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Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie nosi imię Szarych Szeregów!
25 maja 2011 roku był bardzo
szczególnym dniem w historii Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie. Tego dnia
dąbrowska Szkoła oficjalnie otrzymała
imię Szarych Szeregów.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pod wezwaniem św.
Wawrzyńca w Dąbrowie. Ksiądz proboszcz
Marcin Bonk zwracając się do społeczności szkolnej, podkreślił, jak wartościowych
bohaterów wybraliśmy sobie na patrona;
jednocześnie zaznaczył, że niełatwo będzie ich naśladować bez sumiennej pracy
nad sobą i bez odpowiedzialności za każde
podjęte działanie. Podczas mszy poświęcony został przepiękny sztandar Szkoły,
ufundowany przez Radę Gminy Dąbrowa.
Na sztandarze widnieją splecone ze sobą:
motyw charakterystyczny dla Szarych Szeregów: mur ze znakiem Polski Walczącej
oraz liście dębu – symbol Dąbrowy. Autorką projektu Sztandaru jest Renata Planert-Palak, nauczycielka kształcenia zintegrowanego PSP w Dąbrowie. Obraz ten
już stał się symbolem naszego gimnazjum,
powtórzony na reprezentacyjnym banerze,
znaczkach pamiątkowych i zaproszeniach na uroczystości szkolne.
Po mszy świętej, w uroczystym pochodzie prowadzonym w marszowym rytmie przez Orkiestrę Dętą z Górażdży pod
batutą pana Manfreda Natioli, goście i uczniowie przeszli na
plac szkolny, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Królikowski odczytał
uchwałę Rady o nadaniu imienia Szarych Szeregów PG w Dąbrowie. Po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie gimnazjalistów na sztandar. Przypomnijmy, że jest on

symbolem najwyższych wartości: dobra, honoru, chęci niesienia
pomocy potrzebującym, miłości polskiej ziemi i polskiej historii
– fundamentów wychowania w naszej szkole.
Świadkami tych wydarzeń było wielu znamienitych gości, między innymi: Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, Wicemarszałek Województwa Barbara Kamińska, wicekurator oświaty
Rafał Rippel, a także przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu i Koła Opole. W uroczystości
uczestniczyli również dyrektorzy szkół z terenu gminy, dyrektor
GZEASiP Janusz Staszowski, przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi oraz bliscy przyjaciele szkoły.
Bardzo podniosłą chwilą był Apel Pamięci. Dla wielu z nas, być może jedyna
okazja, aby w tak szczególny i uroczysty
sposób oddać hołd ludziom, którzy nie
zawahali się ponieść najwyższą ofiarę
w imię miłości Polski. Obecność kompanii honorowej 10. Opolskiej Brygady
Logistycznej sprawiła, że uroczystość ta
na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Bardzo wzruszający był także program artystyczny, przygotowany przez
uczniów pod kierunkiem Grażyny Gabriel i Doroty Słomki, który zakończył
uroczystości.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do sfinalizowania tego
ważnego w życiu naszej szkoły wydarzenia. Wierzymy, że podjęte przez
nas zobowiązania będą realizowane
z równie wielkim zaangażowaniem,
jak sama uroczystość.
Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół
w Dąbrowie
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Uroczystość nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
szkole w Sławicach
Trochę historii
Niemal od początku istnienia Orderu Uśmiechu powtarzana jest historia o pewnym chłopcu z sanatorium w Konstancinie, który podczas spotkania autorskiego ze znaną pisarką
dziecięcą Wandą Chotomską zapytał „dlaczego właściwie nie ma
orderu uśmiechu? Był rok 1967. Słowa chłopca trafiły na łamy
Kuriera Polskiego, a redagujący tę gazetę dziennikarze dostrzegli
w nich wielką szansę na społeczną akcję. Uznano, że wymyślony
przez chłopca z Konstancina order powinien być nadawany dorosłym na wniosek dzieci tak, by można nim nagradzać wszystkich,
którzy niosą najmłodszym radość, uśmiech i szczęście.
Tak narodziła się idea Orderu Uśmiechu. Następnie
redakcja Kuriera Polskiego ogłosiła konkurs na projekt orderu. Wybrano słoneczko wymyślone przez dziewięcioletnią Ewę
Chrobak z Głuchołaz, z promieniami i kolorystyką jaka pozostała
do dzisiaj. Jesienią 1968 roku odbyło się pierwsze posiedzenie
Kapituły, na którym w imieniu dzieci po raz pierwszy przyznano
to odznaczenie. W 1979 roku ONZ nadała Orderowi Uśmiechu
– polskiemu odznaczeniu, ustanowionemu przez polskie dzieci
międzynarodową rangę.
Kawalerowie…
Na liście wyróżnionych tym odznaczeniem są lekarze,
pedagodzy i księża. Są osobistości znane na całym świecie, są
królowe i prezydentowe, są artyści i pisarze, sportowcy i politycy. Bł. Jan Paweł II papież, Matka Teresa z Kalkuty, Królowa
Szwecji Sylwia i wiele, wiele innych osób nie aż tak powszechnie
znanych, ale nadzwyczaj wielkiego serca. Wszystkich ich łączy
idea czynienia dobra słabszym i bezbronnym.
Uroczyste nadanie imienia
Uroczystość rozpoczęła msza, na której poświęcono
sztandar. Przed budynkiem szkoły, zgodnie z przyjętym ceremoniałem Wójt Gminy – w imieniu fundatorów czyli mieszkańców
gminy Dąbrowa - przekazał sztandar dyrektor szkoły, a następnie
uroczyście przyjęli go uczniowie. Pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru wbili: Wójt i Przewodniczący Rady Gminy. Uroczystość w Sławicach zaszczycili swoja obecnością: Wójt Gminy
Dąbrowa Marek Leja, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek, Sekretarz Gminy Rudolf Szymainda, Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Halina Seroczyńska,
Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia w Kuratorium Oświaty w Opolu

Liliana Bisowska, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, sympatycy szkoły, rodzice i opolscy Kawalerowie
Orderu Uśmiechu: Ksiądz Zygmund Lubieniecki, Helena Wąchała, Stanisław Jacek Chlebda, Mirosław Mandryga, Teresa i Kazimierz Jednorogowie.
Odsłonięto też tablicę z cytatem z wiersza Wandy Chotomskiej „Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość…”
ufundowaną przez Radę Rodziców. W szkole przygotowano
okolicznościowe wystawy. Ostatnia część uroczystości odbyła
się w budynku OSP w Sławicach gdzie miał miejsce występ artystyczny naszych uczniów i obiad. Nawiązując do ceremoniału
dekoracji Orderem Uśmiechu nasi goście poddani zostali próbie
wypicia „pucharu kwaśnej cytryny”. Wszyscy zakończyli ją promiennym uśmiechem.
Dlaczego Kawalerowie Orderu Uśmiechu?
Życie dorosłych to księga, którą czytują dzieci. Przyjmując imię Kawalerów Orderu Uśmiechu dajemy naszym uczniom możliwość czytania „takich ksiąg”. Ksiąg pełnych dobroci,
miłości, ciepła i zrozumienia.
Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie zachęceni przykładem
swoich patronów będą w przyszłości podejmowali zadania na
rzecz potrzebujących. Pragniemy by ze swojej szkoły, wynieśli
przekonanie iż pomoc okazana drugiemu człowiekowi czyni życie pełniejszym i piękniejszym, daje radość i satysfakcję.
					
B. Ottenbreit

Otwarcie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła”

13 czerwca 2011r. w Publicznej
Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
w Chróścinie odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw, wybudowanego w ramach Rządowego programu wspierania
w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych – Szkolne Place
Zabaw. Całkowity koszt budowy placu
zabaw wyniósł 256 641,30 zł w tym dotacja z programu 115 000,00 zł.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej występami artystycznymi, kwiatami i laurkami podziękowali zaproszonym gościom
za okazaną pomoc i wsparcie realizacji
projektu w ramach którego powstała na
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terenie szkoły kraina sprawności i zabawy. W uroczystości otwarcia udział wzięli
Piotr Wieczorek – Przewodniczący Rady
Gminy Dąbrowa, Marek Leja – Wójt Gminy Dąbrowa, Janusz Staszowski – Dyrektor GZEASiP w Dąbrowie, Zbigniew
Janowski – Dyrektor GOKiR w Dąbrowie.
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Szkoły, Przedszkola

MINIOLIMPIJCZYK 2011
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

6 maja 2011r, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Chróścinie obchodziliśmy mały jubileusz, a mianowicie
już po raz piaty rozgrywaliśmy MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY SPORTOWE DLA
KLAS I-III MINIOLIMPIJCZYK.
Na wstępie pani Dyrektor szkoły, Danuta
Panufnik powitała przybyłych gości, Dyrektora GZEASiP w Dąbrowie, Janusza
Staszowskiego i Dyrektora GOKiR w Dabrowie, Zbigniewa Janowskiego, a także
zawodników, ich opiekunów ze szkół: PSP
ze Sławic, PSP nr 2 z Opola, PSP nr 24
z Opola oraz gospodarzy i wspaniałą publiczność, życząc wszystkim zarówno dobrej zabawy jak i sportowej rywalizacji.
Otwarcia tegorocznej uroczystości dokonał Dyrektor Zbigniew Janowski.

Rywalizacja, jak co roku przebiegała
w gorącej, pełnej emocji atmosferze. Muszę mocno podkreślić, a zarazem podzię-

kować osobom przygotowującym dzieci
do tych zawodów, iż poza doskonałymi
umiejętnościami sportowymi drużyny wykazały się dokładnością w przestrzeganiu
ustalonego regulaminu, co oczywiście jest
ogromną zasługą ich trenerów i opiekunów.
Mamy nadzieję, że uda się nam, dorosłym,

utrzymać tę dobrą tradycję, a najmłodsi zawodnicy dający z siebie „wszystko”
będą nadal rywalizowali w poczuciu sprawiedliwości. Z tego miejsca chciałabym
podziękować Komisji Sędziowskiej tj. p.
Małgorzacie Steciuk i p. Grzegorzowi Fiecowi za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz uczniom naszego
Gimnazjum pomagającym przy sprawnym
przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji.
W kategorii klas I, pierwsze miejsce zajęła drużyna z PSP nr2 w Opolu, II-gie z PSP
w Chróścinie, III-cie z PSP w Sławicach.

W kategorii klas II, pierwsze miejsce
zdobyła drużyna z PSP w Chróścinie, IIgie z PSP nr2 w Opolu. W kategorii klas
III, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna
z PSP w Chróścinie, II-gie z PSP w Sławicach, III-cie z PSP nr 24 w Opolu, IV-te
z PSP nr 2 w Opolu. Serdecznie gratulujemy !!!
Po uroczystej dekoracji, wręczenia medali, pucharów, dyplomów i nagród nastąpił
moment zamknięcia MINIOLIMPIJCZYKA 2011, którego dokonał Dyrektor Janusz
Staszowski, życząc młodym zawodnikom
sukcesów w kolejnych rozgrywkach.
Z tego miejsca chcielibyśmy gorąco podziękować p. Dyrektor Danucie Panufnik
za coroczne, ogromne wsparcie przy organizacji imprezy i wiarę w jej powodzenie.
Również dziękujemy tegorocznym fundatorom nagród i poczęstunku : p. Ewie
Maj przedstawicielce firmy STATOIL we
Wrzoskach, p. Jackowi Kręcichwostowi
właścicielowi piekarni w Chróścinie, spółce Zott Polska z Opola, przedsiębiorstwu
TAURON Polska Energia, firmie VENDICO oraz fundacji PROLEGE z Opola.
Serdecznie zapraszamy szkoły do
wzięcia udziału w zawodach w przyszłym
roku.
W. Cieśla, PSP w Chróścinie

Namiastka afrykańskiego Safari
Po raz kolejny Stowarzyszenie Miłośników Chróściny
zorganizowało wycieczkę z okazji Dnia Dziecka. Tym razem zarząd wybrał czeskie ZOO. Chętnych na wyjazd nie brakowało.
W autokarze zasiadło 39 uczestników. ZOO w Dvur Kralove, nie
jest typowym ogrodem, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest
jedynym w Środkowej Europie, które prowadzi hodowlę okapi
w niewoli. ZOO zajmuje powierzchnię 65 ha, z czego 27 ha to
ogród z afrykańską fauną.
Czesi stworzyli w Dvur Kralove namiastkę afrykańskiego Safari i zwierzynę można tu oglądać poruszając się po ogrodzie bu-
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sem. To w dużym stopniu zwiększyło atrakcyjność tego miejsca
i zapewniło, że dzieci w niezapomniany sposób przeżyły kontakt
z fauną afrykańską. A do zobaczenia mieliśmy lwy, tygrysy, słonie, zebry, hipopotamy, żyrafy okapi, antylopy, mnóstwo gatunków ptactwa afrykańskiego i wiele, wiele innych gatunków zwierzyny afrykańskiej. Unikatem jest nosorożec biały, północny. Na
świecie żyją prawdopodobnie jedynie 24 osobniki, z których 9
znajduje się w tym ZOO.
Aparat fotograficzny był tu absolutną koniecznością. Zdjęcia
zwierząt z odległości 2-3 metrów były naprawdę możliwe!
Podczas zwiedzania uczestnikom wycieczki dopisywała równie
afrykańska pogoda. Żar lał się z nieba i w poszukiwaniu cienia
można było wejść do pawilonów monotematycznych np.: „Świat
wodny” czyli pawilon ryb i gadów, pawilon drapieżników, pawilon małp człekokształtnych czy wyjątkowy pawilon „Ptasi
Świat”.
Dla wielbicieli dinozaurów był również pawilon jurajski, w którym można było zobaczyć figury prehistorycznych gadów zaaranżowane w realistyczny sposób.
Zwieńczeniem wycieczki było jeszcze ognisko w parku
w Chróścinie połączone z pieczeniem kiełbasek. Mamy nadzieję,
że wyjazd pozostawił posmak przygody i uatrakcyjnił dzieciom
czerwcowy weekend..
k.gołebiowska-jarek
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Stowarzyszenia, Organizacje

Gdzie są nasze skarby?
4 maja 2011r. zostało wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie
Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY”,
dzięki czemu uzyskało osobowość prawną
i może rozpocząć swoją statutową działalność.
Wsparcie naszej inicjatywie
udzielili m.in.: Wójt Gminy Dąbrowa,
profesorowie opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji gminnych i wielu innych pasjonatów, zamieszkujących naszą gminę.
Celem Stowarzyszenia „DĄBROWSKIE
SKARBY” jest: wspieranie działań na
rzecz ochrony zabytków, zdobywanie
i popularyzowanie wiedzy na temat historii i archeologii, prowadzenie ewidencji miejsc związanych z dziejami gminy
Dąbrowa.
Zamki i pałace, których jest nie
mało w gminie Dąbrowa, są wysuwającymi
się na pierwszy plan skarbami naszej gminy, jednakże zarząd Stowarzyszenia oraz
jego członkowie, są przekonani o tym, że
w każdej miejscowości naszej gminy odnajdziemy wiele innych mniejszych „skarbów”. Skarbem są stare fotografie, które
dokumentują historie ludzi związanych
z naszymi okolicami, publikacje książkowe, czasopisma, które traktują o naszej
historii. Stare przedmioty, które zalegają
na naszych strychach w naszych stodołach
i innych miejscach również będą cennymi
świadkami naszej przeszłości. Nie zapominać należy również o wspomnieniach
członków naszych rodzin, których pamięć
niejednokrotnie potrafi oddać o wiele
więcej niż nie jedna fotografia czy nawet
książka.

Zachęcamy do uwieczniania w kadrze obiektywu dnia dzisiejszego, wszystkich cennych w Państwa ocenie, elementów
architektury tak małej jak i tej większej.

Pozwoli to uchwycić w kadrze niszczejące elementy. Niejednokrotnie ciężko nam
jest pokazać nasze małe „skarby” innym.
Dzięki Stowarzyszeniu, przy współpracy z
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie, będziemy mogli udostępnić
je szerokiemu gronu mieszkańców gminy. Nasze skarby będziemy mogli również
pokazać na stronie internetowej www.dabrowskieskarby.pl.
Niezależnie od pracy członków Stowarzyszenia, w swoje działania
chcielibyśmy włączyć nauczycieli, dzieci
i młodzież szkolną, którym będziemy starali się zaoferować różne formy propagowania ich pracy. Chcemy, aby młodzież nie
tylko żyła dniem dzisiejszym, ale poczuła
satysfakcję z bycia mieszkańcem Gminy
i to niezależnie od swoich korzeni. Zainteresowanie dzieci i młodzieży pragniemy wzbudzić organizując w nowym roku
szkolnym konkursy: m. in. na najstarszą
fotografię, dokument, czy ciekawie opowiedzianą historię. Przewidujemy oczywiście nagrody.
Zachęcamy wszystkich do

współpracy i udziału w pracach Stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na nowych
ludzi i szczerze zainteresowani nowymi
pomysłami, wspierającymi propagowanie
ochrony cennych dóbr kultury.
Jesteśmy przekonani, że dzięki licznym mieszkańcom naszej gminy,
będziemy mogli w najbliższym czasie
pokazać interesujące miejsca, wystawić
ciekawe przedmioty czy opublikować ciekawe historie dotyczące naszego miejsca
zamieszkania.
W najbliższym czasie Stowarzyszenie, zamierza podjąć współpracę
z Uniwersytetem Opolskim, właścicielem
Zamku w Dąbrowie, w celu udostępnienia
go w części gościom Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO”,
które odbędą się w dniach 9-10 września
br.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, do współpracy
i wspierania inicjatywy jaką promuje Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury
w Gminie Dąbrowa
„DĄBROWSKIE SKARBY”
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56/110, 49-120
Dąbrowa
KRS: 0000385262, NIP: 991 048 53 64,
REGON: 160397230
tel. 792 141 194, fax. 77/ 40 00 963,
e-mail: l.litwinowicz@gmail.com
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Łukasz Litwinowicz
Prezes Stowarzyszenia

Park Dworski w Chróścinie – trwają prace...
Koło Wędkarskie w Chróścinie realizuje wiele przedsięwzięć na terenie parku dworskiego informuje szef Koła Józef Malik.
W 2010 roku w parku w Chróścinie wykonano wiele robót ziemnych, porządkowych i kosmetycznych. Członkowie miejscowego klubu wędkarskiego wykonali te prace społecznie. Pracę
mieszkańców przy naszym parku można wycenić na około 20 tys.
złotych, nie licząc kosztów sprzętu i paliwa. Zostały utwardzone
alejki i parking, teren został odchwaszczony, zamontowano ławki, kładkę wędkarską, tablicę reklamową a plac grillowy został
pokryty kostką. W tym roku członkowie klubu wiosną przystąpili do prac na terenie
parku. Główną alejkę
utwardzono kruszywem,
otrzymanym od jednej
z firm.
Wzdłuż głównej alejki
posadzono około 150
szt. krzewów otrzymanych od Szkółki Leśnej
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z Opola., zaś teren wokół stawów został wyrównany i posadzono
trawę. Za pieniądze uzyskane ze zbiórki złomu zakupiono nowy
komplet ławek i kilka małych siedzisk, stanowiących równocześnie stanowiska wędkarskie. Dzięki sponsorowi, zamówione zostały kolejne ławki: jeden duży komplet i 6 małych ławek,
które zostaną zamontowane do końca czerwca. Zaznaczyć warto,
iż prace montażowe i impregnacyjne wykonuje koło wędkarskie
oczywiście w własnym zakresie i z własnych środków.
Jednocześnie trwają przygotowania do tegorocznego III Festynu
Wędkarskiego, który zaplanowano na 3 lipca. Impreza rozpocznie się około godziny 15.00 zawodami wędkarskimi, a przez
cały czas towarzyszyć będzie nam kabaret Krzysztofa i Alicji
z Warmątowic. W programie przygotowano wiele atrakcji, szczegóły już niebawem na stronie www.chroscina.eu. Zaproszenie
kierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy.
W trosce o wizerunek parku, jego bezpieczeństwo, ochronę
i czystość trwa uzgadnianie poszczególnych punktów Regulaminu Użytkowania Parku. Teren parku wraz ze stawami jest wizytówką wsi Chróścina. Dlatego uczmy nasze dzieci szacunku do
przyrody i pracy innych.
k.gołębiowska-jarek
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Konkursy

„Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą”
Pod takim hasłem odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie:
Mikołaj Żytyński (II miejsce w grupie dzieci średnich) oraz
Katarzyna Gwość (V miejsce w grupie dzieci starszych).
25 maja 2011 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego. Fundatorami nagród były instytucje wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego: Wojewoda
Opolski, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej oraz Opolskie
Kuratorium Oświaty. Organizatorzy docenili wysiłek uczniów
i opiekunów przygotowując wspaniałe i cenne nagrody, dyplomy,
podziękowania oraz poczęstunek.
Jak podkreśliła Pani Halina Bilik – Opolski Kurator
Oświaty, zebrani laureaci są dowodem na to, że wśród dzieci

i młodzieży szkolnej mamy prawdziwe talenty, ale to przecież
„Rok odkrywania talentów”.
Podczas uroczystości miała miejsce multimedialna prezentacja prac finalistów.
Należy podkreślić, iż wojewódzka komisja konkursowa
zakwalifikowała do finału na szczeblu centralnym prace uczniów
naszej szkoły.
Dodatkową nagrodą i zarazem atrakcją było zwiedzanie „Wystawy interaktywnej – zabawy z nauką” w Muzeum Śląska Opolskiego.
Wyróżnionym uczniom gratulujemy i trzymamy kciuki! Marzenia się spełniają… W ubiegłym roku Mikołaj Żytyński
zajął bowiem II miejsce w konkursie plastycznym na etapie centralnym.
				
Renata Planert - Palak

Program „Przyjaciele Zippiego”
Przyjaciele Zippiego to program dla małych dzieci
o różnych umiejętnościach. Nie koncentruje się on na dzieciach
z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Składa się z 24 spotkań. Nauczyciele prowadzący te zajęcia są specjalnie przeszko-

leni. Program składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera
odrębne opowiadanie. Dzieci wiele usłyszą o bohaterze o imieniu Zippi. Jest to patyczak, a jego przyjaciele to grupa chłopców
i dziewczynek.Opowiadania prezentują ich w okolicznościach
dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się,
zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze
zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa. Program uczy dzieci:
jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać; jak mówić to, co chce się powiedzieć; jak słuchać uważnie; jak prosić
o pomoc; jak nazywać i utrzymywać przyjaźnie; jak radzić sobie
z samotnością i odrzuceniem;jak mówić przepraszam; jak radzić
sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym; jak rozwiązywać
konflikty; jak radzić sobie ze stratą i zmianą między innymi ze
śmiercią; jak adaptowć się do nowych sytuacji; jak pomagać innym.
W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są z czwórką chłopców 5 i 6-letnich. Zrealizowaliśmy już 6 części programu. 30 maja
odbyło się uroczyste zakończenie zajęć z wręczeniem dyplomów
i koron. Z Zippim spotkamy się w nowym roku szkolnym!
Przedszkole Prądy
Małgorzata Kozakiewicz
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Szkoły, Przedszkola

Kindertag – Barnens dag – Dzień Dziecka
1.06.2011. – PP Narok
W pierwszym dniu czerwca do
przedszkola przybyli na obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, połączone z prezentacją produktów projektu:
„Tradycje naszych przyjaciół z Europy”
realizowanego w ramach programu Comenius znakomici goście, rodzice i przyjaciele naszej społeczności przedszkolnej. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik,
Wojewódzki Koordynator Programu Comenius Halina Pilarz , Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz przedstawiciele
władzy samorządowej i lokalnej.

Przedszkolaki prezentują nasze odrębne
tradycje w tańcu i pieśni o „Utopcach”.

Cztery placówki przedszkolne z trzech
krajów: Polski (Narok) , Szwecji (Vislanda) i Niemiec (Lengede) utworzyły
wielostronne partnerstwo i urzeczywistniły ideę projektu, który uzyskał akceptację Komisji Europejskiej i pozyskał
fundusz w wysokości czterdziestu sześciu tysięcy Euro.

poczucia odrębnej tożsamości regionalnej, wymiana doświadczeń pedagogicznych, nabycie teoretycznej i praktycznej
wiedzy i inne.
W ramach projektu przyjęto następujące
tematy do realizacji:
- tradycje dziękowania za plony – dożynki w Polsce;
- obchody mikołajek w Niemczech ,
- tradycje powitania wiosny w Polsce,
- uroczystość przesilenia letniego i obchody święta Łucji w Szwecji,
- tradycja karnawału w Niemczech.

Brawurowe wykonanie aranżacji utworów szwedzkiego zespołu Abba.
W rolach żeńskich: Julia K., Weronika
L., zaś męskich: Piotr K. i Jan G.
Dyrektor Gizela Przybyła składa podziękowania Wójtowi Gminy Dąbrowa
za udzieloną pomoc w trakcie realizacji
programu Comenius.

Koordynatorem projektu, a zarazem
jego autorem jest Gizela Przybyła – Dyrektor PP im. św. Franciszka z Asyżu
w Naroku.

Na przestrzeni dwóch lat zgłębialiśmy tradycje przyjaciół ze Szwecji i Niemiec, a teraz podzieliliśmy się
swoimi doświadczeniami i wrażeniami,
co o tej samej porze uczynili nasi zachodni i północni przyjaciele.

Goście w osobach: Genowefy Dulęby
i Przemysława Gajosa podczas zwiedzania wystawy produktów projektu.

Opolski Kurator Oświaty Halina
Bilik kieruje słowa uznania pod adresem uczestników projektu.

CZERWIEC

Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie dzieci przedszkolnych w tradycje
europejskich przyjaciół, utrzymywanie
i pogłębianie przyjaźni pomiędzy uczestnikami, pośredniczenie i wzmocnienie

„Galeria na ścianie”, czyli nasz
przedszkolny Comenius w kadrze.

Mamy powód do radości, bowiem
założone cele ogólne i szczegółowe zostały w pełni zrealizowane.
Wszystkim, którzy wzięli bezpośredni udział w programie i sprawili,
że nabrał on prawdziwie europejskiego wymiaru, składamy podziękowania.
Niech nasza europejska podróż nadal
trwa!
Opracowały:
Gizela Przybyła
Marzanna Grygorowicz
Anna Nogas
PP Narok
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Z poezją na wesoło
Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę
W związku z tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek, 19 maja br. odbyło się spotkanie w bibliotece w Karczowie,
w którym uczestniczyły przedszkolaki. Czytanie wierszy Wandy
Chotomskiej przez Panią Beatę Bąk, było niezwykle barwne,
pełne radości i zabawy. Największą przyjemność dzieciom sprawiło wysłuchanie wiersza pt. „Tadek – Niejadek”. Opowiada on
o chłopcu, który nie chciał jeść, jednakże niespodziewana przygoda z balonem sprawiła, że zmienia zdanie.
By wiersz na dłużej pozostał w pamięci, dzieci otrzymały kolo-

rowe baloniki.
Na zakończenie zadano najmłodszym pytanie, dlaczego
warto czytać książki. Odpowiedzi były budujące i ciekawe, ale
zawsze wskazywały na to, iż czytanie rozwija wyobraźnię i uczy
myślenia. Jednym słowem, czytanie to skarbnica mądrości i piękny język literacki.
Biblioteka zaprasza dzieci i dorosłych do korzystania z książek.
				
Kazimiera Jeziorańska

OBCHODY DNIA DZIECKA W PSP W NAROKU
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej
w Naroku Dzień Sportu i Rekreacji. Uczniowie klas IV- VI wzięli udział w rozgrywkach sportowych i ognisku połączonym z pieczeniem kiełbasek. Następnie po
krótkim odpoczynku wyruszyli na rajd rowerowy po Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Trasę rajdu prowadzącą ścieżkami wśród malowniczych lasów łęgowych
i grądowych wyznaczyła pani Grażyna
Frejus. Uczniowie mogli obejrzeć Gęsi
Staw, gdzie występują ciekawe rośliny
wodne m.in. kotewka orzech wodny, grążel żółty i grzybienie białe. Pomniki przyrody w parku krajobrazowym to najczęściej dęby szypułkowe i buki .Dzieci miały
okazję zobaczyć unikalny okaz dębu szypułkowego o imieniu Klara i poznać związaną z nim legendę o nieszczęśliwie zakochanej dziewczynie. Wycieczka do parku
była przede wszystkim atrakcyjną lekcją
przyrody połączoną z rekreacją i edukacją
regionalną. W drodze powrotnej znalazł
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się czas na lody i słodycze.
Wycieczka do wioski indiańskiej stylizowanej na obozowisko Indian
z Wielkich Równin Ameryki Północnej
dostarczyła uczniom klas I-III także wiele
niezapomnianych wrażeń.
Wioska indiańska „ Hocioka” mieści się
w gospodarstwie agroturystycznym Bufalo – Ranch w Dąbrówce Dolnej. Pobyt
w wiosce uatrakcyjnił bogaty program.
Dzieci rozpoczęły wycieczkę
od malowania twarzy, jak przystało na
prawdziwych Indian. Zwiedzając wioskę,
zobaczyły kolorowe namioty tipi – przenośne domy Indian. Miały okazję poznać
ich domostwa i mnóstwo przedmiotów
codziennego użytku (stroje, naczynia, zabawki, instrumenty). Każde dziecko spróbowało swoich sił w sprawnościowych
konkurencjach takich jak: tor przeszkód,
strzelanie z łuku, wyścigi żółwi, rzucanie
„marchewką”.
Po zmaganiach fizycznych można było
odpocząć przy pięknych opowieściach

wyjaśniających stare mądrości życiowe
aktualne również w dzisiejszych czasach.
Myślą przewodnią, która towarzyszyła
zajęciom było rozwijanie miłości i poszanowania przyrody, środowiska oraz uczenie szacunku dla osób starszych i kobiet.
Pobyt w wiosce był dla uczniów ciekawą
lekcją historii, geografii, ekologii i etnografii na świeżym powietrzu.
Kolejną atrakcją wycieczki był pobyt
w Nadleśnictwie w Kup. Tam dzieci zwiedziły Izbę Leśną.
Podczas zwiedzania Izby Leśnej
uczniowie wysłuchali wielu przyrodniczych opowieści przewodnika, obserwowali niezwykłe okazy zwierząt naszych
lasów, pól, łąk i wód.
Dzień Dziecka bardzo się udał,
zwłaszcza, że dopisała nam pogoda i humory.
Joanna Jakubiak
Przemysław Gajos
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Reaktywacja świetlicy w Nowej Jamce i nie tylko …
Mimo, iż świetlica w Nowej
Jamce wznowiła swoją działalność z początkiem kwietnia bieżącego roku, to oficjalne ognisko inaugurujące działalność
świetlicy miało miejsce 21 maja. Pogoda,
humory oraz zaproszeni goście dopisali.
Na czas stawili się przedstawiciele świetlic z Dąbrowy, Naroka i Mechnic, przedstawiciele Rady Sołeckiej z sołtysem Andrzejem na czele, a także goście z Opola.
Dzieci oraz młodzież z Nowej Jamki godnie sprawowali funkcję gospodarzy całej

imprezy, wiedli również prym podczas
towarzyskiego meczu piłki nożnej: Nowa
Jamka - reszta świetlic. Obie drużyny walczyły fair play, dzielnie zmagając się ze
skwarem i swoimi słabościami. Ku zadowoleniu wychowawcy świetlicy w Nowej
Jamce, goście zostali pokonani przez gospodarzy w obu połowach meczu.
Po rozgrywkach, dzięki pomocy pana
sołtysa, rozpalono ognisko przy którym
wspólnie upieczono kiełbaski oraz chleb.
Podczas integracyjnego spotka-

nia, oprócz strawy, zadbano również o coś
dla ducha czyli oprawę muzyczną. Za
inicjatywę oraz pomoc dziękujemy Mateuszowi, który specjalnie na to spotkanie
przygotował sprzęt oraz dobrał odpowiednie utwory muzyczne. Całe integracyjne
spotkanie odbyło się pod patronatem ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”.
Kolejną okazją do świętowania
był obchodzony 1 czerwca Dzień Dziecka. Świetlice również uczciły ten dzień,
serwując swoim podopiecznym słodycze, rozgrywki sportowe oraz możliwość
własnoręcznego wykazania się na polu gastronomicznym, a mianowicie w przygotowaniu zdrowych i smacznych surówek
warzywnych i sałatek owocowych w wykonaniu najmłodszych.
Pomimo tego, iż pogoda nie utożsamiała się z radosnym nastrojem podopiecznych to i tak w świetlicach można
było zanotować niesamowity wzrost temperatury.
Wszystkim dzieciom z okazji ich
święta życzymy samych słonecznych dni,
radości i uśmiechu od ucha do ucha!
Opracowała M.K.

Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Chróścinie
Sobota 21.05.2011r. wyglądała
w Zespole Szkół w Chróścinie inaczej niż
zwykle. Puste w weekend, po całotygodniowych „zmaganiach” w zdobywaniu
wiedzy, klasy i korytarze zapełniły się
uczniami, nauczycielami i przybyłymi
gośćmi. Wolny zazwyczaj
dzień społeczność szkolna
postanowiła poświęcić na zaprezentowanie
przebogatej
historii i tradycji, ale przede
wszystkim dnia dzisiejszego
placówki. W ofercie przygotowanych atrakcji nie zabrakło niczego - były rozgrywki
sportowe, lekcje otwarte, występy artystyczne oraz prezentacje realizowanych w szkole
projektów edukacyjnych. Na
wspólnej nauce, rozmowach,
występach i zabawie czas płynął tak szybko, że planowane
na godzinę 17.00 zakończenie
„Dnia Otwartego”, na prośbę uczestników, przesunięto
o ponad godzinę. Uśmiech na
twarzach dzieci, podziękowania i pytania o następny termin

CZERWIEC

tego rodzaju imprezy, od osób opuszczających mury szkoły, nie pozostawiały wątpliwości – impreza zakończyła się pełnym
sukcesem. Jej wspaniały odbiór przez
dzieci i młodzież, jak i społeczność lokalną, utwierdził wszystkich w przekonaniu,

iż inicjatywa warta jest kontynuowania.
Więcej informacji i zdjęć na stronie szkoły: www.zschroscina.eu
Opracował: Krystian Iwański
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Dąbrowa, 03 czerwca 2011 r.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych :
Poz. 1
Skarbiszów - 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 54.600 zł netto.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
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.
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży wywieszony był od dnia 3.06.2008 r. do 24.06 2008 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 15 lipca 2008 r.
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 kwietnia 2011 r.
Poz. 2
Chróścina ul. Nowowiejska - działka nr 311/8 o pow. 0,0914 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza 68.650 zł brutto
Poz. 3
Chróścina ul. Nowowiejska - działka nr 312/8 o pow. 0,0737 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza 64.050 zł brutto
dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00119412/3.
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.
Wykaz wywieszony był od dnia 10 września 2008 r. do dnia 1 października 2008 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 22 października 2008 r.
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 kwietnia 2011 r.
Nieruchomości w Poz. 1, Poz. 2, Poz. 3 nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Przetargi odbędą się w dniu 15 lipca 2011 r. Poz. 1 godz. 10.30, Poz. 2 godz. 11.00, Poz. 3 o godz. 11.20 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 lipca 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem
11 lipca 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 przepisem notarialnym.
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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Szkoły, Przedszkola

GRUNT TO DOBRA ZABAWA
1 czerwca br. w Zespole Szkół w Dąbrowie upłynął
pod hasłem „Służby mundurowe dzieciom”. W trakcie imprezy
z okazji Dnia Dziecka straż pożarna, wojsko oraz policja prezentowały sprzęt i walory swojej służby.

Wszyscy nasi goście zapewnili dzieciom małym i dużym wspaniałe atrakcje. Strażacy zapraszali do swego wozu, pozwalali
zakładać hełmy, kurtki. Odbył się bardzo interesujący pokaz
z zakresu ratownictwa. Wojsko zaprezentowało akcesoria
wykorzystywane w czasie misji oraz na służbie. Wszystko to
można było dotknąć, przymierzyć i zrobić sobie pamiątkową fotkę.
Co ciekawe – jednakowo zainteresowani byli i chłopcy,
i dziewczęta.
Policja zorganizowała miasteczko policyjne. Ci, co wcześniej
zmierzyli się z teorią, mogli zdawać egzamin na kartę rowerową
oraz motorowerową.
Przygotowane były również konkursy na najdłuższe papierowe spaghetti, na opowiadanie , w którym wszystkie słowa zaczynają się tą samą literą, na ciekawy opis koleżanki (kolegi)
z równorzędnej klasy. Każda klasa przygotowała transparent nt.
„Kibicuj z klasą”. Wiele uczniów wykazało się niezwykłą pomysłowością na przebranie w tym dniu. Zabawa była przednia…
Kto nie zdążył przebrać się, mógł skorzystać z studio malowania
twarzy i …. zmienić się np. w tygryska czy dalmatyńczyka.
Rada Rodziców przygotowała czekolady dla każdego
dziecka, a rodzice upiekli pyszne ciasta.
Bardzo serdecznie dziękujemy: Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji Nadinspektorowi Bogdanowi
Klimkowi, Dowódcy X Brygady Logistycznej im. pułk. Piotra

Wysockiego w Opolu Pułkownikowi Adamowi Słodczykowi
oraz Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Karolowi Widacha. Również wielkie podziękowanie składamy Komisarzowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Opolu Markowi Florianowiczowi, który po raz kolejny
angażuje się w życie naszej szkoły.

Szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku… Mamy nadzieję, że tego typu impreza na stałe zagości w naszym kalendarzu.
Mirosława Prędka
Renata Planert - Palak

„GMINNY MAM TALENT”
– zapisy rozpoczęte
Potrafisz ładnie śpiewać, tańczyć, grać na instrumencie, recytować wiersze, opowiadać kawały? A może masz jakiś inny ukryty talent, z którym chciałbyś się podzielić?
Jeśli tak, to weź udział w Gminnym Mam Talent organizowanym 21 sierpnia podczas Dożynek Gminnych we Wrzoskach. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby zaprezentować swe talenty przed szeroką publicznością. Całość oceniać
będzie profesjonalna komisja konkursowa. Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zapisy można zgłaszać pod numerem tel. 510808472 (P. Daniel Wocka).

CZERWIEC
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