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Aktualności

 Zakończona została rozbudowa świetlicy w Karczo-
wie. Przedsięwzięcie realizowane było od 23 sierpnia 2010 roku 
w trzech etapach. Całość kosztowała około 580 tysięcy złotych. 
 Inwestycja polegała na dobudowie do istniejącego bu-
dynku świetlicy budynku o wymiarach 20,0 m x 13,10 m. Jest 
do budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia i dachem 
dwuspadowym krytym blachą. Drzwi do nowej świetlicy są wy-
konane z aluminium, przeszklone, natomiast okna z profili PVC. 
 Nowy budynek posiada połączenie z istniejącym obiek-
tem poprzez schody wewnętrzne. Świetlica została wyposażona 
w instalacje: elektryczną, wodociągowo- kanalizacyjną i c.o.. 
 Rozbudowany budynek świetlicy jest przeznaczony na 
potrzeby mieszkańców wsi i składa się z następujących pomiesz-
czeń:
- sala świetlicy wiejskiej o powierzchni - 120,54 m2 
- pomieszczenie gospodarcze (o pow. 20,40 m2) na potrzeby   
związane z bieżącą obsługą przebywających osób w sali:
- WC dla kobiet i mężczyzn
- WC dla osób niepełnosprawnych 
- korytarz wraz z wnęką gospodarczą (szatnia)
Dane projektowanej rozbudowy:
- Powierzchnia zabudowy - 240,80 m2

- powierzchnia użytkowa - 208,25 m2
- kubatura - 999,70 m3
 W rozbudowanej części świetlicy stworzono możliwość 
korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, poruszające 
się na wózkach inwalidzkich.  

t. jeziorański

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karczowie

Przetarg rozstrzygnięty Z ostatniej chwili…

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu opublikował na stronie Urzędu Za-
mówień Publicznych, wyniki przetargu nieograniczo-
nego w dniu 30.09.2011r. na wykonanie prac konser-
wacji na rzece Prószkówka, m. Niewodniki. Została 
wybrana oferta firmy - Usługi Wodno-Melioracyjne 
i Drogowe „WILBUD” ul. T. Borowskiego 5,   45-521 
Opole. Podpisanie umowy nastąpi po 18.10. 2011 r. 

Przygotował: 
Erwin Marsolek 

Z-ca Wójta Gminy Dąbrowa

 Do końca listopada tego roku powstanie sygnalizacja świet-
lna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 w Dąbrowie. 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu 
w dniu 21 września 2011 roku rozstrzygnęła przetarg na przebudowę 
skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1720 O w Dą-
browie. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyło konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Drogowe 
„TRAKT” z Kluczborka i firmę Elektrotim S.A. z Wrocławia na kwotę 
2.926.007,31 zł.

Przygotował: 
Erwin Marsolek 

Z-ca Wójta Gminy Dąbrowa
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Ochotnicze Straże Pożarne

 21 drużyn wystarto-
wało w sobotę, 1 października 
na boisku w Kotorzu Małym, 
w zawodach sportowo-pożar-
niczych Powiatu Opolskiego. 
Przed publicznością pokaza-
ło swe umiejętności 12 dru-
żyn męskich w tzw. grupie 
„A”  oraz 9 drużyn kobiecych 
w grupie „C”. Gminę Dąbro-
wa reprezentowały drużyny 
ze Sławic i Żelaznej.
 Wszystkie drużyny 
miały do pokonania straża-
cką sztafetę oraz ćwiczenia 
bojowe. W  pierwszym biegu 
sztafety, drużyna męska z OSP 
Dębie podniosła wysoko po-
przeczkę rywalom,  kończąc 
swój bieg z wynikiem 59,93 
sekundy. Długo nikt nie po-
trafił przebić tego czasu, aż 
do startu drużyny ze Sławic, 
która uzyskała czas 58,9 
sekundy, trafiając tym sa-
mym  na pierwsze miejsce 
w konkurencji sztafety po-
żarniczej. Strażacy z Żelaznej  
uzyskali czas 57,60 sekundy, 
ale po doliczeniu 5 punktów 
karnych znaleźli się na dalszej 
pozycji.
 Druhny z Żelaznej nie miały sobie równych,  osiąga-
jąc czas w sztafecie 65,10 sekundy, dający im pierwsze miej-
sce. Natomiast reprezentantki ze Sławic osiągnęły dobry czas 
69,40 sekundy, ale po doliczeniu 13 punktów karnych zajęły dal-
sze miejsce. 
 Po zakończeniu  pierwszej 
konkurencji przystąpiono do ćwiczeń  
bojowych. W tej konkurencji drużyna 
kobieca z Żelaznej również nie miała 
sobie równych i uzyskany czas 44,70 
sekundy zapewnił im niekwestiono-
wane I miejsce w kwalifikacji końco-
wej z wynikiem łącznym 109,8 sek. 
Drużyna kobieca ze Sławic wykona-
ła ćwiczenia bojowe z czasem 53,20 
sek. ale po doliczeniu przez sędziów 
10 punktów karnych zakończyły 
swoje występy na 7 miejscu.
 W ćwiczeniach bojowych 
w grupie męskiej najlepsza była dru-
żyna ze Sławic z wynikiem 35,7 se-
kundy, ale po doliczeniu przez komi-
sję sędziowską 25 punktów  karnych 
(5 pkt. za rzekome markowanie skrę-
cenie węża z koszem na lini ssawnej 
oraz 20 pkt. za domniemane pysków-
ki) w klasyfikacji generalnej  znalazła 

się dopiero na 10 miejscu. Drużyna męska z Żelaznej uzyskała 
w ćwiczeniach bojowych czas 37,00 sekund i w kwalifikacji 
końcowej z łącznym wynikiem 99,60 sek. Zajęła 3 miejsce.

j.michalczyk

Sukces strażaków z Żelaznej za zawodach sportowo - pożarniczych 
Powiatu Opolskiego

Miejsce Jednostka OSP Sztafeta (sek.) Bojówka (sek.) Ogółem 
(sek.)

Kobiece Drużyny Pożarnicze

I OSP Żelazna 65,10 44,70 109,80
II OSP Dobrzeń Wielki 73,90 50,40 124,30
III OSP Łubiany 68,60 + 3 s. karne 49,40 + 5 s. karnych 126,00
IV OSP Chobie 75,90 52,90 128,80
V OSP Osowiec 73,20 54,70 + 5 s. karnych 132,90
VI OSP Dębska Kuźnia 74,20 + 3 s. karne 56,20 133,40
VII OSP Sławice 69,40 + 13 s. karnych 53,20+ 10 s. karnych 145,60
VIII OSP Komprachcice 76,50 + 3 s. karne 64,40 + 5 s. karnych 148,90
IX OSP Karłowice 84,80 68,10 + 5 s. karnych 157,90

Męskie Drużyny Pożarnicze

I OSP Dębie 59,93 35,80 95,73
II OSP Łubiany 61,00 37,70 98,70
III OSP Żelazna 57,60 + 5 s. karnych 37,00 99,60
IV OSP Tarnów Opolski 62,10 39,30 101,40
V OSP Chróścice 62,40 39,60 102,00
VI OSP Wawelno 60,00 44,20 104,20
VII OSP Karłowice 65,10 40,50 + 5 s. karnych 110,60
VIII OSP Krzyżowa Dolina 63,50 43,30 + 5 s. karnych 111,80
IX OSP Osowiec 70,30 39,20 + 5 s. karnych 114,50
X OSP Sławice 58,90 35,70 + 25 s. karnych 119,60
XI OSP Radomierowice 70,10 51,00 + 5 s. karnych 126,10
XII OSP Ligota Prószkowska 70,90 + 3 s. karnych 57,50 131,40
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Zarządzanie kryzysowe

Stan klęski na ogół nie trwa długo 
Sytuacja szybko wraca do normy 

 Postaraj się przyzwyczaić do nowych i przymusowych 
okoliczności, nawet jeżeli jesteś poza miejscem zamieszkania. Szu-
kaj pomocy u innych, jeżeli czujesz się zagrożony i zagubiony. Nie 
wahaj się pytać, jak długo będziesz przebywać w miejscu ewakua-
cji i kiedy będziesz mógł wrócić do domu.

Rodzinny plan działania na czas klęsk żywiołowych
 W krajach Europy Zachodniej, a także w USA, rodziny 
zamieszkałe w rejonach zagrożeń opracowują rodzinne plany na 
wypadek zagrożenia. Celowym byłoby i u nas ustalić z całą rodziną 
odpowiedzi na następujące zagadnienia:
* jakie zagrożenia mogą nas dotyczyć;
* co należy zrobić, aby być przygotowanym w razie wystąpienia 
katastrofy;
* co robić w wypadku ogłoszenia ewakuacji;
* gdzie rodzina może spotkać się w razie niemożliwości spotkania 
w domu;
* gdzie rodzina może zebrać się po ogłoszeniu ewakuacji;
* gdzie dać znać o sobie, jeżeli w chwili katastrofy jesteś poza do-
mem;
* sposób komunikowania się ze sobą członków rodziny.
 Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe 
wyposażenie na czas klęsk żywiołowych. Podczas katastrof może 
wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że 
warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni. Przygo-
towane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego 
okresu.

Wyposażenie powinno zawierać:
* żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach, puszkowane soki, 
mleko i zupy, cukier, sól i przyprawy, wysokokaloryczne pożywie-
nie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, 
krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) – zapas na okres 3-5 
dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;
* woda: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojem-
nikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę 
do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być 
odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 
1 kropla na litr wody); 
* odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać 
jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie prze-
ciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;
* apteczka pierwszej pomocy: gaza, sterylne bandaże (w tym ela-
styczne), plastry opatrunkowe, nożyczki, chusta, termometr, środki 
aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszcza-
jące, węgiel aktywowany, mydło, rękawice gumowe oraz zapas le-
karstw na przewlekłe choroby członków rodziny;
* przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na 
baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, 
przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, plastikowe po-
jemniki, papier toaletowy, przybory do szycia (spakowane);

Zabezpieczenie domu
 Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone 
i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak wykonać przedsię-
wzięcia profilaktyczne, które zmniejszą do minimum ryzyko strat. 
Do takich przedsięwzięć należą:
* przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub  wyższe 
piętra, 
* zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak 
najwyżej,
* ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym,
* stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej. 

NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE ZAGROŻENIA                    
NA TERENIE NASZEGO WOJEWÓDZTWA

katastrofy naturalne:
* pożary lasów,
* powodzie i zatopienia,
* wichury i huragany,
* śnieżyce i niskie temperatury,
* gradobicia,
* upały;
katastrofy techniczne:
* awarie ze skażeniem promieniotwórczym,
* katastrofy kolejowe,
* katastrofy drogowe,
* uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych,
* pożary w miejscowościach,
* katastrofy budowlane;
zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne:
* epidemie,
* masowe zatrucia pokarmowe;
terroryzm i bioterroryzm;
inne:
* niewypały i niewybuchy,
* kontuzje,
* kradzieże i włamania.

WICHURY I HURAGANY
 Gwałtowne zmiany pogody niosą za sobą liczne za-
grożenia dla naszego zdrowia i dobytku. W ostatnich miesiącach 
społeczeństwo jest informowane coraz częściej o zjawiskach po-
godowych o dużej sile niszczenia, jak np. wichury lub huragany. 
W tym przypadku ochrona przed nimi ogranicza się w zasadzie do 
zabezpieczenia obywateli i ich mienia oraz do usuwania skutków 
zdarzenia. Warto jednak wiedzieć, że przed wystąpieniem wichury 
powinniśmy upewnić się, czy wszyscy członkowie rodziny wiedzą, 
jak postępować w czasie huraganu, jak wyłączać gaz, elektryczność 
i wodę. Nauczmy dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż po-
żarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie 
zagrożenia.
Podczas wichury
Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego 
(np. Radio Opole 103,2 MHz lub 96,3 MHz) albo rozgłośni lokal-

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ
	 Rozpoczynamy druk informacji 
dotyczących postępowania w przypadku za-
grożeń, przygotowanych w formie swoistego 
Poradnika przez Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Woje-
wódzkiego w Opolu. W kolejnych numerach 
„Życia Gminy Dąbrowa” publikować bę-
dziemy zasady postępowania w przypadku 
realnych zagrożeń, które mogą pojawić się 

na naszym terenie. Katastrofy mogą wy-
stąpić w różnych postaciach i rozmiarach. 
Większość jest powodowana przez zmienne 
warunki pogodowe – nazywamy je katastro-
fami naturalnymi.              
  Katastrofy techniczne spowodo-
wane są najczęściej awariami techniczny-
mi lub błędem człowieka. Część z występu-
jących w naszym województwie katastrof 

można przewidzieć (silne wiatry, powodzie 
wylewne), ale większość z nich ciągle nas 
zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie 
są zjawiskiem, o którym niechętnie się czy-
ta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej 
na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć 
ewentualne zagrożenia i przygotować się na 
wypadek ich wystąpienia.
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Szkoły, Przedszkola

nej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postę-
powania. 
Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
- zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku;
- sprawdź, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do 
konstrukcji budynku;
- zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszcze-
niu;
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać 
przechodniom;
- uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (po-
rwane przez wiatr);
- zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła - jak: latarki elek-
tryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece;
- sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbęd-
ne materiały i leki;
- przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, 
tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy;
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycz-
nych. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to nie-
bezpieczeństwo powstania pożaru. Schowaj się w środkowych 
i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów 
i drzwi. Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie 
przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, plansza-
mi reklamowymi, drzewami itp. 
Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:
* wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe;
* opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz zamknij 
główny zawór wody i gazu,
* wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom;
* zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;
* zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą 
odzież.
Po wichurze
* Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
* Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
* Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
* Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ścieko-
wą) w zniszczonym domu.
 O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ludzi informuj: służby dyżurne Straży Po-
żarnej, Policji, pogotowie energetyczne, gazowe, inne.

 Jesień to tradycyjnie czas wypraw do lasu, na grzyby. 
Bywa, że zamiast borowików, natknąć się możemy na pozostało-
ści działań wojennych z okresu II wojny światowej. Chociaż od jej 
zakończenia minęło prawie 60 lat, to nadal spotykamy się w życiu 
codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, 
niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbroje-
nia wojskowego. Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki 
znajdowane na opuszczonych przez jednostki armii radzieckiej te-
renach. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po od-
nalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie 
wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie 
może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Należy 
mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice 
wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszel-
kiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty 
produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

ZADANIA PATROLU ROZMINOWANIA
 Patrol rozminowania powołany jest do oczyszczania tere-
nów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzą-
cych z okresu działań wojennych. Przez OCZYSZCZANIE TERE-
NÓW należy rozumieć unieszkodliwienie i niszczenie materiałów 

wybuchowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, prze-
nosić, wrzucać do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, głębo-
kie rowy, znalezionych niewybuchów. 
 Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego ro-
dzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu 
na swoje właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem 
przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręca-
nie, rzucanie itp.). Są to w szczególności :
* zapalniki,
* pociski,
* bomby lotnicze,
* naboje artyleryjskie i karabinowe,
* pancerzownice,
* granaty,
* miny wszelkich typów,
* ładunki materiałów wybuchowych,
* złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
 Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego ro-
dzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysło-
wego lub innego), które mając własności łatwopalne, żrące, trujące, 
grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się 
z powietrzem albo wysoką temperaturą.
Zaliczyć do nich można :
* płyny łatwopalne,
* zawartości butli stalowych i gaśnic,
* resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp. 

ZASADY ZGŁASZANIA
 Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych 
przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych zgłaszają niżej wy-
mienione organy właściwe dla terenu, na którym wykryto te przed-
mioty:
- URZĄD WOJEWÓDZKI,
- URZĘDY POWIATOWE,
- URZĘDY GMINNE,
- JEDNOSTKI POLICJI.
ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ DO JW 1127 nr Tel/FAX 

77- 411-70-60

 Na wszystkie zgłoszenia patrole oczyszczania terenów 
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych reagują nie-
zwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania 
zgłoszenia. Zgłoszenia pilne realizują natychmiast, tzn. nie później 
niż w ciągu doby. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgło-
szenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub 
niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne nie-
bezpieczeństwo dla ludności, powodując wstrzymanie pracy, nauki 
itp., a więc na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy 
itd.

OBOWIĄZKI WŁADZ TERENOWYCH
Terenowe organy administracji państwowej :
* przyjmują zgłoszenia o znalezieniu przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych od ludności, instytucji, jednostek gospodarki 
państwowej i uspołecznionej;
* sprawdzają, czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebez-
pieczny;
* zabezpieczają miejsce znalezienia;
* wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecz-
nego do „Księgi ewidencji zgłoszeń”;
* powiadamiają jednostkę wojskową podając: dokładny adres wy-
krycia, dwa adresy osób mogących wskazać miejsce znajdowania 
się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego.

Zarządzanie kryzysowe
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Szkoły, Przedszkola

 30 września 2011 r. o godz. 10.00 
odbył się Zjazd Szkolnych Klubów Eu-
ropejskich 2011. Zjazd miał miejsce w sali 
konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego „Ostrówek” ”, 
przy ul. Piastowskiej. 
 Tegoroczne spotkanie poświę-
cone było promocji Programu Opera-

cyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 wśród dzieci i młodzieży. 
W programie odbyły się występy zespo-
łów muzycznych, prezentacje Szkolnych 
Klubów Europejskich, quiz wiedzy na te-
mat RPO WO oraz konkurs plastyczny pt.: 
„Moje otoczenie zmienia się dzięki Unii”.
 Zespół Szkół w Dąbrowie re-

prezentowali w konkursie plastycznym 
uczniowie: Aleksander Kokot, Mateusz 
Szczepaniak, Julian Iwański, Mikołaj Ży-
tyński oraz Mateusz Sosulski.

     
 Stanisława Czerezdrecka

Renata Planert -  Palak 

PIKNIK EUROPEJSKI

Praca Mikołaja Żytyńskiego Praca Aleksandra Kokota

 Jesteśmy otwarci na pomoc innym. Nawiązaliśmy kon-
takt z Fundacją  „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworo-
wą”.
 Większość bute-
lek, które mamy w domu, 
może przyczynić się do po-
mocy potrzebującej osobie. 
Wystarczy pamiętać tylko 
o odkręceniu zakrętki, przed 
wyrzuceniem butelki i od-
łożeniu jej w jedno miej-
sce. Punkt zbiórki znajduje 
się w części szkoły dla klas 
1 – 3. To nic nie kosztuje, 
a naprawdę pomaga! 
 Zbieramy wszystkie 
plastikowe zakrętki – z napo-
jów (od tych półlitrowych do 
kilkulitrowych), płynów do naczyń, do płukania, do prania i dez-
odorantów oraz plastikowe wieczka z wszelakich kremów. Pa-
miętajcie więc, że im cięższa zakrętka, tym szybciej pomożemy 
potrzebującej osobie.
 Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na rzecz bu-
dowy nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkolo-
gii i Hematologii Dziecięcej – PRZYLĄDKA NADZIEI.
 Plastikowe zakrętki ratują życie chorych dzieci! Wkręć 
się w pomaganie razem z nami!
                                                                 Renata Planert – Palak 

Akcja „NAKRĘTKA” 
na dobre rozkręciła się 

w Zespole Szkół w Dąbrowie
 11 listopada br., Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, 
na spotkanie do Ciepielowic, na obchody 93 rocznicy odzy-
skania Niepodległości. 
 Po części oficjalnej, wystartuje spod pomnika „IV Bieg 
Niepodległości”. Uczestnicy podzieleni na 8 kategorii wieko-
wych, zmierzą się na dystansach 800-3200m.
 W biegu kategoriach: szkoła podstawowa chłopcy (klasy 
I-III), szkoła podstawowa dziewczyny (klasy I-III), szkoła pod-
stawowa chłopcy (klasy IV-VI), szkoła podstawowa dziewczyny 
(klasy IV-VI), gimnazjum chłopcy oraz gimnazjum dziewczyny.
W biegu, będą mogli brać udział jedynie  uczniowie z terenu na-
szej gminy. Z kolei kategorie: senior i seniorka mają charakter 
„otwarty”.  
Plan obchodów Dnia Niepodległości w gminie Dąbrowa:
11.00 Początek uroczystości pod Pomnikiem
•	Hymn	
• Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa 
• Przemówienie Wójta Gminy Dąbrowa 
• Złożenie kwiatów pod obeliskiem 
11.30 Biegi w poszczególnych kategoriach wiekowych
13.30 Wręczenie nagród zwycięzcom

 Zgłoszenia w kategoriach „szkoła podstawowa” 
i  „gimnazjum” przyjmują  szkoły z terenu naszej gminy. Zapi-
sy uczestników w biegach juniorskich i seniorskich prowadzi 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie pod nr tel. 77 
464 10 10 w. 221. Zgłaszać można się również na godzinę przed 
rozpoczęciem pierwszego biegu, w świetlicy wiejskiej w  Cie-
pielowicach (ul.Długa 18a), gdzie będzie mieściła się komisja 
sędziowska biegu.

GOKIR

IV Bieg Niepodległości
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 W dniu 25 września odbyły się dożynki wiejskie. Wszyst-
ko rozpoczęło się barwnym korowodem, który przejechał uli-
cami miejscowości. Swój przejazd zakończył przed świetlicą. 
Uczestnicy korowodu oraz pozostali mieszkańcy wspólnie bawi-
li się pod przewodnictwem wodzireja. Nie zabrakło konkursów 
i wspólnych tańców. Wśród gości obecny był m.in. Wójt Gminy 
Marek Leja. 
 W tym roku po raz pierwszy w organizację dożynek 
włączyli się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Żelaznej, 
którzy w odpowiedzi na zaproszenie sołtysa Roberta Samsela 
przedstawili krótką scenkę, w gwarze śląskiej, obrazującą życie 
mieszkańców ubiegłego stulecia. Oprawę muzyczną do programu 
szkolnego stanowiły piosenki w wykonaniu dwóch uczennic. Au-

torką scenariusza „Wieś spokojna, wieś wesoła” była pani dyrek-
tor Aurelia Wenzel. Przedstawienie pokazało szereg epizodów 
ówczesnej rodziny: wspólną wieczerzę, pieczenie chleba oraz 
sposób spędzania wolnego czasu. Dobrze byłoby w dniu dzi-
siejszym zachować takie wartości jak: wiarę, przywiązanie do ro-
dziny,  szacunek dla pracy oraz umiejętność zachowania dobrych 
relacji międzyludzkich. 
 Młodzież została przygotowana przez nauczycielki 
gimnazjum: Irenę Libawską i Annę Dudek. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku dożynki wypadną równie dobrze, a może 
nawet lepiej. Będą to dożynki gminne, a uczniowie gimna-
zjum chętnie włączą się w ich organizację.

IL

Dożynki w Żelaznej

 30 września 2011 r. odbyła się  
uroczysta prezentacja kolejnej edycji 
wydawnictwa „Pierwszaki” w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogoli-
nie. Był to również finał wojewódzkiego 
konkursu plastycznego pn. „Pierwszy 
dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bez-
pieczeństwie”. 
 Spośród prawie 800 prac pla-
stycznych członkowie komisji wybrali 10 
najciekawszych, które posłużyły jako ma-
teriał do książki: 
1. Weronika Cebula z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 w Dańcu;
2. Klaudia Bomba z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Gogolinie;
3. Albert Starosta z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Nasza Szkoła w Opolu;
4. Wiktoria Wasylik z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Komprachcicach;
5. Karolina Jurkiewicz z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Strzeleczkach;
6. Oliwia Mendel z Zespołu Szkół w Dą-
browie;

7. Julia Toposzkiewicz z Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 10 w Opolu;
8. Julia Porada z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Gogolinie; 
9. Emilia Moczko z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzie;
10. Kacper Morytko z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mesznie. 

 Oliwii serdecznie gratulujemy 
i życzymy wielu sukcesów!
Podręcznik edukacyjny dla dzieci rozpo-
czynających naukę w szkole powstał we 
współpracy uczniów ze szkół podstawo-
wych oraz policjantów z Wydziału Pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Opolu i Fundacji Pro Lege. Środki fi-
nansowe, dzięki którym udało się porad-
nik dla maluchów wydać, to zasługa m.in. 
Samorządu Województwa Opolskiego 
oraz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Opolu.
 Poradnik dla maluchów trafi do 
szkół podstawowych na terenie całego 
województwa. W podręczniku autorzy ry-
sunków (dzieci z klas I-II) wspólnie z poli-
cjantami, wprowadzają swoich młodszych 
kolegów w problematykę bezpieczeństwa. 
Jest ona związana z nowym etapem życia, 
jakim dla pierwszoklasisty jest rozpoczę-
cie nauki w szkole.
 Uroczystość uświetniły występy 
artystyczne w wykonaniu dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie 
oraz wręczenie cennych nagród laureatom 
konkursu.   

 
 Renata Planert – Palak 

Oliwia Mendel – laureatką Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
Szkoły, Przedszkola
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OPS

 17 września 2011 roku podczas 
wycieczki zorganizowanej przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie wycho-
wankowie świetlic socjoterapeutycznych 
Gminy Dąbrowa oficjalnie pożegnali 
wakacje. Miejscem docelowym okaza-
ła się wszystkim znana „Clarus Mons” 
czyli Jasna Góra – miejsce odwiedzane 
przez rzesze wyznawców oraz turystów 
z całego świata, wśród których nie zabra-
kło przedstawicieli okolicznych świetlic. 
Oprócz walorów religijnych czyli wizy-
ty przed Cudownym Wizerunkiem Matki 
Bożej mieliśmy także okazję przyjrzeć się 
Jasnej Górze od strony historycznej. 
Ale po kolei …
 Najważniejszym miejscem 
i priorytetem dla całej wycieczki była 
wizyta przed obrazem Matki Bożej Jas-
nogórskiej. Nie było to łatwe gdyż tego 
dnia swoją pielgrzymkę odbywali przed-
stawiciele służb leśnych z całego kraju, 
którzy tak jak my chcieli się dostać do 
kaplicy. W końcu udało się nam obejść oł-
tarz z  Cudownym Obrazem oraz przyjrzeć 
się dokładnie wizerunkowi Maryi. Dzięki 
przewodnikowi dowiedzieliśmy się, że 
według przekazu przypisuje się autorstwo 
Obrazu św. Łukaszowi Ewangeliście, któ-
ry namalować miał go na deskach stołu, 
przy którym spożywała posiłki Święta 
Rodzina. Nie ustalono dotychczas do-

kładnej daty powstania Obrazu. Dla nas 
(mieszkańców województwa opolskie-
go) istotną informacją było to, że obraz 
został przywieziony do Częstochowy 
przez Władysława Opolczyka w XIV w. 
sprowadzając jednocześnie zakonników 
z Węgier Paulinów, którzy od tej pory 
mieli go pod swoją opieką.  
 Po wizycie w kaplicy, skierowali-
śmy nasze kroki do przyległej monumen-
talnej barokowej bazyliki z przełomu XVII 
i XVIII. W ołtarzu głównym można było 
zobaczyć obraz Wniebowzięcia Maryi, 
pozostała tematyka malowideł nawiązy-
wała do Tryumfu Krzyża Świętego. Zoba-
czyliśmy również XVII-wieczną zakrystię 
w której zachowało się barokowe umeblo-
wanie z drugiej połowy XVII w.   
            Zwiedziliśmy także XVII-wiecz-
ną salę rycerską, która w owym czasie 
nazywała się Salą Dysput Teologicznych 
z przepięknymi 300-letnimi kryształowy-
mi lustrami, skarbiec, którego najstarsze 
wota sięgają XIV wieku oraz 106 metro-
wą wieżę na którą wszyscy chętnie we-
szli. Zachwyciły nas widoki z pierwszego 
i drugiego tarasu widokowego, poza tym 
pogoda sprzyjała robieniu zdjęć Często-
chowy oraz kompleksowi sakralnemu 
i mieszkalnemu Jasnej Góry.
 Interesującym  miejscem oka-
zał się Bastion św. Rocha, którego mury 

pamiętają oblężenie szwedzkie - słynny 
„potop” z 1655r. W środku przyglądali-
śmy się cennym zbiorom broni paradnej 
oraz „użytkowej”, orientalnym skarbom 
przywiezionym przez Jana III Sobieskiego 
z bitwy pod Wiedniem oraz buławy het-
mańskie i szable m.in. Stefana Batorego. 
Po krótkim odpoczynku i pysznym obie-
dzie w Herbaciarni koło hal noclegowych 
ruszyliśmy do kolejnego miejsca powią-
zanego z Cudownym Obrazem czyli do 
kościoła św. Barbary. Jak głosi legenda 
w 1430 r. obraz Matki Bożej został spro-
fanowany przez rabusiów i porzucony 
w błocie. Okoliczni mieszkańcy po po-
szukiwaniach w końcu go znaleźli i umyli 
w źródełku koło którego stał krzyż. Obec-
nie znajduje się w tym miejscu kościół, 
a źródełko według podań ma cudowne 
właściwości. 
 Zakończyliśmy zwiedzanie 
w późnych godzinach popołudniowych. 
Wychowankowie zmęczeni, ale za to z por-
cją wiedzy na temat Jasnej Góry szczęśli-
wie wrócili do swoich domów. 
 Z tego miejsca wszystkim wy-
chowankom świetlic i nie tylko życzymy 
wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. 
Pamiętajcie, jeszcze tylko kilka miesięcy 
i znowu będą wakacje!!!

Opracowała M.K.

Dzieci z świetlic socjoterapeutycznych Gminy Dąbrowa 
witają „Clarus Mons”

Szanowni Państwo!

  Podczas zeszłorocznego weekendu towarzyszącego 
dniu Wszystkich Świętych doszło do 407 wypadków dro-
gowych, w których życie straciło 39 osób, a 523 zostało 
rannych.  Policja zatrzymała aż 1880 PIJANYCH KIE-
ROWCÓW  (dane za KGP). Od wielu lat Wszystkim Świę-
tym towarzyszy policyjny ZNICZ, jedna z największych 
tego typu akcji w Polsce. Bierze w niej udział przeszło 15 
tysięcy funkcjonariuszy policji, z którymi współpracują 
straż miejska, harcerze oraz żandarmeria wojskowa.

  Zeszłoroczne statystyki pokazują, że w kwestii po-
prawy bezpieczeństwa na drogach, wiele jest jeszcze do 
zrobienia.  DONIESIENIA MEDIÓW także to potwier-
dzają.
Przed weekendem jedna z gazet napisała: Pił z kolegami 
na umór, a potem jak gdyby nigdy nic wsiadł za kierowni

cę swego golfa. Nic sobie z tego nie zrobił, że kilkanaście 
lat temu zabił po pijaku dwie osoby. Zamroczony alkoho-
lem wjechał w grupę kolarzy. Zabił dwie osoby, okaleczył 
kolejne dwie...

Czy musi tak być?
Czy Państwo także zastanawiają się, dlaczego mimo 
wielu kampanii LUDZIE NADAL SIADAJĄ ZA KIE-
ROWNICĘ PO ALKOHOLU?

 Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych 
osób nie tylko przy okazji „Akcji Znicz”, o której bar-
dzo głośno w mediach z okazji Wszystkich Świętych ale 
przez okrągły ROK.

GKRPA w Dąbrowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

„AKCJA ZNICZ”
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Aktualności

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w roku szkolnym 2011-2012

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

17.00 - 18.30
Trampkarze

LZS Mechnice

17.30 - 19.00
Seniorzy

LZS Wrzoski

17.30 – 19.00
Seniorzy

LZS Mechnice

17.00 – 18.30
Absolwenci

17.30 – 19.00
Juniorzy 

LZS Mechnice

18.30 - 20.30
Badminton

/płatne/

19.00 – 20.30
Koszykówka
p Kamieniak

19.00 – 20.30
Seniorzy

LZS Dąbrowa

18.30_ 20.30
Badminton

/płatne/

19.00 – 20.30
Mieszkańcy
p. Pudełko

Harmonogram  wynajmu małej sali gimnastycznej w roku szkolnym 2011-2012

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

18.30 – 20.30
Tenis stołowy

p. Holek
- -

18.00 – 19.00
Gimnastyka
p. Rosińska

18.30 – 20.30
Tenis stołowy

p.  Holek

-
19.30 - 20.30

Fitness 
p. Gasiak

-
19.30 – 20.30

Fitness
p. Gasiak

-

 Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie organizuje III 
Andrzejkowy Turniej Darta o Pu-
char Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 
Zawody odbędą się 18 listopada (pią-
tek) o godz. 16.00 w świetlicy wiej-
skiej w Naroku. 
 Zawody będą rozgrywane 
w systemie „high score” - o zwycię-
stwie zadecyduje suma punktów, uzy-
skanych w kolejnych rundach.
 Osoby zainteresowane udzia-
łem w turnieju mogą się zgłaszać do 
17 listopada pod nr tel. 077 464-10-10 
w. 221 lub na godzinę przed rozpoczę-
ciem rozgrywek. Turniej rozgrywany 
będzie w dwóch kategoriach wieko-
wych. 

gokir

Turniej darta w Naroku po raz trzeci
GOKiR w Dąbrowie
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 Kapryśne, deszczowe i chłodne lato za nami. Niesprzy-
jająca aura nie zachęcała do turystycznych wypraw. Jednak dla 
członków Koła Turystycznego „TRAMP-EK” działającego przy 
Zespole Szkół w Chróścinie każda pogoda jest odpowiednia, aby 
wyruszyć na spotkanie z przygodą. Nie zważając więc, na wa-
runki atmosferyczne, już po raz trzeci, po drogach i bezdrożach 
polskiego wybrzeża i Żuław Wiślanych wędrowała chróścińska 
KROWA (Krajoznawczy Rowerowy Obóz Wędrowny Absolwen-
tów). Oto krótka relacja z eskapady:
I dzień
 Podróż pociągiem wygląda tradycyjnie: ciasne drzwi 
wagonów uniemożliwiające prawie umieszczenie w nich rowe-
rów, tłok, chaos na remontowanym dworcu we Wrocławiu i dzie-
siątki schodów, po których nasze obładowane do granic możli-
wości dwukołowe pojazdy trzeba wnosić na perony. Na szczęście 
rankiem opuszczamy w Gdańsku pociąg i już po kilku kilome-
trach, wśród pięknych nadmorskich krajobrazów, zapominamy 
o trudach nocnego „spotkania” z polską koleją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pedałujemy ostro mijając kolejno malownicze miejscowości Mie-
rzei Wiślanej: Jantar, Stegne, Sztutowo, Kąty Rybackie. Na dłu-
żej zatrzymujemy się w muzeum utworzonym na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego Stutthow, w którym śmierć męczeńską 
poniosło 65 tysięcy więźniów z kilkunastu krajów Europy. Wie-
czorem docieramy do Krynicy Morskiej (licznik zamontowany 
na rowerze jednego z uczestników wskazuje przejechany dzisiej-
szego dnia dystans – 90 km (całkiem niezły wynik!).
II dzień
 Wczoraj „maraton”, więc drugiego dnia dajemy odpo-
cząć zmęczonym mięśniom. Dojeżdżamy do niedaleko położonej 

miejscowości Piaski (ostatniej, na Mierzei Wiślanej, przed grani-
cą z Obwodem Kaliningradzkim), jemy pyszny obiadek i ścieżką 
rowerową (teoretycznie „rowerową” - pokrzywy po pas) wraca-
my do Krynicy. Namioty rozbijamy na plaży, chcąc nacieszyć się 
bliskim kontaktem z nieujarzmioną przyrodą (jak się okazuje, 
kontakt jest bardzo bliski, bo porwisty wiatr „kładzie” nam na-
mioty i tylko dzięki wiatrochronowi zbudowanemu z gałęzi i... 
naszych rowerów nie „odlatujemy” w kierunku morza).
III dzień
 Po nocy spędzonej na plaży wsiadamy z naszymi we-
hikułami na statek i płynąc przez Zalew Wiślany docieramy do 
Fromborka (miasta, w którym swoją naukową działalność prowa-
dził Mikołaj Kopernik i gdzie został pochowany). Z Fromborka, 
już na rowerach, przez Braniewo dojeżdżamy do przejścia gra-
nicznego z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). Robimy pamiąt-
kowe zdjęcie i w strugach deszczu (deszcz będzie nam „towarzy-
szył” tego dnia przez całą trasę) kierujemy się w stronę Elbląga. 
 Wieczorem totalnie przemoczeni rozbijamy obóz na 
campingu przy przepięknie odremontowanej elbląskiej starówce. 
Nasze „kapiące” ubrania, bagaże i rowery „poruszają serca” bi-
wakujących obok Holendrów, którzy częstują nas gorącą herbatą 
i oryginalnymi holenderskimi ciasteczkami.
IV dzień
 Jesteśmy w depresji... na własne życzenie, ponieważ 
dojechaliśmy do niej rowerami(???). Raczki Elbląskie, do któ-
rych dotarliśmy to najniżej położony punkt na obszarze Polski 
(1,8 m.p.p.m). Kolejny etap - Zamek Krzyżacki w Malborku. Po 
starych średniowiecznych murach wędrujemy z przewodnikiem 
przez 3 godziny, dalej jednak mamy wrażenie, że poznaliśmy tyl-

ko niewielki ułamek przebogatej historii tej budowli. Po pełnym 
wrażeń dniu nocujemy w Sopocie. Pomimo, iż w podróży „po-
magaliśmy” sobie pociągiem (na trasie Tczew – Gdynia) na pole 
namiotowe trafiamy po północy.
V dzień
 Nasza wędrówka dobiega końca. Dzisiaj przemieszcza-
my się trasą, znaną nam z poprzednich wypraw: odwiedzamy port 
w Gdyni i świetnie przygotowaną ścieżką rowerową mkniemy 
przez Półwysep Helski. W Jastarni pakujemy zakurzone (ciągle 
sprawne!) pojazdy do pociągu i wyruszamy w drogę powrotną.
VI dzień
 Wysiadamy na stacji w Chróścinie. Jak po każdej wy-
prawie jesteśmy zmęczeni, ale też pełni wrażeń, emocji, prze-
żyć... i pewnie dlatego, niebawem, znów wrócimy na turystyczny 
szlak.

opracowali: uczestnicy wyprawy

Chróścińska KROWA nad morzem już po raz trzeci

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Stutthof

Granica z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja)

Przed Zamkiem Krzyżackim w Malborku
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Szkoły, Przedszkola

ZAJĘCIA GOKIR 2011 - 2012

Poniedziałek
Miejscowość Godzina Rodzaj zajęć
Ciepielowice 19.30 - 20.30 Aerobik

Wtorek
Miejscowość Godzina Rodzaj zajęć

Dąbrowa 16.00 - 18.00 Studio Piosenki
Środa

Miejscowość Godzina Rodzaj zajęć
Ciepielowice 19.30 - 20.30 Aerobik

Chróścina 14.00 - 15.00 Taniec nowoczesny dzieci
Chróścina 16.00 - 19.00 Gitara klasyczna
Karczów 17.00 - 19.00 Koło fotograficzne

Skarbiszów 16.30 - 19.30 Mażoretki TUPOT
Żelazna 16.00 - 18.00 Gitara klasyczna
Żelazna 19.30 - 20.30 Aerobik

Czwartek
Miejscowość Godzina Rodzaj zajęć
Ciepielowice 15.30 - 17.45 Taniec nowoczesny ASTER 

I i II
Chróścina 13.30 - 15.30 Taniec nowoczesny ASTER
Dąbrowa 16.00 - 18.00 Zespół GOSPEL

Niewodniki 20.00 - 21.00 Aerobik
Prądy 18.00 - 19.00 Taniec

Piątek
Miejscowość Godzina Rodzaj zajęć
Skarbiszów 16.30 - 19.30 Mażoretki

warsztaty

fotografia
cyfrowa

w srody o godz. 17.00

od 05 pazdziernika 2011
biblioteka w Karczowie

GOKiR w Dabrowie zaprasza na‚

‚

‚

‚
‚

‚

‚

‚

(dla poczatkujacych i zaawansowanych)‚ ‚

zasady kadrowania i kompozycji

korekta EV
balans bieli
histogram
portret
krajobraz
reportaz
rodzina na zdjeciu
makrofotografia
zdjecia nocne
ruch na zdjeciu 
akcesoria fotograficzne

... i inne tematy

 „Dobre praktyki w edukacji wczesnoszkolnej i rea-
lizacji zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych” to  temat  seminarium  Stowarzysze-
nia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, które odbyło się 
30 września 2011 roku w Zespole Szkół w Chróścinie.  Wzięło 
w nim udział 48 dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  7  powiatów na-
szego województwa. Seminarium zaszczycili swoją obecnością 
Pan Marek Leja wójt gminy Dąbrowa, Pani Leonarda Płoszaj 
wicestarosta opolski, Pan Janusz Staszowski dyrektor GZEASiP 
w Dąbrowie, Pan Zbigniew Janowski  dyrektor GOKiR w Dąbro-
wie.
 Uczestnikom seminarium,  zainteresowanym edukacją 
wczesnoszkolną, przedstawiono zajęcia w oddziale sześciolat-
ków,  lekcje otwarte z wykorzystaniem edubali,  ogród – założony   
przez rodziców uczniów klasy III, a uprawiany przez ich  dzieci 
w ramach zajęć przyrodniczych i pozalekcyjnych, plac zabaw 
i salę wyposażoną  w pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach  
programu   „Radosna Szkoła” – tę cześć programu  przygotowały 
panie M. Wodyńska, W. Cieśla, M. Rynkowska, K. Reuss.
 W budynku szkoły przy ul. Niemodlińskiej 8d odbyły się  
lekcje pokazowe  aerobicu, siatkówki, tenisa stołowego, lekkiej 
atletyki, koszykówki, piłki nożnej, tańca towarzyskiego i zajęć 
w siłowni, które są propozycją (do wyboru) realizacji 4 go-
dziny wychowania fizycznego, realizowanej w formie zajęć 
pozalekcyjnych  dla uczniów  w Zespole Szkół w Chróścinie 
– tę część zajęć prowadzili: M. Steciuk, G. Fiec, P. Staszak, 
D. Kołodziej.
 Na zakończenie pobytu w szkole  naszym  gościom 
zaprezentowano   program artystyczny, w którym wystąpili:  
zespół wokalny „Malowane nutki”, Laura Gogol – flet po-
przeczny,  Lukas Gogol – akordeon, Ewa Masłocha – klarnet.  

W tańcu nowoczesnym zaprezentowała się Daria Kręcichwost, 
w sprawności z kołami hula – hop  Natalia Bednorz, a układ 
gimnastyczny przedstawiły Patrycja Sękowska  i  Agnieszka Jan-
dziak.
 Uczestnicy bardzo wysoko ocenili organizację semina-
rium i  prezentację wszystkich zajęć, wyrazili uznanie dla nauczy-
cieli  i uczniów szkoły.

Danuta Panufnik

Dobre praktyki w Chróścinie



 

 

 

 4 października 2011r. wspominaliśmy – jak co roku 
– naszego Patrona  i jednocześnie celebrowaliśmy II rocznicę na-
dania imienia św. Franciszka z Asyżu Publicznemu Przedszkolu 
w Naroku.

 
 
 
 

Św. Franciszek z Asyżu patronuje nam oficjal-
nie od 4 października 2009r., o czym przypo-
minają  nam szczególnie: tryptyk z rzeźbą św. 
Franciszka, obelisk z tablicą upamiętniającą 
uroczystość nadania imienia Patrona, a nade 
wszystko akt nadania przez ówczesną Radę 
Gminy Dąbrowa.
              Tegoroczne obchody miały szczególnie 
podniosły charakter, bowiem uczestniczyli-
śmy w ceremonii posadzenia drzewa Bene-
dykta XVI, przekazanego nam przez Nadleśni-
ctwo Opolskie z inicjatywy Proboszcza parafii 
Narok – Ks. Witolda Walusiaka.
 Uroczystego posadzenia świerku 
istebniańskiego dokonali:  Marek Leja – Wójt 
Gminy Dąbrowa oraz przedstawiciele Nadleś-
nictwa Opolskiego w osobach – Andrzeja Rze-
szutka, Franciszka Okrzyńskiego i Andrzeja 
Zimmermanna. Zaś Gizela Przybyła – Dyrektor 
PP Narok odsłoniła tablicę: „Drzewa Benedyk-
ta XVI”, ufundowaną przez Opolskie Nadleśni-
ctwo.
 Świadkami tego wyjątkowego wyda-
rzenia byli także: społeczność przedszkolna, 
zaproszeni rodzice i goście, sponsorzy – przy-
jaciele przedszkola. 
 Pani Dyrektor, dziękując wszystkim 

obecnym powiedziała: „Z radością przyjmujemy do przedszkola ten 
„żywy pomnik”, który będzie towarzyszyć kolejnym pokoleniom 
i ozdobi nasz ogród”.
 Uwieńczeniem podniosłych momentów uroczystości 
stał się występ artystyczny dzieci, które zaprezentowały scenkę 
z życia swojego Patrona: „Święty Franciszek i bracia skrzydla-
ci” - jej znaczącymi bohaterami były asyskie gołębie – symbole 
pokoju.
 Po występie zaprosiliśmy zebranych na tradycyjną  „bie-
siadę franciszkańską” w ogrodzie japońskim ze słodkimi specjałami 
oraz aukcję wytworów dziecięcych, której motywem przewodnim 
był połyskujący w słońcu „Gołąbek pokoju” . 
 Słoneczna aura sprawiła, iż goście chętnie sięgali  po 
„Franczeski”, czyli słodkie mufinki o różnych smakach i zapachach. 
Największym powodzeniem cieszyły się babeczki  cynamonowe 
– na długie jesienne popołudnia oraz kokosowe, łagodzące wszelkie 
dolegliwości dnia codziennego.
          Urocza sceneria w kolorze bieli, wkomponowana w otoczenie 
przedszkola, wspaniale współgrała z gruchaniem gołębi diamento-
wych i pospolitych, które wzbudzały nieodparty zachwyt naszych 
podopiecznych.  

Opracowały:
Nauczycielki PP Narok

  Gołębie z Asyżu w cieniu świerka Benedykta XVI

reklama płatna

Procesyjne przejście do Kościoła parafialnego z figurą Patrona - św. Franciszka 

Dzieci w scence rodzajowej: „Św. Franciszek i bracia 
skrzydlaci” - w roli głównej „asyskie gołębie”


