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ZDOBYTE TYTUŁY:

X Dąbrowskie Spotkania 
z Poezją Śpiewaną 

ZAMCZYSKO

Jeśli nie jest Ci obojętny rozwój pol-
skiej kultury, chcesz wesprzeć finano-
sowo lokalną działalność, pragniesz 
promować swoją firmę – skontaktuj 
się z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie i miej realny 
wpływ na to, co dzieje się w Twojej 
okolicy.

www.gokir.pl     tel.774026449

SSKF  KS Dąbrowa 
w „A” klasie

Pokonując 4-1 zespół z Chmielowic, 
dąbrowianie zapewnili sobie awans 
do wyższej klasy rozrywkowej i tym 
samym powtórzyli sukces sprzed po-
nad 25 lat. Z tej okazji wójt Marek 
Leja wręczył zawodnikom, trenero-
wi, działaczom i kibicom pamiątkowy 
puchar! W tym numerze przekazuje-
my informację – w kolejnym podzie-
limy się szczegółami! Serdecznie gra-
tulujemy!
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Wójt Marek Leja z absolutorium w najtrudniejszym czasie dla gminy!

W trakcie majowej sesji Radni Gminy Dąbrowa 
jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Markowi 
Lei absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok. Również wszystkie opinie Regionalnej  
Izby Obrachunkowej były pozytywne.

Przypomnijmy, że budżet na 2017 rok został 
uchwalony dopiero w styczniu 2017 roku (w związ-
ku z powiększeniem Opola i utratą części wpływów 
podatkowych musiał zostać skorygowany). Mimo 
tych trudności wójt gminy nie zaciągnął żadnych 
kredytów i jednocześnie zgodnie z planem zmniej-
szył dług gminy o kolejne 1,5 mln zł. Warto również 
dla przypomnienia wymienić ważniejsze wydatki 
majątkowe z 2017 roku:

przebudowa zakupionego budynku przy remizie 
OSP w Dąbrowie na świetlicę wiejską i „Klub 
Seniora”;
przebudowy i remonty dróg i ulic: Leśna w Kar-
czowie,  Polna i Kościuszki w Dąbrowie, Za-
mkowa i  Kasztanowa w Niewodnikach, Lipowa 
w Mechnicach oraz projekty na kilka następnych 
realizowanych już w roku 2018;
samochód dla OSP Dąbrowa (100 tys. zł).;
uzbrojenie terenu - kolejne sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne (100 tys. zł);

•

•

•
•

budowa sieci oświetleniowych (90 tys. zł);
fundusz sołecki (250 tys. zł,  w tym 90 tys. ma-
jątkowe).

Również tą droga Wójt dziękuje pani Skarbnik 
Katarzynie Szafarskiej i jej służbom finansowym 
oraz całej załodze Urzędu Gminy i innych jednostek 
(OPS, GZEASiP, GOKiR, Biblioteki) za pozytywne 
wykonanie budżetu 2017 roku.                     (red)

•
•

Sprostowanie / doprecyzowanie

W numerze 5/2018 (str. 12) na plakacie dotyczącym Rodzinnego Dnia Dziecka w Dąbro-
wie pojawiła się informacja dotycząca dodatkowych atrakcji pn. „pyszne swojskie jad-
ło”. Pragniemy zaznaczyć, że katering świadczący tę usługę nie miał nic wspólnego z pod-
miotem z terenu naszej gminy działającym pod nazwą „Swojskie Jadło u Macieja”.       (red)
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AKTUALNOŚCI
Dwudniowy festyn w Dąbrowie. Sporo wydarzeń za nami

DĄBROWA

Przekazanie wozu strażackiego, oddanie świetlicy wiej-
skiej, zawody wędkarskie, mnóstwo atrakcji dla naj-
młodszych, świetna zabawa, wspaniała organizacja – tak 
w skrócie można podsumować Rodzinny Dzień Dziecka, 
który odbył się w pierwszy weekend czerwca w Dąbro-
wie. 

W trakcie Rodzinnego Dnia Dziecka wójt Marek Leja 
oficjalnie przekazał strażakom z OSP Dąbrowa zakupiony 
za kwotę 100 tys. zł samochód bojowy STEYR 13S23 4x4. 
Strażacy nie pozostali dłużni i w dowód wdzięczności prze-
kazali Wójtowi pamiątkę z grawerem. Ponadto Wójt wspólnie 
z sołtys Elżbietą Mojzyk otworzył i przekazał mieszkańcom 
Dąbrowy i Sokolnik świetlicę wiejską, za co mieszkańcy obu 
miejscowości odwdzięczyli się Wójtowi symbolicznym po-
dziękowaniem za wsparcie finansowe inwestycji. 

Trzeba przyznać, że poziom organizacyjny imprezy stał na 
najwyższym poziomie. Dzieci mogły liczyć na szereg atrakcji: 
dmuchańce, trampoliny, gry i zabawy z nagrodami. W trakcie 

imprezy była także okazja do pomiaru składu ciała i skorzy-
stania ze stoiska „Owoce – alternatywa dla słodyczy”. 

Były występy mażoretek, pokaz iluzji, występ Studia Pio-
senki czy też Kris Band Show. Sobotni wieczór umiliła zaba-
wa taneczna z zespołem Kriston. 

W niedzielę w ramach festynu na dąbrowskich glinian-
kach odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 
Dąbrowa Marka Lei dla młodych adeptów sztuki łowienia. 
Organizacji podjął się p. Bogdan Partyka z Koła PZW Dąbro-
wa. W ciągu dwóch godzin łowienia młodzi wędkarze zdołali 
złowić ponad 10 kg ryb, które po zważeniu trafiły z powrotem 
do wody. Każde z dzieci biorących udział w zawodach otrzy-
mało z rąk wójta Marek Leja nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów. Najlepiej podczas niedzielnego wędkowa-
nia radził sobie Daniel Przybyła, na drugim miejscu podium 
znalazł się najmłodszy uczestnik zawodów - Mateusz Białas, 
puchar za trzecie miejsce odebrał Franciszek Krawczyk. Ser-
decznie gratulujemy! Dziękujemy p. Bogdanowi za świetną 
organizację!                 (red)
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AKTUALNOŚCI
Nasza judoczka Anita Cieślik 
podtrzymuje zwycięską passę 

W dniach 19-20.05.2018r. w Świdnicy odbyły się kolejne 
zawody w turnieju Super Ligi Judo. W swojej kategorii 
wagowo-wiekowej Anita Cieślik, trenująca judo w Klubie 
Sportów Walki w Opolu, ponownie zajęła pierwsze miejsce. 
Serdecznie gratulujemy mieszkance Ciepielowic kolejnego 
sukcesu. Trzymamy kciuki za dalsze starty.              (red)

Bezpieczne gospodarstwo
Bernarda Lachnika

CIEPIELOWICE

NIEWODNIKI

W piątek 25 maja w Miejskiej Bibliotece 
w Opolu odbyło się rozstrzygnięcie konkur-
su „Bezpieczne gospodarstwo”, w którym 
III miejsce zajął pan Bernard Lachnik z Nie-
wodnik, otrzymując szereg nagród od orga-
nizatorów i obecnego na gali wójta Marka 
Lei. Serdecznie gratulujemy.                (red)

Uroczystą mszą świętą rozpoczął 
się EISENAUERTREFFEN 2018 
w Żelaznej, czyli spotkanie byłych 
i obecnych mieszkańców Żelaznej. 
Ponad setka gości odpowiedziała na 
apel organizatorów (niemal połowa 
z nich to nasi zachodni sąsiedzi).

Pomysł zorganizowania Spotkania 
Żelaźniaków w Żelaznej narodził się 
2 lata temu, kiedy to sołtys Gertruda 
Ledwig uczestniczyła w Niemczech 
w spotkaniu mieszkańców Niemiec, 
którzy swoje korzenia wywodzą z Że-
laznej.

Pani Sołtys wspólnie z p. Moniką 
Wittek, p. Anną Lach, p. Ingą Boroń 
oraz p. Krystianem Lisowskim wraz 

z druhami z OSP Żelaznej podjęli się trudu organizacyjnego i patrząc na licz-
bę odpowiedzi – nie był to trud nadaremny.

Przybyli goście najpierw uczestniczyli w mszy świętej w intencji swojej 
i swoich bliskich, następnie udali się do Regionalnej Izby Pamięci mieszczą-
cej się w byłej szkole podstawowej, by wreszcie usiąść przy wspólnym stole 
i rozpocząć biesiadę.

Pani Monika Wittek przygotowała z tej okazji pamiątkowy, dwujęzycz-
ny album pt. „Ocalić od zapomnienia”, który otrzymał każdy z uczestników 
spotkania. Jak czytamy we wstępie: „Wiele zachodu i czasu pochłonęło ze-
branie ponad 500 fotografii (…). Wszystkie (fotografie) umożliwiają sięg-
nięcie pamięcią w przeszłe ciekawe i trudne czasy. Wierzymy mocno, że 
zdołają zainteresować odbiorców tym, co działo się i dzieje się po dziś dzień 
w Żelaznej”. Publikacja ta to niewątpliwie kronika wsi, piękne dzieło, które 
– jak się dowiedzieliśmy – będzie miało swoją drugą część. 

Gratulujemy Organizatorom tak wspaniałego przedsięwzięcia!        (red)

Spotkanie inne niż wszystkie ŻELAZNA

Brawa dla strażaków za 
bezinteresowną pomoc

OSP CHRÓŚCINA

Pod koniec maja strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chróścinie na czele z prezesem Krzysztofem Berką 
podjęła się oczyszczenia brodzika na odpływie ze stawu 
w chróścińskim parku. Do tego przedsięwzięcia potrzeb-
ny był nie tylko odpowiedni sprzęt, ale również ogromny 
wkład czysto fizycznej pracy. W imieniu mieszkańców 
Chróściny i osób odwiedzających park – serdecznie dzię-
kujemy.                                          (red)
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Ulica Leśna otwarta. Altana się wznosi. Siłownia działa 
ŻELAZNA

29 maja wójt Marek Leja odwiedził Żelazną, gdzie wraz z sołtys Gertrudą Ledwig i radnym Waldemarem Prudlikiem 
otworzył dobudowany fragment ulicy Leśnej. Wójt wizytował także remizę, przy której budowana jest altana, a także 
pobliski plac zabaw, gdzie zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Przy okazji wszyscy popraco-
wali nad swoją kondycją. W imieniu mieszkańców - serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi i Pani Skarbnik.         (red)

Kolejna ulica gotowa - tym razem Korczaka w Dąbrowie
DĄBROWA

Pod koniec maja właściciel firmy BUDBIS oraz przedstawiciele samorzą-
du gminnego i wiejskiego odebrali kolejną drogę po gruntownej przebudo-
wie – ulicę Korczaka w Dąbrowie. Przy całej budowie nieocenioną pomocą 
i radą służył radny Andrzej Pośliński – serdecznie dziękujemy.          (red)

Ulica Polna w Prądach po generalnej przebudowie. Kolejna inwestycja zakończona
PRĄDY

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że 23 maja zakończono 
przebudowę ulicy Polnej w Prądach i tym samym zakończono czwar-
tą  inwestycję w naszej gminie w tym roku na drogach wewnętrznych 
i gminnych.                      (red)
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Święto Rodziny w Chróścinie CHRÓŚCINA
10 czerwca w Parku Dworskim w Chróścinie przy pięknej 
pogodzie odbył się Rodzinny Dzień Dziecka zorganizowany 
przez Sołtysa i Radę Sołecką Chróściny oraz Stowarzyszenie 
Miłośników Chróściny. 

Licznie przybyli goście mogli liczyć na szereg atrakcji, czę-
sto bardzo oryginalnych, m.in. warsztaty garncarskie czy wodne 
laboratorium. Do dyspozycji dzieci pozostawały także ścianka 
wspinaczkowa i dmuchańce. W trakcie festynu odbył się ponad-
to pokaz baniek mydlanych. Amatorzy łowienia ryb mogli spró-
bować swoich sił w rodzinnych zawodach wędkarskich. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałe wyda-
rzenie i tyle atrakcji!        (red)

Festyn Rodzinny w Siedliskach SIEDLISKA

W drugi weekend czerwca w Siedliskach odbył się Festyn Rodzinny z grami i zabawami dla dzieci prowadzonymi przez 
Tadeusza Kolbusza z Polskiego Związku Niewidomych. Na przybyłych mieszkańców czekał ponadto pieczony dzik po-
darowany przez miejscowe Koło Łowieckie „Knieja”. Imprezę udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowym OPS 
w Dąbrowie oraz prywatnym sponsorom. Gratulujemy inicjatywy!               (red)

Bezpłatne spektakle dla dzieci
10-ego lipca o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach - spektakl pt. „Latający kufer”
20-ego lipca o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Naroku - spektakl pt. „Czerwony Kapturek”

Więcej szczegółów na plakatach na tablicach ogłoszeń oraz w internecie.

•
•
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Wręczenie statuetek Złote Dęby 2018 PSP DĄBROWA

5 czerwca 2018 r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród – sta-
tuetek Złote Dęby. Galę poprzedziły nominacje uczniów oraz 
osób i instytucji, a także posiedzenie Kapituły, która miała 
niezwykle trudny wybór.

Kapituła składająca się z przedstawicieli uczniów, rodziców 
i nauczycieli spośród 89 nominowanych wybrała laureatów sta-
tuetek w kategoriach będących odzwierciedleniem przedmiotów 
szkolnych oraz zachowania i aktywności społecznej:

„Artysta słowa”: MILENA SZYMACZEWSKA (SP) 
oraz WIKTORIA KARAKUŁA (PG),
„Mistrz wiedzy historycznej i obywatelskiej”: MACIEJ 
GOŁĘBIEWSKI (SP), PIOTR BIL (PG),
„Ścisłowiec”: MIKOŁAJ KRZYWY (SP) oraz WIKTO-
RIA KARAKUŁA (PG),
„Naukowiec”: MILENA SZYMACZEWSKA (SP) , 
DOBROSŁAWA BĄK (PG),
„Poliglota”: MAJA OLENDER (SP) oraz DAMIAN 
KOZIAR (PG),
„Artysta”: NADIA MENDEL (SP) oraz MAGDALENA  
MAZUR (PG),
„Filantrop”: MAŁGORZATA CISOWSKA (SP) oraz 
WOJCIECH KOTYNIA (PG),
„Super Uczeń”: DOBROSŁAWA BĄK (PG).

Statuetki w kategorii „PRZYJACIEL SZKOŁY” otrzymali:

Pan Marek Leja – Wójt Gminy Dąbrowa,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy Dąbrowa,
Pan Zdzisław Dzwonnik – Nadleśniczy  Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo w Opolu,
Pani Anna Cisowska,
Pani Magdalena Lewanda,
Pan Hubert Labusga,
Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie,
Pan Diter Piechota Usługi Transportowe,
Państwo Barbara i Ryszard Gaczkowscy,
Państwo Cecylia i Paweł Mazurowie,
Pani Maria Szeremeta,
Pani Elżbieta Zelek.

Z podziwem i ogromnym szacunkiem patrzymy na ludzi, 
którzy z pasją i oddaniem angażują się w życie naszej szkoły. 
Z radością zauważamy, że do grona wiernych przyjaciół , tych 
co użyczają nam swoich skrzydeł, kiedy nasze zapominają jak 
latać, dołączają kolejni. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami.

Idea tej niezwykłej nagrody powstała w 2013 r. Statuetkę za-
projektowała Pani Renata Planert-Palak, natomiast co roku wy-
kuwa je dla szkoły pasjonat kowalstwa artystycznego Pan Janusz 
Sawicz. Każdorazowo uroczystą galę uświetnia Gość Specjalny. 
W tym roku wszystkich zaproszonych niewątpliwie Mażoret-
ki oczarowały swoimi niezwykle emocjonującymi występami. 
Artystyczne popisy dzieci Zespołu Mażoretkowego „Tupot” ot-
worzył układ taneczny Juniorek Duo Pompom (Małgorzata Ci-
sowska i Izabela Łupak). Kolejno wystąpiła najmłodsza i bardzo 
urokliwa Grupa Początkująca (dziewczynki w wieku 6-8 lat). 
Wisienką na torcie był występ Seniorki Solo – Aleksandry Sa-
wickiej.  Opiekunem zespołu, który ma na swoim konie liczne 
sukcesy w Polsce i na świecie jest Pani Barbara Kajdzik. 

A jak na nagrodę zareagowały osoby wyróżnione? Podkre-
ślano, że dzień ten był dla nich wyjątkowy – pełen dumy i ra-
dości. Niektórzy nie kryli prawdziwego wzruszenia, mając bo-
wiem świadomość niepowtarzalności chwili. Szkoła jest tym 
miejscem, o którym pamięta się całe życie. Można zapomnieć 
niektóre nauki, z pamięci mogą umknąć niektóre twarze i na-
zwiska, ale to, do jakiej szkoły każdy z nas chodził, na zawsze 
pozostaje w pamięci. 

Na zakończenie nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygo-
towanego przez Radę Rodziców oraz dobrego słowa i wspól-
nych uścisków.

Jeszcze raz gratulujemy każdemu nominowanemu oraz każ-
demu z laureatów. To dzięki Wam nasza szkoła jest tak wyjąt-
kowa. 

B. Książek, A. Olender, R. Planert-Palak, T. Sąsiadek
Zdj.  Sylweriusz Bąk

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyżur opiekuna podwórkowego
Od połowy czerwca w świetlicach w gminie Dąbrowa zaczął funkcjonować tzw. 
opiekun podwórkowy. Funkcję tę pełni pani Magdalena Pociurko. Zajęcia prowa-
dzone są popołudniami w świetlicach zgodnie z grafikiem:

Poniedziałki: Narok – 15.00-18.00 
Wtorki: Ciepielowice –  17.00-20.00
Środy: Nowa Jamka – 15.00-18.00
Czwartki: Skarbiszów –  17.00-20.00
Piątki: Prądy, Siedliska (co drugi tydzień) – 15.00-18.00

•
•
•
•
•
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Majowe pasmo zwycięstw naszych uczniów w zawodach koszykarskich
PSP DĄBROWA / PSP CHRÓŚCINA

Koszykarski maj w województwie zdecydowanie na-
leżał do uczniów z naszych szkół. Młodzi sportowcy 
dwukrotnie stawali na najwyższym stopniu podium, 
raz na drugim i raz zamykali stawkę medalową. 

Zwycięską passę rozpoczęli 17 maja uczniowie 
z PSP Dąbrowa, pokonując przyjezdne zespoły z Doma-
radza, Izbicka oraz Korfantowa i tym samym stając na 
najwyższym stopniu podium w Finale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży LZS w Minikoszykówce Chłopców, 
który w dąbrowskiej hali otworzył wójt Marek Leja.

Dzień później – 18 maja – swoim rywalkom szans 
nie dały dziewczynki z PSP Dąbrowa, wysoko wygry-
wając mecze z Pokojem, Tarnowem Opolskim oraz Do-
brzeniem Wielkim. Choć takiego wyniku mogliśmy się 
spodziewać, cieszyć fakt, że koszykarski świat Opol-
szczyzny rok rocznie słyszy o naszej gminie. 

Nie musieliśmy długo czekać na kolejne sukcesy. 
Niespełna tydzień później – tym razem w chróściń-
skiej hali – koszykarze z Chróściny zajęli drugie miej-
sce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży LZS 
w Koszykówce Chłopców, trzecie miejsce przypadło 
sportowcom z Dąbrowy. To nie lada wyczyn – dwie 
drużyny z naszej gminie w najlepszej trójce w woje-
wództwie!

Pragniemy serdecznie pogratulować naszym mło-
dym sportowcom ogromnych sukcesów i podziękować 
za promocję naszej gminy w regionie. Specjalne po-
dziękowania kierujemy w stronę nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, bez których sukcesy z pewnością nie 
byłyby możliwe oraz dyrekcji szkół za stwarzania moż-
liwości rozwijania talentów swoich podopiecznych. Na-
leży także pamiętać, że bez odpowiedniej infrastruktury 
sportowej, na którą władze gminy nie szczędzą fundu-
szy, trenowanie wielu sportów byłoby trudne lub wręcz 
niemożliwe. Warto w tym miejscu dodać, że przezna-
czono już pieniądze na budowę kolejnej hali sportowej 
w naszej gminie -  przy PSP w Naroku.                 (red)
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VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
PSP DĄBROWA

W dąbrowskiej podstawówce mamy już ekspertów od bezpieczeństwa w gospo-
darstwie rolnym. VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” tradycyjnie przebiega pod 
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzony jest we 
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i przy wsparciu medialnym wielu re-
dakcji  oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów 
wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospo-
darstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzie-
ciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej tech-
nice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłosiły chęć 
uczestnictwa w konkursie, odbyło się szkoleniowe spotkanie dzieci z pracownikami 
KRUS-u, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów. 

25 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu nagrodzono najmłodszych 
z powiatu opolskiego. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 1006 uczniów ze 103 szkół 
podstawowych województwa opolskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczeń klasy 3a Daniel Antosz zajął 
I miejsce w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, a Je-
go młodsza koleżanka – uczennica klasy 1 – Hanna Rusnak zdobyła III miejsce.

Radość była ogromna – wiele  prezentów i gratulacji od Organizatorów  Konkursu 
oraz Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei. Warto podkreślić, że nagrodzeni otrzymali rów-
nież kartę uczestnictwa w wybranych przez siebie warsztatach artystycznych w PPKP 
im. Jana Cybisa  w Opolu.

Serdecznie gratulujemy, życząc wielu inspiracji plastycznych oraz sukcesów w na-
uce.                                  Renata Planert-Palak

Czerwiec to w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku 
czas organizacji „Festynu Rodzinnego”. W tym roku odbył 
się on 10 czerwca i był wyrazem wdzięczności społeczności 
szkolnej dla rodziców za okazywaną szkole pomoc. Jak za-
wsze było wiele atrakcji. Wszyscy uczestnicy festynu mogli 
podziwiać występy artystyczne uczniów, którzy przygoto-
wali dla swoich rodziców atrakcyjne występy. Uczniowie 
mogli zaprezentować swoje zdolności przed licznie zgroma-
dzoną publicznością.

W trakcie festynu można było poznać bliżej pracę strażaków 
OSP w Naroku, którzy przyjechali do szkoły ze swoim sprzę-
tem, chętnie pokazując i objaśniając jego działanie. Było także 
sporo emocji podczas turniejów sportowych przygotowanych 
przez nauczycieli oraz w czasie pokonywania na czas straża-
ckiego toru przeszkód. W tej ostatniej konkurencji uczestniczy-
ły drużyny składające się z nauczycieli, uczniów i rodziców. 

W ramach Dnia Otwartego Szkoły można było zwiedzać budy-
nek i podziwiać efekty pracy uczniów powstałe m.in. w ramach 
realizowanych przez szkołę innowacji „Literackie pory roku” 
oraz projektów „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauk” oraz „Ko-
lekcjonerzy Wiedzy – Mistrzowie Eksperymentów”. Uczestnicy 
festynu mieli też okazję poobserwować pokaz eksperymentów 
fizycznych i chemicznych, wysłuchać orkiestry dętej, przyjrzeć 
się występom mażoretek oraz wziąć udział w przejażdżkach 
bryczką i zabawach na zjeżdżalniach. Na stoiskach klasowych 
można było skosztować pysznego ciasta i innych smakołyków.

Bardzo dziękujemy naszym fantastycznym sponsorom, ro-
dzicom i strażakom, którzy jak zwykle nas nie zawiedli i dzięki 
którym odbył się nasz festyn pełen niespodzianek oraz wielu 
atrakcji dla dzieci. Ogromne podziękowania kierujemy do Pań-
stwa Krause, którzy zapewnili nagłośnienie imprezy, profesjo-
nalną konferansjerkę i zorganizowali występ orkiestry dętej. 
Dzięki naszej wspólnej pracy i staraniom udało się po raz kolej-
ny zorganizować atrakcyjną imprezę dla społeczności lokalnej.  
                              Przemysław Gajos

PSP NAROKU

Festyn Rodzinny w Naroku
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„Zawsze będziemy pamiętać…” - IV Memoriał Danuty Panufnik
PSP CHRÓŚCINA

W tym roku, już po raz czwarty, w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Gustawa Morcinka w Chróścinie odbył się Memoriał Danu-
ty Panufnik upamiętniający wspaniałego dyrektora, sportowca, 
a przede wszystkim człowieka o wielkim sercu, niezwykłej prawo-
ści i skromności. Podczas dwudniowych zawodów dzieci i młodzież 
ze wszystkich szkół Gminy Dąbrowa oraz z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu sportowym 
wysiłkiem uczciła pamięć osoby patronującej temu wydarzeniu. 

W pierwszym dniu imprezy odbyły się zawody „Miniolimpijczyk”, 
w których wzięło udział ponad 100 uczniów z klas I – III szkoły pod-
stawowej. Dzień drugi to zmagania uczniów klas starszych, w liczbie 
ponad 90 uczestników, w Turnieju Gier Zespołowych „Orły na Orli-
ku”. Niezwykła atmosfera, rywalizacja w duchu fair play, uroczysta 
oprawa zawodów oraz zaangażowanie zawodników, organizatorów 
i sponsorów sprawiły, że było to prawdziwe Święto Sportu w szkole 
i najbardziej właściwy sposób na potwierdzenia słów, które rozpoczy-
nały Memoriał, iż „ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ!” 

Dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe: Panu Markowi 
Lei – Wójtowi Gminy Dąbrowa (Patron Honorowy Memoriału), 
Pani Patrycji Panufnik i Panu Stanisławowi Panufnikowi, Preze-
sowi Zarządu Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Panu inż. 
Janowi Smolce - Prezesowi Zarządu ECO Serwis, Pani Jolancie 
Danielewicz z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Soli-
darność” NSZZ Pracowników Energetyki Cieplnej, Państwu Aga-
cie i Piotrowi Królom z firmy Vendico s.c. – Opole, Pan Mariuszowi 
Gnoińskiemu z Centrum Leczenia Bólu – Opole, Panu Andrzejowi 
Stalmachowi z Firmy „STALMACH” – Opole, Państwu Zbignie-
wowi Banasiakowi i Karolinie Pisz z Przedsiębiorstwa Usługowego 
sp.j. – Opole.                                                               Krystian Iwański

Smok z Chróściny PSP CHRÓŚCINA
Zadanie nie było łatwe. Spośród 103 
lalek nadesłanych na Konkurs na 
Wykonanie Lalki Teatralnej ogło-
szony przez Opolski Teatr Lalki 
i Aktora jury musiało wybrać kilka 
najlepszych. Wśród nagrodzonych - 
marionetka uczniów z Chróściny!

 Przygotowanie lalki teatralnej to 
nie lada wyzwanie. Liczą się: pomysł, 
sprawność manualna, zmysł tech-
niczny, umiejętność posługiwania się 
narzędziami, porozumienie między 
współtwórcami i oczywiście znajo-
mość tradycyjnych form, jakimi posłu-

gują się w pracy aktorzy-lalkarze. Uczniowie III klasy Szkoły Podsta-
wowej w Chróścinie nie mieli żadnych kłopotów z tym, by przygotować 
lalkę, która zachwyciła jurorów konkursu. Olek Grzybek, Jaś Brzuśnian 
i Wojtek Malcharczyk, pod opieką Joanny Krok-Alberskiej, wykonali na-
grodzoną lalkę.       

Z pudełek, żyłki, listewek i skorupek 
orzechów rosnących koło szkoły powstał 
najprawdziwszy smok! Chłopcy podeszli 
do zadania bardzo odpowiedzialnie i am-
bitnie. Sami wymyślili lalkę, przynieśli 
narzędzia, farby i wszystkie elementy po-
trzebne do jej przygotowania. Malowali, 
kleili, cięli…Wybrali jedną z najtrudniej-
szych technik lalkowych. Marionetka za 
pomocą sznurków powinna się poruszać. 
Trzeba więc wykonać ją tak, by było to 
możliwe. Smok z Chróściny potrafi fru-
wać (za jednym pociągnięciem żyłki oba 
skrzydła falują), otwiera też paszczę, 
w której trzyma... rycerza poległego w baj-
kowej batalii z bestią.
        W nagrodę będą mogli obejrzeć wraz 
z całą rodziną wybrane przedstawienie, 
a także wezmą udział w warsztatach pla-
stycznych, które poprowadzą modelatorzy 
z pracowni plastycznej OTLiA.
      Joanna Krok-Alberska
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Wszystkich kibiców i sympatyków sportów pożarniczych                                
do kibicowania zapraszają 

Wójt Gminy Dąbrowa   
Zarząd Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Dąbrowie 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każ-
dego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na pod-
stawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każ-
de dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na roz-
poczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie 
mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego docho-
du.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to 

„Dobry Start” dla ucznia zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowa-
ne przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wnio-
sek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 
1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 
sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ro-
dziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach 
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” 
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie 

później niż  do 30 września. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
                  OPS w Dąbrowie



           
 

        


