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Uczniowie idą na ferie
Za kilka dni (28 stycznia) wszystkie nasze pociechy usłyszą dzwonek 
szkolny, który oznaczał będzie koniec lekcji i dwa tygodnie wymarzo-
nych ferii. W gazecie oferta dla dzieci szkół, OPS-u i GOKiR-u.

reklama
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Zapraszamy	do	Operetki!
GOKiR organizuje wyjazd na operetkę do 

Teatru Muzycznego w Gliwicach. 23 lute-
go (sobota) zapraszamy na przedstawienie 
„Ptasznika z Tyrolu” Karla Zellera. Urok 
i świeżość tej operetki polegają na błyskotli-
wym połączeniu sieci intryg i nieporozumień 
z malowniczym światem tyrolskiej wsi. Jest 
to przedstawienie w trzech aktach, w którym 
dzięki bajecznie kolorowej scenografii, wy-
stępom gwiazd polskiej sceny muzycznej 
oraz dynamicznemu, ale precyzyjnemu pro-
wadzeniu orkiestry, zespołu i solistów przez 
Rubena	 Silvę, takie arie i duety, jak „Lat 
dwadzieścia miał mój dziad…”, czy „Gdy 
w naszych stronach róży kwiat…” błyszczą 
pełnym, niezapomnianym blaskiem. ZAPISY 
w GOKiR tylko do 8 lutego! Cena biletu 40 
złotych (w tym przejazd autokarem). UWA-
GA:	ILOŚĆ	MIEJSC	OGRANICZONA!

 Przed	nami	XIV	Gminny	Turniej	Te-
nisa	Stołowego

9 lutego w ZS w Chróścinie odbędzie 
się XIV	 Gminny	 Turniej	 Tenisa	 Stoło-
wego	 im.	 Kazimierza	 Turko. Uczestnicy 
zmierzą się w 9 kategoriach wiekowych: 
młodzik (młodziczka), kadet (kadetka), ju-
niorka (junior), senior (seniorka), oldboj. 
Sposób przeprowadzenia zawodów zosta-
nie podany w dniu zawodów (zależny od 
ilości uczestników).Zawodniczki i zawod-
nicy mogą zgłaszać udział w dniu zawo-
dów w godz. 8.30 - 9.00. Obok klasyfikacji 
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
prowadzona będzie również klasyfikacja 
drużynowa dla miejscowości z terenu gmi-
ny Dąbrowa. Zawodnicy, zajmując kolejne 

miejsca w swojej kategorii, zdobywać będą 
jednocześnie punkty do klasyfikacji dru-
żynowej. Przed rokiem czołowe trzy miej-
sca zajęły: Narok, Niewodniki i Sławice. 
Głównymi organizatorami imprezy są: 
GOKiR w Dąbrowie, Wójt Gminy oraz 
Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie.
Ferie	na	wesoło
Dzieciaki, które podczas ferii zostają 

w domach, zapraszamy na codzienne zaję-
cia podczas ferii (z wyjątkiem weekendów) 
do świetlic w Naroku (godz. 14.00-17.00), 
Dąbrowie (9.30-13.30) i Nowej	 Jamce 
(14.00-18.00). Przewidzianych jest mnóstwo 
atrakcji,. m.in: noce filmowe, teleturnieje 
(scrable, UNO), rozgrywki w tenisa stołowe-
go, w bilarda, kenta, bille. Poza tym atrakcje 
związane z poznawaniem świata od kuchni 
(kuchnia kontynentalna), konkursy plastycz-
ne, gry na play-station, „Mądrej głowy”. 

I OPS zaprasza wszystkie dzieci! Propozy-
cje	 na	 ferie	 z	 GOKIR	 w	 Dąbrowie	 oraz	
szkół	na	str.	11.
Sołtys	Podsada	zostaje
Magdalena	 Podsada ponownie została 

wybrana na sołtysa Chróściny. W wyborach 
13 stycznia poznaliśmy także nową Radę 
Sołecką. W jej skład wchodzą: Georg	Gon-
schior, Józef	Malik, Stefan	Żelosko i Wło-
dzimierz	Kwieciński. Szczegóły	na	stronie	
7. Po rezygnacji sołtysa Ciepielowic tam-
tejsze wybory jego następcy odbędą się 27 
stycznia (godz. 15.00). Na 17 lutego (godz. 

15.00) zaplanowano wybory w Skarbiszo-
wie (koniec kadencji 22.02.2013 r.).
Bądźmy	czujni!
OPS w Dąbrowie zwraca się z prośbą do 

mieszkańców Gminy o zwrócenie uwagi 
i reagowanie na mieszkające w sąsiedztwie 
osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, 
którym może grozić zamarznięcie lub wy-
chłodzenie. W przypadku wystąpienia po-
jawiającego  się ryzyka prosimy o kontakt 
z OPS pod nr 774641778, 774641071. 
Pomogli	i	dali	nadzieję
3800 zł zebrano dla ciężko cho-

rych Piotra, Pawła i Agaty pod-
czas charytatywnego koncertu kolęd 
i pastorałek „Pomóż - daj nadzieję”. 
Koncert na ten szczyt cel zorganizowano 
6 stycznia 2013 roku w kościele pw Św. 
Wawrzyńca w Dąbrowie. Szczegóły	 na	
str.	8.	 (red)

Newsletter Gminy Dąbrowa

Operetka i tenis
Za nami świąteczno-noworoczny maraton spotkań i wzajemnych życzeń, 
który przetacza się także przez styczniowy numer gazety. My jednak spie-
szymy do przodu, zapowiadając m.in. XIV Gminny Turniej Tenisa Stoło-
wego im. Kazimierza Turko, zaplanowany na 9 lutego! Za nami wybory 
nowego sołtysa w Chróścinie. Niespodzianki nie było, ponownie zaufanie 
mieszkańców zyskała Magdalena Podsada. Innych atrakcji nie brakuje. 
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru w 2013 roku.

UWAGA - WAŻNE!
OPS w Dąbrowie informuje, że w związku z planowanymi 
w 2013 roku działaniami dotyczącymi przystąpienia do 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosi-
my o wypełnienie do dnia 11.02.2013 r. załączonej do 
gazety ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Dą-
browa, która umożliwi zdiagnozowanie potrzeb miesz-
kańców  w zakresie udziału w w/w projekcie. 

 Po zwrotnym otrzymaniu ankiet tut. Ośrodek przeprowa-
dzi rekrutację wśród osób zainteresowanych i kwalifikujących 
się do udziału w projekcie POKL. W przypadku chęci udziału 
w w/w przedsięwzięciu należy skontaktować się z OPS osobi-
ście lub telefonicznie pod nr 774641778 lub 774641071.

Jednocześnie informujemy, że ankiety dostępne są na stro-
nie internetowej Ośrodka www.ops-dabrowa.pl, które należy 
złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (Pl. Powstańców Śl. 2, 49-120 
Dąbrowa) do dnia wskazanego na wstępie. 

Kadr z turnieju organizowanego przed rokiem.
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            Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2013 r.            

PODATEK	od	NIERUCHOMOŚCI

St
aw

ka
	M

A
X
.	n
a	

�0
1�
	r.
	(w

	z
ł)

St
aw

ka
	M

A
X
.	n
a	

�0
1�
	r.
	(w

	z
ł)

St
aw

ka
	u
ch
w
al
on
a	

na
	�
01
�	
r.	
(w
	z
ł)	
w
	

G
m
in
ie
	D
Ą
B
R
O
W
A Inne	gminy

N
ie
m
od
lin

Tu
ło
w
ic
e

Pr
ós
zk
ów

Ko
mp

ra
ch
cic

e

1.	od	gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni

0,84 0,88 0,80 0,78 0,85 0,83 0,84

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchi

4,33 4,51 4,51 4,51 4,47 4,51 4,51

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni

0,43 0,45 0,�0 0,31 0,39 0,43 0,29

�.	od	budynków	i	ich	części

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 0,73 0,68 0,73 0,68 0,73 0,72

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,94 22,82 17,00 20,40 20,88 19,50 20,85

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,24 10,65 10,65 10,65 10,63 10,65 10,65

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nioa świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,45 4,63 4,45 4,63 4,61 4,63 4,63

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej

7,36 7,66 �,95 5,60 6,02 5,00 3,96

od	budowli	-	2 % wartości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2013 r.

WYJAŚNIENIE: Tabelka prezentuje 
uchwalone stawki podatków obowiązujące na 
terenie Gminy Dąbrowa. Dla porównania pre-
zentujemy stawki w gminach sąsiednich oraz 
maksymalne stawki przygotowane przez Ministra 
Finansów. Wzrost stawek maksymalnych na rok 
2013, w stosunku do roku 2012,  poniekąd wymu-
sza na nas również nieznaczny wzrost wysokości 

podatków w gminie. Ministerstwo zbyt dużą różni-
cę pomiędzy naszymi niskimi stawkami, a swoimi 
maksymalnymi stawkami odbiera jako stosowanie 
ulg podatkowych, co ma znaczenie przy oblicza-
niu subwencji dla Gminy.  Staramy się jednak nie 
obciążać zbytnio Państwa podatkami szczególnie 
w punkcie 1c, który dotyczy działek pod budynka-
mi mieszkalnymi  (0,20 przy 0,48 maksymalnie). 

Ciągle bardzo niską stawkę utrzymujemy w punk-
cie 2e, czyli dla powierzchni garaż, starych stodół 
i pomieszczeń gospodarczych niewykorzystywa-
nych rolniczo (3,95 przy maksymalnym 7,66). Sto-
sujemy także stosunkowo niskie podatki dla po-
wierzchni zajętych pod prowadzenie działalności 
gospodarczej (17,00 zł przy 22,82 maksymlanie).

Skarbnik	Gminy

STAWKI OPŁAT ZA ŚCIEKI
Stawki za ścieki dla Opola i gmin, które wyko-

nały sieci w ramach projektu ISPA 1 ustala Rada 
Miasta Opola. Wniosek taryfowy przygotowuje 
prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 
Wstępne propozycje są przedstawiane gminom 
w październiku każdego roku i za każdym ra-
zem dochodzi do trudnych i długich negocjacji. 
Stawki dla Gminy Dąbrowa przygotowane przez 
WIK zawsze są największe, gdyż mamy najwię-
cej przyłączy i studzienek ciśnieniowych, które 
wymagają corocznego czyszczenia, co podraża 
koszty eksploatacji i rzutuje na cenę jednostkową 

(w naszej gminie jest ponad 900 przyłączy ciśnie-
niowych, a np. w gminie Komprachcice tylko ok. 
100). W tym roku po pierwszej propozycji WIK-u 
dla naszej Gminy 8,75 zł udało się ustalić stawkę 
za 1 m3 odprowadzanych ścieków systemem ka-
nalizacyjnym na 7,82 zł brutto/m3. Dla obniżenia 
kosztów zmieniono firmy zajmujące się przeglą-
dami przydomowych przepompowni ścieków. W 
roku 2013 prace będzie wykonywał Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
z Prószkowa. 

W myśl art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy Dąbrowa 
podjęła 27 grudnia 2012 r. uchwałę, w sprawie 
dopłat do ceny 1 m3 ścieków w 2013 r. W tym 
roku, zgodnie z uchwałą nr XXV/180/12 dopłata 
do 1 m3 ścieków wynosić będzie 1,00 zł brutto.  
Opłata, którą ostatecznie ponosić będzie miesz-
kaniec naszej Gminy w roku 2013 wynosi: 6,82 
zł brutto/m3. W wyniku dopłaty do m3 ścieków, 
mieszkańcy gmina Dąbrowa ponoszą najniższą 
opłatę za odprowadzenie ścieków do stacji zlew-
nej Opole (za wyjątkiem mieszkańców miasta 
Opola).

Inspektor	ds.	Gospodarki	Odpadami
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            REKREACYJNIE I SPORTOWO            

Miniony rok okazał się wyjątkowo 
udany pod względem sportowym dla 
społeczności szkolnej Zespołu Szkół 
w Chróścinie. 12 grudnia w namy-
słowskiej podstawówce podczas 
„Podsumowania Współzawodni-
ctwa Sportowego Szkół Wojewódz-
twa Opolskiego i Wojewódzkich 
Igrzysk LZS Szkół Wiejskich za 
rok szkolny 2011/12” gimnazjum 
z Chróściny zajęło 2. miejsce w ka-
tegorii szkół wiejskich.

Tak wielkie osiągnięcie, to zasługa ucz-
niów biorących udział w organizowanych 
w szkole zajęciach sportowych i w zawo-
dach na różnym szczeblu, ale też nauczy-
cieli prowadzących. Niewątpliwie, poza 
indywidualnymi sukcesami lekkoatletów, 
na miejsce w rankingu wpłynęła wspania-
ła gra drużyn koszykarskich dziewcząt i 
chłopców oraz siatkarzy. Drużyna żeńska 
pod opieką Pawła	Staszaka w Wojewódz-
kich Finałach Igrzysk LZS Szkół Wiej-
skich zdobyła brązowy medal, natomiast 

prowadzona przez Grzegorza	Fieca dru-
żyna męska sięgnęła po złoto i mistrzo-
stwo województwa (tracąc w finale 29 
pkt, a zdobywając 92!). Koszykarscy mi-
strzowie zdobyli również srebrny medal w 
piłce siatkowej (pokonując w finale ubie-
głorocznego mistrza – ekipę z  gimnazjum 
w  Walcach i przegrywając na przewagi z 
Domaszowicami).

Wyniki z podsumowania roku szkolne-
go 2011/12 to na pewno nie koniec spor-
towych sukcesów chróścińskiego gimna-
zjum. Nowo wybudowany „Orlik”, bogata 
oferta zajęć sportowych dla uczniów na 
bieżący rok szkolny daje gwarancję, że 
o sportowcach z Chróściny jeszcze nie raz 
usłyszymy.

(red)

Gdy minął grudzień, a zima ciągle nie 
mogła do nas trafić, członkowie SKKT 
„TRAMP-EK” działającego przy Ze-
spole Szkół w Chróścinie, postanowili 
więc jej poszukać. W tym celu wy-
brali się w Karkonosze. Jak się oka-
zało i tam nie łatwo było ją odnaleźć. 
W końcu się udało, ale wymagało to 
nie lada wysiłku. Tak opisuje to dzien-
nik z wyprawy:

Dzień 1, 700 m.n.p.m.

Po kilkugodzinnej podróży pociągiem 
znaleźliśmy się w Karpaczu. Pada rzęsisty 
deszcz. Wszystkie wyciągi narciarskie są 
nieczynne, a trasy zjazdowe świecą pust-
kami. Po zimie ani śladu.

1195 m.n.p.m.

Docieramy do Schroniska „Samotnia”. 
Całkowicie przemoczeni z rozkoszą siada-
my przy kubku gorącej herbaty. Pogoda nie 

zachęca do dalszego marszu, a przecież ju-
tro mamy wejść na najwyższy szczyt Kar-
konoszy – Śnieżkę i może tam odnaleźć 
zimę. Na razie „lądujemy” w śpiworach 
i zbieramy siły na jutrzejszą wędrówkę.

Dzień 2, 1195 m.n.p.m.

Dzisiaj za oknem niesamowity widok 
– wszędzie leży biały puch. W nocy spadło 
ok. 20 cm śniegu. Po śniadaniu wyrusza-
my na szlak.

1400 m.n.p.m.

Doszliśmy do Schroniska „Dom Śląski” 
na Równi pod Śnieżką i tu… zima poka-
zuje nam swoje prawdziwe oblicze – pada 
gęsty śnieg i wieje mroźny wiatr.

1602 m.n.p.m. 

Śnieżka zdobyta. Jesteśmy zziębnięci 
i zmęczeni, ale szczęśliwi. Wyprawa za-

kończyła się sukcesem – zdobyliśmy ko-
lejny szczyt Korony Polskich Gór.

150 m.n.p.m

Godzina 21.51. Wysiadamy z pociągu 
na stacji PKP w Chróścinie. Za nami kolej-
na wspaniała turystyczna przygoda. Pełni 
wrażeń i przeżyć wracamy do swoich do-
mów z nadzieją, że już wkrótce przepiękna 
śnieżna zima zawita też do naszej miejsco-
wości.

Opracowali	uczestnicy	wyprawy

Członkowie „TRAMP-KA” w Karkonoszach

Zima odnaleziona

Sportowy sukces Zespołu Szkół w Chróścinie

Będzie jeszcze lepiej!
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            WSPÓŁPRACA, TRADYCJA            

 

W dniach  8-16 grudnia 2012 roku nasza szkoła ponownie 
gościła przedstawicieli partnerskiej placówki z Serinhisar. 
Dyrektor Nazmi Aksakalli i nauczyciel Murat Bora przybyli, 
aby przygotować językowo naszą młodzież i nauczycieli 
przed wyjazdem do Turcji.

Odbyliśmy zatem kurs języka tureckiego. Niemało wysiłku 
kosztowało nas wszystkich powtarzanie i zapamiętywanie 

zwrotów typu „çok teşekkür ederim” czy „ben iyiyim”. Efekt  
został osiągnięty, gdyż zrozumieliśmy, że czasem nie da się „zro-
zumieć”.

W czasie pobytu nasi goście złożyli wizytę w Urzędzie Gmi-
ny, gdzie spotkali się z wójtem Markiem	 Leją oraz dyrekto-
rem GZEASiP Januszem	Staszowskim. Rozmowa przebiegała 
w przyjaznej i ciepłej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Nie 
ma bowiem żadnych barier, nawet językowych, jeśli jest się ot-
wartym na świat.

Aleksandra	Pluta

Święta Łucja, z łaciny „dziewczynka 
narodzona o wschodzie słońca”. We-
dług szwedzkiej tradycji 13 grudnia 
jest Dniem Świętej Łucji - sycylijskiej 
męczennicy, patronki światła, niewi-
domych i osób potrzebujących dosko-
nałego wzroku. Od kilku lat obcho-
dzony jest także w Naroku.

Idea zaczerpnięta została z projektu „Tra-
dycje naszych europejskich przyjaciół”. 

Przed dwoma laty nastąpiło poznanie tra-
dycji zaczerpniętej z wojaży po Szwecji, 
rok temu świętą Łucję bliżej poznała spo-
łeczność przedszkolna Naroka, natomiast 
w grudniu 2012 roku więcej o niej dowie-
działa się cała społeczność lokalna.

„Zjawiskowa postać o niezwykle pięk-
nych oczach…

Przychodzi z światłem, kiedy jest naj-
bardziej ciemno, kiedy noce są najdłuższe 
w roku, przynosi nadzieję…

Szczególnie ceniona przez niewidomych 
i słabo widzących, którzy modlą się gorli-
wie do swojej Patronki…

Święta Łucja od pogody i przysłów”… 
„Od Łucji dni dwanaście policz sobie 
do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, 
a przepowiesz miesiąc każdy” (E. Ferenc) 
i bardziej powszechne: „Święta Łucja dnia 
przyrzuca”…

„Święta Łucja inspiracją” – pisał 
o niej sam Dante	 Alighieri w „Boskiej 

komedii” (XIV w.n.e.), który upatrywał 
w Świętej źródła pomocy: „A naprzeciwko 
patriarchy w chórze Łucja, co niosła ratu-
nek tak rączy”; zaś znani wszystkim: El-
vis	Presley, Enrico	Caruso czy Luciano	
Pavarotti z przejęciem sięgali po włoską 
pieśń: „Santa Lucia”…

Osobliwa postać św. Łucji skłania wielu 
z nas do mnożenia jej przymiotów: „Orę-
downiczka ubogich”, „Szlachetnie wznio-
sła”, „Ponadczasowa piękna dusza”, 
„Nieugięta chrześcijanka”…

Ale św. Łucja to przede wszystkim nie-
słychanie „popularna Patronka” naszych 
północnych przyjaciół – Szwedów, którzy 
corocznie przygotowują się do obchodów 
Jej dnia i celebrują ten czas z wielkim 

szacunkiem i oddaniem. 13 grudnia ulice 
Szwecji rozświetlają pochody z Łucją na 
czele, ubraną w białą szatę i wianek z bo-
rówek, ozdobiony siedmioma świecami.

Mieszkańcy Północy rozsławiają „swoją 
ulubienicę” poprzez orszaki, śpiew pieś-
ni oraz smakowite i aromatyczne napoje 
i słodkości, typowe dla grudniowego okre-
su, nie znając tak naprawdę pochodzenia 
Świętej…

Św. Łucja urzeka, zachwyca, porusza 
również nas, dlatego postanowiliśmy 
przejść z Łucją – rozświetlającą mrok 
– narockimi drogami, które zaprowa-
dziły nas do Kościoła parafialnego. Tam 
– podczas Mszy roratniej – poczuliśmy 
klimat szwedzkiej katedry, gdzie czeka się 
w wielkim skupieniu na przybycie Łucji 
z Jej orszakiem. To jest nasz sposób na by-
cie blisko szwedzkich przyjaciół

Dopełnieniem stały się: szwedzka wer-
sja „Sankta Lucia” w wykonaniu Wik-
torii	 	 Dudek oraz balet sióstr: Pauliny 
i Patrycji	Kornek. Kluczowym momen-
tem okazało się odświętne wykonanie 
pieśni „Santa Lucia” przez dzieci przed-
szkolne, ubrane w stroje charakterystyczne 
dla obchodów tego dnia. Wzniosłe słowa, 
zawarte w kompozycji, niosły obietnice 
pomocy i wsparcia ze strony świętej Łu-
cji – „cudownej Pani”, która z pewnością 
niejednokrotnie zagości jeszcze w naszej 
społeczności.

Anna	Nogas,	Barbara	Sukiennik,	
Gizela	Przybyła

Publiczne	Przedszkole
im.	św.	Franciszka	z	Asyzu	w	Naroku

„çok teşekkür ederim”, „ben iyiyim”, czyli

Nauka tureckiego

„Wpisana w poczet świętych za trwałość w wierze”…

Oblicza świętej Łucji

Urzekające wykonanie pieśni „Santa Lu-
cia” w wersji polskiej
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            SZKOŁY, PRZEDSZKOLA           

Przełom roku to czas podsumowań 
i my, przedszkolaki z Chróściny, chce-
my opowiedzieć o tym, co nas fajnego 
spotkało w drugim półroczu starego 
2012 roku.

Wrzesień powitał w przedszkolu nowe 
dzieci, które podczas uroczystego 

pasowania zdobyły status prawdziwego 
przedszkolaka.

W październiku piekliśmy w ognisku 
ziemniaki z okazji Święta Pieczonego 
Ziemniaka, ale wcześniej szukaliśmy tego 
największego. Znalazł go Rafał. Jego ziem-
niak ważył 980 dkg. Mieliśmy również 
rodzinne ziemniaczane zadanie. Wspólnie 
z rodzicami przygotowywaliśmy z ziemnia-
ków ludziki, które następnie prezentowały 
się na wystawie „Ziemniaczany świat”. 
Ależ ci nasi rodzice są pomysłowi!

Odwiedził nas również Ryszard	Chro-
nicki, który przestrzegał przedszkolaków 
przed czyhającymi na dzieci zagrożenia-
mi. Po jego wizycie poczuliśmy się pew-
niejsi i bogatsi w wiedzę na temat bezpie-
czeństwa.

Listopad to święto Pluszowego Misia. 
Obchodziliśmy 112. urodziny naszego 
przyjaciela. Były misiowe zabawy, sma-
kołyki i wielki, urodzinowy tort, z którego 
świeczki zdmuchnął prawdziwy miś.

Nie zapomnieliśmy także o andrzejko-
wych wróżbach. Dzień ten był pełen magii         
i czarów. Każdy z nas zabrał do domu 

woskową wróżbę, aby przypominała nam 
o tym, co nas może spotkać w przyszłości.

Grudzień – piękny świąteczny czas, 
który rozpoczęliśmy kiermaszem bożo-
narodzeniowym. Później zawitał do nas 
Mikołaj, jak co roku z wielkim workiem 
prezentów. I nadszedł ten najbardziej 
oczekiwany w naszym przedszkolu dzień 
- wigilijny dzień. Był opłatek, barszcz 
i ryba, jak nakazuje tradycja. I były jaseł-
ka w wykonaniu dzieci  z najstarszej gru-
py pt.: „Jest taki czas”. Historię Bożego 

Narodzenia opowiedział nam Aniołek, 
przekonując niedowierzającego kotka, że 
święta Bożego Narodzenia potrzebne są 
każdemu z nas. Uwierzyli w to wszyscy 
obecni na naszej uroczystości goście: wójt 
Marek	Leja, dyrektor GZEASiP Janusz	
Staszowski, dyrektor GOKiR-u Zbigniew	
Janowski, ksiądz Ryszard	 Wołowiec, 
ksiądz Hubert	 Łysy, dyrektor Krystyna	
Szkolnicka, dyrektor przedszkola w Naro-
ku Gizela	Przybyła, rodzice i dziadkowie 
naszych przedszkolaków i my sami też.

Niech Nowy Rok – 2013 będzie dla nas 
wszystkich szczęśliwy, pełen powodów           
do radości i bogaty w ciekawe przygody- 
czego Wam i sobie życzą przedszkolaki                   
z Chróściny!

Ł.	Sawka,	A.	Iwańska

Przełom roku w przedszkolu w Chróścinie

Fajne wspomnienia

Tradycją  narockiej podstawówki 
jest przedświąteczne spotkanie opłat-
kowe organizowane przez uczniów 
najstarszej klasy wraz z wychowawcą 
i rodzicami.  W bieżącym roku szósto-
klasiści bardzo starannie przygoto-
wali się na tę uroczystość.

Wykonali zaproszenia, dekoracje, in-
scenizację jasełek, aby 18 grudnia 

zaprezentować swoje talenty gościom. Za-
angażowanie w uroczystość było ogrom-
ne. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. 
Wójt Gminy Dąbrowa Marek	Leja, jego 
zastępca Erwin	 Marsolek oraz ks. pro-
boszcz Witold	Walusiak. Spotkanie sta-

ło się okazją do wspólnego kolędowania, 
połamania się opłatkiem, złożenia sobie 
życzeń, rozmowy i zadumy wokół żłóbka, 
choinki i tej ,,Miłości Maleńkiej, dla której 
cała ziemia i niebo lśni, a ludzie porzucają 
zło, by serce zbawić”.

Wspólne biesiadowanie przy stole umi-
liły mamy uczniów, które przygotowały 
doskonałe potrawy wigilijne i ciasta. Za 
niesamowite zaangażowanie uczniów i ich 
rodziców, upominki, życzliwość i ogrom 
wykonanej pracy serdecznie dziękuję.

Wychowawca	klasy
Bogumiła	Angel

Szóstoklasiści z Naroka stanęli na wysokości zadania

Udane biesiadowanie
,Do naszych serc, do wszystkich serc 
uśpionych. Dziś zabrzmiał dzwon, już 
człowiek obudzony. Bo nadszedł czas 
i Dziecię się zrodziło. A razem z Nim, 
maleńka przyszła Miłość”.
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            SAMORZĄD - NASZE SPRAWY            

1 stycznia 2012 r. weszła w życie no-
welizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Zakłada ona 
istotne zmiany w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, powstający-
mi w gospodarstwach domowych. Od 
1 lipca 2013 r. gmina przejmie zarzą-
dzanie nad odpadami komunalnymi 
i stanie się odpowiedzialna za prawid-
łowe funkcjonowanie systemu odbie-
rania odpadów od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych.

Obecnie właściciel ww. nieruchomości, 
płaci wybranej przez siebie firmie, 

aby ta świadczyła usługę wywozu odpa-
dów. Od 1 lipca 2013 r., opłatę za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów  każdy właś-
ciciel nieruchomości zamieszkałej będzie 
uiszczał na rzecz Gminy.

W rezultacie dotychczasowe umowy 
zawarte pomiędzy firmami odbierający-
mi odpady a właścicielami nieruchomości 
zamieszkałych staną się zbędne. To, że 
zapłacimy Gminie, nie oznacza jednak, iż 
automatycznie wygaśnie umowa z firmą 
aktualnie odbierającą od nas odpady. No-
welizacja „ustawy śmieciowej” nie regulu-
je kwestii dalszego obowiązywania umów, 
zawartych z firmami wywożącymi odpa-
dy, ani sposobu ich rozwiązywania. 

Właściciele nieruchomości zamieszka-
łych muszą bacznie się przyjrzeć umo-
wom, które zawarli z firmami na wyko-

nywanie usług wywozu odpadów. W celu 
uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat 
za zagospodarowanie odpadów na rzecz 
Gminy oraz firmy wywozowej, konieczne 
jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy 
z firmą wywozową odbierającą odpady 
komunalne. Umowę z firmą wywozo-
wą należy wypowiedzieć w taki sposób, 

aby jej ważność kończyła się 30 czerwca 
2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastą-
pić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek 
i uwzględniać okres wypowiedzenia wyni-
kający z umowy. Np. jeżeli w umowie za-
warto 3-miesięczny okres wypowiedzenia, 
to termin złożenia takiego wniosku upły-
wa 31 marca 2013 r.

........................... .................................
(imię	i	nazwisko) (miejscowość	i	data)	
...........................
...........................
(adres) 
...........................
(telefon) 
.........................................
(nr	umowy	lub	nr	klienta)	
 ........................................................
 ........................................................
 (nazwa	przedsiębiorstwa	i	adres)	

Wypowiedzenie		umowy	na	wykonywanie
usług	w	zakresie	wywozu	odpadów	komunalnych

Niniejszym dokonuję rozwiązania umowy na wywóz odpadów komunalnych z 
nieruchomości położonej w………………………przy ul.  ……………… z zacho-
waniem, określonego w zawartej umowie okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
dzień 30 czerwca 2013 roku.

 .......................................
 (podpis)

Do kiedy wypowiedzieć umowę
na wywóz odpadów komunalnych

13 stycznia 2013 r. wybierano sołtysa 
i Radę Sołecką w Chróścinie. Magda-
lena Podsada pozostała sołtysem.

Zebranie otworzył i przepisy odnośnie 
wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej przed-

stawił Rudolf	Szymainda. W wyniku tajne-
go głosowania sołtysem sołectwa Chróścina 
na kadencję od 19 stycznia 2013 roku do 18 
stycznia 2017 roku została ponownie wybra-
na Magdalena	Podsada	 (na	zdjęciu). - To 
co zaczęłam w poprzedniej kadencji, będę 
starała się kontynuować. Trzeba szukać pie-
niędzy w projektach unijnych. Chcę, żeby coś 
po mnie zostało. Rękami i nogami walczyć 
będę o lepsze jutro Chróściny. Jakkolwiek 

górnolotnie to brzmi, tak właśnie zamierzam 
- powiedziała nam wybrana na drugą kaden-
cję sołtys Magdalena Podsada.

W wyniku tajnego głosowania w skład 
Rady Sołeckiej weszli: Georg	 Gonschior, 
Józef	 Malik, Stefan	 Żelosko i Włodzi-
mierz	 Kwieciński. Zebranie wyborcze nie 
wybrało pełnego składu Rady Sołeckiej, po-
nieważ nikt z obecnych nie wyraził zgody na 
kandydowanie. Wobec powyższego zebra-
nie wyborcze zadecydowało jednogłośnie, 
w głosowaniu jawnym, aby zamknąć listę 
zgłoszeń oraz ograniczyć do 4 osób skład 
Rady Sołeckiej.

Po rezygnacji sołtysa Ciepielowic wybory 
jego następcy odbędą się 27 stycznia (godz. 
15.00). Na 17 lutego (godz. 15.00) zaplano-
wano wybory w Skarbiszowie (koniec ka-
dencji 22.02.2013 r.).

 (rs)

W Chróścinie wybrano sołtysa i Radę Sołecką

Zaufanie do sołtysa

Wzór	wypowiedzenia	umowy	na	wywóz	odpadów
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            Z ŻYCIA GMINY            

18 grudnia 2012 roku mieszkańcy Prą-
dów licznie wzięli udział w spotkaniu 
świąteczno-opłatkowym zorganizo-
wanym przez sołtysa i Radę Sołecką 
Sołectwa Prądy.

Mieszkańcy Prądów wraz z zaproszo-
nymi gośćmi (ks. proboszcz Józef	

Maślanka, zastępca wójta Erwin	 Marso-
lek, Prezes RSP Wydrowice Zbigniew	Ko-
sterkiewicz oraz radny gminy Kazimierz	
Wojdyła) mieli okazję obejrzeć jasełka w 
wykonaniu dzieci z przedszkola w Prądach 
oraz posłuchać kolęd przy akompaniamencie 
gitary w wykonaniu Wioletty	 Kaciłowicz 
z Krakowa. Po wysłuchaniu zaledwie kil-

ku kolęd śpiewanie udzieliło się wszystkim 
uczestnikom tego spotkania. Było bardzo 
miło i świątecznie. Zapraszamy w przy-
szłym roku. Andrzej	Piotrowicz

Spotkanie świąteczno - opłatkowe w Prądach

Wspólne śpiewanie

Kronika strażacka (XII.2012)

Jeleń
na torach
Rusza „Kronika strażacka”, w 
której informować będziemy, 
gdzie i do jakich zdarzeń w po-
szczególnych miesiącach wy-
jeżdżali strażacy Gminy Dąbro-
wa. Marzeniem „ściętej głowy” 
jest sytuacja, w której okaza-
łoby się, że nasi strażacy pozo-
stają bez zajęcia! Niestety, w 
grudniu tak nie było. Jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Gminy Dąbrowa wyjeżdżały 
kilkakrotnie do miejscowych 
zagrożeń oraz do dużego poża-
ru w Bierkowicach.

- OSP Wrzoski 7 grudnia 2012 r. 
o godzinie 21.00 wyjechały do wypadku 
drogowego na drodze krajowej nr 46.

- OSP Żelazna 16 grudnia o 10.40 wy-
jechała do wypadku w Skarbiszowie na 
drodze krajowej nr 94.

- OSP Dąbrowa 16 grudnia o 17.40 wy-
jechała na poszukiwania jelenia, który 
ranny leżał na torach w Dąbrowie.

- OSP Wrzoski, Sławice i Żelazna 31 
grudnia po 22.00 wyjechały do pożaru 
karczmy u Karola Malajki w Bierkowi-
cach.

Dziękujemy druhom uczestniczącym 
w akcjach za pracę i pomoc.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratu-
nek”

Dh	Karol	Widacha

6 stycznia 2013 roku w kościele pw 
Św. Wawrzyńca w Dąbrowie odbył 
się charytatywny koncert kolęd 
i pastorałek „Pomóż - daj nadzieję”.  
Koncert wspierał duchowo i ma-
terialnie zmagających się z ciężką 
metaboliczną chorobą Piotra i Pa-
wła Bilów oraz Agatę, nauczycielkę 
ZS w Dąbrowie, która od kilku lat 
walczy z nowotworem.

W Koncercie udział wzięli: chór „Ca-
pricolium” z Liceum Ogólnokształcącego 
w Głuchołazach pod dyrekcją Jana	Dolne-
go, a także Parafialna schola „Gaudium” 
oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół w Dąbrowie pod dyrekcją Doroty	
Słomki	oraz Klemensa	Adamskiego.

Podczas koncertu zebrano ponad 3800 
złotych, za co gorąco wszystkim dziękują 
Paweł, Piotr i Agata. (red)

Charytatywne „Pomóż - daj nadzieję” w Dąbrowie

Bardzo szczytny cel
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            GOKiR, OPS             

16 grudnia odbyły się cykliczne 
warsztaty bożonarodzeniowe, or-
ganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Tym 
razem spotkaliśmy się w świetlicy 
w Naroku.

Pod fachowym okiem Alicji	 Ościłow-
skiej dzieci i dorośli zrobili przepiękne 
aniołki, kwiaty oraz dzwoneczki. Do tych 
wyszukanych prac przydały się całkiem 
zwyczajne rzeczy, jak m.in. wytłoczki po 
jajkach, kawałki kory, koraliki, zasuszone 
owoce, bibuła, sznureczki, druciki itp.

Krok po kroku pani Alicja pokazywa-
ła uczestnikom warsztatów, jak zrobić te 
wszystkie cudeńka. Efekt najlepiej wi-
doczny jest na zdjęciu obok. Nikt z przy-
byłych nie żałował niedzielnego popołu-
dnia spędzonego w świetlicy.

Za pomoc przy organizacji warsztatów 
GOKiR dziękuje pani sołtys Naroka, Ma-
rzenie	Odziomek. (gokir)

Bożonarodzeniowe warsztaty w Naroku

Cudeńka z... niczego

Jak co roku,  20.12.2012 r., w restau-
racji „Dąbrowianka” odbyło się or-
ganizowane przez Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej	w Dąbrowie spotkanie opłat-
kowe dla osób starszych i samotnych  
z naszej Gminy. Na zaproszenie Wójta 
przybyło wiele osób, które przywitano cie-
płymi słowami i serdecznymi życzeniami. 
Spotkanie przebiegło w świątecznej  at-
mosferze przy dźwięku kolęd oraz wystę-
pie 10-letniej Antonii, która  graniem na 
skrzypcach i flecie umiliła wspólnie spę-
dzony czas wszystkim przybyłym. (ops)  

Wigilijne spotkanie starszych i samotnych

Opłatkowa tradycja

19 grudnia 2012 r. w Galerii na Schodach 
znajdującej się w budynku Urzędu Gminy 
w Dąbrowie otwarta została kolejna wysta-
wa fotograficzna. Autorami zdjęć są uczest-
nicy zajęć fotograficznych prowadzonych 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji: 
Beata	Białoń, Radosław	Bąk, Walentyna	
Bąk, Patrycja	Machnik i Marta	Otrem-
ba. Na wystawie zobaczyć można 25 nie-
zwykłej urody fotografii, przygotowanych 
pod kierunkiem Jolanty	Widuch. (gokir)

Fotograficzne „ZBLIŻENIA”
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            GOKIR

Leonard Luther pierwszym gościem „Muzycznej Przystanii” organizowanej przez GOKiR Dąbrowa

Dobra i inteligentna zabawa
8 stycznia w świetlicy w Ciepielowicach odbył się pierwszy 
z cyklu koncertów pod nazwą „Muzyczna Przystań” orga-
nizowanych przez GOKiR w Dąbrowie. Gościem był bydgo-
ski muzyk Leonard Luther.

W czasie blisko dwóch godzin zaprezentował swoje najwięk-
sze przeboje oraz piosenki, które znajdą się na płycie, która już 
wkrótce ukaże się na rynku. Usłyszeliśmy zarówno „Statystyczny 
uniform”, „Jestem taki samotny”, jak też „Keję”, „Pożegnanie 
Liverpoolu”, „Dla Michasia”, „Zamknięty w czterech ścianach 
wyobraźni”, czy też wieloznaczną piosenkę o Marianie.

Było balladowo, lirycznie i wspomnieniowo, ale także, jak na 
karnawał przystało, frywolnie i rozrywkowo. Mieszanka ballady, 

rubasznego humoru i szant została bardzo ciepło przyjęta przez 
publiczność. Owacyjne brawa, bis i wspólne śpiewanie to krótka 
charakterystyka doskonałej zabawy, która zapewnił dąbrowskiej 
publiczności Leonard Luther. 

„Muzyczna Przystań” to pomysł na prezentację w Gminie Dą-
browa wykonawców z kręgu piosenki niebanalnej. Pod tym szyl-
dem występować będą zarówno zespoły, jak i soliści, którzy swo-
ją twórczością udowadniają, że dobra piosenka sama się broni. 
Jesteśmy przekonani, że oferta występów sygnowanych nazwą 
„Muzyczna Przystań” będzie gwarantem dobrej i inteligentnej 
zabawy. (gokir)

Gminny Ośrodek Kultury i Rekrea-
cji w Dąbrowie zaprasza na kolejne 
spotkanie w ramach projektu „Mu-
zyczna Przystań”. Tym razem okazją 
do organizacji koncertu będzie świę-
to wszystkich zakochanych, a goś-
ciem Zespół Bieguni. Grupa powstała 
w lipcu 2009 roku w Nowej Rudzie. 
Muzycy inspiracji szukają w różnych 
gatunkach. W ich utworach odnaleźć 
można zarówno nastrojowe ballady, 
jak i folkowe brzmienia z wtrąceniami 
muzyki etnicznej oraz samby, bossa-
nowy i swingu. 

Jak sami mówią o sobie: „zło ma naj-
większą moc, gdy człowiek stoi w miejscu, 
a jedynym sposobem ucieczki przed nim 
jest nieustanny ruch, przemieszczanie się, 

podróżowanie”. Zarówno zespół jak i jego 
poszczególni członkowie w czasie swojej 
działalności estradowej zdobyli wiele na-
gród i wyróżnień na prestiżowych festi-
walach, gdzie prezentowana jest piosenka 
poetycka, literacka i turystyczna.

W skład zespołu wchodzą Elżbieta	Ro-
jek (wokal, instrumenty perkusyjne), Ja-
rek	 Augiewicz (teksty, muzyka, wokal, 
gitara elektroakustyczna), Włodzimierz	
Brzeziński (skrzypce, wokal), Jarek	Bie-
liński (gitary) oraz Andrzej	 Idzi (gitara 
basowa).

***
Koncert	 odbędzie	 się	 �0	 lutego	 o	 go-

dzinie	 17.00	 w	 Sali	 w	 Ciepielowicach. 
Zapraszamy wszystkich miłośników mu-
zyki, a zwłaszcza ZAKOCHANYCH!

(gokir)

WALENTYNKI w „Muzycznej Przystani”

Bieguni dla zakochanych
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            Ferie            

Skutecznie i tanio!
Język	angielski	dla	dzieci,	młodzieży
i	dorosłych.	
Tel.:	 696	 ���	 4�9,	E-mail:	 zbigniew.
derda@op.pl

reklama

 

     MAMO , TATO ! 

 

     Jeśli chcesz abym był zdrowy : 

 

 nie zabieraj mnie do znajomych,  
    którzy są przeziębieni, 

 
 
 zadbaj o to, abym zawsze miał 

przy sobie chusteczkę do nosa i 
zakrywał nos i usta przy kichaniu, 
a gdybym jej nie miał  

 naucz mnie jak zakrywać nos i 
usta rękawem powyżej łokcia 

                               
 
 pamiętaj : abym często mył ręce 

wodą z mydłem,  unikał dotykania 
rękami oczu nosa i ust 

 
 
 jeżeli kicham, kaszlę pozostaw mnie w 

domu i wezwij lekarza. 
 

    

 

 

 
 
 
Projekt i opracowanie : Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku 

 

Przedstawienie, warsztaty aktorskie i taneczne, czyli

Pomysły na ferie GOKiR-u oraz szkół
Przed nami (a zwłaszcza przed dzieć-
mi) dwa tygodnie ferii zimowych. Z tej 
okazji Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Dąbrowie przygotował kilka 
atrakcji dla wszystkich milusińskich z 
naszej gminy, na które serdecznie za-
praszamy!

Księżniczka 
na ziarnku grochu

Już 29 stycznia w świetlicy w Karczowie 
(godzina 10.00) gościł będzie objazdo-

wy teatr lalkowy z Wrocławia. Atyści z 
Wędrownego Jarmarku Bajek przedstawią 
znaną baśń H.	Ch.	Andersena „Księżnicz-
ka na ziarnku grochu”. Będzie to opo-
wieść o zabawnych, ale i pełnych napięć 
perypetiach królewskiej rodziny i zabłąka-
nej dziewczynki, która pewnego burzliwe-
go dnia zawitała do ich pałacu.

Taniec nowoczesny

Dzień później, 30 stycznia o godzinie 
10.00, zapraszamy do Ciepielowic na war-
sztaty tańca nowoczesnego, które popro-
wadzi Damian	Gorazdowski.

Warsztaty teatralne

A w Naroku „Teatr na wesoło”. Aktor te-
atralny i filmowy przeprowadzi profesjo-
nalne warsztaty teatralne. Chętnych zapra-
szamy 5 i 6 lutego do świetlicy w Naroku 
w godzinach 11.00-13.00.

Szkoły sportowo 
i artystycznie

ZS	 w	 Dąbrowie otwarty będzie przez 
całe ferie, za wyjątkiem weekendów. - Na 
dzieci czekamy zawsze w godzinach od 8 
do 16. Bez względu na liczbę dzieci każde-
go dnia planujemy ulubione przez uczniów 
zajęcia rekreacyjno-sportowe i artystyczne 
- powiedziała nam dyrektor Jolanta	Wiś-
niewska. 9 lutego planowa jest wycieczka 
do Wrocławia.

W ZS	w	Chróścinie w pierwszym tygo-
dniu ferii planowane są zajęcia rekreacyj-
no-sportowe oraz dla klas I-III rękodzie-

ła artystycznego realizowane w ramach 
POKL. Szczegóły na tablicach informa-
cyjnych w szkołach.

W PG	 Gimnazjum planuje się kolej-
no: �8.01: zajęcia sportowe (godz. 10.00-
13.00), kółko geograficzne (10.00-11.30), 
kółko chemiczne (10.00-12.00), projekcja 
filmu (10.00-12.00); �9.01: zajęcia spor-
towe (10.00-13.00), kółko z j. niemie-
ckiego (10.00-12.00), kółko chemiczne 
(10.00-12.00); �0.01: wycieczka na basen 
(12.00-16.00), gry dydaktyczne z j. pol-
skiego (12.00-13.00), kółko geograficzne 
(10.00-11.30); 01.0�: wycieczka na lo-

dowisko (9.30-12.00), gry dydaktyczne 
z j. polskiego (10.00-12.00); 0�.0�: war-
sztaty teatralno-plastyczne (10.00-13.30); 
06.0�: kółko geograficzne (10.00-11.30).

Oprócz zajęć w szkołach z projektów unij-
nych zorganizowane zostały dwa wyjazdy. 
Ze szkoły w Dąbrowie na pięciodniowe war-
sztaty teatralne w Jarnołtówku wybiera się 41 
dzieci (20 z SP i 21 z Gimnazjum). Także do 
Jarnołtówka zorganizowano czterodniowy 
wyjazd ze szkoły w Sławicach. Dwunastka 
dzieci pojedzie tam na warsztaty językowe.
Oferta	OPS-u	na	str	�.
 (gokir)



Tradycyjnie w grudniu, w przedszko-
lach, szkołach odbywają się Jaseł-
ka, również Publiczne Przedszkole 
w Dąbrowie kultywuje zwyczaj. 
Pierwszy raz spotkanie świąteczne 
odbwało się w świetlicy wiejskiej 
w Ciepielowicach 16.12.2012. W po-
stacie jasełkowe wcielili się rodzice i 
dzieci. Na scenie pojawiły się  Diabły, 
Trzej Królowie, Pastuszkowie, Józef i 
Maryja, Zwierzątka, Dzieci, Głosy.

Oprawę muzyczną zapewniły chóry 
anielskie. Pierwszy chór to dzie-

ci - akompaniatorką była Anita	 Chojka 
prowadząca zajęcia z rytmiki w naszym 
przedszkolu. Drugi chór prowadziła Anna	
Humeniuk, instruktorka zespołu Gospel 
przy GOKiR w Dąbrowie. W jego skład 
wchodzili mamy naszych przedszkolaków 
i członkowie zespołu Gospel. Solistów 
przygotowywała Magdalena	 Janoszka, 
która prowadzi dąbrowskie Studio	 Pio-
senki. Grupę Tańczących Aniołów przy-
gotował Damian	Gorazdowski, instruktor 
tańca w GOKiR. W budowę  inscenizacji 
i dekoracji zaangażowani byli pracownicy 
przedszkola wraz z rodzicami, babciami 

i dziadkami, którzy wykonali dla nas prze-
piękną szopkę. Nad całością występów 
czuwały nauczycielki Publicznego Przed-
szkola w Dąbrowie, Jarosława	 Letka	 i  
Krystyna	Olender. 

Po występach serwowano pyszne ciasta 
(wypieki rodziców) oraz gorące napoje. 
Oprócz tego na kiermaszu można było 
kupić stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe 

wykonane własnoręcznie przez pracowni-
ków przedszkola.

Przygotowania występu trwały długo, 
zaangażowany był bardzo liczny zespół, 
lecz największą satysfakcją były wspania-
łe recenzje Wójta Gminy Dąbrowa Mar-
ka	Lei, Dyrektora GZEASiP w Dąbrowie 
Janusza	 Staszowskiego oraz Dyrektora 
GOKiR w Dąbrowie Zbigniewa	 Janow-
skiego i Dyrektor PP w Naroku Gizeli	
Przybyły oraz  rodziców i obecnych wi-
dzów.  Dyrektor PP w Dąbrowie Lucja	
Czerwińska obiecała, że przedszkole 
w Dąbrowie będzie każdego roku wysta-
wiać jasełka w świetlicy w Ciepielowi-
cach, bo one doskonale integrują miesz-
kańców naszej Gminy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym uczestnikom za pomoc w organiza-
cji występu. Nagrodą dla wszystkich były 
uśmiechnięte i szczęśliwe twarze wszyst-
kich obecnych. 

Opracowała	nauczycielka
P.P.	Dąbrowa

Jarosława	Letka
i	Dyrektor	Lucja	Czerwińska

Świetlica w Ciepielowicach zdominowana m.in. przez Diabły, Pastuszków, Józefa, Maryję

Jasełkowe wcielenia maluchów


