
Wakacyjne wyjazdy  
 

      Zagospodarowanie 
wolnego czasu dzieci podczas 
ponad dwumiesiêcznych wa-
kacji, to dla wielu rodziców 
powa¿ny problem. Zmêczone 
10-miesiêczn¹ nauk¹ pociechy 
têskni¹ za wolnoœci¹ i roz-
rywk¹. Zapewnienie im atrak-
cji i to pod czujnym okiem 
opiekunów wymaga nie tylko 
nak³adów finansowych, ale  
i czasu. Gminny Oœrodek 
Kultury co roku w lipcu stara 
siê – choæ w czêœci - wspomóc 
rodziny, organizuj¹c wyjazdy 
na basen i do kina. Urz¹d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gminy wspiera te dzia³ania 
przeznaczaj¹c œrodki na dofi-
nansowanie transportu. Czês-
totliwoœæ wyjazdów na basen 
(i ich liczba) uzale¿niona jest 
od aury – w tym roku wy-
j¹tkowo kapryœnej. Ale i tak 
pod czujnym okiem opieku-
nów zd¹¿y³o zamoczyæ siê kil-
kaset dzieci z ca³ej gminy.  
W ramach rozrywek kultu-
ralnych mali i duzi pojechali 
do opolskiego Kinoplexu na  
3 czêœæ przygód sympatycz-
nego zielonego ogra i jego 
kompanii. „Shrek Trzeci” – 
zapewni³ kinomanom mi³e  
i ciekawe oraz pe³ne humoru 
przedpo³udnie. Na koniec mie-
si¹ca jeszcze raz podjêto wy-
prawê do kina. Mi³oœnicy 
Harrego Pottera obejrzeli pe³ne 
tajemnic przygody m³odego 
czarodzieja i jego przyjació³ 
jeszcze raz walcz¹cych z mro-
kiem i z³em w filmie „Harry 
Potter i Zakon Feniksa. Pocz¹-
tek rebelii.”. 

Lato, lato zostañ tu ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Okres wycieczek  
i letnich atrakcji dla pod-
opiecznych Domu Dziecka 
rozpocz¹³ siê w po³owie 
czerwca. ENERGIA PRO zap-
rosi³a wybranych uczestników 
konkursu rysunkowego (w któ-
rym DD bra³ udzia³) do zwie-
dzania studia TV we 
Wroc³awiu. Dzieci zapowiada-
³y pogodê, a póŸniej  same sta-
nê³y za kamer¹. Potem by³o 
przedstawienie teatru TV 
"Tajemniczy ogród". Zanim 
dzieci wyruszy³y w drogê 
powrotn¹, odwiedzi³y jeszcze 
wroc³awskie lotnisko.  
 Nie brakowa³o tak¿e 
grilowania i spotkañ przy 
ognisku. Najpierw pani Jowita 
Sroka wraz z zaprzyjaŸnio-
nymi licealistami zorganizo-
wa³a na terenie Domu spot-
kanie integracyjne. PóŸniej na 
kie³baski, sa³atki i inne ma³e 
co nieco   zaprosili dzieciaki 
przedstawiciele zak³adów 
„NUTRICIA" sp. z o.o. Nie 
by³y to jednak wszystkie 
propozycje ze strony tego 
przyjaciela dzieci. Zaproszono 
bowiem wszystkich na wielki 
festyn zak³adowy. A tam?  
I pyszne jedzonko, i skakanie 
do woli na "dmuchañcach",  
i malowanie twarzy, i konkur-
sy z nagrodami... A w dodatku 
"NUTRICIA" zafundowa³a 
jeszcze wyjazd do zoo! Dziêki 
pomocy innej sponsorki, Pani 
Ani, która udostêpni³a swoje 
samochody, do zoo pojecha³y 
(oprócz niemowl¹t) wszystkie 
dzieci. Dobrze mieæ takich 
przyjació³! Do ich grona zali-
czaj¹ siê te¿ cz³onkowie 
Zwi¹zku Hodowców Go³êbi 
Oddzia³ Drzonków. Co roku 
wspomagaj¹ tarnowski Dom 
Dziecka pewn¹ sum¹, która 
przeznaczona jest na wypo-
czynek i imprezy kulturalne.  
Z niej pokryto koszty wyjazdu  
2 dziewczynek na wspania³e 
kolonie w Wapnicy ko³o 
Miêdzyzdrojów na wyspie 
Wolin. 
  7-osobowa grupa 
dzieci z DD (w wieku szkol-

nym) spêdzi³a 2 tygodnie na 
obozie w Sierakowie na Po-
morzu. W lesie, nad jeziorem 
co roku harcerze z KH ZHP - 
Opole rozbijaj¹ namioty. I za-
praszaj¹  dzieci spoza organi-
zacji. Oprócz wspomnianej 
siódemki, przyjecha³o tam 
jeszcze 21 osób skierowanych 
przez OPS w Tarnowie Op. 
Wszystkim koszty pobytu 
pokryto z funduszy gmin-
nych. OPS w D¹browie Nie-
modliñskiej tak¿e pokry³ 
koszty pobytu 1 osoby na ko-
loniach w G³ucho³azach. 
 Wœród propozycji let-
niego wypoczynku by³ te¿ po-
byt 2 osób na kolonii Nad-
leœnictwa Strzelce Op. w Tat-
rach, w Murzasichlach. 
 Dzieci - bywa - maj¹ 
k³opoty ze zdrowiem. Dla jego 
poprawy (i jednoczeœnie atrak-
cyjnego wypoczynku) otrzy-
muj¹ skierowania do sanato-
rium. Jedno z podopiecznych 
mia³o mo¿liwoœæ skorzystania 
z walorów leczniczych Cie-
chocinka. A¿ siedmioro poje-
cha³o podleczyæ siê do Rabki 
- gdzie mieszcz¹ siê liczne sa-
natoria dzieciêce. 
 By maksymalnie wy-
korzystaæ okazjê do umo¿li-
wienia wszystkim podopiecz-
nym choæ krótkiego wyjazdu, 
praktykuje siê, ¿e odwo¿¹c  
i przywo¿¹c kuracjuszy lub 
kolonistów zabiera siê w dro-
gê i inne dzieci. Tym sposo-
bem zorganizowano wycieczki 
w Tatry, Gorce i do Krakowa. 
Pobyty wœród ciekawej przy-
rody i zwiedzanie uzdrowis-
kowych atrakcji by³y wielkim 
prze¿yciem. A spotkania ze 
smokiem krakowskim dzieci 
nigdy nie zapomn¹. Dla po-
zostaj¹cych na miejscu dzieci 
organizowano wyjazdy na ba-
sen :w pogodne dni - otwarty 
(Opole, Suchy Bór), a w nie-
pogodê - kryty (Kamieñ 
Œl¹ski). Maleñstwa, które 
jeszcze do takich wyjazdów 
nie doros³y, mia³y swoje base-
niki na tarasie, gdzie pod czuj-
nym okiem opiekunek plus-
ka³y siê do woli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ponadto zorganizo-
wano wyjazdy do kina, odby³y 
siê zawody sportowe, by³a 
wycieczka statkiem po M³y-
nówce. Bêd¹c w Opolu dzieci 
uczy³y siê tak¿e... samodziel-
nego robienia zakupów. Jed-
nym s³owem: udane wakacje! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla dzieci pracowników 
 
               Po przekszta³ceniach 
"Opolwap" nie posiada ju¿ 
w³asnych oœrodków kolonij-
nych. Powierza wiêc organi-
zacjê wypoczynku dla dzieci  
i m³odzie¿y specjalistom.  
W tym roku wykupiono  
w biurach podró¿y 33 miejsca 
kolonijne. W ofercie znajdo-
wa³y siê 2-tygodniowe kolo-
nie w: Jaros³awcu nad mo-
rzem, Wapnicy na wyspie 
Wolin, w Miêdzyrzeczu nad 
jeziorem i Muszynie - w gó-
rach. Dofinansowano tak¿e 
pobyt dla 7 dzieci, których 
rodzice skorzystali z innych 
ofert. S³u¿by socjalne przed-
siêbiorstwa pokrywaj¹ od 10% 
do 90% kosztów pobytu dzieci 
w placówkach wypoczynko-
wych (wg. regulaminu) –  
w trakcie ca³ego roku i od 
rodziców zale¿y, kiedy i jak¹ 
formê wypoczynku  wybior¹ 
(kolonie letnie, zimowiska, 
obozy sportowe, "zielone 
szko³y", itp.). 
  
Wypoczynek i nauka tañca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z oferty MOKiS  
w Pyskowicach skorzystali 
cz³onkowie zespo³u Fuks  
i Element. Do Wis³y pojecha³o 
7 dzieci z naszej gminy. 
Wszyscy pozostali uczestnicy 
to tak¿e tancerze (w sumie 27 
osób). W balsamicznym po-
wietrzu Beskidów, mimo 

szczelnie wype³nionego nauk¹ 
i treningami dnia, obozowicze 
szybko regeneruj¹ si³y i maj¹ 
jeszcze chêæ na wieczorne 
ogniska lub dyskoteki. Wy-
cieczki po górach, korzystanie 
z atrakcji uzdrowiska i spot-
kania z zaprzyjaŸnionymi tan-
cerzami -  to dodatkowe atuty 
obozu. A ¿e pobyt koñczy siê 
29 sierpnia, wakacje zostan¹ 
wykorzystane "na maxa". 
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