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Dożynki Parafialno-Gminne 
KARCZÓW 

30 sierpnia w imieniu Wójta Gminy 
Dąbrowa oraz Sołtysa wsi Karczów za-
praszamy do udziału w Dożynkach Para-
fialno-Gminnych. Uroczystości Święta 
Plonów rozpoczną się o 10.30 uroczy-
stą Mszą Świętą w Kościele w Karczo-
wie, po której zaproszeni goście zostaną 
podjęci obiadem w świetlicy wiejskiej. 
O godzinie 14:00 z ul. Dąbrowskiej  
a następnie ulicami Wiejską i Szkolną 
przejdzie Korowód dożynkowy. O 15:30 
planowane jest uroczyste rozpoczęcie 
Dożynek. Po powitaniu gości wystąpią 
Mażoretki TUPOT, a następnie na scenie 
zaprezentuje się iluzjonista Łukasz Po-
dymski. Po pokazie sztukmistrza zagra 
Gminna Orkiestra Dęta, a po niej zapla-
nowane jest rozstrzygnięcie konkursów 
na najpiękniejszą Koronę Żniwną oraz 
wręczone zostaną nagrody w plebiscycie 
Aktywna Wieś i Piękna Zagroda. Część 
artystyczną zamknie występ rybnickiego 
kabaretu 44-200. Gminne Święto Plo-
nów zakończy wspólna zabawa taneczna 
z Zespołem Meteor.

Aktywna Wieś
30 lipca komisja konkursów Aktywna 

Wieś i Moja Piękna Zagroda odwiedzi 
zgłoszone miejscowości i posesje. Prace 
Komisji nadzorować będzie radny Gminy 
Dąbrowa Ryszard Gonschior  - przewod-
niczący Komisji ds. Promocji i Współ-
pracy z Gminami Partnerskimi. Każda ze 
zgłoszonych miejscowości będzie miała 
około 45 minut na prezentację działań, 
które udało jej się zrealizować w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Kolejność odwie-
dzin, które rozpoczną się o godzinie 8:30: 
1. Chróścina, 2. Wrzoski, 3. Karczów, 4. 
Skarbiszów, 5. Niewodniki, 6. Ciepielo-
wice, 7. Prądy. 

Do konkursu Moja Piękna Zagroda 
zgłoszonych zostało 7 posesji, które będą 
oceniane w czasie pobytu komisji w po-
szczególnych sołectwach. O godzinie od-
wiedzin każdy z sołtysów oraz właścicieli 
posesji zostanie powiadomiony indywidu-
alnie. Wyniki obu konkursów oraz wrę-
czenie nagród nastąpi podczas dożynek 
gminnych w Karczowie w dniu 30 sierp-
nia.

Wakacje na sportowo- tenis ziemny
W lipcu i sierpniu dzieciom i młodzieży 

z naszej gminy Gminny Ośrodek Kultury  
i Rekreacji proponuje zajęcia szkółki te-
nisa ziemnego. Na kortach w Karczowie, 
Dąbrowie i w Chróścinie każdego tygo-
dnia odbywać się będą lekcje podstaw 
tenisa. Prowadzący zajęcia Piotr Hajducki 
jest trenerem z doświadczeniem w organi-
zowaniu zajęć z młodzieżą. Treningi za-
planowane zostały według następującego 
harmonogramu: Karczów w poniedziałki 
w godzinach 11:00 – 13:00 i wtorki w go-
dzinach 12:00-14:00, Chróścina czwartki 
w godzinach 12:00 – 13:00.

(r)

Newsletter Gminy Dąbrowa 

Aktywne wakacje i Dożynki

Ogólnopolski Festiwal Mażoretkowy

tupot nagrodzony

reklama

Dnia 20 czerwca 2015r. Mażoretki „Tupot” brały udział w III 
Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretkowym „Ozimska Furażerka”, 
który co dwa lata odbywa się w Ozimku. 

W konkursie prezentowały się wszystkie grupy mażoretek 
„Tupot” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji  
w Dąbrowie. Wspaniałe występy tego zespołu zostały nagrodzo-
ne pucharami i medalami.

 Największym osiągnięciem zespołu podczas zawodów  
w Ozimku jest wynik najmłodszych reprezentantek „Tupotu”: 
Julii Cygan, Emilii Gaida, Sary Kokoszka oraz Zuzanny Wawrz-
kiewicz. Dziewczynki te według regulaminu międzynarodowego 
IMA  (Międzynarodowe Stowarzyszenie Mażoretek) należą do 
kategorii dzieci do 8 lat (dzieci przedszkolne). W Ozimku jed-
nak startowały, ze względów organizacyjnych, w kategorii o rok 
starszej – kadetek. Pomimo niełatwej konkurencji ponad swój 
wiek,zajęły 3 miejsce i zdobyły brązowe medale oraz puchar. 

Ponadto, mażoretki Tupot przywiozły z Ozimka: grupa kade-
tek w wieku 8-11 lat zdobyła puchar za piękny występ grupowy, 
kadetka solistka w układzie PomPom -Weronika Knosala zaję-
ła 4 miejsce, takie samo miejsce zajęła mini-formacja kadetek  
w której tańczyły: Małgorzata Cisowska, Zuzanna Dworczak, 
Anna Kowalska oraz Izabela Łupak. 

Piękne występy zaprezentowały również najstarsze mażoret-
ki: Maria Czaja, Kamila Lach, Aleksandra Sawicka i Magdalena 
Schoenfelder. Gratulujemy osiągnięć i życzymy wszystkim ma-
żoretkom dalszych sukcesów.

Mażoretki „Tupot” zapraszają na zajęcia w następnym sezonie 
do wszystkich grup wiekowych dziewczynki i młodzież w wieku 
5-18 lat. Zajęcia odbywają się na świetlicy w Skarbiszowie oraz 
na hali w Dąbrowie. Serdecznie zapraszam. 

Trener Barbara Kajdzik

Elastyczna pożyczka
wygodne raty

Zadzwoń
600 400 �88

Provident Polska
(opłata wg taryfy operatora)
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Będzie bezpieczniej na „Grzybku”

Po latach zabiegów będzie rondo!
Na początku lipca Gmina Dą-

browa została poinformowana 
przez zastępcę dyrektora opol-
skiego oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Jerzego Roczka, że został 
ogłoszony przetarg na zaprojek-
towanie ronda w Karczowie na 
skrzyżowaniu DK 46 i DK 94, 
na tzw. Grzybku. Prace budow-
lane, zgodnie z tym pismem, 
powinny się zakończyć jesie-
nią 2016 roku. Jeszcze w lipcu 
powinna zostać podpisana umowa z wykonawca dokumentacji, 
a całość prac projektowych odebrana zostać wiosna przyszłego 
roku. Oznacza to że przebudowa skrzyżowania rozpoczęłaby się 

latem 2016. Skrzyżowanie „na 
grzybku” w Karczowie jest naj-
niebezpieczniejsze w ostatnich 
latach. Dochodzi tu do wymu-
szania pierwszeństwa podczas 
włączania się do ruchu od strony 
Brzegu (z DK 94), łamanie zaka-
zu wyprzedzania czy nadmierna 
prędkość doprowadziły w tym 
miejscu do wielu bardzo poważ-
nych wypadków czy kolizji. Pla-
nuje się tu wybudowanie ronda 
tzw. średniego. Inwestycja nie 

tylko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ale także otwo-
rzy drogę do terenów inwestycyjnych. 

red.

Działamy Lokalnie. NATURALNIE.Informujemy, że z terenu gminy 
Dąbrowa, dwie organizacje otrzy-
mają dotacje na realizację zadań  
z zakresu przyrody. Końcem czerwca Partnerstwo Borów Nie-
modlińskich ogłosiło wyniki naboru PAFW 2015, przeprowadzo-
nego na terenie 9 gmin. W tegorocznej edycji dotację otrzymają: 
Stowarzyszenie Miłośników Chróściny na realizację projektu: 
„Promocja stanowiska szczeżui wielkiej” oraz grupa nieformalna 
z Naroka, dzieci i rodzice, pod przewodnictwem pani Gizeli Przy-
były, na przedsięwzięcie pod nazwą „Pszczoła... do Ciebie woła 
- Chroń Nas! Oba projekty wpisują się w ścieżkę przyrodniczą 
Borów DZIAŁAJ LOKALNIE.NATURALNIE. 

Stowarzyszenie z Chróściny, w tej edycji programu, cieszy się 
razy 3, bo poprzez partnerstwo, udzieliło osobowości prawnej dla 
grupy z Naroka oraz dla koła wędkarskiego z Niemodlina, któ-

re będzie realizowało równie szczytne przedsięwzięcie: „Poczuj 
mięte do miętusa”, czyli zarybianie na Ścinawie.

„Dzięki takim akcjom z pewnością będziemy bogatsi  
w wiedzę przyrodniczą, bardziej wrażliwi na nią, może cza-
sem zmęczeni ale szczęśliwi i zaprzyjaźnieni z otaczającym 
nas światem - barwnym i naturalnym. Wciąż jeszcze, nie jeste-
śmy dość wyraźnie uświadomieni, że jesteśmy częścią świata 
przyrody i że powinniśmy jej okazywać odrobinę więcej sza-
cunku” - skomentowała szefowa stowarzyszenia KGO. Bę-
dziemy informowali na bieżąco o realizacji obu projektów. 
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Oferta dla najmłodszych

WAKACJE NA ŚWIETLICACH
W 9 świetlicach gminy Dąbrowa przez 

lipiec i sierpień w godzinach przedpołu-
dniowych odbywają się zajęcia dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Współorganizato-
rem zajęć jest Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych przy 
OPS Dąbrowa. Szczegółowy grafik zajęć 
dostępny jest w widocznych miejscach  
w świetlicach (Narok, Niewodniki, Sła-
wice, Ciepielowice, Nowa Jamka, Skar-
biszów, Prądy, Siedliska, Karczów), na 
stronie internetowej www.gokir.pl  oraz 
u sołtysów.  Istotą zajęć jest aktywne spę-
dzanie czasu. Jeśli pozwala na to pogoda, 
opiekunowie prowadzą zajęcia w plene-
rze, natomiast w czasie niepogody orga-
nizowane są zajęcia artystyczne i ruchowe 
na świetlicy. Zajęcia nie ograniczają się 
do konkretnej miejscowości, umożliwia-

jąc  spotkanie dzieciom z różnych wsi na 
przykład przy wspólnych ogniskach, tur-
niejach lub na wycieczkach rowerowych.  
W czasie zajęć świetlicowych dzieci uczą 

się między innymi modelowania masy sol-
nej, tworzenia własnej biżuterii itp. 

red.
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Dwudniowa zabawa na Zamku w Dąbrowie

400 lat Zamku w Dąbrowie
7 lipca 1615 roku rozpoczęła się hi-

storia Zamku w Dąbrowie. Wówczas to 
wmurowany został kamień węgielny pod 
przyszłą rezydencję Joachima Jana von 
Tschetschau-Mettich i jego rodu. Projekt 
zakładał, że czteroskrzydłowy, dwukon-
dygnacyjny obiekt powstanie na planie 
prostokąta z dziedzińcem wewnętrznym 
w modnym wówczas stylu późnorene-
sansowym. W tym roku mija zatem 400 
lat istnienia dąbrowskiego Zamku. Mo-
ment wmurowania kamienia węgielnego 
pod fundamenty zamku uwieczniony na 
tablicy erekcyjnej, która z okazji urodzin 
zamku została odrestaurowana. Jej po-
nownego odsłonięcia dokonali prorektor 
Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek 
Masnyk oraz Wójt Gminy Dąbrowa Ma-
rek Leja. Był to główny punkt oficjalnych 
obchodów 400-lecia Zamku. Ale nie jedy-

ny! Jubileuszowi towarzyszyły wydarze-
nia niecodzienne, a zaaranżowane przez 
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury  
w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”, 
Sołectwo Dąbrowa, dąbrowskich straża-
ków, Uniwersytet Opolski i Wójta Gminy 
Dąbrowa. Wspólnie przygotowali dwa dni 
atrakcji na terenie pięknego obiektu za-
mkowego w otoczeniu regimentu wojsk 
pruskich, wśród dam dworu. W pierwszym 
dniu Pikniku pojawili się także rycerze  
w Strojkach średniowiecznych z Opolskie-
go Bractwa Rycerskiego, prezentując nie 
tylko sztukę pojedynku ale także z pomo-
cą swoich koleżanek naukę tańców śred-
niowiecznych i celtyckich. Pokazom walk  
i tańców towarzyszyli rzemieślnicy, którzy 

na swoich stoiskach uczyli przybyłych na 
Piknik mieszkańców dawnych sztuk rze-
mieślniczych: snycerki, garncarstwa, ko-
walstwa, tkactwa. 

Całości towarzyszyły występy zespołów 
działających w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Rekreacji, sobotnia całonocna zabawa 
taneczna a Piknik zakończył występ gru-
py Shantażyści. Dla najmłodszych jed-
nak najbardziej liczyły się  pokazy wojsk,  
w tym odprawa oficerów, apele, armatnie 
wystrzały i przejażdżki dorożką i wozem 
drabiniastym.

Dwudniowa impreza w Dąbrowie zgro-
madziła setki mieszkańców naszej gminy 
oraz wielu gości spoza niej. Sobotnio-nie-
dzielnym spacerom po dąbrowskim zamku 
i jego okolicach sprzyjała piękna letnia 
pogoda. Dzisiaj pozostaje nam oczekiwać, 
że zamek z 400-letnim rodowodem bę-
dzie bardziej otaczany troską przez swo-
jego właściciela, którym, przypomnijmy, 
od 1975 roku jest Uniwersytet Opolski 
(wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna). 
Postępująca degradacja obiektu, której  
z bliska mieli okazję się przyjrzeć wszy-
scy, którzy zdecydowali się odwiedzić  
5 lipca Dąbrowę, nie jest najlepszą cenzur-
ką dla opolskiej uczelni. Każdy rok zanie-
chania prac konserwatorskich powoduje 
pogłębienie się zniszczeń i zwiększa kosz-
ty rewitalizacji. Kolejne pomysły na wy-
korzystanie w przyszłości dąbrowskiego 
zamku cały czas pozostają w najlepszym 
przypadku w fazie papierowej. Apeluje-
my więc: Panie Rektorze, jako miłośnik  
i znawca tematyki zabytków, proszę czy-
nić wszystko, by dąbrowski Zamek w do-
brej kondycji przetrwał kolejnych 400 lat!

Red.
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5 lipca 2015 r. - Park Dworski w Chróścinie

VI Festyn Wędkarski zaliczony...
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… na szóstkę. Pół setki zawodników wystartowało w wędkar-
skich zmaganiach. Największa złowiona podczas trzygodzinnych 
zawodów ryba to karp 2,84 kg – złowiona przez Piotra Labusgę.

Konkursy, quizzy przyrodnicze, zawody sportowe, kącik dla 
dzieci z atrakcjami, nagrodami, malowaniem buzi, a także war-
sztaty robienia baniek mydlanych - to tylko wycinek niedzielnej 
imprezy w parku w Chróścinie. Podczas festynu sołtys wsi, sto-
warzyszenie, klub wędkarski i mieszkańcy uroczyście wręczyli 
wielki płócienny obraz Józkowi Malikowi (ex-szefowi Klubu 
Wędkarskiego) w podziękowaniu za zaangażowanie i osobisty, 
kilkuletni wkład w prace na rzecz parku dworskiego. Niedziel-
na impreza miała charakter nie tylko sportowy... bo również wy-
poczynkowy! Zawodnikom kibicowali nie tylko najbliżsi, ale 
również znajomi, sąsiedzi, przypadkowi gapie i wszędobylskie 
dzieciaki. Dzieci również brały udział w naszych zawodach, 
a było ich sporo. Z balonikami i wymalowanymi kolorowy-
mi buźkami, zajadające lody, biegały chwaląc się dookoła wy-
losowanymi nagrodami i wygranymi fantami. Jak na pikniku!  
Wyniki zawodów:

MĘŻCZYŹNI:
I miejsce - Labusga Piotr 324 punktów;
II miejsce - Nicpoń Werner 259 punktów;
III miejsce - Panusz Rudolf 249 punktów;

KOBIETY I DZIECI:
I miejsce - Nizik Vanessa 129 punktów; 
II miejsce - Dworczak Katarzyna 89 punktów; 
III miejsce - Juszkiewicz Szymon 89 punktów;                                                    

Gratulacje dla wszystkich zawodników!
Ogromne podziękowania składamy wszystkim osobom 

zaangażowanym w organizację i obsługę festynu. Specjalne 
podziękowania również dla naszych darczyńców, a byli nimi: 
Gmina Dąbrowa, Imex Piechota,   Telewizyjne Studio BRAVO, 
Dekarstwo - Ciesielstwo  Bauman, Transport Cebula, Szkółka 
drzew i krzewów ozdobnych Leszek Mularz, Georg and Baron 
Opole mechanika, Baron Robert Ofama Opole, Lakiernictwo sa-
mochodowe Holek, Zakład Stolarski Niedziela Waldemar, Studio 
reklam HANACK  Hanack Andrzej, Usługi Transportowe Leszek 
Futkowski, Elektronika podzespoły elektroniczne Andrzej Gie-
drojć, Firma BOBAS Broczkowski Dariusz, Salon samochodo-
wy LELLEK Nysa, Centrum Gazu Krapkowice Andrzej Holewa, 
Mniejszość Niemiecka Chróścina, Sklep Lewiatan Wawelno, 
Sklep Wielobranżowy Małgorzata Wiench, „Twój Styl” Chróści-
na Justyna Marcinkiewicz, Stolarstwo Birke, PZU – Opole, Firma 
RESTAL –z Opola, Firma reklamowa PROFIL z Opola, Firma 
Mi.Mark.White Opole
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Prądowska Baba, Prądowski Chłop

Lipcowy Festyn Wiejski w Prądach   

Sponsorzy Festynu Wiejskiego w Prądach 
alfabetycznie:

* Usługi leśne - Bogdan Dębiński
* Feniks łazienki - Wiesław Diduch
* Gospodarstwo Drobiarskie - Jerzy Diłaj
* Henryk Kuriata
* Remost - Robert Osolisz
* Sonrad - Joanna Ryś
* Hydro Dark- Dariusz Słodkowski
* Jarosław Surma
* Gigabit Telekom - Aleksandra Sydor
* Kawasaki - Ireneusz Sydor
* Auto Naprawa -Tadeusz Sydor
* Bogdan Śnietura
* Kazimierz Wojdyła
* Tadeusz Wojdyła
* Mechanika Samochodowa - Tomasz Wójcik

 Od pięciu lat gdy nastaje lipiec ze swoimi ciepłymi dniami, 
mieszkańcy Prądów bawią się na dwudniowym Festynie wiej-
skim. Organizatorom tych imprez, czyli Sołtysowi i Radzie sołe-
ckiej Prądów zależy przede wszystkim na integracji i wypoczyn-
ku mieszkańców tej miejscowości.

Tradycyjnie jak co roku odbyły się konkursy dla dzieci i doro-
słych, w których można było wygrać bardzo atrakcyjne nagrody  
i żadne dziecko nie odeszło po konkursie z pustymi rękami.

    Były dmuchańce, wata cukrowa i stragan z mnóstwem za-
bawek, balony z helem i świecące gadżety, obok pieczone ziem-
niaczki, dalej grill i napoje no i nie mogło zabraknąć naszych ro-
dzimych wypieków przygotowanych przez mieszkanki Prądów.

   W sobotę po konkursach dla dzieci inauguracji programu ar-
tystycznego dokonał Zespół V220, który wprowadził wszystkich 
w zabawowy nastrój, ale zanim rozpoczęły się tańce przy muzyce 
Zespołu Legato z Opola, jak się tańczy tak naprawdę pokazali 
Oliwia i Marcin, para tancerzy grupy C. Zaprezentowali oni tańce 
standardowe jak i latynoamerykańskie.

Uczestników festynu po pokazach tańca towarzyskiego zachę-
conych wspaniałą muzyką zespołu Legato zaprosił na zabawę ta-
neczną DJ Piotr, która trwała do świtu.

    Niedziela obfitowała  w jeszcze bogatszy program artystycz-
ny, który rozpoczęła Natalia Słodkowska, ta śpiewająca miesz-
kanka Siedlisk na prądowskiej scenie czuje się już jak ryba w wo-
dzie i wspaniale się bawi racząc słuchaczy pięknie śpiewanymi 
piosenkami polskimi i zagranicznymi. Po Natalii Gminna Orkie-
stra Dęta przedstawiła wspaniałe interpretacje m.in. standardów 
jazzowych, muzyki filmowej i marszy. 

Gdy orkiestra dęta zakończyła występ, na scenie zaczęły kró-
lować niespełna dziesięcioletnie dziewczynki ze Studia Piosenki 
w Dąbrowie, które pokazały, że za parę lat organizatorzy festynu 
będą musieli wydłużyć imprezę do trzech dni by móc je na niej 
gościć z ich recitalami. Jarka Letka ze swoim recitalem pieści-
ła nasze zmysły swoim niepowtarzalnym głosem i fantastycz-

nie dobranymi utworami, które prowokują do zwolnienia tempa  
w tak bardzo zabieganym życiu i refleksji nad tym czy warto tak 
gnać zamiast cieszyć się z każdej chwili, bo przecież tak krótko 
żyjemy. 

Po Jarce Letkiej na scenie zagościł Zespół Mohito z Opola  
i znowu rozpoczęły się tańce, którym nie przeszkadzał nawet 

deszcz, więc kiedy Mohito podziękowali za występ przed wspa-
niałą publicznością dalszą część zabawy poprowadził DJ Tomi.

    W niedzielę oprócz bardzo napiętego programu artystyczne-
go odbyły się konkursy Chłopa i Baby Prądowskiej a na boisku 

można było obejrzeć pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu OSP 
w Dąbrowie oraz mecze piłki nożnej i siatkowej.

Gdyby nie to, że następny dzień to pracujący poniedziałek za-
bawa pewnie trwała by znowu do świtu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy Prądów po-
nownie się spotkają w tym samym składzie, porozmawiają z są-
siadami, wymienią uśmiechy odprężą się i będą  dobrze bawić.  
A tych którzy do nas na Festyn nie zawitali zapewniamy, że mogą 
żałować i czekać do przyszłego roku, by tak przedniej zabawy 
ponownie nie przegapić.

Joanna Milewicz
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Koniec roku szkolnego

Czas podsumowań w ZS w Chróścinie
Koniec roku szkolnego to czas podsu-

mowań, szczególnie dla uczniów koń-
czących kolejny etap edukacji. Można 
go podzielić na kilka części. Pierwsza 
to egzaminy: w klasie III szkoły pod-
stawowej –„Sprawdzian Kompetencji 
Trzecioklasisty”, w klasie VI szkoły 
podstawowej – „Sprawdzian Szóstokla-
sisty”, a w klasie III gimnazjum „Egza-
min Gimnazjalny” (ten ostatni wzbudza 
najwięcej emocji, bo decyduje w dużym 
stopniu o tym, czy wymarzona szkoła 
ponadgimnazjalna będzie dla absol-
wenta naszej szkoły osiągalna). Druga 
część podsumowań, a jednocześnie po-
żegnań to szkolne komersy. Również  
w tym roku, jak za każdym razem, dostar-
czyły one wielu pozytywnych przeżyć  
i wzruszeń. Chyba właśnie podczas 
tych imprez,  uczniowie uświadamiają 
sobie, że pewien etap ich życia dobie-
ga końca. Kolejna część to finansowa 
nagroda za całoroczną pracę, czyli sty-
pendia naukowe i sportowe ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Dąbrowa Pana Marka Leję (cieszymy się, 
że w tym roku, w naszej placówce, było ich tak dużo). Ostatni 

„akt” to uroczysty apel kończący rok szkolny, a dla niektórych 
kończący edukację w Zespole Szkół w Chróścinie. Ta wspaniała 
uroczystość, poprzedzona mszą świętą w intencji całej społeczno-
ści szkolnej, to „sygnał startowy” do rozpoczęcia wymarzonych 
wakacji. A więc życzymy wszystkim wspaniałych, słonecznych  
i bezpiecznych wakacji.

Krystian Iwański
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            SOŁECTWA            

Mieszkańcy Prądów mają nowe miejsce do spotkań i rekreacji

Park pod Brzozami
    Na przeciwko Kościoła św. Jadwigi 

w Prądach jeszcze trzy lata temu straszy-
ła swoim widokiem zaniedbana działka. 
Teren porośnięty był wysokimi trawami          
i dzikimi krzewami, pełno tam było śmieci 
i górowała na nim hałda ziemi.

Teraz istnieje tam Park pod Brzozami 
w którym jest plac zabaw, boisko wielo-
funkcyjne, siłownia zewnętrzna, altana, ła-
weczki a to wszystko usytuowane jest pod 
brzozami wśród ozdobnych krzewów. 

Zagospodarowanie tego terenu tak, by 
mógł być wizytówką Prądów i miejscem 
gdzie mieszkańcy naszej miejscowości 
będą mogli spotykać się i aktywnie spę-
dzać czas na świeżym powietrzu było 
możliwe dzięki środkom z Funduszu So-
łeckiego oraz sponsorom. Podkreślić nale-
ży, że środki z Funduszu Sołeckiego i od 
sponsorów przeznaczone były jedynie na 
projekt, zakup materiałów budowlanych  
i wyposażenia Parku a wszystkie prace 
wykonane zostały samodzielnie przez 
mieszkańców naszej wioski, którzy prze-
pracowali przez te trzy lata około 1300 go-
dzin by doprowadzić go do obecnego stanu  
i inauguracji otwarcia w dniu 13.06.2015r. 

    Uroczystego otwarcia poprzez uwol-
nienie balonów z helem przywiązanych 
do szpadli wbitych przy wejściu na plac 
dokonał Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek 
Leja z dwojgiem dzieci reprezentujących 
najmłodszą grupę użytkowników Parku.  

Obiekt został również poświęcony przez 
Księdza Proboszcza naszej Parafii Józefa 
Maślankę. 

Zorganizowane przeze mnie i Radę So-
łecką Prądów  uroczyste otwarcie Parku 
pod Brzozami było formą podziękowania 
wszystkim tym, którzy przyczynili się 

do jego powstania i podczas tej imprezy 
z Wójtem Panem Markiem Leją wręczy-
liśmy im wszystkim w sumie 66 podzię-
kowań. 

     Nie zabrakło oczywiście okolicznoś-
ciowych przemówień oraz licznych atrak-
cji dla mieszkańców Sołectwa Prądy i za-
proszonych gości.

Najmłodsi brali udział w konkursach, 
zabawach i zbierali rozsypane na ławkach 
cukierki natomiast starsi rywalizowali w 
turnieju piłki siatkowej o puchar Sołtysa 
Prądów. Można było objadać się do woli 
przepysznymi ciastami upieczonymi przez 
mieszkanki Prądów a także kiełbaskami 
prosto z grilla 

i wszystkie te pyszności były darmowe.
W dobry nastrój wprowadziły wszyst-

kich solistki ze Studia piosenki 
w Dąbrowie a całość zwieńczyła zaba-

wa taneczna pod gwiazdami prowadzona 
przez naszego miejscowego DJ Tomka 
Bisia.

   A wszystko to dlatego, że jesteśmy 
dumni z naszej miejscowości i wdzięczni 
jej mieszkańcom za wielką pomoc i nie-
ocenione wsparcie w organizacji tak duże-
go dla naszej małej wioski przedsięwzięcia 
jakim był Park pod Brzozami.

Andrzej Piotrowicz
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Wakacje 2015

warsztaty teatralne
Wakacje to dla młodzieży okres szcze-

gólny. Okres beztroski, odpoczynku i laby. 
Niestety nie każdy młody człowiek wyje-
dzie na obóz czy na wczasy, a wtedy bez-
troska zmieni się w nudę. 

Dobrym antidotum na to mogą być Wa-
kacyjne Warsztaty Teatralne. W pierw-
szym tygodniu sierpnia w Karczowie 
we wtorek (04.08) i czwartek (06.08),            
a w drugim tygodniu sierpnia zajęcia 
odbywać się będą w Naroku: wtorek 
(11.08) i czwartek (13.08). Warsztaty 
będą prowadzone do południa w godzi-
nach 10:00 – 1�:00.

Nie ma lepszego lekarstwa na nieśmia-
łość niż warsztaty teatralne. Nic tak nie 
otwiera i nie ośmiela młodych ludzi. Nic 
tak nie eliminuje leków czy wręcz leczy 
kompleksów. Jest to także doskonały spo-
sób na poprawę dykcji i zdiagnozowanie 
poważniejszych problemów, którymi po-
winien zająć się logopeda.  To także droga 
do poznania zagadnień związanych z pra-
widłową emisją głosu, używaniem przepo-
ny czy prawidłowym oddychaniem.

No i na koniec - jest to po prostu dobra 
zabawa. 

Opis zajęć
Ogromna część młodzieży ma dzisiaj 

problem z własną nieśmiałością. To rodzi 
wiele kłopotów nie tylko w kontaktach        
z rówieśnikami, ale także w trakcie szkol-
nej edukacji. Każdy uczeń zmuszony jest 
do wygłaszania referatów, recytowania 
wierszy czy po prostu jest wywoływany 
do odpowiedzi przez nauczyciela. Odpo-
wiedzi publicznej, dodajmy. Nawet po-
układany i dobrze uczący się młody czło-
wiek w wyniku stresu nie potrafi w pełni 
zaprezentować efektów własnej pracy.         
W konsekwencji może być gorzej ocenio-
ny niż na to zasługuje. Lekarstwem na te 
bolączki są:

1.Elementarne zadania aktorskie. Ćwi-
czenia te mają przełamać wewnętrzne blo-
kady i w efekcie sprawić, że  uczestnicy 

pozbędą się lęku przed publicznym zabie-
raniem głosu. Zakres tych działań jest nie-
ograniczony: etiudy oparte na pantomimie, 
etiudy bez tekstu, z tekstem własnym lub 
literackim, pełna lub ograniczona impro-
wizacja, sytuacje codzienne bądź zupełnie 
abstrakcyjne. A do tego zabawa, zabawa            
i jeszcze raz dobra zabawa!

2.Dykcja. Już na pierwszych zajęciach 
młodzież, w formie zabawy, dowiaduje się 
jak prawidłowo mówić, jak radzić sobie 
z trudnymi do wypowiedzenia słowami  
i zdaniami. Równocześnie staram się zdiag-
nozować poważniejsze problemy, którymi 
powinien zająć się logopeda i – jeśli wy-
stępuje taki problem - zachęcam młodych 
ludzi do pracy z takim specjalistą. 

3.Emisja głosu. Dzięki tym ćwiczeniom 
młodzież dowiaduje się, czym jest prze-
pona, jak jej używać, jak oddychać i jak 
pracować gardłem, aby głos był ciekawszy  
i służył bez problemów przez całe życie.

Oprócz tego na zajęciach pojawią się 
także zagadnienia dotyczące plastyki cia-
ła, ruchu scenicznego, pracy nad emocja-
mi i wielu innych elementów aktorskiego 
rzemiosła.

Prowadzący Tomasz Stochniał. Aktor. 
Współpracował z teatrami w Krakowie, 
Radomiu i Warszawie. Zagrał ponad 20 ról 
w zawodowym teatrze i kilkukrotnie pełnił 
funkcje asystenta reżysera (m.in. Adama 
Hanuszkiewicza i Andrzeja Zaorskiego). 
Ma także na koncie epizody w serialach 
telewizyjnych i udział w reklamach. Od 
kilkunastu lat prowadzi warsztaty teatralne 
z młodzieżą gimnazjalną, licealną i akade-
micką.

Jak w każdej nauce tak i tutaj niezwy-
kle ważne jest doświadczenie osoby pro-
wadzącej takie warsztaty. Łatwiej jest 
nauczyć się czegoś od początku niż wyeli-
minować złe nawyki, jakich młody czło-
wiek może nabrać w wyniku pracy z oso-
bami niekompetentnymi.  

Ja nie tylko jestem zawodowym aktorem 
z doświadczeniem teatralnym i telewizyj-
nym, ale mam także za sobą kilkanaście lat 
prowadzenia takich zajęć. Wychowałem 
kilku zawodowych aktorów, którzy wprost 
z moich zajęć trafili na studia w szkole 
teatralnej, a dziś pracują w zawodowych 
teatrach. 

Zapraszam Tomasz Stochniał, instruktor 
GOKiR w Dąbrowie

Warsztaty muzyczne - ZAMCZYSKO 2015
ZAMCZYSKO 2015 czyli Dąbrowskie Spotkania z Poezja 

Śpiewaną coraz bliżej. Impreza odbędzie w plenerach parkowych 
zamku w Dąbrowie w dniach 4-5 września. Festiwalowi, jak co 
roku, towarzyszą Warsztaty Muzyczne, które w tym roku popro-
wadzi Rafał Nosal – muzyk, kompozytor i wokalista, na co dzień 
związany z Grupą Bohema oraz duetem Czarny Nosal. 

Program warsztatów obejmuje: podstawy aranżacji utworów, 
podstawy techniki śpiewu, ćwiczenia dykcyjne i rytmiczne oraz 
wybrane zagadnienia z techniki gry na gitarze. Zapisy na warszta-
ty, które odbędą się 5 września, przyjmowane są telefonicznie pod 
numerem 791-777-655 lub pocztą elektroniczną: gokir@gmina-
dabrowa.pl . Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc ograniczona!

gokir
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            SPORT, OSP           

Wakacje  na sportowo

Aktywne wakacje na ORLIKU 
Aktywność fizyczna odgrywa w naszym 

życiu ogromną rolę, jednak tylko część z nas 
uprawia jakąś dyscyplinę sportu w sposób 
regularny. Większość z nas zapomina nie-
stety, że tak zwany aktywny wypoczynek 
jest dla naszego organizmu korzystniejszy 
niż wypoczynek bierny. Każdy z nas jest  
w stanie znaleźć jakąś dyscyplinę sportu, 
którą lubi. Aktywny tryb życia niesie ze 
sobą szereg korzyści. Osoby w sposób sy-
stematyczny uprawiające sport są nie tylko 
zdrowsze, lecz także, dzięki lepszemu do-
tlenieniu mózgu mają sprawniejszą pamięć  
i koncentrację. Szczególnie korzystny 
wpływ ma na nasze zdrowie ruch na świe-
żym powietrzu. Mając to na uwadze chcemy 
zachęcić wszystkich do spędzenia aktyw-
nych wakacji na Orliku przy Zespole Szkół 
w Chróścinie. 

Czerwiec był pracowity dla strażaków 
ochotników. Wyjeżdżali do wypadków 
drogowych, pożarów oraz poszukiwali 
zaginioną osobę. Kolejny raz nasze jed-
nostki wspomagały strażaków z gmin Nie-
modlin i Lewin Brzeski. Udzielali pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadkach 
w Borkowicach i za Sosnówką oraz brali 
udział w gaszeniu stodoły w Magnuszowi-
cach. Groźnie wyglądający pożar w Cie-
pielowicach koło pałacu udało się szybko 
ugasić dzięki szybkiej reakcji sąsiadów. 

Palące się suche trawy w Sokolnikach
07.06: OSP Dąbrowa  wraz z JRG 3 

Niemodlin wyjechała do zdarzenia o godz. 
15.25

Pożar zabudowań przy zamku w Cie-
pielowicach

09.06: OSP Dąbrowa  wraz z JRG 3 
Niemodlin wyjechała do zdarzenia o godz. 
13.04

Wypadek drogowy na DK 46 w okoli-
cy Sosnówki, gmina Niemodlin

11.06: OSP Dąbrowa  wraz z JRG 3 Nie-
modlin wyjechała do zdarzenia o godz. 
12.13

Paląca się sucha trawa w Sławicach 
na Odrzańskiej

11.06: OSP Sławice  wyjechały do zda-
rzenia o godz. 13.58

Poszukiwania osoby zaginionej w Sła-
wicach i okolicznych miejscowościach

13.06: OSP Sławice,  Żelazna i Dąbrowa 
wyjechali do zdarzenia o godz. 17.56

Gniazdo os w Ciepielowicach na ul. 
Dębowej

14.06: OSP Dąbrowa wyjechała do zda-
rzenia o godz. 19.41.

Paląca się stodoła w Magnuszowicach, 
gmina Niemodlin

21.06: OSP Gracze, Grabin, Grodziec, 
Dąbrowa  wraz z JRG 3 Niemodlin wyje-
chała do zdarzenia o godz. 19.07

Wypadek drogowy na DK �4  w Bor-
kowicach, gmina Lewin Brzeski

22.06: OSP Wrzoski wraz z JRG Brzeg 
i JRG 2 Opole wyjechały do zdarzenia  
o godz. 06.24 

Palą się trawy przy drodze na Nową 
Jamkę

24.06: OSP Dąbrowa  wyjechała do zda-
rzenia o godz. 21.47

Pożar samochodu we Wrzoskach na 
ulicy Ogrodowej

29.06: OSP Wrzoski wraz z JRG 2 Opo-
le wyjechały do zdarzenia o godz. 01.44 

Dh Karol Widacha

Kronika strażacka (VI-2015)

Wypadki, pożary traw - pracowicie u strażaków
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