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Mażoretki na medal!
Weekend 11-13 maja okazał się niezapomniany dla 
naszych mażoretek, które odniosły wielki sukces 
podczas XIV Mistrzostw Polski. Konkurencja była 
ogromna, bowiem rywalizowało aż 41 zespołów z 
całej Polski. Łącznie w mistrzostwach uczestniczy-
ło ponad 1400 mażoretek. I w tej ogromnej masie 
nasze dziewczyny z zespołu „Tupot” wywalczyły 
medale.
Szczegóły z Mistrzostw Polski Mażoretek w Opolu 
na stronie 2.

Ponadto w numerze:
8 czerwca finał QUIZU Euro 2012!
Sukces przedszkolaków.

Za miesiąc:
Paweł Przybyła opowie o swojej miłości do Sławic.
Poznamy zakamarki restaurowanego pałacu 
w Naroku.
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W dniach 11-13 maja odbyły się XIV 
Mistrzostwa Polski Mażoretek w Opo-
lu, w których brało udział aż 41 ze-
społów z całej Polski. Łącznie w mi-
strzostwach rywalizowało ponad 1400 
mażoretek. Dla naszych ma-
żoretek, ich opiekunów 
oraz rodziców był to 
piękny weekend!

Sukcesy, sukcesy, 
sukcesy

Dziewczynki z zespołu „Tu-
pot” Dąbrowa, którego trenerką 
jest Barbara	 Kajdzik, zosta-
ły drugim wicemistrzem Polski w 
kategorii kadetki! Nasze bohaterki, to: 
Kamila	 Lach (uczennica SP w Sławi-
cach), Aleksandra	Sawicka, Magdalena	
Schoenfelder, Jessika	Glombek i Marta	
Angel (uczennice SP w Naroku). Zespół 
Tupot powstał w 2009 roku, a w 2011 roku 
trenerem została Barbara Kajdzik. Wy-
chowanką Barbary Kajdzik jest również 
Ida	 Kokoszka (uczennica III klasy SP 
w Sławicach), która trenuje taniec mażoret-
kowy od szóstego roku życia. W mistrzo-
stwach Ida została podwójną czempionką: 
mistrzostwo Polski w kategorii solo baton 
oraz II wicemistrzostwo Polski w kategorii 
solo pom-pom.

Piękne i świetne

To mażoretkowe święto wpisało się na 
stałe w kalendarz imprez mieszkańców 
Opola i nie tylko. Całe rodziny godzina-
mi towarzyszyły występom przepięknie 

prezentujących się dziewcząt. Zachwy-
cały wielobarwne kostiumy gustownie 
ozdobione połyskującymi cekinami i wy-
szukaną pasmanterią, w zestawie z odpo-

wiednim nakryciem głowy (furażerka) 
i kozaczkami wysokimi do kolan. 
Podziwiać można było wyrzucane 
w powietrze sprawną ręką mażore-
tek batony, jak również ewolucje 
cheerleaderek z błyszczącymi 
pom pomami. Atmosfera mi-
strzostw była iście sportowa 
i odświętna - układom tańca  

towarzyszył doping, aplauz, okrzy-
ki i dźwięki trąbek zagrzewających do jak 
najpiękniejszego występu. Zauważyć moż-
na, iż poziom mistrzostw wzrasta z roku na 
rok. Dotyczy to układów tanecznych, stro-
jów, atmosfery i organizacji. Wiadomo, 
że nie wszyscy opuszczali halę Toropolu 
z uśmiechem i radością. Ale nasze mażo-
retki przepełniała ogromna radość. Brawo 
dziewczęta! Gratulacje dla trenerki Barba-
ry Kajdzik! Dzięki niej dziewczęta zdo-
były medale, a solistka została Mistrzynią 
Polski i II wicemistrzynią Polski.

Pierwsze wrażenia

Barbara	Kajdzik	 (trenerka): „Przygo-
towania do zawodów trwały 7 miesięcy. 
Dziewczynki przez ten krótki okres cięż-
ko i wytrwale pracowały, uczestnicząc 
w zajęciach jeden lub dwa razy w tygo-
dniu. Dzięki pracowitości i uporowi osiąg-
nęły szybko wysoki poziom tańca mażoret-
kowego, co pozwoliło im odnieść tak duże 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej”.

Ryszard	Lach (tato medalistki): „Było 
bardzo fajnie, jestem zadowolony. Córka 
trochę się stresowała”.
Edyta	 Schoenfelder (mama Magdy): 

„Wydarzenie to zostanie dziewczynkom 
na długo w pamięci. Bardzo je poruszyło. 
Moja Magda była wprost wniebowzięta. 
Bardzo lubi zajęcia mażoretkowe”.
Katarzyna	 Kokoszka (mama Idy): 

„Jest to ukoronowanie wielomiesięcznej 
pracy, wystawionej na próbę przez listopa-
dowy pobyt córki w szpitalu i kontuzją nogi 
w lutym, która wyłączyła ją z treningów na 
miesiąc. Jestem dumna z osiagnięć córki, 
która uwielbia taniec mażoretkowy”

Zapraszamy na zajęcia

W przyszłym roku prezes 
International Majorettsport 
Association zamierza stwo-
rzyć dodatkową kategorię: 
Przedszkolaki. 

Zapraszamy dyrektorów 
przedszkoli do współpracy, 
jak również wszystkie chęt-
ne dziewczynki w różnym 
wieku, aby się zgłaszały na 
nowy nabór we wrześniu 
2012 r. do GOKiR w Dą-
browie. Zajęcia mażoretek 
z zespołu Tupot odbywają się 
dwa razy w tygodniu (środa, 
piątek) w świetlicy w Skar-
biszowie. 

(red)

Sukces naszych dziewczyn w Mistrzostwach Polski

Mażoretki na medal!
            WYDARZENIE            

Estera	Kajdzik	 startowała	w	 kategorii	
solo	pom	pom	seniorki	 i	solo	baton	se-
niorki	-	Tupot	Dąbrowa.
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Wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja, ogłosił VI edycję kon-
kursów: „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”. Głównym 
celem obydwu konkursów jest wyłonienie obiektów z tere-
nu naszej gminy, które wyróżniają się największymi walo-
rami przyrodniczymi i estetycznymi oraz tej miejscowości, 
w której mieszkańcy w największym stopniu angażują się 
w działania na rzecz jej rozwoju oraz dbają o jak najlepszy 
wizerunek.

Zgłoszenia przyjmowane do 30 czerwca br. w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Dąbrowie przy ul. ks. prof. J. Sztonyka 56.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji w kategorii „Moja 
Zagroda” zwyciężyli Teresa i Marek	Sikora z Dąbrowy. W ka-
tegorii „Aktywna Wieś” pierwszego miejsca nie przyznano, zaś 
drugie przypadło Chróścinie. Ciekawe, jak będzie teraz?

Regulaminy obydwu konkursów dostępne są na stronie interne-
towej www.gminadabrowa.pl
Wszystkich	mieszkańców	zapraszamy	do	uczestnictwa.

Wójt gminy Dąbrowa ogłasza III przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa, dla których 
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę  nr OP1O/00072130/0

Poz.	1: Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 51.906	zł	brutto
Poz.	�: Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 5�.0�9	zł	brutto
Poz.�: Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 5�.0�9	zł	brutto
Poz.	4: Działka nr 491/4 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 5�.0�9	zł	brutto
Poz.	5: Działka nr 491/5 o pow. 0,0821 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 50.55�	zł	brutto
Poz.	6: Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza  47.109	zł	brutto
Poz.7: Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza  5�.0�9	zł	brutto
Poz.	8: Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza  5�.15�	zł	brutto
Poz.	9: Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 5�.15�	zł	brutto
Poz.10: Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3
 – cena wywoławcza 5�.0�9	zł	brutto
Przetargi odbędą się 30 maja 2012 r. Poz. 1 godz. 900, Poz. 2 
godz. 930, Poz. 3 godz. 1000, Poz. 4 godz. 1030, Poz. 5 godz. 
1100, Poz. 6 godz. 1130, Poz. 7 godz. 1200, Poz. 8 godz. 1230, 

Poz. 9 godz. 1300, Poz. 10 godz. 1330  w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy  w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10% ceny nabywanej nieruchomości 
należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS	Brzeg	Oddział	
Dąbrowa	Nr	7�	886�	1019	1101	0000	00�6	000� do 25 maja 
2012 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa 
z dniem 25 maja 2012 r. Datą wpływu wadium jest dzień uzna-
nia rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, 
przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę we-
wnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno - Dąbrowa o nawierzch-
ni asfaltowej. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi: 
droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 58/09, 
59/09, 60/09, 65/09, 66/09, 67/09, 120/07, 121/07, 122/07, 
123/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy 
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno 
stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Więcej	 informacji	 znajduje	 się	 na	 stronie	 bip.gminada-
browa.pl	w	zakładce	sprzedaż	mienia.	Informacji	udzielają	
również	pracownicy	Urzędu	Gminy	w	pokoju	nr	104	oraz	
pod	nr	tel.	77	46	41	010	wew.	114.

(red)

Przed nami VI edycja dwóch ważnych konkursów!

„Moja Zagroda” i „Aktywna Wieś”

            Z ŻYCIA GMINY            

Uwaga - przetarg!

Możesz kupić działkę

Zdjęcie „zagrody” Teresy i Marka Sikorów nagrodzone przed 
rokiem pierwszym miejscem w kategorii „Moja Zagroda”. 
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W dniach 20 – 27 kwietnia 2012 roku 
w Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Naroku  w klasach 
IV – VI realizowany był projekt eko-
logiczny związany z Międzynarodo-
wym Dniem Ziemi, a zatytułowany 
„Przyroda sama się nie ochroni” . Po-
mysłodawcą i autorem projektu była 
nauczycielka przyrody Maria Sikora.
  

Celem projektu było podnoszenie po-
ziomu świadomości ekologicznej 

wśród uczniów, kształtowanie prawidło-
wych postaw związanych z ochroną środo-
wiska, a także rozbudzanie poczucia odpo-
wiedzialności wobec otaczającej przyrody 
i zwrócenie uwagi na zagrożenia środowi-
ska. Zadania projektowe miały zachęcić 
uczniów do tworzenia trwałych nawyków 
i zachowań ekologicznego stylu życia 
w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. 
Zaznajomienie z podstawowymi zasadami 
ochrony środowiska i rozumienie ich prze-
strzegania. Tego typu edukacja ułatwia 
m.in. spojrzenie na przyrodę i zrozumienie 
konieczności dbania o środowisko nie tyl-
ko w miejscu zamieszkania, ale o środowi-
sko na całej kuli ziemskiej.

Projekt składał się z kilku części. Ucz-
niowie wyszukiwali i gromadzili in-
formacje na tematy ekologiczne, które 
następnie wykorzystali do wykonania 
plakatów informujących o zagrożeniach 
wynikających z nadmiernej eksploata-
cji środowiska. Brali udział w konkursie 
Ekologia”. Najlepszymi okazali się: 
w klasie IV Daniel	Gaida, w V Wiktoria	
Żołnierczuk, a w VI Julia	Kuczek. Tytuł 
„Super Ekologa” otrzymał Kacper	 Żoł-
nierczuk z klasy IV.

Kolejną częścią projektu był wyjazd do 
ZOO na lekcję przyrodniczą, podczas któ-
rej uczniowie wzbogacili wiadomości na 
temat zwierząt egzotycznych, zapoznali się 
z warunkami życia zwierząt mieszkają-
cych w ZOO oraz dowiedzieli się o za-
grożeniach na nie czyhających. Projekt 
zakończył się posumowaniem, podczas 
którego najlepszym przyrodnikom wrę-
czono dyplomy i nagrody. Efekty pracy 
uczniów można było podziwiać na szkol-
nej wystawie. Maria Sikora

Ekologiczny projekt z Naroka

„Przyroda sama się nie ochroni”

Już 6. raz uczniowie klas I-III spot-
kali się w Zespole Szkół w Chróścinie, 
żeby wziąć udział w sportowej rywali-
zacji Miniolimpijczyk.

Nad zawodami patronat objął Wójt 
gminy Dąbrowa Marek	Leja, fundu-

jąc 90 medali i puchary dla uczestników 
zawodów i  ich szkół.  Gdy poprosiliśmy 
Wójta o wsparcie nie wahał się, gdyż do-
skonale wie, jak ważne jest krzewienie 
kultury fizycznej od najmłodszych lat. 

Dyrektor ZS w Chróścinie, Danuta	Pa-
nufnik, powitała przybyłych gości: dy-
rektora GZEASiP w Dąbrowie Janusza	
Staszowskiego, sędziów - Małgorzatę	
Steciuk i Grzegorza	 Fieca, opiekunów 
i zawodników  z PSP  w Sławicach, PSP nr 
2 w Opolu, PSP nr 24 w Opolu, gospoda-
rzy z PSP w Chróścinie, młodzież z nasze-
go gimnazjum, która brała udział w orga-
nizacji i oczywiście wspaniałych kibiców.

Na starcie stanęło 110 dzieci z klas I-III. 
Rywalizowano w trzech kategoriach - klas 
I, II i III. Jak co roku każdej konkurencji 

towarzyszył ogromny doping. Podkreślić 
należy dbałość sędziów o regulaminowe 
wykonywanie konkurencji.

Puchary i medale wręczali dyrektorzy 
Danuta Panufnik i Janusz Staszowski. Ob-
serwując zachowanie dzieci wchodzących 
na podium i przyjmujących medale mieli-
śmy wrażenie, że tak mocno przeżywają 
ten moment, iż przestają oddychać, na ich 
twarzach malowała się radość.

Dzięki sponsorom, żadne dziecko nie 
wyjechało z pustymi rękami, za co dar-
czyńcom dziękujemy. Dziękujemy rów-
nież  Jackowi	 Kręcichwostowi, właści-
cielowi piekarni w Chróścinie, który od 
6 już lat zapewnia pyszny poczęstunek dla 
wszystkich uczestników. W. Cieśla

Końcowa klasyfikacja:

	Klasy	I:
1. PSP w Chróścinie, 2. PSP w Sławi-
cach, 3. PSP nr 2 w Opolu, 4. PSP nr 
24 w Opolu

Klasy	II:
1. PSP nr 2 w Opolu, 2. PSP w Sławi-
cach, 3. PSP w Chróścinie

Klasy	III:
1. PSP w Chróścinie, 2. PSP nr 2 Opo-
lu, 3.PSP w Sławicach, 4. PSP nr 24 
w Opolu 

Klasyfikacja	szkół:
1.  PSP w Chróścinie, 2. PSP nr 2 
Opolu, 3. PSP w Sławicach, 4. PSP nr 
24 w Opolu

Żadne dziecko nie odeszło z pustymi rękami!

Miniolimpijczyk 2012
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W imprezie wzięło udział 27 solistów, 
14 duetów i tyle samo zespołów re-

prezentujących różne szkoły z wojewódz-
twa. Przyjechali uczestnicy z: Branic, 
Brzegu, Domecka, Gościęcina, Graczy, 
Grodkowa, Korfantowa, Opola, Pawło-
wiczek, Naroka,  Skorogoszczy, Sławici 
oczywiście z Dąbrowy. Warto Organizacją 
festiwalu rokrocznie zajmuje się młodzież 
gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli. 
Pracuje w służbach festiwalowych zajmu-
jąc się informacją, szatnią, prowadząc ka-
wiarenkę (w której można było zjeść ciasta 
upieczone przez rodziców, kanapki oraz 
pyszne pączki z dąbrowskiej piekarni). O 
porządek na sali i poza nią dbała ochrona.

Jak co roku festiwal prowadziła mło-
dzież. W pierwszym dniu konferansjerami 
byli Agata	 Zielińska i Krzysztof	 Mro-
ziewicz, a drugiego Paulina	 Sokalska 
i Krystian	 Supron. Wykonawców oce-
niało profesjonalne jury w składzie: Ma-
ria	 Kubiak, Barbara	 Owsiak, Monika	
Josek, Aldona	Król oraz starosta powia-
tu opolskiego Henryk	Lakwa i zastępca 
wójta, Erwin	Marsolek. Konsultantem ję-

zyka angielskiego, w przypadku wykony-
wania piosenki anglojęzycznej, była Iwo-
na	Duda. Patronat nad imprezą objął nasz 
wójt, Kurator Oświaty w Opolu, Starosta 
Powiatu Opolskiego, a nagrody ufundo-
wały: Urząd Gminy Dąbrowa, Urząd Mar-
szałkowski w Opolu, Kuratorium Oświaty 
w Opolu i Starostwo Powiatu Opolskiego.

Organizatorzy dziękują wymienionym 
instytucjom za wsparcie, bez którego 

funkcjonowanie naszej imprezy nie byłoby 
możliwe. Ważnym trofeum kolejnych edy-
cji festiwalu jest specjalna nagroda wójta 
gminy Dąbrowa, Marka	Leji. Uczestnicy 
walczyli  również  o nagrodę Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie, Zbigniewa	Janowskiego.

W tym roku po raz pierwszy organiza-
torzy zdecydowali o wprowadzeniu dodat-
kowej kategorii: domy kultury, studia pio-
senki, szkoły muzyczne, dając tym samym 

możliwość zaprezentowania umiejętności 
tej grupie dzieci i młodzieży, która w spo-
sób profesjonalny doskonali umiejętności.

Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest 
Konkurs plastyczny „Impresje muzycz-
ne”, w którym uczestnicy  wykonują pracę 
plastyczną, inspirując się wybranym przez 
siebie utworem muzycznym. Wystawę  
nagrodzonych można oglądać w szkole do 
końca roku szkolnego. Dorota  Słomka

Wyróżnienia i nagrody: 

Klasy	I-III	szkoły	podstawowej:
1.		Katarzyna	Kopyto (PSP Sławice), �.		
Magdalena	Szelewska (PSP2 Opole), �.		
Katarzyna	Gatner (ZGS Branice)
Klasy	IV-VI	szkoły	podstawowej:

1.		Magdalena	Michalak (PSP3 Brzeg), 
�.		Joanna	Gadzińska (ZS nr 1 Brzeg), 
�.	 	Jessica	Glombek (PSP Narok); wy-
różnienie:	 Kamil	 Janoszek (PSP Do-
mecko), Julia	Miążek (PSP2 Opole)

Klasy	I-III	gimnazjum:
1.	Magdalena	 Lewoniec (PG4 Brzeg), 
�.	 Rafał	 Kałwa (ZGSP Pawłowiczki), 
�.		Natalia	Słodkowska (PG Dąbrowa); 
wyróżnienie:	 Elżbieta	 Łoboda (PG1 
Brzeg)

Domy	Kultury,	studia	piosenki:
1.	Wiktoria	Dudek (GOKiR Dąbrowa)

Nagroda	Dyrektora	GOKiR
w	Dąbrowie:

Julia	Miążek PSP 2 Opole

DUETY:
Klasy	I-III	szkoły	podstawowej:

1. nie przyznano; 2. nie przyznano; �.		
Milena	i	Zuzia	Łyga  (ZS Dąbrowa)
Klasy	IV-VI	szkoły	podstawowej:

1.		Aleksandra	Calicka	i	Julia	Miążek 
(PSP2 Opole); �.	Agnieszka	Stawicka	i	
Oliwia	Muszczyńska (PSP3 Brzeg); �.	
Agnieszka	Fiałka	 i	Roksana	Młodaw-
ska (PSP Skorogoszcz)

Klasy	I-III	gimnazjum:
1.	Anna	Gala	i	Roksana	Czech (PG Dą-
browa); �.	Magdalena	Lewoniec	i	Maj-
ka	 Zawadzak (PG4 Brzeg), Martyna	
Nowak	 i	 Klaudia	 Borgusz (ZGS Bra-
nice); �.	Karolina	Rogala	i	Konstancja	
Przybylska (PG9 Opole); wyróżnienie 
–	Patryk	Waligóra	i	Szymon	Piątkow-
ski PG1 Brzeg

Domy	Kultury,	studia	piosenki:
�.	Magdalena	Palacz	i	Agata	Kubicka 
(GOKiR Dąbrowa)

ZESPOŁY
Klasy	I-III	szkoły	podstawowej:

1.	 	 Iskierki	 (PSP 3 Brzeg); �.	 	 Psotki 
(PSP nr 2 Opole); �.	Allegro (ZS Dąbro-
wa); wyróżnienie:	 Iskierki (PSP nr 3 
Grodków)
Klasy	IV-VI	szkoły	podstawowej:

1.	Kalejdoskop (PSP 2 Opole), �.		Fan-
tazja (PSP 3 Brzeg), Inox (PSP 3 Grod-
ków), 3. nie przyznano

Klasy	I-III	gimnazjum:
1.	Iskra-Iskierki (ZGS Branice), �.	Ka-
prys (ZS Dąbrowa), �.	 PIN	 Up	 Girls 
(PG 1 Brzeg)

Domy	Kultury,	
studia	piosenki:

1.	RYTMIX Studio Piosenki Grodków, 
2. nie przyznano, �.	 Studio	 Piosenki	
GOKiR	Dąbrowa

Nagroda	Wójta
Gminy	Dąbrowa:

Iskra-Iskierki	ZGS Branice

13. edycja nie była pechowa!

Liść Dębu 2012
W dniach 20-21 kwietnia odbyła się 13. edycja Wojewódzkiego Festiwalu 
Artystycznego „Liść Dębu” Dąbrowa 2012. W Festiwalu wzięli udział so-
liści, duety i zespoły wokalne walcząc o Złote, Srebrne i Brązowe Liście 
Dębu. Nagrody  są dziełem plastyka szkoły, Małgorzaty Kownackiej i sta-
nowią niepowtarzalny znak imprezy. Organizatorem Festiwalu jest Zespół 
Szkół w Dąbrowie.
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            OPS            

Kontynuujemy temat z poprzed-
niego numeru „Życia Gminy Dą-
browa” dotyczący przemocy do-
mowej. Tym razem w aspekcie 
zadań policji oraz roli pomocy 
społecznej.
Do	podstawowych	zadań	policji	należą:	
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia 

przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 
te dobra; 
�) inicjowanie i organizowanie działań 

zapobiegających popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
oraz współdziałanie z organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społecznymi; 
�) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 

ściganie ich sprawców.
Ustawa o policji daje funkcjonariuszom in-

terweniującym w sprawach przemocy domowej 
prawo do zatrzymania sprawcy na 48 godzin, je-
śli uznają jego zachowanie za zagrażające życiu, 
zdrowiu lub własności innych osób.
Działania	 chroniące	 ofiary	 przemocy	 do-

mowej	 podejmowane	 przez	 policję	 zgodnie 
z	obowiązującym	prawem,	to:
1) interwencja;
�) sporządzenie opisu zdarzenia;
�) zatrzymanie sprawców stwarzających za-

grożenie dla życia lub zdrowia ofiar;
4) wszczęcie postępowania przygotowaw-

czego w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia 
popełnienia przestępstwa;
5) zabezpieczenie dowodów popełnienia 

przestępstwa;
6) podjęcie działań prewencyjnych wobec 

sprawcy przemocy;
7) udzielenie informacji ofiarom o możliwo-

ści uzyskania pomocy.
Osoby	wzywające	policję	mają	prawo	do-

magać	się	od	niej:
1) uzyskania doraźnego bezpieczeństwa;
�) informacji, kto przyjechał na wezwanie 

- numer identyfikacyjny policjantów, nazwa 
i siedziba jednostki;
�) wykorzystania dokumentacji interwen-

cji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej 
przeciw sprawcy przemocy;
4) zgłoszenia interweniujących policjantów 

na świadków w sprawie sądowej;
5) odwiezienia sprawcy znajdującego się pod 

wpływem alkoholu do izby wytrzeźwień;
6) zawiezienia ofiar do lekarza w celu zro-

bienia obdukcji, jeśli są wyraźne obrażenia lub 
podejrzenia dotyczące uszkodzenia ciała.
W	sytuacji	uzasadnionego	podejrzenia,	 że	

popełniono	przestępstwo,	prokuratura	i	poli-
cja	mają	obowiązek:

1) wszczęcia postępowania przygotowawcze-
go mającego na celu sprawdzenie, czy popełnio-
no przestępstwo;
�) wyjaśnienia okoliczności czynu;
�) zebrania i zabezpieczenia dowodów; 
4) ujęcia sprawcy;
5) w uzasadnionym przypadku zastosowania 

środka zapobiegawczego wobec sprawcy:
a) dozoru policyjnego,
b) tymczasowego aresztowania.

Obowiązek	 i	 pomoc	 w	 przeciwdziałaniu	
przemocy	 w	 rodzinie,	 szczególnie	 w	 rodzi-
nach	 dotkniętych	 problemem	 alkoholowym,	
spoczywa	 także	 na	 samorządach	 lokalnych.	
Są	 to	 zadania	 własne	 gmin.	 Obejmują	 one	
udzielanie	 rodzinom,	 w	 których	 występują	
problemy	 alkoholowe,	 pomocy	 psychospo-
łecznej	i	prawnej,	a	w	szczególności	ochrony	
przed	przemocą	przez:
l) tworzenie i prowadzenie m.in.: punktów 

informacyjno-konsultacyjnych, schronisk dla 
ofiar przemocy domowej, ośrodków interwencji 
kryzysowej, telefonów zaufania i programów 
środowiskowych; 
�) inicjowanie powstawania i wspieranie or-

ganizacji społecznych pomagających ofiarom 
przemocy domowej oraz grup wsparcia dla ofiar 
przemocy domowej.

Zadania te powinny być uwzględnione 
w gminnym programie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. Na realizację tego progra-
mu gmina przeznacza środki z opłat za zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu.

Jeżeli	 aktom	 przemocy	 towarzyszy	 picie	
alkoholu,	 należy	 powiadomić	 gminną	 komi-
sję	rozwiązywania	problemów	alkoholowych,	
która	zgodnie	z	prawem	powinna:
1) przeprowadzić   dokładne   rozeznanie   sy-

tuacji (wywiad środowiskowy);
�) wezwać osobę nadużywającą alkoholu 

i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, 
informującą o prawnych konsekwencjach stoso-
wania przemocy wobec bliskich;
�) udzielić wsparcia socjalnego, psycholo-

gicznego, prawnego poszkodowanym;
4) poinformować członków rodzin o możli-

wościach szukania pomocy w zakresie proble-
mów alkoholowych i przemocy domowej;
5) prowadzić dokumentację przypadku;
6) w razie stwierdzenia lub podejrzenia po-

pełnienia przestępstwa powiadomić organy ści-
gania;
7) w razie konieczności powiadomić policję 

i wnioskować o objęcie rodziny działaniami 
zgodne z kompetencjami;

8) w razie konieczności powiadomić ośrodek 
pomocy społecznej i wnioskować o objęcie ro-
dziny działaniami zgodnie z kompetencjami;
9) wnioskować do sądu rejonowego o zasto-

sowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoho-
lu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego;
10) współpracować z innymi instytucjami i 

organizacjami pomagającymi ofiarom przemo-
cy domowej w środowisku lokalnym.

Głównym zadaniem pomocy społecznej 
(zgodnie z ustawą) jest umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji ży-
ciowych, których same nie są w stanie pokonać, 
a także zapobieganie ich powstawaniu. Obok 
wspomagania z powodu ubóstwa, bezdomności, 
alkoholizmu, narkomanii i bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych jest udziela-
na pomoc w razie przemocy w rodzinie, która 
często towarzyszy innym kłopotom życiowym.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom 
potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni 
ośrodków pomocy społecznej działający zgod-
nie z ustaloną rejonizacją.
W	ramach	swoich	kompetencji	i	zadań	po-

moc	społeczna:
1) przeprowadza wywiad środowiskowy 

umożliwiający diagnozę sytuacji;
�) przygotowuje plan pomocy;
�) monitoruje efekty podjętych działań;
4) pomaga w załatwianiu spraw urzędowych 

i innych ważnych spraw bytowych;
5) udziela poradnictwa, np. prawnego, psy-

chologicznego lub wskazuje miejsca, gdzie 
można uzyskać taką pomoc;
6) udziela informacji o przysługujących 

świadczeniach i formach pomocy;
7) w uzasadnionych przypadkach udziela:
a) pomocy finansowej w formie zasiłków sta-

łych, okresowych, celowych,
b) pomocy rzeczowej,
c) zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usa-

modzielnienie się;
8) informuje o możliwościach uzyskania po-

mocy w środowisku lokalnym;
9) wskazuje instytucje zajmujące się pomaga-

niem ofiarom przemocy domowej, w tym moż-
liwości otrzymania schronienia, np. w schroni-
skach, hostelach, ośrodkach;
10) w razie potrzeby bądź na życzenie zain-

teresowanych zwraca się do policji o podjęcie 
działań prewencyjnych wobec sprawcy;
11) w razie stwierdzenia lub podejrzenia po-

pełnienia przestępstwa powiadamia organy ści-
gania;
1�) może organizować i prowadzić np. punkty 

informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia 
dla ofiar przemocy domowej;
1�) współpracuje z innymi instytucjami i or-

ganizacjami.
O zadaniach m.in. służby zdrowia przeczyta-

cie w kolejnym numerze. „Życia Gminy Dąbro-
wa”. (red)

Formy i przyczyny przemocy domowej (cz. 2)

Przemoc domowa
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Cztery placówki przedszkolne z trzech 
państw (Polski, Szwecji i Niemiec) 
zrealizowały w latach 2009-2011 pro-
jekt pod nazwą „Tradycje naszych 
przyjaciół z Europy” w ramach Pro-
gramu Comenius. Autorem i koordy-
natorem projektu była Gizela Przyby-
ła, dyrektor PSP w Naroku.

Głównymi celami inicjatywy było przed-
stawienie dzieciom w wieku przedszkol-
nym różnych tradycji, prowadzenie pracy 
edukacyjnej w wymiarze europejskim, 
utrzymywanie i pogłębianie przyjaźni po-
między uczestnikami krajów partnerskich. 
W ramach współpracy powstał m.in. wie-
lojęzyczny kalendarz, broszura kucharska 
z regionalnymi przepisami z Polski, Nie-
miec i ze Szwecji. Przykładem wykorzy-
stania rezultatu projektu była organizacja 
wieczoru adwentowego w PSP w Naroku 
według scenariusza partnera ze Szwecji - 
w oryginalny sposób została przedstawio-

na tradycja świętowania uroczystości św. 
Łucji – patronki światła.

Inicjatywa  „Tradycje naszych przyja-
ciół z Europy” spotkała się z uznaniem jury 
i zajęła 3. miejsce w konkursie organizo-

wanym przez Urząd Marszałkowski. Ideą 
rywalizacji jest  nagradzanie przedsię-
wzięć, które w istotny sposób przyczyniają 
się do promocji powiatów i gmin oraz do 
aktywizacji społeczności lokalnych. (red)

Gustav  Klimt (1862-1918), 
austriacki malarz, grafik, naj-
wybitniejszy przedstawiciel 
secesji, której cechą charak-
terystyczną są płynne faliste 
linie, ornamentacje abstrak-
cyjne, roślinne, asymetria, 
linearyzm, inspiracje sztuką 
japońską oraz subtelna paste-
lowa kolorystyka.

Oczami Klimta

Poszukując  w tym roku  pierwszych 
śladów wiosny, zachęceni propozycją pro-
jektu edukacyjnego „Między nami owada-
mi i innymi gromadami - nasi najmniejsi 
braciszkowie św. Franciszka z Asyżu”, w 
ramach przygotowań do VIII Gminnego 
Konkursu Ekologicznego, organizowa-
nego w Publicznym Przedszkolu im. św. 
Franciszka z Asyżu w Naroku przez  pa-
nią dyrektor  przedszkola, Gizelę Przy-
byłę oraz oddanych  pracy nauczycieli  
przedszkola w Naroku, spojrzeliśmy na 
otaczający nas świat oczami secesyjnego 
artysty Gustava Klimta. Urzeczeni moty-

wami, kolorystyką, tematyką jego malar-
stwa („Zamek nad jeziorem Atter”, „Las 
brzozowy”, „Ogród kwiatowy”, „Aleja 
parkowa”) - wykonaliśmy pracę plastycz-
ną pt. „Secesyjny owad”. Była to mozai-
ka papierowa, przedstawiająca biedronkę 
w pięknym ornamencie secesyjnej ramki. 
Z dumą i zadowoleniem została zaprezen-
towana na konkursie.

Szkoda, żę koniec...

Reprezentanci Publicznego Przedszkola 
w Chróścinie wraz z nauczycielką aktyw-
nie uczestniczyli w Konkursie Ekologicz-
nym, pokonując kolejne etapy, zmagając 

się z trudnymi pytaniami, wymagającymi 
wiedzy  entomologicznej. Jednak wtedy, 
gdy  poszczególne etapy konkursu już za-
kończono, sala nie odetchnęła z ulgą, jak 
to zwykle po takich „wyczynach intelek-
tualnych” bywa, lecz  zapanowała cisza, 
w której można było wyczuć smutek, at-
mosferę tęsknoty, że coś miłego się właś-
nie skończyło… To była świetna zabawa 
dla dzieci i dorosłych.

Uczta dla ciała i ducha

W konkursowym jury zasiedli wójt gmi-
ny Dąbrowa, dyrektor  GZEASiP w  Dą-
browie , leśniczy rewiru Narok, dyrektor  
GOKiR w Dąbrowie. Obecni na konkursie 
dyrektorzy przedszkoli gminy Dąbrowa 
również zmagali się w specjalnie dla nich 
przygotowanej konkurencji. Było cieka-
wie, gościnnie, radośnie i miło. Dzieci 
opuściły przedszkole z poczuciem osiąg-
niętego sukcesu.

Uczta intelektualna, połączona z ucztą 
dla ciała w formie pysznego poczęstunku. 
Piękny, zadbany  ogród japoński w przed-
szkolu w Naroku ucieszy  każdego odwie-
dzającego to miejsce.

 Już od dziś z zaciekawieniem myślimy 
o Konkursie Ekologicznym 2013 roku. Za 
tegoroczny serdecznie dziękujemy.

Krystyna  Kuklak
Dyrektor PP Chróścina

Przedszkole w Naroku 3. w konkursie „Partnerstwo bez granic 2011” w kategorii Instytucje Publiczne.

Międzynarodowy sukces

Miły moment dla naszych! Z lewej dyrektorka przedszkola w Naroku Gizela Przybyła, 
obok niej wójt gminy Dąbrowa, Marek Leja.

Dokąd „zaprowadziło” nas malarstwo Gustava Klimta?

Gościnne przedszkolaki
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            OPS, OSP            

„Rodzina jest podstawowym środo-
wiskiem życia człowieka, pojawia się 
w nim najwcześniej, wiąże z nim najdłu-
żej, zaznacza się wielorako, a jej róż-
norodne i złożone wpływy, trwałe 
i silne, ważą w sposób znaczący na 
jego losie. Z rodziną związani jeste-
śmy biologicznie, uczuciowo, kulturowo 
i biograficznie”( F. Adamski: „Socjologia 
małżeństwa i rodziny”)

 W rodzinie kształtują się nawyki zachowań 
zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Rodzi-
na uczy pełnienia ról społecznych, ale w niej 
też kształtują się cechy charakteru: uczynność, 
obowiązkowość, krytycyzm i samokryty-
cyzm, potrzeba odczuwania własnej wartości 
i użyteczności społecznej, takt, delikat-
ność, poczucie godności, bądź – przy nie-
właściwym klimacie wychowawczym 
– egoizm, pasożytnictwo, wygodnictwo, 
lekceważenie praw innych, oraz powszech-
nie obowiązujących zasad postępowania 
i współżycia. Oddziaływanie rodziny jest zróż-
nicowane m.in ze względu na charakter więzi 
wewnątrzrodzinnej, określonej przez strukturę 
społeczną. Od struktury rodziny zależy w du-
żym stopniu jej funkcjonowanie wychowawcze, 
organizacja życia, atmosfera.

Wychowanie dziecka to proces długotrwały, 
czasem kręta droga z przeszkodami. Najważ-
niejsze w czasie tej drogi jest to, aby rodzic 
kochał dziecko. Oto kilka drogowskazów, któ-

re pomogą wam w wychowywaniu pociechy. 
Drogowskazy zostały opracowane na podstawie 
publikacji Jolanty	Terlikowskiej „Jak poma-
gać rodzicom w rozwijaniu umiejętności wy-
chowawczych i profilaktycznych”.

Drogowskaz 1

Przyjrzyj się celom, które stawiasz sobie jako  
rodzic – często u naszych dzieci chcielibyśmy 
widzieć wiele cech pozytywnych. Jako rodzice 
chcemy dla dziecka jak najlepiej. Trudno ocze-
kiwać, aby pociechy posiadały wszystkie pozy-
tywne cechy. Dlatego ważne, abyśmy jako ro-
dzice nie przenosili swoich ambicji na dziecko.

Drogowskaz 2

Zarezerwuj czas na rozmowę, zabawę 
z dzieckiem – każde potrzebuje naszej obec-
ności , relacji „jeden na jeden”.  Drogi rodzicu 
naucz się słuchać swojego dziecka i staraj się z 
nim często o różnych tematach rozmawiać. Nie 
powinno być w rodzinie tematów tabu. 

Drogowskaz 3 

Pozwól dziecku popełniać błędy. Czasami 
warto powstrzymać się od interwencji gdy wi-

dzimy, że dziecko popełnia błąd lub spotyka je 
niepowodzenie, ponieważ nauka metodą prób i 
błędów okazuje się najlepszą drogą. Ważne, aby 
nie dopuścić do popełnienia przez dziecko błę-
du, który miałby wpływ na dalszy rozwój emo-
cjonalny i fizyczny. Pomagaj dziecku wyciąg-
nąć naukę ze złych doświadczeń, a jednocześnie 
pozwól uniknąć poważnych szkód. Wymaga to 
dużej roztropności i uwagi. 

Drogowskaz 4

Bądź dla dziecka wsparciem i służ pomocą, 
gdy sytuacja zaczyna je przerastać. 

Drogowskaz 5

Wyrażaj się pozytywnie o dziecku. Jeśli bę-
dziesz mówił, że „jest głupi”, „nic nie umiesz” 
zniechęcisz je do pracy, wysiłku.

Drogowskaz 6

Określ granice i ich konsekwencje. Konse-
kwencje powinny być proporcjonalne do wagi 
przewinienia. Pamiętaj rodzicu, że podstawo-
wym celem kary nie jest odreagowanie gniewu 
czy złości rodzica. Powinna być narzędziem 
wspierającym naukę właściwego zachowania.

Pamiętaj! Dzieci potrzebują rodziców, którzy 
popełnią błędy, ale umieją się do nich przyznać, 
którzy są autentyczni i obdarzają dziecko mi-
łością bezwarunkową. Mówią mu: „Cieszę się, 
że jesteś, i kocham Cię takim, jakim jesteś, i nic 
tego nie zmieni”. Powtarzajmy to dzieciom.

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej” - cytat bł. Jana Pawła II

Kampania „Postaw na rodzinę”

Rozstrzygnęliśmy gminny szczebel ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego pod hasłem „20 lat PSP - jak nas 
widzą, tak nas malują”. Założeniem jest promowanie 
i poszerzanie wiedzy o straży pożarnej. Patrząc na radość 
nagradzanych dzieci wiemy z pewnością, że takie imprezy 
trzeba pielęgnować. Nagrody ufundowali Wójt gminy Dą-
browa Marek Leja i dyrektor GOKiR-u Zbigniew Janowski
Dzieci	5-8	lat: 1.	Julia	Langner, �.	Piotr	Bil, �.	Filip	Wien-

czek (wszyscy z ZS Dąbrowa), �.	Sandra	Orzeszyna (PSP Sławi-
ce); wyróżnienie do przesłnia do eliminacji powiatowych: Mak-
symilian	Antonowski (ZS Dąbrowa); wyróżnienia gminne: Julia	
Krause (ZS Narok), Zuzanna	Kołodziej, Magdalena	Mazur, 
Marta	Korzekwa, Emilia	Myszkiewicz, Sandra	Sierakowska	
(wszyscy ZS Dąbrowa); dzieci	 9-1�	 lat: 1.	Mikołąj	Żytyński,	
1.	 Karolina	 Kornatowska (oboje ZS Dąbrowa), �.	 Karolina	
Mazur (PSP Narok); wyróżnienie do przesłnia do eliminacji po-
wiatowych: Magda	 Schoenfelder,	 Faustyna	 Odziomek (obie 
PSP Narok), wyróżnienia gminne: Radosław	Myślicki (PSP Sła-

wice), Paweł	Bil (ZS Dąbrowa); dzieci 13-16 lat: 1.	Roksana	
Czech (ZS Dąbrowa); wychowankowie świetlic terapeutycznych 
i ośrodków terapii zajęciowej (wyróżnienia): Dawid	Wójcik,	Łu-
kasz	Kwiecień,	Alicja	Czaja,	Sylwia	Sztajglik,	Anna	Pelka.

20 lat PSP - jak nas widzą, tak nas malują”

Oczami dzieci

Strażacy o Puchar Wójta

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie zapra-
sza na gminne zawody sportowo-pożarnicze o Puchar	Wójta	
Gminy	Dąbrowa. Rywalizacja 17	czerwca 2012 roku na boi-
sku szkolnym w Naroku. Startujemy	o	1�.�0!
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Warsztaty taneczne z zespołem Sa-
lake oraz  spotkanie z kulturą Indian 
- to zajęcia, w których uczestniczy-
li uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Chróścinie biorący udział w zadaniu 
„Bliżej kultury krajów anglojęzycz-
nych” realizowanym w ramach pro-
jektu WIARA W SIEBIE KLUCZEM 
DO SUKCESU współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go z programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, Działania 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych ucz-
niów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

W irlandzkim stepie

W marcu w Zespole Szkół w Chróści-
nie odbyły się warsztaty taneczne, któ-
re poprowadziła Joanna	 	 Koćwin wraz 
z zespołem Salake, uczestnikiem drugiej 
edycji programu ,,Mam talent”. Pięciogo-
dzinne zajęcia składały się informacji na 
temat Irlandii oraz jej patrona św. Patryka, 
prezentacji klasycznego stroju tancerek, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na buty do 
stepowania oraz pokazu umiejętności ze-
społu Salake w irlandzkim stepie. Kolejne 
dwie godziny warsztatów należały już do 
uczniów, którzy próbowali opanować pod-
stawy tańca irlandzkiego. Zajęcia zakoń-
czyły się prezentacją całego układu, jaki 
uczniowie opanowali na warsztatach.

,,Hau Kola”

W kwietniu natomiast uczniowie zapo-
znali się z kulturą Indian północnoamery-
kańskich.  Stworzony przez grupę  Preria 
program zajęć oparty był na autentycznych 
zabawach, tańcach i wierzeniach Indian. 
Marek	Ptasiński przywitał się z uczniami 
w iście indiańskim stylu słowami ,,Hau 

Kola” co oznacza ,,Cześć Przyjacielu”. 
Następnie uczniowie poznali tradycyjny 
strój indiański, a grając na bębnach, fletach 
oraz grzechotkach stworzyli własny zespół 
muzyczny. Ponadto mieli możliwość zoba-
czenia współczesnych tańców indiańskich 
Pow Wow takich, jak; Grand Entry, Sne-
ak Up oraz Crow Hop. Inspirowani mu-
zyką zespołu  Whitefish Junior uczniowie 
zostali zaproszeni do wspólnego tańca 
indiańskiego Round Dance. Niezwykłą 
atrakcją było wspólne stawianie namiotu 
indiańskiego tipi, w którym  urocza In-
dianka malowała dzieciom twarze. Ucz-
niowie wzięli także udział w licznych za-
bawach indiańskich oraz mieli możliwość 
strzelania z prawdziwego łuku. Zajęcia 
zakończone zostały warsztatami artystycz-
nymi, na których uczniowie własnoręcz-
nie wykonywali z kolorowych koralików 
różne ozdoby. Były to niecodzienne i nie-
zapomniane lekcje o Irlandii i kulturze In-
dian północnoamerykańskich. W czerwcu 
czeka jeszcze uczniów wyjazd edukacyjny 
do Western City – Miasta Prawdziwych 
Kowbojów w Ściegnach koło Karpacza.                                                                                        
 Agnieszka Stolarz

Tańce, Indianie i nie tylko...

„Bliżej kultury krajów 
anglojęzycznych”
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Sławice - pierwsze wzmianki

Pierwsza wzmianka o Sławicach 
pochodzi z 1223 r. Nosiła ona 
wtedy nazwę Boguslave. Należną 
dziesięcinę płaciła kościołowi św. 
Krzyża w Opolu. W 1260 r. pojawiły 
się dwie nowe nazwy tj. Sclawono 
i Zlivici, które też kojarzone są ze 
Sławicami. Nazwa ta uległa jeszcze 
wielokrotnym przeobrażeniom aż 
do 1687 r., kiedy po raz pierwszy 
pojawiła się nazwa Slawitz. Prze-
trwała ona najdłużej tj. do 1935 r. 
Wtedy zmieniono ją na Preisdorf. 
(od słowa „Preis, preisen” co ozna-
cza - nagroda, wielbić, chwalić  oraz 
przydawki „dorf” czyli wieś.

            SZKOŁY            

W środę, 18 kwietnia 2012 roku, 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Naroku odbył się XI 
Gminny Konkurs Recytatorski 
w języku niemieckim. Mottem 
przewodnim był fragment wier-
sza wielkiego śląskiego poety 
epoki romantyzmu, Josepha von 
Eichendorffa „Frühlingsnacht”. 
W głębokiej liryce Eichendorffa 
słychać szum lasu, śpiew ptaków, 
szmeranie strumieni, powiew 
wiatru oraz czuć zapach budzącej 
się do życia przyrody. 

Słowa te wprowadzające w nastrój bu-
dzącej się wiosny wspaniale kompono-
wały się z kwiecistą dekoracją. Celem 
konkursu było ukazanie piękna poezji, po-
pularyzacja twórczości poetów śląskich, 
doskonalenie umiejętności recytatorskich 
w języku niemieckim, nabywanie umiejęt-
ności nawiązywania kontaktu z widzem, 
wyrażania i rozumienia przekazywanych 
treści w sposób werbalny i pozawerbalny, 
rozbudzanie wrażliwości estetycznej i wy-
obraźni. 

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów 
ze szkół podstawowych oraz gimnazjów 
gminy Dąbrowa. W skład komisji weszli 
nauczyciele języka niemieckiego, którzy 
profesjonalnie oceniali kulturę słowa, in-
terpretację – zwłaszcza zrozumienie pre-
zentowanych tekstów, dobór repertuaru 
oraz ogólny wyraz artystyczny przekazu. 

Poziom prezentacji wierszy był wysoki 
i bardzo wyrównany. Dzięki zaangażowa-
niu i fachowej pracy członków jury udało 
się nie tylko wyłonić laureatów, ale rów-
nież stworzyć wspaniałą atmosferę, która 
pozwoliła na szczególne przeżycie spotka-
nia z poezją.  

Na uczestnikach konkursu oraz gościach 
największe wrażenie zrobiły dzieci z Pub-
licznego Przedszkola im. św. Franciszka 
z Asyżu, które wystąpiły z gościnnym 
występem. Na uroczystości obecni byli 
dyrektor GZEASiP Janusz	 Staszowski, 
dyrektor PP Gizela	Przybyła, sołtys Ma-
rzena	Odziomek oraz członkinie zarządu 
Koła Mniejszości Niemieckiej Anna	Du-
dek i Krystyna	 Lissoń, którym podzię-
kowano za pomoc w przygotowaniu kon-

kursu. Szczególnie dobre słowo należy się 
rodzicom, którzy zadbali o poczęstunek 
dla uczestników rywalizacji oraz gości. 
Na zakończenie dyrektor SP w Naroku, 
Przemysław	Gajos podziękował nauczy-
cielom, którzy przygotowali uczniów do 
występów oraz organizatorce, Marii	 Si-
korze. Konkurs zakończono pamiątko-
wym grupowym zdjęciem. Zapraszamy do 
Galerii www.narok.pl. Maria Sikora

XI Gminny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim

Pachniało poezją

Wiktoria Wacławczyk zwyciężyła w kate-
gorii gimnazjalistów.

NAGRODZENI:

PSP	klasy	I-III:
1. Elżbieta Lach (PSP Sławice)
2. Zofia Cieślik (PSP Sławice)
3. Filip Baucz (PSP Narok)

SP	klasy	IV-VI:
1. Katarzyna Smolin  (PSP Slawice)
2.  Julia Zmarzlik  (ZS Chróścina)
3. Daniel Gaida  (PSP Narok) 
3. Izabela Kasprzyk (ZS Chróścina)

Gimnazja:	
1. Wiktoria Wacławczyk
(PG Żelazna) 
2. Marta Stein (PG Żelazna)
3.  Violetta Kasprzyk (ZS Chróścina)

Wyróżnienia:
Dominika Halicka, Katarzyna Pilśniak, 
Kamila Lach, Monika Korzanowska, 
Daria Zmarzlik, Paulina Kocot
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Sytuacje kryzysowe zdarzały się, zda-
rzają się i będą się zdarzały. Lepiej 
jednak o nich zawczasu mówić i pisać 
więcej, aniżeli lamentować, gdy mle-
ko już się rozlało. Wichury, powodzie, 
nadmierne upały, pożary... Niestety, 
wszystko już wielokrotnie przerabia-
liśmy. Do tego rodzaju kataklizmów 
jeszcze wrócimy. ale tym razem in-
teresuje nas zjawisko występujące u 
nas rzadko. Gradobicie.

Jeśli	 na	 naszym	 terenie	miałyby	wy-
stąpić	 gradobicia	 bądźcie	 przygotowa-
ni!

Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, sa-
mochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy 
polowe od skutków gradobicia.

Zapisz i zapamiętaj numery telefonów 
na pogotowie ratunkowe, do służb wete-
rynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy 
członkowie rodziny je znają.

Przygotuj swoje mieszkanie, swój dom:
* zabezpiecz rynny i inne części budyn-

ku;
* zabezpiecz lampy i inne urządzenia, 

które mogą ulec zniszczeniu.

Podczas gradobicia

Jeżeli spotka cię gradobicie z dala od 
domu, znajdź bezpieczne schronienie i 
pozostań tam do czasu jego zakończenia. 
Jeśli jesteś w domu:

* zamknij okna, usuń z parapetów i bal-
konów przedmioty, które mogą zagrażać 
przechodniom;

* pozostań w nim z dala od oszklonych 
okien, sufitów i drzwi;

* w miarę możliwości pozamykaj zwie-
rzęta domowe i hodowlane;

* trzymaj pod ręką przygotowane latar-
ki oraz dodatkowe baterie;

* miej włączone radio w celu zapozna-
nia się z aktualnymi komunikatami.

Po gradobiciu

Udziel pierwszej pomocy rannym lub 
poszkodowanym osobom.

Nie przenoś ciężko rannych, chyba, że 
coś im grozi; wezwij pomoc

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed grado-
biciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, za-
równo domu, jak i jego wyposażenia, w 
celu ubiegania się o odszkodowanie.

Zostań pierwszym ekspertem Euro 2012 w Gminie Dąbrowa!

QUIZ wyłonił finalistów

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

Gradobicie

Grad lubi lato

Najczęstszą przyczyną występowa-
nia gradu jest powstawanie chmur 
gradowych na skutek silnych, pio-
nowych ruchów powietrza. Naj-
częściej latem.

Alarmuj służby

O zdarzeniach mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa lu-
dzi informuj pogotowie ratunko-
we, a w przypadku zerwania linii 
energetycznych zgłoś to pogoto-
wiu energetycznemu.

Każdy kibic w Polsce dokonale wie, że od 8 czerwca star-
tuje na boiskach Polski i Ukrainy turniej Euro 2012. Aby 
na naszym, gminnym szczeblu, podnieść tempertaturę 
emocji, postanowiliśmy zorganizować turniej z wiedzy nie 
tylko o tej imprezie, ale generalnie o historii Mistrzostw 
Europy.

Uczniowie gminnych szkół odpowiedzili zatem na 25 pytań te-
stu (tylko chętni), a my wybraliśmy 25 najlepszych, którzy właś-
nie 8 czerwca wystąpią w wielkim finale. Mistrzowski QUIZ za-
planowaliśmy o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy 
Dąbrowa. Organizuje go Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 
Dąbrowie, a patronuje miłośnik futbolu, wójt Marek	Leja. Obec-

ność finalistów obowiązkowa! Nagrody niespodzianki! Poniżej 
lista najlepszych z najlepszych, których zapraszamy 8 czerwca.

Finaliści:

Sławice: Kamil Buhl, Monka Moździerz, Kamil Rzeczycki, 
Kamil Jendryaszek, Mateusz Obłaza; Narok: Michał Młynek, 
Patryk Czulsk, Piotr Kaniak, Mateusz Mateja, Patryk Bajdak; 
Chróścina: Benjamin Biskup, Bartosz Polok, Łukasz Szczepań-
czyk, Daniel Kotula, Adrian Szwalbe; Żelazna: Marcin Marcini-
szyn; Dąbrowa: Piotr Bil, Fabian Eszuk, Tomasz Gruca, Patryk 
Nazimek, Marek Czech, Kamil Suendhouski, Damian Błącha, 
Julian Letki, Monika Stępień

„Słońcem malowane”

Talenty są
Rozstrzygnęliśmy konkurs dla foto-
grafów amatorów pt.: „Słońcem ma-
lowane”, który organizował GOKiR 
w Dąbrowie.

Nadesłano 30 prac, które oceniało jury 
(na zdjęciu): wójt Marek	Leja, instruk-
tor GOKiR Jolanta	 Widuch, dyrektor 
GOKiR Zbigniew	Janowski i jako prze-
wodniczący fotoreporter z Opola, Witold	

Chojnacki (15 lat w NTO, 3 w GW, 2 w 
Polska The Times, laureat Grand Press 
Photo; aktualnie prowadzi własną firmę 
w tej branży). - Fajne prace. Macie niezły 
narybek na dobrych fotografów. Tylko do-
pieszczajcie talenty - powiedział.

W kategorii powyżej 15 lat kolejność 
była następująca: 1.	 Janusz	Wiącek, �.	
Magdalena	Wiącek, �.	Radosłąw	Bąk, 
�.	Walentyna	Bąk. Do 15 lat: 1.	Marta	
Otręba, �.	Anna	Cebula.
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W świetlicy w Ciepielowicach 8 maja 
odbył się I Gminny Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej. Organizatorem  była 
dyrektor Publicznego Przedszkola w 
Dąbrowie Lucja Czerwińska wspoma-
gana przez pracowników przedszkola, 
a w szczególności nauczycielkę Jaro-
sławę Letką, która była konferansjer-
ką oraz przygotowała solistkę i zespół 
do występu.  Wszyscy uczestnicy z 
przedszkoli  zajęli  I miejsce i otrzy-
mali od przewodniczącego  jury i za-
razem sponsora nagród, wójta gminy 
w Dąbrowie Marka Leji  pamiątkowe 
nagrody.

W skład jury wchodzili ponadto: dyrek-
tor GOKIR-u w Dąbrowie Zbigniew	Ja-
nowski, nauczycielka ZS w Dąbrowie Do-
rota	Słomka, metodyk MODN-u z Opola 
Joanna	Mochnacz oraz instruktor rytmiki 
Anita	Chojka. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a 

dodatkowo jury wyróżniło solistkę z PP 
Dabrowa Zuzannę	 Letką za wykonanie 
piosenki „Zuzia lalka nie duża” oraz ze-
spół „Wesołe	nutki” z PP Dąbrowa.

Nie małą rolę odegrała publiczność, któ-
ra była zafascynowana występami dzieci. 
Wszyscy bawili się podczas wspólnych 
zajęć integracyjnych. Wspomnijmy jesz-
cze przy okazji, że Zuzanna Letka otrzy-
mała na festiwalu piosenki przedszkolnej 
w Komprachcicach II miejsce w kategorii 
soliści, a zespół „Wesołe nutki” III miej-
sce. Poniżej zdjęcia  z festiwalu.

Lucja Czerwińska

Za nami I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

Śpiewali aż miło

Dzieci śpiewały 
pięknie, więc nic 
dziwnego, że jury 
(na zdjęciu powy-
żej) rozdawało tylko 
pierwsze miejsca!


