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eKSPReS inWeSTycyJny

Pozyskaliśmy dofinansowanie na długo wyczekiwany remont 
świetlicy w Mechnicach wraz z utworzeniem ogrodu deszczo-
wego. Przebudowie ulegnie część pomieszczeń. Wymieniona 
zostanie instalacja elektryczna, okna i drzwi wewnętrze, nato-
miast elementy zabytkowe zostaną odrestaurowane. Wyremon-
towane zostaną łazienki, kuchnia, podłogi, pomalowane ściany. 

Przy świetlicy zaplanowane jest utworzenie ogrodu deszczo-
wego, gdzie wody opadowe, z rynien budynku świetlicy, będą 
wykorzystywane do nawadniania roślin. W ramach ogrodu 
powstanie herbarium, które obsadzone będzie ziołami leczni-
czymi.

 Termin realizacji inwestycji planowany jest na 
2023 rok. Wartość zadania wynosi 250.581 zł.

Ze względu na rosnącą inflację, stale 
zwiększające się wydatki bieżące,  
koszty i utrzymanie ponad 40 
naszych gminnych obiektów takich jak 
szkoły, przedszkola, żłobek, świetlice, 
remizy oraz oświetlenie uliczne, przy 
praktycznie niezmiennych dochodach 
bieżących, coraz trudniej jest zapewnić 
wkład własny do zaplanowanych 
wcześniej zadań, pomimo otrzymanego 
dofinansowania zewnętrznego. 
Rachunki za prąd czy gaz w ostatnich 
miesiącach wzrosły o 400 procent. 

Przekazujemy Państwu bieżącą wiedzę na temat aktualnych 
zadań:  
I.  Kanalizacja w Skarbiszowie - pierwsza wycena z 2020 

roku opiewała na 4,5 mln zł natomiast aktualny kosz-
torys inwestorski to 10,2 mln zł. Podejmiemy próbę 

ogłoszenia przetargu. Prawdopodobnie będziemy szukać 
dodatkowych środków zewnętrznych. 

II.  Pałacyk w Chróścinie - pierwsza wycena z końca 2021 
roku opiewała na 2.102.912 zł, natomiast oferta prze-
targowa dwukrotnie prowadzona na same tylko prace 
budowlane to 3,5 mln zł plus wyposażenie daje kwotę 
4,5 mln zł. Złożyliśmy zapytanie do Instytucji Pośred-
niczącej o możliwość ograniczenia rzeczowego projektu. 

III.  Ulica Klasztorna w Chróścinie – wartości po przetargo-
we  540 tyś zł - 942 tyś zł. Na to  zadanie Gmina Dąbro-
wa otrzymała dofinansowanie w kwocie 151.750 zł ze 
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jest ono 
daleko niewystarczające i będziemy szukać dodatkowego 
wsparcia finansowego. Postępowanie przetargowe zosta-
ło unieważnione.

PRZED NAMI TRUDNE DECYZJE INWESTYCYJNE

Rośnie nam sala gimnastyczna przy PSP w Naroku. Całko-
wita wartość zadania to: 5.655.324,89 zł Inwestycja dofinan-
sowana w 65% przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Finalizacja inwestycji planowana jest 
na marzec 2023 roku.
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17 par wspólnie świętowało jubileusz 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego.  Okolicznościowe 
medale od Prezydenta RP, uroczyście wręczyła 
małżonkom Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek. 

Spotkanie było pełne ciepłych wspomnień i wzruszeń. Jubila-
ci wspominali wspólnie spędzone lata, radości i troski dnia 

codziennego. Podkreślali jaką satysfakcję daje im wychowanie 
dzieci na dobrych i wartościowych ludzi.

 Do grona tegorocznych jubilatów należą:
Anna i Józef Korol z Dąbrowy
Helena i Zygmunt Krzyszkiewicz z Karczowa
Józefa i Stanisław Ostrowscy z Ciepielowic
Danuta i Paweł Staś z Dąbrowy

Irena i Wacław Berka - Mechnice
Mieczysława i Jerzy Cechowscy z Chróściny
Helena i Piotr Cisowscy z Ciepielowic
Anna i Maciej Winiarscy z Niewodnik
Gertruda i Jerzy Kosmalla z Mechnic
Urszula i Karol Gregulec z Mechnic
Aldona i Leopold Mazur z Chróściny
Irena i Tadeusz Nieckarz z Dąbrowy
Krystyna i Werner Długosz z Mechnic
Zdzisława i Stanisław Pawlus z Prądów
Elżbieta i Jacek Francik z Mechnic
Halina i Ryszard Śmigiel z Sokolnik
Urszula i Jerzy Hantulik z Chróściny

Dla wszystkich Państwa raz jeszcze przesyłamy życzenia 
wszelkiej pomyślności na kolejne lata wspólnego życia.

Złote GoDy w GmInIe Dąbrowa

żłobkowi 
absolwenci
„Żłobku żłobku mój kochany, 
Przyszły dzisiaj wielkie zmiany, 
To przedszkole już mnie woła, 
bo i na mnie przyszła pora. Pa pa 
nocniki i śliniaczki, Witajcie kredki 
i pisaczki”

Tak dzieci z Publicznego Żłobka w Że-
laznej żegnały się z placówką, podczas 
programu artystycznego dla rodziców 

i zaproszonych gości. W tym roku trzy-
naścioro maluszków zakończyło swój 
pierwszy etap wychowania. Do grona 
absolwentów gminnego żłobka wstąpili: 
Stanisław, Antoni, Wojciech, Elena, Zofia, 
Aleksandra, Kinga, Teo, Oliwia, Lilianna, 
Konstancja, Mikołaj i Julia.

Przy tej okazji personel zorganizował 
imprezę z okazji dnia dziecka dla wszyst-
kich dzieci uczęszczających do placów-
ki. Dzieci otrzymały zdrowe upominki, 
a następnie razem z rodzicami korzystały 
w wielu atrakcji przygotowanych na ten 
dzień. 
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edukacja poprzez 
zabawę z wodą

Uczniowie ze szkół w Dąbrowie i Chróścinie 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
ramach warsztatów projektowych H2O dla BIO 
organizowanych przez Regionalne Centrum 
Rozwoju Edukacji w Opolu.

Uczniowie skorzystali z  zajęć na edukacyjnym placu wod-
nym oraz badali jakość wody. Dużą atrakcją były również 
warsztaty kulinarne prowadzone przez mistrza kuchni Kami-
la Klekowskiego. Uczestnicy pomagali w przygotowaniu po-
siłków, poznali elementy kuchni molekularnej i mogli spró-
bować lodów przygotowanych przy użyciu ciekłego azotu.

Zdolne przedszkolaki
Hanna Chwalińska i Jan Witek z Publicznego 
Przedszkola w Karczowie zajęli pierwsze miejsce na 
olimpiadzie matematycznej organizowanej przez 
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Matematyczna Olimpiada 
Przedszkolaka odbywała się 
w ramach projektu „Przed-
szkola dla wszystkich przy-
jazne 2”. Z zadaniami mate-
matycznymi zmierzyły się 22 
dwuosobowe drużyny. Dzieci 
wykazały się logicznym myśle-
niem i umiejętnością współ-
działania, pracowały spraw-
nie i potrafiły poradzić sobie 
z presją czasu.

Dzieci kształciły się pod 
opieką wychowawczyni Do-

roty Kosińskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

czytanie kluczem  
do sukcesu
17 maja br. w szkole w Naroku odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Aktorskiego czytania. 

W konkursie wzięło udział 21 uczestników ze szkół podsta-
wowych z Naroka, Chróściny, Dąbrowy i Skorogoszczy. Podczas 
przesłuchań konkursowych 4-osobowe Jury brało pod uwagę: 
technikę czytania, środki artystycznego wyrazu, zachowanie 
limitu czasu, dobór tekstu oraz wykorzystanie rekwizytu lub 
stroju aktorskiego.

Impreza to jeden z elementów innowacji pedagogicznej „ 
Czytanie kluczem do sukcesu”, której autorami są Panie Iwona 
Adam i Grażyna Frejus-Łukasik. 
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Przedstawiciele 
gminy uczestniczyli 
w uroczystościach 
wręczenia nagród 
XVI edycji konkursu 
o Europejską Nagrodę 
Odnowy Wsi pt. 
„Lokalne odpowiedzi 
na globalne wyzwania”. 
Ceremonia miała 
miejsce w Hinterstoder 
w Austrii.

Jesienią ubiegłego roku przy-
znana została gminie srebr-

na nagroda w międzynarodo-
wym konkursie Odnowy Wsi 
Arge. W trakcie jednodnio-
wej wizyty komisja konkur-
sowa była zachwycona walo-
rami gminy, jej rozwojem i 
wykorzystaniem potencjału 
społecznego. Członkowie ka-
pituły konkursowej zapoznali 
się z działaniami podejmo-
wanymi przez społeczność 
lokalną, zwiedzili lokalne 
zabytki oraz poznali tradycję 
i historię gminy. Tak wysoko 
Dąbrowa, jako jedyny repre-

zentant Polski, konkurowała 
z 26 samorządami z terenu 
całej Europy. Po raz pierwszy 
w historii tych zmagań repre-
zentant naszego kraju uplaso-
wał się tak wysoko. 

Podczas uroczystej gali 
Srebrną Nagrodę Odnowy 
Wsi odebrali Wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-
Jarek, przewodniczący Rady 
Gminy Mariusz Konopa oraz 
członek Zarządu Wojewódz-

twa Opolskiego Antoni Ko-
nopka.

- Emocji, jakie towarzyszyły 
nam w Austrii podczas rozda-
nia nagród, nie można opisać 
słowami – mówi wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek. 
- Miejsce, klimat i atmosfera 
wywołały w ogrom przeżyć 
i pozytywnych emocji. Nie 
ukrywaliśmy radości, dumy 
i wdzięczności. Szerokie uśmie-
chy, okrzyki, brawa, a nawet łzy 
szczęścia przyciągały wzrok po-

zostałych uczestników. W jed-
nym miejscu cała Europa stała 
się jedną wielką rodziną.

Należy podkreślić, że na suk-
ces gminy Dąbrowa, przez lata 
pracowali mieszkańcy, społecz-
nicy, sportowcy, pracownicy 
placówek oświatowych, sołty-
si, radni, pracownicy urzędu 
gminy i jednostek podległych. 
Składamy podziękowania za 
zaangażowanie, które zostało 
docenione na arenie międzyna-
rodowej.

europejSKIe Srebro już w DąbrowIe 
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Nowoczesny, funkcjonalny, 
przyjazny mieszkańcom -  Urząd 
Gminy Dąbrowa przeszedł 
gruntowny remont. Już dziś 
spełnia oczekiwania i wymogi 
dostępności dla osób starszych 
i z niepełnosprawnościami.

Zastosowanie nowoczesnych techno-
logii wpłynie na komfort obsługi pe-

tenta, a także zapewni niskoemisyjność 
obiektu. Pompa ciepła i instalacja foto-
woltaiczna obniży koszty utrzymania bu-
dynku. Wymianie uległa stara, awaryjna 
instalacja elektryczna, która stwarzała 
zagrożenie pożarowe oraz sieć logiczna, 
dzięki której bezpieczne będą wszelkie 
dane. Zakres prac budowlanych obejmo-
wał także: ocieplenie budynku z wyprawą 
elewacyjną, docieplenie dachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 
grzejników, montaż sufitów podwiesza-
nych wraz z oświetleniem, malowanie 
pomieszczeń, zakup nowych wykładziny 
i parapetów, remont schodów, montaż 
windy dla niepełnosprawnych, a także 
klimatyzacji w pomieszczeniach biuro-
wych. Nowoczesne wnętrza, dają poczu-
cie nowej jakości. 

Dla najmłodszych mieszkańców przy-
gotowany został kącik malucha, z którego 
dzieci mogą korzystać będąc z rodzicami 
w urzędzie.

– Budynek urzędu został poddany 
kompleksowej modernizacji i był na to 
ostatni dzwonek. Nigdy wcześniej nie był 
remontowany co utrudniało coraz bar-
dziej jego funkcjonowanie i finansowanie 
– mówi wójt gminy Katarzyna Gołębiow-
ska – Jarek. Dochodziło kilkakrotnie do 
samozapłonów z uwagi na bardzo starą 
instalację elektryczną. Temperatury latem 
wewnątrz dochodziły do 40 st. Celsjusza, 
a dach przeciekał w wielu miejscach za-
lewając sprzęt elektroniczny czy biuro-
we pomieszczenia. Decyzję podjęłam 
w oparciu o zewnętrzne finansowanie. 
Bez wsparcia i udziału środków finanso-
wych Wojewody Opolskiego, Marszałka 
Województwa Opolskiego i Prezydenta 
Miasta Opola nie udało by się wykonać 
nam tej inwestycji – podkreśla wójt.

Koszt modernizacji budynku urzędu 
gminy wyniósł prawie 3,2 mln zł z czego 
90 % stanowiło dofinansowanie z następu-
jących źródeł: dotacji celowej Prezydenta 
Opola, Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, Regionalnego Programu 

URząd 
Gminy 
W noWeJ 
odSłonie
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Operacyjnego Województwa Opolskiego 
oraz budżetu Gminy Dąbrowa.

Z okazji tegorocznego Dnia Samo-
rządu Terytorialnego zorganizowano 
dla mieszkańców dni otwarte urzę-
du gminy. Przez trzy dni pracowni-
cy, poza codziennymi obowiązkami, 
spotykali się z mieszkańcami i zapro-
szonymi gośćmi. Symboliczne drzwi 
otwarte urzędu gminy rozpoczęły 
się przecięciem wstęgi przez zapro-
szonych gości oraz gospodarzy tego 
miejsca. W kolejnym dniu urząd od-
wiedziły dzieci z gminnych placówek 
oświatowych. W sobotę na wspólnym 
zwiedzaniu goszczono mieszkańców. 
Celem spotkań było również pokaza-
nie czym jest samorząd, jaki wpływ na 
jego funkcjonowanie mają mieszkańcy. 
Jednocześnie z jaką odpowiedzialnoś-
cią wiąże się bycie urzędnikiem czy 
samorządowcem. 
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wojewódzkie  
Igrzyska Szkół 

Ostatniego maja w parku zamkowym w Dąbrowie 
odbyły się mistrzostwa województwa opolskiego 
w indywidualnych biegach przełajowych w trzech 
kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej oraz Licealiada. 

Do zawodów zgłosiła się rekordowa ilość szkół, a piękny 
dąbrowski park okazał się idealnym miejscem do tego typu 

imprez. Po zaciętej rywalizacji, nad którą czuwali sędziowie 
Bożena Hasij-Domagała oraz Marcin Chrapan odbyło się 
uroczyste wręczenie medali.  Zwycięzcy biegów otrzymali 
je z  rąk wójt gminy Dąbrowa Katarzyny Gołębiowskiej-
-Jarek, Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego Zbigniewa 
Budziszewskiego oraz z-cy dyrektora Departamentu Sportu 
i Turystyki Bartosza Ostrowskiego.

Gratulujemy uczestnikom sportowego ducha walki, a organi-
zatorom dziękujemy za przygotowanie imprezy na najwyższym 
poziomie. 

W DRUGIM JUŻ ARTYKULE O CIEKAWYCH MIEJSCACH  
NA TURYSTYCZNEJ MAPIE GMINY DąBROWA  
PREZENTUJEMY ŚLąSKI FOLWARK Z CHRóŚCINY.

Gospodarstwo prowadzone jest przez Elwirę, Michała oraz 
małą Stefanię Gadzińskich. W bezpośrednim sąsiedztwie 

Parku Dworskiego w Chróścinie na 130 hektarach spotkać 
możemy wypasające się bydło mięsne rasy Angus.  Cechą cha-
rakterystyczną tegoż bydła jest jego pastwiskowanie przez cały 
rok. Jak podkreśla właściciel ta wołowina ma rangę najlepszej 
na świecie i jest do kupienia w gospodarstwie po wcześniejszym 
złożeniu zamówienia.

Poza bydłem mięsnym Państwo Gadzińscy hodują jeszcze 
bydło mleczne oraz posiadają owieczki wrzosówki. Te bardzo 
żwawe zwierzęta hodowane są do celów pasterskich i treningo-
wych ponieważ Śląski Folwark słynie z organizowania zawodów 
psów pasterskich. Ten widowiskowy pokaz zaganiania owiec od 
kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Po-
laków, którego tradycje wywodzą się z Wysp Brytyjskich. Na 
takim pokazie możemy zobaczyć jak doskonale współpracują ze 
sobą pasterz, pies i owce. Atutem Śląskiego Folwarku są dosko-
nałe warunki jakie stwarzają gospodarze przyciągając hodow-
ców psów pasterskich  Border Collie z całej Polski i zza granicy. 

Państwo Gadzińscy również posiadają w swoim gospodar-
stwie 4 takie pieski. Dwa są z linii pasterskiej, a 2 pełnią rolę 
„stróży” obiektu. Witają gości i czuwają nad porządkiem. 

Polecamy wizytę w tym miejscu ponieważ w pięknych oko-
licznościach przyrody można podziwiać wypasające się zwie-
rzęta: owieczki, byki, krowy, a wkrótce dołączą małe cielaczki. 
Często w weekendy odbywają się treningi zaganiania owiec 
przez psy Border Collie, któremu towarzyszą charakterystyczne 
gwizdy i pokrzykiwania pasterzy. To ciekawe miejsce jest na-
prawdę blisko nas zatem warto je odwiedzić.

  Tam WaRTO POJECHaĆ
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W maju ośrodek kultury został 
laureatem konkursu „Edukacja 
kulturowa Opolszczyzny-Eduko”- 
edycja 2022.

 -Tym razem podczas wakacji pro-
ponujemy zajęcia, na których uczest-
nicy tworzyć będą książeczkę mówi 
dyrektor GOKiRu Anita Jonczyk -Do 
projektu zaprosiliśmy jako partnerów: 
publiczne szkoły podstawowe w Dąbro-
wie, w Chróścinie i w Naroku, Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie oraz 
dwie wspaniałe instruktorki: Annę Wie-
czorek i Roksanę Odziomek.-kontynuuje 
dyrektor. Projekt zakłada popularyzację 
czytelnictwa, pobudzenie kreatywności 
poprzez warsztaty twórczo-literackie. 
Pokazanie młodzieży alternatyw wyko-
rzystania czasu wolnego. Umożliwi dzie-
ciom z terenów wiejskich rozwój pasji, 
zainteresowań sztuką, kulturą i litera-
turą. Przez dwa tygodnie zajęć powsta-
nie książeczka, która zostanie wydana 
i zaprezentowana mieszkańcom podczas 
pikniku kończącego projekt. Liczymy jak 
zwykle na naszą młodzież, która od lat 
z nami współpracuje i już nie raz poka-
zała nam swoje talenty.

Wszystkich chętnych zapraszamy do 
przeżycia niezwykłej przygody z nami

„KSIążKolanDIa” w GmInnym 
ośroDKu Kultury

12 CzeRWCA 2022
start godzina 12:00

miejsce:
Stajnia Karczów

Stajnia Karczów
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Gminny Koordynator Programu 
Ochrony Powietrza – Patrycja 
Dobrowolska w ramach projektu 
pn. „Wdrożenie systemu 
zarządzania jakością powietrza 
w samorządach województwa 
opolskiego” zakończyła cykl 
spotkań z mieszkańcami sołectw 
gminy Dąbrowa. 

W drugiej części harmonogramu odby-
ły się spotkania w sołectwach: Nowa 

Jamka, Lipowa, Prądy, Siedliska oraz Że-
lazna. W spotkaniach łącznie udział wzię-
ło 127 zainteresowanych dyskusją osób, 
w wyniku losowania rozdanych zostało 30 
czujników czadu i wiele innych gadżetów 
promujących projekt. 

Podczas spotkań omawiane były zagad-
nienia związane z jakością powietrza oraz 
sposobach zwalczania jego zanieczysz-
czeń. Uzasadniano jaki negatywny wpływ 
na nasze zdrowie ma niska emisja oraz jak 
ją zwalczać. Mieszkańcy mogli poznać za-
sady przystąpienia do programu „Czyste 
Powietrze”, którego patronem jest Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy chętnie 
zadawali pytania, prosili o pomoc w dobo-
rze źródła ogrzewania. Omawiane były też 
nowe zasady rozliczenia zużycia energii 
w ramach instalacji fotowoltaicznej. Na 
skutek spotkań wzrosła ilość złożonych 

wniosków na dofinasowanie do wymiany 
starych nieefektywnych „kopciuchów” na 
bardziej ekologiczne źródła ogrzewania 
oraz termomodernizację budynków.

W ramach spotkań mieszkańcy również 
mogli wypełnić deklaracje dotyczące źródła 
ciepła i źródeł spalania paliw w swoich pie-

cach. Przypominamy, że złożenie deklaracji 
źródła ogrzewania do bazy CEEB (Central-
na Ewidencja Emisyjności Budynków) jest 
obowiązkowe dla każdego właściciel lub 
zarządcy budynku. Termin upływa na ko-
niec czerwca 2022 r. Podsumowując moż-
na stwierdzić, że od momentu rozpoczęcia 
spotkań z naszym mieszkańcami wzrosła 
wiedza na temat efektywnych źródeł ogrze-
wania. W ramach dotacji do wymiany źró-
deł ciepła, na terenie gminy wymieniono 
216 nieefektywnych źródeł ogrzewania i 
poddano termomodernizacji 45 budynków 
mieszkalnych.

W dalszym ciągu Gminny Koordyna-
tor ds. Ochrony Powietrza służy pomocą 
wszystkim mieszkańcom w wypełnieniu 
wniosków o dotację i wniosków o płatno-
ści. W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z panią Patrycją Dobrowolską bezpośred-
nio w urzędzie gminy lub pod numerem 
telefonu 77 427 81 62.

cZySte powIetrZe – wSpólna Sprawa 

PROSIMY ZACHOWAć  
WIęKSZą CZUJNOŚć

Zwracać uwagę na swoje 
posesje, garaże, zabudowania 

gospodarcze czy rozpoczęte 
budowy domów

SZANOWNI MIESZKAńCY 
 NA TERENIE GMINY DąBROWA MIAłY MIEJSCA 

WłAMANIA Z KRADZIEŻAMI

Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze i to my możemy zrobić coś 
dla siebie i środowiska. Poprzez wymianę źródeł ogrzewania na nowsze 

wszystkim nam będzie się to opłacać!!! 

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 
opolskiego”,LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL jest finansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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ŚWIęTO 
RODZINY 

NA MEDAL

Animacje z postaciami z bajek, 
pokaz żonglerski, miasteczko 
rowerowe, występy taneczne i 
wokalne oraz zajęcie sportowe to 
niektóre z atrakcji jakie czekały 
na uczestników Święta Rodziny w 
Dąbrowie.

Już po raz drugi zorganizowany został 
piknik rodzinny, który i tym razem 

przyciągnął tłumy mieszkańców gmi-
ny. Liczne atrakce sprawiły, że każdy z 
uczestników znalazł coś dla siebie.  Orga-
nizatorzy Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Gmina Dąbrowa zaprosili do współpracy: 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Dąbrowa, 
Szkółkę Piłkarską AP Striker, Akademię 
Sportową Tygrysek, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie, Szkołę Tańca 
Skorpion, OSP Dąbrowa. 

Jednym słowem wszystko wyszło na 
medal! Były atrakcje, słoneczna pogoda 
jak na zamówienie i obecność dzieci w 
towarzystwie rodziców i dziadków, którzy 
wypełnili boisko, rollkowisko i skatepark.  
Za wsparcie imprezy dziękujemy firmie 
Lellek Group, PHU Elhurt.
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ZawoDy węDKarSKIe Dla DZIecI

W pięknych okolicznościach 
przyrody na stawach „Mechnice” 
odbyły się coroczne zawody 
wędkarskie z okazji dnia dziecka. 

W tym roku do zawodów zgłosiła się 
rekordowa liczba 58 uczestników. 

Na początku dzieci wylosowały stanowi-
ska, a następnie wraz z rodzicami rozpo-
częły proces łowienia ryb. Całe rodziny 
z ogromnym zaangażowaniem  i przez 
kilka godzin obsługiwały wędki, haczyki 
i korzystały z zanęty przygotowanej przez 
organizatorów.

Pogoda okazała się idealna na spędze-
nie niedzielnego popołudnia nad wodą. 
Do tego połączenie pasji z zabawą dało 
dzieciom dużo radości.

Dzięki organizatorom i  sponso-
rom na zakończenie zawodów wszyst-
kie dzieci otrzymały nagrodą. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal oraz torbę z gadżetami. Dzieci 
mogło sobie wybrać nagrodę główną 
(sprzęt wędkarski). Pucharami wyróż-
nieni zostali zwycięzcy trzech pierw-
szych miejsc za największą wagę zło-
wionych ryb.

W kategorii dziewcząt :
1 miejsce Lena Gogol
2 miejsce Lena Woszek
3 miejsce Alicja Seliga
W kategorii chłopców :
1 miejsce zajął Kamil Bednorz
2 miejsce Simon Labusga
3 miejsce Karol Berestecki
W kategorii BIG FISH zwycięzcą zo-

stał Karol Berestecki, który złowił lesz-
cza o długości 36 cm.

Gratulacje dla wszystkich dzieci, za 
ilość złowionych ryb i piękną sportową 
postawę podczas zawodów.


