Życie Gminy
Dąbrowa

Nr 1/2012
Styczeń 2012
ISSN 1426-2207

XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego

im. Kazimierza Turko

4 lutego 2012r.
Zespół Szkół w Chróścinie
Zapraszają:

Wójt Gminy Dąbrowa
Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

Koncert w Dąbrowie - „Pomóż - Daj Nadzieję”

Szczegóły na str. 11

reklama płatna

W numerze:
•
•
•
•
•
POLECAMY:
CZWARTKOWE BABSKIE WIECZORY
TRANSMISJE MECZY
ORGANIZACJĘ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
GRAMY DOBRĄ, POLSKĄ MUZYKĘ!

DĄBROWA, UL. KOLEJOWA 1

•
•

Stawki opłat za ścieki..................2
Nowe stawki zwrotu podatku
akcyzowego.................................3
Gość z Brukseli...........................6
Konkurs „Gmina Dąbrowa poznajmy ją bliżej”.....................7
Informacja o sprzedaży
działek.........................................8
Koncert w Dąbrowie „Pomóż Daj Nadzieję”............................10
Zemsta Nietoperza - zaproszenie
do operetki.................................11

reklama płatna

- ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
Pro Calculate
kom. 691 351 004
kom. 603 102 481
tel. 77 550 64 82 fax 77 550 73 82
e-mail: biuro@pro-c.pl
49-120 Niewodniki, ul. Odrzańska 18

- Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
- Ryczałt
- Kadry, płace

Aktualności

Stawki opłat za ścieki
Jak co roku Gmina Dąbrowa dopłaca do ścieków
komunalnych, odprowadzanych systemem kanalizacji sanitarnej. W tym roku, zgodnie z uchwałą nr. XV/95/11 Rady
Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011r. dopłata do 1 m3
ścieków w roku 2012 wynosi 1,52 zł brutto. Stawkę dopłaty ustalono ze względu na coroczne zwiększenie amortyzacji w stawce za odebrane ścieki wybudowanej kanalizacji
liczonej od wartości sieci kanalizacyjnej. Taryfa dla Gminy
Dąbrowa uchwalona przez Radę Miasta Opola wynosi w tym
roku 7,50 zł ( w roku 2011 6,59zł – wzrost o 13%). Po do-

płacie, stawka dla mieszkańca gminy Dąbrowa wynosi
5,98 zł brutto. Dla mieszkańca jest to podwyżka w wysokości 33 gr/m3 co daje wzrost w stosunku do roku 2011 o 5,5%.
Mamy nadzieję, że starania Gminy w walce o jak najniższą
stawkę za odbiór ścieków (mamy jedną z najniższych podwyżek ścieków wśród gmin ościennych odprowadzających
ścieki do miasta Opola) oraz starania aby mieszkaniec naszej
Gminy nie płacił więcej niż 6 zł za 1m3, zostaną pozytywnie
odebrane przez naszych mieszkańców.
Marek Snela

NOWE PRZYSTANKI
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamontowała nowe przystanki autobusowe, obok zmodernizowanego skrzyżowania drogi nr 46 w Dąbrowie. Dotychczasowe, zostały zdemontowane podczas remontu.

INFORMACJA GOKiR
Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2012 r. uległy
zmianie godzinowe stawku najmu lokali użytkowych,
pozostających w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie. Nowa stawka godzinowa wynosi 17,00 złotych. Zmiana stawek najmu lokali, związana jest z podwyżką energii elektrycznej oraz pozostałych
mediów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie
www.gokir pl.
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Z ostatniej chwili
Podczas tegorocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej „HATTRICK” w Chróścinie, pierwsze miejsce
zajął zespół FC Ciepielowice. Kolejne miejsca zajęły
drużyny LZS Narok oraz Bongo Karczów I.
Obszerna relacja z turnieju w wydaniu lutowym „Życia
Gminy Dąbrowa” oraz na stronie www.gokir.pl.
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Śmieci muszą trafiać do kosza
W okresie jesienno-zimowym
wiele osób ulega pokusie pozbycia się
śmieci i wykorzystuje je jako materiał
opałowy, paląc nimi w piecach domowych. Nie pomaga to zaoszczędzić na
kosztach materiałów grzewczych. Wydajność energetyczna śmieci jest niewielka, a może stać się przyczyną bardzo
poważnych i „kosztownych” kłopotów.
Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia
forma „zagospodarowania” odpadów.
Podczas spalania śmieci powstaje
szkodliwy dym zawierający m.in.:
- pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami
ciężkimi, a ponadto
- tlenek węgla (czad), który powoduje
uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
- tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc
- dioksyny i furany, które powodują choroby nowotworowe,
- chlorowodór, który w połączeniu z wodą
tworzy kwas solny,
- cyjanowodór - tworzy z wodą kwas pruski.,
- dwutlenek siarki, który powoduje trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaś-

nych deszczy.
Co roku na choroby wywołane
złym stanem powietrza umiera 28 tys.
Polaków. Zanieczyszczenia wytwarzane
w czasie palenia śmieci powodują astmę
oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry,
alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Toksyczny wpływ na zdrowie
człowieka może objawić się dopiero po
kilkudziesięciu latach. Spalając śmieci zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody
gruntowe i ziemię. Dlatego spożywamy
zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.
Paląc śmieci w piecu niszczymy przewody
kominowe, co może doprowadzić do zaczadzenia, a często też do pożaru.
Oczywiście, zakazem spalania są
objęte wszystkie odpady. Zwróćmy jednak
szczególną uwagę, aby nie spalać starych
mebli, sklejek, ram okiennych, pianek
poliuretanowych i wszelkiego rodzaju
opakowań plastikowych. Do ogrzewania
domów należy posługiwać się materiałami
służącymi do celów grzewczych. Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz
spalania odpadów w urządzeniach nie
przystosowanych do tego celu, ale to my
sami musimy mieć świadomość, na co

narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci
w domowym piecu. Nie tylko niszczymy
świat, w którym obecnie żyjemy, ale także świat, w którym będą żyły nasze dzieci
i wnuki. Za spalanie odpadów poza spalarniami grozi zgodnie z postępowaniem
mandatowym sankcja w wysokości do
500zł .
Harmonogram zbiórki odpadów
komunalnych opakowaniowych
segregowanych w workach
10 styczeń, 7 luty, 13 marzec, 10 kwiecień,
8 maj, 12 czerwiec, 10 lipiec, 7 sierpień,
11 wrzesień, 9 październik, 13 listopad, 11
grudzień, 8 styczeń (2013r.).
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
I termin (wiosenny)
21.03.2012r. Mechnice, Chróścina, Prądy,
Siedliska, Karczów, Wrzoski, Dąbrowa
22.03.2012r. Sławice, Żelazna, Narok,
Niewodniki, Ciepielowice, Nowa Jamka,
Lipowa, Skarbiszów
II termin ( jesienny)
26.09.2012r. Mechnice, Chróścina, Prądy,
Siedliska, Karczów, Wrzoski, Dąbrowa
27.09.2012r. Sławice, Żelazna, Narok,
Niewodniki, Ciepielowice, Nowa Jamka,
Lipowa, Skarbiszów
Marek Snela

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego
oraz nowe terminy składania wniosków

20 lat Straży Pożarnej – konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów
określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł
od 1 litra oleju.
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta
rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
• od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca
2012r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha
użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat PSP- jak nas widzą, tak nas malują”. Regulamin
konkursu dostępny jest w sekretariatach szkół lub u nauczycieli
plastyki.
Uczestnicy w swoich pracach powinni pokazać różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.
Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży
pożarnej. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz
właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.
Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na następujące
kategorie wiekowe:
- I Kategoria: szkoły podstawowe 5-8 lat
- II Kategoria: szkoły podstawowe 9-12 lat
- III Kategoria: szkoły gimnazjalne 13-16 lat
- IV Kategoria: wychowankowie świetlic terapeutycznych
i ośrodków terapii zajęciowej.
Termin składania prac plastycznych na szczeblu gminnym upływa 17 lutego. Po tym terminie specjalnie powołana Komisja Konkursowa wyłoni laureatów i zdecyduje o przekazaniu
najlepszych prac na szczebel powiatowy konkursu.

STYCZEŃ

red.
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Zarządzanie kryzysowe

Pies - Przyjaciel a nie zabawka
Od zarania historii ludzkiej psy są wiernymi towarzyszami
człowieka, sprawiając jemu wiele przyjemności i przynosząc pożytek. Zasługują więc na sympatię i uznanie. Pies nie musi być rasowy,
aby był inteligentny i mądry. Jeżeli psy mają przeciwników – to nie
jest ich winą, a tylko tych właścicieli, którzy nie dbając o psy, przyczyniają się do ich wałęsania, hałaśliwego szczekania, nadmiernego
rozmnażania itp.
Jak działamy?
Zadaniem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest pomoc skrzywdzonym zwierzętom, organizowanie stałej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami. Opiekę taką sprawują schroniska. Placówki te zwracają właścicielowi zagubione zwierzęta, znajdują dla
nich nowych właścicieli, a gdy zachodzi potrzeba, usypiają zwierzęta w sposób humanitarny. Schroniska mogą okresowo przetrzymywać psy na czas wyjazdu właścicieli. Zaczynają działać też domy
tymczasowe i hotele dla zwierząt.
Nasza działalność nie przynosi dochodu- wręcz przeciwnie
generuje koszty na leczenie, na badania, na jedzenie, na hotelowanie (psów i kotów). Jeśli i Ty chcesz nam pomagać wstąp w nasze
szeregi a jeśli nie masz czasu - wspomóż nasze działanie...pomóż
nam pomagać! Nawet najdrobniejsza pomoc, najmniejsza kwota
podarowana przez Ciebie, zakupiona karma (sucha, mokra w puszkach), makaron nie wymagający gotowania, miski, smycze i obroże,
zabawki dla psów i kotów, koce, kołdry, słoma do bud czy środki
zapobiegające kleszczom i pchłom....może zdziałać wiele, podaruj
je skrzywdzonym zwierzętom. Takich potrzeb jest wiele w schroniskach, przytuliskach i u ludzi o dobrych sercach, lecz nie posiadających zbyt wielu funduszy na pomoc zwierzętom.
Czekamy na Ciebie! – To właśnie Ty, który znasz wierność i oddanie
Twojego przyjaciela zrozumiesz konieczność niesienia pomocy każdemu zwierzęciu, które tej pomocy potrzebuje.

Jak wybrać psa i jak o niego zadbać. Wskazówki dla właściciela.
Osobom, które pragną mieć psa polecamy zwrócić się do
schronisk dla zwierząt. Nabywając psa należy pamiętać, że okres
jego aklimatyzacji w nowych warunkach trwa około 4 tygodni,
w czasie których powinno się wyprowadzać psa na smyczy.
Nie wolno wypuszczać psa bez opieki.
Pies poza obrębem ogrodzenia musi być pod opieką, prowadzony na smyczy w miejscach ruchliwych. Jeżeli jest agresywny
– powinien mieć nałożony kaganiec (dostępne w różnych rodzajach).
Pies musi mieć stale miskę z czystą wodą. Poza tym posiadać
powinien drugą na jedzenie.
Pies w wieku od 6 tygodni powinien otrzymywać pokarmy
urozmaicone, trzy razy dziennie, składające się z potraw mącznych
jak makaron, płatki, dobrze rozgotowane kasze, ryż, mięso i jarzyny.
Dorosły pies powinien otrzymywać pożywienie co najmniej jeden
raz dziennie.
Tłusta i pożywna karma dawana wieczorem ułatwi psu przetrwanie
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mroźnych nocy(dotyczy psów przebywających na zewnątrz).
Szczepienia
Każdego psa od dwóch miesięcy życia należy co roku
szczepić przeciw wściekliźnie. Psa po zaszczepieniu przeciw wściekliźnie nie wolno kąpać przez 2 tygodnie ani zmuszać do nadmiernego wysiłku. Wskazane jest poddanie psa profilaktycznemu szczepieniu przeciw nosówce w wieku 10 tygodni, roku i dwóch lat, co
uodporni psa przed tą bardzo niebezpieczną dla tego gatunku zwierząt chorobą.
Choroba
W razie zauważenia u psa objawów chorobowych, należy
zasięgnąć porady lekarza weterynarii, unikając w ten sposób długotrwałego procesu leczenia, a nawet śmierci psa. Gdy pies jest nieuleczalnie chory lub stary i pozostawianie go przy życiu jest dla niego
cierpieniem, wówczas należy zwrócić się do najbliższej lecznicy
dla zwierząt, gdzie lekarz humanitarnie i bezboleśnie dokona jego
„uśpienia”
Psa należy utrzymywać w czystości,
czesząc go regularnie szczotką i grzebieniem. Pchły likwidować za
pomocą szamponów, używanych do kąpieli lub specjalnych obroży oraz kropli. Te specyfiki należy stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się na ich ulotkach. Chcąc definitywnie zlikwidować
pchły, należy dezynfekować przede wszystkim legowisko psa.
Pies-stróż.
Jeśli pies nie zamieszkuje w warunkach domowych
(mieszkanie) i chcesz aby pies pilnował Twojego obejścia, pamiętaj, że na ten cel nadają się tylko psy duże i średnie o sierści gęstej,
posiadającej odpowiednie dla naszego klimatu podszycie. Jeśli nie
można wykonać dla psa okólnika (zadaszony kojec) i musi on być
okresowo wiązany przy budzie, trzeba dbać, aby pies miał wygodną, skórzaną obrożę oraz lekki łańcuch o długości nie mniejszej niż
3 m zakończony obrotowym ogniwem przy obroży. Jeżeli warunki
na to pozwolą, łańcuch powinien przesuwać się po drucie o długości 4-5 m. Kółko przy drucie należy owinąć gumą, plastykiem lub
nawet otłuszczoną szmatą, dla uniknięcia hałasu, który przyczynić
się może do przedwczesnego głuchnięcia psa. Buda psa pilnującego
obejścia powinna być szczelna, o podwójnych ścianach i dachu obitym papą. Buda musi stać na nóżkach, aby jej dno nie kontaktowało
się z podłożem, nie namakało i nie gniło. Musi także odpowiadać
wielkości psa, aby mógł on w niej swobodnie stanąć i położyć się
w pozycji wyciągniętej. Otwór wejściowy powinien być umieszczony na odpowiednie wysokości i o odpowiedniej wielkości. Zimą
buda powinna być wyścielona słomą a otwór budy był osłonięty ruchomą klapą lub kawałkiem koca.
Bezcelowe jest pozostawianie psa w miejscach niezamieszkałych
i odosobnionych, gdzie bez obecności ludzi pies jest samotny i narażony na zabicie lub otrucie. Pies powinien czuć się gospodarzem
obejścia. Stale przywiązany staje się lękliwy, dziczeje i nie spełnia
roli stróża.
Problemy w okresie cieczki
Suki w okresie cieczki należy zamykać i wyprowadzać tylko na smyczy dla uniknięcia niepotrzebnego rozmnażania. Do 3
dnia od wystąpienia objawów cieczki można nie dopuścić do ciąży
stosując środki antykoncepcyjne w tabletkach. Preparaty te można
otrzymać w aptece na receptę lekarza weterynarii. Lepsza jest jednak
całkowita izolacja goniącej się suki niż podawanie środków. Okres
cieczki, trwający około dwóch tygodni nie kończy się z ustaniem
krwawienia, lecz przeciwnie właśnie przez następne 3 dni trwa okres
najbardziej prawdopodobnego zapłodnienia. Należy więc przez cały
ten okres wzmóc opiekę nad suką wyprowadzając ją wyłącznie na
smyczy. Powinny to robić tylko osoby dorosłe a nie dzieci.
W razie jednak niepożądanego pokrycia suki należy po
oszczenieniu skorzystać z bezpłatnych usług lecznicy weterynaryjnej, która w humanitarny sposób „uśpi” niechciane mioty, ale tylko
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ślepe . Zostawienie przy suce zbędnego potomstwa, TO NIE LITOŚĆ!!! Prowadzi do niepotrzebnego rozmnażania liczby bezpańskich psów. Jednak aby uniknąć powyższych problemów - zaleca
się pełną sterylizację suk oraz kastrację psów (samców).

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
o/Opole
ul. Katedralna 6/4, tel ;77/441 02 25
www.toz.opole.pl, e-mail: toz.opole@wp.pl

KTO NIE MA WARUNKÓW UTRZYMYWANIA PSA ALBO
NIE MA CZASU PSEM SIĘ ZAJMOWAC – NIECH GO NIE
POSIADA!

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu
ul. Torowa 9, tel; 77/45 45 902
www.schroniskoopole.ubf.pl
e-mail : schroniskoop@gmail.com

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ cz. 4
„Życie Gminy Dąbrowa” prezentuje kolejną porcję informacji dotyczących postępowania w przypadku zagrożeń, przygotowanych w formie swoistego Poradnika przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Pożary W MIEJSCOWOŚCIACH
Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
- bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka;
- zwarcia i wady instalacji elektrycznych;
- wyładowania atmosferyczne.
Przed wystąpieniem pożaru
Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie
nieprawidłowości: bardzo ostrożnie używaj zgodnie z instrukcją
obsługi zastępczych źródeł grzewczych (np. grzejniki elektryczne,
gazowe, piecyki),
- zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem,
- nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.
Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji
elektrycznej:
- nigdy nie „watuj korków” – automatyczny bezpiecznik kosztuje
kilka złotych!
- włączając kilka urządzeń do jednego gniazda, przeciążasz instalację elektryczną;
- używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;
- utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
Pamiętaj, że przechowując w mieszkaniu pojemniki
z benzyną, rozpuszczalnikiem, farbami itp., przechowujesz bombę
– do której wybuchu wystarczy tylko zapalnik.
Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
- określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników,
- naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
W miarę możliwości:
- zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymu (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją;
- zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz
rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
W razie pożaru
Jeśli zauważyłeś pożar, to masz obowiązek powiadomić
o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.
Użyj prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku - gaśnica,
woda, koc gaśniczy. Jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się,
połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia. Jeśli pali się tłuszcz w naczyniu
kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną
pokrywką. Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod
napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne

STYCZEŃ

miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy. Gdyby pożar
i swąd dymu obudził Cię ze snu – zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli
tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem.
Zapisz i zapamiętaj nr telefonu do straży pożarnej, naucz dzieci,
jak informować przez telefon o pożarze 998.
Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to
zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze – dym i gorące powietrze unosi się do
góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy. Opuszczając mieszkanie, zabierz ze
sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed
ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.
Po pożarze
Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś:
- upewnić się, czy właściwe służby stwierdziły, że budynek jest
bezpieczny;
- uważać na oznaki dymu i gorąca;
- nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po
pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka;
- gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ
gazu z sieci zasilającej do budynku – w razie ponownego włączenia
wezwać upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą;
- zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny i należy opuścić dom:
- o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła
go i pozostawione mienie pod ochronę;
- zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty.
Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy Twoje
mieszkanie, Twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też
ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie
próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin)
może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi
sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz
w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może
spowodować zapalenie się zawartości.

5

Szkoły, Przedszkola

Świąteczny Kiermasz w Zespole Szkół w Chróścinie

Gość z Brukseli

Jak co roku, w jeden z grudniowych weekendów, budynek ZS w Chróścinie
zapełnił się członkami szkolnej społeczności oraz przybyłymi gośćmi. Tradycyjnie
już zorganizowany został świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy. Na sali gimnastycznej stanęły kiermaszowe stoiska z pysznymi wypiekami, żurkiem w chlebie, swojskim
smalcem, stroikami, świątecznymi ozdobami i kartkami oraz książkami. Pierwszym
punktem imprezy były występy uczniów – przez ponad godzinę mała sala gimnastyczna rozbrzmiewała śpiewem, muzyką i gwarem. Licznie zgromadzona publiczność nie
szczędziła oklasków dla szkolnych muzyków, śpiewaków i aktorów. Po części artystycznej przyszedł czas na przedświąteczne zakupy. Nie przypominały one jednak pełnego
napięcia i negatywnych emocji biegania po supermarketach... tu na twarzach gościł
uśmiech, radość i ciepło. Zamiast kłótni słychać było życzliwe pozdrowienia, przy stolikach rodzinne i sąsiedzkie rozmowy, a wokół rozchodził się zapach igliwia i przygotowanych specjałów. Ta atmosfera sprawiała, że każdy z uczestników kiermaszu mógł
naprawdę poczuć magię zbliżających się świąt.
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się
do tego, iż ta uroczystość przebiegła w tak wspaniałej i prawie rodzinnej atmosferze.

4 stycznia 2012 roku społeczność
Zespółu Szkół w Chróścinie spotkało duże
wyróżnienie. Placówkę odwiedziła europosłanka Danuta Jazłowiecka. Głównym

tematem spotkania parlamentarzystki
z chróścińską młodzieżą była polska
prezydencja w Unii Europejskiej. Debatę na temat sukcesów i porażek sześciomiesięcznej prezydencji rozpoczęła
prezentacja multimedialna opisująca dokonania Polski w Radzie Unii Europejskiej w tym okresie. Żywa dyskusja, liczne pytania oraz duże zainteresowanie,
z jakim uczniowie słuchali wyczerpujących odpowiedzi na temat Parlamentu Europejskiego potwierdziły fakt, iż
młodym ludziom nie są obojętne sprawy
dotyczące funkcjonowania naszego kraju w europejskiej wspólnocie. Kończąc
swój pobyt w Chróścinie pani poseł wręczyła wyróżniającym się w nauce i pracy
społecznej uczniom symboliczne upominki, gratulując prawdziwej obywatelskiej
postawy. Wizyta pani Jazłowieckiej dla
wszystkich uczestników spotkania była
ciekawą lekcją wiedzy o społeczeństwie
i patriotyzmu, zarówno państwowego jak
i lokalnego.

Dziękujemy serdecznie za profesjonalne przygotowanie imprezy nauczycielce
pani Urszuli Janus oraz gimnazjalistom
z klas drugich: Agacie Czai, Aleksandrze
Kędziorze, Łukaszowi Szczepańczykowi
i Michałowi Kukielce.
Dyrekcja ZS w Chróścinie
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Dwa narody, dwie kultury, dwie szkoły – taki sam człowiek
Taki tytuł nosi dwustronny projekt partnerski realizowany w ramach programu Comenius pomiędzy Zespołem
Szkół w Chróścinie a Ataturk Ilkogretim Okulu w tureckim Denizli.
Pomysł na współpracę między
szkołami zrodził się w ubiegłym roku
szkolnym. Kilkoro nauczycieli w Chróścinie pod kierownictwem p. Aleksandry
Pluty stworzyło projekt, który został zaaprobowany przez organizację Comenius
i przyjęty do realizacji. W naszej szkole
były już realizowane działania oparte na
współpracy ze szkołami z Ukrainy i z Niemiec. Tak daleko jednak dotąd nie sięgaliśmy. Turcja wydała nam się krajem na tle
ciekawym, tajemniczym i odmiennym, ze
wartym poznania.
Głównymi celami projektu
są: poznanie bogactwa kultury krajów
partnerskich, a przez to wytworzenie
u uczniów postawy tolerancji i akceptacji oraz pokonywanie barier i stereotypów dotyczących kraju partnerskiego.
Projekt zakłada szeroki zakres działań
zaplanowanych na najbliższe dwa lata. By

okres ten urozmaicić, łączymy naukę i zabawę. W trakcie trwania projektu językiem roboczym jest język angielski, co
umożliwia nam doskonalenie jego znajomości. Zakres naszych głównych bloków
tematycznych dotyczy m.in.: zagadnień
związanych z położeniem geograficznym
naszych krajów,
poznaniem liteKoło Naukowe
Zespół Szkół
Prawa Administracyjnego
ratury dziecięcej
w Chróścinie
Wydziału Prawa i Administracji
(przedstawienie
Uniwersytetu Opolskiego
ich
w formie
inscenizacji teatralnych), poznanie specyfiki dominującej
religii w państwach, które
reprezentujemy.
Weź udział w IV edycji Gminnego Konkursu Wiedzy
Nie
brakuje
o Samorządzie Terytorialnym i o Gminie Dąbrowa pt.

GIMNAZJALISTO!

„Gmina Dąbrowa - poznajmy ją bliżej”
Konkurs odbędzie się 29 marca (czwartek) 2012 r. o godz. 9.00
w Zespole Szkół w Chróścinie
Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody
Szczegółów szukaj u Twojego nauczyciela WOS-u
oraz na stronie internetowej www.gminadabrowa.pl
Zapraszają:
Przewodniczący
Koła Naukowego
Prawa Administracyjnego
WPiA UO
Marek Wocka

STYCZEŃ

Dyrektor Zespołu Szkół
w Chróścinie
Danuta Panufnik

Wójt Gminy Dąbrowa

Marek Leja

również tematów bardziej przyziemnych
tj. popularne piosenki, tańce, ulubione
przysmaki naszych kuchni narodowych
czy podstawowe zwroty i wyrażenia w języku partnera.
Znajomość podstawowych zwrotów wykorzystamy już w maju, kiedy to
odwiedzą nas nasi nowi znajomi z Turcji.
Przygotowaliśmy dla nich mnóstwo atrakcji z 3-dniową wycieczką do Krakowa,
Wieliczki i Zakopanego. Nie możemy się
już doczekać, by poznać ich osobiście. Do
tego czasu będziemy się komunikować
przez Internet. W obu szkołach powstały
już „tablice Comeniusa” z informacjami
na temat bieżących wydarzeń.. Zainteresowanych naszymi działaniami, zapraszamy na stronę internetową www.
zschroscina.eu.
Autorzy projektu

Mimo braku śniegu
do Mechnic zawitał św. Mikołaj

11 grudnia br. dzieci z Mechnice odwiedził św. Mikołaja. Spotkanie z Mikołajem zorganizowała wspólnie Rada
Sołecka z Kołem TSKN.
Radości było co niemiara. Maluchy bawiły się wyśmienicie. Do wspólnej zabawy zachęcała pani Maria Rynkowska - nauczycielka z Zespołu Szkół w Chróścinie. Z wypiekami na twarzy, dzieci podchodziły do św. Mikołaja, który
wręczał im paczuszki z słodyczami. W zamian za podarunek,
maluchy popisywały się swoimi zdolnościami - recytowały
wiersze, śpiewały piosenki i oczywiście przyrzekały, że będą
grzeczne przez cały rok, oczekując na kolejne odwiedziny św.
Mikołaja w przyszłym roku.
W rolę św. Mikołaja wcieliła się pani Marianna Sordoń - członek Koła TSKN w Mechnicach. Rolę gospodarza
pełniła pani Teresa Kowolik - sołtys wsi Mechnice.
Melania Polednia
Sekretarz Koła TSKN
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
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Narodziła nam się dobroć
Tradycyjnie w grudniu w Zespole Szkół w Dąbrowie odbył się kiermasz świąteczny, który wprowadził nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Kolorowe stoiska, pełne bożonarodzeniowych ozdób, oraz bogata część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły zgromadziły całą społeczność uczniowską, Rodziców oraz licznych Gości.
Uroczystość rozpoczęły Jasełka, podczas których przy wspólnym wigilijnym stole uczniowie opowiadali o bożonarodzeniowych tradycjach, recytowali wiersze i oraz kolędowali wspólnie z naszym szkolnym chórem „ Allegro” ,
gimnazjalny chórem „ Kaprys” oraz nauczycielskim chórem” Cantabile”. Oprawę muzyczną zapewniła nam nasza dyrygent P. Dorota Słomka a przedstawienie
przygotowała P. Małgorzata Kownacka. Podczas kiermaszu można było zakupić
domowego wypieku pierniki oraz wziąć udział w atrakcyjnej loterii fantowej.
Miejscem rodzinnych i towarzyskich spotkań stała się kawiarenka urządzona na górnym holu naszej szkoły, gdzie serwowane były pyszne ciasta oraz
gorące napoje. Oprócz tego na specjalnie przygotowanych stoiskach można było
kupić przepiękne stroiki, ozdoby bożonarodzeniowe i kartki świąteczne wykonane własnoręcznie przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
M. Kownacka
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O SPRZEDAŻY DZIAŁEK
W dniu 15 lutego 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, przy ul.
ks.prof. J.Sztonyka 56, odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa:
Poz. 1
Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 51.906 zł brutto
Poz. 2
Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.029 zł brutto
Poz.3
Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.029 zł brutto
Poz. 4
Działka nr 491/4 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.029 zł brutto
Poz. 5
Działka nr 491/5 o pow. 0,0821 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 50.553 zł brutto
Poz. 6
Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 47.109 zł brutto
Poz.7
Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.029 zł brutto
Poz. 8
Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.152 zł brutto
Poz. 9
Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.152 zł brutto
Poz.10
Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3
– cena wywoławcza 52.029 zł brutto.
Działki w kształcie prostokąta, przylegająca do siebie przy drodze o nawierzchni
gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną
i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej.
Uzbrojenie nieruchomości gruntowej
stanowi: droga gruntowa, a w bezpośrednim
bliskim sąsiedztwie W, E. Gmina Dąbrowa
nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego
terenu zostały wydane decyzje o warunkach
zabudowy ustalające warunki zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
i budynkiem garażowym wolno stojącym
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Więcej informacji udzielają pracownicy
Urzędu Gminy pokój 104, tel. 77 4641010
wew. 114.
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Aktualności

„WIELEBNI” w Naroku
W dniu 27.11.2011 r. w kościele parafialnym w Naroku
teatr „Magia słów” wystawił premierę sztuki, polskiego pisarza
Sławomira Mrożka pt. „Wielebni”, przygotowaną pod przewod-

nictwem księdza proboszcza Witolda Walusiaka. Młodzi artyści
pokazali zgromadzonym licznie gościom, że w większości parafii
protestanckich, to komitet parafialny, a nie proboszcz kieruje parafią.
Akcja toczy się w małym miasteczku w Nowej Anglii.
W wyniku pomyłki do parafii przybyło dwóch proboszczów: wielebna Gloria Burton, w rolę której wcieliła się Grażyna Halicka
oraz wielebny Ryszard Bloom, którą to postać odegrał Jacek Halicki. Rada parafialna w skład której wchodzili: stanowcza przewodnicząca rady – Roksana Odziomek, podstarzały hipis, brat
Wilkinson – Krzysztof Pietruszka, jego żona pragnąca uwielbienia,
siostra Wilkinson – Patrycja Kornek, biznesmen patrzący wyłącznie na własne korzyści Tom – Sebastian Domagała oraz zapatrzona
w siebie piękność Betty – Joanna Troche, musiała wybrać nowego

wkracza rozzłoszczony komitet, który związuje wielebnych i chce
powtórzyć swój wyczyn z przeszłości.
Uśmiech na twarzach widzów z pewnością wywołały postaci takie jak: nadopiekuńcza ciocia Róża (Sylwia Swaczyna), która wielebnemu przywozi serniczek prosto z New Yorku, czy młody
satanista Cziko (Patryk Waletzki), który niewinnie eksperymentując z ładunkami wybuchowymi, doprowadza do mocnego wybuchu, ratując tym samym głównych bohaterów przed agresywnym
komitetem parafialnym, który wybiega z popłochem, umożliwiając
tym samym ucieczkę wielebnym.
Całość występu urozmaiciła oprawa dźwiękowa, o którą
zadbał Michał Krause oraz gra świateł, którymi operowali Florian
Jarząb i Piotr Lisson. Nad zmianami w scenografii czuwały: Maria
Halicka, Joanna Krause i Anna Pelka. Sztukę ubarwił śpiew Joanny
Krochmalczyk, do którego zatańczyła Patrycja Kornek. Zgranie
zespołu teatralnego „Magia słów” pokazała wspólnie odśpiewana na zakończenie piosenka „Oh, happy day”.

Mimo prostego w odbiorze scenariusza, sztuka kryła
w sobie głębokie przesłanie. Miała na celu skłonienie publiczności do refleksji nad swoim życiem, ponieważ w przerysowanych
postaciach można było dostrzec swoje cechy i zachowania. Jednak
głównym celem było pokazanie, że najważniejsze, to niezależnie
od sytuacji i spotykających nas przeciwności losu - POZOSTAĆ
SOBĄ.
Roksana Odziomek
Sylwia Swaczyna
REKLAMA PŁATNA

USŁUGI GEODEZYJNE

proboszcza ich parafii. W tym wszystkim nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pewnego dnia profesor Wilkinson wyjawia
wielebnej Burton okrutną prawdę, dotyczącą przyczyny odejścia
poprzedniego proboszcza. W chwili, kiedy Gloria dowiaduje się
o zamordowaniu poprzednika przez komitet parafialny, na plebanię

Zbigniew Konieczny
45-306 Opole ul. Gdańska 5
tel. 774579702 , 601529242
--------------------------------podziały i wznowienia granic działek ,
mapy do celów projektowych ,
pomiary powykonawcze budynków i sieci

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 w. 221
Strona internetowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail kontaktowy z redakcją:
gokir@gminadabrowa.pl, Reklama: gwocka.gokir@wp.pl.
Druk: Drukarnia Sady- Zenon Gil, Os. Sady 2, 47-303 Krapkowice;
Reklama: strona kolor 1 cm2 = 2,44 zł brutto, strona czarno-biała 1cm2 = 1,22 zł brutto
STYCZEŃ
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KONCERT W DĄBROWIE - „POMÓŻ –DAJ NADZIEJĘ”
W niedzielę 8 stycznia w kościele parafialnym w Dąbrowie miał miejsce kolejny już charytatywny koncert bożonarodzeniowy z cyklu „Pomóż-daj nadzieję”. Gośćmi koncertu była
Młodzieżowa orkiestra Dęta „Camerata” p. dyr. Ernesta Malika
oraz Chór „Spotkanie” p. dyr. Bernadety Malik. Muzycy z parafii św. Rocha w Starych Budkowicach zaprezentowali ciekawy

program, na który złożyły się kolędy i pastorałki oraz świąteczne
utwory orkiestrowe. Do grona wykonawców dołączyły miejscowe zespoły uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Dąbrowie
oraz Parafialna schola „Gaudium” p.dyr. Doroty Słomki. Tradycją tych noworocznych koncertów oprócz ich artystycznego
charakteru jest idea wspólnoty- to znaczy uczynienie wspólnie
dobra dla innych. Tegoroczny koncert skierowany był do wszystkich naszych parafian dotkniętych chorobą i cierpieniem.
Charytatywny charakter koncertu wynikał z pragnienia
niesienia pomocy chorym na na ciężką chorobę metaboliczną-adrenoleukodystrofię, młodym parafianom Piotrowi i Pawłowi Bil,
dla których zebrana została ofiara po koncercie.
Koncert zgromadził wielu słuchaczy z Dąbrowy i oko-

licznych miejscowości, którzy owacją na stojąco podziękowali artystom za wspaniały występ. Szczególnym przeżyciem
dla wszystkich było zaprezentowanie przez jednego z chorych

chłopców-Pawła, kolędy „Przybieżeli do Betlejem” na keyboardzie, co było wielkim osiągnięciem również rehabilitacyjnym,
gdyż pomimo znacznych trudności w poruszaniu się, Paweł mógł
zaprezentować swoje uzdolnienia muzyczne. Proboszcz parafii
św. Wawrzyńca -ks. Marcin Bonk podziękował wszystkim wykonawcom i uczestnikom koncertu.
Parafianie w Dąbrowie starają się zauważać pośród siebie ludzi potrzebujących i dzielić się swoją miłością do drugiego
człowieka.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Dorota Słomka,Klemens Adamski
opiekunowie scholi “Gaudium”

Szanowni Państwo!
Nasze dzieci-Paweł (11 lat) i Piotr (8lat) zmagają się z rzadką chorobą metaboliczną, uwarunkowaną genetycznie o nazwie
adrenoleukodystrofia. Polega ona na defekcie rozkładu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (wosków).W jej przebiegu
dochodzi do uwstecznienia rozwoju psychoruchowego dzieci z powodu uszkodzenia w pierwszym rzędzie tkanki mózgowej i komórek kory nadnerczy i w efekcie do wyniszczenia całego organizmu. Jest to choroba mało znana, nieprzewidywalna w skutkach
i rozwoju czasowym, w której nie wypracowano żadnej metody skutecznego leczenia. Jedynym zalecanym przez niektórych lekarzy postępowaniem jest przeprowadzenie przeszczepu szpiku kostnego, który daje możliwość zatrzymania choroby po pewnym
czasie. Nasi chłopcy przeszli zabieg w kwietniu 2008r. Paweł i Piotruś przeszli bez większych powikłań procedurę przeszczepową,
a ich organizmy dość dobrze funkcjonują z nowym szpikiem kostnym. Chłopcy pozostają pod stałą opieką lekarzy transplantologów z kliniki we Wrocławiu. Zgodnie z zaleceniami ich stan zdrowia musi być okresowo kontrolowany w poradniach specjalistycznych. Sama adrenoleukodystrofia nie daje jednak za wygraną i co jakiś czas atakuje ,dając głównie objawy neurologiczne.
Chłopcy mają problem z chodzeniem, pisaniem, występują zaburzenia wzroku i mowy. Żeby wspomóc ich organizmy i niwelować
negatywne skutki choroby prowadzona jest ciągła rehabilitacja ruchowa, wspomagana hipoterapią i dogoterapią, opieka logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna, mają zapewnioną dietę niskotłuszczową, a ich edukacja przebiega w trybie indywidualnym. My, rodzice, od pewnego czasu zauważyliśmy zahamowanie rozwoju objawów, dlatego wierzymy, że przeszczep szpiku
i pozostałem działania pomogą nam w końcu skutecznie zatrzymać rozwój choroby, a nasze dzieci w przyszłości będą mogły
samodzielnie funkcjonować i realizować swoje plany i marzenia.
Ewelina i Maciej Bil
Pomoc dla Pawła i Piotra w postaci darowizny finansowej można przekazać na konto „Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej” numer:
2426 34 1680 1235 0000 3000 1461 z dopiskiem „Dla Pawła i Piotra Bil”. Jednocześnie też będziemy wdzięczni za przekazanie
1% podatku dla chłopców KRS:0000273196 z dopiskiem „Dla Pawła i Piotra Bil” OPP: Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej.
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

GOKiR w Dąbrowie

Turniej im. Kazimierza Turki po raz XIII
Już 4 lutego br. w Zespole Szkół w Chróścinie odbędzie
się kolejna edycja Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego im.
Kazimierza Turko.
Uczestnicy zmierzą się w 9 kategoriach wiekowych: młodzik
(młodziczka), kadet (kadetka), juniorka (junior), senior (seniorka), oldboj. Sposób przeprowadzenia zawodów zostanie podany
w dniu zawodów ( zależny od ilości uczestników).
Zawodniczki i zawodnicy mogą zgłaszać swój udział w turnieju

ZEMSTA NIETOPERZA
- zapraszamy do Operetki!
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie organizuje dla wszystkich zainteresowanych kolejny wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego. Tym
razem proponujemy naszym mieszkańcom jedną z najpopularniejszych operetek Straussa „Zemstę Nietoperza”!
Wyjazd autokaru zaplanowany jest na 17 lutego (piątek)
o godzinie 16.00 spod Urzędu Gminy w Dąbrowie. Cena
biletów 35 złotych. Ilość miejsc ograniczona!!!
Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji do 6 lutego.
ZEMSTA NIETOPERZA to najpiękniejsza
i najpopularniejsza operetka Johanna Straussa. Bez jej
arii, duetów i pieśni (Taki pan, jak pan..., Finał „Szampański”, Kuplety Adeli) trudno sobie w ogóle wyobrazić dzieje
tego gatunku. Do tego błyskotliwe libretto, pełne przezabawnych nieporozumień i ciętego dowcipu, genialnie przetłumaczone przez Juliana Tuwima. Zemsta nietoperza to
po prostu arcydzieło operetki! W Gliwickim Teatrze Muzycznym Zemstę... wyreżyserował śp. Jacek Chmielnik,
doskonale znany naszym widzom i jako reżyser, i jako aktor.
ZAPRASZAMY
GOKIR

STYCZEŃ

w dniu zawodach w godz. 8.30 - 9.00. Obok klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa dla miejscowości z terenu gminy
Dąbrowa.
Głównym organizatorami imprezy są: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie, Wójt Gminy Dąbrowa oraz
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
gokir

Stań do rywalizacji
o ZŁOTE PIÓRO!!!
Po raz 12 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa opolskiego będą rywalizować na
słowa w Konkursie Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro 2012”. Konkurs organizuje Gimnazjum w Żelaznej. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem:
„Człowiek obok mnie”. Hasło to jednocześnie określa tematykę prac, która jest związana z refleksją nad człowiekiem, jego wartością, potrzebami, problemami oraz swoim
odniesieniem do tych spraw. Na konkurs należy nadesłać
od 1-2 utworów poetyckich wydrukowanych na kartce formatu A4 lub czytelnego rękopisu formatu A4. Nadesłane
wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w żadnych innych konkursach. Prace powinny być
samodzielne, bez wzorowania się na innych utworach.
Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem słownym) umieszczonym w prawym górnym rogu
kartki. Ponadto należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem zawierającą: kartkę z danymi o autorze (imię i nazwisko, adres domowy, nr tel. domowego),
nazwę szkoły, nr tel. szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela.
Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów do
poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji, zachęcenie
do ekspresji słownej jako formy uzewnętrznienia swoich
uczuć, doznań i refleksji, rozbudzanie postawy tolerancji
oraz troski i miłości do drugiego człowieka, uwrażliwianie na piękno poetyckiej formy wyrazu a także udzielanie
wsparcia młodym twórcom.
Prace należy nadsyłać na adres organizatora
konkursu w terminie do 29 lutego 2012r. Utwory będzie
oceniać Jury powołane przez organizatora.
Laureaci otrzymają statuetki: Złotego, Srebrnego
i Brązowego Pióra, dyplomy i nagrody książkowe oraz nagrody specjalne ufundowane przez Wójta Gminy Dąbrowa. Finał konkursu odbędzie się w formie Gali, podczas
której laureatom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
Termin uroczystości: 27 marca 2012r. o godz. 10.00.
Konkurs odbywa się pod Patronatem Wójta Gminy
Dąbrowa oraz Honorowym Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty. Informacje o konkursie są umieszczone
na stronie internetowej szkoły: www.g_zelazna.wodip.
opole.pl.
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Zaprzyjaźnić się ze swoim patronem
Imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, które nosi szkoła w Sławicach, daje
jak żadne inne możliwość bezpośrednich
kontaktów z patronem. Udało nam się już
zaprzyjaźnić z opolskimi laureatami tego
zaszczytnego odznaczenia przyznawanego
przez dzieci.
Dnia 1 grudnia w naszej szkole
miało miejsce spotkanie z Teresą i Kazimierzem Jednorogami – Kawalerami
Orderu Uśmiechu. Państwo Jednorogo-

wie zaprezentowali działalność Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym, którą powołali
do życia dwadzieścia lat temu. Fundacja
wciąż działa i rozwija się. Niesie pomoc
w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, a także rozwija
ideę uspołeczniania poprzez uzawadawianie swoich podopiecznych. Nasi goście
opowiedzieli także uczniom o ceremonii
nadania Orderu Uśmiechu, zaprezentowali
swoje Ordery Uśmiechu w wersji tradycyjnej i zminiaturyzowanej. Jesteśmy dumni,
że nazwali uczniów naszej szkoły „swoimi przyjaciółmi”. A potem była rewizyta. Klasa szósta została zaproszona przez
panią prezes Teresę Jednoróg na warsztaty
plastyczne. Jedna grupa wyplatała przedmioty użytkowe z „papierowej wikliny”
w Zakładzie Aktywności Zawodowej
przy ulicy Mielęckiego w Opolu, druga tworzyła „filcowe ozdoby” w galerii
przy ulicy Katedralnej. Obie te placówki
prowadzone są przez Fundację.
W sobotę 3 grudnia 2011r. nasi
uczniowie wzięli udział w spotkaniu
kominkowym zorganizowanym z okazji czterdziestych urodzin 107 drużyny
harcerskiej z Opola. Gościliśmy tam na
zaproszenie założyciela tej drużyny. Jest
nim hm Stanisław Jacek Chlebda Kawaler
Orderu Uśmiechu zaprzyjaźniony z naszą
szkołą. Spotkanie odbyło się w wyremontowanej harcówce w budynku szkoły nr 5

w Opolu i wywarło ogromne wrażenie na
naszych uczniach. Któż bowiem oprze się
urokowi wieczoru spędzonego przy płonącym kominku, akompaniamencie gitar,
snujących się wspomnieniach, z blaszanym kubkiem harcerskiej herbaty w ręku.
Spotkania z Kawalerami Orderu Uśmiechu kolejny raz uświadomiły nam, że
noszone przez szkołę imię zobowiązuje
całą społeczność do podejmowania działań na rzecz potrzebujących.
Wiele z nich od dawna realizujemy. Zbiórka nakrętek z przeznaczeniem

na leki dla chorego dziecka, systematyczne zbiórki darów dla Domu Dziecka
w Chmielowicach, wielokrotny udział
w akcjach Pola Nadziei, Góra Grosza,
Góra Złota, pozyskiwanie sponsorów na
wycieczki i wyjazdy dla uczniów z rodzin
wielodzietnych, zorganizowanie pomocy
dla schroniska dla zwierząt, a także inne,
które wynikają z zaistniałej potrzeby lub
„odruchu serca” i pozwalają nam cieszyć
się radością obdarowanych. Warto zaznać
tego uczucia!
B. Ottenbreit

