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PPHU SATI
Nagrobki
Parapety
Płytki
Schody
Blaty
Kominki
Łupki

IMPORT
PRODUKCJA
MONTAŻ
DORADZTWO

JAKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
W DOBREJ CENIE

ODDZIAŁ WRZOSKI
46-073 Wrzoski
ul. Wrocławska 24
tel.: +48 880 370 130
tel.: +48 784 518 593
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@pphu-sati.com

ODDZIAŁ KRZANOWICE
46-020 Krzanowice
ul. Stara Droga 6 i 8
tel.: +48 666 523 384
tel.: +48 77 546 21 84
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@tanienagrobki.com.pl
ZDOBYTE TYTUŁY:

www.pphu-sati.com
www.sati-granit.de
www.sati-info.com
www.tanienagrobki.com.pl

ŻYCZENIA WÓJTA / AKTUALNOŚCI

Zespół Szkół w Dąbrowie na podium konkursu „Wzorowa Łazienka”!
ZS W DĄBROWIE
30 listopada zakończyło się głosowanie w konkursie
„Wzorowa Łazienka”, którego organizatorem jest firma Domestos. Po blisko trzech miesiącach wytrwałego głosowania Zespół Szkół w Dąbrowie znalazł się na
trzecim miejscu, co gwarantowało otrzymanie rocznego zestawu produktów marki Domestos.
6 września organizator opublikował oficjalne wyniki
i zdecydował się na przyznaniu trzech równorzędnych nagród i tym samym – ZS w Dąbrowie wygrał remont szkolnej toalety o wartości 30 000 zł!
Rok 2016 pokazał – na przykładzie „Podwórka Nivea” czy „Wzorowej Łazienki” – że gwarancją sukcesu
jest zaangażowanie wielu ludzi w jeden cel. Tylko dzięki
wspólnej pracy jesteśmy w stanie go osiągnąć. Słowa te są
ważne zwłaszcza teraz, gdy grozi nam dezintegracja spowodowana planami włodarzy Opola.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie!
(red)
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Pierwsza Rocznica Pogrzebania Demokracji na Opolszczyźnie
20 listopada mieszkańcy naszej
gminy wzięli po raz kolejny udział
w przemarszu, by wyrazić swe niezadowolenie z decyzji, które zapadają ponad naszymi głowami.
Wybór daty manifestacji nie był
przypadkowy. Dokładnie rok temu 20
listopada 2015 roku prezydent Opola
Arkadiusz Wiśniewski przedstawił
swój plan, przez który ucierpi również
(red)
nasza gmina. 			

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych
Urząd Gminy Dąbrowa informuje, iż od dnia 1 stycznia
2017 r. odbiór odpadów resztkowych (tj. gromadzonych
w czarnym pojemniku) będzie odbywał się przez cały rok
w cyklu 2-tygodniowym dla wszystkich domostw. Zostało
to wymuszone poprzez zmianę ustawy, której zapisy uniemożliwiają zamawianie dodatkowych wywozów śmieci
z czarnych pojemników jako usługi dodatkowo płatnej.
Niestety konieczność zwiększenia częstotliwości wywozu
pociągnie za sobą zwiększenie całkowitych kosztów systemu. Nowe ceny wywozów znane będą jednak dopiero po
rozstrzygnięciu przetargu i po przyjęciu przez Radę Gminy
odpowiednich uchwał, a obowiązywać będą najwcześniej
od drugiego kwartału 2017 roku
W styczniu na terenie Gminy Dąbrowa zostanie również
uruchomiony Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Będzie on się znajdował w Dąbrowie, przy ul. Spółdzielczej 4. Mieszkaniec Gminy, za okazaniem pracownikowi PSZOK-u dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę
bieżącej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie mógł do punktu dostarczyć:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

szkło pochodzenia opakowaniowego;
papier;
tworzywa sztuczne pochodzenia opakowaniowego;
opakowania wielomateriałowe;
metale;
odpady wielkogabarytowe;
odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte opony samochodowe o średnicy zewnętrznej nie
większej niż 75 cm i opony rowerowe w ilości 4 sztuk
na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone)
w ilości 3 metry przestrzenne na rok kalendarzowy od
gospodarstwa domowego;
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 metr przestrzenny na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego.

PSZOK w Dąbrowie będzie czynny w każdą drugą i czwartą
sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii) w godzinach od
8.00 do 15.00.

Spotkanie hodowców trzody chlewnej w Karczowie

16 listopada 2016 r. jednostka Małopolskiego Centrum Biotechniki
Sp. z o.o. w Krasnem – Stacja Inseminacyjno-Hodowlana w KARCZOWIE zorganizowała spotkanie Hodowców Trzody Chlewnej
z regionu opolskiego.

Głównym tematem tegorocznego spotkania była problematyka afrykańskiego pomoru świń, który jest potężnym zagrożeniem dla całej branży hodowlanej w Polsce. Wykład ten poprowadził dr Piotr Kołodziejczyk.
Prelegent przedstawił aktualną sytuację ASF w kraju oraz dał zebranym wskazówki dotyczące sposobów zabezpieczania trzody chlewnej
przed chorobą. Referent uświadomił także hodowcom, że wirus ASF nie
tylko roznoszony jest przez dziki, ale również przez nieodpowiedzialne
zachowanie ludzi.
W kolejnej części spotkania Piotr Polok zaprezentował wyniki realizacji Krajowego Programu Hodowlanego Trzody Chlewnej.
Podobnie jak w poprzednich latach liczba przybyłych hodowców
świń była bardzo wysoka, na co niewątpliwie wpływ miała problematyka spotkania.
Wysoka frekwencja uczestników skutkowała wypełnieniem sali po
brzegi, co sprzyjało niezwykle burzliwej, ale owocnej dyskusji.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i zapraszam za rok na
koleje spotkanie.
Mariola Staszowska
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MIKOŁAJKI

Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego
OPS W DĄBROWIE
6 grudnia odbyło się spotkanie Mikołajkowe z udziałem Wójta Gminy Dąbrowa i Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej u pani Teresy - jednego z Opiekunów Dziennych zatrudnionych w Gminie Dąbrowa.
Dzieci z zapartym tchem oczekiwały przyjścia Świętego Mikołaja. W przyjaznej atmosferze, zapachu świątecznych wypieków i gorącej herbaty dzieci wraz z rodzicami
i opiekunem cieszyły się z otrzymanych prezentów.
Rodzice mieli okazję podzielić się z Wójtem Gminy
Dąbrowa swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki nad dzieckiem do lat 3, która z powodzeniem
funkcjonuje w naszej gminie już drugi rok.
Przyjazna atmosfera, bliski kontakt z rodzicami, przystępna cena to nie jedyne zalety, jakie wynikają z tej formy opieki. Władze Gminy Dąbrowa dostrzegają potrzeby
rodziców, dlatego w przyszłości planują zwiększenie zatrudnienia opiekunów dziennych.
Marzena Nowak

Biesiada mikołajkowa w Mechnicach!
MECHNICE

Mecz piłkarski pomiędzy rodzicami a dziećmi, odwiedziny Św. Mikołaja,
zajęcia plastyczne, animacje, degustacja świątecznych wypieków i wiele,
wiele innych atrakcji czekało 3 grudnia na mieszkańców Mechnic i okolic. Impreza została zorganizowana przez Radę Sołecką Mechnic oraz
LZS Mechnice. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!		
(red)

Mikołaj w Skarbiszowie
SKARBISZÓW
W niedzielne popołudnie 11 grudnia do Skarbiszowa przyjechał Święty Mikołaj!
Dla najmłodszych przywiózł blisko 200
paczek ze słodyczami. Starsi mogli liczyć na
pieczonego dzika, ciasto oraz grzańca. Zebrani
mieli ponadto możliwość oglądnięcia przedstawienia przygotowanego przez dzieci z PSP
w Naroku oraz wysłuchania kolęd w wykonaniu
podopiecznych Domu Dziecka.
Dzięki sponsoringowi i funduszom własnym Rady Sołeckiej Skarbiszowa impreza była
w pełni darmowa. W imieniu mieszkańców
Skarbiszowa i okolic, a zwłaszcza dzieci serdecznie dziękujemy organizatorom za pracę na
rzecz lokalnej społeczności.		
(red)

4 									

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Turniej darta

ROZRYWKA / SPORT

GOKiR / NAROK
Za nami VIII Andrzejkowy Turniej Darta
o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Rywalizacja w świetlicy w Naroku odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych.
Młodsi rywalizowali w grupie juniorskiej.
I miejsce zajęła Oliwia Kwiecień, II miejsce
zdobył Andrzej Szczeponek, na III miejscu
uplasowała się Karolina Graca.
W kategorii seniorskiej po raz kolejny
I miejsce obronił Mateusz Kobszyk, II miejsce zajął Andrzej Pochopień, III miejsce przypadło Kazimierzowi Filipiukowi.
Dziękujemy uczestnikom za udział i emocje sportowe. Zapraszamy za rok. gokir

Podsumowanie Wojewódzkich Igrzysk LZS ‘2016
ZS W DĄBROWIE
W dniu 27.10.2016 r. w Gimnazjum w Korfantowie odbyła się uroczysta akademia podsumowująca Wojewódzkie
Igrzyska LZS szkół wiejskich ‘2016.

Akademia odbyła się z udziałem przedstawicieli szkól,
które zajęły miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej Igrzysk
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Specjalnym gościem
była Mistrzyni Olimpijska z Rio de Janerio ‘2016 - Barbara
Niewiedział.
Organizatorzy akademii doskonale przygotowali się do
roli gospodarzy uroczystości - akademia przebiegła bardzo sprawnie i wzbogacona została występami szkolnego
teatrzyku oraz popisami wokalnymi uczennic gimnazjum
w Korfantowie.
W Igrzyskach wzięło udział 112 szkół, startowało 3700
zawodników, w tym w grach zespołowych 209 drużyn.
W lekkoatletyce Szkoła Podstawowa z Dąbrowy zajęła II miejsce, a w grach zespołowych I miejsce i w klasyfikacji generalnej okazała się najlepszą szkołą wśród szkół
wiejskich w województwie.                
Danuta Antonowska
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
UCHWAŁA NR XXIII/155/16
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716
ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, conastępuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Dąbrowa na 2017 r.:
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 19,96 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach iopłatachlokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze
zm.).
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– 4,54 zł od 1 ha powierzchni

1) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

3) drogi wewnętrzne położone na obszarze gminy

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł
od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) budowle, budynki i grunty stacji wodociągowej

4) budowle należące do zbiorowego odprowadzania ścieków
sanitarnych oraz grunty zajęte przez te budowle
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/77/15 z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z dnia 08 grudnia 2015 r., poz.
2822).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wieczorek

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Komunikat Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja
w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne
przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis
do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter

czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z
domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu
w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego
typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach,
zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.
MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez
firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę
przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi
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PIŁKA NOŻNA

Podsumowanie sezonu piłkarskiego - JESIEŃ 2016
W rozgrywkach piłkarskich w sezonie 2016/2017 bierze udział 7 klubów seniorskich z terenu naszej gminy: LZS Mechnice (klasa okręgowa), LZS FC
ŻELAZNA (klasa A), LZS Wrzoski (klasa A), LZS Bongo Karczów (klasa
A), LZS Sławice (klasa B), SSKF KS Dąbrowa (klasa B) oraz LZS Niewodniki (klasa B). Ponadto swoich reprezentantów w rozgrywkach młodzieżowych mają 2 drużyny: LZS Sławice (I liga wojewódzka juniorów) oraz LZS
Mechnice (II liga wojewódzka trampkarzy oraz rozgrywki młodzików).

punktów i traci zaledwie 6 oczek do pozycji lidera. Mechniczanie rozpoczną rundę
wiosenną 18 marca wyjazdowym meczem
z FC Chronstau Chrząstwowice.
Nasi A-klasowicze mają za sobą 13 meczów. Z największym spokojem o utrzymanie w pierwszej odsłonie rundy wiosennej (19 marca) wyjdą na boisko zawodnicy
Bez wątpienie najlepiej na boiskach piłkarskich Opolszczyzny spisuje się LZS z Żelaznej. Wrzoski z dorobkiem 16 punkMechnice, który po 15 spotkaniach plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 29 tów zajmują 10. pozycję w tabeli. Najtrudniejsza przeprawa przez piłkarską wiosnę
czeka LZS Bongo Karczów, które obecnie
znajduje się w strefie spadkowej.
LZS Sławice i SSKF KS Dąbrowa
znajdują się w środkowej części tabeli.
LZS Niewodniki nie zdobyły w rundzie jesiennej żadnego punktu i zamykają grupę 5
opolskiej B klasy.
Spośród drużyn młodzieżowych na wyróżnienie zasługują trampkarze z SSTIR
LZS Mechnice, którzy zamykają podium
II ligi wojewódzkiej trampkarzy.
(red)
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Chróścińska przyroda
CHRÓŚCINA
Końcem października w Chróścinie odbyła się wystawa prac fotograficznych i prac plastycznych pn. „BIORÓŻNORODNA CHRÓŚCINA”. Ekspozycję przygotowało Stowarzyszenie Miłośników Chróściny z własnej inicjatywy jako zwieńczenie dwóch projektów o charakterze przyrodniczym.

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW
Mieczysław Sienkiewicz

Styczeń nadziei 			
Styczeń, na nowy etap zegar tyka,
stary, z nowym rokiem się styka.
Trzeba otworzyć rozdział nowy,
na rok kolejny już otwarte głowy.
Oddaliła się w przeszłość metryka,
było, minęło, do pamięci koszyka.
Dobry to czas na podsumowanie,
i na nowe dni planów wytyczanie.
Potrzebna chęć i twórcza inwencja,
decyzje słuszne i dobra intencja.
I wiara, że wszystko się poukłada,
każdy z każdym się jakoś dogada.

Wystawione rysunki, prace plastyczne i fotografie wykonane były przez
miejscową młodzież w ramach dwóch dotacji pozyskanych przez organizację.
Pierwsze dofinansowanie wynikało z programu Działaj Lokalnie, zaś drugie
źródło pochodziło z umowy zlecenia, jaką podpisał z organizacją Marszałek
Województwa Opolskiego.
Podczas wystawy można było obejrzeć prace uczniów: Pauliny Holek, Mai
Lukowskiej, Marty Dębskiej, Mileny Sosny, Tomka Lewandowskiego, Samuele Skierskiej, Adama Klucznego, Bartka Garbacza, Sebastiana Jarka, Damiana
Malika, Franka Wosia oraz Lukasa Gogola.
- Ekspozycję wzbogaciliśmy o prace fotograficzne pasjonata Borów Niemodlińskich, pana Kazimierza Kiejzy, który chętnie dodatkowo przeprowadził prelekcje przyrodnicze dla uczniów naszej szkoły. Wybitny fotograf, specjalista,
kolekcjoner unikatowych foto-ujęć ptactwa, zwierzyny łownej, osobliwości
przyrodniczych skoncentrowanych głownie na obszarze Borów Niemodlińskich
zarażał przez dwa dni swoją pasją nie tylko najmłodszych. Wystawę odwiedziła
nie tylko młodzież z całymi rodzinami, ale również przedszkolaki. Na wystawę
przychodzili również seniorzy, mieszkańcy sąsiednich wsi (nawet z Komprachcic), a także odwiedził nas z miłą chęcią, poseł na sejm Tomasz Kostuś – zdradza Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
  
Wyjątkowa, klimatyczna, salka z historią w centrum wsi odżyła. Gratulujemy wspaniałego przedsięwzięcia. 				
(red)

Styczniowa zima mocno trzyma,
śnieg, mróz, wiatr zimny, zadyma.
Chociaż nie zawsze tak się zdarza,
że niektórym kłopot to przysparza.
Bywa, że styczeń srogi odpuści,
i chłód na jakiś czas nas opuści.
Ale jeśli zima, to ma być zima !
i w zimie na mrozie wesoła mina.
Gdy kto łyżwy lub narty przypina,
o problemach swych zapomina.
Nic to, że marzną policzki i uszy,
gdy kulig z pędem po śniegu ruszy.
Pola i lasy, wszystko tonie w bieli,
jasny kobierzec wokół się ścieli.
A gdy słońce w bieli się zanurzy,
każdy od światła aż oczy mruży.
I chowa w kieszeń zmarznięte dłonie,
kiedy mróz chłodem silnym zionie.
Przyroda żyje pozornie uśpiona,
przetrzyma, kto trudy zimy pokona.
Ta, często ciężkie warunki dyktuje,
kiedy mrozem i śniegiem traktuje.
Trudno zwierzętom przetrwać wszak,
gdy jeszcze pokarmu jest im brak.
W styczniu budzą się nowe nadzieje,
choć różne wiodą nas losu koleje.
Nie bójmy się więc dni czekanych,
tak wiele zależy od nas samych.
I zróbmy ku temu pierwszy krok,
by dobrze rozpocząć ten nowy rok.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Miłośników Chróściny
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KIERMASZE BOŻONARODZENIOWE

Coraz bliżej święta…
ZS W CHRÓŚCINIE

11 grudnia, w niedzielne popołudnie, budynek Zespołu
Szkół w Chróścinie zapełnił
się gośćmi. Tradycyjnie już
zorganizowany został świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy.
Pomimo
niesprzyjającej aury pogodowej, sala
gimnastyczna oraz szkolne
korytarze wypełniły się po
brzegi. Pierwszą część imSponsorzy nagród głównych w zabawie „Pre- prezy stanowił koncert muzent dla każdego” - Urszula Wojciechowska
zyczny „Dzielimy się muzyką
(domek z piernika) i Krystian Golec (piłka z
i sercem”, podczas którego
autografem Jakuba Błaszczykowskiego).
w świąteczny nastrój wprowadzili wszystkich zgromadzonych grający na różnorodnych instrumentach, utalentowani uczniowie chróścińskiej szkoły. Największy
aplauz zdobyła klasa II szkoły podstawowej, śpiewając piosenkę
zamykającą część artystyczną „Nadchodzą święta” i obsypując scenę „śnieżnym” konfetti.
Po występach przyszedł czas na zakupy, ale przede wszystkim
na spotkanie się przy wspólnym stole, z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi lub sąsiadami. Przygotowane atrakcje, świąteczny wystrój
sal i korytarzy oraz ogromne serce, jakie włożyła cała społeczność
szkolna w przygotowanie tej imprezy sprawiły, że wszyscy uczestnicy biorący w niej udział, mogli poczuć prawdziwą magię zbliżających się świąt.
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, Gronu

Rozśpiewana klasa II

Sala „pęka w szwach”
Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, iż ta uroczystość przebiegła w tak wspaniałej, ciepłej i rodzinnej
atmosferze.
Krystian Iwański

Kiermasz bożonarodzeniowy w ZS w Dąbrowie
ZS W DĄBROWIE

Grudzień to miesiąc, w którym z dużą niecierpliwością
oczekujemy świąt Bożego Narodzenia. Zbliżają się chwilę wielkiej radości i spędzania czasu w rodzinnym gronie,
przy suto zastawionym stole i z kolędą na ustach. Zapowiedzią zbliżających się świąt był kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany w ZS w Dąbrowie w dniu 11 grudnia.
Przybyli goście mogli delektować się artystycznym
dokonaniem uczniów klasy
III B gimnazjum (przygotowanych przez B. Sołęgę
i A. Olender). Uczniowie po
raz pierwszy zaprezentowali
spektakl jasełkowy w teatrze cienia. Akt stworzenia
człowieka i narodziny Boga
w ubogiej stajence połączone ze sobą dawały głęboki wyraz
sensu ludzkiego istnienia. Dopełniające całość życzenia, wygłoszone przez uczniów szkoły podstawowej z klasy V B,
skłoniły - mamy nadzieję- wszystkich widzów do chwili zadumy i wewnętrznej refleksji.
Kolejnym punktem uroczystości był znakomity występ
chórów szkolnych Allegro i Kaprys przygotowanych przez
panią Dorotę Słomkę. Jak zawsze perfekcyjnie przygotowani,
z bogatym repertuarem pastorałek i piosenek świątecznych
urzekli gości. Spośród chórzystów, jako solistów wysłuchaliśmy Łucji Kleszczewskiej, Ani Rutowicz i Emilii Homendy.
Uroku widowisku dodała piękna dekoracja przygotowana

GRUDZIEŃ 2016

przez panią Renatę Planert – Palak.
Program artystyczny to jednak nie wszystko, co świątecznie pięknego działo się w naszej szkole. Pani dyrektor
zaprosiła zgromadzonych gości do odwiedzenia szkolnych
pracowni, gdzie wszyscy uczniowie przygotowali niezwykle
ciekawe ozdoby, stroiki i innego rodzaju wyroby plastyczne.
Górny hol zamienił się w przytulną kawiarenkę, gdzie można
było chwilę poświęcić na rozmowę przy ciepłej kawie i pysznym cieście, o które zadbali rodzice naszych wychowanków.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się Pracownia św.
Mikołaja. Tam zakupiony los zamieniał się w zaskakujący
prezent.
Dzień kiermaszu jest świętem bardzo ciepłym, w którego
przygotowanie angażują się uczniowie, rodzice i nauczyciele.
W tym roku pieczę nad całością uroczystości trzymała pani
Anna Kokot –Leja. Podziękowania za włożoną pracę należą
się wielu osobom, co niniejszym czynimy. Wszystkim życzymy w przedświątecznym zgiełku czasu na rzeczy najistotniejsze, przede wszystkich czasu dla siebie na wzajem.
		
Nauczyciele ZS w Dąbrowie
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Dobry rycerz w Naroku
PSP W NAROKU

Jak co roku punktualnie o godzinie 17. 00 w kościele pw. św.
Floriana w Naroku rozpoczęły się obchody upamiętniające postać św. Marcina. Od wielu lat uroczystość ta jest okazją do
przypomnienia o potrzebie dobroci i niesienia pomocy potrzebującym.
Św. Marcin przedstawiany jest w ikonografii jako rycerz oddający pół płaszcza żebrakowi. Jest też pierwszym świętym Kościoła
zachodniego spoza grona męczenników.
Scenka rodzajowa pt: „Każdy może pomagać” w wykonaniu
uczniów PSP im. Jana Pawła II w Naroku stanowiła krótką refleksję nad istotą dobroci i potrzebą jej okazywania w dzisiejszych czasach.
Po nabożeństwie odprawionym przez księdza proboszcza Witolda Walusiaka można było spróbować tzw. „marcinków”, czyli
słodkich rogalików przygotowanych zgodnie z tradycyjną recepturą. Następnie przy akompaniamencie muzyki na ulice Naroka wyruszył barwny pochód mieszkańców i dzieci z lampionami. Na jego
czele podążał na koniu rzymski rycerz ubrany w hełm i purpurowy
płaszcz, mający przypominać żołnierza Marcina i jego dobre czyny.
Rycerz poprowadził pochód do „ogniska św. Marcina” przygotowanego na boisku szkolnym przez strażaków. Tam można było zjeść
ciepły bigos, napić się gorącej herbaty i posłuchać muzyki w wykonaniu członków orkiestry dętej.
Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom i organizacjom lokalnym za pomoc w przygotowaniu uroczystości. P. Gajos

Marcel Żytyński po raz kolejny laureatem konkursu plastycznego
ZS W DĄBROWIE
14 grudnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu odbyło
się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego „PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”.
Na konkurs wpłynęło kilkaset prac wykonanych przez dzieci
przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
województwa opolskiego.
Jury w składzie: Ewa Balas, Agata Bielecka, Janusz Matlok
i Dariusz Romanowski, postanowiło nagrodzić trzydziestu uczestników konkursu.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczeń kl. 5a PSP
w Dąbrowie: Marcel Żytyński został laureatem tego konkursu.
Marcel wykonał projekt kartki
swoją ulubioną techniką – linorytem.
Linoryt jest techniką, w której wzór
wycina się w kawałku linoleum. Na
powierzchnię linoleum nanosi się
rysunek, a później wycina za pomocą różnego rodzaju noży i dłutek.
Wykonanie linorytu jest bardzo pracochłonne. Pocieszający jest jednak
fakt, że powstałą matrycę można wykorzystać wielokrotnie. Mimo
niesamowitych prac, które powstają w ten sposób, technika linorytu
i inne tradycyjne techniki grafiki warsztatowej są coraz mniej popularne, zapewne dlatego, że wymagają dużo pracy i zajmują wiele
czasu Ale efekt jest zachwycający.
Naszemu Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Renata Planert-Palak Odbitki powstałe z wykonanego przez Marcela linorytu
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ŚNIEŻYCE
Przed nami miesiące w czasie których najbardziej narażeni jesteśmy na gwałtowne ataki zimy.
Warto zatem przestrzec mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi np. z powodu śnieżyc.
Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia
mogą wystąpić trwałe uszkodzenia
najbardziej narażonych na odmrożenie 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, zaburzenia
mowy, senność. Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia – rozpocznij
powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiast pomocy medycznej.
Rozpocznij od ogrzewania torsu tej
osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie
i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową – ogrzewaj go własnym ciałem. Przy odmrożeniach kończyn
zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka.
Na inne części ciała nakładaj ciepłe
(nie gorące) okłady. Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem. W szczególności, gdy nie ma możliwości
zapewnienia jej ciepłego schronienia. Unikaj podawania kawy – ze
względu na zawartość kofeiny; nie
podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc
W czasie opadów pozostań w domu.
Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz,
ubierz się w ciepłą odzież (wielowarstwową) i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży
oraz przewidywanym czasie dotarcia
na miejsce przeznaczenia. Zachowaj
ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć
uwagę na zwisające sople, zwały
śniegu na dachach budynków itp.

GRUDZIEŃ 2016

Jazda samochodem w zimie
Jedną z przyczyn ofiar śmiertelnych wśród podróżnych w zimie jest
niewłaściwe przygotowanie pojazdu
do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować sprawdź następujące elementy
samochodu:
•
•
•
•
•
•
•
•

akumulator i płyn chłodzący;
wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb;
układ zapłonowy, termo-start;
oświetlenie pojazdu;
światła awaryjne, układ wydechowy;
układ ogrzewania, hamulce;
odmrażacz;
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. Jednakże przepisy, w niektórych krajach, wymagają
stosowania opon z łańcuchami lub
opon śniegowych z kolcami. Utrzymuj co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa w czasie zimy.
Podróżuj w ciągu dnia i, jeśli to
możliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej osoby. W czasie burzy
śniegowej staraj się korzystać z komunikacji publicznej. Ubieraj się
ciepło. Noś odzież wielowarstwową,
lekko dopasowaną. Na czas dłuższej
podróży przygotuj wysokoenergetyczne, suche pożywienie oraz kilka

						

butelek wody. Miej w samochodzie:
migające światło przenośne z zapasowymi bateriami; apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki;
śpiwór lub koc; torby plastikowe (do
celów sanitarnych); zapałki; małą
łopatkę - saperkę; podręczne narzędzia - szczypce uniwersalne, klucz
nastawny, śrubokręt; przewody do
rozruchu silnika; łańcuchy lub siatki
do opon; jaskrawą tkaninę do użycia
jako flagę sygnalizacyjną.

Jeśli utknąłeś w drodze
Pozostań w samochodzie. Nie szukaj sam pomocy, chyba że pomoc
jest widoczna w odległości 100 m.
Umocuj na antenie lub dachu samo
chodu jaskrawą cześć ubrania (najlepiej koloru czerwonego) tak, aby
widoczna była dla ratowników. Użyj
wszelkich dostępnych środków do
poprawienia izolacji samochodu.
Uruchamiaj silnik co godzinę na
10 minut. W czasie pracy silnika
włącz ogrzewanie oraz zewnętrzne
światła samochodu. Zwracaj uwagę
na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia organizmu. Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi.
Od czasu do czasu klaszcz w dłonie,
wykonuj wymachy ramionami. Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie
jest więcej niż jedna osoba, na leży
spać kolejno, na zmianę. Dla utrzymania ciepła wszystkie oso by powinny zgromadzić się koło siebie.
Unikaj nadmiernego wysiłku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie dla serca. Nadmierny
wysiłek, taki jak odgarnianie śniegu
albo pchanie samochodu - może spowodować zdrowotne dolegliwości.
(jm)
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HATTRICK

Kapitanowie drużyn obowiązani są do przedstawienia w dniu turnieju imiennej listy zawodników z przyporządkowanymi numerami
koszulek oraz opłaceniu kwoty wpisowego 50
zł. Jeśli zawodnik nie jest pełnoletni, powinien
posiadać zgodę na udział w Turnieju Hattrick
podpisaną przez opiekuna prawnego.
Zapisy do Turnieju prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
gokir

HALA SPORTOWA ZS W DĄBROWIE
14 SZTYCZNIA - ELIMINACJE
21 SZTYCZNIA - FINAŁY

GODZINA 900
ZAPISY DO 5.01.2017

sport@gokir.pl
@

W sobotę 14 stycznia rozgrywane będą mecze eliminacyjne VIII Turnieju Halowej Piłki Nożnej HATTRICK. Zwycięzcy grup spotkają się
tydzień później (21.01) w walce o zwycięstwo w Turnieju. Losowania
grup tradycyjnie dokona wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja.
W rywalizacji może wziąć udział drużyna (nie ma obowiązku przynależności do klubu sportowego) składająca się z 5 - 8 zawodników.
Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz
+ 4 zawodników w polu). Podczas całego spotkania wolno wymieniać
dowolną ilość zawodników. Czas trwania gry wynosi 10 minut (bez
zmiany stron).
Zeszłoroczni tryumfatorzy – LZS Mechnice
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa

DĄBROWSKIE SKARBY

W związku z przygotowywaną publikacją

poszukujemy dokumentacji
dotyczacej
Zamku w Dabrowie.
‚
‚
Zwracamy się z prośbą
o udostępnienie wszelkich

]GMHþGRNXPHQWyZLLQQ\FKPDWHULDãyZ
‚
Będziemy wdzięczni za umożliwienie ich opublikowania.
Kopię, skan, zdjęcie posiadanej dokumentacji można przesłać
na adres e-mail: dabrowskieskarby@gmail.com
W razie pytań prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, tel. 77 464 10 10
lub Łukaszem Litwinowiczem, tel. 792 141 194.

Zamek w Dabrowie
‚
g m i n a D ą b rowa ʕ p ow i at o p o l s k i

