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Sołecki Dzień Dziecka
W dniach 18-19 czerwca chróścińskie osiedle stało się are-
ną sportowej rywalizacji i występów artystycznych. Nie 
brakowało śmiechu i dobrej zabawy. Pogoda również do-
pisała. Wszystko dla najmłodszych, którzy obchodzili tego 
dnia sołecki Dzień Dziecka.

Przy współpracy z Sołtysem i Stowarzyszeniem Miłośni-
ków Chróściny, a także przy wsparciu mieszkańców Kornelia 
Kęsy – główna organizatorka przedsięwzięcia – zagwaranto-
wała przybyłym szereg atrakcji, m.in. biegi, występ zespo-
łu, mecz piłkarski, pieczenie kiełbasek, dmuchańce, tarcze 
strzelnicze, malowanie twarzy i wiele, wiele innych.

Dzieci miały również okazję do zaprezentowania swoich 

talentów recytatorskich, tanecznych, muzycznych czy sporto-
wych. Serca widzów podbiły miejscowe przedszkolaki, które 
pod opieką p. Lusi zatańczyły, zaśpiewały i pięknie wyrecy-
towały wiersze. 

Goście mogli w trakcie imprezy zakupić okazjonalne ce-
giełki, z których dochód przeznaczony zostanie na zakup ko-
lejnych urządzeń na osiedlowy teren rekreacyjny.          (red)

CHRÓŚCINA

120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie

W drugi weekend sierpnia jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbro-
wie świętowała 120-lecie swojego istnie-
nia. Na uroczystościach pojawiło się wie-
lu znamienitych gości, którzy przekazali 
Komendantowi Karolowi Widasze listy 
gratulacyjne oraz życzenia. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą 
mszą polową odprawianą przez ks. Marci-
na Bonka, który w trakcie kazania zwrócił 
uwagę na zaufanie społeczne, jakim darze-
ni są strażacy. Proboszcz podkreślił także 
konieczność dbania przez druhny i druhów 
o własny szkielet moralny, gdyż dla wielu 
osób stanowią oni wzór do naśladowania. 
Po sumie przyszedł czas na wręczenie od-
znaczeń dla zasłużonych strażaków.

W trakcie dwudniowej imprezy przy-
byli goście mogli oglądać wystawę zdjęć 
z akcji OSP Dąbrowa czy też przyjrzeć się 
samochodom jednostki. Dla najmłodszych 
czekały dmuchańce, gry i zabawy, a tak-
że konkursy z nagrodami. Starsi walczyli 
o miano „Chłopa jak Dąb” i „Żwawej Go-
spodyni”. Przygotowano również loterię 
fantową. 

Organizatorzy zadbali także o to, by 
nikt po ternie jednostki nie chodził głodny 

i spragniony. Oprócz cateringu czekał tak-
że dzik z warzywami. Dzieci mogły liczyć 
ponadto na popcorn i watę cukrową.  

Festynowi towarzyszyła zabawa ta-
neczna prowadzona przez dj-a Tomasza 
Karkowskiego, a także wspólne oglądanie 
meczu finałowego Euro 2016.     (red)

OSP DĄBROWA
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Pożegnanie ks. Ryszarda Wołowca 

Corocznego festynu w Prądach nie 
zdezorganizują nawet porywisty wiatr 
i ulewa. Stanie się chyba tradycją, że 
jeden dzień naszego festynu jest pod 
znakiem deszczu, jednak my się tym 
zbytnio nie przejmujemy, bo wiemy, 
że uczestnicy zawsze dopiszą i będą się 
wspaniale bawić także w deszczu. 

W sobotę 2 lipca rozpoczęliśmy o go-
dzinie siedemnastej jeszcze w przyjem-
nym słońcu, ale deszcz i wiatr próbowały 
nam popsuć szyki. Jednak uczestnicy fe-
stynu w sobotę okazali się wytrwali i nie 
poddali przewrotnej aurze. Wszystkie 
zaplanowane na sobotę atrakcje odbyły 
się. Przełożyliśmy jedynie ze względów 
bezpieczeństwa konkursy dla naszych 
milusińskich. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć szó-
stej już edycji konkursów Chłopa Prą-
dowskiego i Baby Prądowskiej. W tym 
roku Babą Prądowską została Halina 
Skrzypczak, a Chłopem Prądowskim 
Maciej Kajda. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.

W programie artystycznym słucha-
liśmy Zespołu V220, Izabeli Kuriaty, 
Marcina i jego przyjaciół oraz Zespołu 
Legato, który roztańczył publiczność, 
przygotowując ją do wielogodzinnej za-

bawy tanecznej prowadzonej przez dj-a 
Tomiego.

W niedzielę natomiast aura dała za 
wygraną i od rana przywitała nas słoń-
cem i idealną jak na festyn pogodą. Gości 
festynowych w dobry nastrój wprowadzi-
ła Natalia Słodkowska, która rozpoczęła 
niedzielny program artystyczny. Po Nata-
lii na scenie królowały akordeon i przy-
śpiewki biesiadne wspaniale pasujące do 
wiejskiego festynu. Jak co roku swoją 
gibkość, wyczucie rytmu i piękne układy 
choreograficzne przedstawiły nam mażo-
retki TUPOT z GOKiR-u w Dąbrowie.

Pomiędzy występami artystycznymi 
odbywały się konkursy dla dzieci i kon-
kurs rodzinny. Oczywiście rywalizacja 
między dziećmi była bardzo duża, ale 
opłacało się, bo nagrody za pierwsze trzy 
miejsca w konkursach były ładne, oczy-
wiście żaden uczestnik konkursów nie 
odszedł z pustymi rękami. 

Po mażoretkach przyszedł czas na Ka-
pelę Góralską i góralski zespół dziecięcy 
Dzielanie z Działu, którzy przyjechali do 
nas aż spod Nowego Targu. Górale swoją 
muzyką, śpiewaniem, tańcami i piękny-
mi strojami oczarowali uczestników fe-
stynu. 

Pewnie mali górale królowaliby dalej 
na parkiecie, gdyby nie wystraszyli się 
rycerzy, którzy odwiedzili Prądy, by dać 
pokaz kunsztu rycerskiego i sprawdzić, 

czy są tu śmiałkowie gotowi przyjąć ich 
wyzwanie do walki na miecze. Jak się 
okazało, chętnych do walki o honor na-
szej wsi było wielu, a na ich czele stanął 
sam sołtys, zadając najwyższemu ryce-
rzowi podczas walki słuszne razy. 

Po bardzo ekspresywnych Góralach 
i walkach rycerskich klimat wyłagodzili 
Jarka Letka i Wojciech Niekrasz, pre-
zentując interpretacje znanych piosenek 
i wprowadzając wszystkich w taneczny 
nastrój. Po nich pałeczkę przejął dj Tomi 
i rozpoczęła się niedzielna zabawa ta-
neczna kończąca tegoroczny festyn. 

Spragnionych i głodnych uczestników 
festynu wspomagała ekipa z Restauracji 
na Wyspie z Niemodlina, serwując prze-
kąski z grilla, pieczone pierogi i zimne 
napoje.

Co miłe i sympatyczne szybko się 
kończy, mamy nadzieję, że na festynie 
wszyscy dobrze się bawili i będą chcieli 
spotkać się z nami za rok. Ale zanim to 
nastąpi, chcemy bardzo serdecznie po-
dziękować sponsorom i wszystkim pa-
niom oraz każdej z osobna za wspaniałe 
wypieki. Nie wyobrażamy sobie, by fe-
styn mógł się odbyć bez waszych słodko-
ści. Dziękujemy również wszystkim, któ-
rzy angażowali się podczas przygotowań 
do festynu w trakcie jego trwania, a także 
po jego zakończeniu. 

	 	 										Joanna Milewicz

Baba Prądowska i Chłop Prądowski, czyli festyn w Prądach
PRĄDY

3 lipca 2016 r. po 39 latach posługi w parafii 
w Chróścinie ks. proboszcz Ryszard Wołowiec od-
szedł na kapłańską emeryturę. 

Na uroczystej sumie obok licznie zgromadzonych 
parafian pojawiło się wielu gości, wśród nich m.in. 
delegacja z UG Dąbrowa, sołtysi czy klerycy. Życze-
nia i odczyty nierzadko wywoływały łzy u parafian. 

Ks. Ryszard Wołowiec posługiwał na terenie chróś-
cińskiej parafii niemal przez cały okres funkcjonowa-
nia gminy Dąbrowa w jej obecnym kształcie. Działa-
nia księdza proboszcza – wybudowanie kościoła we 
Wrzoskach oraz dziesiątki inwestycji i prac konser-
watorskich wokół kościoła w Chróścinie – wpłynęły 
bezpośrednio na standard życia mieszkańców naszej 
gminy.

Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę życzy-

zdj. Natalia Malik

my ks. Ryszardowi Wołowcowi 
dużo zdrowia i łask Bożych, a tak-
że niesłabnącego żaru ducha.            
	 	 	 						(red)

Wyjazd do Dąbrowy
W dniach 2-3 lipca delegacja z Dą-
browy odwiedziła na zaproszenie 
wójta Marcina Barczykowskiego 
gminę Dąbrowa w woj. kujaw-
sko-pomorskim, która jest naszą 
gminą partnerską. 
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Będziemy walczyć na Mistrzostwach Świata

W dniach 20-21 maja 2016 r. zespół 
mażoretkowy „Tupot” brał udział 
w XVIII Mistrzostwach Polski Ma-
żoretek, które odbyły się w kędzie-
rzyńskiej Hali Widowiskowo-Sporto-
wej „Azoty”. Jak co roku mażoretki 
„Tupot” z trzech grup wiekowych 
zaprezentowały na zawodach swój 
całorocznie przygotowywany pro-
gram taneczny.

W mistrzostwach o najwyższe 
miejsca walczyły następujące grupy 
tancerek: kadetki (8-11 lat), juniorki 
(12-15 lat) i seniorki (od 16 lat). Kon-
kurencja była znacząca, gdyż podczas 
majowych mistrzostw zaprezentowało 
się w sumie 71 zespołów z całej Polski. 
Regularne treningi i ciężka praca przy-
niosły jednak mażoretkom zadowalają-
ce wyniki.

W grupie juniorek w konkurencji 
solo flaga najlepsza była Kinga Prud-
lik, która została Mistrzynią Polski 
i zdobyła dla zespołu złoty medal. 
Srebrne krążki trafiły do miniformacji 
seniorek z dwoma batonami, w skład 
której wchodzą: Maria Czaja, Kamila 
Lach, Aleksandra Sawicka oraz Mag-
dalena Schoenfelder. Tym samym za-
równo Kinga Prudlik, jak i miniforma-
cja seniorek zakwalifikowały się do 
Mistrzostw Świata Mażoretek, które 
odbędą się pod koniec sierpnia 2016 r. 
w czeskiej Pradze.

Wspaniały rezultat osiągnęły rów-
nież juniorki: Marta Angel, Elżbieta 
Lach oraz Julia Langner, które swoim 
układem trio flaga zdobyły brązowe 
medale, pokonując starsze konkurentki 
z kategorii seniorek (kategoria juniorek 
i seniorek była bowiem łączona).

Dobrze również wypadły kadet-
ki w  układzie mini-mix, zdobywając 
czwarte miejsce w powyższej  kategorii.

Na tym sukcesów mażoretek „Tu-
pot” nie koniec w sezonie 2015/2016. 
Mażoretki zdobyły bowiem kolej-
ne medale oraz wyróżnienie podczas 
V Festiwalu Tańca w Popielowie. 
Najlepszy rezultat podczas konkur-
su osiągnęły kadetki, które zdobyły 
za swoją choreografię złote medale. 
Wspaniale zaprezentowały się również  
przedszkolaki (dzieci do 8 lat), którym 
pierwszy występ  w tym sezonie przy-
niósł brązowe medale, oraz seniorki, 
które również zdobyły brązowe me-
dale. Juniorki z Popielowa przywiozły 
wyróżnienie.

Gratulujemy owocnego sezonu 
mażoretkom „Tupot” i życzymy im 
dalszych sukcesów oraz udanych wy-
stępów podczas Mistrzostw Świata 
w Pradze.

Zapraszamy wszystkich na nasze 
występy w gminie Dąbrowa w sezo-
nie letnim oraz na zajęcia w sezonie 
2016/2017. Wszystkie chętne dziew-
czynki w wieku 6-18 lat, które chcą 
rozwijać swoje umiejętności taneczne, 
nawiązać nowe przyjaźnie, zwiększyć 
swoje możliwości ruchowe i  samo-
dyscyplinę, zapraszamy do zespołu 
„Tupot”.  Zajęcia odbywają się dwa 
razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej 
w Skarbiszowie oraz w hali sportowej 
przy ZS w Dąbrowie.

Serdecznie zapraszam
Trener Barbara Kajdzik

TUPOT

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Mieczysław Sienkiewicz

Sierpień bogaty

Wyciął sierpień łany zboża w pień,
Pozostał po nich ściernisk szary cień.
Znikło złoto z pól, pejzaż niewesoły.
Od snopów słomy pęcznieją stodoły.

Wiatr z zaoranej ziemi, suchy pył niesie
Jak dym, po pustych polach bezkresie.

Zieleń jeszcze się odcieniami mieni,
Choć, przyblakła od słońca promieni. 
Zwolnił nieco żywioł po lipca hałasie,
Słońce z góry schodzi na nieba atlasie.

A gdy schodzi niżej, z każdym schodkiem,
Światło dnia przymyka i ożywia chłodkiem.

Sierpień dojrzały, sierpień bogaty,
Plon lichy, czy ziaren pełen snop pękaty?

To od ludzkiego trudu rąk zależy,
Kto w sens ciężkiej pracy wierzy.
Pogoda też jest nie bez znaczenia,

Gdy brak lub nadmiar tak wiele zmienia.

Kołyszą się na wietrze, ciężkie i senne,
śliwy, jabłonie i grusze brzemienne.

Owoce na nich już dojrzały do zbioru,
Od słońca i wiatru nabrały smaku i koloru.
Najsmaczniejsze, te z gałęzi wprost rwane,

W gąszczu konarów drzew schowane.

Chylą przed wiatrem swe czoła,
Kępy wysokich traw i polne zioła.

Za troskliwe do snu kołysanie,
I nasion szerokie po łąkach rozsianie.

Szklą się nad nimi owoce kaliny,
Dzikiego bzu, czeremchy i tarniny.

Ludzi i produktów pełne są stragany,
Warzyw i owoców przeróżne odmiany.
Gdy sierpień bogaty, wybór doskonały,
Za małe pieniądze, kupisz ogród cały.
Bogactwa dar, ziemi uprawnej - flory,

Kapusta, ogórki, marchewka i pomidory.

Kiedy do drzwi puka wrzesień,
Chłodne ranki bliska jesień.

Kończą się wakacje i urlopów dni.
Szkoda lata, żal się w sercu tli.

I smutno jest, gdy pierwsze ptaki,
Wyruszają na podniebne szlaki.

Dąbrowa, dnia 15 czerwca 2016 r.
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
25 czerwca na boisku sportowym w Żelaznej przeprowadzono zawody sportowo-
pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei, w których druhny i dru-
howie mierzyli się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz bojówce.

Grupa „A” – seniorzy

1. OSP Żelazna
2. OSP Narok
3. OSP Dąbrowa
4. OSP Sławice I
5. OSP Sławice II
6.	OSP	Wrzoski
7. OSP Chróścina

Grupa „C” – kobiety

1. OSP Żelazna
2. OSP Sławice

MDP Dziewczęta

1. OSP Narok
2. OSP Żelazna

MDP Chłopcy

1.	OSP	Wrzoski

HDP Chłopcy (starsi)

1. OSP Chróścina

HDP Chłopcy (młodsi)

1.	OSP	Wrzoski
2. OSP Sławic

HDP Dziewczęta (starsze)

1. OSP Narok
2. OSP Wrzoski

HDP Dziewczęta (młodsze)

1.	OSP	Wrzoski
2. OSP Sławice

KLASYFIKACJA

Sezon 2015/2016 oficjalnie zakończony 

25 czerwca LZS Bongo Karczów 
podsumowało zakończony niedawno 
sezon 2015/2016. Z ust prezesa oraz 
trenera można było usłyszeć, że „za-
danie zostało wykonane”. 

W trakcie spotkania zawodnicy oraz 
działacze dowiedzieli się, jakie cele zo-
stały wyznaczone do realizacji w nad-
chodzącym sezonie. Wręczono ponadto 
wyróżnienia. W gronie nagrodzonych 
znaleźli się:

Kamil Woźniakowski - Wzorowy 
zawodnik,
Tomasz Stopka - Największy wal-
czak, 
Sebastian Czech - Król strzelców,
Piotr Ploch - Najlepszy zawodnik 
sezonu 2015/2016. 

Zarząd oraz sztab trenerski serdecz-
nie dziękują zgormadzonym za przyby-
cie oraz wspieranie drużyny. Do zoba-
czenia w sezonie 2016/2017!

             Michał Winsze

•

•

•
•

BONGO KARCZÓW
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Chróścina z grantem i ciekawym przedsięwzięciem
5 czerwca w Lipnie Stowarzyszenie 
Miłośników Chróściny odebrało grant 
i umowę dofinansowania na projekt 
„Mariaż sztuki, przyrody… i betonu” 
w ramach programu „Działaj lokal-
nie” finansowanego za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności i Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce. 

Na realizację projektu przeznaczono 
3 miesiące (czerwiec-sierpień). Jednak 
ze względu na rozmiar przedsięwzięcia 
stowarzyszenie prawdopodobnie będzie 
starało się o aneks do umowy. 

Nagrodzony projekt składa się z kil-
ku zadań:

lekcji edukacyjno-przyrodniczych 
dla dzieci,
konkursu plastycznego dotyczącego 
miejscowej bioróżnorodności,
zagospodarowania blisko 50 m2 

muru w centrum wsi na mural 
(ścienne malowidło), którego tema-
tyka będzie ściśle odzwierciedlać 
lokalną faunę i florę.

Tworzenie muralu stanowi bardzo 
złożony proces ze względu na aspekty 

•

•

•

finansowe i logistyczne. Obecnie osoby 
zaangażowane w projekt pracują wraz 
z Opolskim Towarzystwem Przyrodni-
czym nad inwentaryzacją fauny i flory. 
Zgodę właścicieli budynku, na którego 
ścianie mural powstanie, już posiadają. 
Malowidło będzie zauważalne przez 
odwiedzających Chróścinę. Ma wywo-
ływać reakcje, dlatego aktywiści posta-
rają się, aby  jego walory artystyczne 
były wysokie.

- Mural to krewniak graffiti, jednak to 
nie to samo. Nie chcemy „gniota”.  Ten  
mural musi być adekwatny do miejsca, 
czasu i odbiorcy.  Chcemy, aby mural 
uwzględniał w swojej wizji również 
pewne gotowe elementy, czyli otoczenie: 
błękit nieba, wysokość drzew, przyrodę, 
dynamikę ulicy. Musi oddawać charak-
ter architektury i otoczenia, w którym 
się znajduje. Ma być atrakcyjny i wkom-
ponowany w krajobraz. Jest to kolejne 
działanie stowarzyszenia na rzecz pobu-
dzania postaw proekologicznych – mówi 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Chróściny. 

Stowarzyszenie wnioskowało o grant 
w porozumieniu z młodzieżą, która po-
prowadzi projekt krok po kroku pod 
nadzorem dorosłych.

Chróścińska młodzież współreali-
zowała już ze stowarzyszeniem kilka 
projektów, np. 4 Pory Roku, któremu 
nadano postać dialogu międzypokole-
niowego, podczas trwania którego gim-
nazjaliści spotykali się przez 3 miesiące 
z seniorami, ucząc ich obsługi kompu-
tera. Młodzież wcieliła się w rolę na-
uczyciela, zaś seniorzy musieli usiąść 
do szkolnych ławek. 

W ramach środków „Działaj lokal-
nie” w tematyce przyrody stowarzysze-
nie może pochwalić się również innymi 
projektami realizowanymi samodziel-
nie bądź w partnerstwie. Każde z dzia-
łań wynikało z wewnętrznych potrzeb 
miejscowej społeczności. Warto w tym 
miejscu przytoczyć kilka z nich:

Poczuj miętę do Miętusa: zwią-
zany z zarybianiem Ścina-

•

wy (Niemodlin),
Pszczoła do Ciebie woła… Chroń 
mnie: dotyczący ochrony pszczoło-
watych (przedszkole w Naroku),
Promocja stanowiska szczeżui wiel-
kiej (Chróścina)
Zarybianie chróścińskich stawów 
(park dworski).

Obowiązkami szefa projektu obar-
czony został Michał Kukielka	 -	 te-
goroczny maturzysta, odpowiedzialny 
młody człowiek, który kibicował sto-
warzyszeniu w zdobyciu grantu. Mi-
chałowi powierzono sporo obowiązków 
związanych z projektem, np. rozmowy 
z mieszkańcami, uzyskanie pisemnych 
zgód, pozyskanie dodatkowych spon-
sorów, koordynacja konkursu czy spo-
rządzanie regulaminów. W powołanym 
sztabie są jeszcze: z funkcją zastępcy 
Natalia Konopacka, z funkcją asysten-
ta Julia Kukielka i Maksymilian Jarek 
jako pomoc techniczna.

Angażowanie młodzieży w projekty 
przynosi wiele korzyści. Po pierwsze 
stwarza pomost międzypokoleniowy. 
Z drugiej strony młodzi ludzie zdoby-
wają cenne doświadczenie zawodowe, 
które z pewnością pomoże odnaleźć 
się im na rynku pracy. Ponadto dzięki 
wspólnym przedsięwzięciom dochodzi 
do integracji lokalnej społeczności, co 
z socjologicznego punktu widzenia jest 
niezwykle cenne.      (red)

•

•

•

CHRÓŚCINA

Piknik dla dzieci

6 lipca przy świetlicy wiejskiej w Nie-
wodnikach GOKiR w Dąbrowie  zor-
ganizował piknik sportowo-rekrea-
cyjny dla dzieci. 

Uczestnicy rywalizowali w sztafe-

tach, grze w dwa ognie, rożnego rodzaju 
zajęciach sprawnościowych i zabawach 
na świeżym powietrzu. W przerwach 
z pomocą harcerzy poznawali piosen-
ki i pląsy. Pobijany był także rekord 
w skokach przez skakankę, jednocześ-
nie udało się skoczyć aż 6 osobom. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
pikniku otrzymali nagrody za aktywny 
udział.      Wojciech Kwieciński

NIEWODNIKI
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Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
przygotowało „Kalendarz regionalny 
Borów Niemodlińskich” na rok 2016, 
który swoją strukturą nawiązuje do 
przedwojennych kalendarzy regio-
nalnych opisujących historie, legen-
dy, ciekawe postacie, naturę, a także 
życie codzienne mieszkańców gmin 
wokół Borów Niemodlińskich.

Publikacja zawiera dziewięć roz-
działów zatytułowanych: Z krainy la-
sów i stawów, Tak kiedyś bywało (tra-
dycje i zwyczaje na wsi), Z życia wioski 
(historie wsi i miasteczek Borów Nie-
modlińskich), Borowe perełki - zabytki 
znane i nieznane, Legendy i podania, 
Wycieczki i spacery (ciekawe miejsca 
w Borach Niemodlińskich), Na ścież-
kach historii (jubileusze, uroczystości 
historyczne obchodzone w latach 2014-
2016), Ludzie lasu (wybitne postacie 
w życiu wsi, regionu), Przyroda Borów 
Niemodlińskich.	

Z przychodu uzyskanego ze sprzeda-
ży rocznika partnerstwo planuje przygo-
towanie kalendarza na rok 2017. Koszt 
publikacji to 35 zł i w całości równo-
waży koszt przygotowania i wydruku 
(tzw. działalność statutowa odpłatna). 
W założeniach będzie to wydawnictwo 
cykliczne, do współtworzenia którego 
wydawca chce zaprosić samych miesz-
kańców Borów Niemodlińskich.

Zachęcamy do zakupu kalendarza 
na rok 2016 oraz włączenia się do pro-

mocji akcji pozyskiwania materiałów 
na rok 2017. Więcej informacji znaj-
duje się na stronie:

http://boryniemodlinskie.pl/560/zglos-
swoj-tekst-do-kalendarza-borow-nie-
modlinskich-na-2017-rok.html

Im większe zaangażowanie i zain-
teresowanie mieszkańców przygotowa-
niem tekstów, tym więcej informacji 
o gminie Dąbrowa znajdzie się w no-
wym kalendarzu. Przyjmowanie tekstów 
skierowane jest zarówno do historyków, 
przyrodników, etnografów, kulturo-
znawców zawodowych, jak i amatorów, 
pasjonatów i hobbystów z przeróżnych 
dziedzin.

Kalendarz można zmówić mailowo: 
niemodlinskie@op.pl, osobiście w biu-
rze Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
lub poprzez sklep internetowy:

http://boryniemodlinskie.pl/553/479/
sklep-internetowy.html

(red)

Kalendarz Borów Niemodlińskich – warto!

Z inicjatywy  Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji w Dąbrowie 1 lipca 
w świetlicy w Ciepielowicach odbyło 
się pierwsze spotkanie Gminnego Koła 
Turystyki, które będzie zrzeszało osoby 
chcące poznawać bliższe i dalsze okolice 
naszego regionu. 

Przypomnijmy, że w bieżącym roku 
grupa entuzjastów turystyki z naszej gmi-
ny uczestniczyła w dwóch wycieczkach: 
„Szlakiem Orlich Gniazd” (kwiecień) oraz 
„Kolorowe Jeziorka” (czerwiec). Wyjazdy 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, dla-
tego też postanowiono nadać tym działa-
niom określoną strukturę.  

Gminne Koło Turystyki powstało po to, 
by możliwe stało się szybkie dotarcie do 
osób potencjalnie zainteresowanych eksplo-
racją mniej lub bardziej znanych zakątków 
Polski. Wspólne spotkania przed- i powy-
jazdowe będą także okazją do wymiany do-
świadczeń i snucia planów na przyszłość.

Na uczestników lipcowego spotkania 

– oprócz zdjęć z wyjazdów, kawy i poczę-
stunku – czekały także gitary.  – Muzyka za-
wsze towarzyszyła ludziom, którym włączył 
się „szwendacz”  - mówi Zbigniew Janow-
ski, dyrektor dąbrowskiego GOKiR-u. Pro-
pozycja wspólnego śpiewu podczas spotkań 
i wyjazdów natychmiast została podchwy-
cona przez osoby zebrane w ciepielowickiej 
świetlicy.

Już w najbliższym czasie nasze koło 
turystyczne planuje wycieczkę rowerową, 
która mogłaby przebiegać na trasie: Dą-
browa - Łambinowice (Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach). We 
wrześniu zaś grupa najprawdopodobniej 
zwiedzi Zamek Czocha.

Członkiem Gminnego Koła Turystycz-
nego może zostać każdy. Wystarczy tylko 
wypełnić deklarację dostępną w siedzibie 
GOKiR-u. W przypadku jakichkolwiek py-
tań:  tel. 77 464 10 10 wew. 213, e-mail: go-
kir@gminadabrowa.pl.                         (red)

Gminne Koło Turystyki – zapraszamy! Warsztaty aktorskie
Czterokrotnie młodzi mieszkańcy 
gminy Dabrowa mieli okazję uczest-
niczyć w bezpłatnych Wakacyjnych 
Warsztatach Aktorskich, które po-
prowadził zawodowy aktor.

Na uczestników czekały gry i zabawy 
poprzez teatr, elementarne zadania aktor-
skie, ćwiczenia oddechowe i artykulacyj-
ne. Udział w warsztatach pozwalał także 
na przełamanie nieśmiałości i budowanie 
własnej wartości.   Najważniejsze jed-
nak było to, że Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie zapewnił dzie-
ciom dobrą zabawę i alternatywny spo-
sób spędzania czasu wolnego.     (red)
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Stypendia powędrowały 
do najlepszych

ZS W CHRÓŚCINIE

23 czerwca z rąk Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei 
oraz w obecności Dyrektora GZEAiS Janusza Sta-
szowskiego, a także przy udziale dyrektorów placó-
wek uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
odebrali stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz 
wybitne osiągnięcia sportowe.

Nagrodzeni stypendiami w wysokości 150 zł zostali 
uczniowie z:

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie

za wyniki w nauce: 15 uczniów,
za osiągnięcia sportowe: 2 uczniów.

Publicznego Gimnazjum w Chróścinie

za wyniki w nauce: 15 uczniów,
za osiągnięcia sportowe: 10 uczniów.

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

za wyniki w nauce: 38 uczniów,
za osiągnięcia sportowe: 27 uczniów.

Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie

za wyniki w nauce: 9 uczniów,
za osiągnięcia sportowe: 12 uczniów.

Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku

za wyniki w nauce: 8 uczniów,
za osiągnięcia sportowe: 1 uczennica.

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławicach

za wyniki w nauce: 10 uczniów.

Publicznego Gimnazjum w Żelaznej

 za wyniki w nauce: 8 uczniów.

Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy 
dalszych sukcesów!                  (red)

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

ZS W DĄBROWIE

PSP W NAROKU

PSP W SŁAWICACH

PG W ŻELAZNEJ



5 czerwca  społeczność  szkolna bawi-
ła się na dorocznym „Festynie Rodzin-
nym”, który organizowany jest z oka-
zji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W tym 
roku mieszkańcy Naroka, Niewodnik 
i Skarbiszowa mogli podziwiać  m.in. 
występy artystyczne uczniów, wystę-
py mażoretek, pokazy strażackie oraz 
pokazy ratownictwa medycznego.

Impreza była też okazją do zorga-
nizowania Dnia Otwartego Szkoły”. 
Można było zwiedzać szkołę  i wystawy 
przygotowane przez nauczycieli oraz 
uczniów, a także efekty realizowanych 

w szkole projektów: ,,Matematyka na 
faktach” oraz ,,Woda to życie”.

Z kolei przyszłoroczni  pierwszokla-
siści obejrzeli swoją klasę i spotkali się 
ze swoją przyszłą wychowawczynią.

Dyrektor szkoły Przemysław Gajos 
podziękował rodzicom i przedstawi-
cielom organizacji lokalnych za pomoc 
okazywaną szkole w bieżącym roku 
szkolnym, wręczając im pamiątkowe 
dyplomy.        Przemysław Gajos
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Klasa na medal

Festyn rodzinny
PSP W NAROKU

Klasa VI PSP w Dąbrowie liczy czter-
naścioro uczniów, 8 dziewcząt i 6 
chłopców. Średnia ocen klasy wynio-
sła 4,71. Uczniowie popisali się rów-
nież frekwencją na poziomie 97 %. 
Każdy uczeń odniósł w roku szkol-
nym 2015/2016 sukces.  Trzy uczenni-
ce: W. Karakuła, M. Łyga i S. Siera-
kowska otrzymały 4 statuetki „Złote 
Dęby” w kategoriach: filantrop, ar-
tysta słowa, artysta oraz ścisłowiec. 
Wiktoria Karakuła na zakończenie 
szkoły podstawowej otrzymała tytuł 
najlepszej uczennicy (średnia ocen 
– 6,00) i odebrała nagrodę dyrektora 
szkoły. Jakub Kajda został najlep-
szym sportowcem roku. 

Klasa przez cały etap edukacyjny 
tworzyła zgodny zespół. Kilkoro ucz-
niów znacznie poprawiło swoje średnie 
ocen w porównaniu z ubiegłym seme-
strem. Największy przyrost wypraco-
wała Zofia Osolinsz, za co otrzymała 
tzw. „Małą Deltę”. 

Klasa uzyskała wysoki wynik spraw-
dzianu po VI klasie.  16 dni spędzonych 
na zawodach od marca do maja tego 
roku nie przeszkodziły im w osiągnięciu 
tego sukcesu. Oprócz dokonań nauko-
wych na ich koncie są również sporto-
we. To one zdecydowały o pierwszym 
miejscu naszej szkoły w Klasyfikacji 
Wojewódzkiej Szkół Wiejskich - Lek-
koatletyka 2016.

Osiągnięcia sportowe

I miejsce w Finale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkół Wiejskich 
LZS w Mini Piłce Koszykowej 
Dziewcząt: W. Karakuła, M. Łyga, 
M. Mazur, S. Sierakowska, Z. Si-
wek.
III miejsce w finale Wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS 
w Mini Piłce Koszykowej Dziew-
cząt: W. Karakuła, M. Łyga, M. Ma-
zur, S. Sierakowska, Z. Siwek.
III miejsce w Finale Wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkół Wiejskich 
LZS w Rzucie Piłką Palantowa 
– M. Łyga.
II miejsce w Finale Wojewódzkim 

•

•

•

•

Igrzysk Młodzieży Szkół Wiejskich 
LZS w Sztafecie 4x100 m – Z. Si-
wek.
III miejsce w finale Wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS 
w Mini Piłce Koszykowej Chłop-
ców - R. Draguć, J. Kajda, M. Ki-
jak, G. Marszał, D. Stępień.
I miejsce w Finale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkół Wiejskich 
LZS w Pchnięciu Kulą – J. Kajda.
II miejsce w Finale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkół Wiejskich 
LZS w Sztafecie 4x100m – D. Ja-
skuła, J. Kajda.

Wymienieni uczniowie otrzymali 
z rąk Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei 
stypendia sportowe. Wśród nich byli 
tacy, którzy otrzymali też stypendium 
naukowe: D Jaskuła, J. Gaczkowska, 
W. Karakuła, Z.  Siwek, D. Stępień. 

Praca z uczniami była dużą przyjem-
nością. Zespół klasowy chętnie anga-
żował się w zadania realizowane przez 
szkołę. Większość z nich uczestniczyła 
w różnego rodzaju konkursach organi-
zowanych nie tylko na terenie szkoły.
Uczennice śpiewające w zespole szkol-
nym „Kaprys” zajęły III miejsce w XVII 
Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym 
„Liść Dębu”. Milena Łyga w tym sa-
mym festiwalu otrzymała wyróżnienie 
jako solistka.

Dziękuję uczniom oraz wszystkim 
nauczycielom, którzy stworzyli im moż-
liwości takiego rozwoju i osiągnięcia 
sukcesu. Dziękuję również rodzicom za 
bardzo dobrą współpracę i zrozumienie.   
Gratuluję. 

Wychowawczyni klasy VI b 
- Maria Oberska – Rencz

•

•

•

ZS W DĄBROWIE
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Chcemy i potrafimy pomagać
Już od kilku lat w Zespole Szkół 
w Dąbrowie ma miejsce zbiórka 
plastikowych  nakrętek. Celem na-
szej akcji jest pomoc w sfinansowa-
niu rehabilitacji Bartka Kurhofera.

Dzięki uczniom, przedszkolakom 
i dorosłym nakrętki napływają do nas 
w niesamowitych ilościach – niemal 
codziennie kosz ustawiony w holu 
szkoły jest pełny. Akcja ma  pokazać, 
że tak się da, że to świetny sposób na 
pomaganie i wyrabia w człowieku do-
bry nawyk. 

Bartuś Kurhofer przyszedł na 
świat z zespołem Downa, potem za-
chorował na sepsę. Lekarzom udało 
się uratować mu życie, ale niestety, 
kosztem amputacji kończyn.

Od tego czasu jest rehabilitowa-

ny przez terapeutów Fundacji Dzieci 
z Porażeniem Mózgowym w Opolu. 
Systematyczna rehabilitacja przyno-
si coraz lepsze efekty. Rehabilitacja 
to tylko początek w oswajaniu się 
z protezami, które pozwolą Bartkowi 
w przyszłości chodzić. Koszt jednego 
kompletu protez to kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, a protezy trzeba będzie 
wymieniać często – wraz z rozwojem 
malca. Dlatego zbieramy nakrętki, 
dzięki którym można finansować re-
habilitację. 

Każda plastikowa zakrętka jest 
dla nas cenna, nie wyrzucaj jej więc 
z innymi odpadami do śmieci. Postaw 
pojemnik z workiem i zacznij je zbie-
rać. Po wakacjach przynieś nakrętki 
do szkoły.

Bądź pozytywnie nakręcony 
i wkręć się w pomaganie razem z na-
mi!               Renata Planert – Palak 

ZS W DĄBROWIE

Rowerem do Turawy

Dzień Regionalny – gdzie teraźniejszość przeplata się z przeszłością

26.06.2016r. w PG w Żelaznej odbył 
się kolejny Dzień Regionalny i jedno-
cześnie festyn szkolny, którego orga-
nizatorem byli rodzice, nauczyciele 
i uczniowie. Uczestnicy mogli zapo-
znać wszystkich z tradycją rodzimą 
i kulturą ludową, wielkim bogactwem 
regionu Śląska Opolskiego.

Uczniowie zaprezentowali sceny hu-
morystyczne o miejscowościach, z któ-
rych się wywodzą. 

Klasa I pod opieką wychowawcy 
ukazała familiadę o rodzinach żyjących 
w Żelaznej i Niewodnikach. Gwarowy 
tekst zachowany w  żartobliwej stylisty-
ce przypadł widzom do gustu.

W drugiej części wystąpili ucznio-

wie z klasy II z humorystycznymi scen-
kami na temat  przygotowań do śląskie-
go ślubu we wsi Narok. Scenki o życiu 
w Skarbiszowie zaś przedstawiały kul-
turę Kresowiaków.

Następnie Klasa III pod okiem wy-
chowawcy zaprezentowała sondę ulicz-
ną na temat  życia mieszkańców Sławic. 
Wszyscy aktorzy nagrodzeni brawami 
schodzili ze sceny z dużą satysfakcją.

Przybyli goście oprócz przedstawie-
nia skorzystali ze ścianki wspinaczko-
wej oraz przejażdżki samochodem stra-
żackim OSP w Żelaznej. Było też coś 
dla ciała – pyszne smakołyki przygoto-
wane przez  rodziców.

Uczestnicy chętnie spędzali czas, 
biorąc udział w konkurencjach sporto-
wych, grach i zabawach. Nikt z przyby-
łych nie odszedł bez nagrody. 

W tym dniu pochyliliśmy się nad 
dorobkiem naszych przodków, słowem 
i gestem podkreślając ważność zacho-
wania tradycji i jej kultywowania przez 
następne pokolenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania uroczy-
stości.                  Małgorzata Kolanko

PG W ŻELAZNEJ

W dniach od 20 do 22 czerwca uczniowie klasy Va z ZS w Dą-
browie wraz z opiekunami wybrali się na trzydniową wyciecz-
kę rowerową do Turawy. 

Wyruszyliśmy w deszczowa pogodę, lecz nie było to dla nas 
przeszkodą. Pobyt obfitował w wiele atrakcji, a największą dla 
nas był spływ kajakowy po Małej Panwi. Objechaliśmy również 
rowerami całe Jezioro Turawskie oraz kąpaliśmy się w jeziorze. 
Nie obyło się również bez wspólnego kibicowania na meczu Pol-
ska – Ukraina. 

Bardzo dobrze się bawiliśmy i z chęcią powtórzylibyśmy taką 
wyprawę jeszcze raz. Serdecznie dziękujemy opiekunom za fan-
tastyczną wycieczkę i rodzicom uczestników za przewiezienie ba-
gaży i za odblaski.                           Julia Langner

ZS W DĄBROWIE
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Dąbrowie przekazuje informację, gdzie i jaką 
pomoc można uzyskać oraz gdzie szukać szczegółowych 
informacji o placówkach udzielających pomocy w zależ-
ności od problemu.

Adres: ul. Pl. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa.
Tel.:	77	464	17	78.
e- mail: ops@gminadabrowa.pl. 
Czynny: poniedziałek-środa w godz. 7:30-15:30, czwartek 
w godz. 7:30- 17:30, piątek w godz. 7:30-13.30.

Adres: ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 37, 49-100 Niemodlin.

Dyżurny Komisariatu całodobowo, tel. 77 4023 653, 997 
(wyłącznie alarmowy!),
Kierownik Rewiru Dzielnicowych, tel. 77 4023 660,
Kierownik Referatu Kryminalnego, tel. 77 4023 663.

Adres: ul. Małopolska 20 A, 45- 301 Opole.
Tel.: 77 4556 390 (91, 92), wew.3.
Czynny: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-20:00.

Zakres: pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, 
socjalna, schronienie-całodobowo.

Tel.: 77 4556 390 (91,92), wew.2. Czynny: całą dobę. 

Infolinia: 801 120 002. Czynna: od poniedziałku do soboty 
w godz. 8.00-22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00. 
W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe 
dni – kosultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tel.: 22 666 28 50 - dyżury prawne odbywają się w poniedziałki 
i wtorki w godzinach 17.00-21.00.

Tel: 800 200 997.

Tel.:	 116	 111.	 Czynny: poniedziałek-sobota w godz. 
12:00-20:00. Telefonowi towarzyszy strona internetowa 
www.116111.pl, która umożliwia zadawanie anonimowych 
pytań online.

Adres: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9, 45-284 Opole.
Tel.: (077) 454-92-16 / fax 453-94-13. 

•

•
•

•

Adres: ul. Armii Krajowej 9/1, 45- 071 Opole.
Tel./fax:	77	456	40	44.
E-mail: opole@monar.org, www.opole.monar.org.
Godziny pracy placówki: pon., śr., pt. w godz. 10:00- 18:00; 
wt., czw. w godz. 12:00- 20:00.

Leczone uzależnienia: środki psychoaktywne, hazard, 
seksoholizm, zakupoholizm, fonoholizm, komputer i in-
ternet, anoreksja i inne.

Adres: ul. Głogowska 25 b, 45- 315 Opole.
Tel.: 77 455 25 35
E-mail: wotuwopole@interia.pl, www.wotuiw.opole.pl.
Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 7:30-20:00; reje-
stracja w godz. 7:30- 17:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, 
internet, zakupoholizm, pracoholizm.

Adres:ul. Głogowska 25 b, 45- 315 Opole.
Tel.: 77 455 25 35; fax: 77 457 63 64.
E-mail: odwykopole@interia.pl, www.wotuiw.opole.pl, 
www.olo-woskowice.com.
Godziny pracy placówki: administracja pon.-pt. w godz. 
7:00-14:00, terapia w godz. 8:00-15:00.

Leczone uzależnienia: alkoholizm, uzależnienia miesza-
ne, hazard patologiczny.

Adres: ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole.
Tel.: 77 4410245; fax:77 4410371.
E-mail: sekretariat@pppopole.pl. 

Adres: Plac Katedralny 4, 45-005 Opole
Tel.:	77	454	75	73.
E-mail: poradnia@dfoz.pl, www.dfoz.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:
www.niebieskalinia.info, www.parpa.pl.

•

•

•

Szukasz pomocy? 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Komisariat Policji w Niemodlinie

Specjalistyczny Ośr.. Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „ NIEBIESKA LINIA”

Pogotowie dla Osób Doświadczających Przemocy
Policyjny Telefon Zaufania KW w Opolu

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Lecze-
nia i Terapii Uzależnień w Opolu

Wojew. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współ
uzależnienia-Oddział Dzienny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

Katolicka Poradnia Rodzinna w Opolu

Telefoniczna Poradnia Prawna

Miejska Porad. Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, których człon-
kowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) 
przebywają, pracują za granicą (w tym także w cha-

rakterze pracownika delegowanego) lub posiadają zagraniczne świad-
czenia, takie jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski 
o świadczenie wychowawcze (500+) składają w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Dąbrowie. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 
18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje 
się także o świadczenie na pierwsze dziecko. Do wniosku należy dostarczyć 
między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (dochody 
uzyskiwane za granicą należy przedstawić w walucie, w której są uzyski-
wane - dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski).

Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) PODLEGA BOWIEM 
PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO.                                   Marzena Nowak



           
 


