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

„M

oja zagroda” i „Aktywna wieś” to sztandarowy konkurs, rozstrzygany
już od wielu lat na terenie
gminy Dąbrowa. Jego zadaniem jest wyłonienie najpiękniejszych, najbardziej
estetycznych, ale też najbardziej wpisujących się
w krajobraz gminy posesji
i sołectw.
– Regulamin konkursu określa zasady przyznawania punktów w poszczególnych kategoriach
ocenianych przez komisję
konkursową. Zależy nam
przede wszystkim na docenieniu pracy naszych
mieszkańców,
pokazanie,
że gmina docenia ich wkład
w wizerunek posesji, który
przecież
niejednokrotnie
wpływa na obraz całej gminy. Każda posesja zgłoszona do konkursu to osobna
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historia, ciężka praca i zaangażowanie często całych
rodzin. Dzięki temu konkursowi chcemy podziękować naszym mieszkańcom,
a także zachęcić innych, aby
chcieli pochwalić się tym co
mają wokół domu – mówią
członkowie komisji konkursowej.
W tym roku do konkursu
zgłoszonych zostało kilka
posesji, które ujęły swoim
pięknem, duchem i aranżacją komisję konkursową.
Ex aequo pierwsze miejsce zajęły posesje państwa
Groszków z Mechnic i Gacz-

kowskich z Siedlisk. ,Drugie
miejsce przyznano posesji
państwa Seiferd z Mechnic. Wyróżnienie otrzymały posesje pani Rosińskiej
z Chróściny i Łobos-Mazur
z Niewodnik.
Aktywna wieś to wieś
otwarta na wszelkie działania społeczne, podejmująca
wyzwania, kultywująca tradycję, a także wprowadzająca innowacje. Aktywność
wsi to działania jej mieszkańców ich zaangażowanie
w kształtowanie wizerunku
i roli społecznej „małych ojczyzn”. W tej kategorii komi-

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

www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

wrzesień
2 0 1 9

Od Moniuszki do… disco-polo
Tradycje dożynkowe
mają głębokie korzenie
w społeczności wiejskiej
i ogromne znaczenie
jako symbol obfitości
i urodzaju.

D

ożynki koncelebrowane
są na płaszczyźnie sołectw, gminy powiatu, wojewódzkiej, a także krajowej,
co podnosi ważność i znaczenie tych uroczystości.
Przyjmują one różny wymiar i formę, a kreatywność
i pomysłowość organizato-

rów z roku na rok zaskakuje
społeczność lokalną.

Muzycznie „od Moniuszki do disco-polo” – tak obchodzono dożynki w Naroku. Oprócz tradycyjnych
części obchodów związanych z uroczystą mszą
świętą,
przemarszem
barwnego korowodu czy
tradycyjnego przekazania
chleba na ręce włodarza
gminy, uroczystość nabrała jeszcze jeden ważny
wymiar. Pokazała, że jed-

ność lokalną i współdziałanie można połączyć jak
klasykę z muzyką „lekką,
łatwą i przyjemną”. Prócz
oprawy muzycznej, organizatorzy dożynek, sołtys
i Rada Sołecka Naroka zadbali również o występy
artystyczne i emocje sportowe. Było pięknie, barwnie, uroczyście, a przede
wszystkim przyjacielsko
i rodzinnie.

Korona z Naroka II w powiecie
Druga w powiecie korona żniwna
jest w gminie Dąbrowa.

A

wszystko dzięki delegacji sołectwa
Narok, które w tym roku reprezentowało naszą gminę na Powiatowych
Dożynkach w Starych Budkowicach.

Korona żniwna przygotowana
przez nasze sołectwo na tyle ujęła komisję konkursową, że przyznano jej 2.
miejsce w powiecie. Korona jest efektem ciężkiej wielomiesięcznej pracy
przedstawicieli sołectwa Narok, a dla
naszej gminy to ogromny powód do
dumy.
www.gminadabrowa.pl
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Chleba nam nie może zabraknąć

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

D

ąbrowa, to gmina typowo 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 zaangażowaniem przygotowują
się to tego ważnego dnia.
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Uroczysta msza święta koncelebrowana przez
księdza Józefa Maślankę,
proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie, rozpoczęła
obchody dożynkowe w Prądach. Następnie ulicami
sołectwa przejechał piękny
kolorowy korowód, prowadzony przez sołtysa wsi Andrzeja Piotrowicza.
– To wielkie wydarzenie
dla naszej miejscowości, jesteśmy dumni, że mogliśmy
się przyczynić do organizacji tak pięknego przebiegu
dożynek – mówią niemal
jednogłośnie mieszkańcy
Prądów.

Pięknie przystrojone posesje, liczne scenki w korowodzie, a także udział
pozostałych sołectw gminy
są świadectwem ważności
i rangi imprezy.
Po częściach oficjalnych
i powitaniu gości przez sołtysa Prądów i jego żonę głos
zabrali starostowie dożynkowi Kazimierz Wojdyła
i Joannę Chaduch, którzy
przekazali zacny bochen
chleba na ręce wójta gminy
Dąbrowa, Katarzyny Gołębiowskiej – Jarek oraz przewodniczącego Rady Gminy
Mariusza Konopy.
– Przekazanie chleba na
ręce włodarzy to piękna tra-

dycja, symbol powierzenia
dobra mieszkańców gminy.
Moim zadaniem jako włodarza gminy jest dbanie, aby
chleba nigdy nie zabrakło
w naszej gminie – mówi Katarzyna Gołębiowska – Jarek.
Tradycją
przekazania
chleba jest podzielenie go
pośród gości dożynkowych,
co symbolizuje dobrostan
gospodarstw domowych. Po
oficjalnych uroczystościach
nadszedł czas na część artystyczną, która dzięki zaangażowaniu organizatorów
była bardzo bogata, a repertuar zadowolił nawet
najbardziej wymagającego

www.gminadabrowa.pl
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widza. Na dożynkowej scenie podziwialiśmy występy
Gminnej Orkiestry Dętej,
Zespołu Tańca Ludowego
Modrzewiacy Pauliny Kijowskiej, 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 gminnych to wielkie wyzwanie,
ale także wspaniałe doświadczenie. Staraliśmy się,
aby impreza była zacna,
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dbając o każdy jej szczegół
– mówi sołtys wsi Prądy. –
Ogromne
zaangażowanie
mieszkańców wsi, pomoc
sąsiednich sołectw, zaprzyjaźnionych grup i włodarzy
gminy pozwoliła nam na
dopięcie imprezy na ostatni
guzik. Chciałbym podzię-

kować moim mieszkańcom,
sołectwu Siedliska, Klubowi
Seniora z Dąbrowy, RSP Wydrowice, a także wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy. Tylko
wspólna praca może przynieść takie efekty – dodaje
sołtys.

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

P

iękne uroczystości dożynkowe to ogromny atut społeczności lokalnej naszej gminy. Zaangażowanie mieszkańców, 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 atmosfera, a wszystko to okupione uśmiechem uczestników.
To największy wyraz wdzięczności lokalnych mieszkańców. Społeczność Skarbiszowa znalazła swój sposób na obchody dożynkowe, który oprócz tradycyjnych elementów
zawierał jeszcze jeden, najważniejszy – rodzinną atmosferę
i otwarte serce.

www.gminadabrowa.pl
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Sukces Ciepielowic
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.

P

iękne stroje, uśmiech na
twarzy delegatek Żelaznej,
a także wspaniała korona
żniwna, to najlepszy wizerunek naszej gminy, który stanowi wspaniałe świadectwo

zaangażowania i kreatywności mieszkańców.

Tegoroczne dożynki wojewódzkie to również wielki
sukces sołectwa Ciepielowi-

ce. Nasi reprezentanci otrzymali wspaniałe wyróżnienie
w konkursie organizowanym
przez Marszałka Województwa Opolskiego „Piękna wieś
opolska 2019” w kategorii
„Najpiękniejsza wieś”.
Teren rekreacyjny z placem zabaw Nivea i piękna
wiata to tylko cześć realizacji, jakie powstały na terenie tego sołectwa. Ogromne
zaangażowanie sołtys wsi

Heleny Cisowskiej, rady
sołeckiej, a także stowarzyszenia „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 zaangażowaną społecznością klaruje
się przed Ciepielowicami
świetna przyszłość.

Najpiękniejsze korony żniwne
w gminie Dąbrowa
Plecione, układane, ozdabiane, to one są
najważniejszymi bohaterkami obchodów
dożynkowych – korony żniwne.

M

etoda 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 zaangażowane były w tworzenie koron żniwnych – symbolu
obfitości plonów.
Tegoroczna komisja w składzie Monika Ożóg (dyrektor
Muzeum Śląska Opolskiego), Joanna Wilk (kierownik Departamentu Kultury i Turystki Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu) oraz Marek Jary (instruktor kulturalno-oświatowy GOKiR) mieli przed sobą nie lada wyznanie, bo jak tu
wybrać najpiękniejszą z najpiękniejszych.
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– 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.
www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

wrzesień
2 0 1 9

Dzieci i młodzież wrócili do szkół

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

Z

a nami uroczyste inauguracje roku szkolnego
w gminie Dąbrowa. Ten rok

jest szczególnie ważny dla
oświaty na terenie gminy.
Po wprowadzeniu reformy
wygaszeniu uległy gimnazja w Żelaznej, Dąbrowie
i Chróścinie, a uczniowie
szkół podstawowych rozpoczęli naukę w systemie
8-klasowym, co wymagało
dużej reorganizacji pracy w szkołach. Obecnie na

Zwycięski duet
Lasota

terenie gminy działają 3
szkoły podstawowe, w których naukę rozpoczęło 530
uczniów.
– Szkoła to ważny etap
w życiu każdego ucznia, należy ułatwić dziecku start,
wspierać je, ale też stawiać
przed nim nowe wymagania – tłumaczą zgodnie na-

uczyciele z gminy Dąbrowa.
– Każde dziecko wymaga naszej uwagi, zrozumienia, ale
szkoła to też dobry czas, żeby
nauczyć się pracy w grupie –
dodają.
Redakcja „ŻGD” życzy
wszystkim uczniom i nauczycielom wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym
i wzajemnego zrozumienia.

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

Z

awody w tenisie ziemnym to impreza, która z roku na
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród amatorów tego wyjątkowego sportu. Rozgrywki deblowe trwające cały dzień odbywały się jednocześnie
na trzech kortach – dwóch w Karczowie i na korcie w Dąbrowie. Wielkie emocje, wspaniała atmosfera, a także sportowa 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
www.gminadabrowa.pl
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Nowi dyrektorzy – nowe plany

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

R

enata
Planert-Palak
jest p.o dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie. Ze szkołą
związana jest od wielu lat.
Jak sama mówi: „odkąd pamiętam szkoła zawsze była
ważna w moim życiu”. – Zawsze lubiłam się uczyć i rozwijać swoje pasje – dodaje.

W zawodzie pracuje 30
lat jako nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej i plastyki. W swojej pracy zawsze
kierowała się pasją i chęcią
rozwoju uczniów. Chętna
do podejmowania wyzwań
i nowych zadań, pod jej kierownictwem uczniowie sięgali po najwyższe wyróżnienia w konkursach o zasięgu
gminnym,
powiatowym
i wojewódzkim. – Chciałabym kreować szkołę nowoczesną, otwartą na sukces
pedagogiczny. Jednocześnie
jestem świadoma ponoszenia
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odpowiedzialności za całokształt placówki. Wiem, że
od postawy i charyzmy dyrektora w znacznym stopniu
zależą losy wychowanków.
Ważne są również nadzieje
i satysfakcje rodziców.
Renata Planert – Palak
od września 2019 roku pełni rolę p.o dyrektora PSP
w Chróścinie. Ma wiele
planów i wizję kreowania
wizerunku szkoły. W swojej pracy kładzie nacisk na
komunikację oraz otwartość i taką placówkę chciałaby 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 wzajemnie uczyć się od siebie i inspirować.
Małgorzata
Kozakiewicz jest dyrektorem
Publicznego
Przedszkola
w Dąbrowie. – 12 lat pracy
w przedszkolu to ogromne
przywiązanie do miejsca
i ludzi. Mam bardzo duże

poczucie
odpowiedzialności za moje przedszkole, a to
przerodziło się w chęć poprowadzenia tej jednostki
w odpowiednim momencie.
I taki chyba właśnie naszedł
– mówi.
Ogromna potrzeba działania, głowa pełna pomysłów,
a także umiejętność pracy
z dziećmi, rodzicami i kadrą
to tylko niektóre zalety nowej pani dyrektor. Innowacje
wdrażane były sukcesywnie,
a to tylko wstęp do tego co
dyrektor chce zaproponować wychowankom i ich rodzicom. – Wizję przedszkola
mam wspólną z kadrą. Przede wszystkim są to działania edukacyjne, obecnie
uczestniczymy w programie
„Dwujęzyczna
Opolszczyzna – przedszkole językowe” , „Mały miś w świecie
wielkiej literatury”, a także
„Zdrowe przedszkole”, chcemy wprowadzić doniczkową
uprawę ziół i warzyw, aby
nasi wychowankowie mieli
możliwość poznania ziół, ich
upraw, a także zastosowania
– tłumaczy.
Nowa dyrektor zapewnia również, iż kierowana
przez nią placówka będzie
miejscem otwartym i przyjaznym dzieciom. Bo szczęśliwe dziecko jest bezpieczne,
aktywne i ciekawe świata.
Bartłomiej
Walków
został dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie. Społecznik,
sportowiec, nauczyciel, wychowawca, prezes klubu
sportowego, a od niedawna
dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie.
Bartłomiej Walków swoją
przygodę z oświatą rozpo-

czął 20 lat temu jako nauczyciel wychowania fizycznego
oraz wychowawca w świetlicy.
– Jestem osobą aktywną
podejmującą działania na wielu płaszczyznach społecznych.
Przez wiele lat pełniłem funkcję gminnego koordynatora
sportu szkolnego, byłem również członkiem zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego, a także członkiem
Zarządu Oddziału ZNP w Opolu. Podejmowane działania
wiele mnie nauczyły i ukierunkowały w działaniu, zdobyte
doświadczenie pozwoliło mi
również patrzeć wielopłaszczyznowo na problem oświaty
i edukacji na poziomie społeczności lokalnej – opowiada.
Szkoła w Dąbrowie jest
największą w gminie Dąbrowa, ma swój ogromny potencjał, ale też słabe strony.
– Moja wizja prowadzenia
szkoły opiera się na analizie
jej słabych i mocnych stron.
Będąc nauczycielem z 20-letnim stażem przechodziłem
różne etapy funkcjonowania
placówki. Moim planem jest
zminimalizowanie tego, co
w szkole jest najsłabsze i opieranie jej działalności na samych atutach. Chciałbym, aby
szkoła w Dąbrowie spełniała
wymagania szkoły o walorach państwowych, europejskich, a nawet światowych.
Chciałbym, aby absolwenci
byli ludźmi doskonale przygotowanymi do kolejnych etapów życia i wymagań, jakie
będzie przed nimi stawiało
życie zarówno pod względem edukacyjnym, w zakresie
zdobytej wiedzy, ale też pod
względem społecznym i emocjonalnym – wylicza.
www.gminadabrowa.pl
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Śpiewające ZAMCZYSKO

Dąbrowskie Zamczysko
rozbrzmiało muzyką
z duszy płynącą.

D

źwięki rodem z krainy łagodności przez dwa dni
rozbrzmiewały na zamku
w Dąbrowie bawiąc i jednocząc publiczność z całej
Polski. A wszystko za sprawą
Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”.
To już 11 edycja festiwalu, który cieszy się uznaniem sympatyków „muzyki
duszy” – poezji śpiewanej.
Festiwal odbywa się w niezwykłej scenerii dworskiej
zamku w Dąbrowie, co nadaje mu niezwykłej aury
i zapewnia niepowtarzalny
klimat.

www.gminadabrowa.pl

– Większość festiwali
propagujących tego typu
muzykę odbywa się w górskiej scenerii. Jakoś się utarło, że dźwięki te towarzyszą
górskim wędrówkom i spotkaniom ogniskowym. Zamczysko dzięki miejscu w którym się odbywa ma swój
niezwykły klimat, który
przyciąga sympatyków takich wydarzeń – mówi Jerzy,
który na festiwal przyjechał 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 magicznie – dodaje.

W tegorocznym programie festiwalu znalazły się
ballady poetyckie, utwory
kabaretowe, folkowe, a nawet rockowe. Nie zabrakło
również piosenek turystycznych, które od lat sta-

nowią fundament festiwali
poetyckich.
W Zamkowej scenerii
zaprezentowało się 12 wykonawców, a każdy z nich
przekazał
publiczności
niezwykłe emocje, wyjątkowe dźwięki i energię.
W pierwszym dniu przed
festiwalową publicznością
zaprezentowali się: Irena
Hodowaniec, Robert Mazurkiewicz & Przemysław
Bielawa, Piotr Pieńkowski
i grupa Sąstąd. Publiczność
mogła również usłyszeć
ballady rosyjskie z repertuaru Bułata Okudżawy,
Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej
w wykonaniu Andrzeja
Koryckiego i Dominiki
Żukowskiej, a „piosenki
z wybrzeża i morskie opowieści” przedstawiła trójmiejska Formacja.
Drugi dzień festiwalu,
choć deszczowy, nie zawiódł
publiczności zgromadzonej
pod Zamkiem w Dąbrowie,
a wszystko dzięki takim artystom, jak: Na Piątym Progu, A Gdyby Tak, Grupa Na
Swoim oraz Wszystkiego
Najlepszego. Zwieńczeniem
tegorocznego „Zamczyska”
był koncert wokalisty i poety, znanego choćby z przeboju „Niebo do wynajęcia”,
Roberta Kasprzyckiego oraz
cenionego wykonawcy młodego pokolenia – Skubasa.
Organizatorzy
Gmina Dąbrowa oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie już zapowiadają realizację przyszłorocznego festiwalu, zapewniając, że będzie on stałym
wydarzeniem w kalendarzu
imprez gminy.
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Strażacy na sportowo

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

J

aki powinien być strażak
ochotnik? Jak szybko powinien działać podczas akcji? Na te pytania mogliśmy
znaleźć odpowiedź podczas
gminnych sportowo-pożar-

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

Cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych
z gminy Dąbrowa brały
udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Jest to
okazja nie tylko do spotkania i wymienienia poglą-

dów, ale także do sprawdzenia swoich umiejętności
i możliwości w warunkach
nieco innych niż podczas
akcji.
– Trenujemy w każdej
wolnej chwili, szkolimy się,
staramy podnosić kwalifikacje w każdej możliwej dziedzinie ułatwiającej i umożliwiającej sprawną pomoc
potrzebującym. W naszym
powołaniu ważna jest sprawność fizyczna i czas działania.
Często liczą się sekundy, takie zawody to dobra okazja
do sprawdzenia możliwości
indywidualnych ale też zespołowych – mówi Marek,
uczestnik zawodów.
– Jestem dumna, że na
terenie gminy tak sprawnie
działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Mieć takich strażaków po
swojej stornie to dla mnie
wielka duma, ale też gwarancja, że bezpieczeństwo

mieszkańców jest w dobrych
rękach – mówi wójt gminy
Katarzyna
GołębiowskaJarek.
Ochotnicy w rywalizacji o Puchar Wójta Gminy
Dąbrowa startowali w 6
kategoriach: drużyny męskie, damskie, młodzieżowe
dziewczęce i chłopięce, harcerskie dziewczęce i mieszane, a klasyfikacja przedstawia się następująco:

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
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Wielki mecz w wielkiej oprawie
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 sportowych ważna jest sama idea
i dobra zabawa – mówi Mariusz Konopa, Przewodniczący Rady Gminy, który w tym

roku stał na czele reprezentacji gminy Dąbrowa.
Jak co roku podczas
meczu nie zabrakło wielkich emocji, zaciętej walki
pomiędzy
zawodnikami.
Licznie zgromadzona pub-

nie w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki
przychylności i zrozumieniu władz Urzędu Marszałkowskiego udało się dojść
do wspólnego konsensusu. Za co jesteśmy szalenie wdzięczni. Inwestycja
za ponad 10 mln złotych,
przekazanych z dofinansowania właśnie się rozpoczyna – mówi Katarzyna

Gołębiowska-Jarek, Wójt
gminy Dąbrowa.
Inwestycja obejmuje bowiem nie tylko wymianę całej nawierzchni na odcinku
ponad 2 km, ale także przebudowę całej infrastruktury
związanej z wykonaniem
odwodnienia,
kanalizacji
burzowej, zjazdów do prywatnych posesji, a także wykonanie chodnika.
– Najpierw zostanie przebudowana
infrastruktura
podziemna, sieć energetyczna i kanalizacja deszczowa.
Po zamknięciu tego etapu
rozpoczniemy
wymianę
konstrukcji jezdni i wykonamy stabilizację, podbudowę
z kruszywa oraz warstw bitumicznych. Przygotowane
zostaną ciągi pieszorowe-

Narok z nową drogą
Umowa na remont drogi
w Naroku podpisana.
Przed nami realizacja
inwestycji opiewającej na
kwotę ponad 10 mln zł.
– To efekt kilkumiesięcznej pracy i rozmów
z marszałkostwem. Droga
ta nie była priorytetem
w ich inwestycjach, a dla
nas miała ogromne znacze-

www.gminadabrowa.pl

liczność z wielkim sercem
dopingowała naszą reprezentację, a mecz zakończył
się wynikiem 3:3. Przeciwnicy reprezentacji gminy
Dabrowa już zapowiedzieli
rewanż za rok.

rowe, chodniki, zatoczki autobusowe, a także miejsca
postojowe przy kościele –
wylicza Przemysław Szukalski – kierownik budowy.
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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.

P

ustułka, puchacz i płomykówka to
bohaterowie spotkania – mówi Bogdan Partyka, instruktor wędkarskiej
szkółki „Różanki”. – Goście z zaproszonego przez nas ośrodka opowiadali dzieciom o opiece nad sowami, ich środowisku, naturalnych zachowaniach, stylu
życia, czy sposobie odżywiania się. To,
czy zajęcia były ciekawe, potwierdzały
tylko twarze dzieci, które przez całe zajęcia siedziały z uwagą na twarzy.

– Od kilku lat realizujemy taką wymianę między Niwnicą – mówi sołtys
Chróściny Magdalena Podsada. – Zapraszamy się nawzajem na większe
uroczystości i podtrzymujemy tę owocną współpracę, w ubiegłym roku nasze
dzieci były na uroczystości Mikołajkowej w Niwnicy, a my zaprosiliśmy je teraz z rewizytą. My mamy swoje pomysły, Niwnica ma swoje, warto spotykać
się i wymieniać doświadczenia, a korzystają przy tym nasze dzieci.

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

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

M

usieliśmy szybko podjąć działania
mówi
wójt gminy Dąbrowa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek,
chodzi o zobowiązania wynikające z umowy jeszcze
sprzed 10 lat, z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolniczego. Obligowała nas ona
bowiem do wykupu ziemi
po aktualnej cenie rynko-
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wej. W związku z tym podjęliśmy decyzję o utworzeniu na tym terenie parku
rekreacyjno-edukacyjnego
– dodaje wójt.

W chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem
zupełnie nowej przestrzeni
rekreacyjnej dla mieszkańców gminy, która prócz walorów rekreacyjnych będzie
pełniła również funkcję
edukacyjną. A samorządowcy podejmują działania, aby na realizację tego
przedsięwzięcia pozyskać
środki zewnętrzne.

– Skoro mamy już teren
zagospodarujmy go tak, aby
był kolejną chlubą gminy,
miejscem wypoczynku i rekreacji naszych mieszkańców. Nie chodzi o to, aby stał
on odłogiem i niszczał, to

już przerabialiśmy. Bardzo
liczę na pomoc i wsparcie
sołectwa i jego mieszkańców, aby pokazać, że teren
ten został należycie wykorzystany – dodaje wójt.
www.gminadabrowa.pl

Rolkowisko i skatepark w Dąbrowie…
Cel to marzenia z datą realizacji.
My mamy wszystko, cel, marzenia
i daty.

S

tworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego dla wszystkich
mieszkańców gminy, obejmującego
skatepark i tor do jazdy na rolkach to
marzenie, którego data realizacji jest
faktem.
– Już od dłuższego czasu widoczna była potrzeba stworzenia takiego miejsca dla naszej młodzieży.
Obecnie używają oni części jezdni do Opola lub asfaltowych dróg,
stwarzając tym samym zagrożenie
w ruchu drogowym. Chcemy młodzież zatrzymać u nas, dbać zarówno o jej bezpieczeństwo i stwarzać
możliwość rozwoju, dawać szanse
takie, jakie dają duże miasta, tylko
na bardziej przyjaznym gruncie, bo
naszym wiejskim – mówi wójt gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek.
Projekt zakłada modernizację
i przebudowę istniejącego już boiska, stworzenie skateparku i rolkowiska, zaplecza sanitarnego,
umożliwiając dostęp do niego również mieszkańcom gminy, a także
gruntowny remont istniejącej szat-

ni, z której korzystają dąbrowscy
sportowcy.
– Boisko staje się miejscem życia
społecznego i sportowego mieszkańców gminy. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się mecze piłki nożnej, które stały się alternatywą na
spędzanie wolnego czasu dla mieszkańców. Fajnie będzie móc oprócz
tego skorzystać z innej formy sportu
czy rekreacji. Tyle mówi się o sporcie
wśród młodzieży, o jego propagowaniu. Będziemy mieli do tych działań
idealną bazę – cieszy się prezes KS
Dąbrowa Andrzej Dolipski.
Projekt zakłada również zagospodarowanie terenów zielonych
wokół rolkowiska. Wykonane zostaną nowe nasadzenia, drzewa
i krzewy mocno kwietne. Zawieszone zostaną karmniki. Przestrzeń
będzie przyjazna zarówno dla
mieszkańców gminy jak i zwierząt.
Chodzi tu o zachowanie bioróżnorodności, która jest naszym naturalnym sprzymierzeńcą.
Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Dąbrowa i Stowarzyszenia KS Dąbrowa i w 80 procentach zostanie sfinansowany ze
środków zewnętrznych w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Borów
Niemodlińskich.
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ZOSTAŃ KONSTRUKTOREM
SWOJEJ GMINY
PŁAĆ PODATKI
TAM GDZIE MIESZKASZ
Rozliczenie podatku w miejscu faktycznego
zamieszkania jest niezwykle ważne dla Twojej gminy, bowiem, aż 37,79% podatku dochodowego 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

wypełnij formularz

z aktualizuj swoje miejsce
zamieszkania
Gmina Dąbrowa

z aktualizuj swoje miejsce
zamieszkania
Gmina Dąbrowa

zaakceptuj zmiany

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

www.gminadabrowa.pl
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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.

Wezmę w dzierżawę grunty
orne i łąki.

Tel. 691-750-865
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