
b I u l e t y n  I n f o r m a c y j n y  0 2 / 2 0 2 0

Stypendia 
dla najzdolniejSzych > 4

złote dziewczyny 
z dąbrowy > 7

life dla mieSzkańców 
gminy dąbrowa > 10

Gmina Dąbrowa
ul. Ks. prof. j. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

tel.: 77 464 10 10, fax: 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
ISSn 1426-227

Życie Gminy

DaBROWa



w chróścinie grają 
w dwa ognie na skalę 
wojewódzką.

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Chróścinie 

wzięli udział w wojewódzkim 
półfinale gry w dwa ognie. I to 
z sukcesem.

Po bardzo wyrównanych 
meczach o zwycięstwie 
musiała zadecydować tzw. 
mała tabela. Ostatecznie 
nasi chłopcy ustąpili tylko 
Krapkowicom.

W zawodach brała jesz-
cze udział drużyna z Babo-
rowa, która zajęła 4. miejsce. 
Chróścinę reprezentowali: 
Jacek Bauman, Marcel Du-
sza, Aleksander Grzybek, 
Adam Kalla, Tomasz Kę-
dziora, Maksymilian Kubis, 
Adam Labisz, Jakub Nied-
worok, Jakub Parzybut , Mi-
chał Tudyka. 

 – Cieszy nas sukces, 
chłopcy byli wspaniali i bar-
dzo ambitni. Jestem z nich 
dumny – mówił ich opiekun 
Grzegorz Fiec.

Sportowcy za swoje 
osiągnięcia zostali uhono-
rowani podczas uroczy-
stości podsumowania 1 se-
mestru. Z rąk wójt Gminy 

Dąbrowa Katarzyny Go-
łębiowskiej – Jarek ode-
brali pamiątkowe dyplo-
my, puchary oraz nagrody 

rzeczowe – karty podarun-
kowe, które ufundowała 
Rada Rodziców przy PSP 
Chróścina.

meDal w Dwa oGnIe

1. Krapkowice 4 35-29 /+6/
2. chróścina 4 22-21 /+1/
3. Paczków 4 34-41 /-7/

młodzi, świadomi 
i wrażliwi na piękno 
otaczającej ich przyrody. 
Uczniowie publicznej 
Szkoły podstawowej 
w chróścinie biorą udział 
w projektach przyrody.

Śladami bioróżnorodności 
w sercu Opolszczyzny – 

bogactwo przyrody Gmin 
Strzeleczki, Krapkowice 
oraz Powiatu Krapkowi-
ckiego, to jeden z projektów 
realizowanych przez Woje-
wództwo Opolskie współ-
finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 
2014-2020, w którym udział 
biorą uczniowie chróściń-
skiej podstawówki. 

 – Klasa druga i dwie trze-
cie uczestniczyły w zajęciach 
przyrodniczych, które odbyły 
się na Zamku w Mosznej. Mimo 
niesprzyjającej pogody, orga-
nizatorzy zapewnili uczniom 
ciekawe lekcje w malowniczej 
scenerii zamkowych wnętrz, 

podczas, których uczestnicy 
mogli poznać występujące 
na tym terenie interesujące 
gatunki flory i fauny, w tym 
również te objęte ochroną – 
mówi Renata Planert-Palak, 
dyrektor Publicznej Szkoły 
w Chróścinie. 

Projekt ma na celu zapo-
znanie uczestników z tema-
tem bioróżnorodności, pre-
zentacją korzyści płynących 
z natury oraz sposobów 
dbania o nią. 

 – Podczas spotkań 
dzieci mogły obejrzeć film 
o pomnikach przyrody 
oraz odmierzyć obwody 
najgrubszych i najstar-
szych drzew. W ramach 
projektu zapewniono spo-
rą dawkę wiedzy, ciekawe 
materiały informacyjne, 
transport, dobrą opiekę, 
śniadanie i obiad.

Uczestnicy projektu nie 
kryli zadowolenia z zamko-
wych lekcji, z nowymi do-
świadczeniami i prezentami 
zapakowanymi w praktycz-
ne, odblaskowe worki wyje-
chali z Mosznej.

ŚlaDamI bIoróżnoroDnoŚcI
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Dla babć  
I DzIaDKów
za nami dzień babci i dziadka w narockiej szkole.

Uroczystości to wyjątkowa okazja do podziękowania 
za piękny czas i historie, a także bezgraniczną miłość. 

Uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami przygotowali 
program artystyczny, który zaprezentowali przed licznie 
zgromadzoną publicznością.

Poprzez recytację wierszy, śpiew, a także wręczenie 
własnoręcznie wykonanych upominków wnuki wyraziły 
swoją miłość, wdzięczność i szacunek dla babć i dziadków. 
Serdeczne życzenia zdrowia i pociechy z własnych wnucząt 

parafialny zespół 
caritas przy parafii 
rzymskokatolickiej św. 
floriana w naroku po raz 
kolejny zorganizował 11 
lutego dzień chorego. 
Ustanowił go 13 maja 
1992 r. papież jan paweł 
ii w 75. rocznicę objawień 
fatimskich.

Po mszy świętej, w świetli-
cy wiejskiej przy pięknie 

nakrytych stołach ze smacz-
nym poczęstunkiem odbyło 
się spotkanie chorych oraz 

seniorów. Wolontariusze 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Naroku we współpracy 
z miejscowym Klubem Senio-
ra przygotowali drobne upo-
minki z życzeniami – mówiła 
nauczycielka języka niemie-
ckiego w Szkole Podstawo-
wej w Naroku Maria Sikora. 

Spotkanie umilił występ 
muzyczny solistki Emilki 
Gaidy oraz grupy Marianek 
pod przewodnictwem pani 
Marii Sikory. Gościem hono-
rowym spotkania była kie-

rownik Caritas w Dąbrowie 
Marianna Turczyk.

Parafialny Zespół Cari-
tas w Naroku został zało-
żony po powodzi w 1997 
roku. Od tego czasu zespół 
współpracuje z Caritas Die-
cezji Opolskiej, aby wspo-
magać najbardziej potrze-
bujących. Do grupy osób 
objętych opieką i pomocą 
należą seniorzy i chorzy. 
Dla nich organizowany jest 
Dzień Chorego, świąteczne 

paczki oraz upominki z ży-
czeniami z okazji jubileu-
szów. Grupa Caritas licząca 
prawie 20 członków oraz 
woluntariuszy włącza się 
do organizacji różnych pro-
jektów na terenie parafii 
oraz w akcje charytatywne, 
takie jak „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”. Środki 
na te cele pozyskiwane są 
ze sprzedaży ciast, gałązek 
palmowych oraz ze zbiórki 
w Niedzielę Miłosierdzia.

„…..każdy chory i podeszły wiekiem człowiek zasługuje 
na pomoc, dobre słowo, szacunek i życzliwość.”

DzIeń choreGo w naroKu

złożył gościom dyrektor szkoły Przemysław Gajos. Pro-
gram uświetnił występ szkolnego chóru. Całą uroczystość 
wspomogli rodzice, dbając o słodki poczęstunek.

Mariola Domanowska

luty

3
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
życIe GmIny Dąbrowa



Systematyczność, 
sumienność i wielkie 
zaangażowanie, to 
tylko niektóre cechy 
charakteryzujące 
wzorowego ucznia czy 
wybitnego sportowca. 
a tych w naszej gminie 
nie brakuje.

Koniec pierwszego seme-
stru nauki, to wspaniała 

okazja do podsumowa-
nia osiągnięć naukowych 
i sportowych uczniów 
dąbrowskich szkół. Mie-
siące intensywnej nauki 
przyniosły wybitne efek-
ty, których wyrazem było 
przyznanie przez wójta 
Gminy Dąbrowa, Katarzy-
nę Gołębiowską – Jarek aż 
58 stypendiów naukowych 
oraz 10 sportowych.

 – Wierzę, że Wasz trud bę-
dzie tylko procentował w przy-
szłości, a moja nagroda ma 
Was motywować do dalszych 
sukcesów i nieustającego po-
głębiania wiedzy i talentów – 
mówiła podczas uroczystości 
przyznania stypendiów Ka-
tarzyna Gołębiowska-Jarek. 

Uroczyste apele odbyły 
się we wszystkich szkołach 
gminy Dąbrowa. 

 – To wielkie wyróżnienie 
za ciężką i systematyczną 
pracę. Wielu uhonorowa-
nych stypendium uczniów 
reprezentuje naszą gminę 
w olimpiadach czy kon-
kursach o zasięgu nawet 
wojewódzkim, osiągając 
wspaniałe wyniki. Również 
w sporcie w kończącym się 
semestrze zimowym nasi 
uczniowie zdobyli wspania-
łe wyniki – mówił dyrektor 
GZEASiP w Dąbrowie Grze-
gorz Jeziorański.

Stypendyści PSP Dą-
browa za wyniki w nauce: 
Małgorzata Cisowska, Mile-
na Szymaczewska, Izabela 
Sydor, Anna Zielonka, Agata 
Karakuła, Emilia Homenda, 
Bartosz Gołębiewski, Mar-
tyna Kuziora, Kacper Cebul-
la, Anita Cieślik, Wojciech 
Diduch, Tomasz Lewanda, 
Weronika Malec, Agata 
Kownacka, Tomasz Sobala, 
Agnieszka Engel, Maja Ja-
nuszewska, Andżelika Ba-
siura, Zuzanna Chwalińska, 
Aleksandra Drąg, Dominika 
Taboł, Natalia Spólnicka, 
Magdalena Bogusławska, 

Aleksandra Kowalczyk, Pa-
tryk Półtorak. 

Stypendia za osiągnięcia 
sportowe: Zuzanna Chwa-
lińska, Anita Cieślik, Maja 
Januszewska, Karolina Jessa, 
Agata Karakuła, Amelia Mai-
baum, Zuzanna Nowak, Zofia 
Rutowicz, Aleksandra Śnietu-
ra, Maria Palacz. 

Stypendyści PSP 
Chróścina za wyniki 
w nauce: Zofia Olender, 
Magdalena Żerkowska, 
Karolina Adolf, Paulina 
Mros, Agata Fikus, Wero-
nika Krzyżanowska, Karo-
lina Hebda, Michał Tudyka, 

StyPenDIa Dla najzDolnIejSzych
Za długi tytuł
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tradycja wodzenia 
niedźwiedzia 
kultywowana jest 
w niektórych wsiach 
Śląska opolskiego, 
a zwyczaj ten sięga XiV 
wieku.

W Gminie Dąbrowa trady-
cja ta kultywowana jest 

od niepamiętnych czasów 
w Mechnicach, Chróścinie, 
Naroku, Karczowie, Niewod-
nikach i Żelaznej. W Naroku 
przeprowadzają go druho-
wie OSP. 

 – Jako dziecko pamiętam, 
że bardzo cieszyłam się na 
dzień wodzenia niedźwie-
dzia , ale zarazem bałam się 
„ Berów” , bo tak nazywano 
ubranych w kolorowe stro-
je z dużą ilością wstążek 

i z czarnymi twarzami prze-
bierańców – mówi Maria 
Sikora z Naroka.

Tradycja pozwalała prze-
bierańcom na smarowanie 
sadzą twarzy dzieci, co często 
spotykało się z niechęcią naj-
młodszych. Korowód przebie-
rańców odwiedza wszystkie 

domostwa na wsi, prowadząc 
ze sobą uwiązanego niedź-
wiedzia – symbol wszelkiego 
zła. Gospodyni odwiedza-
nego domu powinna zatań-
czyć z niedźwiedziem, gdyż 
wróży to szczęście na cały 
rok. Gospodarze, w ramach 
podziękowań za odwiedziny 

zapraszają na poczęstunek, 
składają wolne datki bądź 
też częstują słodyczami. Nie-
odłącznym elementem wo-
dzenia niedźwiedzia stały się 
również huczne zabawy pod-
czas których do białego rana 
uczestnicy bawią się wraz 
z „niedźwiedziem”.

woDzIlI nIeDźwIeDzIa na SzczęŚcIe

Anastazja Nicpon, Jacek 
Bauman, Jan Brzuśnian, 
Martyna Pudełko, Luiza 
Gonsior, Marta Leśniew-
ska, Tomasz Matkowski, 
Kamil Bednorz, Samuel 
Skierski, Bartosz Soko-
łowski, Karolina Szcze-
pańczyk, Michał Jonczyk, 
Weronika Garbacz, Kamil 

Gonsior, Franciszek Woś, 
Julia Rakowska. 

Stypendyści PSP Narok 
za wyniki w nauce: Tomasz 
Stasiak, Bartosz Bojdak, 
Jan Lachnik, Emilia Gaida, 
Wojciech Podgórski, Oliwia 
Młyńczak, Alicja Lachnik, Ra-
fał Faryniarz, Tomasz Pek.
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Soliści kl. i-iii: 
1. marlena – zSP boguszyce, 2. anna – PSP Dąbrowa, 
3. bartosz – PSP nr 10 opole, marek PSP chróścice
Soliści kl. iV – Viii: 
1. emilia – PSP narok, 2. zofia – PSP chróścina
3. wiktor – PSP nr 10 opole; 
wyróżnienia: 
Dawid – PSP chróscice, rafał – PSP Dąbrowa, 
martyna – zSP boguszyce
Zespoły kl. i – iii:
1. zSP boguszyce, 2. PSP chróscice, 3. PSP nr 10 opole
zespoły kl. iV – Viii (wyróżnienia)
1. PSP nr 10 opole, 2. PSP narok, 
3. zSP boguszyce; wyróżnienie – PSP chróścice 

w naroKu Kultywują PIęKną traDycję
w naroku kultywują 
piękną tradycję, aż 
echo kolęd z narockiego 
kościoła niesie się przez 
całą gminę dąbrowa.

A wszystko za sprawą 
corocznego XIX Mię-

dzyszkolnego Konkursu 
Kolęd, w którym udział 
biorą uczniowie szkół 
podstawowych z gminy 
Dąbrowa, a także z zaprzy-
jaźnionych gmin. Tradycja 
kolędowania niesie ze sobą 
nie tylko wspaniałą aurę 
świąt, ale również uczy 
młode pokolenia radości, 
miłości i poszanowania 
tradycji. Pielęgnowanie 
zwyczajów jest ważne dla 
funkcjonowania każdego 
społeczeństwa, a dodatko-
wy wymiar ma w środowi-
skach wiejskich.

 – Cieszy nas, że ten kon-
kurs ma już taką historię 
i w każdym roku towarzy-

szy mu duże zainteresowa-
nie – mówił Przemysław 
Gajos, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Na-
roku. – Dziękujemy uczniom 
z naszej gminy, a także za-
przyjaźnionym szkołom za 
udział i podtrzymanie tra-
dycji – dodał dyrektor.

Konkurs rozstrzygany 
był w kilku kategoriach, 
a na podium w poszczegól-
nych stanęli:

miejsce to jest 
gastronomiczną wizytówką 
dąbrowy. znane nie tylko 
z kuchni „jak u mamy”, 
ale również domowej 
atmosfery. restauracja 
dąbrowianka w tym roku 
obchodzi jubileusz  
70 lecie istnienia. 

Do pracy w kuchni poszłam 
z konieczności utrzymania 

rodziny. Posiadam gastrono-
miczne wykształcenie więc wy-
bór był oczywisty. Szybko jednak 
okazało się, że praca w kuchni 

to moja życiowa pasja – mówi 
Barbara Kot, która restaurację 
Dąbrowianka prowadzi niemal 
70 lat. – Przez 5 lat pracowałam 
w Ośrodku Nowoczesnej Gospo-
dyni, a później objęłam stano-
wisko kierowniczki kuchni w re-
stauracji w Dąbrowie, i jestem 
tu po dziś dzień – dodaje pani 
Barbara. 

To miejsce przyciąga nie tyl-
ko smakiem, ale również cudow-
ną rodzinną atmosferą, a w każ-
dej potrawie czuć ogromne serce 
wkładane w jej przygotowanie.

 – Nie wyobrażam sobie ży-
cia bez kuchni i gotowania, dla 
mnie to ogromna przyjemność 
– mówi Pani Barbara.

W ostatnim czasie restaura-
cja przeszła sporą metamorfo-
zę. Wnętrze stało się bardziej 
nowoczesne, przestronne. 
Sprzyjające rodzinnym obia-
dom. 

 – Na co dzień zajmujemy się 
przygotowywaniem domowych 
obiadów, czy to w formie abo-
namentowej czy cateringu die-
tetycznego. Ale jesteśmy rów-
nież przygotowani do obsługi 

z mIłoŚcI Do GotowanIa dużych uroczystości – mówi 
Rafał Juzwa, prowadzący re-
staurację Dąbrowianka. 

Z okazji pięknego jubileuszu 
życzymy właścicielom wielu 
zadowolonych klientów wra-
cających po niepowtarzalne 
domowe smaki. 

GruDzIeń
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wojewódzkie igrzyska 
Szkół w „małym 
olimpijczyku” 
to wielki sukces 
uczennic z publicznej 
Szkoły podstawowej 
w dąbrowie, które 
z zawodów wróciły ze 
złotym medalem.

Ponad sto dziewcząt 
i chłopców uczestniczy-

ło w Finale Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci Szkolne-
go Związku Sportowego 
w Grach i Zabawach “Mały 
Olimpijczyk”. W krapkowi-
ckiej hali sportowej MOSiR 
wystartowało dwanaście 
najlepszych drużyn z ca-
łego województwa opol-
skiego, które rywalizowały 
w kategoriach dziewcząt 
i chłopców z rocznika 
2009 i młodsi. W tym zac-
nym gronie znalazła się 
również drużyna dziew-
cząt z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie, 
która zakończyła rywali-
zację sportową z 41 punk-
tami. 

Zawody w Grach i Za-
bawach polegają na prze-
prowadzeniu ośmiu kon-
kurencji, rozgrywanych na 
zasadzie wyścigów szta-
fetowych, zawierających 
elementy lekkoatletyki 
(bieg, skok), gimnasty-
ki (przewroty w przód), 
sportów drużynowych 
(kozłowanie piłki, prowa-
dzenie slalomem piłeczki 
tenisowej kijem hokejo-
wym) oraz wiele innych 
ćwiczeń sprawnościo-
wych. Za każdą konku-
rencję drużyny otrzymują 
punkty w zależności od 
zajętego miejsca.

 – To wielki sukces na-
szych uczennic. Pierwsze 
miejsce w województwie to 
ogromne wyróżnienie, ale 
także uhonorowanie cięż-
kiej kilkumiesięcznej pra-
cy. W tych zawodach liczy 
się przede wszystkim praca 
zespołowa, a także zwin-
ność i spryt uczestników. 
Nasze dziewczęta udo-
wodniły, że nie mają sobie 
równych kończąc zawody 

z 11 punktową przewagą 
nad pozostałymi druży-
nami – mówi Bartłomiej 

Walków dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie.

złote DzIewczyny z Dąbrowy

Mechanika samochodowa
Serwis ogumienia, wulkanizacja
Obsługa klimatyzacji
Serwis zawieszenia i układu hamulcowego
Komputerowa diagnostyka samochodowa
Wymiana �ltrów oraz wszystkich 
elementów eksploatacyjnych

884 801 803

45-960 Opole - Wrzoski
ul. Wrocławska 333 v6autoserwis@wp.pl

SAMOCHODOWY
WARSZTAT

wszystkich 
elementów eksploatacyjnych

884 801 803

KONKURENCYJNE

CENY

Godziny otwarcia: pn-pt: 800-1800, sob 900-1500

reklama
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po raz 11 w hali 
w dąbrowie rozegrano 
turniej piłki nożnej 
halowej w kategorii 
seniorów. 

Pomimo mniejszych wy-
miarów boiska i nieco 

mniejszej liczebności za-
wodników w drużynie, 
sportowych emocji nie za-
brakło.

 – Troszkę traktujemy 
ten turniej ambicjonalnie, 
ale przede wszystkim cho-
dzi o dobrą zabawę, zdro-
wą sportową rywalizację 
i szerzenie kultury fizycznej 
wśród młodzieży i tych nie-
co starszych – mówił jeden 

z zawodników turnieju. Zwy-
cięzcą jedenastej edycji No-
worocznego Turnieju Piłki 
Nożnej Halowej „Hattrick” 
została drużyna LZS Mech-
nice, która zakończyła roz-

grywki z kompletem punk-
tów. Drugie miejsce zajął KS 
Dąbrowa, a podium uzupeł-
niła ekipa Elektro Team.

Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Denis 

Greinert, który z 7 trafie-
niami na koncie sięgnął 
po koronę króla strzelców. 
Najlepszym bramkarzem 
wybrano Beniamina Bi-
skupa.

mechnIce uStrzelIły hattrIca

dąbrowska młodzież 
udowodniła, że sport 
mają we krwi już od 
najmłodszych lat.

Aż 11 drużyn, w sumie 97 
zawodników i zawodni-

czek, wzięło udział w zawo-
dach jakie rozegrano w Dą-
browie w turnieju Halowej 
Piłki Nożnej „Mały Hattrick”.

15 rozegranych spotkań, 
69 strzelonych goli i 97 roz-
danych medali, tak w skró-
cie można podsumować 
rozgrywki w piłkę nożną 
halową dzieci i młodzieży 
rozegrane w hali w Dąbro-
wie. Mnóstwo sportowych 
emocji, łez szczęścia i do-
pingu licznie zgromadzonej 
publiczności towarzyszyło 
uczestnikom turnieju. 

Zmagania toczyły się 
w trzech kategoriach wie-
kowych. W najmłodszej 
triumfowała ekipa Czwórki 
Krapkowice, wyprzedzając 
PSP Chróścina, Pierwsza-
ki Dąbrowa i IIa SP Dąbro-
wa. W kategorii klas IV-VI 

pierwsze miejsce wywalczy-
li reprezentanci Chróściny. 
Drugie zajęła Czwórka Krap-
kowice, trzecia była Swornica 
Czarnowąsy, a poza podium 
znalazły się Biegusy Narok. 
W najstarszej grupie wieko-
wej po zwycięstwo sięgnęli 

zawodnicy z Krapkowic. Na 
podium stanęli też uczniowie 
z Chróściny i Dąbrowy. 

Wszystkim uczestnikom 
turnieju pamiątkowe meda-
le wręczyła Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek wójt gminy  
Dąbrowa.

zawoDy na meDal
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SołtyS tyle może
Ile wIeŚ Pomoże

rozmowa z sołtysem 
prądów.

To Pana trzecia kadencja, 
czy siły do pracy są takie 
same jak na początku? 

Trudne pytanie (śmiech), 
dziewięć lat mojego sołtyso-
wania było bardzo intensyw-
ne. Jako miejscowość w tym 
okresie zrobiliśmy milowy 
skok w rozwoju naszej wsi 
i jej postrzeganiu na ze-
wnątrz. 

To wymagało ogromnego 
wysiłku i dużego wkładu pra-
cy. Myślę, że to w dużej mierze 
od mieszkańców zależy na jak 
długo jeszcze tego zaangażo-
wania i sił mi wystarczy, we-
dle powiedzenia „sołtys tyle 
może ile wieś pomoże”. 

„Prądy nasz mały świat” – 
to hasło znają niemal wszy-
scy mieszkańcy gminy, co 
ono oznacza dla Pana jako 
sołtysa?

Nie tylko mieszkańcy na-
szej gminy znają to hasło. 
Dzięki Facebookowi, konkur-
sowi o randze ogólnopolskiej, 
czy prezentacji naszych dzia-
łań na krajowej konferencji 
sołtysów i naszemu logo to 
hasło znane jest w nieco szer-
szych kręgach. Wymyśliła je 
moja żona kiedy właśnie za-
kładaliśmy stronę na facebo-
oku. Dla mnie oznacza ono 
miejscowość, w której miesz-
kamy, o którą musimy ciągle 
dbać i ją rozwijać, bo jest na-
szym małym światem.

Jesteście małą lecz pręż-
nie działającą społecznoś-
cią, czy czuje Pan siłę spo-
łeczności w Prądach?

Tak, czuję tę siłę. Ciągle to 
udowadniamy sobie i innym. 
Potrafimy realizować małe 
i duże przedsięwzięcia. Od 
wielu lat społecznie przepra-
cowujemy około 400 godzin 
rocznie przy projektach twar-
dych, związanych z realizacją 
FS ,ale też zupełnie z nim nie 
związanych. Przy organizacji 
bardzo licznych, jak na naszą 
małą miejscowość uroczysto-
ści i spotkań integracyjnych 
też poświęcamy wiele godzin. 
Życzyłbym sobie, aby to trwa-
ło bez końca. To od nas zależy 
jak ta wieś będzie wyglądać 
i co tu będzie się działo. Myślę, 
że mieszkańcy to rozumieją 
i dlatego są tacy aktywni, za 
co im z całego serca dziękuję.

Piękna tradycja kolędo-
wania jest kultywowana 
w Prądach, skąd się wziął 
na nią pomysł?

Zawsze szukałem tożsa-
mości Prądów, chciałem, aby 
czymś się wyróżniały od in-
nych miejscowości. Jest to 
trudne bo jesteśmy mieszkań-
cami napływowymi w dodat-
ku z różnych regionów Polski. 
Nie mamy tu swojej wspólnej 
historii. Być może to kolędo-
wanie w jakimś małym stop-
niu wypełnia tą lukę. 

Na początku był pomysł 
kolędowania tylko w kościele, 
ale zabrakło nam odwagi – za 
duża widownia. Po dwóch 
latach pomysł powrócił, ale 
w nieco innej formie odwie-
dzania mieszkańców w do-

mach. Wspólnie ułożyliśmy 
program artystyczny, sami 
przygotowaliśmy stroje. Od 
sześciu lat co roku mieszkań-
cy na nas czekają i serdecznie 
przyjmują. Tym sposobem ko-
lędowanie stało się już naszą 
tradycją. Film z tegorocznego 
kolędowania w ciągu tygodnia 
osiągnął ponad 17 tyś wy-
świetleń na facebooku.

Czy z roku na rok jest 
trudniej znaleźć chętnych, 
którzy chcą podtrzymywać 
tą piękną tradycję?

Od początku trzon tej gru-
py stanowią te same osoby, 
które zawsze bardzo chętnie 
biorą udział w tym wydarze-
niu. Trzonem tym jestem ja 
oraz osoby z byłej i obecnej 
rady sołeckiej. Jest to, myślę, 
piękne wydarzenie nie tylko 
dla naszych mieszkańców, ale 
też wielka przygoda i radość 
dla samych kolędujących. 

Jakie ma Pan plany na na-
stępne miesiące i lata sołty-
sowania?

Najbliższe miesiące to re-
alizacja funduszu sołeckiego, 
ale też dokończenie przed-
sięwzięcia jakim jest budowa 
alejek na cmentarzu. Poza tym 
organizacja spotkań i imprez 
integracyjnych wg przyjętego  
harmonogramu. Najbliższe 
lata to rozbudowa placu re-
kreacyjno-wypoczynkowego 
i powrót z działaniami na te-
ren świetlicy i boiska. Wśród 
uroczystości wiejskich naj-
ważniejsza będzie organizacja 
obchodów 750- lecia Prądów 
w 2022r. Najważniejszymi 
sprawami dla sołectwa będzie 

wnioskowanie o komunika-
cję autobusową, przebudowę 
drogi wojewódzkiej, kanaliza-
cję burzową, sanitarną i gazy-
fikację wsi. Ze względu na bli-
skość autostrady ważne są dla 
nas ekrany dźwiękochłonne, 
a także plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. W moich 
marzeniach pozostaje powo-
łanie do życia stowarzyszenia, 
a także utworzenie punktu 
widokowego na wieży kościel-
nej i izby historycznej Prądów. 
Chciałbym również zrewitali-
zować teren przy kościele.

Jak ocenia Pan pracę soł-
tysa-społecznika w dzisiej-
szych czasach? Czy kiedyś 
było Wam łatwiej? 

Nie wiem jak było kiedyś, 
znam to tylko z opowiadań 
i literatury. Wiem natomiast, 
że dla kogoś kto chce jak naj-
lepiej dla swojej wsi i jej przy-
szłości, nigdy nie było łatwo 
i nie będzie. Myślę, że dużo tu 
zależy od jakości współpracy 
sołtysa z władzami gminy i in-
nymi ważnymi instytucjami 
mającymi wpływ na rozwój 
wsi. Ważne są też relacje soł-
tysa z mieszkańcami. Jeżeli to 
wszystko układa się dobrze to 
na pewno jest o wiele łatwiej. 

Czego można życzyć Prą-
dom jako sołectwu?

Rozwoju, rozwoju i jeszcze 
raz rozwoju. Idąc w ślad za 
mottem jakie umieściliśmy 
na tablicy z okazji 740-lecia 
Prądów „Każdy z nas tworzy 
historię naszej miejscowości” 
życzę każdemu mieszkańco-
wi swojej cegiełki włożonej 
właśnie w rozwój naszej wsi.

Do skrocenia
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władze gminy dąbrowa 
podpisały porozumienie 
z marszałkiem 
województwa opolskiego 
dotyczące udziału 
w projekcie „life” – 
wdrożenie systemu 
zarządzania jakością 
powietrza w samorządach 
województwa 
opolskiego”. 

Wykwalifikowani spe-
cjaliści w każdej gmi-

nie pomogą mieszkańcom 
województwa opolskiego 
w zadbaniu o czystsze po-
wietrze.

 – To porozumienie to je-
den z elementów projektu 
„Wdrożenie systemu zarzą-
dzania jakością powietrza 
w samorządach wojewódz-

twa opolskiego”. Za tą nazwą 
kryją się kompleksowe dzia-
łania na rzecz czystszego 
powietrza – wyjaśnia Kata-
rzyna Gołębiowska-Jarek 
wójt gminy Dąbrowa. Samo-
rząd województwa złożył 
taki projekt do programu 
LIFE w Komisji Europejskiej 
i przeszedł on już pierwszy 

etap oceny. Do końca stycz-
nia trzeba było  złożyć pełny 
wniosek – dodaje wójt. 

W ramach projektu 
w każdej gminie zaplano-
wane są m.in. takie dzia-
łania jak utworzenie sta-
nowiska pracy w urzędzie 
– gminnego koordynatora 
realizacji Programu ochro-

ny powietrza, udział w two-
rzeniu systemu zarządza-
nia programem ochrony 
powietrza, przeprowadze-
nie kampanii edukacyjno-
informacyjnej skierowanej 
do mieszkańców, doposa-
żenie stanowiska pracy po-
przez czujniki czy kamerę 
termowizyjną

lIfe – Dla mIeSzKańców  
GmIny Dąbrowa

program „Umiem 
pływać” jest adresowany 
do uczniów szkół 
podstawowych z klas 
i – iii. w gminie dąbrowa 
weźmie w nim udział, 
aż 60 uczniów ze szkół 
w dąbrowie i chróścinie. 

Metodycznie zorganizowa-
ne i powszechnie dostęp-

ne zajęcia nauki pływania, 
będą stanowić atrakcyjną 
propozycję zagospodarowa-
nia wolnego czasu uczniów, 

którzy podczas 20 godzin 
nauki pływania będą mogli 
podjąć aktywność fizyczną, 
a także nabyć czy udoskonalić 
umiejętność pływania.

 – Jestem uradowana tym, 
że w naszej gminie rusza pro-
jekt, o który już kiedyś zabie-
gałam. Aktywność fizyczna 
naszych dzieci jest ważnym 
elementem ich wychowania, 
a także stwarza alternaty-
wę spędzenia wolnego czasu 
– mówi Katarzyna Gołę-

biowska-Jarek wójt gminy 
Dąbrowa. Upowszechnianie 
aktywności fizycznej, usporto-
wienie dzieci, popularyzacja 
sportu, to bardzo istotne i sku-
teczne elementy procesu edu-
kacji i wychowania młodego 
pokolenia – dodaje wójt.

Zajęcia sportowe realizo-
wane w ramach programu 
powszechnej nauki pływania 
to przede wszystkim nauka 
podstawowych umiejętności 
pływania, jak też możliwość 
rozwijania i podnoszenie 

sprawności fizycznej pod 
okiem instruktora.

Na organizację zajęć na-
uki pływania gmina Dąbro-
wa przeznacza ponad 10 tys. 
zł. Pozostała część kosztów 
związanych z dojazdem na 
basen finansowana jest przez 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. 

Projekt potrwa od lutego 
do grudnia 2020 roku, a gmina 
Dąbrowa realizuje go w part-
nerstwie z Wojewódzkim 
Zrzeszeniem LZS w Opolu.

„umIem Pływać” Startuje  
w GmInIe Dąbrowa
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tłuszcze i oleje
 tężęją w rurach
zmiejszając ich

średnice 

pieluchy, podpaski,
tampony,

patyczki,chusteczki
nawilżane, ścierki, gazety

itp.

pożywienie
powoduje zatory
oraz namnażanie

się  szczurów

środki chemiczne, 
farby, leki, papierosy odpady budowlane,

piasek,żwir

KANALIZACJA TO 
NIE ŚMIETNISKO

Życie Gminy Dąbrowy miesięcznik informacyjny
wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie ul. Ks. prof J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
Kontakt z redakcją: tel. 77-464-10-10 wew. 303  redakcja@gminadabrowa.pl
reklama: tel. 77-464-10-10 wew. 303
Druk: eurocent tel. 77 44 10 777  biuro@eurocent.opole.pl

KomunItaK!!!
czasami mieszkańcy naszej gminy 

traktują sieć kanalizacyjną jak składowi-
sko odpadów, do którego można wrzu-
cić dosłownie wszystko. Dlatego też ze 
studzienek kanalizacyjnych wyławiane 
są takie rarytasy jak: ziemniaki, odzież 
czy mopy. odpady wrzucone do kana-
lizacji sanitarnej często prowadzą do 
uszkodzenia pomp przepompowni, czyli 
obiektów, które tłoczą ścieki. wrzucona 
butelka lub szmata wplątana w pompę 
przepompowni sprawia, że ulega ona 
uszkodzeniu, a działanie pompowni 
zostaje zatrzymane. usunięcie awarii 
związane jest z dużymi kosztami wy-
miany pompy bądź jej naprawy.

Kanalizacja to nie śmietnik
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w celu promocji tego wydarzenia wykonujemy zdjęcia oraz filmy. uczestnictwo w powyższym wydarzeniu
jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na zarejestrowanie wizerunku, który później może zostać 

opublikowany w Internecie, prasie oraz innych mediach. Dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

więcej na temat ochrony danych znajdziecie Państwo na stronie: www.gokir.pl/ochrona-danych-osobowych”

Dzień Kobiet 2020

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza na:

1 marca (niedziela)
16:00 – 19:00
świetlica wiejska 
w Ciepielowicach

1. „Ja Kobieta 
 Iwona Łęc-Wylęgała
 #wolnoscniejednomakobieceimie
 Przykład kobiecej metamorfozy
2.  Warsztaty kosmetyczne
 MARY KAY
3.  Pokaz tańca BACHATA
 SALSA FUERTE

Zapewniamy słodki poczęstunek 
i drobny prezencik!

Ja Kobieta


