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W związku z trwającym okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie  zwraca się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców i lokalnych instytucji w gminie Dąbrowa o pomoc w łagodzeniu negatywnych skutków 
zimy poprzez zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie  wszelkich informacji o osobach  i ro-
dzinach przebywających w zagrażających warunkach, które są narażone na utratę zdrowia lub życia w związku 
z panującymi niskimi temperaturami, w szczególności osoby bezdomne, przebywające w pustostanach, altan-
kach, klatkach schodowych. 

Wszelkie informacje prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
ul. Pl. Powstańców Śl. 2, tel. 77- 464-17-78

mieszkańcy chróściny protestują przeciw planowanej wycince drzew na 
należącej do Powiatu opolskiego działce leżącej na terenie Parku Dwor-
skiego, która miałaby umożliwić budowę drogi dojazdowej do działki 
budowlanej, będącej również własnością powiatu. akcja wycięcia drzew 
została udaremniona przez miejscowych obrońców przyrody. 

Nie zgadzamy się na wycinkę drzew cHRÓŚciNa

W listopadowym numerze gminnego biuletynu uka-
zała się informacja dotycząca użyczenia na rzecz 
Gminy Dąbrowa nieruchomości zabudowanej po-
łożonej w Chróścinie (budynek po byłym Zespole 
Szkół w Chróścinie): „Gmina Dąbrowa otrzymała 
w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat budynek 
po byłym Zespole Szkół w Chróścinie”. Pragniemy 
sprostować tę informację, gdyż w trakcie Rady Po-
wiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. prze-
głosowano co prawda zgodę na użyczenie w drodze 
uchwały intencyjnej, jednak wykonanie powierzono 
Zarządowi Powiatu Opolskiego, co jeszcze nie miało 
miejsca. Będziemy na bieżąco informować Państwa 
w tej sprawie.

SPROSTOWANIE

Społeczność wsi nie zgadza się na wycin-
kę drzew, a oznaczono ich około trzydziestu. Jej 
przeprowadzenie zaplanowano pod koniec li-
stopada, jednak nie pozwolili na to mieszkańcy. 
Argumentują oni, że są to drzewa w większości 
kilkudziesięcioletnie, kompletnie nie zagrażające 
bezpieczeństwu. Ich wycinka oraz poprowadzenie 
drogi mocno naruszy harmonijny ekosystem parku 
dworskiego i zaburzy korytarz ekologiczny, a na-
wet zagrozi niektórym gatunkom chronionym. 

W piśmie skierowanym do starosty opolskiego 
Henryka Lakwy mieszkańcy Chróściny zwrócili 
się o natychmiastową rezygnację z planowanego 
pomysłu i rozpoczęcie konsultacji. Stanowisko 
społeczności wsi popiera wójt Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek, która proponuje władzom powiatu 
wspólne wypracowanie innego rozwiązania, ja-
kim byłoby poprowadzenie dojazdu do działki bu-
dowlanej w zupełnie innym, bezspornym miejscu. 
O rozwoju sytuacji będziemy informować na bie-
żąco.                        (red)

aPEl Do miESzKaŃcÓw GmiNy DąbRowa
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W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 roku (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd 
Gminy Dąbrowa oraz pozostałe jednostki gminne (GZEASiP, GOKiR, OPS, Biblioteki) będą 
nieczynne. Dzień ten jest wolnym dla pracowników tych jednostek za sobotę 6 stycznia br. Za 
niedogodności przepraszamy.   

URząD GmiNy DąbRowa w wiGilię NiEczyNNy

aPEl Do miESzKaŃcÓw GmiNy DąbRowa

Apelujemy o rozwagę w użyciu fajerwerków w noc sylwestrową. Właścicieli zwierząt prosimy o zabezpiecze-
nie swoich podopiecznych i wzmożoną czujność nad nimi. Amatorów fajerwerków zachęcamy do skorzystania 
z iluminacji laserowych, które stają się coraz popularniejsze.   

ciEPiElowicEwarsztaty świąteczne i spotkanie ze św. mikołajem

Tradycyjne warsztaty świąteczne połączone ze spotka-
niem ze św. mikołajem w ciepielowicach przyciągnęły 
rekordową liczbę uczestników. To spotkanie integrujące 
mieszkańców ciepielowiczanie mogą zawdzięczać Sołyso-
wi, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu „Nasze ciepielowi-
ce” oraz środkom pozyskanym z ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dąbrowie.

W trakcie warsztatów najmłodsi mieszkańcy Ciepielo-
wic i okolic dekorowali m.in. pierniki, które następnie wraz 
z pamiątkową kartką świąteczną trafiły do ciepielowickich 

seniorów. Oprócz słodkości dzieci tworzyły także ozdoby 
świąteczne, takie jak bombki czy stroiki. 

Każde z przybyłych dzieci mogło liczyć na prezent od 
św. Mikołaja. Nie sposób słowami wyrazić, jak wiele radości 
sprawiły pociechom otrzymane zabawki i słodkości. 

Organizatorzy kierują podziękowania przede wszystkim 
w stronę uczestników. Wyrazy wdzięczności należą się tak-
że Klemensowi Adamskiemu, który zadbał o nagłośnienie. 
Firma ProPellet ufundowała piękne kule śnieżne, a Janusz 
Gruszka dostarczył do świetlicy choinki – serdeczne podzię-
kowania.                                   (red)
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W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE
Święty mikołaj przywędrował do Żelaznej ŻElazNa

w niedzielę 2 grudnia w Żelaznej odbyło się spotkanie z mikołajem. zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy wsi, za-
równo ci mali, jak i ci więksi. Dzieci dostały zabawki i słodycze. Paczki zostały również wręczone osobom starszym 
i samotnym.         Źródło: https://www.facebook.com/Sołectwo-Żelazna-gm-Dąbrowa

z laponii do Skarbiszowa SKARBISZÓW
8 grudnia do sali wiejskiej w Skarbiszowie zawitał św. mikołaj, który obdarował prezentami miejscowych milusiń-
skich. w trakcie spotkania ze Świętym dzieci ubierały choinkę oraz dekorowały pierniki. zadbano również o ciepłe 
napoje i poczęstunek.                                                    Źródło: https://www.facebook.com/Skarbiszów
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wizyta św. mikołaja oPS DąbRowa
Święty mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie. Dzięki ośrodkowi Społecznemu w Dąbrowie 6 grudnia 2018 r. z wor-
kiem pełnym prezentów przyjechał również do kilku najmłodszych mieszkańców naszej gminy.  oczekiwana cały rok 
wizyta św. mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła dzieciom i rodzicom  wiele radości. Dzień ten na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci i zaproszonych gości.                            (red)

Jasełka i spotkanie ze św. mikołajem PRąDy

w sobotnie popołudnie oddział przedszkolny w Prądach 
wspólnie z sołectwem przygotował dla mieszkańców jasełka 
połączone ze spotkaniem ze św. mikołajem. impreza odby-
ła się dzięki funduszom sołeckim, wsparciu ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Dąbrowie oraz Rady Rodziców miejscowego 
przedszkola. 

Spotkanie rozpoczął sołtys Andrzej Piotrowicz, następnie głos 
zabrała dyrektor Małgorzata Kozakiewicz, która przywitała przyby-
łych gości, złożyła życzenia świąteczno-noworoczne oraz zaprosiła 
zebranych na przygotowane przez przedszkolaków jasełka. 

Dzieci w 20-minutowej inscenizacji opowiedziały historię 
„Dziewczynki z zapałkami” i wprowadziły widzów w świątecz-
ny nastrój, przypominając, jak ważna jest pomoc niesiona drugiej 
osobie. 

Po przedstawianiu do świetlicy zawitał św. Mikołaj, na któ-
rego wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały. Święty rozdał 
najmłodszym przeszło 50 prezentów, wywołując na ich twarzach 
szczere uśmiechy.

Organizatorzy zadbali o pyszne wypieki oraz napoje. Dzięki 
wystrojowi sali mogliśmy poczuć prawdziwy świąteczny klimat. 
Gratulujemy wspaniałego przedsięwzięcia.                            (red)
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chce Pani jeszcze wrócić do kampa-
nii wyborczej sprzed kilku tygodni?
- Mogę do niej wracać bardzo często, 
bo dla mnie była ekscytująca, ale jed-
nocześnie spokojna, wyważona i mery-
toryczna. To ogromne doświadczenie, 
którego nie zamierzam zmarnować jako 
wójt.

Na przykład jakie doświadczenie?
- A choćby takie, że trzeba być odważ-
nym, wierzyć w siebie i nie bać się po-
stawić na swoim.

ma Pani na myśli kluczowy moment 
podjęcia decyzji o starcie w wybo-
rach?
- To nie był jeden moment. Takiej decyzji 
nie podejmuje się w sekundę, na zasadzie 
„wstajesz i wiesz”. Bardzo długo o tym 
rozmyślałam, rozważałam wszystkie de-
cyzje za i przeciw. Nie ukrywam też, że 
miałam także zwyczajne ludzkie obawy. 
Po pierwsze – czy dam radę, po drugie 
– czy jeśli wygram, to jako wójt sobie po-
radzę. Z perspektywy czasu mogę dzisiaj 
powiedzieć, że największy wpływ na moją 
decyzję mieli mieszkańcy. Tak wielu mnie 
do tego namawiało, że ostatecznie bezgra-
nicznie uwierzyłam w swój sukces. Udało 
mi się zebrać wokół siebie wspaniałych 
ludzi. Pełnych pasji, pomysłów i chęci po-
magania innym. Z takim zespołem „góry 
można przenosić”! No i moją decyzję 
o starcie w pełni zaakceptowała rodzina, 
za co bardzo dziękuję. Mąż i trzech synów 
pomagali i wspierali mnie cały czas, zresz-
tą zawsze mogę na nich polegać.

No i wystartowała Pani przeciwko nie 
byle komu, bo wójtowi z 12-letnim 
stażem.
- Ja nie wystartowałam przeciwko nie-
mu! To taka „wojenna” retoryka, która 
zdaniem dziennikarzy bardzo dobrze się 
sprzedaje. Nie rozpatrywałam tego w ka-

tegorii sportowego pojedynku, kto z nas 
będzie lepszy. Rzuciłam rękawicę tylko 
dlatego, że bardzo wiele rzeczy chciałam 
robić inaczej. Mieszkańcy oczekiwali 
alternatywy, bo 4 lata temu jej nie było. 
Przecież nie jestem człowiekiem znikąd. 
Całe dorosłe życie mieszkam w naszej 
gminie, przez dekadę byłam prezesem 
Stowarzyszenia Miłośników Chróściny, 
obecnie najpiękniejszej wioski na Opol-
szczyźnie. Zorganizowałam setki im-
prez. Mam odwagę powiedzieć o sobie, 
że jestem społecznikiem z powołania.

ale po wygranych wyborach zamie-
niła się Pani ze społecznika w samo-
rządowca na najwyższym stanowisku 
w gminie. ludzie „kupili” pomysły 
Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek na 
rozwój gminy.
- Nieprawda! Niczego nie kupili. Prze-
konałam ich, że zmiana wyjdzie nam 
wszystkim na dobre. Przekonałam 
do swoich pomysłów. Przeprowadzi-
łam dziesiątki, jeśli nie setki, rozmów 
z mieszkańcami. Pojechałam, gdzie 
tylko mogłam, aby posłuchać, czego lu-
dzie oczekują. Wyznaję bardzo życiową 
zasadę, że „nie trzeba wyważać otwar-
tych drzwi”.

co ma Pani na myśli?
- Porozumienie przez dialog i rozmo-
wę wymyślono już bardzo dawno. Nie 
każdy umie rozmawiać, nie każdy jest 
skłonny iść na kompromisy. A ja wierzę, 
że to właściwa droga do sukcesu w każ-
dej dziedzinie życia.  Słuchać innych, 
wyciągać odpowiednie wnioski i po-
dejmować dobre decyzję. W pracy chcę 
być mądra mądrością innych.

czego więc chcą mieszkańcy naszej 
gminy najbardziej?
- Oczywiście każdy ma swoje zdanie 
i swój pomysł, ale wspólnym mianow-
nikiem jest potrzeba wspomnianego 
dialogu. Człowiek jest tu najważniejszy 
i nierzadko może się wydawać, że jego 
problem jest prozaiczny. Nieprawda! Za-
uważyłam, że dialogu oczekują wszyscy 
bez wyjątku. Porządnej i uczciwej rozmo-
wy. Ona jest początkiem czegoś dobrego. 

Porządnej i uczciwej rozmowy z wój-
tem?
- To oczywiste, że z wójtem, bo od niego 
wiele zależy. Właśnie po to jest wybie-
rany, aby reprezentować mieszkańców 
i w ich imieniu podejmować decyzje. 
Kampania już dawno przebrzmiała, 
a życie toczy się dalej. Gdziekolwiek 
się nie pojawię, otacza mnie wianuszek 

ludzi. Pytają, podpowiadają, radzą się, 
często też skarżą i żalą. 

To musi być trochę męczące…
- Decydując się na start w wyborach, nie ku-
powałam sobie biletu na wakacje. Wiedzia-
łam, że jak wygram, to czeka mnie „fura” 
pracy, ale ja lubię pracować. Jest więc do-
kładnie odwrotnie niż w pytaniu. Rozma-
wianie z ludźmi i ich słuchanie nie jest dla 
mnie męczące, przeciwnie – jest czymś bar-
dziej ekscytującym i mobilizującym. Teraz 
widzę, jak jestem potrzebna mieszkańcom, 
że na mnie liczą, a ja nie mogę ich zawieść. 
Mnogość spotkań z ludźmi w kampanii i już 
po wyborach sprawia, że mam coraz więk-
szą wiedzę, a to pomaga w rządzeniu. Kil-
ka dni temu pracownik urzędu zgłosił mi, 
że trzeba naprawić kolejne hydranty, a ja 
już wiedziałam od ludzi, że chodzi o dwa 
w Skarbiszowie i trzy w Prądach. Taki niby 
drobiazg, a dla mnie ważny.

wszystkim nie da się pomóc, samych 
szczęśliwych nie będzie.

- Nie jestem naiwna, mam tego świado-
mość. Nie wszystko i nie od razu uda 
się zrobić, bo przecież budżet gminy 
nie jest z gumy, ale małymi kroczkami 
i w dialogu z ludźmi będzie o wiele ła-
twiej pokonywać kolejne zakręty.

Pierwsze zakręty udało się już poko-
nać?
- Z Opolem przystąpiłam wstępnie do 
dwóch partnerskich projektów związa-
nych z bioróżnorodnością, ale niosących 
za sobą zagospodarowanie kilku miejsc 
na terenie naszej gminy, czy też w dru-
gim przypadku wartość edukacyjną dla 
szkół. Oczywiście uwarunkowane jest 
to pozyskaniem funduszy unijnych. 
Trzymam kciuki!

opole nie wszystkim dobrze się koja-
rzy od czasu, gdy przyłączyło dla sie-
bie część naszej gminy!
- Więc mamy nadal jak małe dziecko sie-
dzieć i płakać po wszystkich mediach, 
jak to zostaliśmy skrzywdzeni? Rzucić 
zabawkami i udawać obrażonych? Nikt 
nas nie pożałuje! Trzeba być pragma-
tycznym i ja taka jestem! Współpraca 
z bogatym partnerem jest dla nas bardzo 
opłacalna. Wspomniane projekty mo-
żemy dzięki temu zrealizować z blisko 
75-procentowym dofinansowaniem. Za-
gospodarujemy „glinianki” w Dąbrowie, 
tworząc ciekawy szlak edukacyjny, tro-
chę wzbogacimy to miejsce, zachowując 
jego piękną naturę. W Niewodnikach 
za utworzeniem „płacze” koncepcja po-

chcę być mądra mądrością ludzi



WYWIAD Z NOWYM WÓJTEM KATARZYNĄ GOŁĘBIOWSKĄ-JAREK

GRUDZIEŃ 2018                                              7

wstania parku. Od blisko 10 lat czekają 
mieszkańcy. Grozi nam nawet wniesie-
nie opłaty w wysokości 200 tyś zł dla 
Agencji Nieruchomości Rolnych, która 
przekazała teren tylko pod warunkiem, 
że zostanie zagospodarowany na cele 
społeczne. W Naroku natomiast chcę 
odtworzyć Aleję Lipową i przygotować 
miejsce do wypoczynku, przy okazji po-
rządkując teren po kortach tenisowych.

zdaje się, że to nie jedyne wspólne 
pomysły na pozyskanie środków ze-
wnętrznych razem ze stolicą woje-
wództwa.
- Mamy podpisany wspólny projekt 
„Ochrona różnorodności biologicznej 
poprzez odtworzenie siedlisk przyrod-
niczych na terenie miasta Opola i gminy 
Dąbrowa”, który został już złożony do 
RPO. Razem z Opolem to kwota rzędu 
4 mln zł, z czego dla nas jest okrągły mi-
lion. Gdzie tylko się da, będę pokazywa-
ła i powtarzała, że gmina jest atrakcyjna 
i perspektywiczna. W moim odczuciu 
nie będzie to trudne, bo tak w istocie jest. 
Centrum Karczowa znajduje się raptem 
1,5 km od Opola. To miejsce powinno 
przyciągać nowych mieszkańców. Właś-
nie tam w pierwszej kolejności należało-
by doprowadzić autobus miejski. Dys-
kutujemy też o Sokolnikach. Z czasem 
mógłby dojeżdżać również do innych 
wiosek tuż za granicami stolicy woje-
wództwa.  Rozmawiamy już o tym. Ten 
temat wymaga mocnej analizy. Z pew-
nością to nie są decyzje ad hoc. 

Przed wyborami zajmo-
wała się Pani w urzędzie 
m.in. pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych, 
więc rozumiem, że to za-
gadnienie będzie przez 
Panią traktowane prio-
rytetowo?
- Oczywiście. Mam jednak 
pełną świadomość, że nie 
na wszystko znajdziemy 
dofinansowanie, ale chcia-
łabym je pozyskać przy-
najmniej na większe inwe-
stycje. A do tego potrzebna 
jest zawsze współpraca 
z jakąś instytucją, na przy-
kład prezydentem Opola, 
wojewodą, marszałkiem 
województwa, no i oczy-
wiście z burmistrzami 
i wójtami sąsiednich gmin, 
do czego idealnie służy 
Aglomeracja Opolska. No 
i sam Pan widzi, że znowu 
wszystko opiera się o dia-
log i porozumienie!

Różne środowiska obawiały się, że 
jak przyjdzie „nowa miotła”, to na 
tym stracą…
- Jakie środowiska?

Na przykład sportowcy i strażacy.
- Przepraszam za kolokwializm, ale to ta-
kie „wyborcze gadanie”. Spójrzmy nawet 
przez pryzmat moich najbliższych. Mam 
trzech synów i wszyscy są zakochani w pił-
ce nożnej, w moim domu jest też strażak. 
Sport to jedna z najważniejszych dziedzin 
życia, więc zamierzam go raczej rozwi-
jać, a nie zwijać. Inna sprawa, że przecież 
w naszej gminie jakiś czas temu było 10 
LZS-ów, a z czasem zostało ich raptem 2, 
z KS Dąbrowa 3. Pytam się więc, czyja to 
wina, bo przecież nie moja?! A co się ty-
czy strażaków-ochotników, to cieszą się 
oni ogromnym zaufaniem społecznym. Są 
wspaniali, uczynni i nie tylko moim zda-
niem - bez nich nie wytrzymalibyśmy ani 
jednego dnia. Zatem wszelkie pogłoski mó-
wiące, że w jakikolwiek sposób miałabym 
ich nie wspierać, traktuję jako złośliwe. 
Będzie dokładnie odwrotnie – sportowcy 
i strażacy zawsze mogą na mnie liczyć. 
Zresztą podobnie jak wszystkie inne gru-
py społeczne. Dla seniorów planuję dużo 
miękkich działań – zagospodarowanie ich 
czasu, opieka, projekty skierowane bezpo-
średnio do nich. Zresztą seniorzy mają gło-
wy pełne pomysłów, więc razem będziemy 
wymyślać ciekawe inicjatywy.

Rodzice chcą nowego żłobka.
- Składamy wniosek o dotację na żłobek, bo 
ta inwestycja została zaniechana i musimy 

koniecznie do niej wrócić. Po raz kolejny 
będę się o nią ubiegać, ale tym razem mamy 
szansę na większe wsparcie. Mamy już 
projekt, gdybyśmy przystąpili do realizacji 
wiosną, właściwie w dwa miesiące można 
ukończyć tę inwestycję. Co ważne, ona bę-
dzie dopracowana i dopieszczona, bo mając 
większe dofinansowanie, nie widzę proble-
mu ze znalezieniem wykonawcy po ogło-
szeniu przetargu, a wcześniej był właśnie 
taki problem. W pierwszym przetargu pro-
pozycja niedoszłego wykonawcy wyniosła 
1,2 mln zł, a gmina miała na żłobek zapew-
nione dofinansowanie w wysokości 600 
tys. zł. Teraz możemy otrzymać 900 tys. zł. 
Będzie też więcej czasu, z czym ostatnio był 
kłopot, bo jeśli projekt powstawał 9 miesię-
cy, to na realizację pozostawał raptem mie-
siąc. Reasumując, więcej czasu i większy 
budżet to optymistyczna perspektywa.

Każdego nowego włodarza trzeba 
zapytać o planowane zmiany w urzę-
dzie.
- Już się powoli dzieją, ale ten temat po-
trzebuje spokoju, więc proszę o jeszcze 
trochę czasu. Pracowici i merytoryczni 
pracownicy nie muszą sobie tym za-
przątać głowy. Takich ludzi w naszej 
gminy nigdy dość.

To na koniec, proszę odpowiedzieć 
jednym zdaniem: dobry wójt to…
- …Samorządowiec z pasją, duszą 
i umiejętnościami menadżera, który 
umie słuchać innych i nie boi się odpo-
wiedzialności za swoje decyzje.     (red)

Zdj. Sylweriusz Bąk

Drodzy Mieszkańcy gminy Dąbrowa! 

 
 

Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok      
w każdym polskim domu charakteryzują się 

wyjątkowym ciepłem rodzinnego, domowego ogniska, 
wzajemną życzliwością oraz pięknymi życzeniami, jakie 

sobie składamy. Przyjmijcie Państwo najszczersze 
życzenia zdrowia, uśmiechu, miłości, szacunku 

przyjaciół i znajomych. Niechaj ta cudowna, świąteczna 
aura otacza wszystkich mieszkańców naszej gminy 

przez cały przyszły rok, a nawet dłużej. 
 

Katarzyna Gołębiowska-Jarek 

Wójt Gminy Dąbrowa               

 

Mariusz Konopa 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa 

 

Wraz z pracownikami Urzędu Gminy Dąbrowa 
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wychowawca podwórkowy oPS DąbRowa
w ramach projektu „bliżej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuń-
czo –wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” 
(ii edycja) nadal na terenie gminy Dąbrowa odbywa-
ją się zajęcia z wychowawcą podwórkowym. w ich 
trakcie dzieci mają możliwość rozwijania swoich 
umiejętności manualnych poprzez malowanie, ryso-
wanie, wycinanie, wyklejanie oraz tworzenie włas-
nych pomysłów zgodnych z ich zainteresowaniami.

Niedawno podczas przebywania w świetlicy dzieci 
przygotowywały posiłki, a następnie wspólnie się nimi 
delektowały. Dzięki tym zajęciom uczestnicy mieli 
możliwość poznawania nowych smaków oraz przepi-
sów. Wspólne przygotowywanie potraw jest ciekawym 
urozmaiceniem długich jesiennych wieczorów, także 
dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział.

Innym razem dzieci tworzyły bożonarodzeniowe 
ozdób i stroiki oraz poznawały tajemnice związane 
z przygotowaniem pysznych potraw, które pojawiają się 
na świątecznych stołach.

Zarówno dzieci, jak i rodzice w trakcie zajęć wyka-
zują się ogromną pracowitością, zaangażowaniem i kre-
atywnością.         OPS

PSP DąbRowaŚwiąteczna tradycja
 „czas miłości” - pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Dą-
browie odbył się bożonarodzeniowy kiermasz przygotowany 
przez społeczność szkolną. Grudniowa impreza to już tradycja 
dąbrowskiej placówki.

Na początku w magiczny i przedświąteczny nastrój przeniosły 
nas jasełka w wykonaniu uczniów klas trzecich i czwartych przy 
współudziale szkolnego chóru. Spektakl składał się z kilku części. 
Pierwszą z nich był zjawiskowy “Taniec Aniołów” w wykonaniu 
uczestniczek zajęć gimnastyki artystycznej. Następnie mogliśmy zo-
baczyć trzy sceny bożonarodzeniowe o różnym charakterze. Całość 
spektaklu opatrzona była muzyczną ilustracją, o którą zadbał szkolny 
chór, a główna myśl spektaklu “Czas miłości” była widoczna w każ-
dej odegranej przez uczniów scenie.

Po jasełkach uczniowie i ich rodzice mogli poczuć magię praw-
dziwych świąt, uczestnicząc w kiermaszu. W pracowniach można 
było nabyć przepiękne, własnoręcznie wykonane ozdoby świątecz-
ne, aniołki, stroiki, kartki świąteczne, bombki, mikołaje i choinki. Na 
stoiskach znalazły się także pachnące, ozdobione pierniki czy gorące 
kasztany. Każdy znalazł coś dla siebie albo swoich bliskich. Jak co 
roku ogromną popularnością cieszyły się paczki z pracowni św. Mi-
kołaja. Entuzjastów słodkości przyciągała kawiarenka.              (red)
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NASZE SZKOŁY DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI
PSP cHRÓŚciNa„100 lat dla  Niepodległej” 

9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa 
morcinka w chróścinie odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „wol-
ność jest w nas”. w tym roku obchodziliśmy 100 roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego też po 
uroczystości, o godzinie 11:11, solidaryzując się z innymi 
szkołami, odśpiewano cztery zwrotki hymnu państwowe-
go.akademia miała przede wszystkim przypomnieć tamte 
ciężkie czasy, ale także pobudzić do refleksji. 

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmo-
sferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. 
Uczennice klas ósmych w tańcu do muzyki Mozarta „Requi-
em dla snu”  zaprezentowały upadek i odrodzenie się Rzeczy-
pospolitej.  Jednak największy nacisk położono na ukazanie 
ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale 
wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. 

Uczniowie klasy szóstej w dramie przedstawili strajk dzie-
ci z Wrześni zakończony odśpiewaniem „Roty” w wykonaniu 
Patrycji Kwiatek. W spektaklu pojawiły się takie wiersze, jak 
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” Wiesławy Szymbor-

skiej oraz „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza. Nie za-
brakło też cytatów Świętego Jana Pawła II o roli Ojczyzny 
w naszym życiu, kardynała Stefana Wyszyńskiego i twórcy 
niepodległego państwa polskiego Józefa Piłsudskiego: Ten 
kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Finał spektaklu to taniec z flagą uczennic klasy szóstej do 
piosenki Zespołu Varius Manx „Orła cień” .

Dodatkową atrakcją tego dnia był udział, uczniów klasy 
trzeciej gimnazjum, w koncercie  patriotycznym pt: „Pił-
sudski u bram Dąbrowy”, który odbył się w Auli Publicznej 
Szkoły Podstawowej  w Dąbrowie.

Obserwując zaangażowanie młodych ludzi w przygoto-
wanie apelu, a także patrząc na reakcje publiczności można 
stwierdzić, ze wielką wartością tego Święta jest to, iż w za-
bieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych 
dziadków i pradziadków walczących o wolność.  Dzień ten 
dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc co-
rocznie  w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz 
pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj 
w wolnej Polsce.                       małgorzata Groszek-baliga
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obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

od początku roku szkolnego 2018-2019 uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli przygotowywali się do godne-
go uczczenia tej szczególnej rocznicy. w związku z nią 
szkoła w Dąbrowie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Nasze ciepielowice”,  realizowała projekt „wSzyScy 
Dla PolSKi” dofinansowany przez Fundację bGK 
im.J.K.Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 
Niepodległa”. w ramach tego projektu uczniowie brali 
udział w wielu konkursach literackich, plastycznych i hi-
storycznym. Grant w kwocie 10 000 zł przeznaczono na 
zakup instrumentów, tablic korkowych, książek, strojów 
dla chóru szkolnego oraz materiałów papierniczych i pla-
stycznych.

Dnia 9 listopada miało miejsce zakończenie i podsumo-
wanie wielu zadań projektowych. Program rozpoczął się od 
finału konkursu historycznego „Polacy na 100%”, w którym 
brały udział 3 najlepsze, 4-osobowe drużyny, reprezentujące 
poszczególne klasy, które przeszły wcześniejsze eliminacje. 
Finał odbył się przed całą społecznością szkolną i miał bardzo 
wyrównany przebieg. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły ex 
aequo drużyny reprezentujące klasy VIIa i IIIb gimnazjum. 
Drugie miejsce zajęła drużyna klasy VIIIa. Następnie wrę-
czono nagrody laureatom konkursów plastycznych „Polska 
moja Ojczyzna” i „Kartka urodzinowa dla Polski”,  litera-
ckich „Jestem dumny z Polski bo…” oraz „Moja Ojczyzna”.

Po przerwie odbyła się uroczysta akademia z okazji „Świę-
ta Niepodległości” przygotowana przez klasy IVa PSP i IIIb 
PG oraz chór szkolny. W czasie uroczystości zaprezentowano 
wiersze uczniów wyróżnione w konkursie poetyckim „Moja 
Ojczyzna”. Odbyła się także projekcja filmu, zrealizowane-
go przez uczniów w ramach projektu „Na 100 Niepodległa”, 
prezentującego wypowiedzi dotyczące tego czym dla nas są 
takie pojęcia jak „rodzina”, „niepodległość” i „patriotyzm”.

Apel zakończył się odśpiewaniem całości hymnu narodo-
wego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!” dokładnie 
o godzinie 11.11.

Dzień zakończył spektakl patriotyczny „Piłsudski u bram 
Dąbrowy” zorganizowany przez GOKiR w Dąbrowie.

Całość projektu została podsumowana podczas montażu 
słowno – muzycznego „Wszyscy dla Polski”,, który odbył się 
20 listopada w godzinach wieczornych w auli szkolnej.  Uro-
czystość rozpoczęła się spektaklem „Dziady cz. II” Adama Mi-
ckiewicza w uwspółcześnionej interpretacji uczniów z kółka 
teatralnego.  Widzowie mieli okazję zaznać chwili głębokiej 
refleksji nad pędem dzisiejszego świata. Głośno wybrzmiały 
słowa „Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic 
nie pomoże”. Były one dowodem na to, że przesłania zawarte 
w twórczości naszego wieszcza narodowego są wciąż aktual-
ne, są warte uwagi i należy je zachowywać w swej pamięci. 
Aktorzy zostali docenieni gromkimi brawami.

Druga część wieczoru była ucztą muzyczną w wykona-
niu szkolnych chórów „Allegro” i „Kaprys”, które pod batutą 
pani Doroty Słomki wykonały przepiękny recital.  Muzycy 
zaprezentowali się w utworach instrumentalnych - uczniowie 
klas I-III zagrali na bum bum rurkach, z kolei dzieci z klas 
starszych pokazały umiejętności gry na dzwonkach chroma-
tycznych. Widzowie usłyszeli pieśni polskie z czasu wojny, 
jak i współczesne utwory mówiące o miłości do ojczyzny.  
Każdy z występów dostarczył wielu wzruszeń i radości.

Projekt „WSZYSCY DLA POLSKI” zakończył się, ale 
jego efekty zostaną z nami na dłużej. Szczególne podzięko-
wania należą się dzieciom za trud i serce włożone w tak wiele 
działań, słowo „Niepodległa” będzie dla nich stanowiło już 
zawsze dużą wartość, i nauczycielom, którzy w te działania 
chcieli się zaangażować.                 a. olender , T. Sąsiadek

PSP DąbRowa
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RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

bezpieczeństwo na lodzie - poradnik 
Każda  udana  zabawa  musi  się  odbywać  w  warunkach  
zapewniających bezpieczeństwo  jej  uczestnikom.  Prze-
bywając  nad  zbiornikami  pokrytymi lodem, należy za-
chować szczególną ostrożność i pod żadnym pozorem nie 
wchodzić na lód, jeżeli nie mamy pewności, że jest dosta-
tecznie gruby i bezpieczny. Szczególnie niebezpiecznie jest 
wczesną zimą oraz na przedwiośniu, gdy lód bądź jeszcze 
nie jest, lub już nie jest odpowiednio gruby. To w tych okre-
sach zdarza się najwięcej wypadków.

Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód, jeżeli nie 
mamy pewności, że jesteśmy bezpieczni!
Grubość lodu:

5-7 cm – utrzymuje jednego człowieka, istnieje ryzyko za-
rwania lodu;
8-10 cm – utrzymuje dwóch ludzi stojących w jednym 
miejscu; 
10-12 cm – minimalna grubość lodu, na którym można 
wędkować, jeździć na łyżwach czy rowerze;
12-20 cm – bezpieczny do jazdy bojerami, skuterami;
20-30 cm – utrzymuje samochody osobowe;
od 30 cm – utrzymuje samochody terenowe, vany.

Najbardziej wytrzymały jest świeży czarny lód (przeźroczy-
sty), czyli narastający bez roztopów i dni z dodatnią temperatu-
rą powietrza. Czarny lód nie zawiera pęcherzyków powietrza.

•

•

•

•
•
•

Szary lód, zwany także śniegolodem, powstaje na skutek 
przesączenia śniegu zalegającego na powierzchni tafli lub 
wody z roztopionego śniegu. Jego wytrzymałość jest nawet 
o 50% niższa niż świeżego czarnego lodu.

Cieńszy lód będzie wszędzie tam, gdzie istnieją podwodne 
prądy. Miejsca takie występują zawsze w pobliżu ujść natural-
nych, sztucznych dopływów, pod mostami, w pobliżu źródeł 
(nawet tych niewidocznych) i w miejscach, gdzie butwiejące na 
dnie szczątki roślin wytwarzają gazy, które wynoszą cieplejszą 
wodę ku górze (muliste zatoki, trzciny). Nie wchodźmy więc na 
lód przez trzciny. Poszukajmy bezpośredniego dostępu do tafli.

Ślizgać się należy w miejscach do tego specjalnie wyzna-
czonych, sprawdzonych i odpowiednio przygotowanych. 
Najlepiej pod opieką i nadzorem dorosłych.

zaNim wEJDziEmy Na lÓD
przekażmy informację, dokąd się udajemy i kiedy zamie-
rzamy wrócić;
ubierzmy się ciepło w lekkie, oddychające i wiatroszczel-
ne ubranie;
buty powinny być wodoszczelne, ciepłe, niezbyt ciasne 
z grubą i przyczepną podeszwą;
zabierzmy ze sobą koc, komplet ciepłego ubrania i butów 
na zmianę, weźmy także zapasowe rękawice, czapkę, 
skarpety, termos z gorącą kawą lub herbatą i kilka dostar-
czających energii batoników;
zabierzmy ze sobą wodoszczelny pojemnik, do którego będzie-
my mogli włożyć np. kluczyki do samochodu, dokumenty;
zaopatrzmy się w kolce lodowe (ang. Ice claws, ice pi-
cks) i zawieśmy je na szyi (można dostać je w sklepach 

•

•

•

•

•

•

wędkarskich);
załóżmy  kamizelkę  asekuracyjną,  którą  możemy  scho-
wać  pod obszerniejszą  kurtką  –  oprócz pływalności,  
zapewni  dodatkową izolację cieplną; 
jeśli na lodzie są wędkujący, zapytajmy ich o grubość 
i wytrzymałość lodu;
jeśli posiadamy świder do lodu lub pierzchnię, zróbmy 
kilka otworów w różnych miejscach – bliżej brzegu i nie-
co dalej, aby określić jakość i grubość lodu;
jeśli lód zaczyna trzeszczeć, istnieje ryzyko pęknięcia, 
wycofajmy się tą samą drogą, którą weszliśmy na lód;
jeśli występuje nachylenie lodu do góry przy brzegach 
– istnieje ryzyko obniżonej wytrzymałości ze względu na 
powietrze pod taflą.

•

•

•

•

•

zaŁamaNiE loDU
Jeżeli załamie się pod nami lód: NiE PaNiKUJmy!

rozłóżmy szeroko ramiona i nabierzmy dużo powietrza, 
nie próbujmy pływać;
oszczędzajmy siły, nie wykonujmy gwałtownych ruchów, 
jeśli posiadamy gwizdek użyjmy go do wezwania pomocy; 
za wszelką cenę starajmy się nie wpłynąć pod lód;
jeżeli posiadamy kolce lodowe, przy ich pomocy powoli 
wyczołgajmy się na lód, a po wydostaniu się z wody prze-
czołgajmy się dalej, nie wstawajmy;
jeśli nie mamy kolców, mimo wszystko próbujmy się wy-
dostać, cały czas wzywajmy pomocy.

Jeżeli jesteśmy świadkami załamania się lodu pod osobą, 
w pierwszej kolejności wezwijmy służby ratownicze (straż 
pożarna 998, tel. ratunkowy 112).

Nie wbiegajmy na lód i nie biegnijmy w kierunku ofiary– lód w 
tym miejscu jest na pewno słabszy i nie utrzyma dwóch osób. 
Chcąc pomóc osobie znajdującej się w wodzie, podajmy coś 

•

•

•

•

(gałąź, kurtkę, szalik, jeżeli mamy linę) czego będzie mogła 
się uchwycić. Wtedy w bezpieczny sposób będziemy mogli ją 
wyciągnąć.

Jeżeli znajduje się ona w odległości, która uniemożliwia nam 
interwencję z brzegu, a służby ratownicze jeszcze nie dotarły:

podczołgajmy się na bezpieczną odległość i podajmy lub 
rzućmy osobie w wodzie (podobnie jak w przypadku inter-
wencji z brzegu) coś, czego będzie się mogła złapać;
unikajmy bezpośredniego kontaktu z osobą tonącą – może-
my zostać wciągnięci do wody;
jeśli posiadamy linę zawiążmy na końcu liny pętle, naj-
lepiej używając węzła ratowniczego – osoba nie powinna 
podciągać się na linie, a jedynie być biernie wyciągana;
kiedy wydostaniemy osobę z wody, przebierzmy ją w su-
che ubrania (jeżeli nie mamy, pożyczmy swoją kurtkę, 
okryjmy kocem itp.) i podawajmy ciepłe, słodkie płyny do 
picia. W żadnym wypadku nie można podawać alkoholu;
poszkodowanego koniecznie powinien zbadać lekarz.
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NAROKJubileuszowy turniej darta

w świetlicy wiejskiej w Naroku odbyła się jubileuszowa edycja andrzejkowego Tur-
nieju Darta. Po raz dziesiąty dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali o Puchar Dy-
rektora Gminnego ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. w tym roku zawody 
miały rekordową frekwencję.

Imprezę otworzyła Katarzyna Gołębiowska-Jarek. Pani wójt wzięła też udział w spor-
towych zma-ganiach stając do walki w kategorii dorosłych.

Turniej rozgrywany był w systemie “high score”. O zwycięstwie decydowała więc suma 
punktów uzyskanych w dziesięciu rundach. Wśród juniorów najlepszy wynik uzyskał Sebastian 
Jarek z Chróściny. Drugie miejsce zajął Jan Pastuła, a trzeci był Michał Pelka.

Kategorię dorosłych zdominowały natomiast panie. Wygrała Edyta Kwiecień z Nowej 
Jamki, wy-przedzając Anetę Pastułę i Patryka Pelkę. Medalistów uhonorowano puchara-
mi. O słodki poczęstu-nek dla wszystkich uczestników zadbała sołtys Naroka Marzena 
Odziomek.		 	 														 	 	 	 	 																(red)


