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Ostatnia sesja

AKTUALNOŚCI

25 października odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy Dąbrowa obecnej kadencji. Na zakończenie obrad
wójt Marek Leja podziękował wszystkim radnym za czteroletnią „społeczną
misję” i uhonorował ich pamiątkowymi tabliczkami.

W latach 2014-2018 odbyło się 45 sesji
Rady Gminy. W Radzie Gminy Dąbrowa
zasiadali: Kazimierz Wojdyła (przewodniczący), Maria Sikora (wiceprzewodnicząca), Andrzej Pośliński (wiceprzewodniczący), Alfred Biskup, Ryszard Gonschior,
Karol Gregulec, Leszek Koksanowicz,
Mariusz Konopa, Rafał Lyga, Waldemar
Prudlik, Robert Rutowicz, Maria Rynkowska i Karol Widacha. Do stycznia 2017
roku mandaty radnych pełnili również
Piotr Los z Wrzosek i Piotr Wieczorek ze
Sławic.
(red)

WYBORY SAMORZĄDOWE - WYNIKI
Informacje z protokołów wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 21 października 2018 r.
1. GOŁĘBIOWSKA-JAREK Katarzyna - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 1893 głosy (54,84%)
2. LEJA Marek Karol - KWW Marka Lei Tu Jest Nasz Dom - 1559 głosów (45,16%)
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i radnymi Rady Gminy w Dąbrowie zostali wybrani:
Okręg wyborczy nr 1 - BISKUP Alfred Rudolf - KWW Mniejszość Niemiecka - brak kontrkandydata
Okręg wyborczy nr 2 - KRZYŻANOWSKA Anna Katarzyna - KWW Marka Lei Tu Jest Nasz Dom - 134 głosy
Okręg Wyborczy nr 3 - KANSY Kornelia - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 152 głosy
Okręg wyborczy nr 4 - KONOPA Mariusz Kazimierz - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 169 głosów
Okręg wyborczy nr 5 - GRUSZKA Janusz Piotr - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 198 głosów
Okręg wyborczy nr 6 - GOLAS Elżbieta - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 143 głosy
Okręg wyborczy nr 7 - JAKUBEK Jolanta Genowefa - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 238 głosów
Okręg wyborczy nr 8 - POCHOPIEŃ Andrzej Piotr - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 85 głosów
Okręg wyborczy nr 9 - GREGULEC Karol - KWW Marka Lei Tu Jest Nasz Dom - 137 głosów
Okręg wyborczy nr 10 - RYNKOWSKA Maria - KWW Marka Lei Tu Jest Nasz Dom - 164 głosy
Okręg wyborczy nr 11 - SIKORA Maria Jolanta - KWW Mniejszość Niemiecka - brak kontrkandydata
Okręg wyborczy nr 12 - WIECZOREK Mariola Maria - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 107 głosów
Okręg wyborczy nr 13 - MISIEK Serafin - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 85 głosów
Okręg wyborczy nr 14 - ULAŃCZYK Mateusz Piotr - KWW Katarzyna Gołębiowska-Jarek - 119 głosów
Okręg wyborczy nr 15 - PRUDLIK Waldemar Grzegorz - KWW Mniejszość Niemiecka - brak kontrkandydata
W sumie w wyborach wzięło udział 3.481 (52,59 %) mieszkańców, spośród 6.619 uprawnionych.
KONTAKT DO REDAKCJI

e-mail: redakcja@gminadabrowa.pl

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
miesięcznik informacyjny
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna
w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa,
Pl. Powstańsców Śl. 2,
tel. 77 4641056
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

AKTUALNOŚCI

12 lat budowania i zmian
Szanowni Mieszkańcy gminy Dąbrowa!

Dziękuję za Wasze głosy w wyborach samorządowych 2018 (a było ich sporo. bo
1559, co pozwoliło wygrać w Mechnicach, Chróścinie i Żelaznej, ale nie w całej
gminie). Moja 12 letnia misja wójtowania, z której jestem bardzo zadowolony, dobiegła końca. Bardzo serdecznie dziękuję za te lata współpracy radnym, urzędnikom,
sołtysom, strażakom, sportowcom, społecznikom, pracownikom szkół i przedszkoli
oraz wszystkim mieszkańcom. Możemy być dumni z tego, czego wspólnie dokonaliśmy. Te kilka zdjęć z największych inwestycji, to ledwie malutki wycinek naszych
dokonań. Gratuluję zwycięzcom zarówno na stanowisko wójta, jak i radnych gminy
Dąbrowa. A wszystkim mieszkańcom mojej gminy życzę samych dobrych dni.

Trudno na jednej stronie zmieścić dokonania 12 lat. Warto jednak poza inwestycjami wspomnieć o powstaniu Domu Kultury w 2009
roku, a co za tym idzie o zainicjowaniu takich wydarzeń, jak Przegląd Poezji Śpiewanej „Zamczysko”, Dożynki Gminne, zawody sportowe w dziesiątkach dyscyplin sportowych. Olbrzymi wpływ na nasze wioski, ich wygląd oraz podejmowane działania (festyny, imprezy) miało wprowadzenie Funduszu Sołeckiego, a na przykładzie wsi Prądy można stwierdzić, że jesteśmy w tej dziedzinie w czołówce
krajowej. Zadbaliśmy o zabytki: odnowiliśmy te, które należą do nas, natomiast w sprawie pozostałych lobbowaliśmy u właścicieli
o zainteresowanie się nimi i ich promowanie. Stworzyliśmy od podstaw na zdrowych zasadach Spółkę Wodną, której prezes, sekretarz
i zarząd fantastycznie zadbali o rowy i małą retencję. Dbamy o parki, zieleń (posadziliśmy klika nowych alei) i bioróżnorodność. Bardzo
dobrze współpracowaliśmy zarówno ze Starostwem Opolskim, jak i Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim. Efekty widać! ML
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AKTUALNOŚCI

Uroczyste pożegnanie wójta Marka Lei

Pracownicy urzędu gminy i gminnych jednostek uroczyście pożegnali Marka Leję, który 16 listopada zakończył 12letnią służbę na stanowisku wójta. Urzędnicy oraz dyrektorzy jednostek złożyli wójtowi serdeczne podziękowania
i wyrazy uznania za wieloletnią współpracę. Były bukiety kwiatów, prezenty i życzenia. Nie zabrakło także wielu wspomnień i anegdot. Marek Leja sprawował obowiązki wójta przez trzy kadencje, od 2006 roku, kiedy zastąpił na tym
stanowisku Ludwika Juszczaka. 										
(red)

Zaprzysiężenie, ślubowania. Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

W poniedziałek 19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Dąbrowa kadencji 2018-2023. Zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad najpierw wręczono zaświadczenia o wyborze do Rady, a następnie radni uroczyście złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczą-cego Rady Gminy. Został nim Mariusz Konopa. Funkcje
wiceprzewodniczących powierzono nato-miast Marii Sikorze i Karolowi Gregulcowi. Później nowo wybrana wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek odebrała stosowne zaświadczenie i złożyła ślubowanie. Po części oficjalnej przyszedł czas
na gratulacje, bukiety kwiatów i drobne upominki. 								
(red)
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

AKTUALNOŚCI

Budynek wciąż się zmienia

ŻELAZNA

Prace w budynku świetlicy wiejskiej w Żelaznej idą
pełną parą. W obiekcie ocieplone zostały ściany i dach,
wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano „zielony dach” nad częścią biblioteczną. Dodatkowo odnowiono elewację zewnętrzną całego obiektu.
Zainstalowano również panele słoneczne (fotowoltaika)
wraz z nowymi źródłami światła. Na końcowym etapie
jest montaż wentylacji. Powstanie też kotłownia na pellet. Kolejnym etapem prac będzie adaptacja wnętrz wraz
z przystosowaniem ich na potrzeby Klubu Seniora. Na
jego utworzenie gmina pozyskała dotację z programu
Senior+ w wysokości 150 tys. złotych.
(red)

Znakomite wieści z sesji Rady Powiatu

CHRÓŚCINA

Gmina Dąbrowa otrzymała w nieodpłatne użyczenie na okres
10 lat budynek po byłym Zespole Szkół w Chróścinie. Uchwałę
w tej sprawie przegłosowano jednogłośnie na sesji Rady Powiatu. Obecny był na niej wójt Marek Leja, który przekonywał radnych do podjęcia takiej decyzji.
Szkoła została oficjalnie wygaszona 1 września tego roku.
W ciągu niecałych dwóch miesięcy udało się więc nakłonić władze powiatu i radnych do przekazania zabytkowego dworku gminie Dąbrowa.
Na sesji radni ujęli również w wieloletniej prognozie finansowej dofinansowanie do wspólnego zadania gminy Dąbrowa i powiatu - budowy oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej z Sokolnik
do Dąbrowy.
				
(red)

Kolejny sukces gminy Dąbrowa

18 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego skarbnik Katarzyna Szafarska i wójt Marek Leja
w imieniu gminy Dąbrowa podpisali dwie umowy o przyznaniu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:
•

Rewitalizacja parku wiejskiego w Skarbiszowie (całkowity
koszt 313.332 zł, dofinansowanie 199.373 zł czyli 63,36%)

•

Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej
w Ciepielowicach (całkowity koszt: 364.868 zł, dofinansowanie
220.805 zł czyli 63,36% kosztów kwalifikowanych).
(red)

Kampania informacyjno-edukacyjna ,,Przeciw pijanym kierowcom’’
OPS DĄBROWA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie włącza się w koalicję wielu samorządów przeciw nietrzeźwości na drogach. Dzięki lokalnym działaniom mamy nadzieję, że akcja dotrze do większej liczby osób. Kampania pozwala dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków jazdy po
alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach dotyczy nas wszystkich
i powinniśmy to sobie uświadamiać.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie
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OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Posadzili Aleję Niepodległości

CIEPIELOWICE

Ponad 150 osób wzięło udział w sadzeniu „Alei Niepodległości”. Powstała ona w Ciepielowicach, na obrzeżach
zabytkowego parku dworskiego. Akcję zorganizowało
Partnerstwo Borów Niemodlińskich we współpracy ze
stowarzyszeniem „Nasze Ciepielowice”. Sfinansowano ją
natomiast dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
W sadzeniu udział wzięli młodzi i starsi, wójtowie, radni,
sołtysi, przedstawiciele nadleśnictw oraz członkowie stowarzyszeń i grup Odnowy Wsi. Zadanie nie było łatwe, gdyż
każda z sadzonek ważyła ponad 40 kg i mierzyła około trzech
metrów. Niektórzy wraz z drzewkami zakopywali przygotowane “kapsuły czasu”. Drzewa przystrojono również białoczerwonymi wstążkami. Na koniec umocniono je palikami,
a strażacy z Dąbrowy podlali sadzonki wodą.
Po zakończonej pracy uczestnicy akcji zgromadzili się
przy ognisku. Odśpiewano też hymn państwowy, by uczcić
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. (red)

Dąb Niepodległości w Prądach
PRĄDY
Mieszkańcy Prądów zasadzili Dąb Niepodległości w Parku pod Brzozami. W ten sposób uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy, że
jest to drugi z kolei dąb posadzony w Prądach. Pierwszy uczcił 40-lecie Gminy Dąbrowa. Mieszkańcy Prądów
zdradzają, że niedługo zostanie posadzony trzeci, tym razem z okazji 750-lecia istnienia miejscowości. Sadzeniu
okolicznościowego drzewa towarzyszyło porządkowanie
terenu w parku. Po pracach przyszedł czas na wspólne
Źródło: Prady - Nasz Mały Świat
grillowanie.

W patriotycznym duchu

GOKIR / PSP DĄBROWA

W auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie odbył się spektakl patriotyczny dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Dzieci i młodzież wysłuchały najpiękniejszych pieśni w wykonaniu krakowskich aktorów. Artyści przywołali też historie powstania poszczególnych utworów. Spektakl zakończył się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Wydarzenie przygotował Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Było one częścią gminnych
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 						
(red)
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

OBCHODY DNIA ŚW. MARCINA

Rogale trafiły do parafian
CHRÓŚCINA

Tradycyjnie 11 listopada w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie obchodzono
Dzień Świętego Marcina. Uroczystość przygotowali
członkowie Rady Parafialnej wraz z ks. proboszczem Ryszardem Michalikiem, sołtys Chróściny
Magdalena Podsada, sołtys Mechnic Teresa Kowolik oraz Stowarzyszenie Miłośników Chróściny.
Obchody rozpoczęto w kościele parafialnym. Po zakończonej liturgii na wychodzących ze świątyni czekały pyszne
rogale. Następnie orszak wraz ze św. Marcinem ruszył do
parku dworskiego, gdzie przygotowano kiełbaski oraz napoje. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w jeździe konnej.
Imprezę zabezpieczali strażacy z OSP Chróścina.
(red)

Dzień św. Marcina w Naroku

NAROK

Dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku
zrealizowano projekt „Martinstag”. Jego pomysłodawczynią i realizatorką była Maria Sikora.
Głównym celem projektu było kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zajęcia warsztatowe dla dzieci. To już
kolejne tego typu przedsięwzięcie przeprowadzone w narockiej szkole umożliwiające rozszerzanie wiedzy uczniów
o ich małej ojczyźnie i tradycjach regionalnych. W obchody
Dnia św. Marcina włączyły się wszystkie organizacje wiejskie oraz Rada Sołecka i Rada Rodziców, wspierając imprezę
również finansowo.
Uczniowie przedstawili dwujęzyczny program artystyczny, przygotowany przez nauczycielki języka niemieckiego,
a przy ognisku zaprezentowali piosenki z okazji 100-lecia
niepodległości. Nie zabrakło oczywiście pysznych rogali
i orszaku z lampionami w biało-czerwonych kolorach. Całość zwieńczyła biesiada przy ognisku. Muzycznie umilała ją
Gminna Orkiestra Dęta.
(red)

Marcinowa tradycja

ŻELAZNA

Od sześciu lat mieszkańcy Żelaznej uroczyście
obchodzą Dzień św. Marcina. Nie inaczej było
w tym roku. Imprezę wspólnie przygotowali sołtys Gertruda Ledwig, Rada Sołecka, koło DFK
i strażacy.
Uroczystość rozpoczęła się w miejscowym
kościele, gdzie pracownicy przedszkola w formie
teatru cieni przedstawili historię życia św. Marcina. Później przyszedł czas na degustację słodkich
rogali. Po nabożeństwie barwny orszak wyruszył
w kierunku remizy strażackiej. Na jego czele znaleźli się św. Marcin na koniu, orkiestra dęta i strażacy z pochodniami. Za nimi maszerowały dzieci
z lampionami.
Dalsza część obchodów odbyła się na placu
przy remizie. Rozpalono tam ognisko, w którym
smażono kiełbaski. Nie zabrakło także domowych
wypieków. Dla najmłodszych przygotowano zabawy na świeżym powietrzu, a dorośli mogli posłuchać występu orkiestry dętej. Świętowanie trwało
do późnych godzin wieczornych.
(red)
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AKTUALNOŚCI

Premiera spektaklu „Express do Nieba”

NAROK

W pierwszą niedzielę listopada w kościele parafialnym
w Naroku miejscowa grupa teatralna „Magia Słów” wystawiła sztukę pt. „Express do Nieba”. To już jedenasta
sztuka zaprezentowana publiczności przez narocką młodzież.

Nowa sztuka narockiego teatru to opowieść o walce między dobrem a złem, która rozgrywa się wewnątrz każdego
człowieka. Spektakl pokazuje, że to, co znajdzie się w naszym bagażu życiowym, zależy wyłącznie od nas i od naszych decyzji.
Zebrani w kościele parafialnym widzowie mogli podziwiać młodych artystów w tańcu, śpiewie czy też w tradycyjnej grze aktorskiej. Ogromną rolę w sztuce odegrały światło,
efekty dźwiękowe, sztuczny dym oraz charakteryzacja odtwórców ról. O tym, czy sztuka podobała się widzom, świadczyły długie, kilkuminutowe owacje na stojąco.
W wyreżyserowanym przez ks. proboszcza Witolda Walusiaka spektaklu wystąpili: Filip Baucz, Dominika Halicka,
Maria Halicka, Michał Krause, Piotr Lisson, Roksana Odziomek, Rajmund Soppa, Nikola Szdzuy, Nikola Waletzki
i Patryk Waletzki. O światła oraz dźwięk zadbał Jan Krause.
Przypomnijmy, że teatr „Magia Słów” powstał w 2009
roku z inicjatywy ks. proboszcza Witolda Walusiaka. Celem,
który przyświecał powstaniu grupy, było twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodych parafian.
(red)

Wizyta gości ze Szwecji
PP NAROK / UG DĄBROWA

W gminie Dąbrowa gościła delegacja ze szwedzkiego Vaxjo. Wizyta była częścią międzynarodowego projektu, który realizują wspólnie placówki ze
Szwecji z Publicznym Przedszkolem w Naroku.
W Polsce gościły dyrektorka trzech przedszkoli
Carina Stal, tłumaczka Henryka Bjorkman oraz trzy
nauczycielki - Dana, Sara i Marie. Celem wizyty było
podpatrywanie działań edukacyjnych, udział w szkoleniach i warsztatach twórczych, ze szczególnym
uwzględnieniem udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach.
Goście odwiedzili niepubliczne przedszkole św.
Franciszka w Dobrzeniu Małym i Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. Wzięli
też udział w warsztatach kulinarnych w Publicznym
Przedszkolu w Naroku oraz uczestniczyli w obchodach
Dnia Edukacji Narodowej w oddziale zamiejscowym
w Żelaznej. Dyrektor Carina Stal i tłumaczka Henryka
Bjorkman spotkały się również z wójtem Markiem Leją
i sekretarzem gminy Januszem Staszowskim.
(red)
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AKTUALNOŚCI

Bal Wszystkich Świętych po raz trzeci

CHRÓŚCINA

Pod koniec października w Chróścinie odbył się III Bal Wszystkich Świętych. Każdego z licznie przybyłych gości zdobił strój wybranego świętego, anioła czy też patrona. Organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Były zabawy, konkursy oraz poczęstunek.
Źródło: https://www.facebook.com/chroscina

Pieczony ziemniak
KARCZÓW
Mieszkańcy Karczowa nie mogli 11 listopada
narzekać na nudę. Sołtys Józef Gerc, dzięki wsparciu finansowemu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie, zorganizował przy
świetlicy wiejskiej Dzień Pieczonego Ziemniaka.
Każdy z przybyłych gości mógł liczyć na
pieczoną kiełbaskę, ziemniaka z ogniska, frytki, popcorn, zimne i gorące napoje oraz ciasto.
W programie imprezy znalazł się także występ
członków gminnego koła gitarowego. Można
było także spróbować swoich sił w konkursie
na najdłuższą obierkę. Całości dopełniała klimatyczna muzyka country. 		
(red)
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SZKOŁY / PRZEDSZKOLA

Wielki sukces sportowców z Dąbrowy

W dąbrowskiej hali sportowej uroczyście podsumowano
Wojewódzkie Igrzyska LZS. W tym roku wzięły w nich
udział 102 szkoły z całej Opolszczyzny. W zawodach rywalizowało w sumie 3200 zawodników. Zmagania toczone były zespołowo (w mini koszykówce, mini piłce ręcznej
i mini siatkówce) oraz indywidualnie w lekkiej atletyce.

W zestawieniu szkół podstawowych bezkonkurencyjni
okazali się uczniowie z Dąbrowy, którzy byli najlepsi zarówno w lekkiej atletyce, jak i klasyfikacji generalnej. W tej

PSP DĄBROWA

ostatniej dąbrowska młodzież triumfowała po raz trzeci
z rzędu (!). Wśród gimnazjalistów wygrywali uczniowie
z Korfantowa (lekka atletyka) i Pokoju (klasyfikacja generalna).
Nagrody wręczyli: poseł Tomasz Kostuś, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego
Zbigniew Kubalańca, wójt Marek Leja i przewodniczący
Wojewódzkiego Związku LZS Gerard Halama. Uroczystość
uświetniły pokazy gimnastyczne w wykonaniu uczennic
z Dąbrowy i Bianki Walków. 		
(red)

Śniadamy zdrowo i kolorowo

PSP DĄBROWA

8 listopada 2018 r. - Dzień Śniadanie Daje Moc - najważniejszy dzień w Programie, podczas którego najmłodsi
uczniowie PSP w Dąbrowie wspierani przez dorosłych
przygotowują i jedzą wspólne śniadanie w szkole. W ten
sposób nie tylko kadra pedagogiczna, ale także rodzice
angażują się w kwestie żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Tego dnia sale lekcyjne zamieniły się w kuchnie, w których rządziły dzieci w kolorowych fartuszkach. Każdy uczeń
był doskonale przygotowany: przyniósł ze sobą wszystko
to, co jest niezbędne, aby przygotować „zdrowe śniadanie”,
tzn. świeże warzywa i owoce, masło, sery, ciemne pieczywo, soki, dietetyczne ciasteczka upieczone z rodzicami itp.
Pamiętając o higienie i bezpieczeństwie, uczniowie każdej
klasy, pod kontrolą swoich wychowawczyń, przygotowali
swoje drugie śniadanie. Były to zdrowe, kolorowe i apetyczne kanapki oraz szaszłyki i sałatki owocowe. Uczniowie
klas młodszych przygotowali swoje tegoroczne śniadanie
w formie „szwedzkiego bufetu”. Wszyscy zaś uczniowie
mieli możliwość praktycznego zastosowania poznanych zasad zdrowego odżywiania.
Wspólne śniadanie było dla nas świetną zabawą, a zarazem nauką o tym, jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie. To właśnie śniadanie jest najważniejszym posiłkiem
dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!
Renata Planert-Palak
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Dzieci segregują śmieci

W świetlicy wiejskiej w Naroku podsumowano piątą
edycję gminnego konkursu ekologicznego „Edukacja +
Segregacja”. Jego adresatami są najmłodsi mieszkańcy. Ich zadanie polega na zgromadzeniu jak największej ilości surowców wtórnych.
Zbiórka makulatury, aluminiowych puszek i baterii
rozpoczęła się jeszcze w minionym roku szkolnym. Wzięło w niej udział osiem placówek edukacyjnych. Wyniki
ustalono za pomocą specjalnego wzoru, przeliczając liczbę zebranych kilogramów na jedną osobę.
Pierwsze miejsce, po raz piąty z rzędu, zajęło Publiczne
Przedszkole z Naroka. Na drugiej pozycji uplasowało się
Publiczne Przedszkole z Chróściny, a na trzeciej Publiczna
Szkoła Podstawowa z Dąbrowy.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
ufundowane przez gminę Dąbrowa. Gospodarze przygotowali poczęstunek oraz program artystyczny. Piątoklasiści
ze szkoły podstawowej przedstawili bajkę o Jasiu i Małgosi, zaś narockie przedszkolaki zaśpiewały piosenki o św.
Franciszku z Asyżu.		
(red)
Klasyfikacja:
1. Publiczne Przedszkole w Naroku
2. Publiczne Przedszkole w Chróścinie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (kl. I-III)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie
6. Publiczne Przedszkole w Naroku o/z w Żelaznej
7. Publiczne Przedszkole w Karczowie
8. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie o/z w Prądach

Wzruszająca uroczystość

PP DĄBROWA

Najmłodsze dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola
w Dąbrowie mają za sobą niezwykle ważną uroczystość, jaką
bez wątpienia było pasowanie na przedszkolaka.
Ten szczególny moment poprzedziły występy maluchów oraz
specjalny test, polegający na wypiciu soku z cytryny i wykonaniu kilku ćwiczeń fizycznych. Aktu pasowania dokonała dyrektor
placówki Lucja Czerwińska. Dzieci, które zostały włączone do
grupy Tygrysków, otrzymały dyplomy i rożki obfitości.
Potem specjalny program artystyczny, dedykowany odchodzącej na emeryturę dyrektor Czerwińskiej, zaprezentowały starsze przedszkolaki. Były wiersze, piosenki, kwiaty i prezenty. Te
ostatnie wręczyli pracownicy przedszkola, przedstawiciele rady
rodziców, wójt Marek Leja, dyrektor GZEASiP Janusz Staszowski i sołtys Elżbieta Mojzyk.
Lucja Czerwińska przepracowała w dąbrowskim przedszkolu
ponad 30 lat. Stanowisko dyrektora piastowała od 2007 roku. (red)
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Podniosła uroczystość

Gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości odbyły się przed obeliskiem w Ciepielowicach.
Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odśpiewaniem Mazurka
Dąbrowskiego. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła i wójt Marek Leja. Później
w patriotycznym repertuarze zaprezentowała się
Gminna Orkiestra Dęta. Na koniec przed obeliskiem złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystości uczestniczyli: przewodniczący
Rady Gminy Kazimierz Wojdyła, wójt Marek Leja,
wójt-elekt Katarzyna Gołębiowska-Jarek, sekretarz
Janusz Staszowski, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych ze wszystkich gminnych placówek edukacyjnych, a także delegacji strażaków z OSP Dąbrowa.
Tradycyjnie obchodom Święta Niepodległości
towarzyszą zmagania biegowe. Tegoroczna, jedenasta edycja Biegu Niepodległości zgromadziła 216
uczestników. Najwięcej zawodników rywalizowało
w najmłodszych grupach wiekowych i w kategorii
„open”. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku zmagania 11-12-latków oraz
13-15-latków.
Jako pierwsze na trasę ruszyły przedszkolaki.
Potem kibice emocjonowali się kolejno startami
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i dorosłych. Biegacze mieli odpowiednio do pokonania
dystanse o długości od 200 do 4000 metrów.
Na mecie każdy otrzymywał pamiątkowy medal
i talon na ciepły posiłek. Dodatkowo najlepsi w swoich kategoriach odebrali dyplomy i nagrody. (red)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA XI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
5-6-latki (dziewczęta):

9-10-latki (dziewczęta):

13-15-latki (dziewczęta):

1. Julia Jonczyk (PP Dąbrowa)
2. Emilia Półtorak (PP Dąbrowa)
3. Zuzanna Widacha (PP Dąbrowa)
4. Iga Placha (PP Karczów)
5. Kinga Basiura (PP Dąbrowa)

1. Kinga Nowak (PSP Dąbrowa)
2. Kamila Siendzielorz (PSP Chróścina)
3. Agata Kownacka (PSP Dąbrowa)
4. Anna Parzybut (PSP Chróścina)
5. Anita Cieślik (PSP Dąbrowa)

1. Natalia Żołądkowska (Chróścina)
2. Agnieszka Diaków (Chróścina)
3. Elżbieta Lach (Żelazna)
4. Dominika Rosowska (Dąbrowa)
5. Marta Angel (Opole)

5-6-latki (chłopcy):

9-10-latki (chłopcy):

13-15-latki (chłopcy):

1. Sebastian Raida (PP Chróścina)
2. Kordian Strąg (PP Dąbrowa)
3. Filip Hałabura (PP Dąbrowa)
4. Konstanty Grzybek (PP Prądy)
5. Filip Krzywy (PP Dąbrowa)

1. Filip Puchała (PSP Narok)
2. Jakub Przybut (PSP Chróścina)
3. Adam Labisz (PSP Chróścina)
4. Tomasz Podlodowski (PSP Dąbrowa)
5. Mateusz Łokcewicz (PSP Dąbrowa)

1. Maksymilian Nitsche (Dąbrowa)
2. Piotr Gruszka (Dąbrowa)
3. Mikołaj Krzywy (Dąbrowa)
4. Ignacy Olender (Dąbrowa)
5. Bartłomiej Kulik (Żelazna)

7-8-latki (dziewczęta):

11-12-latki (dziewczęta):

OPEN (kobiety):

1. Milena Mikoś (PSP Chróścina)
2. Agata Fikus (PSP Chróścina)
3. Agata Karakuła (PSP Dąbrowa)
4. Emilia Marciniak (PSP Chróścina)
5. Aleksandra Kołtowska (Opole)

1. Marta Leśniewska (PSP Chróścina)
2. Patrycja Szeremeta (PSP Dąbrowa)
3. Oliwia Kwiecień (PSP Dąbrowa)
4. Paulina Szeremeta (PSP Dąbrowa)
5. Julia Hantulik (PSP Chróścina)

1. Patrycja Suchowiecka
2. Anna Ryguła
3. Liliana Milińska
4. Joanna Jagiela
5. Kalina Stachoń

7-8-latki (chłopcy):

11-12-latki (chłopcy):

OPEN (mężczyźni):

1. Tomasz Kędziora (PSP Chróścina)
2. Mikołaj Leśniewski (PSP Chróścina)
3. Kamil Los (PSP Chróścina)
4. Patryk Knosala (PSP Narok)
5. Jan Lewandowski (PSP Narok)

1. Szymon Krzywy (PSP Dąbrowa)
2. Tomasz Lewandowski (PSP Chróścina)
3. Michał Podlodowski (PSP Dąbrowa)
4. Paweł Kowalczyk (PSP Chróścina)
5. Kamil Labisz (PSP Chróścina)

1. Łukasz Maciuszek
2. Rafał Jagiela
3. Michał Grzegorzak
4. Łukasz Śmigiel
5. Marcin Mikoś

