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nowy wicewójt – nowe wyzwania

Marcin Oszańca został 
nowym wicewójtem 
gminy Dąbrowa. 
Zastępca Katarzyny 
Gołębiowskiej – Jarek 
ma 34 lata. Pochodzi 
z gminy Tułowice. 
Pełni funkcję 
rzecznika prasowego 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

Przyznaje, że propo-
zycja wójta Dąbrowy 

była dla niego zaskocze-
niem. – Znamy się z panią 
Katarzyną – przyznaje. 
– To dla mnie wyróżnie-
nie, że taka dynamiczna 
kobieta z wizją na rozwój 
gminy zaproponowała mi 
współpracę. Traktuję to 
jako duże wyzwanie.

Marcin Oszańca decyzję 
podjął szybko. – Na tym 
stanowisku mogę wyko-
rzystać swoje doświadcze-
nie, które zdobyłem jako 
przedsiębiorca, polityk oraz 
urzędnik samorządowy. No 
i oczywiście wierzę w nasz 
wspólny sukces.

Razem z panią wójt chcą 
wykorzystać bliskość Opola 

jak element rozwoju gminy 
Dąbrowa. Nowy wicewójt 
będzie odpowiadał za pozy-
skiwanie inwestorów oraz 
rozwijanie przedsiębior-
czości. Warto zaznaczyć, 
że Marcin Oszańca przez 3 
lata z sukcesem prowadził 
własną firmę. – Chcę wy-
korzystać doświadczenie, 
jakie zdobyłem prowadząc 
własną działalność gospo-
darczą – wyjaśnia. – Nego-
cjacje i racjonalna ocena 
sytuacji to umiejętności 
niezbędne w prowadzeniu 
firmy. Bardzo przydatne 
w kreowaniu polityki gmi-
ny Dąbrowa, gdzie dialog 
z mieszkańcami i rozsądek 
w podejmowaniu decyzji 
wydają się być priorytetem 
– tak mówił w niedawnym 

wywiadzie dla lokalnej ga-
zety i potwierdził to także 
nam.

Kolejnym jego zadaniem 
będzie rozwiązanie prob-
lemów komunikacyjnych 
w gminie. Chodzi o zapew-
nienie mieszkańcom do-
jazdu do stolicy gminy oraz 
regionu. – Chce stać się 
atrakcyjnym turystycznie 
regionem. W tym obszarze 
wyzwaniem jest stworzenie 
odpowiedniej infrastruktu-
ry. Na terenie gminy Dąbro-
wa nie ma żadnego hotelu. 
Nie znamy pojęcia agrotu-
rystyka, brakuje gastrono-
mii, bo mamy zaledwie jed-
ną restaurację. To wielkie 
zaniedbania ostatnich wielu 
lat. Musimy to zmienić – tłu-
maczy.

Wielka kasa dla naszej gminy. Wójt Katarzyna 
Gołębiowska Jarek odebrała w Urzędzie 
Wojewódzkim promesy  
na ponad milion złotych! 

Nie boję się wielkich słów, to ogromny sukces, ponieważ 
okazało się, że nasza gmina zgarnęła aż dwie dotacje – 

na żłobek 900 tysięcy zł i na kolejny klub seniora 150 tysięcy 

zł. Jako wyróżniająca się gmina dostaliśmy specjalne zapro-
szenie na odbiór promes – tłumaczyła uradowana wójt.

Osobiście wręczał je sekretarz stanu Stanisław Szwed 
– wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Obydwa wnioski o dofi-
nansowanie zostały złożone już za kadencji nowej wójt, na 
przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku.

PONaD MiLiON Dla Dąbrowy
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Mieszkanki Chróściny, Niewodnik oraz Karczowa 
zorganizowały Babski Comber, czyli zabawę 
karnawałową adresowaną wyłącznie  
dla kobiet.

Mieszkanki naszej gminy na zaproszenie wicewojewody 
Violetty Porowskiej spotkały się kilka tygodni temu 

w Urzędzie Wojewódzkim, aby rozpocząć procedurę wpi-
sania Babskiego Combra na Listę Dziedzictwa Kulturowego.

 – Ponieważ od lat takie imprezy kultywowane są 
w naszych miejscowościach i cieszą się dużą popular-
nością, to mam nadzieję, że nasz pomysł zostanie zaak-
ceptowany – mówi wójt gminy Dąbrowa Katarzyna Go-
łębiowska-Jarek. – A już teraz mogę zdradzić wszystkim 
naszym paniom, że za rok jubileuszowy Comber zrobi-
my z rozmachem w Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym w Opolu, który może pomieścić nawet ponad 
1000 kobiet! – dodaje. 

babSKi comber Na KraJOWeJ LiśCie 
DZieDZiCTWa?!

Lipowa blisko dwa lata 
czekała na nowego 
sołtysa. W lutym 
zła passa została 
przełamana i nowym 
gospodarzem został 
Kamil Bajorko, 18-letni 
uczeń Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Papieża 
Jana Pawła ii w Opolu.

Wybrano również nową 
radę sołecką: Jan 

Lachowicz, Grzegorz Wa-
chowski, Barbara Tyrańska, 

Edyta Wachowska, Krysty-
na Kaszuba. Kamil jest naj-
młodszym sołtysem w Pol-
sce i, co oczywiste, wzbudza 
zainteresowanie mediów.

 – Jestem dumna z Kami-
la Bajorko, że podjął się tej 
odpowiedzialnej roli i nie 
mam wątpliwości, że świet-
nie sobie poradzi – cieszy 
się pani wójt. – W razie 
czego w każdej chwili słu-
żę radą i pomocą Podczas 
sesji wspólnie z Przewodni-

czącym Rady Gminy Mariu-
szem Konopą oraz swoim 
zastępcą Marcinem Oszańcą 
przekazaliśmy nowemu soł-
tysowi stosowne zaświad-
czenie.

Nowego sołtysa mamy 
także w Niewodnikach. Przy 
bardzo dużej frekwencji 
wybrano Krystiana Glomba, 
a w skład nowej Rady So-
łeckiej weszli: Marek Wie-
czorek, Piotrek Dworacki, 
Brygida Kuzior, Agnieszka 
Polcyn, Hubert Mateja.

najmłodszy sołtys w Polsce mieszka w Lipowej!
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bal Karnawałowy DLa DZieCi
W świetlicy wiejskiej w Dąbrowie zorganizowano 
bal karnawałowy dla dzieci. Było mnóstwo 
zabaw i konkursów, a nad dobrą zabawą czuwała 
aleksandra Kobiś-Kotynia wspierana przez rzeszę 
zaangażowanych mieszkanek.

Maluchy rywalizowały w konkursie na najpiękniejszy 
strój, przeciągały linę, tańczyły i prezentowały swoje 

cudowne prace artystyczne. Wszyscy wystrojeni i uśmiech-
nięci od ucha do ucha. Dzieci uzupełniały zapasy energii 
w fabryce waty cukrowej, popcornu i frytek.

Zabawa trwała do wieczora, a na buziach zgromadzo-
nych były wyłącznie uśmiechy.

Tradycyjnie w sołectwach Chróścina, Narok, 
Niewodniki, Mechnice, Karczów i Żelazna  
odbyło się Wodzenie Niedźwiedzia.

Typowy skład orszaku to: młoda para, kominiarz, lekarz, 
leśnik, diabeł, ksiądz, aptekarz, cyganka, wielbłąd, poli-

cjant, rzeźnik, muzykanci (akordeon, bęben), druhny i druż-
bowie oraz… złodziejka. Każda gospodyni powinna zatańczyć 
z niedźwiedziem, gdyż zapewnia to szczęście na cały rok, 
a gospodarz poczęstować wodzących niedźwiedzia wódką.

Barwny korowód wędrował ulicami miejscowości, tań-
cząc i śpiewając wspólnie z domownikami. Przemarsz koń-
czył się znanym wszystkim sądem nad niedźwiedziem, sym-
bolem zła, a uczestnicy wspólnie z mieszkańcami zebrali się 
na zabawie karnawałowej, która trwała do białego rana.

wodzenie niedźwiedzia
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Uczestnicy Gminnego Konkursu recytatorskiego w 
języku niemieckim walczyli o eliminacje do etapu 
rejonowego. Motto tegorocznej edycji to „im Garten 
der Poesie”.

Uczniowie spotkali się w PSP im. Jana Pawła II w Naroku. 
Z czterech szkół podstawowych do rywalizacji stanę-

ło 20 uczestników. Laureaci z klas IV-VIII oraz gimnazjum 
będą reprezentować naszą gminę na etapie rejonowym 
w Prószkowie. Oprawę artystyczną w języku niemieckim 
tradycyjnie już zapewniły przedszkolaki z PP im Świętego 
Franciszka z Asyżu w Naroku.

Jak co roku organizatorem gminnego etapu konkursu 
recytatorskiego była Maria Sikora – nauczyciel języka nie-
mieckiego w PSP w Naroku.

w oGroDzie Poezji PO NieMieCKU

Wyniki konkursu :
KLASY I-III:
1. Maciej Bernacki, Lena 

Woźniak (PSP Chróścina), 
2. Martyna Koziarska, Bianka 

Kacuba (PSP Chróścina), 
3. Karolina Kijowska, Filip 

Czernia (PSP Narok)

KLASY IV – VIII:
1.  Małgorzata Komor 

(PSP Narok), 

2.  Tomasz Pek (PSP Narok), 
2.  Fabian Kacuba (PSP 

Chróścina), 
3.  Natalia Sztandera, Paulina 

Kijowska (PSP Narok)

GIMNAZJA: 
1.  Elżbieta Lach (PG Żelazna), 
2.  Kinga Kacuba  

(PG Chróścina), 
3.  Wiktoria Karakuła  

(PG Dąbrowa)

wiklina bez tajemnic
W Klubie Seniora w Dąbrowie odbyły 
się warsztaty wikliniarskie dla dzieci 
i dorosłych. Poprowadził je twórca 
ludowy Tadeusz Taszycki.

Zajęcia rozpoczęły się lekcją edukacyjną 
o rękodziele ludowym pt. „Plecionkar-

stwo – ginący zawód”. Następnie uczestnicy 
zapoznali się z narzędziami koszykarskimi 
oraz formami i prawidłami plecionkarski-
mi. Później każdy mógł spróbować swoich 

sił w niełatwej sztuce wyplatania wianków, 
koszyków i ozdób z wikliny korowanej go-
towanej, białej moczarkowanej i surowej 
z korą. Na koniec seniorzy i dzieci zrobili 
wykonali pod okiem pana Tadeusza dwa 
chochoły, które znalazły swoje miejsce 
w siedzibie Klubu.

Warsztaty odbyły się w ramach ferii 
w gminie Dąbrowa. Ich organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.



luty-marzec

6
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życie Gminy Dąbrowa

Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców 
Ciepielowic!

wkrótce ruszamy z przebudową ulicy Akacjowej w Cie-
pielowicach. To efekt dofinansowania w kwocie 152 

656,82 zł, jakie otrzymaliśmy z Departamentu Rozwoju Wsi 
w Urzędzie Marszałkowskim.

Przetarg został już ogłoszony. Termin składania ofert 
mija 4 kwietnia. Wykonawca będzie miał na realizację 
120 dni od podpisania umowy – Nie planujemy większych 
utrudnień w ruchu, dojazd do działek i zabudowań będzie 
możliwy inną trasą. Droga będzie posiadała nawierzchnię 
asfaltową z podbudową około 40 cm – tłumaczy zastępca 
wójta Marcin Oszańca

PrzebuDowa ulicy W CiePieLOWiCaCh

Szukamy inwestorów
Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
oraz zastępca Marcin Oszańca spotkali się 
z przedstawicielami Opolskiego Centrum rozwoju 
Gospodarki. Poruszono tematy związane z promocją 
Gminy jako miejsca, w którym warto prowadzić 
biznes.

Wielokrotnie podkreślano, że największym atutem 
Dąbrowy jest jej położenie. Z jednej strony auto-

strada A4, dwie drogi krajowe oraz stolica województwa. 
Pracownicy OCRG przekazali wiele cennych rad i wska-
zówek oraz zaproponowali dalszą współpracę w aktyw-
nym poszukiwaniu ciekawych inwestorów, którzy zechcą 
w naszej Gminie ulokować swoje inwestycje. Szczegóły 
niebawem.

Koło Gospodyń  
wiejskich
Powstało pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gminie Dąbrowa.

Ustawa z 2018 roku dała możliwość tworzenia kół 
gospodyń, nadając im osobowość prawną oraz sze-

reg uprawnień. Rejestracje prowadziły Oddziały Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie jedno-
cześnie można było się ubiegać o dotację. We władzach 
organizacji znalazły się: Elżbieta Zelek, Maria Szeremeta, 
Małgorzata Chochorowska.

W przyszłości zostaną uruchomione kolejne nabory 
wniosków, z których będą mogły skorzystać nowopo-
wstałe koła gospodyń.
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Prawdziwą terapię śmiechem urządzili mieszkańcom 
Dąbrowy członkowie kabaretu Chyba. Przez niemal 
dwie godziny artyści rozbawiali publiczność, serwując 
jej premierowe skecze i piosenki.

Wrocławsko-opolski kabaret zaprezentował swój naj-
nowszy program zatytułowany „Chyba sobie żarty 

robi”. Od samego początku komicy nawiązali znakomity 
kontakt z widzami, wciągając ich do wspólnej zabawy.

Występ zawierał wszystko, co najlepsze – błyskotliwe 
teksty, niebanalne pomysły, niezwykłą energię, zabawne 
skecze i mnóstwo improwizacji. Była też parodia jednego 
z najbardziej znanych utworów Budki Suflera „Twoje radio”.

Nie obyło się oczywiście bez bisów. Kabaretowy wie-
czór był prezentem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie dla wszystkich pań z okazji 8 marca.

chyba Sobie żarty robi

KaBaret ChyBa utworzony został w 2007 r. Obecnie występują w nim: Piotr Gumulec, Jakub Krzak, Krzysztof Wilkosz. Najważniejsze 
nagrody: I miejsce 26. PaKA, Grand Prix XI PrzeWAŁki, I miejsce na Trybunałach Kabaretowych, I miejsce w konkursie dziennym 
organizowanym przez Polskie Radio.
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Dotacje 
JUŻ PrZyZNaNe

W styczniu ogłoszono 
konkurs na realizację zadań 
publicznych dla organizacji 
pozarządowych.

Do tematów związanych z dzia-
łalnością na rzecz osób nie-

pełnosprawnych, ochroną zdro-
wia oraz na rzecz osób w wieku 
emerytalnym zgłosił się Caritas 
Diecezji Opolskiej, który uzy-
skał dofinansowanie w kwocie 
150000 zł.

Upowszechnianie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, turystyki i krajoznaw-
stwa cieszyło się zainteresowaniem 
trzech organizacji, a dwie otrzyma-
ły dofinansowanie. „Dąbrowskie 
Skarby” w kwocie 5900 zł oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbro-
wie 9100 zł.

Największym zainteresowa-
niem cieszyło się zadanie dotyczące 
wspierania i upowszechniania kultu-
ry fizycznej oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieży, do którego aspirowały 4 
podmioty: Gminne Stowarzyszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe otrzyma-
ło dotację 109 000 zł, Stowarzysze-
nie Sympatyków Kultury Fizycznej 
KS Dąbrowa 34 000 zł, Opolski Klub 
Taekwon-do 10 000 zł, a Stowarzy-
szenie Akademia Sportowego Roz-
woju 2 000 zł

 – Cieszę się, bo współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi układa 
się nam bardzo dobrze, czego dowo-
dem są właśnie podpisane umowy – 
mówi wójt gminy.

Konkurs  
na wielkanocną 
kartkę

Gminny Ośrodek Kultury 
i rekreacji w Dąbrowie ogłosił 
„Konkurs plastyczny na projekt 
kartki wielkanocnej”.

Uczestnikami mogą być dzieci 
w wieku od 6 do 15 lat. Praca 

konkursowa powinna być ciekawym 
i oryginalnym projektem kartki wiel-
kanocnej. Można ją wykonać dowolną 
techniką.

Termin dostarczania prac mija 9 
kwietnia 2019 r. Wręczenie nagród 
nastąpi 13 kwietnia podczas imprezy, 
która odbędzie się w świetlicy wiej-
skiej w Żelaznej. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci do udziału!



luty-marzec

9
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życie Gminy Dąbrowa

Za nami spotkania 
sprawozdawcze 
w 4 jednostkach 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych (Chróścina, 
Dąbrowa, Narok  
i Żelazna). Druhowie 
podsumowali ubiegły rok 
oraz przedstawili swoje 
plany na przyszłość.

Przy tej okazji infor-
mujemy mieszkańców, 
że strażacy z Chróściny 
wzbogacili się o nowy 
defibrylator AED. Jest 
on umiejscowiony na ze-
wnątrz budynku, a więc 
dostępny dla wszystkich 

24 godziny na dobę. De-
fibrylator jest urządze-
niem ratującym życie 
w nagłych wypadkach. 
Zakup został sfinansowa-
ny z funduszu sołeckiego 
oraz budżetu Gminy.

„Młodzież zapobiega po-
żarom”. Pod takim hasłem 
21 naszych uczniów wzięło 
udział w gminnych elimina-
cjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. 
Gratulujemy najlepszym: 
Anna Zielonka, Piotr Bil, 
Jakub Nowak. Trzymamy 
za was kciuki w rywalizacji 
na szczeblu powiatowym, 
a potem ogólnopolskim.

woKół Straży zawSze coś Się Dzieje

Mieszkańcy Gminy wzięli bardzo aktywny udział  
w 27. edycji Wielkiej Orkiestry świątecznej 
Pomocy.

Organizując kwesty uliczne, aukcje internetowe oraz 
uroczysty finał łącznie zebrano 25 124,22 zł, które 

w tym roku będą przeznaczone na zakup sprzętu medycz-
nego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dziękujemy 
wszystkim za olbrzymią przychylność.

mamy finał 
wielkiej orkiestry
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Gminny turniej tenisa 
stołowego im kazimierza 
turko zgromadził 62 
uczestników. od 20 lat 
pierwszy raz na podium 
znalazła się chróścina.

Zawodnicy rywalizowali 
w grupach wiekowych, 

z podziałem na panie i pa-
nów. Poza indywidualny-
mi nagrodami sumowano 
również liczbe punktów dla 
poszczególnych sołectw. 
Pierwsze miejsce wywal-
czył Narok, gromadząc 51 

punktów. Drugie zajął Kar-
czów, a trzecie Chróścina. 
Nagrodę specjalną, ufundo-
waną przez wójt Katarzynę 
Gołębiowską-Jarek z okazji 
jubileuszu imprezy, otrzy-
mał Hubert Mateja z Nie-
wodnik – uczestnik naj-
większej liczby turniejów.

 – Mam nadzieję, że za 
rok będzie nas jeszcze wię-
cej. Jestem dumna i szczęśli-
wa, że w naszej gminie tak 
lubimy sport – dziękowała 
po turnieju wójt.

cała Gmina Grała W PiNG-PONGa

MedaLiśCi:

MłodziCzKi: 1. Izabela Łupak (Narok), 2. Oliwia Kwiecień 
(Nowa Jamka), 3. Dominika Siuzdak (Ciepielowice); 
MłodziCy: 1. Michał Szczeponek (Narok), 2. Oliver Pek 
(Niewodniki), 3. Tomasz Stasiak (Skarbiszów); 
KadetKi: 1. Katarzyna Simora (Narok), 2. Klaudia 
Brzozowska (Nowa Jamka), 3. Aleksandra Strąg (Skarbiszów); 
KadeCi: 1. Marek Jendryaszek (Żelazna), 2. Jan Głodek 
(Skarbiszów), 3. Maksymilian Antonowski (Dąbrowa); 
JuNiorzy: 1. Mateusz Kijak (Karczów), 2. Tomasz 
Kwiatkowski (Dąbrowa), 3. Dominik Wieczorek (Niewodniki); 
SeNiorKi: 1. Edyta Kwiecień (Nowa Jamka), 2. Ewa 
Gołębicka (Narok), 3. Walentyna Bąk (Karczów); 
SeNiorzy: 1. Dawid Kałuża (Niewodniki), 2. Krzysztof 
Mykietyn (Chróścina), 3. Adrian Jendryaszek (Żelazna); 
oLdBoJe: 1. Stanisław Gruszecki (Karczów), 2. Andrzej Holek 
(Chróścina), 3. Joachim Nicpoń (Chróścina)
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Ze względu na wzrost 
cen odbioru odpadów 
przez firmę remondis, 
operatora wyłonionego 
w drodze przetargu, 
podczas lutowej Sesji 
rady Gminy Dąbrowa 
podjęto uchwałę o 
zmianie opłat za wywóz 
śmieci.

Jak informuje firma Re-
mondis, podwyżki są 

spowodowane wzrostem 
cen paliw, energii, kosztów 
pracy oraz podniesieniem 

przez Radę Ministrów opła-
ty za składowanie odpadów. 
Obecnie system gospodaro-
wania odpadami nie bilan-
suje się i wymaga wsparcia 
w kwocie 220 tys złotych z 
Budżetu Gminy.

Pozostawienie stawek na 
dotychczasowym poziomie 
uniemożliwia realizację za-
łożeń Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, która zakłada samo-
finansowanie się systemu 
gospodarki odpadami. 

ZMiaNa oPłaty śmieciowej

ilość osób  
w gospodarstwie 

domowym

Odpady groma-
dzone w sposób 

selektywny

Odpady groma-
dzone  

w sposób  
nieselektywny

1 24 46
2 38 70
3 51 83
4 62 87
5 70 95
6 77 100
7 81 105

8 i więcej 85 110

Nowe stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku:

światowy DZień WODy

Uroczyste spotkanie w ten dzień zorganizował 
Związek Gmin PrOKaDO, który obchodził srebrny 
jubileusz istnienia. 

Prokado jest związkiem celowym czterech gmin: Dąbro-
wy, Komprachcic, Krapkowic i Prószkowa i obecnie do-

starcza wodę blisko 30 tysiącom mieszkańców gmin człon-
kowskich. 25 lat Związku to nie tylko zarządzanie siecią 
wodociągową (remonty, inwestycje), ale także działalność 
edukacyjna. 



luty-marzec

12
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życie Gminy Dąbrowa

 

 

. 

 

 

 

 

ul. Niemodlińska 26 
46-073 Chróścina 

dekbauman@onet.pl 

Godziny otwarcia: 
 
 

pn. – pt.: 8.00-16.00 

Bauman 
CIESIELSTWO DEKARSTWO BLACHARSTWO 

www.gminadabrowa.pl

Sprzedam pole – 7,5 h
(obręb Karczów)

Tel: 783 093 782
(po godzinie 15.00)


