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Mażoretki TUPOT jadą
na mistrzostwa świata!
Mażoretki „Tupot” zostały nominowane do
Mistrzostw Świata w
Pradze (28-30 sierpnia).
To jeden z wielu sukcesów naszych dziewcząt.
Nobilitująca przepustka
na występ w Czechach
do rywalizacji z mażoretkami całego świata
to efekt m.in. bardzo
dobrych występów naszych dziewcząt podczas
majowych mistrzostw
Polski
rozgrywanych
w Kędzierzynie-Koźlu.
Przypomnijmy, że trenerem i choreografem
zespołu jest Barbara
Kajdzik.
Mażoretkom
gratulujemy dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za występ
w Pradze.
Ciąg dalszy na str. 6
reklama

reklama

• cyklinowanie,
renowacja podłóg
ul. Niemodlińska 41a
Żerkowice k. Opola
tel. 77 457 36 34
tel. kom. 601 43 44 80
agal@agal.opole.pl
www.agal.opole.pl

• parkiety, mozaiki,
listwy podłogowe
• montaż parkietów,
mozaik, desek
podłogowych
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Wakacyjny relaks...

Bory w telewizyjnym serialu
TVP 1 realizuje cykl programów pod
tytułem „Naturalnie zakręceni”. Projekt
rozpoczęto od ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu „Żyj w zgodzie z naturą”,
gdzie wśród 11 zwycięskich obszarów
znalazły się nasze Bory Niemodlińskie.
Z zaplanowanych 11 odcinków wyemitowano już także najbardziej nas interesujący, dotyczący Borów Niemodlińskich.
Reżyserowi cyklu, Maciejowi Muzyczykowi, bardzo zależało na pokazaniu specyfiki regionu. - Chcielibyśmy pokazać dobre
praktyki współistnienia obszaru chronionego oraz lokalnej przedsiębiorczości
- tłumaczył. Dziennikarze, Michał Adamczyk i Dominik Ostrowski, w III części tego
przyrodniczego serialu rozmawiali m.in.
z naszym wójtem Markiem Leją (ten odcinek
można zobaczyć pod adresem: https://www.
youtube.com/watch?v=UvVpi6-DOZ8).
Wójt Gminy Dąbrowa podpytywany był
o ścieżki rowerowe. - Chcemy opisać tereny tak, aby można było korzystać ze ścieżek rowerowych. Na oznaczenie tras otrzymaliśmy dofinansowanie (28 tysięcy Euro)
- mówił w programie. Przypomnijmy, że
trasa rowerowa ma liczyć 70 km i przebiegać przez 15 miejscowości.

Wakacyjne warsztaty plastyczne
dla dzieci
GOKiR w Dąbrowie zaprasza wszystkie
dzieci na wakacyjne warsztaty plastyczne
dla najmłodszych, które poprowadzą Klaudia Reuss i Aleksandra Homenda. Zajęcia
odbywać się będą od 21 lipca w bibliotece w
Dąbrowie (wtorki i środy w godz. 11.00 do
13.00) oraz w świetlicy w Chróścinie (poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 do 13.00).
Zapraszamy wszystkie dzieci!

Plakaty w środku gazety!
19 i 20 lipca zapraszamy na Festyn Sportowy w Mechnicach. Szczegóły dotyczące
atrakcji na plakacie (str. 5). Już teraz publikujemy także zapowiedź tegorocznego
Zamczyska (plakat na str. 12). Szczegóły
tego wydarzenia w numerze sierpniowym.
Niewodniki na sportowo
Przed rokiem w Niewodnikach odbył
się pierwszy Festyn Sportowy im. Józefa
Moczko, przed laty prezesa miejscowego
LZS. W dniach 9-10 sierpnia druga edycja.
Organizatorzy mają w planie rozegranie turnieju piłkarskiego (tytułu bronią gospodarze,
LZS Niewodniki). Nie zabraknie także licznych atrakcji dla najmłodszych.

(r)

Zajęcia w świetlicach środowiskowych
Gminy Dąbrowa w lipcu i sierpniu
W czasie wakacji w Świetlicach Środowiskowych w Gminie Dąbrowa
będą następujące zajęcia:
- warsztaty profilaktyczne pt.”Życie bez
używek” oraz „Żyj zdrowo i kolorowo”
podczas warsztatów odbędzie się seria
zajęć profilaktycznych dot. problemu alkoholowego.
I temat: Alkohol: Po co pić? Można
inaczej!
II temat: Co alkohol robi z twoim ciałem?
III temat: Jak mądrze decydować!
Podsumowaniem warsztatów będzie
konkurs (z nagrodami) na temat na temat
omówionych zagadnień.
- wieczorki filmowe połączone z zajęciami kulinarnymi (przygotowanie pizzy)
- wycieczki piesze i rowerowe,

- zajęcia plastyczne m.in. decoupage,
zabawa gipsem i masą papierową, gliną,
paluszkomalowanie
- rozgrywki w piłkę siatkową, piłkę
nożną oraz tenisa stołowego
- ogniska
- biwaki letnie np. w Skarbiszowie
Świetlica w Nowej Jamce czynna
cały lipiec w środy w godzinach 13:15 16:15 oraz czwartki i piątki w godzinach
13:15 - 19:15. W sierpniu świetlica nieczynna.
Świetlica w Dąbrowie czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach
12:00 - 16:00
ZAPRASZAMY DO NAS, NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIĆ!
Informacje o organizowanych zajęciach i terminach poszczególnych zajęć można uzyskać u wychowawców
każdej ze świetlic.

BENON SIKORA 24.05.1962 - 23.08.2013

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za okazane serce i duchowe
wsparcie w ciężkiej chorobie, dzielenie z nami smutku
i żalu po stracie naszego najukochańszego męża i taty,
który rok temu odszedł od nas.
Dziękujemy za każde dobre słowo, każdy uścisk dłoni
i każdy gest zrozumienia naszego cierpienia.
„Nie ma Go z nami, ale pozostanie zawsze w naszych
myślach i sercach.”
Rodzina
Jedno z ostatnich zdjęć Benona Sikory przed chorobą.
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WYDARZENIE

Chwalić nigdy dość!

Złote Dęby 2014
Projekt „Złote Dęby 2014” był kontynuacją działań podjętych i zrealizowanych po raz pierwszy w 2013 roku. Idea przedsięwzięcia pozostała ta
sama: wyłonienie, przedstawienie lokalnej społeczności i nagrodzenie
uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach szkolnego życia
oraz wyróżnienie przyjaciół szkoły, wspierających finansowo i moralnie
placówkę i jej uczniów.

C

ele konkursu pozostały bez zmian:
• promowanie twórczej, etycznej,
godnej naśladowania postawy życiowej,
motywowanie do samokształcenia i dbałości o pełny rozwój osobisty uczniów,
• wyłonienie i wyróżnienie uczniów
cieszących się największym uznaniem
wśród rówieśników, grona pedagogicznego i rodziców,
• sprawienie radości i satysfakcji rodzicom,
• zaprezentowanie osób i instytucji
wspierających pracę szkoły.
Do nagrody nominowano 29 uczniów
i trzy drużyny z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 30 uczniów i dwie drużyny
z gimnazjum. Niektórzy uczniowie
byli nominowani w kilku kategoriach. Uczniowie nominowani byli

LIPIEC

przez wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum
z wszystkich przedmiotów poza muzyką.
Same nominacje odbiły się szerokim
echem w społeczności lokalnej. Liczba wejść na stronę internetową szkoły
wzrosła natychmiast po ukazaniu się
tam sylwetek nominowanych uczniów, a
przy gazetce ściennej zawsze było tłumnie. Zaproszenie na galę stało się cennym
wyróżnieniem dla uczniów i rodziców.
Tegoroczną statuetkę ZŁOTE DĘBY
zaprojektowała Renata Planert – Palak.
Uroczysta gala odbyła się 11 czerwca 2014 r., gromadząc nominowanych
uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli,
przyjaciół szkoły oraz władze gminy.
Po odczytaniu regulaminu konkursu
oraz kryteriów przyznawania nagrody,
nastąpiło wręczanie statuetek i dyplomów. Oprócz nagrodzonych ucznió (nazwiska obok) statuetki otrzymali wszyscy nominowani w kategorii przyjaciel
szkoły
Uroczystość uświetniły popisy artystyczne uczniów szkoły.
Nauczyciele ZS w Dąbrowie

Statuetki
Złote Dęby 2014
SzkołA podstawowA:
Mistrz Dobrego Obyczaju

– Paulina Sańczuk
Społecznik Roku – Anna Cybulska
Język polski
– Oliwia Mendel
Przyroda
– Jakub Polikowski
Matematyka
– Wiktoria Karakuła
Historia
– Oliwia Mendel
Plastyka
– Aleksander Kokot
Język angielski – Aleksander Kokot
Język nieniecki – Celestyna  Rumin
Technika
– Celestyna Rumin
Wychowanie fizyczne

– reprezentacja chłopców

w mini piłce koszykowej
Religia
– Piotr Bil
Informatyka
– Michał Dolipski
SUPER UCZEŃ – Aleksander Kokot
GimnazjUM:
Mistrz Dobrego Obyczaju

– Kamila Kot
Społecznik Roku – Adrianna Mojzyk
Język polski
– Adrianna Mojzyk
Geografia
– Fabian Eszik
Biologia
– Kamila Kot
Chemia
– Damian Korzekwa
Fizyka
– Tomasz Jakubek
Matematyka
– Tomasz Jakubek
Historia
– Fabian Eszik
Plastyka
– Jan Kotynia
Język angielski
– Fabian Eszik
Język nieniecki
– Fabian Eszik
Technika
– Damian Kozioł
Zajęcia Artystyczne

– Mikołaj Żytyński
Wychowanie fizyczne

– reprezentacja chłopców

w piłce koszykowej
Religia
– Paweł  Bil
Informatyka
– Marta Otremba
Edukacja dla bezpieczeństwa

– Dominik Lampa
SUPER UCZEŃ
– Kamila Kot
Przyjaciel Szkoły:
Elżbieta Zelek
Jolanta Jakubek
Barbara Gaczkowska
dr Marta Kabarowska
Konrad Nitsche
Karolina i Tomasz Mendel
Maria i Daniel Szeremeta
Parafia pod wezwaniem
Św. Wawrzyńca
Marek Leja – Wójt Gminy Dąbrowa
Janusz Staszowski
– Dyrektor Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie



WYRÓŻNIENIA, OSP

Wójt wręczył 80 wyróżnień!

Stypendia
przyznane
27 czerwca, jak w całej Polsce, także
w naszych gminnych szkołach (4 PSP
i 3 PG) uczniowie zebrali się by otrzymać świadectwa oraz nagrody, wyróżnienia i dyplomy. W całej gminie wójt
Marek Leja wręczył 80 stypendiów
naukowych oraz 26 sportowych.
przypadku stypendium naukowego
należało uzyskać średnią ocen 5,09
i wyższą (szkoła podstawowa) i 4,9 (gimnazjum) oraz otrzymać ocenę wzorową lub
bardzo dobrą z zachowania. W przypadku stypendium sportowego należało zająć,
w danej dyscyplinie sportowej, miejsce na
podium na szczeblu wojewódzkim.

W

Stypendia naukowe:
PSP Dąbrowa
PSP Chróścina
PG Dąbrowa
PSP Sławice
PG Chróścina
PG Żelazna
PSP Narok

22 uczniów
19
15
8
6
6
4

Remont posadzki w OSP Dąbrowa

Remontują i dziękują
Jednostka OSP w Dąbrowie z pomocą sponsorów, gminy oraz dotacji z Zarządu
Głównego OSP z Warszawy wyremontowała posadzkę w remizie. W wykonanie
prac zaangażowali się strażacy oraz mieszkańcy Dąbrowy. Łączny koszt inwestycji to około 15 tys. zł.

P

rzez 10 dni pracowało 21 osób, każda
po minimum 7 godzin. - To budujące,
ile ludzie poświęcają wolnego czasu dla
naszej społeczności. Przecież mogliby odpoczywać np. przy grillu w domu, a jednak
decydują się na pracę społeczną - mówią
strażacy.
Posadzka w garażu wymagała remontu. Częściowo zapadła się, a w innych
miejscach spiętrzała. Była zagrożeniem
dla zdrowia osób tam przebywających,
dlatego w 2013 roku postanowiliśmy
ją odremontować. Pisaliśmy o dotacje i
zbieraliśmy materiały na remont. W tym
roku dopięliśmy swego i otrzymaliśmy
dotację w wysokości 5 tys zł. z Zarządu
Głównego OSP z Warszawy. Część kosztów związanych z kupnem brakujących
materiałów poniosła Gmina Dąbrowa.

Bardzo dużym wsparciem obdarzyły nas
firmy WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICHALSKA ODDZIAŁ DĄBROWA oraz
POSADZ MIX S C DASZKIEWICZ
DAWID &  BĄK TOMASZ. Pierwsza
firma wypożyczyła ciężarówkę, koparkę, młot udarowy do zdemontowania
starej posadzki. Druga firma zajęła się
stricte wyprowadzeniem posadzki na gotowe (pracowali od 16.00 do 7.00 rano!).
Przygotowania i większą część prac wykonali strażacy z mieszkańcami.
Zarząd OSP Dąbrowa wyraża najszczersze
podziękowania za pomoc w realizacji inwestycji; STRAŻAKOM, MIESZKAŃCOM,
firmom WODGAZ I POSADZ MIX oraz
Panu Tomaszowi Maicherowi.

(WK)

Stypendia sportowe:
PG Chróścina
PSP Dąbrowa
PG Dąbrowa
PSP Chróścina

12
10
3
1

Gminne jednostki OSP wyjeżdżały w
czerwcu do 12 zdarzeń. Zgłoszenia
dotyczyły: wypadków, pożarów traw
i zabudowań, połamanych drzew.
Oprócz tego jednostka z Żelaznej
uczestniczyła w ćwiczeniach na wodzie w Turawie zorganizowanych
przez KM PSP w Opolu.
Wypadek drogowy w Żelaznej
przy ul. Opolskiej.
8 czerwca OSP Żelazna i JRG 2 Opole
wyjechały o godz. 9.29.
Palące się suche trawy i siano
pomiędzy Chróściną a Dąbrową
11 czerwca OSP Dąbrowa wyjechała
o godz. 22. 32.
Palące się suche trawy
pomiędzy Chróściną a Mechnicami
14 czerwca OSP Wrzoski wyjechały
o godz. 9.41.



Kronika strażacka: VI 2014 r.

12 wyjazdów
Ćwiczenia na wodzie w Turawie
16 czerwca OSP Żelazna wyjechała
o godz. 7.14.
Palące się suche trawy w Mechnicach
przy ul. Alei Róż
16 czerwca OSP Chróścina wyjechała
o godz. 16.18
Palące się suche trawy
pomiędzy Chróściną a Dąbrową
17 czerwca OSP Dąbrowa wyjechała
o godz. 12.54
Pali się samochód za Prądami
21 czerwca OSP Dąbrowa i JRG 3 Niemodlin wyjechały o godz. 10.22
Palące się suche trawy

w Dąbrowie przy ul. Kolejowej
21 czerwca OSP Dąbrowa wraz z JRG
3 Niemodlin wyjechała o godz. 14.23
Palące się zabudowania
w Żelaznej na ul. Opolskiej
23 czerwca OSP Żelazna i Sławice wraz
z JRG 2 Opole wyjechały o godz. 9.24.
Przewrócone na posesję piłkochwyty
przy boisku LZS w Dąbrowie
23 czerwca OSP Dąbrowa wyjechała
o godz. 10.20
Palące się suche trawy i zboże pomiędzy Ciepielowicami
a Nową Jamką
27 czerwca OSP Dąbrowa wraz z JRG
3 Niemodlin wyjechała o godz. 18.54.
Przewrócone drzewo na jezdnię za
Chróściną, kierunek Wawelno
28 czerwca OSP Chróścina wyjechała
do godz. 17.13 
kw
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ZAPRASZAMY NA FESTYN W MECHNICACH
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GOKiR

W Pradze spotkają się najlepsze zespoły mażoretek na kuli ziemskiej. Będą tam również nasze

Mażoretki TUPOT jadą na Mistrzostwa Świata!
(dokończenie ze str. 1)
Wysokie miejsce podczas VI Ogólnopolskiego Festiwalu Mażoretek „Parada”
w Czerwionce-Leszczynach (11 maja),
zapoczątkowało tegoroczne osiągnięcia.
W Czerwionce mażoretki z Dąbrowy po
raz pierwszy zaprezentowały tegoroczny
program, który przygotowywały przez cały
rok. W czasie „Parady” dziewczęta wystąpiły w dwóch kategoriach wiekowych: kadetek i juniorek, zdobywając miejsca: 5. solo
baton - Kinga Prudlik, 4. - mini-formacja
kadetek, 5. - mix kadetki. W „Paradzie” rywalizowały 24 zespoły z całej Polski.
Podczas XVI Mistrzostw Polski Mażoretek
w Kędzierzynie-Koźlu (24-25 maja) też mieliśmy powody do zadowolenia. Największe

osiągnięcia to: brązowy medal - mix kadetki
(Marta Angel, Magdalena Bogusławska,
Weronika Knosala, Julia Langner, Martyna Lach, Elżbieta Lach, Kinga Prudlik), 5. miejsce solo baton kadetki - Kinga
Prudlik, 4. - solo podwójny baton Kamila

Lach. Pięknie zaprezentowała się najmłodsza, przedszkolna grupa mażoretkowa z Dąbrowy -”Mały Tupot”, która zajęła wysokie
4. miejsce i swoim wdziękiem podbiła serca
publiczności. Dzięki udanym występom w
Kędzierzynie-Koźlu, mażoretki nominowano do Mistrzostw Świata!
Wszystkim mażoretkom zespołu „Tupot” gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów, wytrwałych treningów i udanych
występów w Pradze.
Chętne dziewczęta w wieku 5-16 lat zapraszamy od września 2014 r na zajęcia mażoretek „Tupot” do GOKiR w Dąbrowie.
Na zdjęciu mażoretki podczas Parady
w Czerwionce Leszczynach.
Barbara Kajdzik

Przegląd działalności zespołów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, czyli...

Dla każdego coś dobrego
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie koniec roku szkolnego
świętował po swojemu. Tak jak przed
rokiem, w świetlicy w Ciepielowicach
odbył się przegląd wszystkich zespołów działających przy naszym ośrodku kultury.
łum miłośników szeroko rozumianej
kultury w kolejności podziwiał efekty
całorocznej pracy wielu zespołów. Na początek zaprezentowało się Studio Piosenki, funkcjonujące od 1 marca 2011 roku,
obecnie pod opieką Magdy Janoszki.
Następnie umiejętnościami scenicznymi
popisywał się zespół tańca nowoczesnego
ASTER, założony w 2009 roku, od początku pod kierunkiem instruktora Damiana Gorazdowskiego.
Wielki aplauz wzbudził kilkunastominutowy koncert Gminnej Orkiestry Dętej.
Siedemnastoosobowa grupa dyrygowana
przez Jana Swatona brawurowo zaprezentowała marsz „Longstreet Dixie”, ro-

T



ckowy przebój z lat 80 ubiegłego wieku
grupy Europe „Final Countdown”, nieśmiertelne „Yesterday” i wiązankę przebojów „Boney M Superhits”.
Odpoczynkiem od muzycznych hitów
były dwie scenki teatralne autorsta Mrożka, przygotowane i zinterpretowane przez
młodzież pracującą z zawodowym aktorem Tomaszem Stochniałem.
Podczas przeglądu nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentantek wszystkich
formacji mażoretek, nad którymi tradycyj-

nie czuwa Barbara Kajdzik (o ich dokonaniach piszemy powyżej).
Jako przedostatni wystąpił zespół Gospel, którym opiekuje się Anna Humeniuk, a pokazy zwieńczyła prezentacja
uczniów gitary klasycznej, szkolonych
przez Małgorzatę Guziałowską.
Nieprzerwanie, od początku do końca
koncertu, widzowie mogli oglądać wyświetlane na dużym ekranie prace fotograficzne gminnego koła fotograficznego,
które pod okiem Jolanty Widuch pracuje
od lutego 2010 roku.
(gokir)
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WAKACJE

„Orły do boju” - rodzinnie i sportowo w Chróścinie

Powitanie wakacji na Orliku
W ostatnią niedzielę czerwca na Orliku w Chróścinie, z inicjatywy animatorów i na powitanie wakacji, odbyła
się impreza rekreacyjno-sportowa
pod nazwą „Orły do boju”. O Puchar
Wójta Gminy Dąbrowa walczyły dzieci, młodzież, dorośli i całe rodziny.
odzice i dzieci mogli wziąć udział
w pokonywaniu toru przeszkód na
czas, a każdy uczestnik otrzymał słodką
nagrodę. Odbył się również turniej piłki
nożnej, w którym wzięły udział 4 drużyny:

R

FC Parońki, Szkolne Team, FC Szmiry,
Volcano Karczów, a także turniej piłki
siatkowej z udziałem: VC Angry Birds,
VC Parońki, VC Orlik, VC Family.
Wszystkie drużyny zostały nagrodzone
pucharami i dyplomami.
W sportowym duchu i niepowtarzalnym
nastroju uczestnicy rozgrywek bawili się
znakomicie. Postanowiono, że impreza będzie powtarzana cyklicznie, czyli wejdzie
na stałe w kanon orlikowych wydarzeń
w Gminie Dąbrowa.

Celem imprezy, poza zabawą oraz sportową rywalizacją, było umocnienie i budowanie pozytywnych relacji między rodzinami, drużynami oraz promocja zdrowego,
aktywnego stylu życia.
Małgorzata Steciuk/kgo

reklama

ZATRUDNIĘ
tapicerów, stolarzy,
szwaczki, krojczych
doświadczenie min. 2 lata

tel. 506 053 534

Co nas czeka latem
Podczas wakacji zapraszamy najmłodszych na obiekty
naszego Orlika prz ZS w Chróścinie. Animatorzy zaproponują sportowe atrakcje. Ucieszą się zwłaszcza chłopcy,
którzy chcą wziąć udział w piłkarskim turnieju, ale to nie
jedyne atrakcje.
Turnieje:
1. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla klas I – III PSP
(liczba zawodników: 6 + 2 rezerwowych) – godz. 10.00
(14.07.2014 r. – poniedziałek)
2. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla klas IV – VI PSP
(liczba zawodników: 6 + 2 rezerwowych) – godz. 10.00
(28.07.2014 – poniedziałek)
3. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej klas I – III gimnazjum
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(liczba zawodników: 6 + 2 rezerwowych) – godz.10.00
(11.08.2014r. – poniedziałek)
4. II Turniej Gier Zespołowych „Orły do boju”
– godz. 15.00 (31.08.2014r. - niedziela)
UWAGA! Dzieci startujące  w rozgrywkach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach)
Zajęcia otwarte dla dzieci (do wyboru: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton)
1.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (11.07.2014r. - piątek)
2.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (18.07.2014r. - piątek)
3.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (25.07.2014r. - piątek)
4.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (01.08.2014r. - piątek)
5.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (08.08.2014r. - piątek)
6.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (15.08.2014r. - piątek)
7.
Zajęcia otwarte – 10.00-12.00 (22.08.2014r. - piątek)
Godziny otwarcia Orlika w okresie wakacyjnym: codziennie
od 15.00 – 22.00



PROJEKTY

„Dziady”, czyli grzechy szkolne
W roku szkolnym 2013/14 w gimnazjach naszej gminy realizowany jest
projekt „I ja mogę wiele”, współfinansowany 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.
,,Trzeba dobrym być dla ludzi, umieć
radość w nich obudzić” – to motto przedstawienia teatralnego, zaprezentowanego
w auli Zespołu Szkół w Dąbrowie. Sztukę
przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych,
uczestniczący w zadaniu 5 - ,,I ja jestem artystą” w projekcie ,,I ja mogę wiele”.
W roku szkolnym 2013/14 w gimnazjach naszej gminy realizowany jest
projekt „I ja mogę wiele ”, współfinansowany 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.
6 – 8 czerwca 2014 r. uczniowie klas
gimnazjalnych w Dąbrowie, uczestniczący w zadaniu 5 - ,,I ja jestem artystą”
w projekcie ,,I ja mogę wiele” wyruszyli do
Szklarskiej Poręby. Wybrali się do malowniczo położonego Zamku Czocha – jednej
z piękniejszych dolnośląskich rezydencji,
której początki toną w mrokach wieków
średnich. Zamek stał się tłem dla kilku
popularnych produkcji telewizyjnych: filmów „Gdzie jest generał?”, „Wiedźmin”
oraz seriali „Tajemnica twierdzy szyfrów”
i „Pierwsza miłość”.
Po zwiedzeniu zamku Czocha, obejrzeli
Zaporę Leśniańską. Elektrownia Leśna to



Młodzi twórcy stworzyli scenariusz oparty na motywach mickiewiczowskich
,,Dziadów”, w którym pokazali grzechy
i przewinienia szkolne, jednocześnie udo-

wadniając, że z każdej sytuacji jest wyjście i
zawsze można naprawić zło, które się wyrządziło. Gimnazjaliści wykonali scenografię
w pełni oddającą nastrój grozy panujący
podczas obrzędu oraz przygotowali kostiumy i rekwizyty do przedstawienia.
Po występie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „School Press Photo”. Jury
wybrało 12 Mistrzów Fotografii, którzy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Atutem autorów wyróżnionych fotografii jest ogromna
wrażliwość, pozwalająca zobaczyć to, czego
inni nie widzą. Wybrane fotografie intrygują
wyjątkowym ujęciem tematu i zaciekawiają
formą.
Nagrodą dla Mistrzów Fotografii jest
umieszczenie zdjęć ich autorstwa w kalendarzu na rok 2015 (jedna fotografia na jeden
miesiąc w roku).
Zwieńczeniem pracy młodych artystów
był trzydniowy wyjazd plenerowy do Szklarskiej Poręby, o którym piszemy poniżej.
A. Staszowska, M. Prędka,
R. Planert – Palak

Trzy dni na Dolnym Śląsku

najstarsza, a zarazem pierwsza zawodowa
elektrownia wodna Polski. Stopień wodny
Leśna, stanowiący od początku istnienia
dzieło techniki – awansował współcześnie
do rangi dobra kultury, fascynując niepowtarzalnością krajobrazu, a także wkom-

ponowaniem zapory w świat przyrody. Po
południu wyruszyli do malowniczo położonego na terenie Enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego - Wąwozu Szklarki.
W środkowej części Wąwozu, na skalnym
progu na wysokości 520 m n.p.m., znajduje się Wodospad Szklarki, spadający
kaskadą zwężającą się u dołu i skręcającą
spiralnie. Strumień wody wodospadu ma
wysokość 13,3 m. Przez wszystkie stulecia wodospad był uwieczniany w opisach,
rycinach i obrazach.
W ostatnim dniu wycieczki udali się
do Parku Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach, gdzie zapoznali się
z obiektami zabytkowymi odwzorowanymi w skali 1:25. Wszystkie w oryginalne
ujrzeć można na terenie Dolnego Śląska.
To jedyna okazja, żeby przyjrzeć się z bliska wszystkim szczegółom tych obiektów.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że
podróże nie tylko kształcą, ale też mają
magiczną moc, pozwalają oderwać się od
codzienności, zapomnieć o kłopotach, wypocząć i nabrać sił.
Renata Planert – Palak
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DLA NAJMŁODSZYCH

Nauka poprzez zabawę

Bezpieczny przedszkolak
Ważne, aby od najmłodszych lat
uczyć dzieci dbania o swoje zdrowie
i zdrowe środowisko, w którym żyją.
W tym celu Przedszkole w Chróścinie
przystąpiło do wielu programów profilaktycznych, które służyły przekazywaniu dzieciom tej wiedzy.
abywanie zdrowych nawyków żywieniowych i postaw proekologicznych
od najmłodszych lat procentuje w przyszłości. Dziecko, które nauczy się jeść zdrowe
produkty i dbać o środowisko, wyrośnie na
zdrowego dorosłego, potrafiącego dbać nie
tylko o siebie, ale też o zwierzęta i przyrodę.
W
kształtowaniu
proekologicznych
postaw przedszkolakom pomógł udział
w ogólnopolskim programie „Kubusiowi
przyjaciele natury”. Maluchy uczyły się
m.in., jak pomagać zwierzętom, jak segrego-

N

Od 2007 r w Zespole Szkół w Chróścinie
realizowany jest program Fundacji WOŚ
„Ratujemy i uczymy ratować”. Program
skierowany jest do uczniów klas I-III
PSP. W szkole realizowany jest z udziałem Grupy Pierwszej Pomocy składającej się z gimnazjalistów, których opiekunem jest Małgorzata Steciuk.
imnazjaliści przeprowadzają pokaz
i ćwiczenia praktyczne z uczniami klas
I-III. W trakcie warsztatów dzieci utrwalają
znajomość numerów alarmowych, procedury powiadamiania o zagrożeniu, utrwalają
sposoby układania osoby w pozycji bocznej
ustalonej, warunki i sposoby wykonywania
resuscytacji, zdobywają umiejętności unieruchamiania kończyny górnej za pomocą
chusty, uczą się jak zachować się w przypadku oparzeń, złamań i krwotoków.
Na zakończenie spotkania uczniowie
uczą się piosenki o zdrowiu. Zajęcia mają
charakter instruktażowo-zabawowy i zakończone są konkursami, po których wszyscy uczestnicy otrzymują słodkie nagrody
oraz dyplomy uczestnictwa w programie.
Małgorzata Steciuk

wać śmieci, jak oszczędzać papier, po co potrzebne są drzewa, jak minimalizować działania niszczące środowisko. Dzieci wiedzą, jak
oszczędzać wodę, bo jest ona źródłem życia
i ile trzeba jej pić dziennie, by być zdrowym.
Wiedzę tę wzbogaciły poprzez udział w programie „Mamo, Tato wole wodę”.
Kształtując prawidłowe nawyki zdrowotne
wzięły udział w Akademii Aquafresh. Program zachęcał do mycia zębów po każdym
posiłku, do dbania o higienę jamy ustnej.

Kontynuując współpracę z PWMSZ
w Opolu, dzieci wzięły udział w zajęciach
„Ryba to też mięso”, podczas których przyszłe pielęgniarki zachęcały do jedzenia ryb.
Chętni mogli spróbować tranu. Kolejnym
etapem współpracy był piknik na terenie
kampusu uczelni, podczas którego zaprezentowane zostały prace plastyczne przedszkolaków. Dzieci mogły skorzystać z wielu
przygotowanych dla nich atrakcji, np. degustacji rybnych szaszłyków, jazdy konnej,
wędkowania, kursu pierwszej pomocy.
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo przystąpiły do akcji „Bezpieczny Przedszkolak”.
Dzieci słuchały opowiadań i bajek dotyczących bezpieczeństwa, odbyło się spotkanie
z policjantami. Przygotowano także prace
plastyczne na konkurs „Bezpieczny Przedszkolak”, podsumowujące zdobytą wiedzę.
Agnieszka Iwańska

Brawo - takiej wiedzy nigdy za wiele!

Uczymy się ratować

G
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Szlachetna akcja

Nakrętki dla Bartusia
Już od kilku lat zbieramy w Zespole
Szkół w Dąbrowie plastikowe nakrętki na cele charytatywne. W ten sposób
wspieraliśmy budowę szpitala onkologicznego dla dzieci we Wrocławiu.

Z

Nadzieja dla Bartka

bierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych
i przyjaciele przyjaciół. Kosz z plastikowym surowcem pojawił się w holu szkoły
i niemal codziennie jest pełny. O co chodzi? O śmieci, a konkretnie o różnego typu
nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, wieczka
i pokrywki. Obojętnie jaki kształt i kolor,
obojętnie jaki producent. Liczy się ilość
– im więcej kapsli, korków, nakrętek, tym
oczywiście lepiej. Ważne, by nakrętki były
czyste.
Ostatnią całą zbiórkę przeznaczyliśmy
na wsparcie finansowe na zakup protez

dla Bartka. Dzięki temu Rodzice Bartusia
będą mogli zakupić dla swojego dziecka
kosztowny sprzęt ułatwiający mu codzienną egzystencję i rozwój.
Bartek Kurhofer z Jełowej przyszedł na
świat z zespołem Downa, a tuż po urodzeniu zachorował na jedną z najcięższych
odmian sepsy. Lekarzom udało się uratować życie chłopca, jednak musieli amputować rączki i nóżki. Bartek ma już ponad
3 lata. Jego Rodzice zbierają pieniądze na
protezy, sprzedając na recykling nakrętki
plastikowe. Bartuś Kurhofer jest jednym
z podopiecznych FUNDACJI DŁONIE
I SERCA.
„Dziękujemy”!
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, dla których los innych ludzi nie
jest obojętny. Jest coraz więcej tych,
którzy wiedzą, że plastikowe nakrętki

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Fajna książka
Kolejna porcja książek. W naszej Gminie znajdują się 4 biblioteki: w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej.
Wszystkie polecane książki dostępne
są przynajmniej w jednej z czterech
naszych placówek! ZAPRASZAMY!
Tytuł: Pas Deltory. Puszcze milczenia
Autor: Emily Rodda
i Mary-Anne Duickinson
To pseudonimy australijskiej pisarki Jennifer June Rowe. Mityczny Pas Deltory to
siedem kamieni szlachetnych wprawionych
w przepiękny i misterny pas z metalu. Każdy powiązany jest z zaklęciem chroniącym
Deltorę przez Mrocznym Władcą, który od
zawsze pragnie podbić tę krainę. Niestety,
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w końcu mu się to udaje i dla mieszkańców
Deltory nastają ciężkie i mroczne czasy. Pas
został zniszczony, a ostatni potomkowie królewskiego rodu musieli uciekać z królestwa,
aby nie ponieść śmierci. Wtedy nic już nie
uratowałoby Deltory. Jednak znajduje się
w końcu śmiałek, który postanawia odnaleźć
zaginione kamiene, a także odszukać ostatniego członka królewskiego rodu, który przywdzieje magiczny pas i uwolni Deltorę.
Tytuł: Drugie dziecko
Autor: Charlotte Link
W sennym, nadmorskim miasteczku w
północnej Anglii, ktoś dokonuje wyjątkowo
bestialskiego mordu na studentce. Policja
drepcze w miejscu, gdyż morderca nie zostawił żadnych śladów. Parę miesięcy później
w pobliżu samotnej farmy zamieszkałej przez
zdziwaczałego wdowca i jego córkę, zostaje popełniona kolejna zbrodnia. Tym razem
ofiarą pada starsza kobieta. Ambitna i żądna
sukcesu komisarz Valerie Almond pragnie za
wszelką cenę dopaść sprawcę. Instynkt podpowiada jej, że klucz do rozwiązania tajemniczych morderstw tkwi w przeszłości rodziny
drugiej z ofiar. Nie podejrzewa jednak, że tajemnica będzie sięgać czasów drugiej wojny
światowej.
red

ratują życie chorych dzieci. Zachęcamy
wszystkich – wciąż zbierajmy nakrętki.
Po wakacjach można je znów dostarczyć
do szkoły, a my przekażemy je rodzicom
Bartka. Wkręć się w pomaganie razem
z nami!
Renata Planert – Palak

Piknikowy sierpień z GOKiR-em

Obecność
obowiązkowa!
Wzorem poprzednich lat w sierpniu zapraszamy dzieci i młodzież
na rodzinne pikniki. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
zorganizuje je w pierwszej połowie sierpnia w czterech sołectwach:
w Sławicach, Lipowej, Siedliskach
i Nowej Jamce. Wszystkie planujemy
na wolnym powietrzu, więc trzymajmy kciuki, aby dopisała pogoda!
nóstwo konkursów i dobrej zabawy
szykujemy 5 sierpnia w Sławicach,
7 sierpnia w Lipowej, 12 sierpnia w Siedliskach i 14 sierpnia w Nowej Jamce. W
każdej z tych miejscowości gościć będziemy w godzinach od 12 do 14.
W programie atrakcje dla najmłodszych,
m.in.: zabawa z balonami, taniec z kapeluszem, wyścigi z jajkiem, konkursy rzutów
do celu. Planujemy także wspólną grę w
piłkę nożną, rywalizację w dwa ognie oraz
inne. Oczywiście zdajemy się również na
inwencję naszych milusińskich, którzy w
takich sytuacjach nigdy nie zawodzą!
Obecność obowiązkowa!
(r)

M
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