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ZDOBYTE TYTUŁY:

W czwartek 12 lipca o godz. 17.30 zakoń-
czyła się akcja gaszenia pożaru zabudo-
wań z nielegalnym składowiskiem odpa-
dów na prywatnej działce w Dąbrowie 
przy ulicy Spółdzielczej. Działania służb 
ratowniczych oraz Gminnego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego trwały cztery dni. 
Wzięło w nich udział ponad trzydzieści 
jednostek straży pożarnej z terenu całego 
województwa.

W imieniu mieszkańców i swoim własnym 
wójt gminy Dąbrowa Marek Leja dziękuje 
wszystkim ratownikom uczestniczącym w 
akcji - strażakom zawodowym, a zwłaszcza 
wszystkim strażakom-ochotnikom, którzy 
ryzykując zdrowie i poświęcając swój czas, 
brali udział w walce z żywiołem. Szczegól-
ne słowa uznania należą się druhom z OSP 
Dąbrowa, obecnym na miejscu zdarzenia 
nieprzerwanie od początku akcji aż do jej za-
kończenia.

Bardzo dziękujemy również właścicie-
lom sprzętu technicznego za umożliwienie 
jego wynajęcia - Panom Bogdanowi Chwa-
lińskiemu, Dawidowi Suchankowi, Alfredo-
wi Woźnicy, Józefowi Łabajowi, Rafałowi 
Sztanderze i Robertowi Kałuży. Podziękowa-
nia kierujemy też do żołnierzy 1. Brzeskie-
go Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki 
w Brzegu oraz do wszystkich operatorów 

sprzętu technicznego, którzy pracowali 
ramię w ramię ze strażakami, w tej jed-
nej z najtrudniejszych akcji, jaka miała 
miejsce w ostatnim czasie na terenie na-
szego województwa. Dziękujemy węd-
karzom koła wędkarskiego w Dąbrowie 
za umożliwienie skorzystania z zaso-
bów wodnych naszych stawów, pra-
cownikom ZGKiM w Komprachcicach, 
restauracji „Dąbrowianka”. Bardzo ser-
decznie dziękujemy wszystkim wolon-
tariuszom, a zwłaszcza Pani Agnieszce 
Dziuk. Jak zwykle świetnie spisał się 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego na czele z Jerzym Michalczykiem 
i Elżbietą Mojzyk, który te wszystkie 
działania koordynował i nadzorował.  

Akcja gaszenia zakończona
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Strażacy rywalizowali w zawodach o puchar wójta Marka Lei

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa 
Marka Lei rozegrano w Naroku. Do walki o trofea stanęli reprezentanci 
czterech jednostek - OSP Chróścina, OSP Dąbrowa, OSP Narok i OSP Że-
lazna.

Rywalizacja toczyła się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
i ćwiczeniach bojowych. Pierwsze zadanie polegało na jak najszybszym poko-
naniu toru długości 350 metrów. Zawodnicy musieli przy tym poradzić sobie 
z rozmieszczonymi na nim siedmioma przeszkodami, między innymi rowem 
z wodą, drewnianą ścianą, równoważnią czy płotkiem. W drugiej konkurencji 
budowano natomiast dwie linie gaśnicze, by następnie “złamać” strumieniami 
wody tarczę i strącić pachołki. Tu również o końcowym wyniku decydowały 

czas i precyzja wykonania.
W zmaganiach harcerskich drużyn pożar-

niczych triumfowały dziewczęta z Żelaznej 
i Naroka, a wśród seniorek bezkonkurencyj-
na okazała się drużyna z Żelaznej. Najwięk-
szych emocji tradycyjnie dostarczyła walka 
w kategorii seniorów. Na najwyższym stop-
niu podium ostatecznie znaleźli się druho-
wie z Chróściny, wyprzedzając minimalnie 
strażaków-ochotników z Żelaznej i Naroka.

Po wręczeniu medali i pucharów wójt 
Marek Leja uhonorował dodatkowo żeńską 
drużynę z Żelaznej, doceniając jej sukces 
na zawodach rangi wojewódzkiej w posta-
ci zdobycia mistrzowskiego tytułu. Ponadto 
figurkami św. Floriana zostali nagrodzeni 
druhowie Bernard Biedroń i Krystian Li-
sowski.

Strażacy otrzymali też symboliczny czek 
przekazany przez członka Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, Szymona Ogłazę. 
W ramach środków marszałka wojewódz-
twa do każdej jednostki zakupiono węże 
pożarnicze.

 Klasyfikacja końcowa:

HARCERSKIE DRUŻYNY POŻARNI-
CZE (DZIEWCZĘTA, GR. MŁODSZA):

1. OSP Żelazna

HARCERSKIE DRUŻYNY POŻARNI-
CZE (DZIEWCZĘTA, GR. STARSZA):

1. OSP Narok

GRUPA “C” (KOBIETY):

1. OSP Żelazna
2. OSP Narok

GRUPA “A” (MĘŻCZYŹNI):

1. OSP Chróścina
2. OSP Żelazna
3. OSP Narok
4. OSP Dąbrowa

(red)
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KARCZÓW

Pałac otworzył swoje podwoje 

Po ponad dwudziestu latach pałac w Karczowie został 
otwarty dla zwiedzających. Stało się tak dzięki stara-
niom wójta Marka Lei i członków stowarzyszenia „Dą-
browskie Skarby”.

Otwarcie drzwi zabytkowego obiektu, który obecnie na-
leży do Skarbu Państwa, a zarządza nim Starostwo Opol-
skie, okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 
W ciągu dwóch dni barokowy pałac odwiedziły bowiem 
setki gości. W role przewodników wcielili się członkowie 
„Dąbrowskich Skarbów”.

Udostępnienie karczowskiej „perełki” odwiedzającym 
było okazją do zorganizowania pikniku. W programie zna-
lazły się występy Gminnej Orkiestry Dętej, solistek Studia 
Piosenki, mażoretek, kabaretu PAH oraz dzieci z przed-
szkola w Karczowie. Były też pokazy kowalstwa, magii 
i straży pożarnej. Chętni mogli skorzystać z możliwości 
przejażdżki bryczką, zakupić produkty regionalne lub 
skosztować swojskiego jadła. Wiele atrakcji przygotowa-
no dla najmłodszych. Czekały na nich darmowa dmuchana 
zjeżdżalnia oraz gry i zabawy z animatorami. Nie zabrakło 
również zabawy tanecznej dla dorosłych.

Imprezę zorganizowali: sołectwo Karczów na czele 
z sołtysem Józefem Gercem, stowarzyszenie „Dąbrowskie 
Skarby”, Gmina Dąbrowa oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie.                (red)

Nowe inwestycje drogowe
KARCZÓW

Zakończyły się inwestycje drogowe w miejscowości Karczów. 
Oficjalnie przekazano chodnik przy ulicy Dąbrowskiej i oddano 
nowo wybudowaną drogę - ulicę Leśną.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kosztowała 
ponad 589 tys. złotych. Na jej wykonanie gmina Dąbrowa pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 250 tys. złotych z budżetu województwa 
opolskiego w ramach środków na ochronę gruntów rolnych. Resztę, 
czyli 339 tys. złotych, stanowił wkład własny gminy.

Zakres prac objął frezowanie i korytowanie drogi, oczyszczenie 
istniejących przepustów betonowych i rowów, uzupełnienie poboczy 
kruszywem oraz utwardzenie nawierzchni kamieniem. Dodatkowo 
na ponad 600-metrowym odcinku drogi położono asfaltowy dywa-
nik. W sumie przebudowano 1600 metrów dróg - ulicę Leśną oraz 
łącznik między ulicami Leśną i Szkolną.

Oficjalnego oddania drogi do użytku dokonano 30 czerwca. Sym-
bolicznego przecięcia wstęgi dokonali członek Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Szymon Ogłaza, wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja 
i sołtys Karczowa Józef Gerc.

Przy okazji pikniku w Karczowie przekazano też oficjalnie miesz-
kańcom drugą inwestycję - chodnik przy ulicy Dąbrowskiej. Zadanie 
na drodze powiatowej nr 1761 zrealizowało Starostwo Powiatowe. 
W jego ramach wybudowano ponad 800 metrów chodnika oraz kana-
lizacji deszczowej. Poszerzono również jezdnię, wyznaczając asfal-
towy pas dla rowerzystów. Ponadto powstały dwa parkingi i zatoczka 
autobusowa. Inwestycja pochłonęła w sumie 950 tys. złotych. Swój 
wkład w jej powstanie wniosła też gmina, finansując projekt i odna-
wiając sieć wodociągową. Finansowe wsparcie wyniosło 33,5 tys. 
złotych.

W imieniu mieszkańców długo wyczekiwaną inwestycję odebrał 
sołtys Józef Gerc. Przekazania nowego chodnika dokonali starosta 
Henryk Lakwa i wójt Marek Leja.                     (red)
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Wywalczyli awans do „A” klasy! Brawo SSKF KS Dąbrowa!

SSKF KS DĄBROWA

LZS Dąbrowa, LZS Dąbrowa Niemodlińska, LZS 
Mechnice II Dąbrowa, LZS Oldboy Dąbrowa czy 
wreszcie (od sezonu 2015/2016) Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa – pod takim 
nazwami z niewielkimi przerwami funkcjonuje od 45 
lat drużyna z Dąbrowy, która 17 czerwca wywalczyła 
awans do opolskiej klasy „A” seniorskich rozgrywek 
piłkarskich. 

W struktury Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu 
Sportowego Dąbrowa obok drużyny piłkarskiej wchodzą 
także sekcje piłki ręcznej, koszykówki oraz tenisa. Funk-
cję prezesa stowarzyszenia pełni p. Andrzej Dolipski, na 
fotelu wiceprezesa do spraw piłki nożnej zasiada p. Fe-
liks Widacha. Na ławce trenerskiej od sezonu 2017/2018 
możemy obserwować pracę p. Roberta Jonczyka. 

KS Dąbrowa powtórzył sukces sprzed ponad 25 lat 
(sezon 1991/1992) i wywalczył awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej, a swoją formę piłkarze z Dąbrowy po-
twierdzili wygraną w decydującym meczu z Chmielowi-
cami 4-1. Dla naszej drużyny w tym kończącym sezon 
starciu bramki strzelali: Feliks Widacha (2 trafienia) oraz 
Sebastian Czech i Piotr Półtorak. 

Promocja do „A” klasy to wynik pracy zawodników, 
trenerów, działaczy i kibiców w ciągu całego sezonu. 
Dąbrowianie wygrali 5. grupę opolskiej „B” klasy z do-
robkiem 67 pkt., wyprzedzając o dwa oczka piłkarzy 
z Brynicy. Na swoim koncie KS Dąbrowa ma 24 spotka-
nia, z których zwycięsko wyszła 21-krotnie, 4-krotnie re-
misowała i jedynie raz uznała wyższość LZS-u Sławice. 

Oprawą pamiętnego spotkania nie powstydziłyby się 
drużyny z najwyższych klas rozgrywkowych. Szampan, 
race, konfetti, kamery, bębny, głośny doping kibiców, ko-
szulki klubowe, powiewające szaliki, nowe banery, pu-
char podarowany przez wójta Marka Leję – tak w skrócie 
można podsumować to, co działo się 17 czerwca w Dą-
browie. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich osób, 
które przyczyniły się do historycznego awansu! 

Z przyjemnością również informujemy, że podjęta 
została próba reaktywacji zespołu młodzieżowego przez 
p.Andrzeja Krzywego, który od początku 2018 roku pro-
wadzi regularne treningi z pobliską młodzieżą. Trzyma-
my kciuki za sukces przedsięwzięcia!                      (red)
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STRIKER

Oficjalne otwarcie Gminnej Akademii Piłkarskiej Striker 

11 czerwca gminny Striker oficjalnie rozpoczął swo-
ją działalność. Z tej okazji działacze Akademii przy-
gotowali dla swoich podopiecznych i ich rodzin wiele 
atrakcji.

Czerwcowe spotkanie dostarczyło dzieciom niema-
łych emocji. Na młodych piłkarzy czekały specjalnie 
przygotowane boiska z bandami i wiele niespodzianek, 
m.in. kompletne stroje sportowe, terminarze mistrzostw 
świata z logiem Akademii czy konkursy na platformie 
Quick Feet. 

W trakcie imprezy była także okazja do podziękowa-
nia osobom, bez których funkcjonowanie Strikera stało-
by pod znakiem zapytania. Słowa uznania skierowano 
do trenerów i trenerów współpracujących: Michała Ka-
linowskiego, Rafała Kurpierza,  Łukasza Wichra, Jaku-
ba Koczwańskiego, Łukasza Kabaszyna oraz Tomasza 
Bardjana. Specjalne podziękowanie przekazano wójtowi 
Markowi Lei, który Akademię objął honorowym patro-
natem. Przypomnijmy, że dzięki dotacji Rady Gminy dla 
Gminnego Zrzeszenia LZS zajęcia dla dzieci są bezpłat-
ne. Działacze Akademii podziękowali również Dyrek-
torowi PSP w Chróścinie p. Krystianowi Iwańskiemu, 
który bezpłatnie udostępnia Strikerowi szkolne obiekty 
sportowe.

Na koniec osobne wyrazy wdzięczności trafiły do 
Krystiana Golca, który dba o to, by każde dziecko było 
wyposażone w kompletny sprzęt, a zajęcia były prowa-
dzone z wykorzystaniem najlepszego sprzętu. 

Z naszej strony serdecznie dziękujemy działaczom 
Akademii za stworzenie tak fenomenalnych możliwości 
dla dzieci. Jednocześnie zachęcamy rodziców do kon-
taktu z koordynatorem Akademii – Łukaszem Wichrem, 
który z przyjemnością przedstawi cele treningów, tel. 781 
552 248.          (red)
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„Zdrowie jest w głowie” – piknik rodzinny w Skarbiszowie
SKARBISZÓW

Dzięki wsparciu firmy NUTRICIA 16 czerwca w Skarbiszowie odbył się piknik rodzinny pod hasłem ,, Zdrowie jest 
w głowie”. Wszyscy obecni mieszkańcy mogli spędzić czas aktywnie z wykorzystaniem różnych sprzętów sportowych, 
ponadto mieli możliwość skosztowania świeżo wyciskanych soków, koktajli, sałatek owocowych oraz innych poczęstun-
ków.                           Jerzy Niedworok

W czerwcu nie brakowało atrakcji dla dzieci 
PP PRĄDY PP DĄBROWA

26 maja 2018 roku dzięki współpracy Rady Rodzi-
ców z PP O/Z w Prądach z sołtysem Prądów - odbył 
się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji 
dla dzieci było bardzo wiele. Piknik rozpoczął się od 
występu przedszkolaków pt.: „Królewna Śnieżka”. 
Następnie dzieci brały udział w animacjach przygo-
towanych przez animatorkę Dorotę Bernacką. Do-
datkowym powodem do świętowania był zakup no-
wych urządzeń na plac, które sfinansowane zostały 
z gminnych funduszy. Przedszkolaki mogą teraz ba-
wić się na karuzeli, huśtawkach, bocianim gnieździe 
oraz smokiem na sprężynie.            Justyna Misiek

18 czerwca 2018 roku w PP w Dąbrowie odbył się Fe-
styn Rodzinny, w którym uczestniczyły przedszkolaki 
wraz z rodzicami. Na przybyłych gości czekało wiele 
atrakcji. Była okazja do spróbowania „zakręconych 
ziemniaków”, pysznych pierogów czy też domowego 
ciasta. O humory najmłodszych dbał nieprzeciętny 
animator Pan Żaba.                   (red)
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Fantastyczna informacja dla najmłodszych! Nasz własny dmuchaniec
Mamy dobrą wiadomość zarówno dla najmłod-
szych mieszkańców gminy, jak i organizatorów 
imprez. Gmina Dąbrowa zakupiła ze swoich środ-
ków dmuchany zamek. Dmuchaniec został wyko-
nany według specjalnego projektu i nawiązuje 
wyglądem do dąbrowskiego zabytku. Kosztował 
14,5 tys. złotych.

Dmuchany zamek będą mogli nieodpłatnie wypo-
życzać organizatorzy imprez plenerowych na terenie 
gminy - sołtysi, Rady Sołeckie, stowarzyszenia, pla-
cówki edukacyjne czy inne organizacje społeczne. 
Dmuchaniec na pewno uatrakcyjni festyny oraz pik-
niki odbywające się w sołectwach gminy Dąbrowa.        

Dmuchańce pojawiają się niemal na wszystkich 
imprezach z udziałem najmłodszych mieszkańców. 
Koszt wypożyczenia takiej atrakcji z zewnętrznej 
firmy oscyluje w graniach 1000 zł za dzień. Łatwo 
więc policzyć, jak szybko zwróci się inwestycja. (red)

Akademia Młodego Przyrodnika i Szkółka Wędkarska RÓŻANKI na wycieczce
CHRÓŚCINA

19 czerwca Chróścińsko-Mechnicko-
Dąbrowska Akademia Młodego Przy-
rodnika i Szkółka Wędkarska RÓŻAN-
KI odwiedziła ośrodek zarybieniowy 
Poliwoda. Na miejscu po ścieżkach edu-
kacyjnych oprowadzał przybyłych ich-
tiolog i dyr. biura PZW Jakub Roszuk. 
Dzieci zatrzymały się przy ulach i po-
mnikowym dębie. Dowiedziały się po-
nadto, jak wygląda rozród ryb w sztucz-
nych warunkach hodowlanych oraz 
jakie gatunki ryb znajdują się w stawie. 
Wyjazd odbył się dzięki środkom pozy-
skanym przez Stowarzyszenie Miłośni-
ków Chróściny.  Źródło: Stowarzyszenie 
Miłośników Chróściny

Prądy na Krajowym Zjeździe Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu
PRĄDY

Reprezentacja Prądów uczestniczyła w pierwszy weekend  czerwca w Krajowym Zjeździe Sołtysów i Środowisk Wiej-
skich w Licheniu. Wygrana w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” pozwoliła (obok dwóch innych miej-
scowości) na prezentację swoich osiągnięć i działań. Serdecznie gratulujemy tak prestiżowego wyróżnienia!         (red)
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Święto Parku Dworskiego CHRÓŚCINA

Po raz kolejny park dworski w Chróścinie obchodził swo-
je święto. Impreza rozpoczęła się zawodami wędkarskimi, 
w których wystartowało 54 uczestników. 

W kategorii dzieci pierwsze miejsce zajęła Anastazja Ma-
jer, drugie Marcel Garncorz, a trzecie Dawid Panusz. Najlep-
szy wśród dorosłych był zaś Tomasz Idzikowski. Na podium 
znaleźli się też Bogdan Partyka i Mirosław Gontarczyk. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę 
Dąbrowa, a wręczył je wójt Marek Leja. 

Uhonorowany został także Piotr Danisch, zwycięzca kla-
syfikacji na „największą rybę”. Za 42-centymetrowego kar-
pia odebrał on puchar Marszałka Województwa Opolskiego. 
Przekazania trofeum dokonał członek Zarządu Województwa 
Opolskiego Szymon Ogłaza.

Poza wędkarskimi emocjami organizatorzy zapewnili bo-
gaty program artystyczny. Zagrały zespoły rockowe Horyzont, 
Kaliber i Audio Crew oraz instrumentaliści - Lukas Gogol 
i Grzegorz Kuryła, Kazimierz Kiejza i Paulina Kijowska. 
Publiczność oklaskiwała również grupę taneczną Senior Szok 
i teatr Mantikora.

Były też wystawy fotografii i prac malarskich, atrakcje dla 
dzieci oraz rozmaite stoiska. Parkowe święto zwieńczył pokaz 
sztucznych ogni. Gratulujemy wspaniałej imprezy!        (red)

Międzynarodowy projekt w Naroku NAROK

Przedszkola są chlubą gminy Dąbrowa. Placówka z Naroka zdobyła niedawno 
unijne środki na realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego. Gratu-
lujemy!

Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku realizuje projekt edu-
kacyjny „Zielona droga do zdrowia”. Środki w wysokości ponad 12 tys. złotych po-
zyskano w ramach Akcji 1 Erazmus+ Edukacja Szkolna według Programu PO WER 
SE.

Celem projektu jest edukacja i inspirowanie do działania w obszarze edukacji zdro-
wotnej. Ma on również przyczynić się do ukształtowania prawidłowych nawyków 
żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia realizowane są na podstawie 
specjalnych scenariuszy, które angażują małych uczestników w samodzielne i krea-
tywne tworzenie, komponowanie oraz eksperymentowanie podczas przygotowywa-
nia zdrowych i smacznych potraw - posiłków, przekąsek, deserów, koktajli i innych.

W trakcie trwania projektu dzieci z przedszkola w Naroku dowiedzą się między 
innymi, w jaki sposób wekuje się dżemy, wypieka chleb czy kisi ogórki i kapustę. Ma-
luchy będą też układały jadłospis, zaprojektują przedszkolny ogród, skosztują przy-
smaków kuchni szwedzkiej i wezmą udział w kampanii edukacyjnej “Mamo, tato 
wolę wodę”. Ponadto codziennie odbywały się będą zajęcia na świeżym powietrzu.

Projekt zakończy się w czerwcu 2019 roku. Realizowany jest on w partnerstwie 
ze szwedzkim Vaxjo. W ramach międzynarodowej współpracy nauczyciele z Naroka 
pojadą z wizytą do Szwecji, gdzie będą mieli możliwość podglądania w pracy innych 
nauczycieli, wymiany doświadczeń, nabywania kompetencji językowych oraz dziele-
nia się „dobrymi praktykami”.                                   (red)
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AKTUALNOŚCI
Festyn Wiejski w Prądach PRĄDY

W dniach 8-9 lipca w Prądach odbył się tradycyjnie Festyn 
Wiejski. W tym roku towarzyszył mu Przegląd Zespołów Pieś-
ni Ludowych „Złota Kolba Kukurydzy”. Wielkie brawa dla 
wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcia za perfek-
cyjną organizację. 

Pierwszy dzień festynu wiejskiego w Prądach upłynął pod zna-
kiem muzyki, a to za sprawą Przeglądu Zespołów Pieśni Ludowych 
„Złota Kolba Kukurydzy”. Wystąpiło w nim siedem zespołów z ca-
łej Opolszczyzny. Pamiątkowe statuetki wręczyli uczestnikom wójt 
Marek Leja i przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wojdyła.

Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci. Przygotowano dla nich za-
bawy i konkurencje sprawnościowe. Prawdziwą furorę wśród naj-
młodszych robił dmuchany zamek, zakupiony z budżetu gminy Dą-
browa. Do zjeżdżalni ustawiały się kolejki chętnych. Każdy mógł 
bowiem korzystać z niej do woli i to absolutnie bez żadnych opłat.

Kolejny dzień  także obfitował w wiele atrakcji. Podobnie jak 
w sobotę, znaczną część programu wypełniły występy artystyczne. 
Na plenerowej scenie wystąpili: Kamila Borowicz, Hanna Kotu-
la, Karolina Nowak, Natalia Nowak, Maja Myśliwiec, Wiktoria 
Grudniok, Alicja i Grzegorz Kowalikowie, kapela podwórkowa 
Lewiniacy oraz akordeonista Patryk Kuzdrowski. Publiczność obej-
rzała też pokazy tańca towarzyskiego.

Dzięki grupie rekonstrukcji historycznych Wiwern można nato-
miast było przenieść się do okresu średniowiecza. Na boisku stanęła 
bowiem osada rycerska. Śmiałkowie mogli spróbować swoich sił 
w strzelaniu z łuku. Zaprezentowano również pokazy średniowiecz-
nych tańców i walk rycerskich.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Wcześniej, zgodnie z prą-
dowską tradycją, zadbano o podniebienia wszystkich gości, częstu-
jąc ich pieczonym udźcem. Jego fundatorem był przewodniczący 
Rady Gminy Kazimierz Wojdyła.                                                 (red)

Festyn Rodzinny w Nowej Jamce NOWA JAMKA
14 lipca w Nowej Jamce odbył się Festyn Rodzin-
ny zorganizowany przez sołtys Żanetę Litwiniec 
i Radę Sołecką. Organizatorzy zadbali o to, by 
na twarzach dzieci nie brakowało uśmiechu. 
Najmłodsi mogli liczyć na konkursy z nagroda-
mi prowadzone przez animatorkę, lody, popcorn 
i wiele innych. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się nasz nowo zakupiony dmuchaniec. Strzałem 
w dziesiątkę okazała się loteria fantowa. Na głod-
nych czekała kiełbasa i kaszanka z grilla, a także 
stół ze słodkościami. Zabawę taneczną poprowa-
dził dj Ariel. Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją swoim sponsorom: Sklepowi Odido Jarosław 
Szymaczewski, Piekarni Dąbrowa, Bankowi 
Spółdzielczemu Opole, Gospodarstwu Rolnemu 
Przecza, P. Kicie,  K. Gołębiowskiej-Jarek, M. 
Duczmalowi.            (red)



SZKOŁA

10                 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Stypendia powędrowały do najlepszych!
Na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego 141 uczniów odebrało z rąk wójta Marka Lei i dyrektora 
Janusza Staszowskiego stypendia za wysokie wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe. To już 10 rok 
z rzędu, kiedy uczniowie mogą korzystać ze stypendiów przyznawanych przez Wójta. Serdecznie gratuluje-
my uczniom, rodzicom i nauczycielom!                                                    (red)
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SZKOŁA
Pomagamy i uczymy pomagać  PSP CHRÓŚCINA

Tradycyjnie w ostatnim miesiącu roku szkolnego w Pub-
licznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Chróścinie organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi. 
Ponieważ od trzech lat przyświeca mu idea zbierania fun-
duszy dla niepełnosprawnych uczniów  uczęszczających 
do szkoły w Chróścinie impreza przebiega pod hasłem 
„Dzień Otwartych Drzwi – Dzień Otwartych Serc”. 

Na licznie przybywających gości czeka zawsze szereg 
atrakcji. W tym roku w programie znalazły się: występy ar-
tystyczne  uczniów, wystawy z różnorodnych działań prowa-
dzonych przez szkołę, egzamin na kartę rowerową, możliwość 
skorzystania z toru kartingowego firmy „Silverstone” i dmu-
chanej zjeżdżalni dla dzieci, pokaz ratownictwa drogowego 
w wykonaniu strażaków z OSP Wrzoski (Opole) oraz mini 
– recital Rafała Chmielewskiego (młodego i obiecującego gi-
tarzysty, wokalisty i kompozytora). 

Dodatkowymi elementami uatrakcyjniającymi szkolne 
święto były również: pyszne wypieki, kiełbasa z grilla, za-
piekanki, frytki, ciepłe i zimne napoje, a także, cieszący się 
dużym zainteresowaniem, „Pchli Targ”. 

Podsumowując to wydarzeniem, można stwierdzić, iż 
dzięki zaangażowaniu w nie społeczności szkolnej i lokalnej 
nie tylko udało się wesprzeć finansowo potrzebujących ucz-
niów, ale też pokazać, jak ważna jest idea pomocy drugiemu 
człowiekowi, w myśl słów Papieża Franciszka „Dzisiaj, w ob-
liczu tak wielu oznak szarego nieba, musimy dostrzec światło 
nadziei i dać nadzieję (…)”.

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy, 
a także odwiedzili szkołę w tym dniu, w imieniu naszych 
uczniów Aleksandra i Rafała składamy najserdeczniejsze 
podziękowania.          Krystian Iwański

 PSP DĄBROWA

 Szare Szeregi patronem Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

Od kilku lat w maju uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Dąbrowie świętowali obchody patrona szkoły – Szarych 
Szeregów. W zeszłym roku na apel zostali zaproszeni  przed-
stawiciele  klas IV – VI szkoły podstawowej. W  tym roku po 
raz pierwszy  imię Szarych Szeregów dotyczy  wszystkich 
uczniów szkoły. 

8 czerwca 2018 roku uczniowie przyszli w galowych stro-

jach na apel poświęcony Szarym Szeregom – ich założeniu, 
działalności i walkom w Powstaniu Warszawskim. Apel 
przygotowali uczniowie klas II i III gimnazjum. Wycho-
wankowie z zaciekawieniem i zainteresowaniem oglądali 
archiwalne filmy o walkach powstańców , ich życiu w cza-
sie II wojny światowej. Wysłuchali pięknych pieśni m.in. 
batalionu „Zośka” i „Parasol”. Dowiedzieli się też o losach 
młodych żołnierzy po klęsce powstania, o ich niewoli, emi-
gracjach na „drugi koniec świata”, o powrocie do kraju 
i życiu w powojennej Polsce.

Po apelu i krótkiej przerwie nastąpił II etap obchodów 
tego święta. Uczniowie przeszli z auli do hali sportowej, 
posadzeni zostali w kręgach klasowych, przydzielono im na 
zasadzie losowania  nauczyciela – opiekuna.  Nauczyciele 
prowadzący zabawę przedstawili uczniom zasady zdoby-
wania sprawności  i przekazali tabelę wyników, w której 
uczniowie wklejali zdobyte sprawności: sanitariusz, kuch-
cik, spryciarz, nawigator, budowniczy, poeta, zielarz, Ro-
binson – mistrz przetrwania i inne. Klasy I- III w tym czasie 
urządziły sobie ognisko na placu zabaw w Ciepielowicach. 
Uczniowie bawili się świetnie. W czasie zabawy układali 
wiersze o Szarych Szeregach, inspiracje czerpali z wcześ-
niej obejrzanej uroczystości o powstańcach. 

Apele poświęcone najmłodszym żołnierzom świata po-
zwalają naszym uczniom spojrzeć wstecz i porównać czasy 
zniewolenia z czasami obecnymi. Dzięki nim młody czło-
wiek ma okazję przekonać się, jak ważne są wolność i po-
czucie bezpieczeństwa.      Maria Oberska-Rencz



           
 

        


