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Aktywnie i kreatywnie 
budują wizerunek 
mieszkańców i gminnych 
sołectw. Gmina Dąbrowa 
piękna pięknem swoich 
mieszkańców i aktywna 
aktywnością swoich 
sołectw.

„Moja zagroda” i „Aktyw-
na wieś” to sztanda-

rowy konkurs, rozstrzygany 
już od wielu lat na terenie 
gminy Dąbrowa. Jego zada-
niem jest wyłonienie naj-
piękniejszych, najbardziej 
estetycznych, ale też naj-
bardziej wpisujących się 
w krajobraz gminy posesji 
i sołectw.

– Regulamin konkur-
su określa zasady przy-
znawania punktów w po-
szczególnych kategoriach 
ocenianych przez komisję 
konkursową. Zależy nam 
przede wszystkim na do-
cenieniu pracy naszych 
mieszkańców, pokazanie, 
że gmina docenia ich wkład 
w wizerunek posesji, który 
przecież niejednokrotnie 
wpływa na obraz całej gmi-
ny. Każda posesja zgłoszo-
na do konkursu to osobna 

historia, ciężka praca i za-
angażowanie często całych 
rodzin. Dzięki temu kon-
kursowi chcemy podzięko-
wać naszym mieszkańcom, 
a także zachęcić innych, aby 
chcieli pochwalić się tym co 
mają wokół domu – mówią 
członkowie komisji kon-
kursowej. 

W tym roku do konkursu 
zgłoszonych zostało kilka 
posesji, które ujęły swoim 
pięknem, duchem i aranża-
cją komisję konkursową. 

Ex aequo pierwsze miej-
sce zajęły posesje państwa 
Groszków z Mechnic i Gacz-

kowskich z Siedlisk. ,Drugie 
miejsce przyznano posesji 
państwa Seiferd z Mech-
nic. Wyróżnienie otrzyma-
ły posesje pani Rosińskiej 
z Chróściny i Łobos-Mazur 
z Niewodnik.

Aktywna wieś to wieś 
otwarta na wszelkie działa-
nia społeczne, podejmująca 
wyzwania, kultywująca tra-
dycję, a także wprowadza-
jąca innowacje. Aktywność 
wsi to działania jej miesz-
kańców ich zaangażowanie 
w kształtowanie wizerunku 
i roli społecznej „małych oj-
czyzn”. W tej kategorii komi-

sja konkursowa nagrodziła: 
1. sołectwa Prądy i Ciepie-
lowice, 2. sołectwo Narok; 
wyróżnienie dla sołectwa 
Karczów.

PIęKna PIęKnem mIeSzKańców
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Tradycje dożynkowe 
mają głębokie korzenie 
w społeczności wiejskiej 
i ogromne znaczenie 
jako symbol obfitości 
i urodzaju. 

Dożynki koncelebrowane 
są na płaszczyźnie so-

łectw, gminy powiatu, woje-
wódzkiej, a także krajowej, 
co podnosi ważność i zna-
czenie tych uroczystości. 
Przyjmują one różny wy-
miar i formę, a kreatywność 
i pomysłowość organizato-

rów z roku na rok zaskakuje 
społeczność lokalną.

Muzycznie „od Moniusz-
ki do disco-polo” – tak ob-
chodzono dożynki w Na-
roku. Oprócz tradycyjnych 
części obchodów zwią-
zanych z uroczystą mszą 
świętą, przemarszem 
barwnego korowodu czy 
tradycyjnego przekazania 
chleba na ręce włodarza 
gminy, uroczystość na-
brała jeszcze jeden ważny 
wymiar. Pokazała, że jed- ność lokalną i współdzia-

łanie można połączyć jak 
klasykę z muzyką „lekką, 
łatwą i przyjemną”. Prócz 
oprawy muzycznej, orga-
nizatorzy dożynek, sołtys 
i Rada Sołecka Naroka za-
dbali również o występy 
artystyczne i emocje spor-
towe. Było pięknie, bar-
wnie, uroczyście, a przede 
wszystkim przyjacielsko 
i rodzinnie.

Druga w powiecie korona żniwna 
jest w gminie Dąbrowa.

A wszystko dzięki delegacji sołectwa 
Narok, które w tym roku reprezen-

towało naszą gminę na Powiatowych 
Dożynkach w Starych Budkowicach.

Korona żniwna przygotowana 
przez nasze sołectwo na tyle ujęła ko-
misję konkursową, że przyznano jej 2. 
miejsce w powiecie. Korona jest efek-
tem ciężkiej wielomiesięcznej pracy 
przedstawicieli sołectwa Narok, a dla 
naszej gminy to ogromny powód do 
dumy. 

oD monIuSzKI Do… DISco-Polo

Korona z naroKa II w PowIecIe
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chleba nam nIe może zabraKnąć

Za trud pracy, obfitość 
plonów dziękowano 
podczas dożynek 
gminno-parafialnych 
w Prądach.

Dąbrowa, to gmina typo-
wo rolnicza, obchody 

dożynkowe na stale wpisały 
się w kultywowanie tradycji 
wiejskich i pielęgnowanie 
dziedzictwa kulturowego 
na jej terenie. 

Uroczystości dożynkowe 
to święto nie tylko rolników, 
ale i wszystkich mieszkańców 
gminy, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem przygotowują 
się to tego ważnego dnia.

Uroczysta msza świę-
ta koncelebrowana przez 
księdza Józefa Maślankę, 
proboszcza parafii pw.  Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa w Wawelnie, rozpoczęła 
obchody dożynkowe w Prą-
dach. Następnie ulicami 
sołectwa przejechał piękny 
kolorowy korowód, prowa-
dzony przez sołtysa wsi An-
drzeja Piotrowicza. 

 – To wielkie wydarzenie 
dla naszej miejscowości, je-
steśmy dumni, że mogliśmy 
się przyczynić do organiza-
cji tak pięknego przebiegu 
dożynek – mówią niemal 
jednogłośnie mieszkańcy 
Prądów. 

Pięknie przystrojone po-
sesje, liczne scenki w ko-
rowodzie, a także udział 
pozostałych sołectw gminy 
są świadectwem ważności 
i rangi imprezy.

Po częściach oficjalnych 
i powitaniu gości przez soł-
tysa Prądów i jego żonę głos 
zabrali starostowie dożyn-
kowi Kazimierz Wojdyła 
i Joannę Chaduch, którzy 
przekazali zacny bochen 
chleba na ręce wójta gminy 
Dąbrowa, Katarzyny Gołę-
biowskiej – Jarek oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Mariusza Konopy.

 – Przekazanie chleba na 
ręce włodarzy to piękna tra-

dycja, symbol powierzenia 
dobra mieszkańców gminy. 
Moim zadaniem jako wło-
darza gminy jest dbanie, aby 
chleba nigdy nie zabrakło 
w naszej gminie – mówi Ka-
tarzyna Gołębiowska – Ja-
rek.

Tradycją przekazania 
chleba jest podzielenie go 
pośród gości dożynkowych, 
co symbolizuje dobrostan 
gospodarstw domowych. Po 
oficjalnych uroczystościach 
nadszedł czas na część arty-
styczną, która dzięki zaan-
gażowaniu organizatorów 
była bardzo bogata, a re-
pertuar zadowolił nawet 
najbardziej wymagającego 

wrzeSIeń
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Rodzinnie, sportowo, z dużą dozą humoru i uśmiechu, 
tak bawiono się podczas dożynek wiejskich 
w Skarbiszowie.

Piękne uroczystości dożynkowe to ogromny atut społecz-
ności lokalnej naszej gminy. Zaangażowanie mieszkań-

ców, sołtysów i rad sołeckich w podtrzymywanie tradycji 
i kultywowanie tego ważnego dziedzictwa kulturowego 
jest ważnym elementem działań na terenie naszej gminy.

Występy artystyczne, rywalizacja sportowa, rodzinna at-
mosfera, a wszystko to okupione uśmiechem uczestników. 
To największy wyraz wdzięczności lokalnych mieszkań-
ców. Społeczność Skarbiszowa znalazła swój sposób na ob-
chody dożynkowe, który oprócz tradycyjnych elementów 
zawierał jeszcze jeden, najważniejszy – rodzinną atmosferę 
i otwarte serce.

roDzInne DożynKI w SKarbISzowIe

widza. Na dożynkowej sce-
nie podziwialiśmy występy 
Gminnej Orkiestry Dętej, 
Zespołu Tańca Ludowego 
Modrzewiacy Pauliny Ki-
jowskiej, Alicji i Grzegorza 
Kowalik. Na scenie pojawił 
się również kabaret EWG, 
grupa Covery Kris, a gwiaz-

dą wieczoru był Marek 
Kryjoma z zespołem Sports 
Brathers.

 – Dla naszego sołectwa 
organizacja dożynek gmin-
nych to wielkie wyzwanie, 
ale także wspaniałe do-
świadczenie. Staraliśmy się, 
aby impreza była zacna, 

dbając o każdy jej szczegół 
– mówi sołtys wsi Prądy. – 
Ogromne zaangażowanie 
mieszkańców wsi, pomoc 
sąsiednich sołectw, zaprzy-
jaźnionych grup i włodarzy 
gminy pozwoliła nam na 
dopięcie imprezy na ostatni 
guzik. Chciałbym podzię-

kować moim mieszkańcom, 
sołectwu Siedliska, Klubowi 
Seniora z Dąbrowy, RSP Wy-
drowice, a także wszystkim, 
którzy przyczynili się do or-
ganizacji tej imprezy. Tylko 
wspólna praca może przy-
nieść takie efekty – dodaje 
sołtys.

wrzeSIeń

5
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życIe GmIny Dąbrowa



Piękne stroje, uśmiech na 
twarzy delegatek Żelaznej, 

a także wspaniała korona 
żniwna, to najlepszy wizeru-
nek naszej gminy, który sta-
nowi wspaniałe świadectwo 

zaangażowania i kreatywno-
ści mieszkańców.

Tegoroczne dożynki wo-
jewódzkie to również wielki 
sukces sołectwa Ciepielowi- ce. Nasi reprezentanci otrzy-

mali wspaniałe wyróżnienie 
w konkursie organizowanym 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego „Piękna wieś 
opolska 2019” w kategorii 
„Najpiękniejsza wieś”. 

Teren rekreacyjny z pla-
cem zabaw Nivea i piękna 
wiata to tylko cześć realiza-
cji, jakie powstały na tere-
nie tego sołectwa. Ogromne 
zaangażowanie sołtys wsi 

Heleny Cisowskiej, rady 
sołeckiej, a także stowarzy-
szenia „Nasze Ciepielowice” 
ujęło komisję konkursową, 
która będąc pod wielkim 
wrażeniem przyznała im 
wyróżnienie. Miejscowość 
wrażenie na mieszkańcach 
naszej gminy robi już od 
wielu lat, a z tak zaangażo-
waną społecznością klaruje 
się przed Ciepielowicami 
świetna przyszłość.

SuKceS cIePIelowIc

Plecione, układane, ozdabiane, to one są 
najważniejszymi bohaterkami obchodów 
dożynkowych – korony żniwne.

Metoda kłosowa czy ziarnkowa? Wszystko zależy od 
twórców, a tych w naszej gminie w tym roku zgłosiło 

się aż 6. Mowa o sołectwach, które przez wiele miesięcy za-
angażowane były w tworzenie koron żniwnych – symbolu 
obfitości plonów.

Tegoroczna komisja w składzie Monika Ożóg (dyrektor 
Muzeum Śląska Opolskiego), Joanna Wilk (kierownik De-
partamentu Kultury i Turystki Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu) oraz Marek Jary (instruktor kulturalno-oświato-
wy GOKiR) mieli przed sobą nie lada wyznanie, bo jak tu 
wybrać najpiękniejszą z najpiękniejszych.

 – Wszystkie korony są wyjątkowe i widać w nich wielki wkład 
pracy mieszkańców. Wszyscy jesteście wygrani, bo tworzycie 
piękną historię – mówiła przewodnicząca komisji Monika Ożóg. 

WyNiKi KONKURSU: 
1. Żelazna, 2. Mechnice, 3. Dąbrowa. 
Wyróżnienia: Karczów, Skarbiszów, Prądy.

Sezon dożynkowy obfituje w piękne uroczystości, 
i wszelakie podziękowania za tegoroczne plony. 
Dożynki wojewódzkie to nie tylko spotkanie 
reprezentacji gmin z całego województwa , ale 
również okazja do nagrodzenia najlepszych 
i najbardziej aktywnych sołectw. I nasza gmina miała 
swoje ważne miejsce podczas tych uroczystości.

najPIęKnIejSze Korony żnIwne  
w GmInIe Dąbrowa

wrzeSIeń
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Rozpoczęcie roku 
szkolnego to ważny czas 
dla uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. Każdy 
z nich wraz z  nowym 
rokiem szkolnym wiąże 
nadzieje i plany. 

Za nami uroczyste inau-
guracje roku szkolnego 

w gminie Dąbrowa. Ten rok 

jest szczególnie ważny dla 
oświaty na terenie gminy. 
Po wprowadzeniu reformy 
wygaszeniu uległy gimna-
zja w Żelaznej, Dąbrowie 
i Chróścinie, a uczniowie 
szkół podstawowych roz-
poczęli naukę w systemie 
8-klasowym, co wymagało 
dużej reorganizacji pra-
cy w szkołach. Obecnie na 

terenie gminy działają 3 
szkoły podstawowe, w któ-
rych naukę rozpoczęło 530 
uczniów. 

 – Szkoła to ważny etap 
w życiu każdego ucznia, na-
leży ułatwić dziecku start, 
wspierać je, ale też stawiać 
przed nim nowe wymaga-
nia – tłumaczą zgodnie na-

uczyciele z gminy Dąbrowa. 
– Każde dziecko wymaga na-
szej uwagi, zrozumienia, ale 
szkoła to też dobry czas, żeby 
nauczyć się pracy w grupie – 
dodają.

Redakcja „ŻGD” życzy 
wszystkim uczniom i na-
uczycielom wielu sukcesów 
w nowym roku szkolnym 
i wzajemnego zrozumienia.

DzIecI I młoDzIeż wrócIlI Do SzKół

zwycIęSKI Duet 
laSota
Za nami gminne zawody w tenisie ziemnym o Puchar 
Wójta Gminy Dąbrowa

Zawody w tenisie ziemnym to impreza, która z roku na 
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uzna-

niem wśród amatorów tego wyjątkowego sportu. Rozgryw-
ki deblowe trwające cały dzień odbywały się jednocześnie 
na trzech kortach – dwóch w Karczowie i na korcie w Dą-
browie. Wielkie emocje, wspaniała atmosfera, a także spor-
towa rywalizacja towarzyszyła uczestnikom wydarzenia. 
Nagrody dla zwycięzców wręczała wójt gminy Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek.

Wyniki: Leszek i Michał Lasota, 2. Jan Półtorak i Rafał 
Kozakiewicz, 3. Tomasz Półtorak i Stanisław Bieniek

wrzeSIeń
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Ambitni, kreatywni, 
zaangażowani, z nową 
wizją kreowania 
placówek oświatowych. 
Od września 2019 roku 
piastują stanowiska 
nowych dyrektorów 
w Dąbrowie i Chróścinie.

Renata Planert-Palak 
jest p.o dyrektora Pub-

licznej Szkoły Podstawo-
wej w Chróścinie. Ze szkołą 
związana jest od wielu lat. 
Jak sama mówi: „odkąd pa-
miętam szkoła zawsze była 
ważna w moim życiu”. – Za-
wsze lubiłam się uczyć i roz-
wijać swoje pasje – dodaje.

 W zawodzie pracuje 30 
lat jako nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i plasty-
ki. W swojej pracy zawsze 
kierowała się pasją i chęcią 
rozwoju uczniów. Chętna 
do podejmowania wyzwań 
i nowych zadań, pod jej kie-
rownictwem uczniowie się-
gali po najwyższe wyróżnie-
nia w konkursach o zasięgu 
gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. – Chciała-
bym kreować szkołę nowo-
czesną, otwartą na sukces 
pedagogiczny. Jednocześnie 
jestem świadoma ponoszenia 

odpowiedzialności za cało-
kształt placówki. Wiem, że 
od postawy i charyzmy dy-
rektora w znacznym stopniu 
zależą losy wychowanków. 
Ważne są również nadzieje 
i satysfakcje rodziców.

Renata Planert – Palak 
od września 2019 roku peł-
ni rolę p.o dyrektora PSP 
w Chróścinie. Ma wiele 
planów i wizję kreowania 
wizerunku szkoły. W swo-
jej pracy kładzie nacisk na 
komunikację oraz otwar-
tość i taką placówkę chcia-
łaby stworzyć – Chciałabym, 
aby Chróścina była zawsze 
przyjazna i atrakcyjna dla 
uczniów i ich rodzin. Zależy 
mi, aby uczniowie posiadali 
rzetelną wiedzę, ale również 
chciałabym kreować u nich 
postawę humanitarną, by byli 
prawymi ludźmi.  Otwierając 
ten rok szkolny nazwałam go 
rokiem spełnienia marzeń. 
Mamy aż 10 miesięcy by wza-
jemnie uczyć się od siebie i in-
spirować.

Małgorzata Koza-
kiewicz jest dyrektorem 
Publicznego Przedszkola 
w Dąbrowie. – 12 lat pracy 
w przedszkolu to ogromne 
przywiązanie do miejsca 
i ludzi. Mam bardzo duże 

poczucie odpowiedzialno-
ści za moje przedszkole, a to 
przerodziło się w chęć po-
prowadzenia tej jednostki 
w odpowiednim momencie. 
I taki chyba właśnie naszedł 
– mówi.

Ogromna potrzeba działa-
nia, głowa pełna pomysłów, 
a także umiejętność pracy 
z dziećmi, rodzicami i kadrą 
to tylko niektóre zalety no-
wej pani dyrektor. innowacje 
wdrażane były sukcesywnie, 
a to tylko wstęp do tego co 
dyrektor chce zapropono-
wać wychowankom i ich ro-
dzicom. – Wizję przedszkola 
mam wspólną z kadrą. Prze-
de wszystkim są to dzia-
łania edukacyjne, obecnie 
uczestniczymy w programie 
„Dwujęzyczna Opolszczy-
zna – przedszkole języko-
we” , „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”, a także 
„Zdrowe przedszkole”, chce-
my wprowadzić doniczkową 
uprawę ziół i warzyw, aby 
nasi wychowankowie mieli 
możliwość poznania ziół, ich 
upraw, a także zastosowania 
– tłumaczy.

Nowa dyrektor zapew-
nia również, iż kierowana 
przez nią placówka będzie 
miejscem otwartym i przy-
jaznym dzieciom. Bo szczęś-
liwe dziecko jest bezpieczne, 
aktywne i ciekawe świata.

Bartłomiej Walków 
został dyrektorem Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie. Społecznik, 
sportowiec, nauczyciel, wy-
chowawca, prezes klubu 
sportowego, a od niedawna 
dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie. 
Bartłomiej Walków swoją 
przygodę z oświatą rozpo-

czął 20 lat temu jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
oraz wychowawca w świet-
licy.

 – Jestem osobą aktywną 
podejmującą działania na wie-
lu płaszczyznach społecznych. 
Przez wiele lat pełniłem funk-
cję gminnego koordynatora 
sportu szkolnego, byłem rów-
nież członkiem zarządu Woje-
wódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego, a także członkiem 
Zarządu Oddziału ZNP w Opo-
lu. Podejmowane działania 
wiele mnie nauczyły i ukierun-
kowały w działaniu, zdobyte 
doświadczenie pozwoliło mi 
również patrzeć wielopłasz-
czyznowo na problem oświaty 
i edukacji na poziomie społecz-
ności lokalnej – opowiada. 

Szkoła w Dąbrowie jest 
największą w gminie Dąbro-
wa, ma swój ogromny poten-
cjał, ale też słabe strony.

 – Moja wizja prowadzenia 
szkoły opiera się na analizie 
jej słabych i mocnych stron. 
Będąc nauczycielem z 20-let-
nim stażem przechodziłem 
różne etapy funkcjonowania 
placówki. Moim planem jest 
zminimalizowanie tego, co 
w szkole jest najsłabsze i opie-
ranie jej działalności na sa-
mych atutach. Chciałbym, aby 
szkoła w Dąbrowie spełniała 
wymagania szkoły o walo-
rach państwowych, europej-
skich, a nawet światowych. 
Chciałbym, aby absolwenci 
byli ludźmi doskonale przy-
gotowanymi do kolejnych eta-
pów życia i wymagań, jakie 
będzie przed nimi stawiało 
życie zarówno pod wzglę-
dem edukacyjnym, w zakresie 
zdobytej wiedzy, ale też pod 
względem społecznym i emo-
cjonalnym – wylicza.

nowI DyreKtorzy – nowe Plany
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Dąbrowskie Zamczysko 
rozbrzmiało muzyką 
z duszy płynącą.

Dźwięki rodem z krainy ła-
godności przez dwa dni 

rozbrzmiewały na zamku 
w Dąbrowie bawiąc i jed-
nocząc publiczność z całej 
Polski. A wszystko za sprawą 
Dąbrowskich Spotkań z Poe-
zją Śpiewaną „Zamczysko”.

To już 11 edycja festiwa-
lu, który cieszy się uzna-
niem sympatyków „muzyki 
duszy” – poezji śpiewanej. 
Festiwal odbywa się w nie-
zwykłej scenerii dworskiej 
zamku w Dąbrowie, co na-
daje mu niezwykłej aury 
i zapewnia niepowtarzalny 
klimat.

 – Większość festiwali 
propagujących tego typu 
muzykę odbywa się w gór-
skiej scenerii. Jakoś się utar-
ło, że dźwięki te towarzyszą 
górskim wędrówkom i spot-
kaniom ogniskowym. Zam-
czysko dzięki miejscu w któ-
rym się odbywa ma swój 
niezwykły klimat, który 
przyciąga sympatyków ta-
kich wydarzeń – mówi Jerzy, 
który na festiwal przyje-
chał wraz z żoną ze Śląska. 
– Często jeździmy po tego 
typu festiwalach, to nasza 
muzyka i czasem musimy 
wybierać pomiędzy jednym 
a drugim  wydarzeniem. Tak 
samo było i z Zamczyskiem, 
ale wygrało miejsce, które 
od lat działa na nas magicz-
nie – dodaje.

W tegorocznym progra-
mie festiwalu znalazły się 
ballady poetyckie, utwory 
kabaretowe, folkowe, a na-
wet rockowe. Nie zabrakło 
również piosenek tury-
stycznych, które od lat sta-

nowią fundament festiwali 
poetyckich.

W Zamkowej scenerii 
zaprezentowało się 12 wy-
konawców, a każdy z nich 
przekazał publiczności 
niezwykłe emocje, wyjąt-
kowe dźwięki i energię. 
W pierwszym dniu przed 
festiwalową publicznością 
zaprezentowali się: irena 
Hodowaniec, Robert Ma-
zurkiewicz & Przemysław 
Bielawa, Piotr Pieńkowski 
i grupa Sąstąd. Publiczność 
mogła również usłyszeć 
ballady rosyjskie z reper-
tuaru Bułata Okudżawy, 
Włodzimierza Wysockie-
go i Żanny Biczewskiej 
w wykonaniu Andrzeja 
Koryckiego i Dominiki 
Żukowskiej, a „piosenki 
z wybrzeża i morskie opo-
wieści” przedstawiła trój-
miejska Formacja. 

Drugi dzień festiwalu, 
choć deszczowy, nie zawiódł 
publiczności zgromadzonej 
pod Zamkiem w Dąbrowie, 
a wszystko dzięki takim ar-
tystom, jak: Na Piątym Pro-
gu, A Gdyby Tak, Grupa Na 
Swoim oraz Wszystkiego 
Najlepszego. Zwieńczeniem 
tegorocznego „Zamczyska” 
był koncert wokalisty i poe-
ty, znanego choćby z prze-
boju „Niebo do wynajęcia”, 
Roberta Kasprzyckiego oraz 
cenionego wykonawcy mło-
dego pokolenia – Skubasa.

Organizatorzy Gmi-
na Dąbrowa oraz Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie już zapowia-
dają realizację przyszło-
rocznego festiwalu, zapew-
niając, że będzie on stałym 
wydarzeniem w kalendarzu 
imprez gminy.

ŚPIewające zamczySKo
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Zaangażowani, chętni do 
niesienia pomocy, w pełni 
profesjonalni – tacy są 
druhowie OSP z gminy 
Dąbrowa.

Jaki powinien być strażak 
ochotnik? Jak szybko po-

winien działać podczas ak-
cji? Na te pytania mogliśmy 
znaleźć odpowiedź podczas 
gminnych sportowo-pożar-

niczych zawodów o Puchar 
Wójta Gminy Dąbrowa, któ-
re w tym roku odbyły się na 
boisku w Żelaznej.

Cztery jednostki ochot-
niczych straży pożarnych 
z gminy Dąbrowa brały 
udział w zawodach spor-
towo-pożarniczych. Jest to 
okazja nie tylko do spotka-
nia i wymienienia poglą-

dów, ale także do spraw-
dzenia swoich umiejętności 
i możliwości w warunkach 
nieco innych niż podczas 
akcji.

 – Trenujemy w każdej 
wolnej chwili, szkolimy się, 
staramy podnosić kwalifika-
cje w każdej możliwej dzie-
dzinie ułatwiającej i umoż-
liwiającej sprawną pomoc 
potrzebującym. W naszym 
powołaniu ważna jest spraw-
ność fizyczna i czas działania. 
Często liczą się sekundy, ta-
kie zawody to dobra okazja 
do sprawdzenia możliwości 
indywidualnych ale też ze-
społowych – mówi Marek, 
uczestnik zawodów.

 – Jestem dumna, że na 
terenie gminy tak sprawnie 
działają jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Mieć takich strażaków po 
swojej stornie to dla mnie 
wielka duma, ale też gwa-
rancja, że bezpieczeństwo 

mieszkańców jest w dobrych 
rękach – mówi wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-
Jarek. 

Ochotnicy w rywaliza-
cji o Puchar Wójta Gminy 
Dąbrowa startowali w 6 
kategoriach: drużyny mę-
skie, damskie, młodzieżowe 
dziewczęce i chłopięce, har-
cerskie dziewczęce i mie-
szane, a klasyfikacja przed-
stawia się następująco:

Strażacy na SPortowo

Grupa „A” mężczyzn: 1. OSP Chróścina, 2. OSP Żelazna, 3. OSP Narok, 4. OSP Dąbrowa
Grupa „C” kobiet: 1. OSP Żelazna, 2. OSP Narok
Młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewczęta: 1. Chróścina
Młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopcy: 1. OSP Chróścina
Harcerskie drużyny pożarnicze dziewczęce: 1. OSP Żelazna
Harcerskie drużyny pożarnicze mieszane: 1. OSP Dąbrowa

wrzeSIeń

10
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życIe GmIny Dąbrowa



Tradycją gminy Dąbrowa 
stała się organizacja 
spotkania towarzyskiego 
z reprezentacją Polski 
w futsalu 35 +. To wielkie 
piłkarskie święto od lat 
przyciąga sympatyków 
piłki nożnej, którzy 
niejednokrotnie sami 
próbowali swoich sił w tej 
dziedzinie sportu.

 – Dla nas to wielki zaszczyt 
móc zagrać z reprezentacją 
Polski. Oprócz emocji sporto-
wych ważna jest sama idea 
i dobra zabawa – mówi Ma-
riusz Konopa, Przewodniczą-
cy Rady Gminy, który w tym 

roku stał na czele reprezen-
tacji gminy Dąbrowa.

Jak co roku podczas 
meczu nie zabrakło wiel-
kich emocji, zaciętej walki 
pomiędzy zawodnikami. 
Licznie zgromadzona pub-

liczność z wielkim sercem 
dopingowała naszą repre-
zentację, a mecz zakończył 
się wynikiem 3:3. Przeciw-
nicy reprezentacji gminy 
Dabrowa już zapowiedzieli 
rewanż za rok.

wIelKI mecz w wIelKIej oPrawIe

Umowa na remont drogi 
w Naroku podpisana. 
Przed nami realizacja 
inwestycji opiewającej na 
kwotę ponad 10 mln zł.

 – To efekt kilkumie-
sięcznej pracy i rozmów 
z marszałkostwem. Droga 
ta nie była priorytetem 
w ich inwestycjach, a dla 
nas miała ogromne znacze-

nie w kwestii bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Dzięki 
przychylności i zrozumie-
niu władz Urzędu Marszał-
kowskiego udało się dojść 
do wspólnego konsensu-
su. Za co jesteśmy szale-
nie wdzięczni. inwestycja 
za ponad 10 mln złotych, 
przekazanych  z dofinan-
sowania właśnie się roz-
poczyna – mówi Katarzyna 

Gołębiowska-Jarek, Wójt 
gminy Dąbrowa. 

inwestycja obejmuje bo-
wiem nie tylko wymianę ca-
łej nawierzchni na odcinku 
ponad 2 km, ale także prze-
budowę całej infrastruktury 
związanej z wykonaniem 
odwodnienia, kanalizacji 
burzowej, zjazdów do pry-
watnych posesji, a także wy-
konanie chodnika. 

 – Najpierw zostanie prze-
budowana infrastruktura 
podziemna, sieć energetycz-
na i kanalizacja deszczowa. 
Po zamknięciu tego etapu 
rozpoczniemy wymianę 
konstrukcji jezdni i wykona-
my stabilizację, podbudowę 
z kruszywa oraz warstw bi-
tumicznych. Przygotowane 
zostaną ciągi pieszorowe-

rowe, chodniki, zatoczki au-
tobusowe, a także miejsca 
postojowe przy kościele – 
wylicza Przemysław Szukal-
ski – kierownik budowy.

naroK z nową DroGą
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Pustułka, puchacz i płomykówka to 
bohaterowie spotkania – mówi Bog-

dan Partyka, instruktor wędkarskiej 
szkółki „Różanki”. – Goście z zaproszo-
nego przez nas ośrodka opowiadali dzie-
ciom o opiece nad sowami, ich środowi-
sku, naturalnych zachowaniach, stylu 
życia, czy sposobie odżywiania się. To, 
czy zajęcia były ciekawe, potwierdzały 
tylko twarze dzieci, które przez całe za-
jęcia siedziały z uwagą na twarzy. 

Ciekawostką spotkania był pokaz 
tych gatunków zwierząt na żywo.  Lek-
cja ta niezwykła była z jeszcze jednego 
powodu. Chróścina gościła przybyszy 
z Niwnicy w powiecie Nyskim. 

 – Od kilku lat realizujemy taką wy-
mianę między Niwnicą – mówi sołtys 
Chróściny Magdalena Podsada. – Za-
praszamy się nawzajem na większe 
uroczystości i podtrzymujemy tę owoc-
ną współpracę, w ubiegłym roku nasze 
dzieci były na uroczystości Mikołajko-
wej w Niwnicy, a my zaprosiliśmy je te-
raz z rewizytą. My mamy swoje pomy-
sły, Niwnica ma swoje, warto spotykać 
się i wymieniać doświadczenia, a ko-
rzystają przy tym nasze dzieci.

z DzIKą zwIerzyną w tle
W ramach realizacji zadania „Kuźnia młodych talentów” realizowanego 
przez Szkółkę Wędkarską „Różanki” odbyła się niezwykła lekcja 
bioróżnorodności, podczas której młodzież z gminy Dąbrowa mogła 
nie tylko zgłębić tajniki sztuki wędkowania, ale także uczestniczyć w 
niezwykłej lekcji przygotowanej przez Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji 
Dzikich zwierząt z Wyszonowa.

Prace na terenie parku 
w Niewodnikach 
już ruszyły, do 22 
października musi zostać 
zrealizowany pierwszy 
ich etap.

Musieliśmy szybko pod-
jąć działania   mówi 

wójt gminy Dąbrowa, Kata-
rzyna Gołębiowska-Jarek, 
chodzi o zobowiązania wy-
nikające z umowy jeszcze 
sprzed 10 lat, z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolni-
czego. Obligowała nas ona 
bowiem do wykupu ziemi 
po aktualnej cenie rynko-

wej. W związku z tym pod-
jęliśmy decyzję o utworze-
niu na tym terenie parku 
rekreacyjno-edukacyjnego 
– dodaje wójt.

W chwili obecnej trwa-
ją prace nad stworzeniem 
zupełnie nowej przestrzeni 
rekreacyjnej dla mieszkań-
ców gminy, która prócz wa-
lorów rekreacyjnych będzie 
pełniła również funkcję 
edukacyjną. A samorzą-
dowcy podejmują działa-
nia, aby na realizację tego 
przedsięwzięcia pozyskać 
środki zewnętrzne. 

– Skoro mamy już teren 
zagospodarujmy go tak, aby 
był kolejną chlubą gminy, 
miejscem wypoczynku i re-
kreacji naszych mieszkań-
ców. Nie chodzi o to, aby stał 
on odłogiem i niszczał, to 

już przerabialiśmy. Bardzo 
liczę na pomoc i wsparcie 
sołectwa i jego mieszkań-
ców, aby pokazać, że teren 
ten został należycie wyko-
rzystany – dodaje wójt. 

u ProGu PowStanIa ParKu  
w nIewoDnIKach 
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Cel to marzenia z datą realizacji. 
My mamy wszystko, cel, marzenia 
i daty. 

Stworzenie kompleksu rekreacyj-
no-sportowego dla wszystkich 

mieszkańców gminy, obejmującego 
skatepark i tor do jazdy na rolkach to 
marzenie, którego data realizacji jest 
faktem. 

 – Już od dłuższego czasu widocz-
na była potrzeba stworzenia takie-
go miejsca dla naszej młodzieży. 
Obecnie używają oni części jezd-
ni do Opola lub asfaltowych dróg, 
stwarzając tym samym zagrożenie 
w ruchu drogowym. Chcemy mło-
dzież zatrzymać u nas, dbać zarów-
no o jej  bezpieczeństwo i stwarzać 
możliwość rozwoju, dawać szanse 
takie, jakie dają duże miasta, tylko 
na bardziej przyjaznym gruncie, bo 
naszym wiejskim – mówi wójt gmi-
ny Dąbrowa Katarzyna Gołębiow-
ska – Jarek.

Projekt zakłada modernizację 
i przebudowę istniejącego już boi-
ska, stworzenie skateparku i rol-
kowiska, zaplecza sanitarnego, 
umożliwiając dostęp do niego rów-
nież mieszkańcom gminy, a także 
gruntowny remont istniejącej szat-

ni, z której korzystają dąbrowscy 
sportowcy. 

 – Boisko staje się miejscem życia 
społecznego i sportowego mieszkań-
ców gminy. Coraz większym zaintere-
sowaniem cieszą się mecze piłki noż-
nej, które stały się alternatywą na 
spędzanie wolnego czasu dla miesz-
kańców. Fajnie będzie móc oprócz 
tego skorzystać z innej formy sportu 
czy rekreacji. Tyle mówi się o sporcie 
wśród młodzieży, o jego propagowa-
niu. Będziemy mieli do tych działań 
idealną bazę – cieszy się prezes KS 
Dąbrowa  Andrzej Dolipski.

Projekt zakłada również zago-
spodarowanie terenów zielonych 
wokół rolkowiska. Wykonane zo-
staną nowe nasadzenia, drzewa 
i krzewy mocno kwietne. Zawieszo-
ne zostaną karmniki. Przestrzeń 
będzie przyjazna zarówno dla 
mieszkańców gminy jak i zwierząt. 
Chodzi tu o zachowanie bioróżno-
rodności, która jest naszym natu-
ralnym sprzymierzeńcą. 

Projekt realizowany jest w part-
nerstwie Gminy Dąbrowa i Stowa-
rzyszenia KS Dąbrowa i w 80 pro-
centach zostanie sfinansowany ze 
środków zewnętrznych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju Borów 
Niemodlińskich.

rolKowISKo I SKateParK w DąbrowIe…



ZOSTAŃ KONSTRUKTOREM
SWOJEJ GMINY 
PŁAĆ PODATKI 
TAM GDZIE MIESZKASZ 

Rozliczenie podatku w miejscu faktycznego 
zamieszkania jest niezwykle ważne dla Two-
jej gminy, bowiem, aż 37,79% podatku docho-
dowego od osób fizycznych może zasilić jej 
budżet. Warunkiem jest opłacenie podatku 
dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym właściwym ze względu na  miejsce 
Twojego zamieszkania. Rozliczenie podatku 
na terenie faktycznego miejsca zamieszkania 
wiąże się jedynie ze złożeniem odpowiedniej 
deklaracji do II Urzędu Skarbowego przy ul. 
Cementowe 6 w Opolu. W deklaracji należy  
wskazać miejsce stałego zamieszkania, a więc 
miejsce zameldowania pozostaje bez zmian. 
Dotychczasowe dokumenty takie jak: dowody 
osobiste, rejestracyjne, rejestry handlowe itp. 
pozostają ważne.

zaloguj się
z aktualizuj swoje miejsce 

zamieszkania
Gmina Dąbrowa

zaakceptuj zmiany

wypełnij formularz z aktualizuj swoje miejsce 
zamieszkania
Gmina Dąbrowa

złóż deklarację we właściwym 
Urzędzie Skarbowym

niezbędny formularz zaP3 jest dostępny w biurze podawczym urzędy Gminy Dąbrowa. 

Przyjdź, a pomożemy Ci go wypełnić.
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23 września 2019 roku 
został ogłoszony 
ponowny konkurs 

na 

dyrektora  
Publicznego Żłobka 

w Żelaznej. 

Termin składania dokumentów 
aplikacyjnych upływa 

7 października br. 

Szczegóły na stronie internetowej 
i BIP Gminy Dąbrowa
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Wezmę w dzierżawę grunty 
orne i łąki.

Tel. 691-750-865

Życie Gminy Dąbrowy 
miesięcznik informacyjny

wydawca: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie, 
Pl. Powstańców Śl. 2, 
49-120 Dąbrowa

Kontakt z redakcją: 
tel. 77-464-10-10 wew. 303
e-mail: redakcja@gminadabrowa.pl
reklama: tel. 77-464-10-10 wew. 303
Druk: eurocent tel. 77 44 10 777 
e-mail: biuro@eurocent.opole.pl

GAZ ZIeMNy DOTRZe 
DO DąbROWy

W październiku zgodnie z deklaracją 
wykonawcy ruszają prace związane 
z położeniem głównej sieci gazociągowej 
w miejscowości Dąbrowa, przy ul. 
Wodociągowej, Brzozowej i Karczowskiej. 
Będzie to wiązało się z utrudnieniami 
w ruchu na tych odcinkach dróg. Liczymy 
na Państwa wyrozumiałość. Sieć gazowa to 
długowyczekiwana inwestycja mieszkańców 
naszej gminy.
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