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Sierpień jest miesiącem, podczas którego Kościół kato-
licki zachęca do zachowania trzeźwości z racji religijno- 
moralnych, patriotycznych i wychowawczych. 

Działanie alkoholu na organizm człowieka nie jest do koń-
ca przewidywalne. Na ogół negatywny wpływ alkoholu na 
psychikę, zdrowie i zachowanie pijącego jest proporcjonalny 
do ilości wypijanego przez niego alkoholu. Jednak nie za-
wsze tak jest. Nawet u osób spożywających niewielkie dawki 
alkoholu zdarzają się nietypowe reakcje na alkohol. 

Każdy, kto wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu 
powoduje zagrożenie na drodze, choć nie zawsze zdaje sobie 
z tego sprawę. Statystyki pokazują, że co druga osoba będąca 

sprawcą wypadku drogowego uważa, że nie jest pod wpły-
wem alkoholu, gdyż nie spożywa alkoholu w ten sam dzień.

NIE PROWADŹ SAMOCHODU POD WPŁYWEM AL-
KOHOLU, GROŻĄ CI KONSEKWENCJE! GRZYW-
NA, UTRATA PRAWA JAZDY, A NAWET WIĘZIENIE.

Poniżej przedstawiamy wykaz instytucji pomocowych: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa, tel. 
77 464 17 78.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuza-
leżnienia- Oddział Dzienny, ul. Głogowska 25 b, 45- 315 
Opole, tel. 77 455 25 35, e- mail: odwykopole@interia.
pl, www.wotuiw.opole.pl; www.olo-woskowice.co.
Poradnia Leczenia Uzależnień przy Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej MSWiA, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole, 
tel. 77 401 11 75, http://www.spzozmswia.opole.pl/index.
php/10-lecznictwo/32-poradnia-leczenia-uzaleznien. 
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Przypominamy, że od stycznia 2017 r. obowiązuje nowy 
harmonogram z nowymi punktami nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Dla mieszkańców naszej gminy najważniejsza 
informacja to ta, że jednym z nowych punktów jest Urząd 
Gminy Dąbrowa, pok. nr 110, tel. 77 46 410 10 wew. 210, 
godziny otwarcia punktu pomocy prawnej: poniedziałki 
od 11.00 do 15.00.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumen-
ty do okazania):

osobie, która nie ukończyła 26 lat (dokument tożsamo-
ści),
osobie, która ukończyła 65 lat (dokument tożsamości),
osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna 
Karta Dużej Rodziny),
osobie, której w okresie roku poprzedzającego zostały 
przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podsta-
wie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobra-
nego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub 
zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadcze-
nie),
osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę),
kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub sto-
sowne zaświadczenie),
weteranom (ważna legitymacja weterana).

Pomoc prawna będzie polegała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub 

•

•
•

•

•
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•

•

•

o spoczywających na niej obowiązkach,
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego,
pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo-administracyjnym,
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodar-
czej,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
prawa ubezpieczeń społecznych,
prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej,
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalno-
ści.
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INFORMACJE
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AKTUALNOŚCI

W Naroku wreszcie powstanie chodnik
NAROK

26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego 
uchwałą nr 4002/2017 w sprawie rozstrzygnięcia kon-
kursu nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/17 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 oraz uchwałą nr 4003/2017 
z 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
4002/2017 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożo-
nych w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO 
WO 2014-2020.

Z radością informujemy, że zadanie „Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555” 
otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego. Inwestycja będzie kosztować 6,6 
mln, a dofinansowanie wyniesie 5,4 mln zł. Przypomnijmy, że Gmi-
na lobbowała w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o przeprowadzenie 
tej inwestycji już od 10 lat. Aby przyspieszyć realizację, współfi-
nansowaliśmy projekt tego przedsięwzięcia. Teraz nastąpi przetargi, 
a w 2018 roku chodnik powinien zostać oddany do użytku.     (red)

Coroczny festyn zwieńczeniem zrealizowanego zadania
PRĄDY

W poprzednim numerze informowaliśmy o budowie wia-
ty finansowanej z funduszu sołeckiego, której podjęli się 
mieszkańcy Prądów. W realizację zadania zaangażowa-
nych było 24 osób w przedziale wiekowym od 13 do 64 
lat. Projekt pochłonął 422 godziny wytężonej pracy, jed-
nak trzeba przyznać, że dla takiego efektu – warto było 
poświęcić czas. Nieprzypadkowo oddanie do użytku wia-
ty zbiegło się z corocznym festynem sołeckim. Była to ide-
alna okazja do tego, by pochwalić się obiektem. 

8-9 lipca w trakcie festynu sołeckiego mieszkańcy Prą-
dów i okolic nie mogli narzekać na nudę. Organizatorzy za-
dbali bowiem o szereg atrakcji. Najmłodsi mogli liczyć na 
konkursy, zabawy oraz dmuchańce. Oryginalnym pomysłem 
stała się osada rycerska, w której można było spróbować 
swoich sił  w ceramice czy łucznictwie.  Na scenie zaprezen-
towali się akordeoniści (Piotr Słodkowski i Patryk Kuzdrow-
ski), wokalistki (Natalia Słodkowska, Zuzanna Letka i Karo-
lina Nowak) i zespoły (Szydłowiczanki i Kapela Lewiniacy). 

Pierwszego dnia gości zabawiał Dj Lukas, a w niedzielę zabawę 
poprowadził Zespół Rytm. 

Liczba gości, która odwiedziła Prądy świadczy o udanej im-
prezie. Serdecznie gratulujemy przedsięwzięcia!               (red)

II Ogólnopolski Festiwal Tańca ,,Dance Cup 2017”
18 czerwca 2017 r  w hali sportowej 
w Dąbrowie Zielonej odbył się II Ogól-
nopolski Festiwal Tańca „DANCE 
CUP   2017”, w którym wzięły udział 
nasze tancerki z Zespołu Mażoretek 
Tupot.

Z przyjemnością informujemy, że dą-
browskie mażoretki pod okiem instruk-
torki Barbary Kajdzik wywalczyły dwa 
wyróżnienia. Pierwsze powędrowało do 
tancerek w kategorii do 11 lat. Kolejne 
zaś trafiło do starszych koleżanek w wie-
ku 12-15 lat. 

Sukces cieszy tym bardziej, że w te-
gorocznej odsłonie imprezy wystartowa-
ło ponad 700 uczestników. 

Turniej był fantastyczna okazją do wy-
miany doświadczeń pomiędzy instrukto-
rami i tancerzami, a także pozwolił na 
konfrontację umiejętności tanecznych 
zawodników z całej Polski. Gratulujemy 
wyróżnień i życzymy dalszych sukce-
sów!                        (red)
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AKTUALNOŚCI

Apel do hodowców trzody chlewnej 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń - nie jest on groźny 
dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i nie-
bezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zara-
żone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego 
przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia•

utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami
stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących
wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed 
wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściem 
do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioaseku-
racji będą nakładane kary administracyjne. 

•
•

•

Od 17 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 11 
maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza 
to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego 
dnia znowelizowanym przepisom.

Wymóg zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia do-
tyczy drzew o obwodach pni (mierzonych na wysokości 5 cm 
nad gruntem) przekraczających:

80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego,
65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjo-
wej, platanu klonolistnego,
50 cm – dla pozostałych gatunków drzew – nie dotyczy 
to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na tere-
nie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni.

 
Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej

Przed usunięciem drzewa należy o takim zamiarze poin-
formować Urząd Gminy Dąbrowa. Zgłoszenie powinno za-
wierać: 

imię i nazwisko wnioskodawcy, 
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, 

•

•

•

•
•

rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości; mapa może być wykonana odręcznie, 
jednak powinna umożliwiać bezsporne zlokalizowanie 
drzewa na danym terenie. 

Zgłoszenie można pobrać na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa lub osobiście. 
Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomo-
ści. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie 
zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełno-
mocnictwa do występowania w ich imieniu. Po otrzymaniu 
zgłoszenia pracownicy tut. urzędu w ciągu 21 dni dokonają 
oględzin. Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wyda-
nemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwo-
lenia i sankcjonowane administracyjną karą pieniężną. Wy-
danie sprzeciwu upoważnia właściciela do złożenia wniosku 
o decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa. W takim wypad-
ku należy rozważyć możliwość zadeklarowania rekompensa-
ty przyrodniczej w formie nasadzeń zastępczych.

WAŻNE! – tryb ten dotyczy tylko sytuacji, gdy wycięcie 
drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodar-
czej i każdy z właścicieli/współwłaścicieli jest osobą fizycz-
ną.                     
         Urząd Gminy Dąbrowa

•

Wycinka drzewa – zmiana ustawy

Gmina Dąbrowa w Roczniku Borów Niemodlińskich
Partnerstwo Borów Niemodlińskich zachęca do zakupu 
„Rocznika Borów Niemodlińskich”, edycje 2016 i 2017 r.  
Książka opisuje historie, legendy, ciekawych ludzi, przy-
rodę i życie codzienne mieszkańców gmin: Biała, Dąbro-
wa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki i Tułowice. 

Treść książki, zawarta na 200 kolorowych stronach forma-
tu B5, podzielona jest na  9 rozdziałów:

Z krainy lasów i stawów.
Tak kiedyś bywało (tradycje i zwyczaje na wsi).
Z życia wioski (historie wsi i miasteczek Borów Niemod-
lińskich).
Borowe perełki- zabytki znane i nieznane.
Legendy i podania.
Wycieczki i spacery (ciekawe miejsca w Borach Niemodlińskich).
Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne).
Ludzie lasu (wybitne postacie w życiu wsi, regionu).
Przyroda Borów Niemodlińskich. 

•
•
•

•
•
•
•
•
•

W dostępnych numerach można przeczytać m.in. artykuły: 
400 lat pałacu w Dąbrowie,
hultajski most, legenda z Ciepielowic,
jak Opole wielkim się stawało; w obronie naszych granic 
i tożsamości z perspektywy mieszkańca Wrzosek,
Naroka nowe otwarcie,
40 lat gminy Dąbrowa,
duże zmiany w parku w Dąbrowie,
o parku nad Chróścinką.

Miłośników gminy Dąbrowa mogą również zainteresować 
informacje o sąsiednich gminach. 

Książki można kupić bezpośrednio w biurze Partnerstwa 
w Niemodlinie (Rynek 52) lub przez sklep internetowy http://
boryniemodlinskie.pl/553/479/sklep-internetowy.html. 

Dla osób, które zdecydują się za zakup obu publikacji, 
Partnerstwo przygotowało ofertę rabatową. Zapraszamy do 
zapoznania się z lekturą.                             

       Jadwiga Wójciak

•
•
•

•
•
•
•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018. Kom-
pletne wnioski można składać w siedzibie Ośrodka przy Placu Powstańców Śląskich 2 w Dąbrowie w godzinach od poniedział-
ku do środy w godz. 7:30- 15:30, w czwartki 7:30- 17:30 i piątki 7:30-13:30 oraz w poszczególnych Sołectwach w załączonym do 
gazetki wykazie. Szczegóły na stronie internetowej www.dabrowa.opsinfo.pl lub pod numerem tel. 774641778 i 774641071.



AKTUALNOŚCI

Bezpieczny wypoczynek w kraju i za granicą 
Wakacje to czas, kiedy możemy oderwać się od codzien-
nej pracy i odpocząć. Musimy jednak pamiętać o zagroże-
niach, z jakimi możemy się spotkać. Dlatego powinniśmy 
dokładnie zaplanować wyjazd, aby uniknąć przykrych 
niespodzianek. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim 
i swoich najbliższych.

Wypoczynek nad wodą jest jedną z najpopularniejszych 
form spędzania wolnego czasu. Słoneczna pogoda i wyso-
kie temperatury sprzyjają wyborom miejsc znajdujących się 
w pobliżu zbiorników wodnych. Łatwo zapomnieć, że woda, 
nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym ży-
wiołem.

Planując wypoczynek, należy pamiętać o tym, by wybierać 
takie miejsca, gdzie plaże są strzeżone. Jednak nawet wypo-
czynek pod okiem ratownika nie zwalnia nas od zachowania 
zdrowego rozsądku i od zapewnienia należytej opieki naszym 
dzieciom. Podczas zabawy mogą oddalić się niepostrzeżenie 
i zagubić w tłumie plażowiczów.

Decydując się na kąpiel, trzeba pamiętać o tym, by była 
ona bezpieczna. Należy stosować się do zasad:

pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
stosować się do poleceń ratownika (m.in. zwracać uwagę 
na kolory flagi na kąpielisku – biała – kąpiel dozwolona, 
czerwona – zakaz kąpieli),
nie wbiegać do wody rozgrzanym, aby nie doznać wstrzą-
su termicznego,
nie skakać do wody w nieznanych miejscach, zwłaszcza 
„na główkę”, może to skończyć się śmiercią lub kale-
ctwem,
nie wypływać na materacu daleko od brzegu,
NIGDY nie pływać po wypiciu alkoholu, nie pływać bez-
pośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić 
do skurczów żołądka,
nie wypływać poza wyznaczony teren kąpieliska.

Pływając łódką, żaglówką, kajakiem czy rowerem wod-
nymm pod żadnym pozorem nie wolno zdejmować kapoka. 
W przypadku wywrotki lub nieoczekiwanego wpadnięcia do 
wody może on uratować nam życie. Żeglarze powinni na bie-
żąco śledzić prognozy pogody, aby w miarę możliwości uni-

•
•

•

•

•
•

•

kać zagrożenia związanego z nagłą zmianą aury.
Wypoczynek nad wodą to również opalanie. Należy chro-

nić skórę przed poparzeniami, stosując preparaty z odpowied-
nim dla naszej karnacji filtrem UV. Przed słońcem trzeba także 
zabezpieczyć oczy, zakładając okulary z filtrem UV, a także 
głowę, zakładając chustkę lub kapelusz. Nie warto nosić oku-
larów bez odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem. 
Bardziej szkodzą naszym oczom niż pomagają.

PAMIĘTAJ!

Pływanie po alkoholu, brawura i przecenianie swoich 
umiejętności, pozostawianie dzieci bez odpowiedniej opie-
ki oraz skoki do wody „na główkę” są najczęstszymi przy-
czynami utonięć.

Bez względu na to, jakie miejsce wybierzemy na wypo-
czynek (morze, góry czy jeziora),  pamiętajmy o zasadach 
bezpieczeństwa.

Musimy pamiętać także o zagrożeniach, z jakimi możemy 
się spotkać za granicą, zwłaszcza gdy na miejsce wypoczyn-
ku wybieramy region odrębny kulturowo lub ten, w którym 
występują niepokoje społeczne.

Przypominamy, że przed podjęciem decyzji dotyczącej 
miejsca wypoczynku warto sprawdzić na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakie są rekomendacje 
dla wybranego przez nas regionu świata.

Przed wyjazdem za granicę warto zarejestrować się w e-
konsulacie (https://secure.e-konsulat.gov.pl/Default.aspx) 
– w systemie „Odyseusz”. W przypadku wystąpienia sytua-
cji nadzwyczajnej za granicą, w miejscu gdzie przebywamy, 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych będzie łatwiej nawiązać 
z nami kontakt  oraz udzielić niezbędnych informacji i pomo-
cy przez właściwą placówkę dyplomatyczną. Rejestracja jest 
dobrowolna. Warto z niej skorzystać.

Należy także pamiętać o ubezpieczeniu. Wyjeżdżając za 
granicę na wypoczynek zorganizowany przez biuro podróży, 
z reguły każdy z nas jest ubezpieczony. Warto jednak sprawdzić 
zakres tego ubezpieczenia. Najlepiej przeanalizować własne 
potrzeby, ocenić ryzyko i ewentualnie wykupić ubezpieczenie 
dodatkowe.         Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Człowiek - to brzmi dumnie. Finał Projektu EDUKO 
Finał Projektu EDUKO odbył się 26.06.2017 
w Zespole Szkół w Chróścinie. Uczestniczyli 
w nim m. in. Wójt gminy Dąbrowa Marek 
Leja, Dyrektor ZS w Chróścinie Krystian 
Iwański oraz Dyrektor GOKiR Zbigniew 
Janowski. Program obejmował prezentację 
etiud teatralnych poświęconych tematyce 
praw człowieka, które powstały w trakcie re-
alizacji projektu. W holu chróścińskiej szko-
ły można było również przyjrzeć się werni-
sażowi fotograficznemu. 

W ramach projektu odbyły się warsztaty te-
atralne oraz happeningi dotyczące praw czło-
wieka zrealizowane przez młodzież gimnazjal-
ną. Zdjęcia są efektem 10 godzin warsztatów 
fotograficznych, jakie zostały przeprowadzone 
w czasie trwania projektu. Wystawa będzie 
obecnie prezentowana w kilku miejscach na 
terenie gminy, m.in. w Urzędzie Gminy w Dą-
browie.                            gokir
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Stypendia powędrowały do najlepszych!
W przeddzień zakończenia roku szkolnego 164 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy 
odebrało z rąk wójta Marka Lei i dyrektora Janusza Staszowskiego stypendia za wysokie wyniki w nauce i znaczące 
osiągnięcia sportowe. Serdecznie gratulujemy!



WYCIECZKI UCZNIÓW
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Marzenia się spełniają 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE

30 czerwca 2017 r. odbyła się całodniowa wycieczka do Wroc-
ławia, która (mimo, że wakacje) była najlepszym przykładem 
łączenia zabawy z nauką.

40 uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie wybrało się w wakacyj-
ną podróż, aby odwiedzić największe  w Polsce centrum wiedzy 
o wodzie – Hydropolis. Wystawa ta znajduje się w zabytkowym 
XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzch-
ni 4000 m². Przygodę zaczęliśmy tuż przy wejściu, gdzie na od-
wiedzających czekała wodna kurtyna, a zaraz za nią wir wodny. 
Już wejście do obiektu nastraja pozytywnie. Ciekawostką jest fakt, 
że to woda wyznacza kierunek zwiedzania.

W  muzeum multimedialna ekspozycja podzielona była na 8 
stref klimatycznych. Zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczę-
liśmy od wyświetlonego na ekranie 360º filmu opowiadającego 
o powstaniu wody na naszej planecie. Zachwyciła nas możliwość 
wejścia na pokład  kapsuły batyskafu Triste. W kolejnych salach 
czekały na nas interaktywne eksponaty, wraki statków, atlas chmur 
i zwierzęta zamieszkujące morza i oceany. 

W czasie tej fascynującej wyprawy zanurzyliśmy się w niezwy-
kłych opowieściach o początkach wody, zjawiskach i procesach, 
w których woda bierze udział.  Przekonaliśmy się, że czytelnicy 
„National Geographic” mają rację, uznając Hydropolis za jeden 
z siedmiu nowych cudów Polski.

Po tej wodnej podróży pełni energii ruszyliśmy do parku wodne-
go, gdzie trzy godziny atrakcji minęły w okamgnieniu. Aquapark to 
taka atrakcja, co do której możemy być pewni, że spodoba się każ-
demu, nie ma innej opcji, no chyba, że ktoś panicznie boi się wody. 

Z wizytą w Instytucie Konfucjusza

Wycieczka była bardzo udana. Jeszcze raz z całe-
go serca dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w czerwcowym Pikniku Rodzinnym i wspomogli akcję 
„Otwórz serce – naucz się pomagać”. Dzięki hojności 
uczestników pikniku udało się sprawić wiele frajdy dzie-
ciom.                       Renata Planert-Palak

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

14 czerwca 2017r. uczniowie klasy pierwszej PSP w Chróścinie odwie-
dzili Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza, który 
mieści się na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej w Opolu. 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach, które poprowadziły lektorki 
z Chin. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o elementy chińskiej kultu-

ry i tradycji. Część kulturowa powiązana była 
z pandą wielką - narodowym zwierzęciem Chin 
i symbolem Państwa Środka. Natomiast w części 
językowej lektorka zapoznała dzieci z podstawo-
wymi zwrotami w języku chińskim: „dzień do-
bry”, „mam na imię…”, „do widzenia”, „ podoba 
mi się…”.  Dzieci na pamiątkę otrzymały swoje 
imię zapisane za pomocą znaków chińskich. Do-
wiedziały się również, że w słowniku chińskim 
jest około 40 tys. znaków, a do tego, aby opano-
wać podstawy komunikacji w języku chińskim 
należy poznać ich tysiąc. 

Największym wyzwaniem, którego dziel-
nie podjęli się nasi pierwszoklasiści była nauka 
„ Kung Fu Panda”, czyli tańca pandy wielkiej. 
Naśladując ruchy instruktorki, dzieci z dużym 
skupieniem starały się opanować poszczególne 
elementy tańca. Nie było łatwo, zwłaszcza kiedy 
należało zmieniać kierunki i pozycje. W końcu 
jednak dzieci opanowały taniec na przysłowiową 
„szóstkę”. 

Na zakończenie warsztatów, dziękując za 
przeprowadzone zajęcia, uczniowie wręczyli lek-
torkom laurki. Miłą niespodzianką było zapro-
szenie do biura rektora PO prof. Marka Tukien-
dorfa.  Dzieci zostały poczęstowane ciasteczkami 
i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie w gabinecie 
rektora. Otrzymały też drobne upominki z logo 
Politechniki Opolskiej.

Pobyt na Politechnice Opolskiej zapewne na 
długo pozostanie pierwszoklasistom w pamięci. 
Może po latach wrócą tam, ale już w roli studen-
tów.           Maria Rynkowska
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Seria zawodów lekkoatletycznych w Naroku
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NAROKU

Maj w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku upły-
nął pod znakiem zawodów lekkoatletycznych. W dniu 
09.05.2017 uczniowie szkół podstawowych rywalizowa-
li na szczeblu gminnym w czwórboju lekkoatletycznym, 
każdy z zawodników brał udział w następujących kon-
kurencjach: biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłeczką 
palantową, biegu na 600 m dziewcząt i biegu na 1000 m 
chłopców.

Wyniki zawodów

Rywalizacja drużynowa – kategoria chłopców:
I miejsce – ZS w Dąbrowie 
II miejsce – ZS w Chróścinie 
III miejsce – PSP w Naroku

Rywalizacja drużynowa – kategoria dziewcząt:
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – ZS w Chróścinie
III miejsce – PSP w Naroku 

Rywalizacja indywidualna – kategoria chłopców:
I miejsce – Filip Wienczek – 206 punktów
II miejsce – Mikołaj Krzywy – 191 punktów
III miejsce – Ignacy Olender – 161 punktów

Rywalizacja indywidualna – kategoria dziewcząt:
I miejsce – Zuzanna Kołodziej – 259 punktów
II miejsce – Bianka Walków – 155 punktów
III miejsce – Natalia Żołądkowska – 152 punkty

Kolejnymi zawodami, które odbyły się na boisku szkolnym 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku, była Gminna 
Spartakiada LA. Uczniowie rywalizowali w następujących 
konkurencjach: biegach na 100 m, 300 m, 600m, 1000 m, 
skoku w dal, pchnięciu kulą, rzuci piłeczką palantową, 
biegach sztafetowych 4x100 m i w sztafecie szwedzkiej.

Wyniki rywalizacji drużynowej – kategoria dziewcząt:
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – ZS w Chróścinie
III miejsce – PSP w Naroku

Wyniki rywalizacji drużynowej – kategoria chłopców:
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – ZS w Chróścinie
III miejsce – PSP w Naroku

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Wyniki indywidualne

Bieg na 100m – chłopcy:
I miejsce – Ignacy Olender – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Mikołaj Krzywy – ZS w Dąbrowie
III  miejsce – Kamil Pasternak – PSP Narok

Bieg 300m – chłopcy:
I miejsce – Ignacy Olender – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Damian Pasoń – ZS w Chróścinie
III miejsce – Olaf Januszewski – ZS w Dąbrowie

Bieg 600m – chłopcy: 
I miejsce – Marcin Mazurek – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Kamil Olszewski – SZ w Dąbrowie
III miejsce – Jakub Burnetko – ZS w Chróścinie

Bieg 1000m – chłopcy:
I miejsce – Julian Półtorak – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Kamil Puchała – PSP w Naroku
III miejsce – Michał Podlodowski – ZS w Dąbrowie

Skok w dal – chłopcy:
I miejsce – Filip Wienczek – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Kamil Pasternak – PSP w Naroku 
III miejsce – Bartosz Garbacz – ZS w Chróścinie

Pchnięcie kulą – chłopcy: 
I miejsce – Damian Prokopp – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Bartłomiej Kosiński – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Kacper Wojciechowski – ZS w Chróścinie

Piłeczka palantowa – chłopcy:
I miejsce – Filip Wienczek – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Jan Głodek – PSP w Naroku
III miejsce – Sebastian Jarek – ZS w Chróścinie

Sztafeta 4x100m – chłopcy:
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – ZS w Chróścinie

Sztafeta szwedzka – chłopcy: 
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – PSP w Naroku
III miejsce – ZS w Chróścinie

Bieg na 100m – dziewczęta:
I miejsce – Zuzanna Kołodziej – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Julia Kruczek – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Kamila Borowicz – ZS w Chróścinie

Bieg na 300m – dziewczęta:
I miejsce – Zuzanna Kołodziej – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Justyna Florianowicz – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Patrycja Moszner – PSP w Naroku

Bieg na 600m – dziewczęta:
I miejsce – Małgorzata Kułakowska – ZS w Chróścinie
II miejsce – Paulina Lisson – PSP w Naroku
III miejsce – Paulina Szeremeta – ZS w Dąbrowie

Bieg na 1000m – dziewczęta:
I miejsce – Natalia Żołądkowska – ZS w Chróścinie
II miejsce – Oliwia Kwiecień- ZS w Dąbrowie
III miejsce – Magdalena Bogusławska – ZS w Dąbrowie

•
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Skok w dal – dziewczęta:

I miejsce – Justyna Florianowicz – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Patrycja Moszner – PSP w Naroku
III miejsce – Klaudia Brzozowska – ZS w Dąbrowie

Pchnięcie kulą – dziewczęta:
- I miejsce – Natalia Polok – ZS w Chróscinie
- II miejsce – Anna zielonka – ZS w Dąbrowie
- III miejsce – Justyna Giesa – PSP w Naroku

Piłeczka palantowa – dziewczęta:
- I miejsce – Emilia Myszkiewicz – ZS w Dąbrowie
- II miejsce – Emilia Jendryschik – ZS w Chróścinie
- III miejsce – Natalia Polok – ZS w Chróścinie

Sztafeta 4x100m – dziewczęta:
- I miejsce – ZS w Dąbrowie
- II miejsce – ZS w Chróścinie

Sztafeta szwedzka – dziewczęta:
- I miejsce – ZS w Dąbrowie
- II miejsce – PSP w Naroku
- III miejsce w Chróścinie 

22 maja 2017 r. odbyła się również Gminna Gimnazja-
da LA. Uczniowie rywalizowali w kategoriach dziewcząt 
i chłopców w następujących konkurencjach: chłopcy 
– biegu na 100 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, skoku w dal, 
pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, sztafecie 4x100 m oraz 
w sztafecie olimpijskiej; dziewczęta – biegu na 100 m, 300 
m, 600 m, 1000 m, skoku w dal, pchnięciu kulą, rzucie osz-
czepem, sztafecie 4x100 m oraz w sztafecie olimpijskiej. 

Wyniki rywalizacji drużynowej – kategoria dziewcząt:
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – ZS w Chróścinie
III miejsce – PG w Żelaznej 

Wyniki rywalizacji drużynowej – kategoria chłopców:
I miejsce – ZS w Chróscinie
II miejsce – ZS w Dąbrowie
III miejsce – PG w Żelaznej 

Wyniki indywidualne

Bieg na 100m – chłopcy:
I miejsce – Klaudiusz Skrzypczyk – ZS w Chróścinie
II miejsce – Jakub Marciniak – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Sławomir Obacz – ZS w Chróścinie

Bieg na 300m – chłopcy:
I miejsce – Jakub Gizicki – PG w Żelaznej
II miejsce – Szymon Kołtowski – ZS w Chróścinie
III miejsce – Michał Białek – ZS w Chróścinie 

Bieg na 1000m – chłopcy:
I miejsce – Szymon Machnik – ZS w Chróścinie
II miejsce – Michał Bednorz – ZS w Chróścinie
III miejsce – Maciej Buhl – PG w Żelaznej

Bieg na 2000m – chłopcy:
I miejsce – Jakub Szczeciński – ZS w Chróścinie
II miejsce – Michał Łokcewicz – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Wojciech Seredyka – ZS w Dąbrowie

Skok w dal – chłopcy:
I miejsce – Grzegorz Gambiec – ZS w Chróscinie

•
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II miejsce – Jakub Niewiński – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Kacper Żołnierczuk – PG w Żelaznej

Rzut oszczepem – chłopcy:
I miejsce – Szymon Myślicki – PG w Żelaznej
II miejsce – Grzegorz Gambiec – ZS w Chróścinie
III miejsce – Paweł Kuc – ZS w Dąbrowie

Pchnięcie kulą – chłopcy:
I miejsce – Szymon Myślicki – PG w Żelaznej
II miejsce – Tomasz Galicki – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Jakub Marciniak – ZS w Dąbrowie

Sztafeta 4x100m – chłopcy:
I miejsce – ZS w Chróścinie
II miejsce – ZS w Dąbrowie 
III miejsce – PG w Żelaznej

Sztafeta olimpijska – chłopcy:
I miejsce – ZS w Chróśćinie
II miejsce – PG w Żelaznej
III miejsce – ZS w Dąbrowie

Bieg na 100m – dziewczęta:
I miejsce – Zuzanna Reuss – ZS w Chróścinie
II miejsce – Anna Cybulska – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Patrycja Bucyk – ZS w Dąbrowie

Bieg na 300m – dziewczęta:
I miejsce – Anna Cybulska – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Patrycja Bucyk – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Maria Czaja – ZS w Chróścinie

Bieg na 600m – dziewczęta:
I miejsce – Maria Knop – PG w Żelaznej
II miejsce – Nikola Wyżlińska – ZS w Chróścinie
III miejsce – Aleksandra Zawadzka – ZS w Dąbrowie

Bieg na 1000m – dziewczęta:
I miejsce – Paulina Mainka – ZS w Chróścinie
II miejsce – Paulina Holek  - ZS w Chróścinie
III miejsce – Monika Moj – PG w Żelaznej 

Skok w dal – dziewczęta:
I miejsce – Karolina Śnietura – ZS w Dąbrowie 
II miejsce – Katarzyna Wojciechowska – ZS w Dąbrowie
III miejsce – Emilia Gala – ZS w Chróścinie

Pchnięcie kulą – dziewczęta:
I miejsce – Natalia Szabat – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Vanessa Mayer – ZS w Chróścinie
III miejsce – Zuzanna Reuss – ZS w Chróścinie

Rzut oszczepem – dziewczęta:
I miejsce – Natalia Florianowicz – ZS w Dąbrowie
II miejsce – Julia Weis – PG w Żelaznej
III miejsce – Karolina Graca – PG w Żelaznej

Sztafeta 4x100m – dziewczęta:
I miejsce – ZS w Dąbrowie
II miejsce – ZS w Chróścinie
III miejsce – PG w Żelaznej

Sztafeta olimpijska – dziewczęta:
I miejsce – ZS w Chróścinie
II miejsce – ZS w Dąbrowie 
III miejsce – PG w Żelaznej

Przemysław Gajos
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„30 lat minęło…”- jubileuszowy festyn PP w Chróścinie
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHRÓŚCINIE

27 maja w publicznym Przedszkolu w Chróścinie odbył 
się festyn jubileuszowy pn.: „30 lat minęło…”. Rocznicę 
świętowali wychowankowie przedszkola wraz z rodzica-
mi, absolwenci, pracownicy i wszyscy, którzy związani są 
z placówką. 

Uroczyste obchody 30-lecia istnienia przedszkola rozpo-
częły się występem artystycznym dzieci. Przedszkolaki za-
prezentowały wiersze i piosenki oraz kolorowy taniec, świę-
tując w ten sposób urodziny przedszkola. Po tej prezentacji 
wystąpiła dyrektor Krystyna Kuklak, która przypomniała 
również historię placówki i podziękowała wszystkim zaanga-
żowanym w jej rozwój. 

Początek historii przedszkola w Chróścinie wiąże się 
z październikiem 1987 roku. Wówczas dyrektorem Publicz-
nego Przedszkola w Chróścinie była Krystyna Szkolnicka, 
która zarządzała nim przez 14 lat, do 2001 roku.

Z okazji 30-lecia przedszkola gratulacje na ręce dyrektor 
Krystyny Kuklak złożył obecny na uroczystości wójt Ma-
rek Leja, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Opolu oraz przewodnicząca Stowarzyszenia 
Przyjaciół Chróściny – Katarzyna Gołębiowska-Jarek. 

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych wy-

chowanków oraz absolwentów do wspólnej zabawy. W tym 
dniu przygotowano dla dzieci mnóstwo atrakcji. Były wyścigi 
samochodowe, rodzinne przeciąganie liny, spacer na szczud-
łach i wiele innych zręcznościowych potyczek. Można było 
wykonać „festynowy makijaż”. Na buziach przedszkolaków 
pojawiły się motylki, tygrysy, pająki i różne inne fantazyjne 
malowidła. Dziewczynki mogły się udać do mini salonu fry-
zjerskiego pod chmurką, w którym wykonywano kolorowe 
fryzurki. Natomiast wodzirej, pan Mirek zachęcał dzieci do 
różnych zabaw, które sprawiały uczestnikom, zarówno tym 
małym, jak i dużym, wiele frajdy. 

W przerwach tańców i zmagań zręcznościowych moż-
na było podziwiać talenty absolwentów przedszkola, którzy 
zaprezentowali grę na instrumentach, tj.: trąbce, flecie czy 
akordeonie. Zatańczyły również mażoretki, wystąpiła sekcja 
taekwondo. 

Dla wszystkich, którzy zgłodnieli, przygotowano pyszne 
kiełbaski z grilla oraz słodkie ciasta i ciasteczka. Uroczystość 
zwieńczył występ zespołu Camerton.  Każda zabawa kiedyś 
się kończy, więc i świętowanie jubileuszu przedszkola zakoń-
czyło się wieczorem, ale pozostawiło w nas niezapomniane 
wrażenia.
       Agnieszka Iwańska

Święto Taekwondo w Zespole Szkół w Chróścinie
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

Już po raz drugi w Zespole Szkół w Chróścinie miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie związane z taekwondo.

Na początku roku szkołę odwiedziły mistrzynie Taekwondo z Korei Połu-
dniowej, a w czerwcu w sali gimnastycznej odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Opolszczyzny. Z całego województwa opolskiego, ale też z innych regionów 
Polski (nawet z oddalonego o kilkaset kilometrów Lublina) przyjechało ponad 
120 zawodników, aby zmierzyć się w różnorodnych konkurencjach. Licznie 
zgromadzonych gości przywitał gospodarz gminy – wójt Marek Leja oraz dy-
rektor Krystian Iwański. Pokaz niezwykłej sprawności uczestników zawodów, 
wspaniała atmosfera i organizacja, doping, a także wielkie emocje wśród pub-
liczności sprawiły, że było to prawdziwe sportowe święto.        KI
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EDUKACJA
Piknik Rodzinny w ZS w Dąbrowie „Dla każdego – coś wyjątkowego”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE
Nasza szkoła nie pierwszy raz w swej tradycji zorganizowa-
ła Piknik Rodzinny. Choć przeddzień pogoda zdawała się nie 
sprzyjać tak wspaniałej okoliczności, to środa 7 czerwca przy-
witała nas słońcem i błękitem nieba. 

Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się te najsmaczniejsze…. 
Każdy w kawiarence mógł się posilić smacznymi, domowymi wy-
piekami, których nikomu nie zabrakło. W tempie błyskawicznym 
rosły kolejki po cieplutkie kiełbaski, popcorn, cukrową watę, pajdę 
ze smalcem i ogórkiem. 

Podczas pokazu w Pracowni Sztuki Kulinarnej szef kuchni Łu-
kasz Szewczyk zdradził nam tajniki kuchni molekularnej. Wykony-
wał lody mrożone ciekłym azotem, na które było wielu chętnych.

Jedna z sal lekcyjnych zamieniła się w PRACOWNIĘ SKRZA-
TÓW. Tu każdy za 10 zł mógł zakupić cegiełkę i otrzymać pacz-
kę – niespodziankę. Dodatkową atrakcją zabawy było losowanie 
numeru cegiełki i otrzymanie drugiej paczki. Szczęśliwcy stali się 
posiadaczami: blendera, odkurzacza, żelazka ze stacją parową oraz 
kompletu garnków.

Kto zechciał zmienić swój wizerunek, mógł pomalować swoją 
twarz. Dzieci uwielbiają malowanie buziaczków, na których poja-
wiły się najrozmaitsze wzory i zwierzątka. Trudno było doszukać 
się dwóch jednakowych makijaży… 

Ten, kto chciał poczuć prawdziwe oblicze rzemiosła postrzegane-
go przez większość ludzi jako trudne i niedostępne, mógł osobiście 
tego doświadczyć.  Pokazy kowalstwa pana Janusza Sawicza miały 
na celu ukazanie piękna ginącego rzemiosła, jakim jest kowalstwo. 
Widzowie mieli więc okazję podjąć trud pracy jako pomocnicy. 

Na boisku szkolnym licealiści z klasy ratownictwa  medyczne-
go Zespołu Szkół w Niemodlinie zaprezentowali pierwszą pomoc 
poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Zadania, z którymi 
przyszło się zmierzyć młodym ludziom, mimo że bardzo prawdo-
podobne i możliwe w życiu każdego z nas, wymagały dużej wiedzy, 
opanowania i umiejętności. Nie zawsze było to proste, tym bardziej 
warto ćwiczyć i propagować wiedzę o pierwszej pomocy wśród 
wszystkich - nigdy nie wiadomo, kiedy i komu się przyda.

Po raz pierwszy gościliśmy w naszej szkole Klub Sportów Walki 
z Opola, który podczas pokazu judo przekonał nas, że warto rozwi-
jać aktywność ruchową, rozbudzać pasję i czerpać radość i przyjem-
ność z tego wszystkiego, co daje nam sport. Również szkolna sek-
cja gimnastyki artystycznej pod kierunkiem Danuty Antonowskiej 
kombinacją układów zachwycała wysokim poziomem sprawności 
i umiejętności.

Nie lada frajdę sprawiła mobilna ściana wspinaczkowa. Zróż-
nicowanie trudności chwytów pozwoliło na wspinaczkę zarówno 
dzieciom, jak i osobom dorosłym.

A wszystko to przy dźwiękach muzyki i popisach wokalnych na-
szych uczniów – laureatów Wojewódzkiego Festiwalu Artystyczne-
go „Liść Dębu”. Solistów oraz zespoły KAPRYS i ALLEGRO przy-
gotowała Dorota Słomka. Nie lada gratkę stanowił występ bardzo 
już utytułowanego Zespołu Mażoretek TUPOT pod okiem trenerki 
Barbary Kajdzik.  Jakże pięknie tańczyły te śliczne dziewczyny… 

Czy przy całej tej rozmaitości dałoby się wskazać główną atrak-
cję programu? Uśmiechy, radość na twarzach dzieci, a nasza w ser-
cach – to bez wątpienia ów cel, który w tak niezwykły sposób udało 
nam się zrealizować. Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na 
organizację wycieczki podczas wakacji w ramach akcji „Otwórz 
serce, naucz się pomagać”.

Na złoty medal spisali się jak zwykle nasi Rodzice i Przyjaciele 
Szkoły. Stokrotnie dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za 
pomoc i współpracę oraz wspólnie spędzony czas. 
     Renata Planert-Palak, Bożena Książek
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