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Kapitalne dzieciaki!
„Liść Dębu” w naszej Gminie to już kilkunastoletnia tradycja. Okazuje się, że przy tym wojewódzkim festiwalu artystycznym coraz piękniej zaczyna rozwijać się „Mały Liść
Dębu”, czyli popisy wokalne naszych przedszkolaków. W
maju demonstrowali oni swoje umiejętności na scenie w
ciepielowickiej świetlicy. Poziom wokalny niektórych maluchów sprawiał, że dorośli kraśnieli z dumy (na okładce Bartek Juszkiewicz z PP w Karczowie). Relacja z „Liścia Dębu” i
jego przedszkolnego odpowiednika na stronach 10-11.
Ponadto w numerze m.in:
- Mażoretki ponownie nagrodzone
- 22 maja obchodziliśmy światowy
dzień zwierząt
W czerwcowym numerze m.in:
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- Zapowiedź Festynu Dębowego w Dąbrowie
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Czekamy na spóźnialskich
Mieszkańcy naszej gminy dotychczas złożyli ponad 95 procent deklaracji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Termin
upłynął z końcem kwietnia, zatem wszystkich spóźnialskich prosimy
o pobranie deklaracji w biurze podawczym Urzędu Gminy. Poniżej dodatkowe niezbędne informacje. Zapraszamy do lektury całej gazety
(m.in. relacji z wizyty na Słowacji - tekst i zdjęcie poniżej).
Podpisanie Aktu Partnerstwa
z Oravskim Veselem
W dniach 26-28 kwietnia delegacja z Gminy Dąbrowa gościła w partnerskiej Gminie
ze Słowacji, Oravskim Veselu. Współpraca
ze słowacką gminą trwa od czerwca 2010 r.,
kiedy to podpisany został Akt Partnerstwa.
Samorządowcy z Oravskiego Vesela gościli u nas przed dwoma laty, teraz nastąpiła
rewizyta. Delegacja z Dąbrowy, na czele
z wójtem Markiem Leją i przewodniczącym Rady Gminy prof. Piotrem Wieczorkiem, została przyjęta bardzo gościnnie (na
zdjęciu poniżej podpisanie Aktu Partnerstwa). Słowacy chętnie opowiadali o specyfice gminy. Oravskie Vesele (ok. 3 tysiące
mieszkańców) ma jedną szkołę, do której
uczęszcza blisko pół tysiąca uczniów. Obowiązuje tam podział na klasy I-IV i V-IX,
a więc u naszych południowych sąsiadów
nie ma gimnazjów. Jedno jest też przedszkole. Ku radości miejscowych, nie istnieje tam
problem demograficzny, bowiem ostatnio
mieszkańców nawet przybywało! Zapoznaliśmy się z budżetem Oravskiego Vesela,
zasięgnęliśmy języka odnośnie spraw komunalnych. Gdy chodzi o „gorący” aktualnie u nas temat odpadów, samorządowcy ze
Słowacji poinformowali nas, że mieszkańcy
płacą tam za wywóz śmieci od osoby. Jak
i my, dumni są nasi partnerzy ze swojej stra-



ży pożarnej, w której, tu ciekawostka, nadal
jeździ m.in. polski samochód marki Star.
Tego rodzaju spotkania znakomicie wpływają nie tylko na rozwijanie wzajemnych
więzi i przyjaźni, ale są również na wskroś
edukacyjne. Warto bowiem wiedzieć, jak
rządzą i radzą sobie z kłopotami w innych
zakątkach nie tylko Polski, ale także poza
jej granicami. Dobrych pomysłów nigdy
dość i mamy nadzieję efektywnie realizować je także w naszej Gminie.
VII edycja konkursu
„Moja Zagroda i „Aktywna Wieś”
Wójt Gminy, Marek Leja, ogłasza VII
edycję konkursów: „Moja Zagroda” oraz
„Aktywna Wieś”. Głównym celem konkursów jest wyłonienie obiektów z terenu
Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się największymi walorami przyrodniczymi i estetycznymi oraz wyłonienie miejscowości, w
której mieszkańcy w największym stopniu
angażują się w działania na rzecz jej rozwoju oraz dbają o jak najlepszy jej wizerunek.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca
br. w sekretariacie UG w Dąbrowie przy ul.
Ks. prof. J. Sztonyka 56.
Jeszcze o śmieciach
Od miesięcy na bieżąco informujemy
wszystkich mieszkańców o wszystkim, co
związane jest z nową ustawą dotyczącą gospodarowania odpadami. Przez wszystkich

nazywana jest ona ustawą „śmieciową”.
Przypomnijmy, że w kwietniu we wszystkich sołectwach czynne były punkty informacyjne, w których można było zapoznać
się z nowymi uregulowaniami w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa przy tej
okazji pomagali mieszkańcom wypełnić
deklaracje oraz odpowiadali na wszelkie
pytania i wątpliwości. Najciekawsze publikowaliśmy w kwietniowym wydaniu
gazety. Była też ściąga, czyli usystematyzowany materiał informacyjny, podpowiadający, jak segregować odpady.
Wszystkie te inicjatywy cieszyły się
dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Tymczasem informujemy, że termin składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami upłynął
30 kwietnia br. Prosimy o niezwłoczne
składanie deklaracji, przez osoby, które
dotychczas nie zrobiły tego. Urząd Gminy musi przygotować wykaz nieruchomości, na podstawie deklaracji, gdzie będzie
trzeba odbierać odpady - dla wykonawcy,
który zostanie wyłoniony w postępowaniu
przetargowym.
Dotychczas złożono ponad 95% deklaracji z terenu naszej gminy. W punktach
informacyjnych pracownicy urzędu gminy
zebrali prawie 600 deklaracji. Kolejna ważna informacja - właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji, mogą
ją pobrać w biurze podawczym Urzędu
Gminy lub na stronie internetowej gminy - www.gminadabrowa. Dodatkowych
informacji udzielają pracownicy Urzędu
Gminy, pokój 103 , tel. 774641010 w.203.
Piknik rodzinny w Karczowie
Rada Sołecka Karczowa zaprasza mieszkańców gminy na tradycyjny już Piknik
Rodzinny, który zaplanowano na 30 maja
przy kortach tenuisowych (od godz. 15.00).
W programie m.in. konkurs Chłop jak Dąb,
atrakcje dla dzieci. Wystąpią także Zespół
Tańca Nowoczesnego ASTER z GOKiR
w Dąbrowie. Koło Gospodyń z Karczowa
przygotuje niespodzianki dla wszystkich
uczestników pikniku.
Będzie nowy sołtys w Lipowej
Z funkcji sołtysa Lipowej zrezygnowała Zofia Dziedzic, która pełniła ją od 2002
roku. Dziękując za te wszystkie lata ogłaszamy jednocześnie przedterminowe wybory na
sołtysa wsi, które zaplanowano na 16 czerwca br.
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JEST SIĘ CZYM POCHWALIĆ

Kolejne sukcesy naszych mażoretek

„TUPOT” znowu nagradzany

Sezon 2012/13 jest jednym z najlepszych w historii istnienia Mażoretek „Tupot” z Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie,
które zaledwie w ciągu miesiąca
zdobyły 3 brązowe medale w zawodach o zasięgu ogólnopolskim. Dla
naszych mażoretek jest to nagroda
za poniesiony trud całorocznej pracy. Gratulujemy!
Kamila na pudle
Mażoretka z zespołu „Tupot”, Kamila
Lach (grupa juniorek) została drugim wicemistrzem Polski w kategorii podwójny
baton! Jest to niebywały sukces, gdyż kategoria ta w tańcu mażoretkowym należy
do najtrudniejszych. Charakteryzuje się
ona tym, iż zawodniczka operuje dwoma
batonami (pałeczkami) prezentując choreografię do muzyki, co wymaga bardzo
dobrej koordynacji ruchowej. Jest to tym
bardziej wielkie osiągnięcie, iż Kamila
zaczęła trenować swój układ z dwoma batonami raptem trzy tygodnie przed zawodami!

barwnych strojach zachwycił publiczność,
która długo po ich występie biła brawo.
Dumna trenerka
Mistrzostwa Polski to nie jedyne zawody, w których mażoretki w tym roku brały
udział. - Byliśmy także pod koniec kwietnia na Festiwalu „Parada” w Czerwionce-Leszczynach, gdzie duet Martyna Lach
i Kinga Prudlik zajął 3 miejsce w kategorii
kadetek. Jestem bardzo dumna z zespołu,
który od września przygotowywał się do
zawodów. Był to czas ciężkiej i wytrwałej
pracy ze strony moich tancerek. Dzięki
pracowitości i wytrwałości osiągnęły sukcesy - mówi trenerka Barbara Kajdzik.
Od września kolejny nabór!
Zespół „Tupot” jest coraz lepszy. Świadczą o tym liczne osiągnięcia i podziw dla
powstałego w 2009 roku zespołu, który tre-

nowany jest przez Barbarę Kajdzik dopiero
od września 2011 roku. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu w świetlicy w
Skarbiszowie, oraz w Ciepielowicach. W
czasie zajęć tancerki poznają techniki tańca mażoretkowego i pracy z batonem (pałeczką mażoretkową), baletu, tańca jazzowego oraz elementy akrobatyki. Obecnie
zespół posiada trzy grupy wiekowe: grupa
przedszkolna (5-7 lat), kadetki (8-11 lat),
juniorki (12-14 lat). Zespół liczy 34 tancerki. W skład grupy juniorskiej wchodzą
najbardziej doświadczone mażoretki: Jessica Glombek, Kamila Lach, Aleksandra Sawicka, Magdalena Schoenfelder.
Zespołowi mażoretkowemu „Tupot”
składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów. Wszystkie chętne dziewczynki w różnym wieku zainteresowane
tańcem zapraszamy na zajęcia od września. Taniec bowiem „jest odkryciem nas
samych” (Martha Graham), a taniec mażoretkowy pozwala to dostrzec. (gokir)
Na zdjęciach: U góry: „Tupot”,  obok
Kamila Lach, poniżej „Mały Tupot”.

Brązowy „Mały Tupot”
Ponadto, mażoretki z zespołu „Mały
Tupot” zajęły 3 miejsce (brązowe medale) w kategorii grup przedszkolnych podczas XV Mistrzostw Polski odbywających
się w Opolu w dniach 11-12 maja Był to
ich pierwszy występ w zawodach, oraz
pierwszy występ w ogóle w tym sezonie.
Ich piękny, pełen werwy i radości pokaz w
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Muzyczna Przystań w Sławicach

Nocnik, kiełbasa i stringi
Zdobywca Grand Prix Przeglądu Kabaretowego PAKA 2012 Ścibor Szpak
gościł ze swoim programem w sali OSP w Sławicach. Koncert 15 maja zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

i wprowadzić w życie, to przecież najważniejsza była zabawa. A tej, przez ponad godzinę było aż nadto!
Ścibor Szpak wystąpił w ramach cyklu
Muzyczna Przystań, realizowanego przez
GOKiR w Dąbrowie od początku 2013
roku. Poniżej zapowiedź kolejnych imprez.
(gokir)

Ś

cibor Szpak jest multiinstrumentalistą. Wyjątkowym, bo potrafi grać na
instrumentach, które z reguły przeznaczone są do czegoś zupełnie innego. Stąd
zdziwienie na widowni, gdy zademonstrował koncert na damskich stringach
lub potrafił wydobyć cudowne dźwięki
ze zwykłych letnich klapek na rzepy.
Dzięki jego wizycie naocznie mogliśmy się także przekonać, że kiełbasa nie
musi służyć wyłącznie do jedzenia! Ścibor Szpak cały swój występ okrasił niebanalnym dowcipem i pysznym humorem słowa. Pokazał, że nocnik nie musi
służyć wyłącznie do celów nam znanych,
a dziećmi można opiekować się w sposób
absolutnie niestandardowy.
I choć z niektórymi wizjami artysty
na co dzień trudno byłoby się zgodzić

Zapraszamy 14 czerwca

Wspólne

grillowanie
Przed zbliżającymi się wakacjami
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
wraz ze strażakami z dąbrowskiej
OSP zapraszają mieszkańców gminy na wspólne grillowanie. Spotkajmy się w Dąbrowie 14 czerwca
(od godz. 18.00) na terenie rekreacyjnym przy remizie OSP.
Będzie to jednocześnie okazja do
wspólnego śpiewania. Z koncertem piosenki turystycznej i szantowej wystąpi
zespół „Klub 50-tka”. Dla osób, które już
tekstów piosenek z rajdowych tras nie
pamiętają, zapewnimy dodatkową pomoc
w postaci wyświetlanych na ekranie tekstów. W razie niepogody koncert odbędzie
się w świetlicy w Ciepielowicach. Będzie
to kolejne spotkanie z cyklu Muzyczna
Przystań, realizowanego od początku
tego roku przez GOKiR.
Nie może Was zabraknąć na tej zabawie!

(r)



Zapraszamy 7 czerwca

Zespoły GOKiR podsumują rok
7 czerwca w świetlicy w Ciepielowicach zaprezentują się wszystkie zespoły
działające w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. W czasie koncertu każda z grup przedstawi efekty pracy śródrocznej.
Zobaczyć i usłyszeć będzie można zarówno Gminną Orkiestrę Dętą i Studio
Piosenki, jak również tancerzy z zespołów
Aster i Street Dance. Nie zabraknie także
pokazu tegorocznych brązowych medalistek Mistrzostw Polski czyli Mażoretek
TUPOT. Po raz pierwszy obejrzeć będzie

można efekty pracy koła teatralnego, które od początku roku szkolnego działa w
Żelaznej. Usłyszymy także mini-koncert
gitarzystów, na co dzień ćwiczących w
Chróścinie.
Mieszkańców zapraszamy do świetlicy
w Ciepielowicach od godziny 17.00. (r)
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SZKOŁY

Śladem Łokietka

W roku szkolnym 2012/2013 w podstawówkach naszej gminy realizowany jest
projekt „Wiara kluczem do sukcesu II”, współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
– 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
27 kwietnia wcześnie rano wyruszyli w
podróż do Ojcowskiego Parku Narodowego
(najmniejszego spośród 23 parków narodowych w Polsce) uczniowie PSP w Dąbrowie. Pierwszym punktem wycieczki było
Muzeum Przyrodnicze. Najpierw zobaczyliśmy film w projekcji 3D, który wyjaśniał
kształtowanie się Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu miliardów lat. W dalszej
części głos pani Krystyny Czubówny oprowadzał uczniów po różnych salach, w których mogli podziwiać roślinność, zwierzęta
i skały znajdujące się w Parku.
Po godzinnym pobycie w muzeum udaliśmy się na sześciokilometrowy spacer
czarnym szlakiem do Jaskini Łokietka.
Sama jaskinia zrobiła na nas wielkie wrażenie. Mogliśmy tam podziwiać wspaniałe
stalagmity i stalaktyty. We wnętrzu jaskini
poznaliśmy legendę o ukrywającym się

Nie święci garnki lepią...

tutaj w ok. 1300 r. Władysławie Łokietku przed ścigającymi go wojskami króla
czeskiego Wacława II. Zwiedziliśmy Salę
Rycerską, Kuchnię Łokietka i Sypialnię
Łokietka.
Po zwiedzaniu jaskini spacerowaliśmy
pięknym niebieskim szlakiem. Tak dotarliśmy do Bramy Krakowskiej. Zobaczy-

Z gliną za pan brat
16 kwietnia po raz pierwszy w SP w
Dąbrowie odbyły się w ramach kółka
plastycznego zajęcia ceramiki artystycznej i użytkowej. Warsztaty były
doskonałą okazją do spotkania z gliną
– tworzywem, które towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat i do dziś cieszy
się niesłabnącą popularnością.
Praca z gliną dobrze wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Zgniatanie, ugniatanie
i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną
potrzebę dziecka. Znakomicie stymuluje
i rozwija układ nerwowy. Rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, jest wspaniałą zabawą i sprawia
dzieciom autentyczną frajdę!

MAJ

liśmy wspaniałe skały o różnorodnych
kształtach m.in. „Trzy Korony”, „Rękawica”. Piliśmy wodę ze Źródełka Miłości. Według legendy każdej osobie, która
napije się tamtejszej wody zagwarantowana jest długa i trwała miłość. W tym
celu woda spożywana była w dużych
ilościach. Równie przyjemny był spacer
wzdłuż Potoku Prądnika. Nieco zmęczeni, dotarliśmy do restauracji na pyszny
obiad.
Ostatnim celem wędrówki był przejazd
z Ojcowa do Pieskowej Skały. Po drodze
podziwialiśmy Kaplicę „Na Wodzie”. W
Pieskowej Skale mieliśmy możliwość
podziwiania Maczugi Herkulesa. Oprócz
tego zwiedziliśmy zamek na Pieskowej
Skale i usłyszeliśmy wiele legend związanych z tym miejscem. Bardzo podobał
nam się ogród zamkowy, w którym znajdowały się ciekawie wystrzyżone żywopłoty. W czasie drogi powrotnej byliśmy
w McDonaldzie.
Podczas wycieczki nie zabrakło żartów,
śmiechu i dobrego humoru. Wyjazd bardzo podobał się uczniom i odciągnął ich na
chwilę od szkolnej rzeczywistości. Wróciliśmy nieco zmęczeni, ale jednocześnie
zadowoleni i szczęśliwi.
Wkrótce wyruszamy w Góry Stołowe.
Renata Planert – Palak
Warsztaty poprowadziła artystka rzeźbiarz, Katarzyna Urbaniak. Rzeźbiarka
uczyła podstawowych metod pracy z gliną
ceramiczną. Sala lekcyjna zamieniła się w
pracownię plastyczną i miejsce magiczne,
gdzie dzieci czarują glinę i zamieniają ją
w misy i patery. Tu za dotknięciem dziecięcych dłoni, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bezkształtne kawałki
gliny przybrały fantastyczne kształty.
Katarzyna Urbaniak z wielkim sercem
doradzała młodym twórcom. Wytwory
dzieci zostały zabrane, gdyż przejdą kolejne etapy - schnięcie, wypalenie, szkliwienie oraz ponowne wypalenie. Czas
oczekiwania na gotową pracę to około 4-5
tygodni). Szkliwienie i ponowne wypalenie nadaje pracom trwałość i piękny wygląd. Wszystkie w ten sposób obrobione
prace dzieci zabiorą na następnych warsztatach do domu – są bowiem własnością
autorów.
Renata Planert – Palak



WYCIECZKI, OSP

Schola „Gaudium” z wizytą w Częstochowie

Duchowa wycieczka
1 maja (jak każdego roku o tej porze) członkowie parafialnej scholi
„Gaudium” z Dąbrowy pojechali
na wycieczkę do Częstochowy i
okolic. Rozpoczęli od Jasnej Góry,
gdzie swoim śpiewem współtworzyli liturgię mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wszyscy
członkowie scholi byli bardzo
przejęci tym wydarzeniem. Śpiewać w TAKIM miejscu…
Starali się zaśpiewać jak najlepiej. Ważnym momentem wizyty na Jasnej Górze
było pozostawienie Matce Bożej znaczka
scholi, jako wotum wdzięczności za minionych 11 lat istnienia zespołu. Po zakończeniu mszy św. udali się na zwiedzanie
zabytków i ciekawych miejsc na Jasnej
Górze. Odwiedzili m.in. jasnogórski skarbiec, wieżę Bazyliki oraz muzeum 600-lecia Jasnej Góry.

Następną atrakcją był Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Obejrzeli tam
miniatury sanktuariów, takich jak: Lourdes, Fatima, Jerozolima, Asyż czy Watykan. W Parku Miniatur odwiedzili kino
5D i obejrzeli krótki emocjonujący film
(wyszliśmy z kina opryskani wodą i poruszeni efektami specjalnymi!)
Następnym punktem wycieczki był zamek w Olsztynie, a właściwie jego ruiny.
Młodzież wspinała się po skałach, aby
móc dojść do ruin i obejrzeć piękną panoramę okolicy.
Wszyscy spędzili ten czas bardzo miło i
przyjemnie. Wrócili do domów pełni wrażeń i w pozytywnych nastawieniach.
Agata Kubicka, Agata Zielińska
Zdjęcie A. Kubicka

Kronika strażacka (IV.2013 r.)

Ciężkie wypadki i duże pożary!
Bardzo pracowity kwiecień mieli nasi strażacy ochotnicy. Doszło do
wielu pożarów traw, ale nie one były utrapieniem miesiąca. Zdarzyły
się dwa ciężkie wypadki na drodze krajowej 46 (3 osoby ranne) i na
A4 (jedna osoba ranna i jedna śmiertelna). Mieliśmy także dwa duże
pożary - w Dąbrowie (była hurtownia) oraz sterta słomy w Opolu.

P

omimo tak wielu wyjazdów OSP brały także udział w ćwiczeniach na wodzie. Na zdjęciu OSP Wrzoski.
W zdarzeniach brały udział następujące
jednostki:
- OSP Dąbrowa i Wrzoski 6 kwietnia
o godzinie 18.39 wraz z JRG 2 Opole wyjechały do pożaru wiaty ze składowaną
słomą w Karczowie koło stawu.
- OSP Dąbrowa 8 kwietnia o 17.50
wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała do
tragicznego wypadku na autostradzie A4
(222 km, kierunek na Katowice).
- OSP Chróścina i Wrzoski 14 kwietnia o 11.39 wyjechały do palących się
suchych traw w Mechnicach na ul. Akacjowej.
- OSP Dąbrowa 14 kwietnia o godzinie
20.24 wyjechała do palącej się suchej trawy w Nowej Jamce przy ul. Kwiatowej.
- OSP Chróścina 14 kwietnia o godzinie 22.37 wyjechała do palącej się suchej
trawy w Mechnicach przy ul. Polnej.



- OSP Sławice 15 kwietnia o godzinie
15.06 wraz z JRG 2 Opole wyjechały
do wycieku paliwa z ciężarówki, która
wpadła do rowu na obwodnicy Opola.
- OSP  Sławice, Wrzoski, Żelazna 15
kwietnia wyjeżdżały kilkakrotnie do wielkiego pożaru sterty słomy, który trwał 4
dni w Opolu przy ul. Magazynowej.
- OSP Dąbrowa i Wrzoski 16 kwietnia
o godzinie 17.33 wyjechały do palących
się śmieci przy drodze krajowej nr 94.
- OSP Chróścina 18 kwietnia o godzinie 18.43 wyjechała do pożaru lasu w
Polskiej Nowej Wsi.
- OSP Chróścina 18 kwietnia o godzinie 20.46 wyjechała do palącej się suchej
trawy koło piekarni w Chróścinie.
- OSP Dąbrowa 18 kwietnia o godzinie
20.51 udała się do płonącej suchej trawy
pomiędzy Sokolnikami a Wawelnem.
- OSP Dąbrowa 18 kwietnia o godzinie
23.37 wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała
do palącego się garażu w Sokolnikach.

- OSP Żelazna i Sławice 24 kwietnia o
godz. 7.00 wraz z łodziami wyjechały na
ćwiczenia wodne na Jezioro Turawskie.
- OSP Dąbrowa 25 kwietnia o godzinie 15.49 wraz z JRG 3 Niemodlin wyjechała do wypadku na drodze krajowej nr
46. Na miejscu przybył także helikopter
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
który zabrał najciężej ranną osobę.
- OSP Chróścina 25 kwietnia o godzinie 19.59 wyjechała do palącej się suchej
trawy w Polskiej Nowej Wsi.
- OSP Dąbrowa, Chróścina, Sławice,
Wrzoski i Żelazna 27 kwietnia o godzinie 21.44 wraz z JRG 3 Niemodlin, JRG
1 Opole oraz OSP Bierkowice wyjechały
do pożaru hali magazynowej przy ul. Zamkowej w Dąbrowie.
„Na dźwięk syreny zostawiają swoje
rodziny i przyjaciół, aby ratować życie i
dobytek innych – dziękujemy Wam drodzy Ochotnicy”.
Dh Karol Widacha

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

WOKÓŁ NAS

Przy okazji światowego dnia zwierząt postanowiliśmy więcej miejsca
poświęcić naszemu największemu
przyjacielowi, jakim bez wątpienia
jest pies. Poniżej kilka podstawowych
zasad dotyczących prawidłowej opieki nad czworonogiem.
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę (art. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Od zarania historii ludzkiej, psy są
wiernymi towarzyszami człowieka, sprawiając jemu wiele przyjemności i przynosząc pożytek. Zasługują więc na sympatię
i uznanie. Pies nie musi być rasowy, aby
był inteligentny i mądry. Jeżeli psy mają
przeciwników – to nie ich wina, a tylko
tych właścicieli, którzy nie dbając o czworonogi, przyczyniają się do ich wałęsania,
hałaśliwego szczekania, nadmiernego rozmnażania itp.

22 maja obchodziliśmy dzień praw zwierząt

Nasz przyjaciel pies
karza weterynarii, unikając w ten sposób
długotrwałego procesu leczenia, a nawet
śmierci psa. Gdy pies jest nieuleczalnie
chory lub stary i pozostawianie go przy
życiu jest dla niego cierpieniem, wówczas
należy zwrócić się do najbliższej lecznicy
dla zwierząt, gdzie lekarz humanitarnie
i bezboleśnie dokona jego „uśpienia”
Psa należy utrzymywać w czystości, czesząc go regularnie szczotką i grzebieniem.
Pchły likwidować za pomocą szamponów,
używanych do kąpieli lub specjalnych
obroży i kropli. Te specyfiki należy stoso-

Jak wybrać psa
i o niego zadbać
Osobom, które pragną mieć psa polecamy zwrócić się do schronisk dla zwierząt.
Nabywając psa należy pamiętać, że okres
jego aklimatyzacji w nowych warunkach
trwa około 4 tygodni, w czasie których
powinno się wyprowadzać psa na smyczy. Nie wolno wypuszczać go bez opieki.
Poza obrębem ogrodzenia pies musi być
pod opieką, prowadzony na smyczy w
miejscach ruchliwych. Jeżeli jest agresywny – powinien mieć nałożony kaganiec.
Pies musi mieć stale miskę z czystą wodą
i drugą na jedzenie. Pies w wieku od 6 tygodni powinien otrzymywać pokarmy urozmaicone, trzy razy dziennie, składające się z potraw mącznych, jak makaron, płatki, dobrze
rozgotowane kasze, ryż, mięso i jarzyny.
Dorosły czworonóg powinien otrzymywać
pożywienie co najmniej raz dziennie. Tłusta
i pożywna karma dawana wieczorem ułatwi
mu przetrwanie mroźnych nocy (dotyczy
psów przebywających na zewnątrz).
Szczepienia
Każdego psa od drugiego miesiąca życia
należy co roku szczepić przeciw wściekliźnie. Po zaszczepieniu nie wolno go kąpać
przez 2 tygodnie i zmuszać do nadmiernego wysiłku. Wskazane jest poddanie psa
profilaktycznemu szczepieniu przeciw nosówce w wieku 10 tygodni, roku i dwóch
lat, co uodporni go przed tą niebezpieczną
dla tego gatunku zwierząt chorobą.
Choroba i higiena
W razie zauważenia u psa objawów
chorobowych, należy zasięgnąć porady le-
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wać zgodnie z zaleceniami znajdującymi
się na ich ulotkach. Chcąc definitywnie
zlikwidować pchły, należy dezynfekować
przede wszystkim legowisko psa.
Pies-stróż
Jeśli pies nie zamieszkuje w warunkach domowych (mieszkanie) i chcesz,
aby pilnował twojego obejścia, pamiętaj,
że na ten cel nadają się tylko psy duże
i średnie o sierści gęstej, posiadającej odpowiednie dla naszego klimatu podszycie.
Jeśli nie można wykonać dla psa okólnika (zadaszony kojec) i musi on być okresowo wiązany przy budzie, trzeba dbać,
aby miał wygodną, skórzaną obrożę oraz
lekki łańcuch o długości nie mniejszej niż
3 m, zakończony obrotowym ogniwem
przy obroży. Jeżeli warunki na to pozwolą,
łańcuch powinien przesuwać się po drucie
o długości 4-5 m. Kółko przy drucie należy
owinąć gumą, plastikiem lub nawet otłuszczoną szmatą, dla uniknięcia hałasu, który
przyczynić się może do przedwczesnego
głuchnięcia psa. Buda psa pilnującego
obejścia powinna być szczelna, o podwójnych ścianach i dachu obitym papą. Musi
stać na nóżkach, aby jej dno nie kontaktowało się z podłożem, nie namakało i nie
gniło. Musi także odpowiadać wielkości
psa, aby mógł on w niej swobodnie stanąć
i położyć się w pozycji wyciągniętej. Ot-

wór wejściowy powinien być umieszczony
na odpowiedniej wysokości i o odpowiedniej wielkości. Zimą buda powinna być
wyścielona słomą, a otwór należy osłonić
ruchomą klapą lub kawałkiem koca.
Bezcelowe jest pozostawianie psa
w miejscach niezamieszkałych i odosobnionych, gdzie bez obecności ludzi jest
samotny i narażony na zabicie lub otrucie.
Pies powinien czuć się gospodarzem obejścia. Stale przywiązany staje się lękliwy,
dziczeje i nie spełnia roli stróża.
Problemy w okresie cieczki
Suki w okresie cieczki należy zamykać i wyprowadzać tylko na smyczy dla
uniknięcia niepotrzebnego rozmnażania.
Do trzeciego dnia od wystąpienia objawów cieczki można nie dopuścić do ciąży
stosując środki antykoncepcyjne w tabletkach. Preparaty te można otrzymać w aptece na receptę lekarza weterynarii. Lepsza jest jednak całkowita izolacja goniącej
się suki niż podawanie środków. Okres
cieczki, trwający około dwóch tygodni nie
kończy się z ustaniem krwawienia, lecz
przeciwnie właśnie przez następne 3 dni
trwa okres najbardziej prawdopodobnego
zapłodnienia. Należy więc przez cały ten
okres wzmóc opiekę nad suką wyprowadzając ją wyłącznie na smyczy. Powinny
to robić tylko osoby dorosłe.
W razie niepożądanego pokrycia suki
należy po oszczenieniu skorzystać z bezpłatnych usług lecznicy weterynaryjnej,
która w humanitarny sposób „uśpi” niechciane mioty, ale tylko ślepe. Zostawienie przy suce zbędnego potomstwa, TO
NIE LITOŚĆ! Prowadzi do niepotrzebnego rozmnażania liczby bezpańskich psów.
Jednak aby uniknąć powyższych problemów - zaleca się pełną sterylizację suk
oraz kastrację psów (samców).
Zaginięcie psa
Jeżeli zaginął ci pies zadzwoń:
Urząd Gminy Dąbrowa
ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56
tel. 77 464 10 10 wew. 304
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Opolu, ul. Torowa 9,
tel; 77 454 59 02
KTO NIE MA WARUNKÓW
UTRZYMYWANIA PSA, ALBO NIE
MA CZASU PSEM SIĘ ZAJMOWAC
– NIECH GO NIE POSIADA!
(r)



KONKURSY, SPORT

14 maja w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w Chróścinie odbył się
II Międzyszkolny Turniej Klas Mundurowych pod patronatem Starosty
Henryka Lakwy, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu oraz
Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu. W turnieju wzięła
udział młodzież klas mundurowych z
Liceów Ogólnokształcących Powiatu
Opolskiego. W rywalizacji brały udział
drużyny z klas: policyjnych z Prószkowa, strażackiej z Chróściny i wojskowej z Tułowic.
Uczestnicy turnieju rozwiązali test wiedzy teoretycznej, a następnie podczas
konkurencji sportowych wykazali się
szybkością, sprawnością, współpracą w
grupie oraz zasadami fair play. Ostatnią
konkurencją było udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna klasy strażackiej liceum z Chróściny, drugie
- klasa wojskowa z Tułowic, a trzecie klasa policyjna z Prószkowa. Po wyczerpujących konkurencjach, ale w świetnych
humorach, wszyscy zostali zaproszeni na
smaczny bigos.

(aj)

II Międzyszkolny Turniej Klas Mundurowych

Chróścina najlepsza

Wiosna w ligowej piłce

LZS Wrzoski idzie na mistrza!
I pomyśleć, że po rundzie jesiennej
drużyna z Mechnic „szwędała” się
w dolnej połówce tabeli klasy okręgowej. Ostatnie tygodnie to jednak
3 zwycięstwa, remis, porażka 2-5 z
liderującym Krasiejowem i pewne
miejsce w środku tabeli.
ezultat nie odzwierciedla jednak
przebiegu meczu. Nasi piłkarze byli
absolutnie równorzędnym przeciwni-

R

Klasa okręgowa; grupa opolska I
1. KS Krasiejów
23 55 75-29
2. Stal Brzeg
23 52 71-28
3. Naprzód Jemielnica 23 36 58-51
4. Silesius Kotórz Mały 23 36 42-42
5. Unia Murów
23 35 38-35
6. Start Dobrodzień
23 34 31-37
7. LZS Rudniki
23 33 40-38
8. LZS Mechnice 23 32 65-59
9. Źródło Krośnica
23 32 56-40
10. LZS Proślice
23 28 48-63
11. Widawa Lubska
23 27 42-63
12. Skalnik Tarnów Op. 23 25 45-78
13. LZS Przywory
23 23 38-53
14. LZS Rybna
23 21 41-53
15. Unia Kolonowskie 23 19 39-64
Start II Namysłów wycofał się po 24. kol.



kiem, mieli kilka wybornych sytuacji,
przynajmniej dwa razy kontrowersyjnie
zagwizdał arbiter i w efekcie w końcówce goście strzelili aż 3 bramki, bowiem
podopieczni Krystiana Golca nazbyt
się odkryli.
Znakomite wieści docierają do nas z
klasy B (grupa Opole II), w której nowym liderem jest ekipa z Wrzosek!
Drużyna w ostatnich 4 meczach pre-

zentowała kapitalną formę strzelecką
(zwycięstwa 8-2 z Deltą, 6-0 z Tempem,
remis 6-6 z Odrą II Opole i pogrom Prądów 7-2).
Jeśli nasz lider utrzyma aktualną dyspozycję, to prawdopodobnie o awansie
przesądzi mecz w ostatniej kolejce. Wtedy LZS Wrzoski pojedzie na boisko aktualnego wicelidera, Polonii Prószków.
W listopadzie nasz zespół zwyciężył na
swoim obiekcie 2-0. Mamy nadzieję, że
i tym razem osiągnie satysfakcjonujący
rezultat.

(red)

TABELE grup, w których grają nasze drużyny (stan na 19.05.2013 r.)
Klasa A; grupa Opole III
1. LZS Kup
20 54 57-4
2. LZS Popielów
20 40 47-33
3. Stal Osowiec
20 39 46-27
4. LZS Brynica
20 36 47-36
5. Rodło Opole
20 36 51-31
6. Gazownik Wawelno 19 32 43-31
7. Start Siołkowice St. 20 29 51-40
8. Victoria II Chróścice 20 25 60-52
9. LZS Luboszyce
19 24 47-67
10. Rudatom Kępa
20 20 36-38
11. LKS Chmielowice 20 17 37-54
12. Bongo KarczÓw 20 14 29-74
13. TOR II Dobrzeń W. 20 12 25-57
14. Groszmal Opole
20 10 11-43

Klasa B; grupa Opole II
1. LZS WRZOSKI
18 43 74-30
2. Polonia Prószków
18 41 67-17
3. Odra II Opole
18 41 86-26
4. MECHNICE II DĄBR. 18 33 47-37
5. Tempo Opole
18 28 40-33
6. LZS Prądy
18 26 47-61
7. Delta Bielice
17 24 42-65
8. LZS Przechód
18 20 29-52
9. Swornica II Czarnow. 17 17 39-50
10. LZS Komprachcice 18 15 28-49
11. Gazownik II W.
17 11 25-49
12. LZS Malerzowice 17 7 20-39
Huragan Grabin wycofał się przed
rozpoczęciem rozgrywek.

Klasa B; grupa Opole III
1. Polonia Karłowice
16 36 58-25
2. LZS Przysiec
16 35 66-36
3. LZS Skorogoszcz
16 35 50-29
4. LZS Golczowice
17 32 53-27
5. LZS ŻELAZNA
16 29 58-30
6. LZS SŁAWICE
15 25 45-28
7. LZS Świerkle
18 25 34-33
8. Odra Mikolin
17 14 32-74
9. LZS SKARBISZÓW 15 10 18-46
10. LZS NIEWODNIKI 15 8 19-45
LZS Narok wycofał się po 9. kolejce
(wyniki anulowane). Bizon Kurznie
wycofał się po rundzie jesiennej.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

KONKURSY

Gminne eliminacje konkursu plastycznego rozstrzygnięte

Dzieci nagrodzone
W marcowym wydaniu „ŻGD” ogłosiliśmy wyniki gminnych eliminacji XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, który organizowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Odbyły się one pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu
w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. W maju wójt Gminy Dąbrowa nagrodził laureatów.
Prace oceniało jury w składzie: przewodniczący Zbigniew Janowski (dyrektor GOKiR w Dąbrowie), oraz członkowie: Renata Planert-Palak (nauczycielka
plastyki w ZS w Dąbrowie), Mariola Podbrożny (pedagog szkolny w PSP Sławice),
Krystian Iwański (nauczyciel plastyki ZS
w Chróścinie), Małgorzata Litwiniec (nauczycielka plastyki w PSP Narok).
Prace Marcela Żytyńskiego, Aleksandra Kokota, Jana Kotyni, Adriana Jendryaszka, Martyny Balsam i Roksany
Czech (na zdjęciu) zakwalifikowano do
eliminacji na szczeblu powiatowym. Wyniki ze szczebla centralnego poznamy 14
czerwca 2013 r. W przeszłości do szczebla
centralnego docierały już prace Mikołaja

Żytyńskiego (był nawet pierwszy w swojej kategorii wiekowej) oraz Katarzyny
Gwość i Karoliny Kornatowskiej.

Pożyteczne pieniądze
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Uczniowie klas I-III
szkoły podstawowej:
1. Marcel Żytyński
2. Natalia Piechota
3. Agnieszka Kowalczuk
Uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej:
1. Aleksander Kokot
2. Jan Kotynia
3. Adrian Jendryaszek
Martyna Balsam
Wyróżnienie - Monika Moj
Uczniowie gimnazjum:
1. Roksana Czech
Wręczając nagrody i dyplomy wójt
dziękował wszystkim dzieciom uczestniczącym w konkursie. - Mamy w gminie 6
straży OSP. Mam nadzieję, że wśród was
jest kolejne pokolenie ochotników-strażaków - powiedział.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się na boisku przy szkole w Sławicach.
Mamy nadzieję, że 14 czerwca otrzymamy dobre wieści i prace naszych uczniów
znowu zostaną docenione.

(gokir)

Podsumowanie naboru wniosków LEADER

W siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
podsumowano ostatni nabór wniosków na tzw. małe projekty w ramach
programu LEADER. Wśród pozytywnie zaopiniowanych znalazł się m.in.
projekt na dofinansowanie ZAMCZYSKA 2013 napisany przez GOKiR
w Dąbrowie. Na spotkaniu obecni byli
przedstawiciele organizacji i instytucji, których projekty zostały wybrane
do dofinansowania.
Uczestnicy spotkania otrzymali uchwały
o wybraniu projektów do dofinansowania,
„10 przykazań wnioskodawcy” oraz sadzonki sosen zwyczajnych. Drzewka mają
stworzyć symboliczny las pomysłów, których – jak dowodzi ostatni nabór - w Borach Niemodlińskich nie brakuje. 10 maja
wnioski trafiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w celu
dalszej oceny i podpisania umów.
Od 2009 roku do LGD wpłynęły łącznie
183 małe projekty na łączną kwotę wnioskowania 4308 509 zł, z tego do dofinan-

Laureaci konkursu:

sowania wybrano 115 wniosków na kwotę
2 208 115zł. Wcześniejsze nabory dotyczyły wszystkich przedsięwzięć LSR, jednak największym zainteresowaniem cieszyło się dotychczas wyposażenie świetlic
(GOKiR m.in. z tych środków doposażył

świetlicę w Ciepielowicach) i organizacja
imprez kulturalnych, gdzie wpłynęło nam
więcej projektów niż przewidywaliśmy.
Lokalnej Grupie Działania pozostał już
tylko jeden nabór wniosków w ramach
PROW 2007-2013. Będzie to konkurs na
odnowę i rozwój wsi, który został zaplanowany na przełom czerwca i lipca.

(r)
Na zdjęciu drugi od prawej u dołu
dyrektor GOKiR w Dąbrowie Zbigniew
Janowski.

 

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

XIV Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” już za nami

Muzyczny maraton
W dniach 10-11 maja w Zespole Szkół
w Dąbrowie odbyła się XIV już edycja
Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu” - Dąbrowa 2013.
Celem festiwalu niezmiennie pozostaje
prezentacja i ocena dorobku artystycznego
solistów i szkolnych zespołów wokalnych,
podnoszenie kultury muzycznej dzieci
i młodzieży, promocja talentów, wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
W Festiwalu wzięło udział 30 solistów,
15 duetów i 17 zespołów wokalnych (ponad 300(!) uczestników). W tym roku
gościliśmy dzieci z: Brzegu, Domecka,
Korfantowa, Pawłowiczek, Grodkowa,
Opola, Ozimka, Naroka, Komprachcic,
WyrÓŻnienia i nagrody:
Klasy I-III SP:
1. nie przyznano
2. Amelia Konfisz, PSP nr 2 Opole, Maciej Drzazga, ZGSP Pawłowiczki
3. Maja Grygierczyk, PSP nr 7 Opole,
Milena Łyga, PSP Dąbrowa
Klasy IV-VI SP:
1. Kamil Janoszek, PSP Domecko
2. Dominika Sozańska, PSP Włodzienin
3. Jessica Stellmach, PSP nr 7 Opole
Wyróżnienia: Emilia Krypel, PSP nr 8,
Adrianna Wąsowicz ZGSP Korfantów
Klasy I-III Gimnazjum
1. Elżbieta Łoboda, PG nr 1 Brzeg, Urszula Sękowska, SGSP Pawłowiczki
2. Natalia Słodkowska, PG Dąbrowa
3. Jagoda Anczakowska, PG nr 9 Opole
Nagroda Dyrektora GOKiR
w Dąbrowie:
Jagoda Anczakowska, PG nr 9 Opole
Nagrody pozaregulaminowe
Filharmonii Opolskiej:
Kamila Borowicz, GOKiR Dąbrowa
Sonia Gielnik, SOK Komprachcice
Aleksandra Calicka PSP nr 2 Opole
Jesica Stellmach PSP nr 7 Opole
Duety, Klasy I-III SP

1. Zuzanna Niedźwiadek, Maciej Drzazga ZGSP Pawłowiczki
2. Paweł   Niewęgłowski, Patrycja Konarska, PSP nr 3 Brzeg
3. Agata Sochor, Nadia Jakubów, PSP
nr 3 Grodków, Julia Próchnicka, Magdalena Mazur, ZS Dąbrowa
Klasy IV-VI SP
1. Aleksandra Calicka, Julia Miążek,
PSP nr 2 Opole
2. Zuzanna Łyga, Zuzanna Patrzyk, ZS
Dąbrowa
3. Justyna Dobko, Monika Pater, PSP
nr 3 Grodków, Wiktoria Malik, Michał
Treffon, ZGSP Pawłowiczki
Klasy I-III Gimnazjum
1. Agnieszka Stawicka, Joanna Gadzińska, PG nr 3 Brzeg
2. Roksana Czech, Natalia Słodkowska, ZS Dąbrowa
3. Aleksandra Makłowicz, Magdalena
Mazurkiewicz, ZS nr 1 Brzeg
Wyróżnienia: Joanna Wieczorek, Julia
Heleniak, PG nr 7 Opole
Duety domów kultury,
studia piosenki
Wyróżnienie: Duet True Lady OKiR
Grodków

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca: GOKiR w Dąbrowie,
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
tel. 77 464-10-10 w. 213, Strona internetowa:
www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl, e-mail
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Włodzienina, no i oczywiście z Dąbrowy.
Wykonawcy współzawodniczyli ze sobą
w czasie dwóch dni festiwalowych, walcząc o statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Liścia Dębu, wykonane przez
Małgorzatę Kownacką.
Podczas tegorocznej edycji przyznana
została po raz pierwszy nagroda dyrygentów chórów Programu „Śpiewająca Polska”. Otrzymał ją Zespół „Kaprys” ZS
w Dąbrowie p. dyr. Doroty Słomki.
Wszystkie nagrody ufundował Wójt
Marek Leja i UG Dabrowa, Urząd Marszałkowski w Opolu, Kuratorium Oświaty
w Opolu, Starostwo Powiatu Opolskiego,
a pamiątkowe upominki dla opiekunów
i jury przygotował UG Dąbrowa. Gości
częstowano pysznymi pączkami z dąbrowskiej piekarni Radosława Nieckarza.
Dorota Słomka
Małgorzata Kownacka-Rusnak
Na zdjęciu Natalia Słodkowska, laureatka wśród solistek i duetów.
Agata Kubicka, Karolina Kornatowska, GOKiR Dąbrowa
Zespoły, Klasy I-III SP
1.  Ósemki PSP nr 8 Brzeg
Psotki, PSP nr 2 Opole
2. nie przyznano
3. Allegro ZS Dąbrowa
Wyróżnienie: nie przyznano
Klasy IV-VI SP
1. Klaps, ZSP Korfantów, Cantare 1
ZPSP Pawłowiczki
2. Kalejdoskop, PSP nr 2 Opole, Wiza,
PSP Włodzienin
3. nie przyznano
Wyróżnienie: Mała Fraza, PSP nr 8
Brzeg, Siódemeczki, PSP nr 7 Opole
Klasy I-III Gimnazjum
1. Kaprys ZS Dąbrowa , Cantare 2 ZGSP
Pawłowiczki
2. Fraza, PG nr 8 Brzeg
3. Zespół Wokalny PG nr 3 Brzeg
Zespoły domów kultury
i studia piosenki
Wyróżnienie:  Inox OKiR Grodków
Nagroda WÓjta
Gminy Dąbrowa
Zespół 3K BAND Dom Kultury Brzeg

do redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Drukarnia Św.
Krzyża, Opole, ul. Katedralna 6; Reklama:  kolor 1. strona
- 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł brutto/ 1 cm2 ;
strony czarno-białe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

„Mały Liść Dębu”

Kapitalne dzieciaki!

Podczas II Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, nazywanego „Mały
Liść Dębu”, świetlica wiejska w Ciepielowicach po brzegi wypełniona była maluchami z naszych przedszkoli. To był piękny widok!

P

Lista uczestników
II Gminnego Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej
w Dąbrowie „Mały Liść Dębu”
ZespoŁy:
„Krasnoludki” z PP w Chróścinie prowadzone przez Elżbietę Marcinkowską
– Kowalik. Z piosenką „Wesoły Koncert” wystąpili: Dominik Hadała, Julia
Balcer, Michał Półtorak, Weronika
Firlus, Marta Poks, Eliza Kaluza, Filip Balcer, Mateusz Hońcia, Samuel
Kałuża.
„Śnieżno białe trio” z PP w Naroku
prowadzone przez Barbarę Sukiennik.
Z piosenką „Śnieżny biały uśmiech” wystąpiły: Honorata Kowalczyk, Wiktoria
Lyga, Izabela Łupek.
„Żabki” z PP w Chróścinie prowadzone
przez Jolantę Nowak. Z piosenką „Ekologicznie żyć” wystąpiły: Karolina Pluta, Maja Matuszewska, Zofia Mach.
„Nutki” z PP w Chróścinie prowadzone przez Beatę Ratajczak. Z piosenką

MAJ

od okiem profesjonalnego jury przedszkolaki popisywały się znakomitym
umiejętnościami wokalnymi. Świetnie
radziły sobie także z ruchem scenicznym.
Trema? Naszych maluchów ona nie dotyczyła!
- Wszyscy byliście świetni. Bardzo wam
gratulujemy, tak samo jak waszym opiekunkom, które pomogły w przygotowaniu

do występu. Nie sposób wynagrodzić kogoś
szczególnie, dlatego uroczyście ogłaszam,
że każdy przedszkolak podczas „Małego Liścia Dębu” zajął pierwsze miejsce!
- powiedział po ostatnim występie wójt.
Przedszkolaki taką decyzję przyjęły gromkimi brawami, a potem nastąpiła długa ceremonia wręczania nagród i dyplomów.
Dzieci potrafią się świetnie bawić, dlatego ten konkurs to kolejny przykład, że
komu jak komu, ale właśnie najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy warto poświęcać maksymalnie dużo czasu i zachęcać je
do wszelakich inicjatyw. Do śpiewania także, bo przecież ktoś już dawno stwierdził,
że „piosenka jest dobra na wszystko”. (r)

„Piosenka pełna zdrowia” wystąpili:
Michał Jończyk, Zoe Vreuls.
Zespół z PP w Karczowie prowadzony
przez Magdalenę Jabłońską. Z piosenką
„Kaczka Dziwaczka” wystąpili: Natalia
Spólnicka, Bartosz Juszkiewicz, Patrycja Rychel, Małgorzata Cisowska.
„Wesołe nutki” z PP w Dąbrowie prowadzony przez Jarosławę Letką. Z piosenką
„Oj dana, oj dana” wystąpiły: Patrycja
Szeremeta, Paulina Szeremeta, Dominika Taboł, Amelia Bąk, Aleksandra Drąg,
Aleksandra Kulikowska, Aleksandra
Bareja, Natalia Dziuk, Maja Olender,
Julia Dec, Dagmara Jessa.
SoliŚci:
Natlia Spólnicka z PP w Karczowie
prowadzona przez Magdalenę Jabłońską, zaśpiewała piosenkę „Blus Bujany”.
Chórek: Bartosz Juszkiewicz, Patrycja
Rychel, Małgorzata Cisowska.
Zofia Czech z PP w Sławicach prowadzona przez Joannę Dudek, zaśpiewała
piosenkę „Pluszowy Miś”.

Emilia Raburska z PP w Sławicach
prowadzona przez Joanną Dudek zaśpiewała piosenkę „Leśna wróżka”.
Laura Turczyk z PP w Sławicach, Oddział Zamiejscowy w Żelaznej, prowadzona przez Agnieszkę Huculak, zaśpiewała piosenkę „Guma do podskoków”.
Chórek: Julia Prudlik, Olimpia Rokosz,
Michaela Socha.
Patrycja Seredyka z PP w Dąbrowie
prowadzona przez Jarosławę Letką zaśpiewała piosenkę „Daj mi rękę tato”.
Emilia Homenda z PP w Dąbrowie prowadzona przez Jarosławę Letką zaśpiewała piosenkę „Piegowata piosenka”.
Duety:
Łucja Kleszczewska i Izabela Sydor
z PP w Dąbrowie, Oddział Zamiejscowy
w Prądach, prowadzona przez Małgorzatę Kozakiewicz zaśpiewała piosenkę
„Mrówki i konik polny”. Chórek: Agata
Wesołowska, Julia Łopata, Martyna
Kuziora, Kacper Sydor, Katarzyna
Kajda.
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Organizatorzy IX Gminnego Konkursu Ekologicznego spisali się na szóstkę!

Praktyczna edukacja w Naroku
Za nami IX Gminny Konkurs Ekologiczny, organizowany przez dyrektor Publicznego Przedszkola w Naroku, Gizelę Przybyłę. Tradycyjnie już, przeprowadzony został bardzo sprawnie i niemal w rodzinnej atmosferze, a uczestniczyły w nim
dzieci z wszystkich przedszkoli w Gminie Dąbrowa.

T

ym razem konkurs przebiegał pod
hasłem „Byliny - skalne rośliny” ziołowy ogródek św. Franciszka z Asyżu. Każde przedszkole reprezentowało po troje dzieci z grup najstarszych,
które do Naroka przyjechały ze swoimi
opiekunami. Drużyny miały przygotować florystyczno-ziołowe obrazy, charakterystyczne dla poszczególnych pór
roku. Wszystkie prace zamieszczono
w przedszkolnej galerii.
Cukierki, czyli punkty
Konkurs miał dwa etapy. Teoretyczny,
w którym maluchy odpowiadały na pytania, oraz praktyczny, zorganizowany
w przedszkolnym ogrodzie. Nagrodą za
prawidłowe odpowiedzi były cukierki,
które przedszkolaki wrzucały do podarowanych im wcześniej ekologicznych
woreczków. Wygrywał ten zespół, którego dzieciaki uzbierały najwięcej słodkości. Zapewne nikogo nie zdziwimy, że
rywalizacja była szalenie wyrównana
i toczyła się na najwyższym poziomie
wiedzy prezentowanej przez nasze po-

ciechy. Przedszkolaki sporo wiedziały
o rozpytywanych lawendach, estragonach, rozmarynach, oregano, tymianku,
szałwii czy mięcie. Nie dziwmy się więc,
że prowadzący konkurs dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Janusz
Staszowski oraz leśniczy rewiru Narok
Franciszek Okrzyński (obaj w jury)
ogłosili zwycięstwo wszystkich przedszkolaków. Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dzieciom i ich opiekunom wręczył obecny podczas konkursu
wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja.
Rodzinnie, edukacyjnie
i... smacznie
Za wspaniałą edukacyjną zabawę i
smaczny poczęstunek szczególne podziękowania należą się dyrektor PP w
Naroku Gizeli Przybyle oraz wszystkim
jej pracownikom, którzy kolejny raz pokazali, że imprezy można organizować
na najwyższym poziomie. A jeśli przy
okazji to wspaniały moment do nauki
(dla dzieci i dorosłych), to tylko lepiej.

Za rok zapraszamy do przedszkola
w Naroku na jubileuszowy X Konkurs
Ekologiczny. - Tematu jeszcze nie zdradzę, bo go nie znam, ale obiecuję, że wymyślimy coś ekstra! - zapewniła Gizela
Przybyła.
(red)

