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Aktualności

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY POD HASŁEM:
„Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”
                    Szczebel Gminny
21 prac plastycznych z naszej gminy wpłynęło na
konkurs „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom
i młodzieży różnorodności działań strażaków podczas pełnienia
służby. Uczestnicy poznają przyczyny występowania niebezpiecznych zdarzeń, a przy tym mają możliwość poznania skutecznych umiejętności zachowań podczas ich wystąpienia.
Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie pożarowym. Przybliża młodzieży pracę strażaków, którzy
nie tylko gaszą pożary i niosą pomoc, ale także ratują ofiary wypadków drogowych, ofiary klęsk żywiołowych, usuwają skutki
katastrof chemicznych i ekologicznych.
Oceny przysłanych prac dokonało jury powołane przez Gminny Komitet Organizacyjny:
1/ Przewodniczący - Zbigniew Janowski – Dyrektor GOKiR
w Dąbrowie,
2/ Członek - Renata Planert-Palak - nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Dąbrowie,
3/ Członek - Mariola Podbrożny - Pedagog Szkolny PSP w Sławicach,
4/ Członek - Krystian Iwański - nauczyciel plastyki w Zespole
Szkół w Chróścinie.

Ogółem do konkursu zgłoszono 21 prac w trzech kategoriach
wiekowych. Wszystkie prace zostały wykonane indywidualnie,
w różnorodnych technikach plastycznych. Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić niżej wymienione prace:
I. Młodsza grupa wiekowa 6-8 lat:
I miejsce - Oliwia Mendel – Zespół Szkół w Dąbrowie.

II. Średnia grupa wiekowa 9-12 lat:
I miejsce – Mikołaj Żytyński – Zespół Szkół w Dąbrowie;
II miejsce - Aleksander Kokot – Zespół Szkół w Dąbrowie;
III miejsce – Radosław Myślicki – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sławicach ;
Prace wyróżnione:
- Katarzyna Smolin – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach;
- Marcel Glatki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach;
- Aleksander Kulik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach.
III. Starsza grupa wiekowa:
I miejsce – Katarzyna Gwość – Zespół Szkół w Dąbrowie;
Prace wyróżnione:
- Natalia Słabowska – Zespół Szkół w Dąbrowie;
- Kasper Biegun – Świetlica Socjoterapeutyczna w Dąbrowie.

Jednocześnie Jury postanowiło zakwalifikować i przesłać do eliminacji etapu powiatowego niżej wymienione prace:
I. Młodsza grupa wiekowa 6-8 lat:
I miejsce - Oliwia Mendel – Zespół Szkół w Dąbrowie.
II. Średnia grupa wiekowa 9-12 lat:
I miejsce – Mikołaj Żytyński – Zespół Szkół w Dąbrowie;
II miejsce - Aleksander Kokot – Zespół Szkół w Dąbrowie;
III miejsce – Radosław Myślicki – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sławicach;
III. Starsza grupa wiekowa:
I miejsce – Katarzyna Gwość – Zespół Szkół w Dąbrowie;
Gratulujemy laureatom!

Gołąb pokoju w placówkach oświatowych gminy Dąbrowa
Gołąb pokoju „przyleciał” do Polski z Niemiec. Swoją
podróż po Polsce rozpoczął 18 października od Krotoszyna. W tym
czasie odwiedził powiat koniński, oleski, a następnie powiat opolski.
Do nas trafił z gminy Tułowice. Po odwiedzeniu naszego powiatu
„wyleci” do Przemyśla, by następnie trafić na Ukrainę.
Pozłacana statuetka naturalnej wielkości jest jedną z trzydziestu wykonanych przez niemieckiego artystę Richarda Hilingera z okazji 60
rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Statuetki te krążą po całym świecie, przekazywane z rąk do rąk, przez
wybitne postacie życia publicznego, głowy państw, samorządowców
oraz działaczy społecznych.
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„NIE” WYPALANIU TRAW!
Wystarczyło kilka dni słonecznej pogody, a już wielu
rolników przystąpiło do wypalania łąk, pastwisk i nieużytków
rolnych. Osoby te swoje postępowanie tłumaczą tym, że zabiegi takie użyźniają glebę. Tymczasem wypalanie traw prowadzi
do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, jest przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie
prowadzą do wypadków śmiertelnych. W ostatnich tygodniach
najwięcej wyjazdów do płonących traw było w rejonie
Naroka, Skarbiszowa, Ciepielowic, Dąbrowy, Karczowa
i Mechnic.
„Życie Gminy Dąbrowa” przypomina, że praktyka wiosennego wypalania traw jest łamaniem prawa w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody /Dz.U.2004r. Nr.92 poz.880/. Art. 131 pkt 12 „kto
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze
aresztu albo grzywny”.

Czym grozi wypalanie traw? to wyrok śmierci dla niezliczonej
ilości owadów i zwierząt. Drapieżne owady, żaby, których populacje maleją w tempie zastraszającym na tlących się łąkach,
jeże, krety zjadające drobne gryzonie, młode zające, pisklęta
są ofiarami bezmyślnych podpalaczy. Gromady ptaków, które mają tereny lęgowe na łąkach giną w płomieniach. Ogień
przenosi się na pobliskie zabudowania i lasy powodując nieodwracalne straty. W ekosystemach leśnych pożary niszczą
kryjówki zwierząt oraz bazę pokarmowa dla wielu organizmów. Powstający dym, którego podstawowymi składnikami
są węglowodory - wstrzymuje oblatywanie pszczół. Ginie mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę i hamuje naturalny
rozkład resztek organicznych. Wypalona łąka dużo bardziej
narażona jest na erozję wodną i wietrzną, która prowadzi
w konsekwencji do wyjałowienia gleby i ubytku próchnicy.
Ścielący się dym, to także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Red.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
(NSP 2011), według stanu na dzień 31 marca 2011 r.
W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych został przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych
tzw. „OBCHÓD PRZEDSPISOWY”. Na ulicach pojawili się rachmistrze spisowi zaopatrzeni w urządzenia mobilne nazywane
hand-held, którzy dokonywali weryfikacji wszystkich punktów adresowych, funkcjonujących w aktualnej bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czasie obchodu zadaniem rachmistrzów było sprawdzenie obiektów objętych spisem, usunięcie
nieistniejących oraz naniesienie nowo powstałych miejsc adresowych.
Każdy rachmistrz spisowy, podczas wykonywania swoich czynności posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć Urzędu Statystycznego oraz pieczątkę i podpis Dyrektora Urzędu
Statystycznego z Opola.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości rachmistrza, należy kontaktować się z pracownikami Gminnego Biura Spisowego. Prosimy mieszkańców o życzliwy stosunek do rachmistrzów.
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronach: www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl.
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Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dąbrowa
W dniu 10 lutego 2011 r. Rada Gminy Dąbrowa
uchwaliła nowe „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa”.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy jest wykładnią do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące od 25 października 1999 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dąbrowa” należało zaktualizować. Nie tylko pod
względem zmienionych przepisów prawa, ale również zaistniałego i mogącego zaistnieć zagospodarowania przestrzennego, dokonywanego w wyniku wydanych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, szczególnie decyzji wydanych po 31. 12. 2003 r., czyli po wygaśnięciu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Dąbrowa.
6 marca 2008 r. Rada Gminy Dąbrowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium,
przy czym zmiana polegać miała na zastąpieniu studium
z 1999 r. - nowym dokumentem.
Dzięki bardzo dobremu nagłośnieniu tej sprawy
(w NTO, na naszej urzędowej stronie internetowej w BIP,
na tablicach ogłoszeń, w gazetce „Życie Gminy Dąbrowa”),
jak również dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu mieszkańców gminy, w ustalonym terminie wpłynęła rekordowa
ilość wniosków i uwag. Wnioski i uwagi dały pogląd, jakie są oczekiwania stron, odnośnie zagospodarowania
przestrzennego. Należy podkreślić, że każdy wniosek
i każda uwaga były przedmiotem szczegółowej analizy
– urbanistów i architektów oraz Wójta Gminy. Podstawowymi czynnikami decydującymi o sposobie rozpatrzenia wniosków i uwag były:
- lokalizacja danych gruntów w odniesieniu do istniejących
terenów zurbanizowanych, w tym kwestia istniejącego lub
planowanego w najbliższym czasie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (ponieważ uzbrojenie terenów jest zadaniem
własnym gminy, zatem koszty uzbrojenia determinują ilość
gruntów przeznaczanych obecnie pod rozwój, w związku
z czym nastąpiła koncentracja zabudowy w terenach zurbanizowanych poszczególnych wsi),
- obsługa komunikacyjna,
- ochrona gruntów (szczególnie klas chronionych) oraz wydane zgody na cele nierolnicze i nieleśne,
- ochrona przyrody, w tym m.in. obszary chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, NATURA 2000 „Grądy
Odrzańskie”,
- zasięgi wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- lokalizacja gruntów w obszarach konfliktowych (np. przy
szlakach komunikacyjnych, w sąsiedztwie cmentarzy, tereny zalewane wodami powodziowymi, itp.).
Przy tworzeniu studium współdziałali:
a) zespół projektowy – firma REGIOPLAN z Wrocławia,
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b) Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
c) jednostki opiniujące i uzgadniające,
d) społeczeństwo – poprzez składanie wniosków, uwag,
udział w dwóch dyskusjach publicznych i podczas dwukrotnego wyłożenia materiałów dotyczących projektu studium.
Spełniając wymóg ustawowy, a także w celu jak
najlepszego rozpatrzenia wniosków i uwag, Wójt Gminy
powołał w 2008 r. Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
Pani Iwona Zięba, Pani Ewa Oglęcka, Pan Jacek Kucharzewski, Pan Krzysztof Badora oraz Pan Wojciech Paszkowski, który zastąpił zmarłego w 2009 r. Pana Jacka Kucharzewskiego. Komisję stanowiły osoby doświadczone,
znające realia gminy z wcześniejszej naszej współpracy:
- Pani Iwona Zięba - opracowała projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach:
2003 r., 2004 r., 2006 r. i 2009 r. oraz projekt planu zagospodarowania przestrzennego na część m. Siedliska.
- Pan Jacek Kucharzewski - opracował projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w 2005 r. oraz projekt planu zagospodarowania przestrzennego na węzeł „Prądy”.
- Pani Ewa Oglęcka - opracowała projekt planu zagospodarowania na część m. Karczów, m. Chróścina i m. Narok.
- Pan Krzysztof Badora - współpracował przy opracowaniu
„studium” z 1999 r. oraz sporządził opracowanie ekofizjograficzne dla całej gminy Dąbrowa – jako materiał wyjściowy do nowego studium.
Większość składu GKUA stanowiły osoby rekomendowane
przez Izbę Urbanistów lub Izbę Architektów.
Zagospodarowanie przestrzenne – to bardzo ciekawa, ale i odpowiedzialna praca, której efekty widoczne są dopiero w miarę zagospodarowywania gruntów
– w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. W ujęciu
ogólnym i perspektywicznym – jest to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako
kierunek rozwoju gminy. „Studium” nie jest przepisem prawa miejscowego, ale jest podstawą do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, które są przepisem
prawa miejscowego. Obecnie gmina posiada 11 planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują zaledwie
ok. 1,2% powierzchni gminy. Niewielka powierzchnia gminy pokryta planami i bardzo duża presja na budownictwo,
szczególnie budownictwo mieszkaniowe powoduje, że aktualnie w gminie Dąbrowa zagospodarowanie przestrzenne
prowadzone jest w oparciu o decyzje w sprawach indywidualnych, dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego,
przy czym są to:
- albo decyzje o warunkach zabudowy,
- albo decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wiąże się to m.in. z dużym obciążeniem finansowym dla gminy, gdyż zgodnie z ustawą o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym, w procedurze uczestniczą urbaniści lub architekci, przygotowujący odpłatnie
projekty decyzji. Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie opiera się
na ustaleniach studium, lecz dokonuje się w oparciu o przepisy ustaw i rozporządzeń, czyli w konsekwencji w oparciu
o przeprowadzoną przez urbanistę lub architekta analizę urbanistyczną, po wcześniejszej wizji w terenie. Zatem takie
działania w odniesieniu długofalowym prowadzić mogą do
rozwoju zabudowy w kierunkach przypadkowych.
Nowe studium obejmuje łącznie ok. 2106 ha pod zainwestowanie: mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe i pod aktywność gospodarczą. Uchwalone studium,

w którym przy głównych trasach komunikacyjnych przewidziane są tereny aktywności gospodarczej, otwiera drogę do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i zainteresowania naszą gminą inwestorów
branż: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, usługowych, ( w tym: bazy, składy, magazyny), co bezpośrednio
przełoży się na dochody gminy.
Reasumując, nowe studium jest szansą dla rozwoju
gminy, wg uchwalonych przez RG kierunków, a naturalną konsekwencją winny być działania zmierzające do
uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.
W. Jóźków

Wybory do Walnego Zgromadzenia
Izby Rolniczej w Opolu
Zgodnie z Uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych (na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych - Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 927 ze zmianami) w dniu 3 kwietnia 2011 r. zostaną przeprowadzone wybory m.in. do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 powołanej ustawy o izba rolniczych, spis uprawnionych do udziału w głosowaniu został
sporządzony w danym urzędzie gminy.
Członkami Izby Rolniczej (w oparciu o postanowienia art.1 pkt.2 Ustawy o izbach rolniczych) z danej gminy, uprawnionymi do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu są:
a) Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumienie przepisów o podatku rolnym;
b) Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych;
c) Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych podsiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Lokal wyborczy dla wyborców z terenu gminy Dąbrowa, znajduje się w Remizie OSP w Dąbrowie (ul.
ks.prof.J.Sztonyka 19). Głosowanie odbędzie się 3 kwietnia w godzinach: 8.00 - 18.00.

                   Warsztaty

Wielkanocne w Mechnicach

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w III Warsztatach Wielkanocnych w Mechnicach. Impreza odbędzie się w sobotę 16 kwietnia o godzinie 13.00. Wzorem lat
ubiegłych, zachęcamy mieszkańców naszej
Gminy do przygotowywania ozdób i potraw
świątecznych, które będzie można skosztować
i zaprezentować podczas warsztatów. Głównym punktem będzie nauka wykonywania
opolskich kroszonek oraz stroików wielkanocnych. Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej w Mechnicach przy ul. Niemodlińskiej
61. Wyroby powstałe podczas zajęć uczestnicy
zabiorą ze sobą, by zdobiły ich domostwa. Organizatorzy zwracają się z prośbą, aby uczestnicy warsztatów przyszli na zajęcia z przygotowanymi do zdobienia jajkami oraz własnymi
materiałami zdobniczymi.

MARZEC

5

Szkoły, Przedszkola

Nowy profil nauczania w Zespole Szkół w Chróścinie
28 lutego 2011 roku został podpisany List Intencyjny pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
oraz Zespołem Szkół w Chróścinie. List Intencyjny dotyczy
współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej polegającej
na wprowadzeniu do programu nauczania treści z zakresu edukacji pożarniczej. Patronat nad projektem objął Starosta Opolski
Henryk Lakwa oraz Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja.
Współpraca ma na celu kształtowanie pożądanych społecznie postaw uczniów oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji pożarniczej, przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy
w Państwowej Straży Pożarnej, innych służbach mundurowych

i zawodach związanych z ochroną osób i mienia lub wstąpienia
w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nauka w klasie Liceum Ogólnokształcącego o profilu pożarniczym rozpocznie się w roku szkolnym 2011/2012 i trwać będzie
trzy lata. Zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotu „Edukacja
pożarnicza” będą realizowane w 13 blokach edukacyjnych przez
kadrę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Rekrutacja do tej klasy odbywać się będzie na ogólnych zasadach,
takich jakie obowiązują we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przeprowadzony zastanie egzamin sprawnościowy – diagnoza sprawności fizycznej kandydata.

Dzień otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie
Wtorek, 22 marca 2011 r.
o godz. 17.00
ZS Dąbrowa, ul. Szkolna 9
* Jeśli chcesz zostać uczniem właśnie naszej szkoły, nie czekaj i przyjdź!
* Jeśli pojawisz się u nas, z pewnością Ci się tu spodoba.
* Będzie można zwiedzić placówkę, obejrzeć program przygotowany przez uczniów. Dzieci będą
mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach, a Rodzice osobiście zapoznają się z ofertą szkoły.
Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców!
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Szkoły, Przedszkola

ŚPIEWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI
7 marca 2011r odbył się w Komprachcicach
I Festiwal Piosenki Przedszkolnej, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Dąbrowie. 15 osobowy zespół z Dąbrowy „Wesołe nutki” otrzymał I nagrodę tego
festiwalu. Opiekunem grupy jest nauczycielka naszego
przedszkola Jarosława Letka, która przygotowała z dziećmi
zwycięski program. Na Festiwalu w Komprachcicach wystąpiły także solistki z dąbrowskiego przedszkola: Zuzanna
Kołodziej, Julia Jagielska, Justyna Florianowicz, Zuzanna
Letka i Kamila Borowicz.
„Wesołe Nutki” otrzymały piękną statuetkę, klocki,
a od widzów liczne brawa. W skład zwycięskiego zespołu
wchodzą, oprócz solistek: Nadia Mendel, Anna Zielonka,
Marcin Dajczak, Magdalena Bogusławska, Mateusz Nowak, Dominik Popławski, Julia Langner, Oliwia Żyła, Kornelia Smolin i Dorota Kotynia.
Gratulujemy zwycięstwa!
Lucja Czerwińska

Zajęcia Otwarte dla Rodziców
„Pobawmy się razem!” - pod takim hasłem
zorganizowane zostały zajęcia otwarte dla dzieci
oraz rodziców w grupie młodszej „Skrzaty” Publicznego Przedszkola w Karczowie. Spotkanie odbyło
się 11 lutego 2011 roku. Celem zajęć było przedstawienie metod oraz pomysłów na pracę z dzieckiem. Każdy
z rodziców miał możliwość zaobserwowania sposobu
zachowania się dziecka w sytuacjach zabawowych,
a także uczestniczenia z pociechą w działaniach.
Spotkanie zorganizowano z myślą o dzieciach oraz ich potrzebie dzielenia z rodzicami wrażeń
i przeżyć wyniesionych z przedszkola. Każdy z małych uczestników miał możliwość zaprezentowania
mamie bądź tacie wycinka przedszkolnego świata,
w którym spędza tak wiele swojego czasu. Stworzono także okazję do wzmacniania relacji dziecko – rodzic, rodzic – dziecko.
Zajęcia rozpoczęły się tradycyjnym powitaniem
grupy. W dalszej części spotkania uczestnicy wzięli
udział w zabawach integrujących oraz wzmacniających
relację między rodzicem a jego pociechą. Nie zabrakło
zabaw ruchowych, rozwijających spostrzegawczość
i refleks zarówno tych mniejszych jak i większych
uczestników. Grom i zabawom towarzyszyła miła atmosfera. Dzieci bardzo dobrze odnalazły się w nowych
warunkach, jakimi bez wątpienia było uczestnictwo
w zajęciach przedszkolnych przy udziale rodziców.
Agata Sikora

XII Wojewódzki Festiwal Artystyczny
LIŚĆ DĘBU
Już niebawem, bo w dniach 29-30 kwietnia w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Dąbrowie będzie miała miejsce kolejna, już XII edycja
Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego ”Liść Dębu” - Dąbrowa 2011.
Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, nie tylko tych utalentowanych muzycznie, ale też plastycznie, bowiem od lat imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest plastyczny konkurs „Impresje muzyczne”. O wszystkich szczegółach można dowiedzieć się na specjalnej stronie festiwalowej
http://zs_dabrowa.wodip.opole.pl.
Z FESTIWALU W DĄBROWIE, NA FESTIWAL W OPOLU
TO MOŻE SIĘ UDAĆ!
ZAPRASZAMY!!!
Dorota Słomka
Małgorzata Kownacka-Rusnak
Hubert Labusga

MARZEC
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PP Narok:-COMENIUS: „Tradycje naszych przyjaciół z Europy”

Moc karnawałowych wrażeń z Lengede…
11.11. o godz. 11.11 zwyczajowym obcinaniem mężczyznom krawatów
i tradycyjnym okrzykiem „Lengede – Helau” rozpoczął się okres harców i zabaw
w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej.
Karnawał – trwający w tym roku w Niemczech przez niemal cztery miesiące – kończą niezwykle barwne i huczne wydarzenia,
w których miałyśmy okazję uczestniczyć.
W dniach od 3 do 7 marca 2011
roku przebywałyśmy z wizytą w partnerskim przedszkolu „Sonnenschein”
w Lengede na zaproszenie Dyrektora
– Karin Koblischke – która podjęła się
przybliżenia nam bogactwa „ostatkowych” tradycji. W sobotnie przedpołudnie
wzięłyśmy udział w barwnym korowodzie, którego głównymi uczestnikami byli
nauczyciele i dzieci z przedszkola „Sonnenschein”. Przedszkolaki zaakcentowały
swój udział w pochodzie czterema platfor-

mami, związanymi tematycznie z realizacją projektu „Tradycje naszych przyjaciół
z Europy”. Przy dźwiękach werbli maszerowałyśmy ulicami partnerskiego miasta,
obdarowując widzów łakociami. Spotkałyśmy się z życzliwym przyjęciem ze strony
mieszkańców. „Karnawałową wędrówkę”
zakończyliśmy na placu przedszkolnym
w towarzystwie rodziców, którzy stali się
widzami występu swoich pociech i ich
nauczycieli, w których miałyśmy okazję
uczestniczyć.
Przeżycia z 5 marca okazały się
jedynie prologiem przyszłych wydarzeń.
Bo już w kolejnym dniu byłyśmy świadkami „Faschingu” w Braunschweigu,
jednego z największych w północnych
Niemczech. W tym mieście ostatnie dni
karnawału obchodzono hucznie po raz
trzydziesty trzeci. Powitalny okrzyk
„Brunswiek – Helau” połączył uczest-

Dzień kobiet w Urzędzie Gminy
Z okazji Dnia Kobiet Wójt Gminy Dąbrowa Marek
Leja złożył wszystkim Paniom pracującym w Urzędzie Gminy
i podległych jednostkach najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich
święta. Nawiązując do słów Pierra de Brantome, iż „Świat bez
kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” , każda z Pań, obecnych na
sali konferencyjnej, otrzymała upominek w postaci żonkila. Do
życzeń dołączyli się również pozostali Panowie z urzędu gminy.
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ników i widzów, zgromadzonych wzdłuż
trasy przejścia korowodu w imponującej liczbie 280 tysięcy. Na kolorowych
platformach, poruszających się w 6,5 – kilometrowym pochodzie, można było odnaleźć przedstawicieli miast i miasteczek,
którzy nie żałowali gościom słodyczy,
uśmiechów i wiwatujących okrzyków.
Urzeczone przepychem i bogactwem niemieckich tradycji karnawałowych powróciłyśmy do kraju
z przekonaniem, iż przyszłoroczne zwyczaje „zapustne” wzbogacimy o zebrane
w Niemczech doświadczenia a spotkani
przyjaciele na czele z Burmistrzem Lengede Hansem-Hermannem Baasem na długo zostaną w naszej wdzięcznej pamięci.
Uczestniczki projektu:
Gizela Przybyła i Marzanna Grygorowicz,
PP im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku

Studio Piosenki w Dąbrowie
Zespół GOSPEL w Sławicach
Od 1 marca w Zespole Szkół w Dąbrowie odbywają
się zajęcia w ramach dąbrowskiego Studia Piosenki. W każdy wtorek od godziny 16.00 instruktorka Justyna Mihułka
uczy mieszkańców naszej gminy śpiewu. Z kolei w Sławicach od 3 marca trwa nabór do zespołu GOSPEL. Spotkania
odbywają się w czwartki o godzinie 17.00.
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z oferty. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji pod nr tel.
667707848.
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Ferie w świetlicach w Gminie Dąbrowa

W czasie ferii zimowych
w świetlicach socjoterapeutycznych
na terenie Gminy Dąbrowa zostały
zorganizowane zajęcia plastyczne,
muzyczne, informatyczne i sportowe.
Dodatkowo dzieci urozmaicały sobie
czas grając w różne gry planszowe np.
„Gra w życie”, „Operacja”, „Farmer”
i „Remik”. Dzieci nie tylko spędzały

czas na zabawie, uczestniczyły również w warsztatach profilaktycznych.
W świetlicach prowadzono dyskusje na
różne tematy np. sposobów radzenia sobie z agresją, jak być asertywnym, rolą
marzeń w życiu każdego człowieka itp.
W drugim tygodniu ferii dla
dzieci i młodzieży zorganizowany został
wyjazd na basen do Brzegu. Dzieci pod

okiem ratowników uczyły się pływać.
W wyjeździe uczestniczyły 43 osoby.
W świetlicy w Mechnicach zorganizowano konkursy plastyczne, dodatkowo były prowadzone zajęcia kulinarne i sportowe.
W Skarbiszowie i Naroku były
organizowane gry i zabawy planszowe, zajęcia plastyczne, informatyczne
i sportowe: rozgrywki w tenisa stołowego i w bilard. Natomiast w Dąbrowie
zorganizowano „Dzień z krzyżówką i rebusem”. Wielką atrakcją dla dzieci była
„Noc filmowa”- podczas której młodzieży
i dzieciom wyświetlano bajki i filmy.
Jedną z ciekawszych propozycji
był „Dzień zdrowej żywności”. Dzieci
przygotowywały różnego rodzaju sałatki warzywne i surówki. Na zakończenie
ferii, jak co roku, zorganizowano „Dzień
słodkości”. Dzieci przygotowały owocowe desery, które ustroiły bitą śmietaną,
owocami cytrusowymi i czekoladowymi
wafelkami.
Opracowała: Kamila Lasota

W świecie poezji

10 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Dąbrowie odbył
się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. Konkurs promował kulturę języka polskiego, upowszechniał kulturę słowa,
umiejętność sprawnego posługiwania się różnymi formami literackimi w mowie, autentyczność wypowiedzi oraz pobudzał
twórcze poszukiwania repertuarowe, przybliżając jednocześnie literaturę dziecięcą.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1- 3.
W tym roku, w wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych, swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało aż 41
uczniów ze szkół w Chróścinie, Dąbrowie, Sławicach, Naroku
oraz z Domecka.
Po prezentacji wszystkich dzieci, znalazła się także chwila
na słodki poczęstunek.
Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Po
burzliwych obradach dokonano oceny naszych artystów w kategoriach klas.
W kategorii klas I:
I miejsce: Marta Angel – PSP Narok, Julia Próchnicka – PSP
Dąbrowa
II miejsce: Zuzanna Siwek – PSP Dąbrowa, Natalia Domino
– PSP Domecko
III miejsce: Dominik Wieczorek – PSP Narok, Karolina Bock
- PSP Domecko
W kategorii klas II:
I miejsce: Agnieszka Jańdziak, Lukas Gogol – PSP Chróścina
II miejsce: Dominika Bernhard – PSP Sławice
III miejsce: Laura Jurczyk – PSP Chróścina, Ewa Nicze - PSP
Domecko
W kategorii klas III:
I miejsce: Kamil Janoszek – PSP Domecko, Wiktoria Sawicz

MARZEC

– PSP Chróścina
II miejsce: Sonia Gielnik – PSP Domecko
III miejsce: Julia Weis, Mikołaj Dudek – PSP Sławice, Maria
Rumin - PSP Dąbrowa.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
nagrody rzeczowe. Słowa wdzięczności otrzymali także rodzice i opiekunowie przygotowujący dzieci. Szczególne podziękowania należą się członkom komisji konkursowej.
Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz zaproszonym gościom dziękujemy za udział w konkursie. Do wspólnej
zabawy zapraszamy za rok.
								
Renata Planert – Palak
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Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA
Poz. 1
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Skarbiszowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 288/10 o pow. 0,2400 ha, z mapy 3, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00063289/3 – cena wywoławcza 78.000 zł netto.
Działka niezabudowana, położona przy drodze gruntowej, w kształcie regularnego prostokąta, położona nieopodal centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie z zabudową mieszkalną, siedliskową jednorodzinną i działek użytkowanych jako grunty rolne. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV.
Gmina Dąbrowa dla ww. działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 124/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Poz. 2
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niewodnikach przy ul. Młyńskiej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 202/2 o pow. 0,1046 ha z mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Opolu
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr 76509 - cena wywoławcza 35.000 zł netto.
Niezabudowana działka w nieregularnym kształcie, przylegająca z jednej strony do potoku Prószkowskiego , a z pozostałych stron do
działek z zabudową zagrodową, mieszkalną jednorodzinną i w bliskim sąsiedztwie terenu parkowego z zabudową pałacową. Uzbrojenie
nieruchomości gruntowej stanowi : E, W, droga asfaltowa.
Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich. Do ceny osiągniętej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetargi odbędą się w dniu 15 kwietnia 2011 r. Poz. 1 godz. 9.00, Poz. 2 godz. 9.30, 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 72
8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 11 kwietnia 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 11 kwietnia
2011 r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pokój 104 tel. 77 4641010 wew. 114.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Chróścinie przy ul.
Nowowiejskiej, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00119412/3
Poz. 1 działka nr 311/8 o pow. 0,0914 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza 91.500 zł brutto
Poz. 2 działka nr 312/8 o pow. 0,0737 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza 85.400 zł brutto
Działki gruntu niezabudowane , położone na obrzeżu wsi, przy drodze gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do drogi o nawierzchni
asfaltowej, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną, gruntów użytkowanych jako ogródki działkowe i terenu zalesionego. Działka nr 311/8 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nr 312/8 jest w kształcie prostokąta. Uzbrojenie terenu stanowi:
droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E, W i kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - przepompownie domowe zostaną przekazane nabywcom działek w terminie 1 miesiąca od daty spisania aktu notarialnego.
Gmina Dąbrowa dla ww. działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 92/06, 93/06 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dobudowanym garażem, wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Przetargi odbędą się w dniu 22 kwietnia 2011 r. Poz. 1 godz. 10.00, Poz. 2 godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy
wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 18 kwietnia 2011 r.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 18 kwietnia 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pokój 104 tel. 77 4641010 wew. 114.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko
Wydawca: GOKiR w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel. 077 464-10-10
Redaktor prowadzący: Zbigniew Janowski Skład komputerowy gazety: Grzegorz Wocka
Strona internetowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail kontaktowy z redakcją:
gokir@gminadabrowa.pl, Reklama: gwocka.gokir@wp.pl.
Druk: Wydawnictwo św. Krzyża, ul. Katedralna 6, 45-007 Opole;
Reklamy: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
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GOKiR w Dąbrowie

Wyniki konkursu ZIMOWE IMPRESJE
Jury konkursu Zimowe Impresje na spotkaniu 20 stycznia postanowiło wyróżnić 10 prac z nadesłanych na konkurs.
Łącznie na konkurs zgłoszono ponad 30 zdjęć. Część z nich nie
spełniło wymogów zawartych w Regulaminie Konkursu i te nie
były brane pod uwagę przy ocenie. Najczęstszym błędem eliminującym prace był niewłaściwy format nadesłanych prac, lub też
przysłana na konkurs jedynie wersja elektroniczna. Biorąc pod
uwagę zaangażowanie autorów, ich wizję artystyczną zawarta
w fotografii Jury w składzie Jolanta Widuch, Zbigniew Janowski,
Bożena Kącka, postanowiło przyznać następujące nagrody.
Kategoria szkół podstawowych i gimnazjalnych
1.Zosia Gnat (15 lat), Chróścina
2. Anna Cebulla (14 lat), Dąbrowa
3.Gabriela Supron (11 lat), Karczów
Wyróżnienie:
Anna Cebulla (14 lat), Dąbrowa
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Daria Zmarzlik (14 lat), Chróścina
Kategoria Dorośli
1.Daria Piotrów (32 lata), Lipowa
2.Janusz Wiącek (49 lat), Karczów
3. Małgorzata Durkalec-Żytyńska (17lat), Prądy
Wyróżnienie:
Jadwiga Więcek (51 lat), Karczów
Benon Sikora (48 lat), Narok
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały umieszczone
w „Galerii na Schodach”, ponadto kilka zdjęć stanowić będzie
ozdobę gabinetów Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy
oraz biura Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Zachęcam do korzystania z zajęć koła fotograficznego prowadzonego przez GOKiR oraz do udziału w kolejnych konkursach.
z.janowski
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