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Aktualności

PRZEBUDOWA SKRZY OWANIA W D BROWIE
Trwaj prace przy przebudowie skrzy owania drogi krajowej nr 46 w D browie. Rozebrano chodniki, zerwany został asfalt , przebudowano i zmodernizowano odwodnienie oraz zdemontowano kładk dla pieszych znajduj c si nad drog . Koszt inwestycji to 3 mln zł. Planowany termin
zako czenia prac drogowych to 30 listopada 2011 r.

Do yna wyczyszczona
Po wielu staraniach ze strony Urzędu Gminy w Dąbrowie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zlecił oczyszczenie rzeki Dożyny na odcinku od Naroka do
Dąbrowy. Odcinek o długości 9,5 km został wyczyszczony zgodnie z zaleceniami Gminy Dąbrowa po zakończeniu prac związanych ze zbiorami. W dniu 9.11.2011r. nastąpił odbiór prac zwią-
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zanych z wyczyszczeniem Dożyny w którym oprócz wykonawcy
prac przedstawicieli WZMiUW w Opolu również uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Gminy z-ca wójta Erwin Marsolek oraz
inspektor Marek Snela.
m.snela

YCIE GMINYD BROWA

Szkoły, Przedszkola

Nasze Szkoły Podstawowe realizuj kolejny Projekt POKL
Wszyscy uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
z Gminy D browa zostali obj ci Projektem pn. „Wiara w siebie
kluczem do sukcesu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach Projektu realizowane s nast puj ce zadania:
1. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne „Piknik” profilaktyczny Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla 229 uczniów z 4 szkół
Gminy Dąbrowa, realizowane w weekendy. Każdy uczeń weźmie
udział w dwóch godzinach zajęć terapeutycznych i czterech godzinach zajęć integracyjnych. Program wspierać będzie pracę nad
sobą, rozwojem zainteresowań oraz kompetencji kluczowych, prowadzących do samorealizacji i integracji społecznej. Pozwoli na
poprawę umiejętności komunikowania się, wzrost poczucia własnej
wartości, samooceny oraz zdobycie wiedzy w zakresie sposobów
przeciwdziałania agresji i uzależnieniom, a także umiejętności pokonywania stresu. Zajęcia prowadzić będą psychologowie z kwalifikacjami do zajmowania się danym obszarem i do prowadzenia
zajęć z dziećmi.
2. Terapia pedagogiczna - Specjalistyczne zajęcia wyrównawcze,
realizowane we wszystkich szkołach podstawowych w gminie.
Weźmie w nich udział 43 uczniów, podzielonych na 9 grup terapeutycznych. Każdy z nich weźmie udział w 29 godz. zajęć, które
przeznaczone są dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami
w zakresie kompetencji językowych. Program uwzględniał będzie
terapeutyczne kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod
uczenia się i koncepcji inteligencji wielorakich, które zapewnią aktywizację wszystkich sfer rozwoju i wzrost poczucia własnej wartości.
3. Różne oblicza matematyki - Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
realizowane w weekendy we wszystkich podstawówkach z naszej
Gminy. Weźmie w nich udział 106 osób. Każdy z uczniów weźmie
udział w 23 godzinach warsztatów i jednym dwudniowym wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie. Zadanie realizowane innowacyjnymi metodami nauczania z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, popularyzować
będzie matematykę wśród uczniów i położy nacisk na możliwości
praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym, wpłynie na

podniesienie motywacji do nauki.
4. Warsztaty artystyczne - Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole w Dąbrowie, rozwijające kompetencje kluczowe, a w szczególności świadomość i ekspresję kulturową. Weźmie w nich udział 16
uczniów. Program obejmuje 54 godziny warsztatów weekendowych, 40 godzin zajęć w Pokrzywnej i 3 wyjazdy do teatru, muzeum
i na   wystawę. Zadanie rozwijać będzie samodzielność myślenia,
sprawność językową, zainteresowania kulturalne oraz wzmacniać
poczucie własnej wartości i kształcić umiejętność pracy w grupie.
Efektem pracy będzie wystawienie sztuki teatralnej, do której uczniowie napiszą scenariusz i wykonają scenografię.
5. Gram, śpiewam, słucham - Zajęcia pozalekcyjne realizowane
w szkole w Sławicach, rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną. Program obejmuje udział uczniów w zajęciach warsztatowych, 2 wyjazdach do filharmonii i jednym wyjeździe do teatru
muzycznego. Działanie wzmacniać będzie poczucie własnej wartości, podnosić kreatywność i kształcić umiejętności interpersonalne.
Program uwzględniać będzie doskonalenie umiejętności śpiewu,
dykcji, intonacji, pracy z mikrofonem oraz technikę gry na instrumentach. Efektem pracy będzie koncert wokalno-instrumentalny
wykonany przez uczestników zajęć dla społeczności lokalnej.  
6. Komunikacja językowa w praktyce - Pozalekcyjne zajęcia interdyscyplinarne (dziennikarskie, językowe, kronikarskie, teatralne,
informatyczne) realizowane w szkole w Naroku. W zajęciach weźmie udział 30 uczniów. Działanie obejmuje 70 godzin warsztatów
weekendowych, 2 wyjazdy do teatru i wycieczkę edukacyjną do
Muzeum K. Makuszyńskiego w Zakopanem. Zadanie ma na celu
wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne siły, poprzez
pokonywanie trudności w poprawnym posługiwaniu się językiem
ojczystym oraz doskonalenie umiejętności tworzenia różnych form
wypowiedzi. Efektem pracy będzie wystawienie sztuki teatralnej,
wykonanie kroniki, gazetki i publikacja.
7. Bliżej kultury krajów anglojęzycznych - Pozalekcyjne zajęcia
weekendowe doskonalące umiejętność komunikacji w j. angielskim oraz zapoznające z kulturą krajów anglojęzycznych, realizowane w PSP w Chróścinie. Uczniowie wezmą udział w warsztatach
z języka angielskiego, warsztatach tanecznych, warsztatach kulturoznawczych, 2 dniowej wycieczce edukacyjnej do miasteczka
kowbojskiego w Ścięgnach koło Karpacza, wyjeździe do teatru na
sztukę w j. angielskim. Program polegać będzie na wykorzystaniu
języka angielskiego w sytuacjach realistycznych. Uczniowie poszerzą słownictwo, udoskonalą  umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, pisania oraz mówienia.

PODZIĘKOWANIE
Dzie Pracownika Socjalnego przypadaj cy 21 listopada,to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w udzielaniu wsparcia
najbardziej potrzebującym. Państwa praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie w drodze ku samodzielności. Życzę, aby
codziennemu wykonywaniu tej ważnej roli, towarzyszyło poczucie satysfakcji, a także zdrowie i wszelka pomyślność w życiu
osobistym.
Z wyrazami szacunku
Jolanta Szpala
Kierownik OPS w Dąbrowie
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Szkoły, Przedszkola

UWIERZ W SIEBIE
PROJEKT POKL W NASZYCH GIMNAZJACH
Gimnazja z Gminy D browa
przyst piły do realizacji Projektu zatytułowanego „Uwierz w siebie- wygraj
przyszło ć”,
  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W placówkach w
elaznej,
Chró cinie i D browie prowadzone b d
zaj cia pod szyldem Szkolny O rodek
Kariery. Są to specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczyć będzie
73 uczniów, podzielonych na 5 grup. Każda z grup weźmie udział w warsztatach na
terenie szkoły oraz w   warsztatach wyjazdowych w czasie ferii zimowych. Gimnazjaliści pojadą na wycieczkę edukacyjną
na Uniwersytet Wrocławski oraz do Obserwatorium Meteorologicznego we Wrocławiu. Uczniowie gimnazjów, stojąc u progu
wyboru szkoły, otrzymają profesjonalną
pomoc, która pomoże im trafnie podjąć
decyzje edukacyjne i zawodowe. Świadomy wybór ścieżki rozwoju zawodowego
pozwoli obniżyć społeczne koszty kształcenia, a trafność wyborów zminimalizuje
koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych decyzji.
Kolejnym zadaniem w ramach
Projektu będą zajęcia psychologiczno-pe-

dagogiczne „Piknik” profilaktyczny”.
W zajęciach weźmie udział 266 uczniów z 3
gimnazjów gminy Dąbrowa. Każdy gimnazjalista weźmie udział w zajęciach terapeutycznych i integracyjnych. Przewidywana
tematyka: mity uzależnień, komunikacja interpersonalna, podniesienie poczucia własnej wartości. Uczniowie rozszerzą swoją
wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniami,
umocnią swoją negatywną postawę wobec
szkodliwych używek i skutków różnych
uzależnień, poprawią relacje interpersonalne.
We wszystkich gimnazjach realizowane będzie także zadanie pod nazwą
„Matma da si lubić”. Będą to zajęcia
pozalekcyjne z matematyki, w których
weźmie udział 83 uczniów. Każdy gimnazjalista weźmie udział w warsztatach
matematycznych na terenie szkoły, w warsztatach wyjazdowych do kręgielni oraz
2-dniowej wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauk Kopernik i Muzeum Techniki
w Warszawie. Na zajęciach uczniowie będą
wykorzystywać matematykę w sytuacjach
realistycznych i do rozwiązywania zadań
problemowych, wymagających zintegrowanej wiedzy i korzystania z różnych źródeł
informacji. Urozmaiceniem będzie wyjazd
do kręgielni, mający na celu gromadzenie
danych statystycznych, a następnie ich analizę w postaci graficznej i wykorzystanie
tych informacji do oceny umiejętności gry
w kręgle.
W Gimnazjum w Chróścinie w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane
będzie zadanie pod nazwą „Poszukiwacze

skarbów”. Są to zajęcia rozwijające kompetencje językowe i informatyczne. Każdy
uczestnik zadania skorzysta z trzydniowych
warsztatów wyjazdowych w Zakopanem
„Mój język – mój skarb”, pojedzie także na  
wycieczkę edukacyjną - „Perły architektury
Śląska i skarby jaskiniowych korytarzy”.
Będą odbywać się również zajęcia w szkole w Chróścinie: warsztaty informatyczne i   warsztaty doskonalące umiejętności
porozumiewania się w języku ojczystym.
Celem zadania jest  podniesienie kreatywności, motywacji do nauki i wzrost poczucia własnej wartości. Produktem finalnym
zadania będzie opracowanie „Słowniczka
gwary śląskiej i góralskiej”, prezentacja
multimedialna „Perły architektury Śląska”
oraz wystawa fotograficzna „Tajemnice jaskiniowych korytarzy”.
W gimnazjum w Dąbrowie zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne,
które rozwijać mają w szczególności świadomość i ekspresję kulturową. Uczniowie
wezmą udział w warsztatach weekendowych w szkole, warsztatach wyjazdowych
w Pokrzywnej i w trzech wyjazdach: do
teatru, muzeum i na wystawę. Zadanie
rozwijać ma samodzielność myślenia, kreatywność, sprawność językową, zainteresowania kulturalne oraz wzmacniać poczucie
własnej wartości i kształcić umiejętność
pracy w grupie. Efektem pracy będzie
wystawienie sztuki teatralnej, do której
uczniowie napiszą scenariusz   i wykonają
scenografię. Zorganizują  wystawę fotograficzną i wydadzą album zwyczajów.

Pasowanie Pierwszoklasistów
   Dnia 11 października 2011 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Naroku odbyło się uroczyste
ślubowanie i pasowanie uczniów klasy
pierwszej. Na uroczystość przybyli: dyrektor naszej szkoły pan Przemysław Gajos,
dyrektor Publicznego Przedszkola w Naroku   pani Gizela Przybyła, wychowawczyni z przedszkola wraz z grupą starszaków,
przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice,
uczniowie i nauczyciele klas1-3.           
              Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem
hymnu. Następnie był występ uczniów klasy III i I. Pierwszoklasiści w granatowych
biretach i odświętnych strojach wspaniale zaprezentowali się podczas występów.
Recytowali wiersze, śpiewali piosenki,
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prezentowali swoje prace plastyczne oraz
odpowiadali na   różne pytania i zagadki.
Kulminacyjnym momentem uroczystości
było złożenie przez najmłodszych uczniów
uroczystej przysięgi uczniowskiej. Po ślu-

bowaniu każdy z uczniów dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia klasy I, dokonanego
symbolicznym ołówkiem przez dyrektora
szkoły. Po pasowaniu uczniowie otrzymali dyplomy pasowania na ucznia, a także
dyplomy przyjęcia do świetlicy szkolnej.
Przybyli goście obdarowali dzieci prezentami oraz życzeniami pomyślności i sukcesów w szkole. Uwieńczeniem imprezy był
poczęstunek dla pierwszaków  i gości przygotowany przez rodziców.
            Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy I pani Mariola Domanowska przy dużym  zaangażowaniu i wsparciu
rodziców i uczniów klasy I.
Opracowała:
M. Domanowska

YCIE GMINYD BROWA

Zarządzanie kryzysowe
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Zarządzanie kryzysowe

ZASADY POST POWANIA NA WYPADEK RÓ NYCH ZAGRO E
cz. 2

Kontynuujemy druk informacji dotyczących postępowania w przypadku zagrożeń, przygotowanych w formie swoistego Poradnika przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. W tym numerze zajmiemy się
zagrożeniami związanymi z nadchodzącą zimą.

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza poniżej 0° C,
może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze
poniżej -30°C. Może być przyczyną odmro enia i wychłodzenia organizmu.
Odmro enie – W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe
uszkodzenia najbardziej narażonych na działanie niskich temperatur części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne
wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców nóg, nosa, małżowin usznych.
Wychłodzenie – jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia
świadomości – do śpiączki włącznie – powolna mowa, poczucie
wyczerpania, senność.

- poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba, wymienić na olej zimowy).
Załóż zimowe opony i upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne opony radialne zazwyczaj są odpowiednie do większości warunków zimowych. Jednakie przepisy
w niektórych krajach, wymagają stosowania opon z łańcuchami
lub opon śniegowych z kolcami. Miej przygotowaną skrobaczkę
do szyb oraz narzędzie do usuwania śniegu. Utrzymuj co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa w czasie zimy.
Starannie planuj długie podróże. Słuchaj komunikatów
radiowych o aktualnych warunkach drogowych. Podróżuj w ciągu dnia i, jeśli to możliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej
osoby. W czasie burzy śniegowej staraj się korzystać z komunikacji publicznej.
Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmroUbieraj się ciepło. Noś odzież wielowarstwową, lekżenia lub wychłodzenia należy rozpocząć powolne ogrzewanie ko dopasowaną. Na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoosoby i poszukać natychmiast pomocy medycznej. Rozpocznij energetyczne, suche pożywienie oraz kilka butelek wody. Miej
od ogrzewania torsu poszkodowanej osoby. Zdejmij przemar- w swoim samochodzie:
znięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało - migające światło przenośne z zapasowymi bateriami;
kocem, folią aluminiową – ogrzewaj go własnym ciałem.
- apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki;
Przy odmrożeniach kończyn należy zanurzyć je w let- - śpiwór lub koc;
niej wodzie. Na inne części ciała trzeba nałożyć ciepłe (ale nie - torby plastikowe (do celów sanitarnych);
gorące!) okłady. Nie wolno podawać alkoholu osobie dotkniętej - zapałki;
odmrożeniem lub wychłodzeniem, w szczególności gdy nie ma - małą łopatkę - saperkę;
możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia. Unikać nale- - podręczne narzędzia - szczypce uniwersalne, klucz nastawny,
ży podawania kawy, nie podaje się żadnych leków bez dodatko- śrubokręt;
wych wskazań.
- przewody do rozruchu silnika;
- łańcuchy lub siatki do opon;
- jaskrawą tkaninę do użycia jako flaga sygnalizacyjna.
Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą,
Jeśli utknąłeś w drodze
przed próbą reanimacji !!!
Pozostań w samochodzie. Nie szukaj sam pomocy,
B d przygotowany na wyst pienie nie yc, zawiei i zamieci! chyba że pomoc jest widoczna w odległości 100 m. Umocuj na
W czasie silnych opadów pozostań w domu. Jeżeli antenie lub dachu samochodu jaskrawą cześć ubrania (najlepiej
musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowar- koloru czerwonego) tak, aby widoczna była dla ratowników.
stwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży Użyj wszelkich dostępnych środków do poprawienia izolacji saoraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia. mochodu. Uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut. W czasie
Zachowaj ostrożność, poruszając się po zaśnieżonym i oblodzo- pracy silnika włącz ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na chodu.
dachach budynków itp.
Zwracaj uwagę na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia
organizmu. Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia
Jazda samochodem w zimie
krwi. Od czasu do czasu klaszcz w dłonie, wykonuj wymachy
Jedną z wielu przyczyn śmiertelnych wypadków drogo- ramionami. Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt dłuwych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezo- go. Jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna osoba, należy spać
nu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek kolejno, na zmianę.
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowaDla utrzymania ciepła wszystkie osoby powinny zgronia. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować, sprawdź następu- madzić się koło siebie. Należy unikać zbędnego lub nadmiernejące elementy twojego samochodu:
go wysiłku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie
- akumulator;
dla serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnianie śniegu albo
- płyn chłodzący;
pchanie samochodu - może spowodować zdrowotne dolegliwo- wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb,
ści.
- układ zapłonowy,
- oświetlenie pojazdu;
Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie
- światła awaryjne, układ wydechowy;
tlenku węgla w spalinach, utrzymuj rurę wydechową wolną od
- układ ogrzewania, hamulce;
śniegu oraz dla wentylacji lekko uchyl okna.
- odmrażacz;
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Szkoły, Przedszkola

Tydzie
Do naszej szkoły 24 października zawitał niezwykły
gość -   ksi dz misjonarz Stanisław Klein. To wyjątkowe spotkanie odbyło sie w tygodniu misyjnym obchodzonym w Kościele
Katolickim. Uczniom naszej szkoły, którzy od 2 lat uczestnicz
w Adopcji Serca Cecile Samah 16-letniej dziewczynki
z Togo, ksiądz Stanisław przybliżył problematykę pracy na
misjach.  
Uczniowie klasy V
przygotowali przedstawienie
o murzynku, który marzył
o tym, aby się wybielić i misjonarzu, który chciał wybielić
jego duszę. Później   Ksiądz
opowiadał o trudnym życiu na
misjach, biedzie i potrzebach
afrykańskich dzieci.  Była też
okazja, żeby dowiedzieć się

Misyjny
o naszej adoptowanej afrykańskiej siostrzyczce. Na spotkanie
ksi dz misjonarz przywiózł ciekawe afryka skie rekwizyty,
przepi kne instrumenty muzyczne, wi teczny strój oraz nie
zwykle ci kie sandały z opony. Po spotkaniu uczniowie mieli
możliwość zakupienia ciastamurzynka, z którego dochód zostanie przeznaczony dla Cecile.
Dzięki wizycie niezwykłego
gościa uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odkrycia na
nowo, że każdy może być misjonarzem nawet w swoim środowisku, przez modlitwę za misje
i małe ofiary składane z wielkiego serca.
Maria Ludwig
nauczycielka PSP
im. Jana Pawła II w Naroku

Dziki Zachód w Naroku
W dniu 18 wrze nia w Naroku odbyły si Do ynki wzi ć udział w licznych konkursach zwi zanych z tematyk
Wiejskie, które rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w koście- tegorocznej imprezy m.in. złap mnie – rzut lassem na atrale parafialnym. W tym roku były one dość nietypowe, bowiem p konia, oko w oko – pojedynek kowbojski, zgadnij kto to
mieszka cy i przybyli go cie mieli okazj przenie ć si na– listy go cze, czyli rozpoznawanie karykatur znanych z te„Dziki Zachód”. O godzinie 14 wyruszył korowód z ulicy Brzo- lewizji postaci. Dzieci mogły szukać skarbów w przygotowanej
zowej i przejechał ulicami wsi, mijając pięknie przyozdobione
zagrody, aż do boiska LZS, gdzie został przywitany przez prowadzącego imprezę pana Rolanda Krause. Uczestnikom korowodu
wręczono symboliczne upominki, a dla zwycięzcy konkursu na
najciekawszą dekorację domostwa, nagrodę główną.                     

Festyn rozpoczęły występy artystyczne wychowanków Publicznego Przedszkola oraz uczniów Publicznej Szkoły
z Naroka. Obecni goście mogli również zobaczyć przygotowany przez miejscową młodzież taniec w stylu country do piosenki zespołu Rednex „Cotton eye joe”, występ grupy kabaretowej
z Naroka oraz Mażoretek „Tupot”. Uczestnicy Do ynek mogli

dla nich kopalni złota. Po licznych atrakcjach nadszedł czas na
zabawę i tańce przy rytmach muzyki Duetu Alicji i Krzysztofa
z Warmątowic. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Wyjątkowy charakter Dożynek podkreśliła starannie
przygotowana sceneria w stylu country. Mo na było zobaczyć
m.in. bank, saloon, uło one na snopach słomy worki ze złotem, drabiniasty wóz oraz liczne, stare przedmioty u ytku
rolnego, idealnie wtapiaj ce si w klimat imprezy. Całość uzupełniał piękny, zrobiony ze słomy koń.
Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci
tych, którzy choć przez chwilę mogli uczestniczyć w obchodach
dożynkowych, które odbyły się dzięki pomocy i zaangażowaniu
wielu mieszkańców, za co serdecznie dziękuje Sołtys i Rada Sołecka wsi Narok.
Już ruszyły prace przygotowawcze do przyszłorocznych
Dożynek, z pewnością będzie to  wielka niespodzianka i z pewnością wspaniała zabawa.
Przygotowały:
Roksana Odziomek
Sylwia Swaczyna
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Błogosławiony Przyjaciel
W niedziel , 23 pa dziernika br. W ko ciele parafial
nym p.w. w. Wawrzy ca w D browie miało miejsce nabo estwo dzi kczynne za dar beatyfikacji Jana Pawła II, przygotowane przez parafialn schol „Gaudium”- pt. „Błogosławiony
Przyjaciel”.
W
nabożeństwie wziął
udział  przyjaciel ze
szkolnej ławy Karola Wojtyły-pan
Eugeniusz Mrózjeden z trzech żyjących   kolegów
z rocznika
1920,
którego
mamy
szczęście mieć tuż
koło siebie, w Opolu. Po raz pierwszy
gościliśmy pana Eugeniusza 6 lat temu,
kiedy   przeżywaliśmy odejście Jana
Pawła II do Domu

Ojca. Ponowne spotkanie miało charakter nie tylko wspomnieniowy, ale też i modlitewny. Pan Eugeniusz podzielił się z parafianami św. Wawrzyńca ,licznie przybyłymi na nabożeństwo,  refleksjami na temat życia swojego Błogosławionego Przyjaciela,
uczestnicząc w swoistej „rozmowie pokoleniowej” ,prowadzonej
z młodym scholistą - Błażejem, ale też i wspólnie uczestniczyliśmy w części modlitewnej prowadzonej przez proboszcza parafii
w Dąbrowie, ks. Marcina Bonka. Część muzyczną przygotowała
schola „Gaudium” wykonując pieśni związane z osobą Błogosławionego Jana Pawła II. Całości dopełniała multimedialna prezentacja obrazów z życia i działalności papieskiej Błogosławionego,
przygotowana przez młodzież.
Podsumowaniem naszego wspólnego modlitewnego  
spotkania  stały się słowa Błogosławionego Jana Pawła II, stanowiące przesłanie dla wszystkich nas :
„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza
nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może
sprzeciwiać”.
Dorota Słomka, Klemens Adamski
opiekunowie scholi „Gaudium”

OGŁOSZENIE PŁATNE
GRUNTY NIEROLNE

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

podaje do publicznej wiadomości informacje o wyznaczonym
na dzień 29 listopada 2011r. o godz. 10.00
przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w powiecie
opolskim, gmina Dąbrowa, obręb Niewodniki
W skład nieruchomości wchodzą:
1. Grunty położone w obrębie  Niewodniki, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 231/17 z ark. mapy 1, ujawniona
w KW OP1O/00077414/0, prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9557 ha, z tego: grunty orne – RIIIa-0,4598ha, pastwisko PsII-0,5398ha, użytki
rolne zabudowane B-PsII-0,0259ha, inne tereny zabudowane Bi-0,9302ha
2.Części składowe – budynki i budowle:
magazyn zbożowy nr inw. 136/20; budynek magazynu –bez nr inw., budynek portierni-bez nr inw.

Cena wywoławcza nieruchomo ci wynosi 515.000,00 zł,(słownie złotych: pięćset piętnaście tysięcy) w tym cena

części nieruchomości objętej podatkiem VAT- 256.527,00 zł. w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 47.968,46 zł.
Wadium wynosi – 60.000,- zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy)
Minimalna wysokość postąpienia wynosi – 6.000,- zł (słownie złotych: sześć tysięcy).

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa” zatwierdzonym uchwałą
nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10-02-2011r., działka nr 231/17  znajduje się w obszarach oznaczonych jako: tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zasięg zalewu powodziowego podczas powodzi w 1997r., zasięg
zalewu powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%.
Przetarg  odbędzie się w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu przy ul. 1-go Maja 6.
Szczegółowe ogłoszenia zostały wywieszone w siedzibach: Urzędu Gminy, OT ANR w Opolu,  na tablicy ogłoszeń w sołectwie,
oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl
Więcej informacji:
ANR OT Opole ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel 77-4000964, mail:llitwinowicz@anr.gov.pl
www.anr.gov.pl
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Obchody

wi ta Marcina w Naroku

Tegoroczne obchody Święta Marcina w Naroku zorganizowano dzięki współpracy organizacji wiejskich, szkoły
i przedszkola. rodki na przygotowanie tej od lat kultywowanej tradycyjnej uroczysto ci pozyskano z Funduszu Sołeckie
go, a tak e z projektu zatytułowanego „Unsere Traditionen”
ze Zwi zku Niemieckich Stowarzysze Społeczno- Kulturalnych, którego pomysłodawczynią i autorką była Maria Sikora.
Główne cele projektu to kultywowanie miejscowych tradycji oraz warsztaty dla uczniów polegające na przygotowywaniu
lampionów, plakatów oraz elementów dekoracyjnych związanych
z tym świętem. Pieczenie rogali oraz gąsek „marcinkowych” okazało się największą atrakcją warsztatów. Projekt realizowany był
na lekcjach języka niemieckiego oraz w ramach zajęć Koła Regionalnego.
Podczas nabożeństwa w kościele św. Floriana w Naroku
uczniowie miejscowej szkoły przedstawili dwujęzyczny program
artystyczny, przygotowany przez nauczycielki szkoły podstawowej w Naroku: Marię Ludwig i Marię Sikorę. Program nosił tytuł „ wi ty Marcin uczy nas jak pomagać innym”,a jego

głównym przesłaniem było wyczulenie na potrzebę dostrzegania
problemów drugiego człowieka oraz na biedę,  jaka dotyka dzieci
na całym świecie. Młodzi artyści wskazali również   na wielką
rolę misjonarzy, którzy przybliżają Boga, uczą i wspierają biednych i cierpiących.
Po nabo e stwie i pocz stunku „marcinowymi” rogalami, mieszka cy Naroka wyruszyli spod ko cioła w bar
wnym korowodzie z lampionami. Na jego czele podążał  jeździec na koniu, przyodziany w czerwony płaszcz. O odpowiednią
oprawę i bezpieczeństwo zadbali strażacy z OSP w Narok.
Przemarsz ulicami wioski przy dźwiękach pieśni „Ich
gehe mit meiner Laterne” zakończył  się ogniskiem, przygotowanym przez członków OSP. Na wszystkich czekał ciepły poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy pani Sołtys Marzenie Odziomek
oraz wszystkim organizacjom i instytucjom działającym w Naroku, za wspólną organizację tego święta.
Maria Sikora, Przemysław Gajos

YCIE GMINY D BROWAmiesięcznik 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 w. 221
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;  
Reklama: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
LISTOPAD
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Obchody Dnia Niepodległo ci w gminie D browa
11 listopada 2011 w Ciepielowicach odbyły si obchody 93 rocznicy
odzyskania niepodległo ci poł czone
z IV Biegiem Niepodległo ci. W części oficjalnej – po odśpiewaniu Hymnu
Państwowego, okolicznościowe przemówienia wygłosili Przewodniczący Rady
Gminy Dąbrowa Piotr Wieczorek i Wójt
Gminy Dąbrowa Marek Leja. Po złożeniu
kwiatów pod obeliskiem uczestnicy obchodów wysłuchali programu artystycznego, przygotowanego przez dąbrowski
Zespół Gospel i słuchaczy Studia Piosenki
z Dąbrowy.
Głównym punktem gminnych
obchodów Święta Niepodległości był
zorganizowany po raz czwarty Bieg Niepodległości. W tym roku do rywalizacji
przyst piło 138 osób. Biegacze rywalizowali w 8 kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoła podstawowa dziewczęta
i chłopcy, klasy IV-VI szkoła podstawowa
dziewczęta i chłopcy, gimnazjum dziewczęta i chłopcy oraz seniorzy – kobiety
i mężczyźni.  
Zawodnicy cigali si na dystansach: od
powiednio 800m, 1600m, 2400m i 3200m.
W najmłodszych kategoriach wiekowych
uczestniczyli uczniowie z naszej gminy.
Kategoria seniorów ma charakter otwarty, stąd na linii startu pojawili się również
zawodnicy spoza gminy. Do Ciepielowic
przyjechali mi dzy innymi: Marcin Błazi ski z Wawelna – zwyci zca tegorocznego IX Biegu Opolskiego oraz zwyci zca w Super-maratonie „Kalisia” 2011
Piotr Uciechowski z Opola, w którym
miał do pokonania dystans 50 km! W IV
Biegu Niepodległości dominował jednak
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pierwszy z tych zawodników. Jako pierwszy linię mety w Ciepielowicach przekroczył Marcin Błaziński, natomiast Piotr
Uciechowski zajął ostatecznie IV miejsce.
Nad prawidłowością rywalizacji czuwała
komisja sędziowska pod przewodnictwem
Dyrektor ZS w Chróścinie Danuty Panufnik oraz nauczyciele ze wszystkich placówek szkolnych w naszej gminie.
Bieg zakończył się uroczystym
wręczeniem dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Wójta Gminy

Dąbrowa. Nagrody najlepszym biegaczom
wręczali Wójt wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy.
Składamy serdeczne podzi kowania Radzie Sołeckiej Ciepielowic,
stra akom z OSP w D browie oraz
dyrektorom i nauczycielom ze szkół
w Gminie D browa za pomoc przy organizacji gminnych obchodów 93 rocznicy Odzyskania Niepodległo ci.
gokir, m. maksymowicz
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Wyniki IV Biegu Niepodległo ci
1.Kategoria - klasy I-III Szkoła Podstawowa - dziewczęta
• I miejsce –Emilia Gala
• II miejsce –Agnieszka Jandziak
• III miejsce –Patrycja Sękowska

5. Kategoria - Gimnazjum – dziewczęta
• I miejsce –Agnieszka Janczyk
• II miejsce –Anna Urbańska

2. Kategoria - klasy I-III Szkoła Podstawowa – chłopcy
• I miejsce –Karol Słodkowski
• II miejsce –Damian Kulig
• III miejsce –Klaudiusz Gonsior

6. Kategoria - Gimnazjum – chłopcy
• I miejsce –Grzegorz Sosiński
• II miejsce –Tomasz Horodycki
• III miejsce –Jacek Chochorowski

3. Kategoria - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa – dziewczęta
• I miejsce - Nikola Waletzki
• II miejsce –Wiktoria Mojzyk
• III miejsce – Zuzanna Reuss

7. Kategoria - Senior – kobiety
• I miejsce - Anna Rykuła
• II miejsce –Teresa Uciechowska
• III miejsce –Jolanta Uciechowska

4. Kategoria - klasy I-IV Szkoła Podstawowa – chłopcy
• I miejsce –Patryk Wyżykowski
• II miejsce –Aleksander Kulik
• III miejsce –Jakub Smolin

8. Kategoria - Senior – mężczyźni
• I miejsce –Marcin Błaziński
• II miejsce –Marek Kociuba
• III miejsce –Krzysztof Przybyła
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DĄBROWSKIE SKARBY ZAPRASZAJĄ
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 29 listopada na godzinę 17.00.
Celem spotkania zatytułowanego „NASZ ZAMEK W DĄBROWIE”, będzie przedstawienie wszystkich kwestii, dotyczących planów zagospodarowania zamku w Dąbrowie. Na spotkanie w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stowarzyszenie
zaprosiło między innymi władze Uniwersytetu Opolskiego
Politechniki i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy
Dąbrowa.
Celem Stowarzyszenia „Dąbrowskie Skarby” jest   jednoczenie wokół zagadnień ochrony zabytków, zespołów i obszarów
zabytkowych władz samorządowych, organizacji społecznych,
instytucji i zainteresowanych osób. To także zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat historii i archeologii   Gminy Dąbrowa oraz prowadzenie ewidencji miejsc związanych z historią
oraz sprawowanie opieki nad tymi miejscami. Między innymi te
kwestie zostaną poruszone na spotkaniu 29 listopada.
Wszystkich, którym na sercu leży przyszłość Zamku i otaczającego go Parku, zapraszamy na spotkanie do Urzędu Gminy.

Wystartowali w IV Biegu Niepodległo ci

