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AKTUALNOŚCI

Chróścińskie TV Brawo z nagrodą za promocję regionu

Miło nam poinformować, że laureatem nagrody przyznawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego „Opolska Marka” w kategorii promocja regionu zostało Telewizyjne Studio Brawo z Chróściny za
Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych „Master Truck Show”. Serdecznie gratulujemy
tej nagrody pani Aleksandrze Donocik i panu Andrzejowi Wachowskiemu. Warto dodać i pokazać, jaki wpływ
ma firma również na naszą gminę i jej wizerunek. Zdjęcia mówią same za siebie. Dziękujemy!
(red)

Czesi z uwagą przyglądali się naszym działaniom

go w Chróścinie oraz projekty zrealizowane
przez Stowarzyszenie Miłośników Chróściny w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE: promocja stanowiska szczeżui, mural,
działania edukacyjne.
Czesi podczas trzech dni spędzonych
w Polsce zapoznawali się z projektami współfinansowanymi za pośrednictwem LGD
w poprzednim i bieżącym okresie programowania we wszystkich gminach należących do
Partnerstwa, a także z funkcjonowaniem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego.
(red)

26 kwietnia czeska delegacja odwiedziła
naszą gminę (gmina Dąbrowa jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”) w ramach podróży studyjnej poświęconej
projektom rozwoju wsi.
Zaprezentowaliśmy naszą największą
inwestycję zrealizowaną przez gminę Dąbrowa przy dofinansowaniu z projektów w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LEADER, czyli Rewitalizację Parku Dworskie-
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AKTUALNOŚCI

„Wiosna Seniora” po raz szósty w ciepielowickiej świetlicy
CIEPIELOWICE
W Ciepielowicach już po raz 6. odbyło się spotkanie z okazji „Wiosny Seniora”. Pani Sołtys Helena Cisowska, Rada
Sołecka i Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” przygotowały dla seniorów wspaniały poczęstunek i zapewniły świetną
zabawę. Z zaproszenia pani Sołtys skorzystał również Wójt Gminy Marek Leja z małżonką. 		
(red)

Zapowiada się ciekawa współpraca. Nasza delegacja w Wałbrzychu

Będzie współpraca pomiędzy spółką gminną Zamek
Książ w Wałbrzychu a Stowarzyszeniem Dąbrowskie
Skarby i gminą Dąbrowa – opiekunów zamków należących przed wojną do rodziny Hochbergów.

Wspólne akcje promocyjne, wspólne wystawy, a być
może również produkt turystyczny szlakiem dóbr Hochbergów: Książ, Dąbrowa, Pszczyna – to efekty wyjazdu naszej
delegacji do Książa na zaproszenie pani Anny Żabskiej prezesa spółki Zamek Książ oraz Mateusza Mykytyszyna
kierującego Fundacją Księżnej Daisy.
Ze strony gminy Dąbrowa w spotkaniu uczestniczyli
wójt Marek Leja, dyrektor GOKiR-u Zbigniew Janowski,
prezes Dąbrowskich Skarbów Łukasz Litwinowicz oraz
Ireneusz Racławicki. 				
(red)

MAJ 2018						

			

3

AKTUALNOŚCI

Konkursy „AKTYWNA WIEŚ” i „MOJA ZAGRODA” 2018
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa ogłasza konkursy: „Aktywna
wieś” oraz „Moja zagroda”.
Nadrzędnym celem konkursu „Aktywna wieś” jest wyłonienie sołectwa z terenu gminy, w której mieszkańcy w największym stopniu angażują się w działania swojej miejscowości oraz dbają o jak najlepszy jej wizerunek. W przypadku
konkursu „Moja zagroda” nagradzane będą posesje wyróżniające się największymi walorami estetycznymi i przyrodniczymi.
W konkursach mogą wziąć udział mieszkańcy oraz sołectwa, z wyjątkiem laureatów I miejsc w danej kategorii
w roku 2017. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona komisja na przełomie lipca i sierpnia. O terminie wizyty komisji konkursowej
każdy uczestnik zostanie powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
zwycięzcom odbędzie się podczas dożynek gminno-parafialgokir
nych.
			

Zeszłoroczni laureaci

Kategoria I „Moja Zagroda”
•
•
•
•
•
•

I miejsce – Robert i Justyna Pytlikowie (Chróścina)
I miejsce – Andrzej Bienek (Cipielowice)
II miejsce – Klaudia Gonschior (Chróścina)
III miejsce – Teresa i Stefan Sopowie (Żelazna)
III miejsce – Lidia i Henryk Oleksiukowie (Żelazna)
Wyróżnienie – Piotr Morawski (Ciepielowice)

Kategoria II – „Aktywna Wieś
•
•
•

I miejsce – Chróścina
II miejsce – Prądy
III miejsce – Żelazna

Regulaminy konkursów określa Zarządzenie nr SEK.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie organizacji konkursów „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”, które można pobrać ze
strony internetowej Urzędu Gminy: http://gminadabrowa.pl.

Skat na stałe zagościł w harmonogramie gminnych imprez
MECHNICE

W niedzielę 22 kwietnia w Mechnicach odbyły się II Mistrzostwa Gminy Dąbrowa w Skacie o Puchar Wójta Gminy Marka Lei.
W drugiej edycji turnieju zwyciężył Franciszek Kala
z Mechnic, uzyskując 2238 punktów. Wicemistrzem gminy
został ubiegłoroczny triumfator Alfons Gruszka ze Sławic
z dorobkiem 2017 punktów. Trzecie miejsce przypadło Alfre-

dowi Kotuli z Mechnic, który mógł się pochwalić dorobkiem
1864 punktów.
Zawody perfekcyjnie przeprowadził i sędziował Paweł
Kiszka. Mistrzostwa zorganizował klub LZS Mechnice na
czele z Joachimem Gonsiorem. Dodatkowe nagrody ufundował Krystian Golec JAKO Partner OPOLE. Zwycięzcom
gratulujemy, a organizatorom, fundatorom i sędziemu – serdecznie dziękujemy. 				
(red)
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AKTUALNOŚCI

Występ przedszkolaków z Naroka. Pochwała dla Gminy

14 maja w Filharmonii Opolskiej odbyła się gala „Opolskie dla Rodziny” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski, na którą zaproszeni zostali również
wójt Marek Leja i kierownik OPS Marzena Nowak.

W części artystycznej przed licznym audytorium miały zaszczyt wystąpić dzieci z przedszkola w Naroku pod opieką
p. dyrektor Gizeli Przybyły i p. Marzanny
Grygorowicz. Zapowiadając występ naszych dzieci, pochwalono gminę Dąbrowa
i Prószków za stosowanie 50% ulgi w opłacie za przedszkole dla posiadaczy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
(red)

I ty możesz zostać rodziną zastępczą
W dniu 30 maja 2018 r., obchodzony jest Ogólnopolski „Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego”, dlatego też w Powiecie Opolskim miesiące maj i czerwiec to szczególny czas, w którym promujemy tę ważną ideę.
Rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie
mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych, to społeczny obowiązek,
który warto realizować. Nie mamy wątpliwości, że w rodzinach zastępczych dzieci
otrzymują szacunek, bezpieczeństwo i stabilizację, które są tak istotne w procesie
ich prawidłowego rozwoju.
Niestety potrzeby w tym zakresie stale rosną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu cały czas poszukuje kandydatów, którzy podjęliby to rodzicielskie
wyzwanie lub byliby gotowi udzielić wsparcia rodzinom zastępczym w innej formie.
Wszystkich zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego zapraszamy na
spotkanie z Pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zorganizowane przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, które odbędzie
się podczas festynu rodzinnego w Dąbrowie przy Klubie Seniora w dniu 3 czerwca
OPS w Dąbrowie
2018 r.
					

OGŁOSZENIE

„ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”
– wychowawca podwórkowy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu rozpoczął realizację kolejnego projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo
– wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –II edycja”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020 (RPO WO), oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej
jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Zadanie zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego

MAJ 2018		

i realizację usług na rzecz rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo – wychowawcze poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Utworzona placówka będzie realizowana
w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę podwórkowego. Wychowawca podwórkowy będzie
działał przy świetlicach wiejskich na obszarze gminy Dąbrowa, którego zadaniem będzie animacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży, inicjonowanie działań mających na celu naukę
młodego pokolenia umiejętności społecznych, prawidłowej
komunikacji oraz pozytywnych relacji w rodzinie, szkole,
grupie rówieśniczej i środowisku lokalnym. Na ten cel przyznano kwotę 184 123,80 zł.
Plan zajęć wychowawcy podwórkowego zostanie ogłoszony na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
oraz Urzędu Gminy w Dąbrowie. Czas realizacji projektu od
OPS w Dąbrowie
05.2018.- 12.2020 r. 			
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AKTUALNOŚCI

Realizacja rewaloryzacji parku w Dąbrowie i planowane dalsze działania

Uniwersytet Opolski – właściciel parku – w ostatnich
latach realizował na terenie parku 2 projekty mające na
celu przywrócenie jego świetności. Pierwszy z nich został
właśnie zakończony. Obejmował odtworzenie układu łąk
i alej parkowych, odbudowę stawu, prace sanitarne na
drzewostanie, nowe nasadzenia, a także wyposażenie parku w niezbędną infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową i oświetlenie. Efekt tego projektu znacząco zwiększył
walory przyrodniczo-krajobrazowe założenia.
Projekt drugi dotyczy ochrony bioróżnorodności. W ramach niego m.in. założono pola doświadczalne łąk - siedlisk
przyrodniczych chronionych. Prowadzone są też badania nad
florą i fauną. Pojawiły się budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz domki dla owadów. W dalszej perspektywie będą
tworzone ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i montowane kamery do obserwacji przyrody.
Co będzie się działo dalej? Obecnie prowadzony jest stały nadzór nad parkiem, w tym bieżące usuwanie drzew, które mogą stanowić zagrożenie, połamanych i wywróconych.
Prace te wykonują pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, który ma pieczę nad założeniem. Ze względu na rozległość parku i jego charakter
został on podzielony na kilka stref o różnym zakresie pielęgnacji. Na bieżąco usuwane będą drzewa zagrażające oraz
przewalone przez wichury z części parku między zamkiem
i aleją spacerową z lipami. W leśnej części parku przewrócone drzewa co do zasady będą pozostawione do naturalnego
rozkładu dla zwiększenia bioróżnorodności. Miejscami będą
pozostawione zgrupowania gałęzi dla schronień fauny. Ta
część parku celowo będzie unaturalniana. W miejsca usuwanych drzew w części między zamkiem i aleją będą wprowadzane nowe nadadzenia. Już obecnie pojawiło się w parku ok.
200 nowych egzemplarzy drzew i krzewów, w tym gatunków
dotychczas nie występujących, jak jodła olbrzymia czy czerwone klony. Nasadzenia mają w perspektywie stworzyć arboretum. Od czerwca do września będzie prowadzona przez
pracowników UO i studentów opolskiej architektury krajobrazu inwentaryzacja powykonawcza oraz będzie wykonany
nowy projekt na kolejny etap rewaloryzacji. Jeżeli uda się na
niego pozyskać pieniądze to prowadzone będą w kolejnych
latach następne projekty - odtwarzanie kolejnych polan łąkowych, alej i wyposażenie w dalszą infrastrukturę. Dzięki
zaangażowaniu gminy teren jest bieżąco sprzątany ze śmieci
pozostawianych przez zwiedzających. Do ochrony włączają

się lokalne stowarzyszenia.
Efekt prac jest widoczny i bardzo pozytywnie odbierany
przez mieszkańców Dąbrowy, jak i przyjezdnych. Niemniej
długookresowa skuteczność działań ochronnych i upiększających zależy od wszystkich, a w szczególności mieszkańców. Uniwersytet Opolski będzie dokładał wszelkich starań
by bieżąco pielęgnować drzewostan i wyposażenie parku.
Niezbędne jest jednak również odpowiednie zachowanie
zwiedzających i wypoczywających, w tym poszanowanie do
obiektów wyposażenia, jak ławki, oświetlenie, ścieżki, wiata. Nie powinno też dochodzić do żenujących sytuacji samowolnych prac i kradzieży drewna. Park jest obiektem zabytkowym, wszelkie prace, w tym na drzewach wywróconych,
wymagając zgody konserwatora zabytków, którą Uniwersytet
każdorazowo otrzymuje. Dlatego między takimi zdarzeniami
jak wywrócenie się drzew, a ich posprzątaniem mija pewien
okres czasu niezbędny na uzyskanie pozwoleń. Samowolne
prace na drzewostanie są nielegalne i poza zwykłą kradzieżą, powodują również wzrost zagrożenia dla zwiedzających.
Z tych względów opiekunowie parku proszą by o każdym akcie wandalizmu lub nielegalnych pracach informować administrację Uniwersytetu. Nie uda się utrzymać walorów tego
terenu bez współdziałania z mieszkańcami, gminą i wypoczywającymi.
I na koniec wielka prośba dla zwiedzających park. Znaczna część drzewostanu, w tym bardzo często odwiedzana aleja
lipowa, znajduje się w fazie naturalnego zamierania drzew.
Aleja jest odtwarzana poprzez nowe nasadzenia uzupełniające. Podczas rewaloryzacji zmniejszono zagrożenie m.in.
poprzez usunięcie uschniętych wierzchołków drzew i cięcia
na suchych konarach. Dalsze prace będą prowadzone. Niemnie jednak dla bezpieczeństwa prosimy nie zwiedzać parku
w okresie silnych wichur, przed burzami starać się opuścić
jego teren, a jeżeli nie jest to możliwe przeczekać burzę na
otwartych polanach. Mimo wszelkich starań doświadczenia
ostatnich tygodni wskazują, że stare, osłabione drzewa przewracają się przy silnym wietrze i mogą powodować zagrożenie.
Dla ograniczenia zapędów osób, które nieodpowiedzialnie
dewastują teren parku informujemy, że kamery zamontowane
dla obserwacji przyrody będą umożliwiały również obserwację niepożądanych niszczycielskich zachowań ludzi dewastujących walory przyrodnicze i kulturowo-krajobrazowe.
dr Krzysztof Badora
Zdjęcie: Ireneusz Racławicki
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AKTUALNOŚCI

Magik Markus przeniósł przedszkolaków do świata czarów
KARCZÓW

W dniu 15 maja br. w ramach Tygodnia Bibliotek w karczowskiej bibliotece
odbyło się spotkanie z magikiem Markusem, w którym uczestniczyły dzieci
z miejscowego przedszkola.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, czym są magia i iluzja. Magik Markus przeniósł przedszkolaków do niezwykłego świata czarów, sprawiając, że na
twarzach dzieci nierzadko gościł uśmiech.
To nie przypadek, że Markus wybrał właśnie tę bibliotekę. Jeszcze w tym roku
w Karczowie zamieszka Krzysztof Markus Markiewicz – magik, iluzjonista, który
jest obecnym Mistrzem Świata w iluzji na wesoło i co ciekawe – jedynym na świecie Biegłym Sądowym Ekspertem w Dziedzinie Sztuki Iluzji. Krzysztof Markus
Markiewicz zamieszka w Karczowie ze swoją małżonką Aleksandrą, która jest jedyną w Polsce kobietą fakir, występującą pod pseudonimem ARASHI.
Markus jest ponadto kompozytorem muzyki elektronicznej, współtwórcą gatunku muzyki Dream Hosuse i twórcą gatunku muzyki określanej jako muzyka etnoelektroniczna. Przyszły karczowianin wydał 13 płyt pod różnymi pseudonimami.
Ostatnią płytę pt. „Personal Universe” wydał w USA z okazji 60-tej rocznicy powstania Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA. Jeden z utworów z kosmiczną
muzyką dla NASA powstał pod koniec 2017 roku Karczowie. Więcej na temat
Markusa: www.krzysztofmarkusmarkiewicz.art.pl, www.magik24.pl.
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy iluzjoniście Markusowi za magiczne
spotkanie!
Kazimiera Jeziorańska

Współpraca między gminą Dąbrowa
a Ogrodem Zoologicznym w Opolu
W 2015 roku gmina
Dąbrowa i miasto Opole podpisało umowę
o partnerstwie w projekcie
przebudowy
i rozbudowy szklarni
w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu w celu
ochrony gatunków zagrożonych.
Nasz udział polegał na umożliwieniu pobrania z naszych „przyrodniczych zasobów”: szczeżui - chróścińskiego małża oraz roślin salwinii pływającej i kotewki orzech wodny. Miasto zaś zobowiązało się do zorganizowania pikniku przyrodniczego dla naszych dzieci oraz do odpowiedniego
oznaczenia w szklarni naszych gatunków.
W połowie maja delegacja z opolskiego zoo pobrała ze Stawu Dworskiego w Chróścinie 29 osobników szczeżui. Obecnie małże przechodzą aklimatyzację w specjalnie przygotowanym zbiorniku, w którym znajdą się wspólnie
z różankami – rybkami, z którymi szczeżuje żyją w symbiozie.
(red)
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KONKURSY

Ponad 300 wokalistów prezentowało się na tegorocznym „Liściu Dębu”
PSP DĄBROWA

XIX raz w auli Zespołu Szkół w Dąbrowie odbył się Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu”. W dniach 11-12 maja dąbrowska scena wypełniła się
młodymi ludźmi, którzy umiłowali sobie śpiew. W ciągu dwóch dni jury przesłuchało ponad 320 wokalistów z terenu województwa opolskiego.
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 wsparcie osób spoza sektora publicznego,
którym serdecznie w tym miejscu dziękują. W tym roku w gronie sponsorów znaleźli się:
• Barbara i Ryszard Gaczkowscy z Siedlisk
• Barbara Jeleń „Butik Barbary” z Niemodlina
• Cecylia Mazur – Krajowa Spółka Cukrowa
• Dieter Piechota – Usługi Transportowe – Ochodze
• Dorota Pieniacha – Apteka w Dąbrowie
• Jarosław Szymaczewski – Esse Ciepielowice
• Jolanta i Zbigniew Utkowie z Siedlisk
• Maria Szeremeta Firma Handlowo Usługowa Lis – Ciepielowice
• Radosław Nieckarz Piekarnia Dąbrowa
• Roman Kaszuba – Sklep Spożywczy w Dąbrowie

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW
SOLIŚCI
Kategoria klas IV-VI SP
III miejsce: Dorota Kowalska – PSP
w Chróścinie
Kategoria Domy Kultury klas IV-VI SP
I miejsce: Zuzanna Letka – GOKiR w Dąbrowie
Kategoria Domy Kultury klas VII i II-III
gimnazjum
Wyróżnienie Kamila Borowicz – GOKiR
w Dąbrowie
DUETY
Kategoria klas I-III SP
III miejsce: Rafał Kozłowski i Tomasz Sobala – PSP w Dabrowie
Kategoria klas VII SP i I-III gimnazjum:
III miejsce: Justyna Gaczkowska i Oliwia
Kwiecień – PSP Dąbrowa

Główne trofeum festiwalowe stanowią statuetki „Liść Dębu” – nagrody, które
ZESPOŁY
oddają charakter regionu, a jednocześnie promują naszą miejscowość na terenie
całego województwa.
Kategoria klas I-III SP
Wśród oceniających w tegorocznej odsłonie festiwalu znaleźli się: Aleksandra
Pluta, Anna Dul, Barbara Malinowska. Katarzyna Wybraniec oraz Robert Kli- I miejsce: Allegro – PSP Dąbrowa
mek.
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Kategoria klas IV-VI SP
III miejsce: Chróścinki – PSP Chróścina
Kategoria klas I-III gimnazjum
II miejsce: Kaprys – PSP Dąbrowa
Nagrody pozaregulaminowe
•
•
•
•
•

Nagroda „Malowany Ptak” TPO: Cantare 1 i Cantare 2
– ZGSP Pawłowiczki
Nagroda Starosty Opolskiego: Zofia Krupa i Julia Kowalska – PSP nr 1 w Brzegu
Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa: Brzeskie Orlęta
– PSP nr 1 w Brzegu
Nagroda Marszałka Województwa: Gama – PSP nr 4
Namysłów
Nagrody przyznana przez Filharmonię Opolską: dla
opiekunów Doroty Słomki, Anny Krupy, Kazimierza
Fiały i Moniki Wasik-Rydzy.

Impreza nosi miano Festiwalu Artystycznego, bowiem towarzyszy jej rokrocznie konkurs plastyczny – „Impresje muzyczne”,
w ramach którego uczniowie uzdolnieni plastycznie mają szansę

zaprezentować
swoje
umiejętności, wykonując
pracę będącą ilustracją
wybranego przez siebie
utworu muzycznego dowolną techniką plastyczną. Na konkurs wpłynęło 95 prac plastycznych
wykonanych barwnymi,
ciekawymi technikami
plastycznymi, które wyróżniał wysoki poziom
artystyczny. Uczniowie
wykazali się kreatywnością i w oryginalny sposób
zinterpretowali tematy tegorocznych impresji.
Organizatorzy festi- Specjalną statuetkę „Liścia Dębu”
walu dziękują za oka- otrzymał od organizatorów wójt
zaną pomoc wszystkim Marek Leja w dowód wdzięczności
osobom zaangażowa- za coroczne wspieranie inicjatywy.
nym w przedsięwzięcie, szczególnie nauczycielom i uczniom ZS w Dąbrowie.
Kierownictwo Artystyczne Festiwalu

Międzyszkolny Konkurs Aktorskiego Czytania

PSP NAROK

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy była organizatorem konkursu aktorskiego czytania o zasięgu międzyszkolnym, który odbył się 14 maja 2018
roku. Impreza związana była z realizacją innowacji
„Literackie pory roku”, której autorkami są panie
Iwona Adam i Grażyna Frejus.
W świat aktorskiego czytania wprowadziły nas
uczennice klasy siódmej, które w XIX-wiecznych strojach zaprezentowały fragment „Zemsty” Aleksandra
Fredry. Po ich występie rozpoczęły się aktorskie popisy
uczniów.
W konkursie wzięło udział 15 uczestników z czterech szkół. W skład jury weszli: Rafał Rippel – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu,
Jolanta Kubów – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie, Maria Sikora – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa.
Jury w swojej ocenie miało ciężki orzech do zgryzienia, gdyż uczestnicy prezentowali bardzo wysoki
poziom aktorski i wspaniałą technikę czytania.
WYNIKI KONKURSU
Kategoria klas I-III
•
•
•

I miejsce: Adrianna Pantke - Boguszyce
II miejsce ex aequo: Mateusz Honcia - Chróścina,
Nikodem Dudek - Narok
III miejsce ex aequo: Bartosz Bojdak - Narok Kacper
Budzalewicz - Dąbrowa, Hanna Rusnak-Dąbrowa

Kategoria klas IV – VII
• I miejsce: Paulina Kijowska - Narok
• II miejsce: Natalia Sztandera - Narok
• III miejsce: Tomasz Pek – Narok
		
Iwona Adam, Grażyna Frejus
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Odwiedziny w stolicy

SZKOŁA
PSP DĄBROWA

W dniu 11 kwietnia wybrani uczniowie ze szkół w Dąbrowie, Niemodlinie
oraz Wołczynie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Dzięki uprzejmości pana posła Tomasza Kostusia,
który zorganizował i sfinansował całą
wycieczkę, młodzież wraz z opiekunami mogła zwiedzić Warszawę oraz zobaczyć Sejm.
Pan poseł zaprowadził uczestników
wycieczki na salę posiedzeń, przeprowadził po sejmowych korytarzach oraz
odpowiedział na szereg pytań zadanych
przez uczniów.
Później nastąpiło zwiedzanie Starego
Miasta i jego zabytków. Uczniowie byli
świadkami zmiany warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza oraz mieli szansę zobaczyć świeżo odsłonięty Pomnik
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Przechodząc, zatrzymali się przy Pałacu Prezydenckim, gdzie przewodnik opowiedział
im wiele ciekawostek. Kolejną pożyteczną lekcją historii był postój przy pomniku Adama Mickiewicza. Zwiedzający
zobaczyli Kolumnę Zygmunta III Wazy,
przeszli przez Plac Zamkowy, po czym
skierowali się na rynek, aby zobaczyć
Syrenkę Warszawską. Przy murze obronnym Starego Miasta zobaczyli Pomnik

Małego Powstańca, oraz przeszli pod Pomnik Powstania Warszawskiego.
Wszyscy wrócili do domów zadowoleni, że mogli odwiedzić polski sejm. Zobaczyć miejsce, w którym podejmowane są ważne dla Polski decyzje, gdzie pracują
ludzie odpowiedzialni za losy Polaków. Zwiedzanie Warszawy było niezapomniane, bo jest to piękne miasto. 		
Wiktoria Karakuła, Sabina Zelek

Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów
PSP DĄBROWA

Od września 2016 r. do maja 2018 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Dąbrowie realizowany był projekt „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”. Projekt zrealizowany został w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka
jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia
ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów i nauczycieli
publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4
gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz
2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis
Silesiae (Opole, Tarnów Opolski) mieszczących się w granicach
Aglomeracji Opolskiej, prowadzących kształcenie ogólne.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji
kluczowych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału
w projekcie.
Dla uczniów miały miejsce: warsztaty kreatywnego uczenia
się, warsztaty matematyczno-logiczne, warsztaty biologiczno
– chemiczne, zajęcia logopedyczne, warsztaty programowania,
warsztaty z robotyki oraz warsztaty grafiki komputerowej.
Poprzez różnorodność tematyki zajęć niewątpliwie poszerzona została oferta edukacyjna szkoły. Dodatkowe zajęcia realizowane były poza lekcjami i poza szkołą poprzez atrakcyjne
wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej. Uczestnicy projektu
uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Interaktywnego
Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – Zaginione miasto”, które
okazało się miejscem idealnym na wypoczynek i edukację. Licz-

ne atrakcje, tajemnicza atmosfera zaginionego miasta i rozrywki dostosowane do wszystkich grup wiekowych gwarantowały
udaną zabawę.
Podczas warsztatów w szkole wykorzystywany był również
sprzęt/narzędzia TIK. Szkoła bardzo dobrze została doposażona w pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są również
w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Poszerzenie oferty edukacyjnej to również dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji, a dla nauczycieli – podniesienie kompe-
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tencji i kwalifikacji poprzez doskonalenie metod
pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych. Dzięki projektowi nauczyciele
podjęli studia podyplomowe lub warsztaty. Reasumując, korzyści z realizacji projektu „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” mają
wszyscy: system edukacji, szkoła, uczniowie i nauczyciele.
Renata Planert-Palak, Anna Staszowska

Młodzi odkrywcy to my!
Młodzież PSP w Dąbrowie podsumowała udziałem w Festiwalu Eksperymentów i Doświadczeń działania prowadzone
w szkole w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów
Nauki współfinansowanego ze środków EFS.
W ramach projektu w mijającym i roku szkolnym uczniowie
wzięli udział w szeregu zajęć, które w sposób eksperymentalny
i oparty na kreatywnych metodach pracy miały wzbogacić ich
wiedzę i poszerzyć umiejętności . Uczniowie skorzystali z następujących zajęć:
• „Poznaję, akceptuję, pracuję, rozwijam się” z p. B. Książek
• „Tajemniczy świat eksperymentów” z p. B. Walków,
p. R. Ochlustem
• „Piernikowe budowle” z p. D. Antonowską
• „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – śladami historii naszego powiatu z p. I. Dudą i p. S. Czerezdrecką,
• Młody odkrywca korzysta z TIK” z p. M. Rusnak- Kownacką, p.M. Protasewicz
• „W magicznym świecie teatru, filmu i fotografii”
z p. A. Olender

PSP DĄBROWA
Festiwal Eksperymentów i Doświadczeń był udanym podsumowaniem projektu. Tworzenie robotów, pokaz z użyciem
robota humanoidalnego, pokaz technologii Virtual Reality, efektowne doświadczenia i finałowe widowisko laserowo – multimedialne były najlepszą nagrodą dla uczniów, którzy pracowali
w projekcie.
Cieszą nas takie inicjatywy. Nasza szkoła zawsze będzie otwarta na tego typu fantastyczną naukę i jednocześnie dobrą zabawę. 					
Anna Olender

Szkolnym Liderem projektu była pani Maria Oberska – Rencz.
W czasie prowadzonych zajęć dzieci wykonywały mnóstwo
ciekawych doświadczeń. Pracowały aktywnie i bardzo twórczo.
Mogły w sposób kreatywny realizować swoje pomysły. Uczyć
się eksperymentując w różnorodny sposób.
Atutem projektu była również możliwość uczestniczenia
w wyjazdach do opolskiej filharmonii, Teatru Lalki i Aktora, JuraParku w Krasiejowie, Centrum Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Opolskiego, gdzie odbywały się warsztaty tematyczne.
Efekty pracy uczniów zostały uwiecznione na zdjęciach (samodzielnie rejestrowanych i poddawanych obróbce), stworzonych wystawach i prezentacjach multimedialnych.
Ponadto uczniowie naszej szkoły mogą poszczycić się zdobyciem nagród w organizowanym w ramach projektu konkursie
fotograficznym „Świat przyrody”:
•
•
•

Magdalena Mazur, II a – I miejsce w kat. gimnazjum
Kacper Bienek, VI b – wyróżnienie (IV-VI SP)
Stanisław Bartoszek, II – wyróżnienie (I-III SP)
Gratulujemy im serdecznie!
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FESTYN RODZINNY
10 czerwca 2018 r., godz. 14:00
boisko szkolne PSP w Naroku
ZAPRASZAJĄ
DYREKTOR, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE,
RADA RODZICÓW PSP W NAROKU
W programie festynu m.in.:
•
•
•
•

program
artystyczny
w
wykonaniu
uczniów
PSP w Naroku, podziękowania dzieci, upominki
zabawy na zjeżdżalniach dmuchanych
pokazy strażackie
występ orkiestry dętej

oraz:
• konkurencje rodzinne, rozgrywki sportowe
• przejażdżki bryczką
• dzień otwarty szkoły, wystawy prac plastycznych uczniów,
• turnieje rodzinne i inne atrakcje
• kawa, ciasto, napoje, lody, frytki, popcorn

