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WIELKANOC
2011
W tym radosnym czasie nadziei i wiary,
które niosą ze sobą Święta Wielkanocne
składam serdeczne życzenia,
zdrowia, spokoju i wytrwałości
w codziennych obowiązkach.
Niech wielkanocny czas
spędzony w gronie najbliższych
stanie się źródłem spokoju,
radości i wzajemnej życzliwości.
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FIRMA USŁUGOWA RAF - KOP

tel. 600-141-279

* wykopy pod szamba, fundamenty, ***minikoparka***
przyłącza wodno - kanalizacyjne,
Adres:
szamba ekologiczne, drenaże
Skarbiszów
* pomoc drogowa
ul. Opolska 31
* transport do 1,5 t

Marek Leja
Wójt Gminy Dąbrowa
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Aktualności

Złote Gody
31 marca 2011r. w Urzędzie Gminy w Dąbrowie odbyła
się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 7 par małżeńskich, które obchodziły Złote Gody.
Po uroczystej dekoracji medalami, wręczeniu legitymacji oraz pięknych bukietów wiosennych kwiatów, przyszedł czas,
by przy kawie i cieście oddać się wspomnieniom. Pięć dekad
temu każda z par ślubowała sobie z ufnością spędzenie wspólnie
życia w dobrych i złych czasach, trwanie w miłości i zrozumieniu
w chwilach ciężkich i wspólne przeżywanie chwil radosnych.
Ze wspomnień wyłonił się obraz rzemieślników życia. Oczywistym stało się również, jak wiele wysiłku i troski włożyli w to,

aby ich rodziny, społeczeństwo i państwo mogły czerpać z ich
codziennej pracy.
Składamy serdeczne gratulacje wszystkim Parom, które mogły
uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości.
Złote Pary które wzięły udział w uroczystości: Państwo Tadeusz
i Zofia Bartków, Marcin i Aniela Czapliccy, Tadeusz i Maria Czeszek, Erwin Kotulla i Róża Kotula, Józef i Janina Skrzypczyk,
Stanisław i Genowefa Sukiennik, Joachim i Róża Waldera.
j.damboń

PP NAROK ZAPRASZA NA KONKURS
28 IV 2011 o godz. 9.00 zapraszamy zespoły z przedszkoli Gminy Dąbrowa na

VII Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem:
„Bracia mniejsi św. Franciszka z Asyżu,
czyli rzecz o zwierzętach egzotycznych”

Podążając śladami naszego Patrona przemierzymy odległe krańce kontynentu afrykańskiego i bez lęku
zajrzymy do dzikiej dżungli, zawitamy na gorącą pustynię i w zarośla sawanny.
Na uczestników konkursu czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
Nad zmaganiami zespołów czuwać będzie profesjonalne jury w składzie:
- Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASziP w Dąbrowie,
- Franciszek Okrzyński – Leśniczy rewiru Narok
oraz zaproszeni goście.
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!
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Co dalej z Zamkiem w Dąbrowie?
Wywiad z Prof. Krystyną Czają, Rektorem Uniwersytetu Opolskiego.
- Od 1975 roku Zamek w Dąbrowie znajduje się pod opieką Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Uniwersytetu
Opolskiego. Do końca lat 80-tych prowadzone tam były zajęcia dla studentów zaocznych. Od tej chwili minęło sporo czasu, a Uniwersytet jakby zapomniał o tak pięknym miejscu.
Jakie są plany uczelni w związku z popadającym w coraz
większą ruinę obiektem?
Uniwersytet nie tylko nie zapomniał, ale cały czas
utrzymuje i chroni stan obecny pałacu w Dąbrowie a także
usilnie zabiega o pozyskanie środków na kapitalny remont
przywracający świetność temu obiektowi. Jak wiadomo,
obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym uniemożliwiającym jakiekolwiek jego wykorzystanie. Uważamy
przy tym, że pałac nie powinien w przyszłości pełnić funkcji dydaktycznej, lecz służyć zadaniom bardziej godnym dla
tego rodzaju obiektu. Na bazie Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Dąbrowie planujemy utworzyć Centrum Nauki i Biznesu,
a okalający park przekształcić w Ogród Botaniczny.
Ze względu na fakt, że Uniwersytet Opolski jako
uczelnia publiczna, jest podmiotem prawa finansów publicznych, którego statutowy cel działania nie zakłada generowania
zysku jako źródła finansowania infrastruktury uczelnianej, nie
mamy możliwości samodzielnego zabezpieczenia znacznych
środków finansowych niezbędnych dla kapitalnego remontu
pałacu w Dąbrowie oraz rewitalizacji zasobów przyrodniczych Parku.
- Czy Uniwersytet zamierza odbudować Park Zamkowy
i udostępnić go osobom z zewnątrz np. w formie ogrodu botanicznego?
W 2006 r. opracowaliśmy koncepcję wykorzystania istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dąbrowie,
którego właścicielem jest Uniwersytet Opolski, zlokalizowanego w pozamiejskim terenie sprzyjającym koncentracji
i intensyfikacji pracy twórczej oraz doradczo-edukacyjnej,
dla zorganizowania tam Centrum Nauki i Biznesu (CeNaB).
Wykorzystanie wielofuncyjności i przestronności pałacu oraz
znacznych terenów wokół niego umożliwi zlokalizowanie
i skoncentrowanie tam szerokiej działalności naukowej i okołobiznesowej. Zgodnie z planem, Centrum ma wychodzić naprzeciw aktualnym i przyszłościowym potrzebom społeczeństwa regionu, z dużym akcentem na rozwój szeroko pojętej
przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach CeNaB planowane jest utworzenie bazy do obsługi spotkań naukowych
i biznesowych, konferencji oraz centrum wystawienniczego.
W rezultacie została opracowana koncepcja modernizacji obiektu i wstępnie oszacowany jej wielomilionowy koszt. Następnie opracowaliśmy i złożyliśmy stosowny
wniosek o pozyskanie środków na realizację tego zadania
z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany, jednak wymagał ok. 50 % naszego wkładu z planowanych całkowitych
kosztów realizacji projektu. Uczelnia takimi pieniędzmi nie
dysponowała. W rezultacie Uniwersytet prowadził intensywną, wielotorową procedurę mającą na celu pozyskanie środków na zabezpieczenie wymaganego tzw. wkładu własnego,
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w skali regionu, kraju a nawet
poza granicami. Niestety, pomimo wielu starań nie udało
nam się zdobyć deklaracji dofinansowania projektu w wymaganej i rosnącej wciąż
wielkości środków na wniesienie zabezpieczenia wkładu
własnego co zmusiło nas do
odstąpienia od realizacji wymienionego wyżej projektu na podanych wyżej warunkach.
Mimo powyżej scharakteryzowanego niepowodzenia nie zaprzestaliśmy działań zmierzających do realizacji
zaplanowanego celu. W wyniku postępowania przetargowego
został wyłoniony zespół projektowy, który opracował projekt
modernizacji pałacu, uwzględniający planowane funkcje. Nadal czynimy wielostronne zabiegi o pozyskanie niemałych
środków dla zahamowania postępującej degradacji obiektu
i przywrócenia mu świetności z funkcją użytkową, wpisującą
się w aktualne potrzeby środowiska akademickiego i biznesowego regionu.
Równolegle prowadzimy działania zmierzające do
utworzenia Ogrodu Botanicznego na bazie parku okalającego
Pałac w Dąbrowie. W tym zakresie powołany został pełnomocnik rektora ds. rewitalizacji ogrodu oraz przygotowane
zostały wymagane dokumenty i wystąpiliśmy o rejestrację
Ogrodu Botanicznego w Dąbrowie.
- Pod zamkiem i parkiem znajdują się podziemne przejścia.
Jaka jest szansa, aby je otwarto, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego miejsca?
Dotąd nie jest nam wiadomym o jakichkolwiek podziemnych przejściach pod pałacem i ogrodem, ale jeśli informacja w tym zakresie potwierdzi się, to w przyszłości, po restrukturyzacji pałacu wraz z ogrodem, z pewnością zajmiemy
się tym tematem.
-Czy Zamek w Dąbrowie będzie udostępniony do zwiedzania. Przynajmniej w części, w której nie będą prowadzone
zajęcia dydaktyczne, wszak to perełka architektoniczna, ale
również miejsce, gdzie studenci sztuki z Uniwersytetu mogą
mieć swoją galerię.
Oczywiście tak. Jak już wyżej informowałam, pałac
nie ma mieć charakteru obiektu dydaktycznego i – zgodnie
z naszym planem - nie będą się tam odbywały zajęcia dydaktyczne dla studentów. W dzisiejszym świecie, gdy stawia się
na rozwój gospodarki opartej o wiedzę, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, zespół Pałacowo-Parkowy w Dąbrowie ma być miejscem spotkań, konferencji, wymiany poglądów i myśli osób reprezentujących różne środowiska ale też
spotkań kulturalnych i prezentacji dóbr kultury głównie naszego regionu. Taki cel zakłada otwarty charakter tego obiektu wraz z otaczającym go ogrodem nie tylko dla uczestników
odbywających się tam spotkań ale też wszystkich zainteresowanych.
Rozmowę przeprowadził Zbigniew Janowski.
(wypowiedzi autoryzowane)					
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W NAROKU KOBIETY ŚWIĘTOWAŁY SWÓJ DZIEŃ
Jak wszyscy dobrze wiemy, w całej Polsce 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. W tym roku Narok w sposób szczególny
obchodził to święto. Wszystkie kobiety od 18 roku życia zostały
zaproszone do wspólnego świętowania.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji kobiet, następnie na sali wiejskiej czekała niespodzianka. Pierwszym
elementem zaskoczenia był wystrój Sali oraz elegancko ubrani
panowie czekający z szampanem.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011
Gminne Biuro Spisowe działające w Urzędzie Gminy w Dąbrowie zawiadamia, że z dniem
08.04.2011r. na terenie Gminy Dąbrowa rozpoczęli
swe działania rachmistrzowie, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić
pod numer 77 4641010 wew. 122 w godzinach pracy
Urzędu Gminy w Dąbrowie.
Poniżej wykaz rachmistrzów oraz poszczególnych miejscowości, na terenie których, zostanie przez
nich przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011r.
Chróścina - Turczyk Marianna
Mechnice - Mariusz Czaplicki
Sławice - Grzegorz Wocka
Żelazna - Grzegorz Wocka
Wrzoski - Zarwańska Anna
Siedliska - Zarwańska Anna
Skarbiszów - Zarwańska Anna
Nowa Jamka - Zarwańska Anna
Lipowa - Zarwańska Anna
Narok - Alina Kaleta
Niewodniki - Alina Kaleta
Ciepielowice - Borowicz Anna
Karczów - Borowicz Anna
Sokolniki - Borowicz Anna
Prądy - Wesołowska Emilia
Dąbrowa - Wesołowska Emilia
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Po wzniesieniu toastu rozpoczęła się część artystyczna. Na „narockiej scenie” pojawił się dobrze znany wszystkim kobietom zespół MKN, czyli Męski Kwiat Naroka, w którego skład wchodziło dwóch gentelmanów, rapowiec, dziadek i sportowiec, którzy
swym iście męskim głosem odśpiewali znane piosenki. Następni
artyści na pewno na długo pozostaną w pamięci uczestniczek
imprezy. Nie często można przecież podziwiać zgrabne nóżki
„Facetów w bieli”, którzy z niesamowitą lekkością poruszali swoimi ciałami w rytm muzyki z „Jeziora łabędziego”, czy
muzyki Michaela Jacksona. Prawdziwym hitem były tańce do

melodii: „Wyginam śmiało ciało”, „Chłop z Mazur” i „Jesteś szalona”. W przerwie podano domowej roboty ciasta, kawę, herbatę,
zimne napoje oraz sałatkę. Następnie na scenie pojawiła się grupa
kabaretowa, która przedstawiła skecz pt. „Wymówki”, odzwierciedlający tradycyjne problemy małżeńskie. W plażowe klimaty
wprowadziło komiczne przedstawienie piosenki „Monika dziewczyna ratownika”. Na zakończenie zaproszono wszystkie panie
do wspólnego śpiewania karaoke. Dla uczestniczek spotkania
przygotowano tulipany. Organizatorzy imprezy: Sołtys i Rada
Sołecka, dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w organizacji tej imprezy.
Więcej zdjęć można znaleźć na stronie www.narok.pl
Roksana Odziomek
Sylwia Swaczyna
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Dla aktywnych
Już w kwietniu rusza V edycja Konkursu „Mój Balkon Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”. Prezentujemy regulaminy
konkursów.
„MÓJ BALKON – MOJA ZAGRODA”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs „Mój Balkon – Moja Zagroda” organizowany jest
przez Gminę Dąbrowa.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjno - merytoryczne, związane
z konkursem, prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez
Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa.
II. Założenia organizacyjno-merytoryczne
1. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie obiektów z terenu Gminy Dąbrowa, które wyróżniają się największymi walorami
przyrodniczymi oraz estetycznymi.
2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch niezależnych kategoriach:
I kategoria – najpiękniej ukwiecony balkon –taras
II kategoria – najbardziej zadbana zagroda.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
III. Udział w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy,
który dokona zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz kategorię konkursu, w której chce
uczestniczyć.
2. Zgłoszenia należy złożyć u sołtysa.
IV. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu - 1 kwietnia br.
2. Termin dostarczenia zgłoszeń - do 30 czerwca br.
3. Przegląd zgłoszonych obiektów przez Komisję Konkursowąprzełom lipca/sierpnia br.
4. Dokładny termin przeglądu podany będzie w gazetce „Życie
Gminy Dąbrowa”
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – podczas Dożynek
Gminnych
V. Zasady pracy komisji konkursowej
1. Oceny zgłoszonych obiektów dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Wójta Gminy.
2. Komisja oceniać będzie zgłoszone obiekty wg następujących
kryteriów:
KATEGORIA I:
a) wrażenia estetyczne,
b) staranność wykonania kompozycji,
c) pomysłowość i oryginalność.
KATEGORIA II:
b) architektoniczna forma zabudowy oraz wzajemne funkcjonalne powiązanie obiektów,
c) stan techniczny i estetyka budynków,
d) estetyka zagospodarowania zagrody,
e) ogólne wrażenie estetyczne,
f) pomysłowość i oryginalność.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody.
KATEGORIA I:
I – III miejsce - atrakcyjne nagrody rzeczowe
KATEGORIA II:
I – III miejsce – atrakcyjne nagrody rzeczowe
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„AKTYWNA WIEŚ”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs „Aktywna Wieś” organizowany jest przez Gminę Dąbrowa.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjno - merytoryczne, związane
z konkursem, prowadzi Komisja
Konkursowa powołana przez Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa.
II. Założenia organizacyjno-merytoryczne
1. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie miejscowości
z terenu gminy, w której mieszkańcy w największym stopniu angażują się w działania na rzecz swojej miejscowości oraz dbają
o jak najlepszy jej wizerunek.
2. W konkursie oceniane będą zadania zrealizowane w minionym
roku tzn. od dożynek roku poprzedniego do dożynek w roku bieżącym.
3. Konkurs ma zasięg gminny.
III. Udział w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każda miejscowość z terenu
gminy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) dostarczenie poprzez sołtysa do Wójta Gminy w Dąbrowie pisemnego zgłoszenia inicjatywy
z planem działania
b) dostarczenie opisu projektu.
IV. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu - 1 kwietnia br.
2. Termin dostarczenia zgłoszeń - do 30 czerwca br.
3. Przegląd zgłoszonych obiektów przez Komisję Konkursową przełom lipca/sierpnia br.
4. Dokładny termin przeglądu podany będzie w gazetce „Życie
Gminy Dąbrowa”
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – podczas Dożynek
Gminnych.
V. Zasady pracy komisji konkursowej
1. Oceny zgłoszonych inicjatyw wiejskich dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2. Komisja oceniać będzie zgłoszone inicjatywy wg następujących kryteriów:
a) zaangażowanie mieszkańców w działaniach
na rzecz danej inicjatywy,
b) wrażenia estetyczne,
c) kultywowanie tradycji i rozwój tożsamości wiejskiej,
d) udział związków, stowarzyszeń, grup itp. w realizacji danej
inicjatywy,
e) dbałość o ochronę środowiska.
3. Komisja ma prawo na etapie zgłoszeń wyeliminować inicjatywę, która nie spełnia warunków konkursu.
4. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca:
I miejsce - 3.000 złotych
II miejsce - 2.000 złotych
III miejsce - 1.000 złotych
2. Przyznane nagrody przeznaczone zostaną na inwestycje poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w wyróżnionych miejscowościach.
jd
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Szkoły, Przedszkola

Żołnierze w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej
Przedstawili sytuację panującą w Iraku i Czadzie. Ukazali, jak naprawdę wygląda życie żołnierza na misji.
9 lutego, na zaproszenie Dyrektor Aurelii Wenzel oraz
nauczycielki historii Małgorzaty Groszek-Baligi, Publiczne
Gimnazjum w Żelaznej odwiedzili żołnierze z 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej. Opowiedzieli uczniom o udziale opolskich logistyków w misjach pokojowych NATO i ONZ.
Starszy chorąży sztabowy Sławomir Tarasiński
i chorąży Sylwester Kmak w ciekawy sposób przedstawili zagadnienia dotyczące zaangażowania Brygady w misjach pokojowych. Podzielili się własnymi przeżyciami i wspomnieniami
z udziału w misjach wojskowych. Wykład dotyczył również
ogólnych informacji na temat służby wojskowej i coraz
większej profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Opowieści towarzyszyła przygotowana wcześniej prezentacja multimedialna, która
zawierała wiele przydatnych informacji i interesujących zdjęć,
ukazujących prozę wojskowego życia na misjach pokojowych.
- Życie jest tam niełatwe, ludzie borykają się z różnymi
problemami, żyją w ciągłym strachu i codziennie walczą o przetrwanie, brakuje im bieżącej wody, jedzenia, leków, ubrań, opieki
medycznej – mówił st. chor. szt. Sławomir Tarasiński.
Duże wrażenie na słuchaczach wywarł fakt, że mieszkańcy krajów objętych konfliktem zbrojnym, z braku żywności
jedzą odpadki i śmieci pozostawione przez żołnierzy. By zapobiec takim sytuacjom, palono śmieci.
- Żołnierze przed wyjazdem na misje muszą odbyć
szkolenie trwające pół roku, na którym m. in. uczą się języka an-

gielskiego, by móc się porozumieć z innymi żołnierzami. Jednak
żadne szkolenie nie nauczy ich dostatecznie, jak żyć w takich warunkach, które tam zastaną – kontynuował prelegent. Opowieść
była bogato ilustrowana zdjęciami z misji.
Żołnierze starali się dykteryjkami na własny temat ubarwiać
swoją opowieść, wyzwalając w słuchaczach salwy śmiechu.
W ten sposób rozładowywali atmosferę powagi towarzyszącą relacji z niebezpiecznych działań wojskowych.
Dowiedzieliśmy się, że wspomniane wcześniej warunki
są naprawdę ciężkie. Trudno się przyzwyczaić do panującego tam
klimatu. Rano i w godzinach popołudniowych jest upalnie, zaś
nocą temperatura diametralnie spada i jest chłodno. Zawsze przy
tym trzeba być gotowym na ewentualny atak wroga.
Spotkanie zakończyło się dyskusją i odpowiedziami na
pytania uczniów. Pytali nie tylko o szczegóły działań żołnierzy
w Iraku i w Czadzie, niektórych chłopców interesowało, jak dostać się do służby wojskowej. Całość trwała około dwóch godzin. Uczniowie z wykładu wyszli zadowoleni, ponieważ zajęcia
były prowadzone w sposób humorystyczny i zrozumiały. Słowa
o służbie na rzecz pokoju w świecie stały się wszystkim dużo
bliższe.
Amanda Pawleta
uczennica klasy IIIa
Publicznego Gimnazjum w Żelaznej

Przedszkolaki z Prądów witały wiosnę
„Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka
chce być już zielona…” Słowa tej piosenki rozbrzmiewały na
ulicach naszej miejscowości, 21 marca w Pierwszy Dzień wiosny.
Zanim jednak nasze przedszkolaki przeszły w „barwnym korowodzie” z gaikiem- symbolem wiosny, wzięły udział w kwizie
wiosennym. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami,
ułożyły wiosenne puzzle, rozpoznawały i nazywały zwiastuny
wiosny, „doprowadziły” Panią Wiosnę krętym labiryntem do na-

„Przedszkolaczek” to nazwa kwartalnika, który jest
wydawany od września 2010r. Ma charakter informatora dla
rodziców. Każdy numer ma stałe artykuły, na temat ważnych
spotkań i uroczystości, które mają nastąpić oraz tych które
już były. Dzięki temu rodzice mogą z dużym wyprzedzeniem zaplanować sobie odwiedziny w naszym przedszkolu. W kwartalniku zamieszczone są także ciekawe artykuły
na temat tradycji i symboli świątecznych a także dotyczące
rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym: obserwacja i diagnoza, zagadnienia logopedyczne, przygotowanie dziecka do
nauki szkolnej, itd. Rodzice mogą tu znaleźć adres strony
internetowej naszego przedszkola oraz numery kontaktowe.
W „Przedszkolaczku” nie brakuje atrakcji dla naszych najmłodszych czytelników: kolorowanki, łamigłówki, wierszyki. W kwietniu rodzice będą mogli zapoznać się już z trzecim
numerem kwartalnika. Zapraszamy do wspólnej lektury.
Przedszkole w Prądach
Opracowała: Małgorzata Kozakiewicz
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szej miejscowości. Po zabawach w Sali przyszedł czas na pożegnanie zimy. Zgodnie z tradycją, zrobiliśmy marzannę. Kukła
była panną o niespotykanej urodzie, ale i tak dzieciom nie
było szkoda się z nią pożegnać.
Przedszkole z Prądów
Opracowała: Małgorzata Kozakiewicz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBROWIE
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PRĄDACH

KWARTALNIK DLA PRZEDSZKOLAKA
I JEGO RODZICÓW
Strona internetowa przedszkola:
www.dabrowa-niemodlinska.yoyo.pl
Numer kontaktowy:
Dąbrowa-774641070
Prądy-774641271

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Szkoły, Przedszkola

Żegnamy zimę – witamy wiosnę
z SKKT „TRAMP-EK” z ZS w Chróścinie
Zima dobiegła końca. Już niedługo całkiem zapomnimy o dokuczliwym
mrozie, zasypanych śniegiem drogach
i krótkich, pochmurnych dniach (brrr…).
Jest jednak sposób, aby ten miniony zimowy czas zapamiętać zupełnie inaczej
– odkryli go członkowie Szkolnego Koła
Krajoznawczo – Turystycznego „TRAMP
–EK” podczas dwóch zimowych wypraw
w góry. Ale może po kolei…oto krótka
relacja z pełnych przygód eskapad:
Wyprawa I – „Zimowe wejście na najwyższy szczyt Gór Opawskich – Biskupią Kopę”
Głównym celem naszej wyprawy było
zdobycie trzeciego już szczytu Korony
Polskich Gór. Mimo niezbyt imponującej
wysokości ( 889 m.n.p.m.) wejście w zimowych warunkach okazało się nie lada
wyczynem. Dotarliśmy do Pokrzywnej
przed południem. Po rozlokowaniu się
w schronisku pełni energii wyruszyliśmy
czerwonym szlakiem w kierunku szczytu.
Już po chwili przekonaliśmy się, że łatwa technicznie ścieżka przykryta metrową warstwą śniegu będzie wymagała od
nas dużego samozaparcia. Tych 4 godzin
brnięcia w zasypanym białym puchem
lesie długo nie zapomnimy. Do celu docieraliśmy etapami. Pierwsza na szczycie stanęła męska część naszej wyprawy,
a godzinę później, wyselekcjonowana,
dwuosobowa delegacja grupy żeńskiej
(reszta umęczonych pań pozostała przy
kominku, w schronisku u podnóża szczytu). Z góry wracaliśmy we wspaniałych

humorach i… w ciemnościach rozświetlanych (przezornie zabranymi wcześniej)
latarkami. W miejscu noclegu uraczyliśmy się jeszcze przygotowanym przez
„trampkowych” kucharzy spaghetti,
a nasz całodzienny wysiłek nagrodzony
został prezentami przyniesionymi (dwa
dni przed terminem) przez Św. Mikołaja.
Rano dając odpocząć zmęczonym nogom
autobusem udaliśmy się w drogę powrotną.
Wyprawa II – „Ferie w Zakopanem”
Tym razem nasz wyjazd miał mieć charakter rekreacyjny. Nie planowaliśmy
zdobywania tatrzańskich szczytów, czy
też pokonywania zasypanych śniegiem
górskich szlaków. Okazało się jednak, że

i tu przydadzą się nam zdobyte na wcześniejszych wyprawach: hart ducha i siła
woli (szczególnie u osób zakładających
na nogi narty lub deskę po raz pierwszy). Zakopane przywitało nas śniegiem
i słońcem, czyli wymarzonymi warunkami dla miłośników białego szaleństwa.
Nie zwlekając przetransportowaliśmy
bagaże z busa do pokoi (zamieszkaliśmy
w naszej sprawdzonej bazie noclegowej
u państwa Murańki – rodziców polskiego
skoczka narciarskiego Klemensa) i udaliśmy się na stok. Ze względu na dużą
liczbę „pionierów” w naszej grupie, nie
obyło się bez upadków, fikołków i „akrobatycznych” zjazdów. Efekty tych wyczynów dały o sobie znać rano, kiedy po
raz kolejny obolałe ciała próbowaliśmy
umieścić w narciarskich kombinezonach.
Pocieszające jednak było to, że z każdym
zjazdem nasze umiejętności rosły i po 4
dniach Zakopane opuszczali profesjonalni narciarze i snowboardziści . Nasz pobyt
to oczywiście nie tylko narty – nie zabrakło wieczornych wypadów na Krupówki,
wjazdu kolejką na Polanę Szymoszkową i karkołomnego zejścia z Gubałówki,
a przede wszystkim górskiego powietrza,
wspaniałej zabawy i pełnego humoru
czasu spędzonego w gronie turystycznej
braci.
A więc podsumowując - choć za oknami
już przepiękna wiosna pełna nowych turystycznych wyzwań, to zima pełna przygód, też może być porą roku, na którą
czeka się z niecierpliwością.
opracowali:
członkowie SKKT „TRAMP-EK”
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Nasze inspiracje twórcze
Konkurs Złote Pióro.

Dnia 29 marca 2011r. w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej odbyła się gala wręczenia nagród laureatom tegorocznego
konkursu poetyckiego. To już XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich ,,Złote Pióro’’. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Na samym początku uczniowie
III klas PG w Żelaznej zaprezentowali krótki występ artystyczny.
Mogliśmy podziwiać inscenizację fragmentu utworu pt. „Mały
Książę”, jak również wysłuchać pięknych wierszy w wykonaniu
młodych artystów.
Po pokazie przyszedł oczywiście czas na wyłonienie spośród
uczestników zwycięzców. Dyrektor Aurelia Wenzel przybliżyła
nam dane na temat przebiegu konkursu i pracy Jury. Dowiedziałam się, że wzięło w nim udział 83 młodych poetów. W pierwszej
kolejności wyłoniono laureatów w grupie szkół podstawowych,
następnie w kat. szkół gimnazjalnych. Gratulacje składały i nagrody wręczały następujące osoby: Wójt Gminy Dąbrowa Marek
Leja, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Przewodniczący
Jury, poeta Jan Goczoł oraz członkowie Jury – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Zbigniew Janowski
oraz Dyrektor PG w Żelaznej Aurelia Wenzel. Członkiem Jury
była również Iwona Adam, nauczycielka z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Naroku. Wśród nagród laureaci otrzymali charakterystyczne dla tego konkursu statuetki Złotego, Srebrnego
i Brązowego Pióra oraz ufundowane przez Wójta Gminy specjalne pióra w barwach konkursu.
Każdy uczestnik, który znajdował się na
liście zwycięzców,
musiał
zmierzyć się
z wyrecytowaniem swojego
dzieła
przed
publicznością.
Pod koniec całej uroczystości głos zabrali
członkowie komisji konkursowej. Ostatnim punktem
programu był
występ małego
składu chóru
gimnazjalnego.
Bardzo miło
wspominam
chwile spędzone na gali. Nie
spodziewałam się, że aż tylu młodych poetów rozwija swoje talenty poetyckie, z czego się oczywiście cieszę. Mam nadzieję, że
kolejna edycja będzie również na takim wysokim poziomie lub
jeszcze na wyższym niż dotychczas.

KATEGORIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I miejsce – Zuzanna Żelowska – PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu – Na rozstaju
II miejsce – Natalia Grabowska – Gminny Zespół Szkół nr 1
w Ozimku – Jakbyś był
II miejsce – Weronika Szymonik – PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu – Wędkowanie
III miejsce – Karolina Okos – PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi
w Opolu – Las
Wyróżnienia:
Barbara Piróg – PSP nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu – Zwierzęta
Jarosław Wiśniowski – PSP nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu
– Królik
Julia Kuczek – PSP im. Jana Pawła II w Naroku – Moje siostry
KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce – Ilona Jachym – Gimn. – Lic. ZS im. Jana Pawła II
w Wołczynie - Los
II miejsce – Karolina Chyła – ZS Gimnazjalnych, Lic. i Zaw.
w Byczynie – Dzikie krety
III miejsce – Anna Płaczek – PG im. Jana Pawła II w Baborowie
- Starocie
III miejsce – Julia Gadzińska – PG im. K. K. Baczyńskiego poety – żołnierza AK w Żelaznej – To nic takiego
Wyróżnienia:
Małgorzata Uchnast – PG nr 7 im. Gen. Władysława Andersa
w Opolu - Iść
Zofia Zalejska – PG nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
- Drobinki wspomnień
Nagroda Specjalna Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie – Karolina Chyła – ZS Gimnazjalnych,
Licealnych i Zawodowych w Byczynie – Dzikie krety

Julia Gadzińska, uczennica kl. IIa
Publicznego Gimnazjum w Żelaznej

8

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

OPS

W trosce o Twoje dziecko
„Jestem w ciąży” ta wiadomość niesie za sobą radość, wom. Takie cechy sprawiają, że są łatwym celem dla przestępspełnienie i marzeń, nadzieję, wzruszenie, ekscytację. Ale ców; są podatne na manipulacje, łatwo wchodzą w rolę ofiary.
także szok, przerażenie, a nawet rozpacz. Wynika to z obaw Z tego powodu potrzebny jest im ciągły nadzór ze strony opieo zdrowie i życie dziecka. Żadna matka nie chce z rozmysłem kunów.
zaszkodzić swojemu potomstwu. Większość, dowiedziaw- Pamiętaj! To od Ciebie zależy czy będziesz miała zdrowe
szy się o swoim odmiennym stanie, zaczyna uważać na sie- dziecko!!!
Chcesz mieć zdrowe dziecko NIE PIJ ALKOHOLU,
bie i bardziej o siebie dbać. Ta troska obejmuje także sposób
odżywiania. Dziecko w łonie matki jest chronione ALE NIE PAL I NIE ZAŻYWAJ NARKOTYKÓW !!!
NIE PRZED ALKOHOLEM!!! CZĄSTECZKI ETANOGminna Komisja Rozwiązywania
LU ZAWARTEGO W ALKOHOLU BEZ PROBLEMU
Problemów Alkoholowych
PRZENIKAJĄ PRZEZ ŁOŻYSKO!!!
Każda ilość alkoholu, nawet lampka wina lub okazjonalnie wypity drink, działa toksycznie na rozwijające się
w łonie matki dziecko. Nie tylko alkohol
ma niszczący wpływ na rozwijający się
FIFA oraz UEFA pomaga klubom
płód. Narkotyki również są bardzo niebezpiłkarskim z naszej gminy
pieczne dla życia matki i dziecka.
Kobiety w ciąży, które piją alkohol
Środki finansowe przyznane przez Międzynarodową Federację Piłki
lub biorą narkotyki, narażają swoje dziecko
Nożnej oraz Unię Europejskich Związków Piłkarskich przeznaczone są dla
na wystąpienie nieodwracalnych uszkoklubów poszkodowanych podczas ubiegłorocznej powodzi. W Gminie Dąbrodzeń, mających konsekwencje przez całe
wa takie wsparcie trafi do: LZS Niewodniki, LZS Sławice oraz LZS Żelazna.
jego dzieciństwo i dorosłość. Uszkodzenia
Każdy z nich otrzyma kwotę 4000 zł, którą będzie mógł przeznaczyć na zakup
te przyjmują różne formy: od mikro-uszkosprzętu sportowego oraz sprzętu do konserwacji płyty boiska.
dzeń układu nerwowego i narządów do pełnoobjawowego FAS – Płodowego Zespołu
Alkoholowego.
Zmiany jakie w organizmie dziecka może
spowodować alkohol to:
- zniżona waga urodzeniowa i długość ciała
dziecka,
- uszkodzenie mózgu
- zmniejszenie odporności na choroby
- zaburzenia ogólnego rozwoju dziecka
- wiele innych, trudnych do rozpoznania
uszkodzeń
Na pełnoobjawowy FAS składają się:
- wady rozwojowe (m.in. serca i stawów)
- uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
-zaburzenia neurologiczne
- opóźnienie rozwoju fizycznego
- zaburzenia zachowania
- nadpobudliwość psychoruchowa.
Dziecko z FAS ma często trudności z uczeniem się. Źródłem kłopotów jest
słaba pamięć i mała zdolność do przetwarzania informacji. Dzieci z FAS często wykazują nieprawidłowe zachowania łamiąc
społeczne normy. Czasami nie są w stanie
przewidzieć konsekwencji własnych działań z powodu nieumiejętności poddania
ich refleksji. Nie są w stanie zrozumieć
subtelnych znaków dawanych przez otoczenie, w odpowiedzi na ich zachowanie.
Nie rozumieją gestów i wyrazu twarzy rówieśników, co utrudnia korektę zachowań
i potęguje trudności w relacjach z innymi
ludźmi. Dzieci z FAS łatwo ulegają wpły-
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Ogłoszenia

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
MG.6840.1.4.2011

Dąbrowa, 28 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie, dla których Sąd Rejonowy
w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OP1O/00076461/7
Poz. 1
Działka nr 215/6 z mapy 2 o pow. 0,1025 ha – cena wywoławcza 60.000 zł netto
Poz. 2
Działka nr 215/7 z mapy 2 o pow. 0,1025 ha – cena wywoławcza 60.000 zł netto
Poz. 3
Działka nr 215/8 z mapy 2 o pow. 0,1090 ha – cena wywoławcza 65.000 zł netto
Poz. 4
Działka nr 215/9 z mapy 2 o pow. 0,1082 ha – cena wywoławcza 64.000 zł netto
Działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, położone przy drodze gruntowej, stanowiącej drogę dojazdową do ulicy Polnej
o nawierzchni asfaltowej. Działki położone są na obrzeżu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną
i gruntów użytkowanych rolniczo. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi: droga gruntowa, kanalizacja sanitarna, a w bezpośrednim
bliskim sąsiedztwie E,W.
Gmina Dąbrowa nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 31/09, 32/09, 33/09, 50/09 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.
Wykaz o przeznaczeniu działek do sprzedaży wywieszony był od dnia 22 czerwca 2010 r. do dnia 12 lipca 2010 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami upłynął z dniem 2 sierpnia 2010 r. Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 24 września 2010 r., 25
lutego 2011 r. 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 6 maja 2011 r. Poz. 1 godz. 9.00, Poz. 2 godz. 9.30, Poz. 3 godz. 10.00, Poz. 4 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 2 maja 2011 r. Uznanie
wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 2 maja 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty
związane z zawarciem umowy.
Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa pokój 104, tel. 77 4641010.
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GOKiR w Dąbrowie

KABARET I TANIEC W CIEPIELOWICACH
W sobotnie popołudnie 26.03.
w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
zaprezentował program rozrywkowo taneczny dla mieszkańców naszej
gminy. W programie „Kabaret i taniec
czyli wiosenny przekładaniec” wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Tańca
Nowoczesnego ASTER oraz Kabaret
Cool-Och z Dobrzenia Wielkiego. Tancerze z Astera na co dzień ćwiczą w salach w Chróścinie, Żelaznej, Prądach
i Ciepielowicach. Ich instruktorami są
Damian i Ewelina Gorazdowscy. Efekty
całorocznej pracy mogliśmy podziwiać

KWIECIEŃ

na parkiecie. Damian Gorazdowski apelował przy tym do Rodziców o dyscyplinowanie swoich pociech i dbałość o frekwencję na zajęciach. Dzięki temu stale
podnoszone kwalifikacje i umiejętności
taneczne, będą mogły być prezentowane
na przeglądach i konkursach wojewódz-

kich i krajowych.
Dobrzeński kabaret przyjechał do Ciepielowic z wodewilem „Wino, kobiety
i śpiew”. Ta amatorska grupa kabaretowa
przedstawiła montaż śpiewno-poetycki
z wieloma elementami satyry. Kabareciarzom udało się wciągnąć do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak też publiczność
nieco starszą. Ponad godzinny program
artystyczny oraz pokazy taneczne zostały
nagrodzone gorącymi brawami.
W ten sposób, w lekkim i zabawowym
nastroju, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie przywitał wiosnę!
gokir
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WRZOSOLA 2011
W sobotę 9 kwietnia 2011r. w Parafii św. Józefa we Wrzoskach odbył się
po raz dziewiąty przegląd scholii liturgicznych - „Wrzosola”. Do Wrzosek zawitało 12 grup młodych miłośników pieśni sakralnych, czyli prawie jedna czwarta
schol działających w diecezji opolskiej.
Przegląd miał charakter spotkania śpiewaczego, w formie warsztatów muzycznych.
Rozpoczął się wspólnymi ćwiczeniami,
następnie została odprawiona Msza Święta. Bezpośrednio po niej rozpoczęła się
rywalizacja zespołów. Każda grupa za-

prezentowała jeden śpiew gregoriański,
obowiązkową pieśń: „Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał” oraz jeden utwór dowolny. Poziom wykonania
pieśni był bardzo zróżnicowany. Niektórzy śpiewacy zdobywali dopiero pierwsze
konkursowe szlify, ale wielu prezentowało wysoki poziom artystyczny. Zmagania
oceniało jury złożone ze studentów muzykologii, nowego kierunku otwartego
na wydziale teologicznym Uniwersytetu
Opolskiego.
Oprócz dyplomów za miejsca na podium

wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy
Dąbrowa oraz pamiątkowego wrzośca.
Prowadzący przegląd, ks. Grzegorz Poźniak zapowiedział, iż przyszłoroczna
jubileuszowa X „Wrzosola” odbędzie
się w Wielki Czwartek w Opolskiej Katedrze, gdyż takie jest życzenie ks. Biskupa Andrzeja Czai, a do Wrzosek powróci
w 2013r.

Powitanie wiosny w PP w Chróścinie
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