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Europejskie święto w Dąbrowie
15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej
uczciliśmy także w naszej gminie. Przy placu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie odbył się
uroczysty Piknik Europejski.

W

ydarzenie rozpoczęło
się hymnem Unii Europejskiej oraz okolicznościowymi przemówieniami
wójt Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek oraz członka
zarządu
Województwa
Opolskiego Stanisława Rakoczego. Na piknik przyjechał także marszałek województwa Andrzej Buła,
obecni byli również przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Mariusz Konopa
i zastępca wójta Marcin
Oszańca. Wszyscy oni w
czasie pikniku wspólnie
zasadzili drzewka pamięci,
które dla przyszłych poko-

leń mają być świadectwem
tego bardzo ważnego jubileuszu.

– 15-lat w Unii Europejskiej to wielki cywilizacyjny
skok naszego kraju ku nowoczesności – powiedziała
wójt. – Przez ten czas płynął
do nas potężny strumień
pieniędzy. Dąbrowa również korzystała z funduszy
wspólnoty i zamierzamy to
robić nadal. Drzewka, które
wspólnie zasadziliśmy będą
po latach przypominać, że
nasza gmina miała swój
wkład w ten wielki europejski projekt – dodała.

Dla mieszkańców podczas pikniku wystąpiła
Gminna Orkiestra Dęta oraz
uczestnik
telewizyjnego
programu „The Voice Kids”
Kamil Kilian. W mistyczny
świat bluesa przenieśliśmy
się dzięki naszemu lokalnemu zespołowi rockowo-bluesowemu V220 Band. Nie

mogło oczywiście zabraknąć smacznego jedzenia,
zatem chętni spróbowali
potraw z tradycyjnego polskiego grilla, zaś dla amatorów słodkości o pyszne
wypieki zadbali członkowie
Klubu Seniora w Dąbrowie
oraz Dąbrowskie Koło Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie przyjaciół w Lengede
ner. – W maju odbywają się wybory do
Europarlamentu, a my mamy dwie okazje do świętowania – dodała. Była również okazja wysłuchać uroczystego
przemówienia Birgit Hone, minister
Dolnej Saksoni ds. federalnych, europejskich oraz rozwoju regionalnego

Na zaproszenie naszej bliźniaczej
gminy Lengede, delegacja
z Dąbrowy miała zaszczyt
uczestniczyć w obchodach
rocznicowych 40-lecia jubileuszu
partnerstwa Lengede z miastem
Werfen (Austria), oraz 10-lecia
partnerstwa z Alvestą w Szwecji.

M

aj jest w całej Europie – wyjaśniała burmistrz naszego partnerskiego miasta Lengede, Maren Wege-

2

Świętowanie obydwu jubileuszy odbywało się podczas europejskiego pikniku, na którym każde z zaproszonych
partnerskich miast prezentowało swoje regionalne wyroby oraz osiągnięcia.
Tego typu spotkania są okazją do zacieśnienia partnerskich relacji, wymiany doświadczeń i ustalenia wspólnych celów
w działaniu, aby europejska idea naszej
współpracy przetrwała jeszcze wiele lat.
W każdym europejskim kraju są gminy przyjaźniące się z zagranicznymi
partnerami. Kontakty te służą wymianie
doświadczeń, umiejętności, poszerzają

horyzonty i możliwości rozwojowe partnerów. Dla naszej gminy współpraca z
Lengede to również udział młodzieży ze
szkoły w Chróścinie w corocznej wymianie uczniów.
Gmina Lengede jest położona w Dolnej Saksoni, w powiecie Peine. W zasięg
administracyjny gminy wchodzi pięć
miejscowości: Lengede, Barbecke, Broistedt, Klein Lafferde oraz Woltwiesche.
Partnerstwo między gminami Lengede a
Dąbrową zostało podpisane 1 kwietnia
2006 roku.
– Jestem bardzo wdzięczna wójtowi Ludwikowi Juszczakowi, który zapoczątkował
współpracę z Lengede – cieszy się Katarzyna Gołębiowska – Jarek. – Dla naszej gminy
to bardzo ważne partnerstwo, chodzi tu o
wymianę doświadczeń, otworzenie się na
nowe możliwości. We współpracy tej pamiętamy również o młodzieży z gminy Dąbrowa – dodaje.
www.gminadabrowa.pl
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Strażak to brzmi dumnie
4 maja to dzień św. Floriana.
Od 1999 roku uznawany
Międzynarodowym Dniem
Strażaka. W naszej gminie są
co najmniej cztery powody do
świętowania tego dnia.

O

chotnicze Straże Pożarne z terenu
gminy Dąbrowa działają w miejscowościach Dąbrowa, Narok, Chróścina i Żelazna. Zrzeszają łącznie 200
członków, z czego bezpośredni udział
w akcjach może brać 76 osób. W 2018
roku Ochotnicze Straże Pożarne były
zadysponowane do niebezpiecznych
zdarzeń aż 107 razy.

Bycie strażakiem-ochotnikiem to
również ciągłe podnoszenie swoich
kwalifikacji i umiejętności. Udział
w szkoleniach, kursach i zawodach.
Do największego sukcesu naszych
ochotników zaliczyć można zdobycie
w ubiegłym roku przez Kobiecą Sek-

cję z OSP Żelazna 1. miejsca w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.
Największą akcją naszych druhów
i druhen był niewątpliwie udział w zabezpieczeniu i likwidacji nielegalnego
składowiska odpadów w Dąbrowie.
Przez kilka dni walczyli z żywiołem
i jego skutkami u boku zawodowych
zastępów Straży Pożarnej.
Z okazji swojego święta przedstawiciele OSP Dąbrowa wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka, re-

prezentując tym samym naszą gminę
oraz powiat na uroczystościach centralnych w Warszawie. Uroczystości miały
także miejsce przed siedzibą Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a w ich
trakcie wręczane były odznaczenia.
W świadomości społeczności lokalnej druhny i druhowie, zapisują się
jako aktywni społecznicy, działający
na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.
Nikt nie wyobraża sobie przecież festynu bez pokazu umiejętności naszych strażaków. Walka z żywiołem,
profilaktyka, a także ludzka życzliwość i empatia cechują wszystkich
ochotników w gminie Dąbrowa.
– Wszystkim strażakom serdecznie
dziękuję nie tylko za godne reprezentowanie naszej gminy podczas wszystkich uroczystości, ale przede wszystkim za to, że każdego dnia i nocy
i o każdej porze jesteście gotowi nieść
pomoc innym – powiedziała wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek.

Podwójny sukces OSP Chróścina
Piknik Strażacki, prezentacja
najnowocześniejszego sprzętu
strażackiego oraz starych wozów
bojowych to tylko część atrakcji,
z jakich skorzystać można było
podczas II Samorządowej Gali
Ochotniczych Straży. Odbyła się
ona w Opolu pod hasłem „Aktywni
ze św. Florianem w tle”.

P

odczas gali wręczono Odznaki Honorowe za „Zasługi dla Województwa Opolskiego” , odznaczenia strażackie, nagrody za powiatowe i gminne
zawody strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych, a także nagrody przyznane w Plebiscycie NTO „Strażak
Roku 2019”. Wielkimi wygranymi zostali nasi ochotnicy z Chróściny wyróżnieni w dwóch kategoriach. Zostali
„Jednostką OSP roku” Opola i powiatu
www.gminadabrowa.pl

opolskiego, a w rankingu NTO zajęli
drugie miejsce w tej rywalizacji na terenie naszego województwa.

– Te wyróżnienia sprawiły nam
wiele radości, bo to głosy od ludzi,
a nie ma nic cenniejszego niż docenienia pracy i zaangażowania społeczeństwa. Oni są najlepszym recenzentem naszej pracy i okazuje się, że
to co robimy ocenili bardzo wysoko
– cieszy się prezes OSP Chróścina
Krzysztof Berka.
OSP Chrościna zrzesza 43 członków.
Oprócz działań ratunkowo – pomocniczych strażacy podejmują wiele inicjatyw skierowanych do społeczności
lokalnej. Są inicjatorami kultywowania tradycji Wodzenia Niedźwiedzia,
pikników rodzinnych i warsztatów
szkoleniowych.

– Staramy się zachęcać dzieci i młodzież do angażowanie się w nasze strażackie życie poprzez organizowanie
różnych przedsięwzięć. Każda Ochotnicza Straż Pożarna niesie ze sobą pewną
misję społeczną. Pomagamy integrować społeczność w naszym sołectwie,
w naszej gminie – dodaje prezes.
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Ulica Osadników w Ciepielowicach
w nowej odsłonie…

Zakończyliśmy remont ulicy
Osadników w Ciepielowicach. Na
rewitalizację tej drogi mieszkańcy
czekali bardzo długo.

C

ieszę się, że w tym roku Święto Niepodległości 11 listopada i tradycyjny bieg z tej okazji zorganizujemy
w tym samym miejscu co zwykle, ale

Gmina Dąbrowa pozyskała
pokaźny grant finansowy dla
sołectwa Narok.

wreszcie wyglądającym estetycznie
i jak przystało na rangę wydarzenia
godnie – powiedziała wójt Katarzyna
Gołębiowska – Jarek.

W ubiegłym roku wystąpiliśmy
do Powiatu Opolskiego o zgodę na
rozpoczęcie prac na 200-metrowym odcinku, który wcześniej był

wielokrotnie utwardzany. Aktualnie czekamy na przekazanie pozostałej całej ulicy Osadników, aż do
Spichlerza, Gminie Dabrową. Po
przekazaniu terenu, rozpoczniemy
kolejny etap prac. Całkowity koszt
remontu drogi wyniósł 20 tysięcy
złotych przekazanych z budżetu
gminy Dąbrowa.

Grant

„P

RZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA
WARTOŚĆ” – 50 tysięcy złotych
przeznaczone będzie na konsultacje
związane z przystąpieniem do planu
zagospodarowania tej miejscowości.

Przypomnijmy, że pierwszym krokiem była uchwała Rady Gminy Dąbrowa z 28 marca dotycząca przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze naszej gminy właśnie w obrębie Naroka. Aktualnie finalizowana jest umowa na powierzenie
grantu oraz aktualizację harmonogramu konsultacji.
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Gimnazjum zamienimy w żłobek
Umowa z wykonawcą dotycząca
przekształcenia budynku po
Gimnazjum w Żelaznej na pierwszy
w naszej gminie żłobek podpisana.
Inwestycja obejmie modernizację
budynku, pełne wyposażenie,
a także rekrutację kadry.

T

o duże i bardzo dla gminy ważne
przedsięwzięcie jest pierwszym
krokiem w stronę poprawy usług
opiekuńczo – edukacyjnych na naszym terenie. – Tworząc maluszkom
przyjazne i bezpieczne miejsce inwestujemy w ich przyszłość i dobry rozwój – mówi wójt Katarzyna
Gołębiowska-Jarek. – Zależy nam,

aby prace przebiegały sprawnie i zakończone zostały jeszcze z końcem
tego roku. Zdajemy sobie sprawę, że
potrzeby w gminie na tego typu usługi rosną, dlatego jest to dla nas jedna
z priorytetowych inwestycji – dodaje.

W żłobku objętych opieką zostanie 30 najmniejszych mieszkańców
naszej gminy. Przed nami długa droga, ale już nie możemy się doczekać
efektu finalnego i uśmiechów małych
mieszkańców. Całkowity koszt związany z pracami modernizacyjnymi,
a także kompleksowym doposażeniem placówki opiewa na ponad milion złotych.

Zielona AKCJA CIEPIELOWICE
Park w Ciepielowicach doczeka się
rewitalizacji.

Z

miany klimatyczne są nieuniknionym aspektem rozwoju cywilizacji –
mówi zastępca wójta Marcin Oszańca.
– Celem projektu, w którym gmina bierze udział jest podniesienie poziomu
wiedzy, dotyczącej adaptacji do zmian
klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów
wodnych i przywracania równowagi
środowiska przyrodniczego – dodaje.

Projekt zakłada integrację lokalnych środowisk na obszarze, gdzie

www.gminadabrowa.pl

pojawia się problem, współpracę,
przekazywanie dobrych praktyk i mobilizowanie środowiska do działań
adaptacyjnych zarówno na szczeblu
regionalnym jak i lokalnym. Zrewitalizowany ma być wybrany obszar na
terenie gminy Dąbrowa. Wśród potencjalnych miejsc znalazła się aleja lipowa w Naroku, aleja dębowa w Dąbrowie, Czarny Staw w Żelaznej oraz park
w Ciepielowicach.
Po konsultacjach ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęto decyzję, iż projekt
obejmie park w Ciepielowicach. Obok

istniejącego już placu zabaw warto
zadbać o teren przyległy i stworzyć
spójną całość służącą mieszkańcom
gminy – dodaje zastępca. W ramach
projektu odbyły się już dwa spotkania z mieszkańcami gminy. Pierwsze
dotyczyło warsztatów „Jak łagodzić
skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”. Drugie odbyły się w Ciepielowicach i dotyczyły kwestii zagospodarowania parku oraz jego funkcji
w życiu mieszkańców gminy. Wszystkie propozycje zostaną dogłębnie
przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione.
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Dąbrowski senior ma wigor…
Polanica Zdrój, Kudowa
Zdrój, Złoty Stok - taką
trasę przemierzyli nasi
dąbrowscy seniorzy
podczas wycieczki
w Kotlinę Kłodzką.
Oprócz
podziwiania
walorów przyrodniczych
kotliny, mogli przespacerować się pięknym parkiem
zdrojowym w Kudowie, czy
uroczym deptakiem z Pijalnią Wód Mineralnych w Polanicy. Nie lada atrakcją
było również zwiedzanie
Sztolni Gertruda z tajemniczym Chodnikiem Śmierci,
Sztolni Czarnej z jedynym
w Polsce podziemnym wodospadem o wysokości 10
m oraz Muzeum Minerałów
i Mennicy na powierzchni,
w kopalni Złota w Złotym
Stoku. Klub seniora w Dąbrowie zrzesza obecnie
około 30 członków. Są to
seniorzy
zamieszkujący zarówno Dąbrowę jak
i ościenne sołectwa. Oprócz
zajęć stacjonarnych, które

odbywają się 3 razy w tygodniu, aktywnie uczestniczą
w wydarzeniach wiejskich,
wspierając organizatorów
zarówno występami artystycznymi, pracami plastyczno-florystycznymi
czy pysznymi wypiekami.
Ich działalność jest piękną
wizytówką naszej gminy
i pokazuje, że wiek nie jest
przeszkodą

Seniorzy
na szlaku

Idąc za myślą „cudze chwalicie swego nie znacie”
dąbrowscy seniorzy postanowili przemierzyć szlak
dąbrowskimi lasami, docierając, aż do Stawu
Sangów.

O

gromny obszar tafli wodnej mierzy aż 158 ha powierzchni i stanowi miejsce hodowli karpi, amurów, tołpyg, sumów, szczupaków, linów i karasi. Wokół stawu gniazduje
ponad 200 gatunków ptaków.

Sama trasa ma około 6 km długości i prowadzi przez las,
który kryje piękne walory krajobrazowe. Jest niewątpliwie
jedną z największych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych
naszej gminy, o czym przekonali się dąbrowscy seniorzy.
Malowniczy krajobraz, zasób lasów, a także roztaczający
swoje wdzięki staw pozwolił uczestnikom wycieczki na
chwilę relaksu i nagromadzenia dodatkowej energii na kolejne wyprawy.
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Aktorskie czytanie w Naroku
Za nami druga edycja
Międzyszkolnego
Konkursu Aktorskiego
Czytania w Szkole.

W

szkole podstawowej
w Naroku, uczniowie
z czterech szkół zaprezentowali wybrane teksty literackie ze swoją interpretacją
aktorską. Wymagało to od
nich opanowania umiejętności mowy ciała, pracy nad
dykcją, i własną prezencją.
Niektórzy artyści do swoich
występów wykorzystali piękne rekwizyty dostosowane
do tematyki prezentowanego
utworu. Występy miały znamiona mini spektakli.
Kategoria klas I-IV:
1. Zuzanna Żmudź (PSP
w Chróścicach), 2. Marlena
Pantke (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Boguszycach), 3. Wanessa Ledwig
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach).

Kategoria klas V-VIII:
1. Natalia
Sztandera,
2. Paulina Kijowska, 3. Oliwia Młyńczak (wszystkie
PSP Naro).
Podczas narady jury
podziwiało występ uczniów VII klasy, którzy
według własnego scenariusza
zaprezentowali
współczesną wersję ballady Adama Mickiewicza
„Lilije”. Organizatorkami
wydarzenia były Iwona
Adam i Grażyna Frejus.

Bijemy rekord czytania
Za nami pierwsza próba bicia rekordu w czytaniu,
której podjęli się uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Naroku.

O

gólnopolska akcja „Bijemy rekord czytania” odbywa
się w ramach „Cała Polska czyta dzieciom”. Do naszej
gminy zawitała dzięki inicjatywie nauczycielek z Naroka – Iwony Adam i Grażyny Frejus. Celem akcji jest szlachetny i oczywisty – promowanie czytelnictwa wśród
dzieci. Termin akcji nieprzypadkowo zbiegł się z Dniem
Bibliotekarza.

W tym roku wzięło w nim udział aż 101 osób. Aktywnie
w jego biciu wspierali uczestników m.in. wójt Katarzyna
Gołębiowska – Jarek. Organizatorki wydarzenia już zapowiedziały, że w przyszłym roku rekord zostanie pobity.
www.gminadabrowa.pl
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Wojewódzki
laur dla 1a
Wielki sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie. W wojewódzkim konkursie plastycznym
klasa 1a nie miała sobie równych.

L

aureatom konkursu „Działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych w województwie opolskim historia i współczesność” nagrody wręczono podczas specjalnej gali
w Dom Expo.

Laureaci dąbrowskiej podstawówki to podopieczni Renaty Planert-Palak. Konkurs ten odbył się pierwszy raz
w historii, a patronat nad nim miał marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów….

Dzień Bibliotekarza w Gminie
„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”.

A

w naszej gminie minionych czasów nie trzeba szukać
żeby rozmawiać ze wspaniałymi ludźmi. Z okazji Dnia
Bibliotekarza mieliśmy okazję osobiście wręczyć podziękowania naszym wspaniałym gminnym paniom bibliotekarkom, podziękować im za pracę jaką wykonują na co dzień.
A także podpytać, jakie pozycje literackie proponują nam
na kolejne dni. Rekomendacji było wiele, bo i wiedza duża,
a pasja do książki ogromna.
Dziękujemy wszystkim naszym wspaniałym bibliotekarkom. Jolancie Kubów z Dąbrowy, Kazimierze Jeziorańskiej
z Karczowa, Renacie Panusch z Chróściny oraz Annie Lach
z Żelaznej.
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Europa w Naroku

Warsztaty robienia
pachnących słoików
z solą morską,
warsztaty kulinarne,
witaminowe
łamigłówki, zabawy
ruchowe i ścianka
wspinaczkowa.

T

akie atrakcje dla podopiecznych przygotowała
kadra przedszkola w Naroku
podczas Eco Eventu podsumowującego roczny udział

placówki w projekcie „Zielona droga do zdrowia”, finansowanego ze środków UE
w ramach akcji Erazmus+
Edukacja Szkolna według
Programu POWER SE.
Organizatorzy zadbali o każdy element eventu.
Przygotowali 7 tematycznych stacji zgodnie z hasłem projektu promujących
zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Obok treści

edukacyjnych, prozdrowotnych związanych ze zdrowym odżywianiem i bogatej części artystycznej, były
także emocje sportowe. Ich
sprawcą był Janusz Trzepizur, olimpijczyk z Moskwy
w skoku wzwyż. Dla dzieci
przygotował mini zawody
sportowe.
– Jestem dumna z naszych osiągnięć i zmotywowana do dalszego działania.
Moja przygoda z projektami rozpoczęła się wiele lat temu od wyjazdu na
Europejską
Konferencję
Kształcenia w Paine – mówi
dyrektor przedszkola w Naroku Gizela Przybyła. – Dla
nas ten event jest szczególnie ważny, ponieważ podsumowuje udział przedszkola
w kolejnym, już trzecim
projekcie unijnym – dodaje.
Przez cały rok dzieci
uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych o charakte-

rze prozdrowotnym, które
angażowały podopiecznych
przedszkola w samodzielne
i kreatywne wykonywanie
zdrowych dań. Dla kadry
stwarzało to szansę rozwinięcia oferty edukacyjnej o zajęcia warsztatowe,
związane z wekowaniem
dżemów,
wypiekaniem
chleba, kiszeniem ogórków
i kapusty, a to tylko cześć
naszych realizacji – dodaje
dyrektor.
Ważnym aspektem udziału przedszkola w projektach
jest wymiana doświadczeń
z partnerami ze Szwecji. –
Wizyty studyjne, wspólne
działania animacyjne, pobudzanie kreatywności dzieci,
to wszystko związane jest
z naszym udziałem w projektach – wymienia Gizela
Przybyła. – Niesie do dla nas
wielkie korzyści, przekładające się na efekty pracy –
dodaje.

SUKCESY SPORTOWE PSP W DĄBROWIE

Za nami wojewódzkie finały
w piłce ręcznej i koszykówce
oraz mistrzostwa powiatu
w lekkoatletyce. Nasi młodzi
sportowcy mają się czym
pochwalić.

Z

awody sportowe w koszykówce
i piłce ręcznej o zasięgu wojewódzkim zakończyły się dla reprezentantów naszej gminy wielkimi sukcesami.
Uczniowie szkoły podstawowej w Dąbrowie przez trzy dni walczyli o jak
najwyższe miejsca w klasyfikacji turniejowej. Impreza odbywała się w kilku kategoriach wiekowych: 1. miejsce
– chłopcy rocznik 2006 i młodsi w piłwww.gminadabrowa.pl

ce ręcznej, 3. miejsce – chłopcy rocznik
2004-2005 w koszykówce, 4. miejsce –
PG Dąbrowa dziewczęta rocznik 2003
w koszykówce, 3. miejsce – PG Dąbrowa chłopcy rocznik 2003 w koszykówce, 2. miejsce – Dąbrowa dziewczęta
rocznik 2006 w koszykówce.

w biegu na 100 m i 1. miejsce w skoku w dal, 2. miejsce Kamil Olszewski
w biegu na 100 m i 2. lokata w skoku
w dal.

Z kolei w mistrzostwach powiatu
w lekkoatletyce, które odbyły się na
Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym
w Opolu nasi młodzi sportowy okazali
się bezkonkurencyjni, zajmując najwyższe miejsca na podium: 1. miejsce
Szymon Krzywy w biegu na 100 m, 2.
miejsce – Nadia Mendel w biegu na
100 m, 1. miejsce – Ignacy Olender
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Sukcesy młodych wędkarzy
Lenki i Maćka
V Olimpiada Wędkarska w Gdańsku zakończyła
się ogromnym sukcesem Macieja Kulikowskiego z
Dąbrowy, który stanął na najwyższym stopniu podium
w wędkarstwie spławikowym.

M

aciej jest wychowankiem naszej Szkółki Wędkarskiej
„Różanki”, a w zawodach reprezentował Okręg PZW
Opole. W klasyfikacji drużynowej reprezentanci Dąbrowy
uplasowali się na 7. miejscu.

Tymczasem w mistrzostwach szkół województwa opolskiego w wędkarstwie spławikowym, które rozgrywano
na kanale Ulgi, naszą gminę reprezentowali uczniowie ze
szkół podstawowych w Chróścinie oraz Dąbrowie. W tego
rodzaju imprezie uczniowie z Dąbrowy debiutowali. Łatwo
nie było, ale trudne łowisko oraz rwąca woda przysporzyły
naszym wędkarzom niezapomnianych emocji, a przy okazji
umożliwiło zdobycie bezcennych umiejętności. Wielki sukces w tym turnieju odniosła Lena Gogol z Chróściny, która
w kategorii Szkół Podstawowych zdobyła 1 miejsce.

Nowoczesny
PSZOK

Gmina podjęła już działania związane z pozyskaniem
środków unijnych na dofinansowanie budowy
nowoczesnej instalacji gospodarki odpadami. Kwota
o jaką ubiegają się włodarze to miliom złotych.
Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać
w projekcie wynosi 90 % wnioskowanej kwoty.
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Szkółkę wędkarską „Różanki” reprezentowali: szkoły podstawowe: SP TAK – Lena Gogol (1. miejsce), PSP Chróścina – Estera Nicpoń (19.), Maciej Kulikowski (21.), Patryk Telecki (35.), Michał
Diechtiar (39.) – wszyscy PSP Dabrowa; gimnazja: PSP Dąbrowa –
Dominik Tyrański (16.), PSP Chróścina – Adam Wiench (19.); licea
i technika: ZSE Ekonomik – Klaudiusz Gonsior (5.), ZSE Elektryczniak – Jakub Szczeciński (8.)

N

asze plany podyktowane
są szybkim rozwojem tego
rodzaju gospodarki, a także
wymogami Unii Europejskiej,
która kładzie ogromny nacisk
na segregowanie odpadów
i śmieci czy ograniczenie ich
produkcji – mówi zastępca
wójta gminy Dąbrowa Marcin
Oszańca.
Całość inwestycji obejmie
modernizację terenu, który na
wstępie trzeba odpowiednio
utwardzić. Pojawi się tam waga
samochodowa i 23 pojemniki
na frakcje odpadowe. Innowacją inwestycji jest pomysł
stworzenia miejsca do wymiany rzeczy używanych. Mieszkańcy gminy będą mogli w tym
miejscu zostawić przedmioty,
które nie są im już potrzebne,
a mogą posłużyć innym.
– Ważnym elementem całego projektu jest również

montaż automatu do odbioru
butelek typu PET, który stanąć ma na placu przy Urzędzie
Gminy – mówi Marcin Oszańca. Gdyby udało się nam zrealizować ten pomysł, byłby to
pierwszy tego typu automat
w województwie opolskim –
dodaje.
Należy dodać iż, automat
za każdą oddaną butelkę nabija na konto klienta określoną kwotę. Jeden z pomysłów
inicjatorów przedsięwzięcia
zakłada, że o uzbieraną kwotę
pomniejszany byłby rachunek
za wywóz odpadów.
Do końca roku powinna zapaść decyzja dotycząca pozyskania dofinansowania, prace
zaplanowane są na wiosnę
przyszłego roku. Pierwszym
elementem zwiastującym realizację projektu będzie pojawienie się automatu do odbioru butelek.
www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

maj
2 0 1 9

II Parafialny Festyn
w Dąbrowie za nami
Przejażdżka bryczką,
gry i zabawy dla dzieci i
nieco starszych, występy
muzyczne, a przede
wszystkim szczytny
cel – zbiórkę pieniędzy
na fundusz remontowy
zaplecza sanitarnego
przy kościele pw. Św.
Wawrzyńca w Dąbrowie.

J

uż po raz drugi dąbrowianie bawili się podczas
Festynu parafialnego, na
placu przy plebanii. Organizatorzy zadbali o szereg
atrakcji. W programie znalazły się występy muzyczne
Chóru parafialnego z Lewina Brzeskiego oraz Bogny
Cierpickiej z Dąbrowy. Gry
i zabawa dla dzieci jak i
podnoszenie ciężarów dla
nieco starszych. Dodatkową atrakcją była przejażdż-

ka bryczką, na kucyku, a
także dmuchany zamek,
obok którego obojętnie nie
przeszedł żaden maluch
na festynie. Nie zabrakło
również stanowisk gastronomicznych z pysznym
ciastem, kiełbaską z grilla,
bigosem czy świeżonką.

– Pomysł organizacji festynu wziął się z potrzeb naszej
parafii – mówi organizatorka
Elżbieta Zelek z Koła Gospodyń Wiejskich. – Remontu
wymaga cześć sanitarna
znajdująca się przy kościele,
w ubiegłym roku zebraliśmy
kwotę 3,5 tyś złotych. Ponie-

Śpiewać każdy może
Za nami VII Gminny Festiwal
Piosenki Przedszkolnej „Mały
Liść Dębu”. W tym roku odbył
się pod hasłem „ Jedz owoce
i warzywa, będziesz zdrów jak
ryba”.

P

ubliczne Przedszkole w Dąbrowie
pokazało tym samym, że edukacja
naszych najmłodszych mieszkańców
nie musi wiązać się z popularną wśród
dzieci nudą. Przygotowując wychowanków do festiwalu, nauczycielki
przemycały również tematy edukacyjne i prozdrowotne dotyczące zdrowego odżywiania. I taki charakter miał
również wspaniały poczęstunek przywww.gminadabrowa.pl

waż potrzeby związane z remontem są duże tegoroczną
kwotę 3 tysiące złotych również przeznaczamy na ten cel
– dodaje.
Choć inicjatorem festynu
jest Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy, do współpracy włączyła się również
rada parafialna, a także
ksiądz proboszcz Marcin
Bonk, który udostępnia teren
przy plebani, a także wspiera organizatorów imprezy.
– Bez pomocy wszystkich
ludzi dobrego serca z Dąbrowy nie było by tak wielkich
efektów naszej pracy – mówi
Elżbieta Zelek. – Dziękujemy
mieszkańcom oraz wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, wasz udział
jest bezcenny. Liczymy na
dalszą współpracę – dodaje
organizatorka.

gotowany przez organizatorów. Dzieci
i goście mogli spróbować owocowych
jeżyków czy wspaniałych babeczek ze
szpinakiem.

Festiwal przebiegał we wspaniałej
atmosferze. Mali artyści na scenie czuli
się jak prawdziwi profesjonaliści. Obca
im była trema związana z występem
przed publicznościom czy blask fleszy. Rosną nam w gminie małe-wielkie
gwiazdy.
Na scenie mogliśmy podziwiać 9
występów w trzech kategoriach: soliści, duety, zespoły
Każdy występ prezentował wysoki
poziom artystyczny. Oprócz umiejęt-

ności wokalnych dzieci prezentowały
również wspaniałą grę aktorską. Całość dopełniły nietuzinkowe stroje.
Mały Liść Dębu ma w swojej tradycji jeszcze jeden ważny element. T
wygranymi są wszyscy artyści. Dzieci
otrzymały wspaniałe upominki oraz
pamiątkowe medale.

11

Gminny Dzień Dziecka
Zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami
na wielki piknik
pełen atrakcji:

Dzień Dziecka
7 CZERWCA (PIĄTEK), GODZ. 15.30

z. 15.30
DĄBROWA,wTEREN
ie, godZAMKU
DąbrowPRZY
ku
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7
w programie:
☺ gry i zabawy
z animatorami oraz
bajkowymi
postaciami
MALOWANIE
TWARZY

☺ występy artystyczne
(Klub seniora)

☺ dmuchańce, bańki mydlane
malowanie twarzy

BAŃKI MYDLANE
DMUCHAŃCE

☺ strefa malucha
(do 3 roku życia)
☺ Darmowe frytki,
popcorn wata cukrowa
GRY I ZABAWY

☺ Kącik gastronomiczny
dla dorosłych: domowe
ciasto oraz dania z grilla
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