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Wiedzę o samorządzie
terytorialnym mają wzorową
„Konkurs wiedzy
o samorządzie
terytorialnym”
organizowany przez
Urząd Marszałkowski
w Opolu zakończył się dla
reprezentantów naszej
gminy wielkim sukcesem.

N

aszą gminę reprezentowali Julia Langner i Piotr
Bil z Dąbrowy. – Celem konkursu było zainteresowanie
młodzieży tematyką samorządową, a także podniesienie ich wiedzy na ten temat
– wyjaśnia Tomasz Sąsiadek, nauczyciel historii
z PSP w Dąbrowie.

W związku z 15-leciem
obecności Polski w UE tegoroczna edycja tematycznie
nawiązywała do obchodów
rocznicowych, większość
pytań dotyczyła Unii Europejskiej, jej organizacji
i funkcjonowania.
Eliminacje do wojewódzkiego finału składały się
z dwóch etapów. Pierwszym
był pisemny test, składający
się z 30 pytań, do części ustnej przechodziło 11 najlepszych uczestników. Do finału zakwalifikował się Piotr
Bil, który musiał zmierzyć
się z dwoma z trzech pytań
ustnych oraz przedstawić

prezentację na temat swojej
gminy.
Ostatecznie Piotr zajął
świetne 2. miejsce. W konkursie wzięło udział 69

uczniów
najstarszych
klas szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych z całego województwa opolskiego.

Kontynuacją
obchodów
była uroczysta msza koncelebrowana przez proboszcza
miejscowej parafii ks. Edmunda Sachtę, a także uroczysty
apel, podczas którego, wręczone zostały strażakom ochotnikom, brązowe, srebrne i złote
odznaczenia za służbę.
Bycie strażakiem – ochotnikiem, to odpowiedzialne

zadanie, jesteśmy dumni, że
na terenie naszej gminy prężnie działają 4 ochotnicze jednostki. Inwestycja w naszych
ochotników to przede wszystkim inwestycja w nasze bezpieczeństwo. I my radni będziemy
o tym pamiętać – mówił Mariusz Konopa, przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa.

Wielki dzień OSP w Żelaznej
Uroczystym przemarszem,
na czele którego stanęła
reprezentacja Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej z Węgrów,
rozpoczęły się uroczystości
związane z poświęceniem
i przekazaniem
przebudowanej remizy
strażackiej i samochodu
jednostce OSP w Żelaznej.

T

a remiza to Wasz drugi
dom, każda zainwestowana
złotówka procentuje, będziemy o was pamiętać i wspierać
w miarę naszych możliwości”
– powiedziała Katarzyna
Gołębiowska Jarek – Wójt
Gminy Dąbrowa, otwierając
tym samym listę podziękowań
kierowanych w stronę druhen
i druhów.

Wśród zaproszonych gości
znaleźli się Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSPRP Leonard Pietruszka,
P.O Komendanta Miejskiego
PSP w Opolu Leszek Koksanowicz, a także Marcin
Oszańca wicewójt Gminy
Dąbrowa i Mariusza Konopa
Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa.
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W Dąbrowie śpiewają już 20 lat
Jubileuszowy Wojewódzki
Festiwal Artystyczny
„Liść Dębu” już za nami.
Niezwykłe wydarzenie
podczas którego
swoje umiejętności
zaprezentować mogą
młodzi artyści ze
szkół podstawowych
województwa opolskiego.

T

o już 20 lat, kiedy gościmy artystów z całego województwa. Z roku na rok
przybywa wykonawców, co
świadczy o renomie naszej
imprezy – mówi organizatorka festiwalu Dorota

Słomka. – Prace organizacyjne zwykle zaczynamy
w listopadzie, a ja zawsze
mam pytanie, czy ktoś
w ogóle zechce nas odwiedzić. Tegoroczne zainteresowanie świadczy o tym, że
moje obawy nie mają pokrycia – dodaje.

W tym roku podczas
dwóch dni festiwalu na scenie
zaprezentowało się ponad
300 młodych wykonawców.
Podziwialiśmy ich występy
w kategorii: soliści, duety,
zespoły, domy kultury, studia
piosenki, szkoły muzyczne.
Wszystkie występy prezentowały wysoki poziom artystyczny, nie zabrakło również
elementów tańca i teatru.
– To wielki zaszczyt dla
gminy gościć podczas festiwalu tak wielu młodych
reklama

reklama

utalentowanych
uczniów.
Jest mi niezmiernie miło, że
impreza o randze wojewódzkiej odbywa się właśnie na
terenie naszej gminy – cieszy
się wójt gminy Katarzyna
Gołębiowska-Jarek.
Tradycją festiwalu jest
przyznawanie
nagrody
specjalnej Wójta Gminy
Dąbrowa. W tym roku bon
o wartości 500 zł do Salonu
Muzycznego Ragtime powędrował do najmłodszych
uczestniczek festiwalu – zespołu Allegro z Dąbrowy,
w skład którego wchodzą
uczennice klas I-III PSP
w Dąbrowie.
– Wszystkie występy
były poruszające i w moim
uznaniu każdy zasłużył na
nagrodę. Jednak zasady festiwalu są nieubłagane, a nagroda specjalna mogła zostać

przyznana tylko jednemu
zespołowi, stąd postanowiłam wyróżnić najmłodszych
uczestników – tłumaczy wójt.
– Wyjście na scenę i profesjonalne zaprezentowanie swoich umiejętności jest wielkim
wyzwaniem, a dziewczynki
poradziły sobie z tym znakomicie – dodała.
Warto również podkreślić, że imprezą towarzyszącą festiwalowi jest
konkurs plastyczny – „Impresje muzyczne”. W ramach konkursu uczniowie
prezentują swoje umiejętności, wykonując prace
plastyczne będące ilustracją wybranego przez siebie utworu muzycznego.
Prace wykonywane są dowolną techniką plastyczną,
a w tym roku zgłoszono ich
prawie 150.

Wezmę w dzierżawę
grunty orne i łąki.

Tel. 691-750-865
www.gminadabrowa.pl
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Złote Dęby 2019

Nagrody dla
najwybitniejszych
uczniów, a także
przyjaciół szkoły „Złote
Dęby”, już po raz 7.
wręczono podczas
uroczystej gali w PSP
w Dąbrowie.

P

rojekt „Złote Dęby” jest kontynuacją działań podjętych
po raz pierwszy w 2013 roku
– mówi Renata Planert-Palak z PSP w Dąbrowie. – Idea
przedsięwzięcia od lat jest ta
sama: wyłonienie i nagrodzenie najwybitniejszych uczniów
w kategoriach edukacyjnych
i społecznych. Zależy nam na
docenieniu starań młodzieży, ale też zmotywowaniu
innych uczniów do podejmowania inicjatywy. Statuetki
te to również podziękowanie
za wsparcie dla wielu wspaniałych osób, na które zawsze
możemy liczyć – dodaje.
W tym roku do nagrody
nominowano 48 uczniów
SP, 28 PG oraz 7 osób do sta-
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tuetki „Przyjaciel Szkoły”.
Po raz pierwszy wręczone
zostały dyplomy Honorowego Przyjaciela Szkoły.
Same nominacje co roku
cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko
uczniów, ale całej społeczności lokalnej. Liczba wejść
na stronę internetową szkoły wzrosła natychmiast
po ukazaniu się sylwetek
nominowanych
uczniów,
a przy gazetce ściennej
umieszczonej w szkole zawsze było tłoczno.Podczas
uroczystej gali nie zabrakło
wzruszeń, pięknych słów,
podziękowań.
W tym roku statuetki
otrzymali: „Artysta słowa”: Milena Szymaczewska (SP) oraz Wiktoria
Karakuła (PG), „Mistrz
wiedzy historycznej i obywatelskiej”: Julia Langner
(SP), Piotr Bil (PG), „Ścisłowiec”: Mikołaj Krzywy
(SP) oraz Wiktoria Karakuła (PG), „Naukowiec”:
Aleksandra Drąg (SP)

oraz Dawid Stepień (PG),
„Poliglota”: Maja Olender
(SP) oraz Damian Koziar
(PG), „Artysta”: Wojciech
Diduch (SP) oraz Justyna Gaczkowska i Damian
Jaskuła (PG), „Filantrop”:
Paweł Tempka, Patrycja
Szeremeta i Paulina Szeremeta (SP) oraz Sandra Sierakowska (PG). Kapituła
Złotych Dębów przyznała
również statuetkę „Super
Uczeń”, którą otrzymali: Mikołaj Krzywy (SP)
i Wiktoria Karakuła (PG)

– zdobywcy największej
liczby statuetek w cyklach
edukacyjnych.
W kategorii „PRZYJACIEL
SZKOŁY” z rąk dyrektor
szkoły Jolanty Wiśniewskiej
statuetki otrzymali: Katarzyna Gołębiowska – Jarek
– Wójt Gminy Dąbrowa, Barbara Jeleń, Teresa Sikora,
Piotr Półtorak, Dorota Tumielewicz i Sebastian Pelc,
Jarosław Szymaczewski oraz
rodzice uczniów 1a PSP. – Dla
nas są to niezwykle istotne
wyróżnienia. Laureaci w kategorii Przyjaciel Szkoły to
osoby, które wspierają naszą
działalność merytorycznie
i finansowo. Ważne, by w naszej społeczności, mieć osoby, które rozumieją potrzeby
i zawsze są chętne do działania – mówi Renata Planert
– Palak.
Nagrodą specjalną dla
wszystkich zaproszonych
gości był niezwykły koncert
Gminnej Orkiestry Dętej
pod batutą Jana Swatona.
Aranżacja muzyczna, znanych coverów porwała całą
publiczność, nie obyło się
bez bisu i owacji na stojąco.
R. Planert-Palak,
B. Książek i T. Sąsiadek

www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

czerwiec
2 0 1 9

Ocalić od zapomnienia

Dwa dni rozgrywek
sportowych,
rywalizacja, walka,
aktywność fizyczna,
medale, puchary
i pamięć o tych,
którzy odeszli. Tak
podsumować można
V Memoriał pamięci
Danuty Panufnik, który
odbył się w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Chróścinie.

I

mpreza rozpoczęła się
od uroczystego złożenia
kwiatów, przez zaproszonych gości pod tablicą pamiątkową poświęconą byłej dyrektorce tej szkoły.

www.gminadabrowa.pl

– To piękne, że upamiętniając tak ważną dla naszej
gminy osobę możemy jednocześnie przeżywać tak wspaniałe emocje związane z rywalizacją sportową – mówi
wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek. – Pani Danuta
dla wielu z nas była wzorem
do naśladowania, niezwykle
dobrym i ciepłym człowiekiem, za swojego życia wniosła do szkoły w Chróścinie
tę iskierkę, która dzięki tej
imprezie jest w niej po dziś
dzień – wspomina.
Po pięknych słowach
i pięknych gestach przyszedł czas na zmagania
sportowe uczniów ze szkół
z Gminy Dąbrowa, a także zaprzyjaźnionej szkoły
z Opola. Jak przystało na
wspaniałą imprezę sportową nie zabrakło woli walki, determinacji i głośnego
dopingu kibiców, którzy
wiernie dopingowali sportowców.
„Miniolimpijczyk” – pod
taki hasłem odbył się pierwszy dzień zmagań sportowych. Uczniowie klas I-III
mieli do pokonania kilka
konkurencji, m.in. sztafeta,

skok w dal i bieg z przewrotem w przód. Wszystkie zadania wymagały ogromnej
sprawności ruchowej i dużej determinacji. Zwycięzcami okazali się uczniowie ze
szkoły w Chróścinie przed
Dąbrową i Narokiem.
W drugim dniu zmagań
sportowych emocji również
nie zabrakło. „Super Dwunastka” dziewcząt z klas
IV – VIII oraz gimnazjum,

mecz koszykówki dziewcząt
czy piłki nożnej chłopców
rozgrywany na Orliku, dostarczyły wiernym kibicom
sporych wrażeń.
Impreza odbyła się pod
Honorowym
Patronatem
Wójta Gminy Dąbrowa Katarzyny Gołębiowskiej – Jarek, fundatora medali i pucharów dla sportowców.

„Super Dwunastka” dziewczęta klasy IV-VIII oraz gimnazjum: 1. PSP Chróścina, 2. PSP Dąbrowa, 3. PSP Narok;
koszykówka dziewcząt: 1. Dąbrowa, 2. Chróścina;
piłka nożna klasy IV i młodsze: 1. Chróścina, 2. Narok,
3. Dąbrowa;
piłka nożna klasy V-VI: 1. Chróścina, 2. Dąbrowa.
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Wspaniała wiadomość
dla Druhów OSP w Dąbrowie

OSP w Dąbrowie
otrzymało promesę na
zakup nowego wozu
ratowniczo – gaśniczego.

I

nicjatywa druhów z OSP,
spotkała się z akceptacją
Urzędu Gminy, który jako
pierwszy postanowił przekazać na ten cel kwotę 325
tys. zł.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla
nas celem priorytetowym.
Inwestycja w nowy sprzęt
dla ochotniczych straży pożarnych jest przede wszystkim inwestycją w mieszkańców gminy – mówi wójt
Katarzyna
Gołębiowska
– Jarek. Strażacy z OSP w ca-

6

łej gminie sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, aktywnie uczestniczą w szkoleniach
więc każdorazowy zakup nowego sprzętu to również podniesienie ich kompetencji –
dodaje wójt. Kwota przez nas
przyznana jest tylko częścią
tej, którą potrzebuje jednostka, reszta pozyskana zostanie
ze środków zewnętrznych.
Obecnie czekamy na zgodę
radnych dotyczącą przekazania tejże kwoty – dodaje wójt.
Podczas uroczystej gali
z rąk Wojewody Opolskiego
Adriana Czubaka, druhowie
otrzymali jedną z 14 promes dotyczących pokrycia
kosztów
dofinansowania
zakupu wozu. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

przeznaczy na ten cel kwotę
150 tys zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 210
tyś zł, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej kwotę
50 tys zł. Kwotę 25 tys zł,
ochotnicy z Dąbrowy dołożą z własnych środków.
– Pozytywna opinia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska
pozwoliła na otrzymanie dofinansowania do zakupu wozu
dla OSP w Dąbrowie – mówi
Katarzyna Gołębiowska – Ja-

rek – wójt gminy. Wniosek
o dofinansowanie został złożony przez organ gminy, a dalsze
etapy jego ewaluacji spadają
na barki OSP – dodaje.
Łączna wysokość dofinansowania na zakup wozów
przekroczyła 6 mln zł., przy
wartości inwestycji 10,5 mln
zł. OSP w Dąbrowie przyznano kwotę 435 tysięcy zł.
Pierwszy etap realizacji zakupu nowego wozu
druhowie z OSP mają już
za sobą. Katarzyna Gołębiowska Jarek, Wójt Gminy
Dąbrowa, wraz z Prezesem
OSP Dąbrowa, Dawidem
Zielonką, podpisali umowę na przekazanie dotacji
w wysokości 325 tysięcy
złotych.
www.gminadabrowa.pl
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Worek z nagrodami
dla uczniów PSP Dąbrowa

„Naturalnie, że
w plenerze fajnie” – pod
takim hasłem odbyło
się podsumowanie
unijnego projektu
„Bioróżnorodność
Opolszczyzny z lotu
ptaka”.

W

Centrum Wystawienniczo – Kongresowym
w Opolu uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach
przyrodniczych.
Samodzielnie
wykonali
Eko – przypinki, a także
spróbowali sił we florystyce itechnice wykonywania
hologramów.
– Na warsztaty zostali
zaproszeni najmłodsi uczestnicy projektu – mówi Renata Planert Palak – opiekun
projektu. – Nauka poprzez
zabawę jest najbardziej efekreklama

www.gminadabrowa.pl

tywna i przynosi najlepszy
efekt edukacyjny – dodaje.
W warsztatach wzięło
udział ponad 500 uczniów
z 14 opolskich szkół. Projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji w Opolu
trwał dwa lata i zaangażował do udziału ponad 1200
dzieci z Opolszczyzny wraz
z nauczycielami. Uczestnicy poprzez udział w wycieczkach do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny,
trzydniowych
zielonych
szkołach,
konferencjach,
warsztatach,
szkoleniach
i festiwalach naukowych,
poznawali biologiczną różnorodność Opolszczyzny,
a także uczyli się, jak ją

szanować oraz jaką ma ona
wartość dla naszego środowiska.
Podczas realizacji projektu dzieci mogły doświadczać
wielu aspektów związanych
z różnorodnością biologiczną, życiem ekologicznym czy
ochroną środowiska. Uczestnicy zajęć, niemal wszyscy
uczniowie szkoły podstawowej, zdobywali wiedzę
na temat zdrowego trybu
życia, odżywiania, a także
uczyli się jak minimalizować
produkcję odpadów. – Tak
naprawdę przyrodę czujemy
wieloma zmysłami i przyroda jest na wyciągnięcie
ręki. Trzeba tylko być bardzo
uważnym – zwraca uwagę
Renata Planert – Palak

Konkurs wiedzy
o bioróżnorodności:
Anna Zielonka 2. miejsce, Nadia Mendel 3.
miejsce, Aleksandra Kowalczyk 3. miejsce,
Tomasz Lewanda 3. miejsce, Patryk Telecki
wyróżnienie;
konkurs wiedzy o ekologii:
Julia Langner 1. miejsce, Klaudia
Brzozowska 2. miejsce,
Justyna Florianowicz 3. miejsce,

Podsumowanie projektu stało się również okazją
do wyłonienia zwycięzców
konkursów realizowanych
w ramach przedsięwzięcia
i wręczenia laureatom nagród.

Patrycja Sierakowska 3. miejsce;
konkurs malarski:
Maja Matuszewska 1. miejsce, Patrycja
Szeremeta 2. miejsce, Paulina Szeremeta
2. miejsce, Kamila Malińska wyróżnienie,
Franciszek Krawczuk wyróżnienie;
konkurs fotograficzny:
Julia Langner 1. miejsce, Julia Olender 3.
miejsce, Michał Diechtiar wyróżnienie.
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Sukcesy wielkim talentem
i siłą woli okupione
Kinga Prudlik
(15 lat, Żelazna, 5 złotych
medali, 7 lat treningów),
Martyna Lach
(14 lat, Żelazna, 2 złote
medale, 9 lat treningów),
Magdalena Strzała
(9 lat, Niewodniki,
2 złote medale,
2 lata treningów),
Violetta Baldy
(10 lat, Żelazna,
3 złote medale,
2 lata treningów),
Julia Mrohs
(10 lat Żelazna, 3 złote
medale, 4 lata treningów)

Pasja, talent, ciężka
praca i determinacja już
od najmłodszych lat.
To na pewno cechuje
mieszkanki naszej
gminy, które mino
młodego wieku odniosły
spektakularne sukcesy.

A

droga kariery dopiero
się przed nimi otwiera. Kinga Prudlik, Martyna
Lach. Magdalena Strzała,
Violetta Baldy oraz Julia
Mrohs na co dzień mieszkają w sołectwach Żelazna
i Niewodniki. Mimo młodego wieku dziewczęta mają
za sobą już kilka lat treningów, które przekładają się
na sukcesy.
Mistrzostwo Polski zdobyte w swoich kategoriach wiekowych, upoważnia dziew-

8

czyny do reprezentowania
Polski na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w lipcu
w Zagrzebiu. Dziewczynki na
co dzień trenują w grupie Mażoretek Seniorita pod okiem
Marty Jabłońskiej.
Wiele lat ciężkich treningów i sukcesów mają za sobą
także mażoretki z grupy Tupot działającej przy GOKiR
w Dąbrowie. W tym sezonie wychowanki Barbary
Kajdzik stanęły na podium
w kategoriach : solo małe
kadetki baton (Marta Cisowska), duet małe kadetki
(Marta Cisowska i Magdalena Sąsiadek), duet pompom
juniorki oraz duet 2 x flaga
(Małgorzata Cisowska i Izabela Łupak).
– Największym sukcesem
tego sezonu jest niewątpliwie podwójna kwalifikacja

juniorek – mówi instruktorka
Barbara Kajdzik. Małgorzata Cisowska, Izabela Łupak
oraz seniorka Aleksandra
Sawicka zakwalifikowały się
do kolejnych etapów konkursów czyli mistrzostw Europy. – Dla gminy to ogromna
duma mieć tak utalentowaną
młodzież. Rolą dorosłych jest

kształtować młodego człowieka, pomóc rozwijać pasje,
talenty. Inwestycja w młodzież jest inwestycją w naszą przyszłość – mówi wójt
Katarzyna
Gołębiowska
– Jarek. – Jak widać na przykładzie dziewcząt ciężka praca przynosi efekty – dodaje
wójt.

www.gminadabrowa.pl
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Dzień Dziecka trwał miesiąc
Czerwiec w naszej gminie
upływał pod hasłem Dnia
Dziecka. Z tej okazji dla
naszych najmłodszych
mieszkańców
przygotowanych zostało
wiele atrakcji. Poczynając
od pikników i festynów
przedszkolnych, przez
imprezy sołeckie,
rodzinne wędkowanie,
wspólną grę w kręgle,
poprzez wielki Gminny
Piknik.

I

nicjatywa i pomysłowość
organizatorów
przeszła
oczekiwania. Każde przedszkole, sołectwo i koło wędkarskie, znalazło jakiś swój
czynnik wyróżniający imprezę na tle innych – mówi wójt
gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek. – Cieszą nas inicjatywy lokalne, wypływające
bezpośrednio od mieszkańców, bo to oznacza, że zależy
im na naszej gminie tak samo
mocno jak nam – dodaje.
Podczas imprez dzieci
miały okazję bawić się z animatorami, korzystać z zabaw sportowo-ruchowych,
uczestniczyć w pokazach
strażackich,
rycerskich.
Nie zabrakło również treści edukacyjnych i społecznych. Podczas wspaniałego
wyjazdu na kręgielnie, dzie-

www.gminadabrowa.pl

ciaki z Siedlisk miały bowiem okazję nie tylko nabyć
umiejętność gry, ale również
przekonać się, że jeśli się
chce można wiele. A wszystko za sprawą wyjątkowego
gościa, Tadeusza Kolbusza,
osoby niewidomej, Prezesa Związku Niewidomych
w Opolu, który mimo swojej niepełnosprawności nie
zwalnia tempa życia.
– Zależało mi, aby dzieciaki miały okazję, skorzystania z nauki osoby, która
nie kojarzy się jednoznacznie z aktywnością – mówi
Czesław Grabarz, sołtys
Siedlisk. – Z Tadeuszem
współpracujemy na co
dzień, więc tym bardziej jest
mi miło, że zechciał towarzyszyć naszym dzieciakom,
w tak ważnym dla nich dniu
– dodaje sołtys.
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Pierwszy taki w gminie
dyń Wiejskich z Dąbrowy.
Sądząc po uśmiechach dzieci w przyszłym roku możemy liczyć na jeszcze większą
frekwencję.

Gminny Dzień Dziecka
zorganizowała wójt
Katarzyna GołębiowskaJarek oraz GOKiR
w Dąbrowie.

P

odczas imprezy nie zabrakło postaci z bajek,
animatorów, pięknych baniek mydlanych, czy dmu-

chanych zjeżdżalni. Dzieci
mogły podziwiać występ seniorów z dąbrowskiego Klubu Seniora, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję
występ muzyczno-teatralny
dla najmłodszych. Przerwy
w zabawie osładzały dzieciom watą cukrową i popcornem panie z Koła Gospo-

– Jestem szczęśliwa, że po
raz pierwszy udało się nam
zorganizować tak dużą imprezę z okazji Dnia Dziecka.
W tym dniu dopisała nam
nie tylko pogoda, ale przede wszystkim dzieciaczki ze
swoimi rodzinami – mówiła
wójt. – Jest to dla mnie sygnał, że brakowało w naszej
gminie wydarzenia o takim
charakterze, które zintegrowałoby mieszkańców właściwie wszystkich gminnych
miejscowości. Tak chciałabym kreować wizję naszej
gminy jako małej ojczyzny.

Z pewnością będziemy chcieli podtrzymać organizację
tego typu wydarzeń w latach następnych, być może je
modernizować, ulepszać, ale
zawsze kierować się potrzebami naszych mieszkańców,
tych najmłodszych również
– kończy wójt.

Partnerstwo Gmin PROKADO dla dzieci
W

akcji wzięło udział niemal 150
uczniów z zaprzyjaźnionych gmin
(Komprachcice, Krapkowice, Prószków i Dąbrowa), którzy rywalizowali
w 3 konkurencjach: „Historia kołem
się toczy” – zadania sprawnościowe
i edukacyjne, gry terenowe „Wodomierze” i „Hydrozagadki”. Podsumowaniem rywalizacji było rozstrzygnięcie
konkursu na najciekawsze przebranie
„Szelest historii”, którego tematyka
nawiązywała do atmosfery miejsca,
w którym odbyło się spotkanie, czyli
Zamku w Dąbrowie.

Park przy Zamku w Dąbrowie na
kilka godzin zmienił się w pole
walki na wiedzę i sprawność
fizyczną. A wszystko za sprawą
V akcji edukacyjno-rekreacyjnej
„Wodne Koło” organizowanej
przez Związek Gmin Prokado.
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– Cel wydarzenia to promocja zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej,
sprawności, a także wiedzy z zakresu
nauk przyrodniczych. Dla nas to jeszcze jeden cel, promocja gminy i jednego
z jej atutów, jakim jest zamek w Dąbrowie – mówi wójt gminy Katarzyna
Gołębiowska – Jarek. – W pięknych

okolicznościach przyrody dzieci miały
okazję wykazać się wiedzą, sprawnością fizyczną, a także dużą kreatywnością. Byłam bardzo zaskoczona wysokim
poziomem wykonania strojów jakie
prezentowały dzieci, ale też ich wiedzą
i umiejętnościami. Łączenie nauki z zabawą daje najlepszy efekt, czego mogliśmy doświadczyć podczas tego wydarzenia. Uczyć się historii w miejscu jej
tworzenia, piękna idea – dodała.
Podczas spotkania uczestnicy mieli
okazję zapoznać się również z metodą wybijania monet czy uczestniczyć
w zajęciach realizowanych przez fundację Exalibur. Podsumowaniem imprezy było uroczyste wręczenie nagród
i medali dla uczestników imprezy przez
przedstawicieli 4 partnerskich gmin:
wójta Komprachcic Leonarda Pietruszkę, burmistrza Prószkowa Krzysztofa
Cebulę, burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę i naszą panią wójt.
www.gminadabrowa.pl
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Sportowcy
na medal
Dziewczęta z PSP w Dąbrowie w Wojewódzkich
Mistrzostwach w koszykówce stanęły na najwyższym
stopniu podium, wyprzedzając drużyny z Jełowej,
Pokoju i Korfantowa.

K

ażda z zawodniczek jest ważnym ogniwem zespołu. Mamy
swoje mocne punkty, które pozwalają utrzymać grę na
wysokim poziomie – mówi Bartłomiej Walków, trener
dziewcząt, na co dzień nauczyciel PSP w Dąbrowie.

Wielkie sukcesy odnotowali również nasi lekkoatleci,
którzy w Wojewódzkich Igrzyskach LZS Szkół Wiejskich
okazali się liderami w wielu konkurencjach.
Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkól Wiejskich
2006 i młodsi: I miejsce w biegu na 100 m Nadia
Mendel, I miejsce w biegu na 100 m Szymon
Krzywy, II miejsce w biegu na 100 m w Mistrzostwach
Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych,
II miejsce w skoku w dal Nadia Mendel, II miejsce
w rzucie piłeczką palantową Szymon Krzywy,
I miejsce w sztafecie 4x100m Nadia Mendel, Paulina
Szeremeta, Patrycja Szeremeta, Oliwia
Kwiecień, I miejsce w sztafecie 4x100m Karol
Olender, Szymon Krzywy, Michał Podlodowski,
Kacper Bienek
Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkól Wiejskich
I miejsce w skoku wzwyż Maksymilian Nitsche
III miejsce w rzucie oszczepem Maksymilian Nitsche,
III miejsce w skoku w dal Justyna Florianowicz
II miejsce w biegu na 100m Ignacy Olender
III miejsce w biegu na 100m Kamil Olszewski
I miejsce w skoku w dal Ignacy Olender
II miejsce w skoku w dal Kamil Olszewski
I miejsce w sztafecie 4x100m Kamil Olszewski,
Ignacy Olender, Szymon Kotynia, Miron
Krawczyk III miejsce w sztafecie. 4x100m Justyna
Florianowicz, Klaudia Brzozowska, Natalia
Deker, Anna Zielonka

www.gminadabrowa.pl
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Dąbrowianie na podium

W powiatowych etapach
dwóch ogólnopolskich
konkursów mieszkańcy
naszej gminy zdobyli
zaszczytne miejsca.

U

dział w dwóch sztandarowych konkursach regionalnego oddziału Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
to duży triumf mieszkańców
naszej gminy. Konkurs bardzo
ważny dla wsi jako miejsca za-

mieszkania, ponieważ podejmujący tematykę bezpieczeństwa podczas prac na wsi.

W XVII edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 2. miejsce w powiecie zdobył Michał
Gadziński z Chróściny. Komisja
konkursowa oceniała m.in: ład
i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk
pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wy-

posażenie maszyn i urządzeń
używanych w gospodarstwie
w osłony ruchomych części,
podpory i inne zabezpieczenia
oraz rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne
wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie.
Konkurs plastyczny dla
dzieci „Bezpiecznie na wsi:
maszyna pracuje, a dziecko
obserwuje” to przede wszystkim chęć promowania wśród
uczniów szkół z terenów wiejskich pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą
na gospodarstwie rolnym. Tu
zaszczytne 3. miejsce zajęła
uczennica klasy 1 a, PSP w Dąbrowie, Adrianna Siembida.
– Dla mnie jako wójta bezpieczeństwo mieszkańców gminy
jest szczególnie ważne, tym bardziej jeśli dotyczy bezpieczeń-

stwa dzieci – mówi wójt gminy,
Katarzyna Gołębiowska – Jarek. – Uświadamianie dzieciom
zagrożeń wynikających z pracy
na gospodarstwie, czynności jakich nie powinny wykonywać,
jest istotne już od najmłodszych
lat, dlatego całym sercem popieram takie inicjatywy. Jest jeszcze
jeden aspekt tego konkursu, drugie miejsce Michała niech będzie
zachętą dla innych rolników,
przedsiębiorców do inwestowania w bezpieczeństwo we własnym gospodarstwie – dodaje
wójt.
Zwycięzcy obu konkurów podczas uroczystej gali
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odebrali nagrody
i gratulacje od organizatorów,
a także zaproszonych gości.
Nie obyło się bez nagród specjalnych, m.in. Wójta Gminy
Dąbrowa.

Młodzi, ambitni, utalentowani

Podsumowanie osiągnięć naukowych
i sportowych w tym roku w naszej
gminie wypadło imponująco. 179
stypendiów – to liczba, która
napawa nadzieją na przyszłość.
Jest ona świadectwem pracy
młodzieży i osób zaangażowanych
w kształtowanie młodego pokolenia.
Podczas pięknych uroczystości, w dąbrowskich szkołach, Katarzyna Gołębiowska – Jarek, Wójt Gminy Dąbrowa uhonorowała zarówno wybitnych uczniów
jak i zasłużonych dyrektorów-nauczycieli, których kadencja dobiegła końca.
W Chróścinie Krystiana Iwańskiego, Jolantę Wiśniewską w Dąbrowie i Aurelię
Wenzel w Żelaznej.
– Jako wójt, a także mama, jestem
dumna z osiągnięć naszej młodzieży.
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Takie efekty to żmudna praca nie tylko
stypendystów, ale też grona pedagogicznego i rodziców. Osiągając takie efekty
udowodniliśmy, że poziom edukacji i wychowania w naszej gminie jest naprawdę
wysoki – mówi Katarzyna Gołębiowska – Jarek, Wójt Gminy Dąbrowa. Życzę

uczniom, nauczycielom i sobie, podwojenia wyników w przyszłym roku szkolnym.
A tym czasem przed nami wakacje. Niech
ten czas beztroski, wypoczynku, podróży
będzie czasem bezpiecznym. Pełni pozytywnej energii spotkajmy się we wrześniu
w murach naszych szkół – dodaje wójt
www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

czerwiec
2 0 1 9

Tydzień Bibliotek
w Karczowie
W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
w karczowskiej bibliotece, mogliśmy uczestniczyć
w dwóch wyjątkowych spotkaniach, poświęconych
poezji. Gościem pierwszego z nich była nasza lokalna
poetka Magdalena Wiącek.

Gaz
w drodze M
Do końca roku
zaplanowane są
prace związane
z projektowaniem
głównej sieci
nitki gazowej
w miejscowościach
Żelazna i Dąbrowa.

P

rojekt wymaga uwzględnienia wszelkich pozwoleń geodezyjnych, a także
sieci przyłączy. Biorąc
pod uwagę, że nitka biegnie również przez posesje prywatne, wymagane
będą również uzgodnienia
i pozwolenia właścicieli
– mówi Marcin Oszańca –
zastępca wójta Gminy Dąbrowa.

yślę, że wiersze też mają
skrzydła, tylko są one
niewidoczne dla oczu, ale
za to potrafią unieść nas
wszystkich do nieba – mówiła Magdalena Wiącek.
Wśród słuchaczy nie zabrakło młodszych i nieco starszych mieszkańców Karczowa. Tomasz Stochniał, aktor,
był gościem kolejnego spotkania, w trakcie którego zaprezentował fragment bajki
„ Kubuś Puchatek” A.A. Milne. Najmłodszych słuchaczy
porwała umiejętność aktorskiego czytania i naślado-

reklama

„Anioł”
Trzyma księgę życia
Przekłada zapisane
kartki
Zbiera ludzkie myśli
Błąkające się po świecie
Wsadza do kufra
wieczności
Zamyka kufer
Wyrzuca klucz
Skrzydłami
przygarnia do siebie.
Magdalena Wiącek

wania odgłosów zwierząt
przez zaproszonego gościa.
Niektóre z dzieci same zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie recytując
ulubione wiersze.

Inwestor zakłada zamknięcie kwestii formalnych do końca bieżącego
roku. Wraz z początkiem
nowego, 2020 roku rozpoczęte zostałyby prace
inwestycyjne.
– Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu mieszkańców naszej gminy
jest to cel priorytetowy,
nam również zależy na
udogodnieniu i poprawie
jakości życia na terenie
naszej gminy, dlatego
monitorujemy na bieżąco
tę inwestycję – zapewnia
Marcin Oszańca.
www.gminadabrowa.pl
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NOWY NABÓR WNIOSKÓW 500+
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie
dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie
można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą
tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj.
od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30
września 2019r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019
r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na
nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

TERMINY WYPŁAT

Maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia
wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca 2019r., zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia
2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
29 lutego 2020 r.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady,
od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu,
w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia
dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ będzie
wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest,
że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca
2019 r.
Istotne jest aby w we wnioskach podać swój adres e-mail, ponieważ na niego będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia. Od lipca tut. organ nie będzie wystawiał decyzji przyznającej
świadczenie. Jedynie w przypadku odmowy wnioskodawca otrzyma
decyzję administracyjną.

Pamiętaj!
Od 1 lipca można również złożyć drogą elektroniczną
a od sierpnia papierową wniosek o:
– świadczenie 300+,
– świadczenia rodzinne,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
Wnioski można pobrać i składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dąbrowie pod adresem:
Plac Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa
w godzinach:
– poniedziałek-środa 7:30-15:30,
– czwartek 7:30-17:30,
– piątek 7:30-13:30.
Ponadto można je pobrać ze strony internetowej
www.dabrowa.opsinfo.pl.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 77 464 17 78.

JEDEN WNIOSEK NA WSZYSTKIE DZIECI

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny
okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć
wniosek. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają
od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci
muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą
otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego
rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie
wychowujących dziecko.
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