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Złoci Jubilaci odebrali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Nie wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w spotkaniu w Urzędzie Gminy. Na zdjęciu od lewej: państwo Baron, pani Frątczak, 
państwo Kąccy, państwo Labusga, państwo Reich, pani Przybyła, państwo Soppa.

4 kwietnia w Urzędzie Gminy Dąbrowa w imieniu 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy wójt gminy Marek 
Leja odznaczył dostojnych Jubilatów Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Pięknymi medalami z różą zostały uhonorowane 
pary, które przeżyły ze sobą przynajmniej 50 lat. Medal 
ten to symbol wspólnej wędrówki przez życie, tolerancji 
i współdziałania dla dobra rodziny, którą młode pary po-
stanowiły założyć przed półwieczem. 

Wspomnienia, żarty i wzruszenie przewijały się pod-
czas rozmów przy kawie, ciastku i tradycyjnej lampce 
szampana. Wręczone bukiety wyczarowały uśmiech na 
twarzach Pań, a Panowie z dumą spoglądali na swo-
je żony. Takie uroczystości jak ta podkreślają, jakie są 
fundamenty naszego społeczeństwa – to rodzina i moż-
liwość wychowania kolejnych pokoleń na dobrych i po-
rządnych ludzi, by dom rodzinny zawsze był jedynym 
i niepodważalnym autorytetem do czerpania sił do zma-
gań z życiem.

Pary, które zostały odznaczone Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, to Państwo: 

Czesława i Stanisław Kąccy, Anna i Joachim Reich, 
Ewa i Henryk Rosińscy, Lidia i Kurt Labusga, Rita i Ka-
zimierz Frątczak, Elżbieta i Helmut Soppa, Maria i Ru-
dolf Baron, Lucja i Stefan Przybyła, Krystyna i Mikołaj 
Jendrysik, Danuta i Grzegorz Błaszczyk, Lucja i Eryk 
Jendryaszek, Sabina i Piotr Danisz, Zofia i Franciszek 
Kajda.                        UG Dąbrowa
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Wójt Marek Leja podziękował Sołtysom za pracę i zaangażowanie 

11 marca obchodzono w całej 
Polsce Dzień Sołtysa. Wójt 
Marek Leja, korzystając 
z okazji, 26 marca w trakcie 
sesji rady gminy złożył na 
ręce sołtysów szczególne po-
dziękowania.

Prawo jasno stanowi o kom-
petencjach sołtysa. Z wielu jed-
nak powodów jest to wyjątkowy 
urzędnik, który nie posiada wy-
znaczonych stałych godzin pra-
cy, a jednak zawsze stawia się 
do „gaszenia pożaru”. Wybrany 
przez zgromadzenie wiejskie 
i wspierany przez radę sołecką 
reprezentuje swoją małą ojczy-
znę na zewnątrz, dbając i często 
walcząc o jej interesy. Bez cie-
nia obłudy można stwierdzić, 
że sołtysowanie to sztuka, na 
którą z pewnością nie zdobył-
by się każdy. Fakt ten każdego 
dnia docenia również nasz wójt 
Marek Leja, zdając sobie spra-
wę, że bez solidnego zaplecza 
w osobach Sołtysów – zarzą-
dzanie gminą byłoby trudne lub 
wręcz niemożliwe. Dlatego też 

każdy z Sołtysów otrzymał tego dnia upominek w postaci książki o znamiennym tytule 
„Z sołtysem i wójtem przez wieki”.

Rada gminy największymi oklaskami nagrodziła Teresę Kowolik z Mechnic i Andrzeja 
Piotrowicza z Prądów. O ile o sukcesie Prądów w ramach ogólnopolskiego konkursu na naj-
lepszą inicjatywę sołecką już pisaliśmy, o tyle warto wspomnieć, że Pani Teresa – sołtysują-
ca od 20 lat – otrzymała w ramach obchodów Dnia Sołtysa specjalną nagrodę od marszałka 
województwa opolskiego za długoletnie przewodzenie sołectwu.                     (red)

100 drzew na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
12 kwietnia przy dąbrowskich 
stawach posadzono kilkanaście 
drzew w ramach akcji Powia-
tu Opolskiego oraz Opowiecie.
info pn. „100 drzew na 100. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości”.

Przy jednym z „glinianko-
wych” stawów posadzono kilka-
naście drzew. 7 z nich ufundowa-
ło Starostwo Opolskie, kolejnych 
10 dorzuciła gmina. Akcja zosta-
ła zainicjowana przez Łukasza 
Kołodzieja z Opowiecie.info, 
a z entuzjazmem przyjęta przez 
Starostę Opolskiego Henryka 
Lakwę i z nie mniejszym zapa-
łem podchwycona przez władze 
naszej gminy.

Pierwsze, symboliczne drze-
wo zostało posadzone przez 
Łukasza Kołodzieja, Henryka 
Lakwę i Marka Leję. Zasadzona 
lipa otrzymała imię Dąbrowian-
ka.

Sadzeniem kolejnych drzew 
zajęli się uczniowie i nauczy-
ciele z dąbrowskiej szkoły oraz 
wędkarze – opiekunowie sta-
wów. Serdecznie dziękujemy za 
włączenie się w akcję.        (red)
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Spotkanie Wielkanocne w dąbrowskim Klubie Seniora

Na kilka dni przed Wielkanocą seniorzy 
zaprosili władze gminy i przyjaciół Klubu 
Seniora na wspólne podzielenie się świą-
tecznym jajkiem. Na spotkaniu przedsta-
wiono obraz „Ostatnia wieczerza” wyhaf-
towany przez p. Barbarę Pancylejko. 

Wójt Marek Leja oprócz złożenia życzeń, 
zainaugurował działalność „Biblioteczki Klu-
bu Seniora”, przekazując książkę autorstwa 
Jana Hebdy „Z sołtysem i wójtem przez wie-
ki”. Zawartość biblioteczki powiększyła rów-
nież wójtowa książką o arcybiskupie Alfonsie 
Nossolu.               (red)

Ogólnopolskie Zawody Psów Pasterskich - zapraszamy do Chróściny
W dniach 18-20 maja w Chróścinie odbędą się Ogólnopolskie 
Zawody Psów Pasterskich, na które serdecznie zapraszamy. 
Poza możliwością przyjrzenia się pracy psów, na gości będzie 
czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, lody tajskie, katering 
czy dobra muzyka w sobotni wieczór. Zawody będą składa-
ły się z trzech etapów, a zdanie poszczególnych prób pozwoli 
przejść do kolejnych etapów i w przyszłości umożliwi rywali-
zację na zawodach z najlepszymi pasterzami na świecie.

18 maja (piątek) odbędzie się Test Predyspozycji Pasterskich, 
który powinien ocenić główne cechy wspólne dla różnych ras 
psów pasterskich:

zainteresowanie zwierzętami stadnymi;
chęć współpracy z przewodnikiem;
popęd do kontrolowania ruchu stada;
naturalne poszukiwanie punktu balansu naprzeciwko prze-
wodnika mające na celu uzyskanie lepszej kontroli nad sta-
dem.  

Kolejnego dnia przyjrzymy się  Testowi Pracy Psów Paster-
skich, który sprawdzi podstawowe umiejętności pasterskie. Test 
podzielony jest na dwie grupy:

CS styl angielski (Collecting Style) - dla ras Border Collie 
i Kelpie

•
•
•
•

•

TS styl farmerski (Traditional Style) - pozostałe rasy paster-
skie

W niedzielę zobaczymy Zawody Psów Pasterskich w stylu far-
merskim.

W czasie imprezy będzie okazja do zapoznania się z różnymi 
rasami psów pasterskich oraz zgłębienia tematu „sportu”, jakim 
jest pasterstwo.                         Michał Gadziński 

Miejsce zawodów:
46-073 Chróścina Opolska

ul. Komprachcicka 8
(w sąsiedztwie Parku dworskiego). 

•
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Gminna Akademia Piłkarska Striker działa – zapraszamy na treningi
Od kilku miesięcy w naszej gminie działa Gminna Aka-
demia Piłkarska Striker, która prowadzi bezpłatne tre-
ningi dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na koncie Akademii są 
już pierwsze sukcesy.

Gminna Akademia Piłkarska Striker powstała z ini-
cjatywy Prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS w Dąbrowie 
Łukasza Wichra oraz Krystiana Golca – właściciela firmy 
JAKO Partner Opole, a jednocześnie partnera technicznego 
dąbrowskiej akademii. Patronat nad akademią objął Wójt 
Gminy Dąbrowa Marek Leja. Dzięki dotacji Rady Gminy 
dla Gminnego Zrzeszenia LZS zajęcia dla dzieciaków są 
bezpłatne.

W trzech grupach wiekowych pod okiem wykwalifi-
kowanych trenerów (Łukasza Wichra, Rafała Kurpierza 
oraz Michała Kalinowskiego) dwa razy w tygodniu swoje 
umiejętności piłkarskie od kilku miesięcy doskonalą dzie-
ci z naszej gminy. Dąbrowski Striker nawiązał współpracę 
z Akademią Rozwijania Inteligencji Piłkarskiej i od stycznia 
prowadzone są przez Tomasza Bardjana dodatkowe, indy-
widualne treningi oparte na autorskim programie szkolenia. 
Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczą w treningach mo-
torycznych prowadzonych przez Łukasza Kabaszyna. Dla 
bramkarzy przewidziano specjalne, bramkarskie szkolenie, 
za które odpowiada Jakub Koczwański.

Młodsi członkowie Strikera biorą udział w Minimistrzo-
stwach Deichmann, ich starsi koledzy grają w rozgrywkach 
ligowych. Ponadto dzieci biorą udział w wielu turniejach i im-
prezach sportowych. Chłopcy zagrali m. in. w turnieju pod pa-
tronatem Opolskiego Związku Piłki Nożnej organizowanym 
przez klub Gazownik Wawelno, turnieju w Rychtalu organi-
zowanym przez NKS Start Namysłów czy turnieju w Gorzo-
wie Śląskim. Ponadto młodzi piłkarze sprawdzają się podczas 
sparingów z innymi drużynami młodzieżowymi.

Zawodnicy Strikera otrzymują powołania do reprezenta-
cji kadry województwa: Patryk Gala, Patryk Jarek, Wiktor 
Wienczek.

Od sierpnia-września ruszają nabory dla rocznika 2012 
oraz 2004-2005, czyli dzieci 6-letnich i 13/14-letnich. Już 
teraz zachęcamy rodziców do kontaktu z koordynatorem 
Akademii – Łukaszem Wichrem, który z przyjemnością 
przedstawi cele treningów, tel. 781 552 248.        (red)
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Kolejne dni otwarte na Zamku w Dąbrowie 
Zwiedzanie zamku i przyzamko-
wego parku w Dąbrowie w dniach 
14-15 kwietnia było możliwe dzięki 
trójstronnej umowie zawartej mię-
dzy Uniwersytetem  Opolskim, Sto-
warzyszeniem Dąbrowskie Skarby 
oraz Gminą Dąbrowa. Teraz gmina 
i stowarzyszenie będą dysponen-
tami zamku w okresie wycieczko-
wym. 

14 kwietnia punktualnie o godzinie 
11.00 członkowie Stowarzyszenia Dą-
browskie Skarby - prezes stowarzy-
szenia Łukasz Litwinowicz, Ireneusz 
Racławicki, Włodzimierz Cichy oraz 
wójt gminy Marek Leja witali pierw-
szych turystów, którzy chcieli zwie-
dzić nasz zamek. Przy zamku pojawili 
się również Jadwiga Wójciak oraz Da-
niel Podobiński z Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. Przybyli goście mie-
li okazję zwiedzić Zamek i park wraz 
z przewodnikiem. Następna okazja do 
zwiedzania już 4-5 maja. Szczegóły na 
plakacie poniżej.                         (red)
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Anita Cieślik nie zwalnia. Kolejny sukces młodej judoczki
O sukcesach młodej mieszkanki 
Ciepielowic wspominaliśmy już kil-
kukrotnie na łamach gminnego mie-
sięcznika. Pod koniec marca Anita 
Cieślik zwyciężyła w Super Lidze 
Judo. 

W dniach 24-25.03.2018 r. w Ko-
bierzycach obyły się inauguracyjne 
zawody Super Ligi Judo, której am-
basadorem jest dwukrotny mistrza 
świata Rafał Kubacki. W niedzielę 
wśród zawodników walczących na 
tatami (tradycyjnej macie japońskiej) 
kolejny sukces odniosła mieszkanka 
Ciepielowic Anita Cieślik, która zaję-
ła I miejsce w swojej kategorii wieko-
wej. Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!   (red)

Damian Pasoń stypendystą programu „Wspieramy najlepszych II”. Chróścina trzyma poziom
Na początku kwietnia podczas uroczystej gali w Filharmonii 
Opolskiej uczeń PSP w Chróścinie Damian Pasoń  odebrał 
z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły 
stypendium w ramach programu „Wspieramy najlepszych 
II” za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. 

Sukces Damiana to wypadkowa starań samego ucznia, ale 
również jego rodziców, dyrekcji i grona pedagogicznego Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie, którym w tym miej-
scu serdecznie gratulujemy. 

Korzystając z okazji, pragniemy również wspomnieć o Kin-
dze Kacubie – uczennicy kl. 2 gimnazjum, która w bieżącym 

roku szkolnym została laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Jej młodsza ko-
leżanka Aleksandra Seemann (uczennica klasy 7 szkoły pod-
stawowej) została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

W finale Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla 
uczniów gimnazjum znalazł się Aleksander Sukmanowski 
(uczeń klasy 3 gimnazjum), a stypendium Prezydenta Miasta 
Opola za wyniki sportowe otrzymała Agnieszka Diaków (za-
wodniczka Opolskiego Klubu Taekwondo, uczennica klasy 7 
szkoły podstawowej). Wszystkim wyróżnionym uczniom ży-
czymy dalszych sukcesów!               (red)
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Wiosenny przegląd talentów PSP W NAROKU

Mimo lekkiej tremy wszyscy wykonawcy spisali się świetnie  prezentując na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, 
hobby, osiągnięcia czy talenty. Były popisy taneczne, wokalne, gimnastyczne oraz iluzjonistyczne. Na scenie popisywali się 
również chemicy oraz dusze artystyczne. Celem przeglądu było rozwijanie kreatywności uczniów oraz popularyzacja działań 
artystycznych w szkole.                        IB

21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku odbył się 
kolejny już przegląd uzdolnień uczniów klas IV-VII pod nazwą „Mam Talent”, który przygotowany został 
przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Marioli Sikory.

IV Opolskie Śniadanie Wielkanocne PSP W DĄBROWIE
28 marca 2018 r. po raz pierwszy  
nasza szkoła wzięła udział w IV 
Opolskim Śniadaniu Wielkanocnym 
organizowanym na opolskim rynku.  

Na tę wielką akcję charytatywną 
zabraliśmy ze sobą świąteczne deko-
racje i pyszne baby, babeczki, mufinki 
i ciasteczka, które udekorowały i wy-
pełniły stoisko. Nasze dekoracje cie-
szyły się  dużym zainteresowaniem, 
a smakowite i kolorowe wypieki szyb-
ko się rozeszły.  

Piękne stroiki, kurki, zajączki, pi-
sanki i inne świąteczne ozdoby dzie-
ci klas I – III przygotowały w ramach 
konkursu na świąteczną ozdobę oraz 
na zajęciach plastyki. Wszystkie prace 
nagrodzono nagrodami rzeczowymi. 
Smakowite wypieki przyniosły dzieci 
z Klubu Wiewiórka PCK.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
Rodzicom za wsparcie i pomoc w przy-
gotowaniach tej akcji charytatywnej.                                                                                      
 
    Opiekun Klubu Wiewiórka PCK
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XIX Gminny Konkurs Kroszonkarski „Kroszonka 2018” za nami

By świątecznej tradycji stało się zadość, to i w tym roku 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Chróścinie odbył się Gminny Konkurs Kroszonkarski 
„Kroszonka 2018”. 

Była to już dziewiętnasta (za rok okrągła dwudziesta!) edy-
cja tej wspaniałej, kultywującej ludowe tradycje imprezy. W tym 
roku do zmagań przystąpiło 64 (rekord!) utalentowanych, peł-
nych zapału i cierpliwości uczniów ze szkół naszej gminy. 

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych 
z podziałem na techniki zdobienia: rytowniczą, batikową, 
wytrawianie ornamentu octem i oklejanie. Jury pod przewod-
nictwem etnografa z Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach 
p. Bogdana Jasińskiego przyznało kolejne miejsca i wyróż-
nienia, ale nie one były tu najważniejsze – liczyła się przede 
wszystkim wspaniała przedświąteczna atmosfera, ogromne 
zaangażowanie w pracę młodych artystów i promowanie na-
szego regionalnego folkloru.      Krystian Iwański

PSP W CHRÓŚCINIE

Mobilna Akademia Młodych Orłów PSP W CHRÓŚCINIE

PZPN wprowadził w życie nowy projekt związany z piłką nożną juniorską. Jest nim Mobilna Akademia Młodych 
Orłów (MAMO). MAMO opiera się na objazdowych treningach pod okiem wykwalifikowanych trenerów wybranych 
przez PZPN. Zajęcia składają się z wykładu teoretycznego i treningu pokazowego dla trenerów i treningu selekcyjnego 
dla dzieci. Docelowo ma powstać baza najzdolniejszych dzieci uprawiających piłkę nożną w naszym kraju. Cieszymy 
się, że Mobilna Akademia Młodych Orłów trafiła również do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Chróścinie.                         Krystian Iwański
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Lekcja o ubezpieczeniach społecznych w PSP w Naroku
PSP W NAROKU

21 marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Naroku od-
była się lekcja na temat ubez-
pieczeń społecznych przepro-
wadzona przez p. Grażynę 
Wertel – koordynatorkę ds. 
komunikacji społecznej i edu-
kacji w ZUS Opole.

Zajęcia odbyły się w ramach 
„Projektu edukacyjnego ZUS”, 
którego celem jest upowszech-
nianie wiedzy o ubezpiecze-
niach społecznych wśród mło-
dzieży szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. W trakcie pre-
lekcji uczniowie mieli okazję 
rozwinąć swoją świadomość 
w tak ważnym aspekcie życia 
, jakim jest ubezpieczenie spo-
łeczne.             PG

Marcowe zmagania w konkursach przyrodniczo-ekologicznych
PSP W DĄBROWIE

20 marca 2018 r. uczniowie gimnazjum w Dąbrowie: Dobrosła-
wa Bąk, Mikołaj Makówka, Wiktoria Nitsche, Wiktoria Kara-
kuła oraz Piotr Bil – brali udział w etapie finałowym V edycji 
konkursu „Omnibus przyrodniczy”, którego organizatorem jest 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu. 

Uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę i umie-
jętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
z biologii, chemii, fizyki i geografii. Dobrosława i Mikołaj zajęli IV 
miejsce. Ponadto uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej wyko-
rzystania chemii i fizyki w kuchni przedstawionej przez pracownika 
naukowego Politechniki Opolskiej oraz uczestniczyli w warsztatach 
prowadzonych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Opol-
skiego. 

Mamy nadzieję, że ciekawe i obrazowe przedstawienie zagad-
nień z zakresu przedmiotów przyrodniczych przyczyni się do wzro-
stu zainteresowania tą tematyką, a w przyszłości skłoni uczniów do 
wyboru przyrodniczych kierunków kształcenia.

22 marca zaś Dobrosława Bąk i Julia Próchnicka reprezentowa-
ły gimnazjum w Dąbrowie w etapie finałowym IX edycji konkursu 
przyrodniczo – ekologicznego organizowanym przez Zespół Szkół 
w Tułowicach. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę z zakresu 
biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią 
i ochroną przyrody. 

Nasi uczniowie od lat rywalizują z dobrym skutkiem z przed-
stawicielami kilku lub kilkunastu innych gimnazjów województwa. 
W tegorocznej edycji Dobrosława zajęła VI miejsce (w zeszłym 
roku drugie). 

Pobyt w Zespole Szkół był również okazją do poznania oferty 
placówki oraz obejrzenia pokazu musztry przygotowanej przez ucz-
niów szkoły wojskowej. Tradycyjnie wszyscy mogli poczęstować 
się smacznym bigosem. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali na-
grody rzeczowe, a każdy z uczestników został obdarowany upomin-
kiem.                      Irena Libawska Na zdjęciu: Dobrosława Bąk oraz Julia Próchnicka
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PRZEDSZKOLE
Pasja mola książkowego od przedszkola. Czytelnicze inicjatywy PP w Prądach

PP W PRĄDACH

W przedszkolu w Prądach kolejny rok pobudzamy pasję 
„mola książkowego”. Inspiracją naszych działań jest bez 
wątpienia prężnie działająca ogólnopolska akcja „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Dzieci w wieku przedszkolnym są 
zaciekawione wszystkim, co im oferuje świat w atrakcyjny 
sposób. W naszym przedszkolu przez dwa lata realizowano 
program „Książka”, którego celem było wspieranie i rozwi-
janie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy po-
znawania książki. W trakcie trwania programu udało nam 
się nawiązać współpracę z opolskim pisarzem, biblioteką 
w Niemodlinie oraz pobudzić aktywność rodziców. 

Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z p. Aldoną Py-
dych – autorką książek dla dzieci, dyrektorem przedszkola 
i nauczycielem wychowania przedszkolnego. Pisarka zapo-
znała nas ze swoimi książkami. Pani Aldona poprowadziła 
także spotkanie zorganizowane dla rodziców pt: „Wpływ 
głośnego czytania na rozwój dziecka”. Spotkania z pisarką 
zostały podsumowane podczas przedstawienia przedszkola-
ków opartego na wierszach naszej autorki. Dzieci pochwaliły 
się swoimi umiejętnościami aktorskimi w obecności rodzi-
ców i p. Aldony Pydych.  

Wiele inicjatyw podczas realizacji programu było opar-
tych na współpracy z rodzicami. Wspólnie tworzyliśmy bi-
blioteczkę ,,Zucha Malucha”, z której dzieci wypożyczały 
książki do domu. Pomysł ten cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród przedszkolaków i był kontynuowany także 
w bieżącym roku szkolnym. Rodzice włączyli się także do 
tworzenia wspólnej bajeczki. Dzięki łańcuszkowi rodzinnych 
pomysłów powstawały kolejne części naszej bajki pt: „Jak 
wiedźma została wróżką”. Bohaterami bajki są nasi przed-
szkolacy, którzy wyruszyli na pomoc uwięzionej księżniczce. 
Podczas poszukiwań przeżyli wiele przygód, jednak najważ-
niejsze było to, że wiedźma, która więziła księżniczkę, dzięki 
dobrym uczynkom przedszkolaków stała się wróżką. Dzieci 
zawsze z wielkim zainteresowaniem słuchają naszej bajeczki 
i chętnie oglądają własne ilustracje zawarte w książeczce.

W trakcie realizacji naszego programu nie mogło zabrak-
nąć współpracy z biblioteką. Przedszkolaki uczestniczyły 
w wycieczce do biblioteki w Niemodlinie, gdzie zostały za-
poznane z miejscem i zasadami korzystania z zasobów bi-
bliotecznych. Dowiedziały się także o pracy bibliotekarza. 
Pani bibliotekarka opowiadała o tym, z czego składają się 

poszczególne części książki. Zorganizowaliśmy także wiele 
spotkań na terenie przedszkola, podczas których pani biblio-
tekarka zachęcała dzieci do korzystania z biblioteki, zwraca-
ła uwagę na sposób korzystania z książek oraz opowiadała 
o osobach przyczyniających się do powstania książki. Wpa-
jano dzieciom potrzebę dbania o książki, uświadamiając, że 
jest ona źródłem wiedzy. 

W tym roku szkolnym kontynuowano współpracę z bi-
blioteką poprzez organizację cyklu spotkań, podczas których 
obchodziliśmy m.in. „Dzień pluszowego Misia” czy ,”Dzień 
św. Mikołaja”. 

Najnowszą inicjatywą promującą rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych było spotkanie z uczniami klubu czytel-
niczego gimnazjum w Dąbrowie. Uczniowie wraz z nauczy-
cielem szkoły zapoznali przedszkolaków z „Historią drugiej 
skarpetki”, inspirując tym samym przedszkolaków do udziału 
w ciekawych zabawach. 

Ciągle powstają nowe pomysły pobudzające zaintereso-
wanie dzieci książką, które z pewnością będą realizowane 
nadal w naszym przedszkolu. 

Obserwacja zainteresowań dzieci pozwala zauważyć, że 
różne formy pracy z książką  przyniosły oczekiwane rezulta-
ty. Największą satysfakcje odczuwamy, gdy dowiadujemy się, 
że absolwenci naszego przedszkola już w pierwszych dniach 
pobytu w szkole zaczynają korzystać ze szkolnej biblioteki 
i często ją odwiedzają. Mówią też, że w czasie wolnym chętnie 
czytają książki. Podstawą takiego sukcesu jest bez wątpienia 
ciekawy kontakt dziecka z książką od najmłodszych lat. 

Dlaczego warto pielęgnować pasję „mola książkowego”, 
opisuje książka oraz film pod tym samym tytułem „Wycho-
wanie przez czytanie” I. Kozińskiej i E. Olszewskiej. Zachę-
camy wszystkich zainteresowanych do rozszerzania zaintere-
sowania książką dzieci już od najmłodszych lat.                AP
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XIX Liść Dębu
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie oraz Kierownictwo 
Artystyczne XIX Wojewódzkiego Fe-
stiwalu Artystycznego Liść Dębu”- Dą-
browa 2018 mają przyjemność poinfor-
mować, iż w dniach 11-12 maja 2018r. 
odbędzie się kolejna edycja naszego Fe-
stiwalu. Festiwal ma na celu promocję 
talentów wokalnych, podnoszenie kul-
tury muzycznej oraz upowszechnianie 
śpiewu wśród uczniów województwa 
opolskiego.

Premierowy spektakl 
koła teatralnego

11 kwietnia w Zespole Szkół w Chróści-
nie odbyło się premierowe przedstawie-
nie koła teatralnego działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekrea-
cji w Dąbrowie. 

Sztuka zatytułowana „Sceny” oparta 
została na motywach dramatu Antoniego 
Czechowa „Trzy siostry”. Na scenie zoba-
czyliśmy uczennice klasy 7 oraz pierwszej 
i drugiej gimnazjalnej. Dla wszystkich ak-
torek był to debiut sceniczny. Brawa i cie-
płe przyjęcie widzów świadczą, że był to 
występ ze wszech miar udany. Czekamy 
na kolejne przedstawienia! 

Zajęcia koła teatralnego odbywają się 
raz w tygodniu, w każda środę o 15.15 
w Zespole Szkół w Chróścinie. Zaprasza-
my wszystkich chętnych!       gokir


