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ŻYCIE GMINY



Pogoda ducha, dystans do życia, wspaniała historia 
i doświadczenie, a do tego piękny jubileusz. 
90-latkowie z terenu gminy Dąbrowa otrzymali z rąk 
wójt gminy Katarzyny Gołębiowskiej – Jarek piękne 
listy gratulacyjne i życzenia długich lat w zdrowiu.

Te spotkania są dla mnie bardzo ważnym aspektem pra-
cy, a także szczerym odruchem serca. Wyjątkowe chwile 

spędzone z wyjątkowymi ludźmi zasługują na upamiętnienie. 
A rocznica 90. urodzin jest do tego wspaniałą okazją – mówi 
wójt gminy Dąbrowa.

Podczas spotkań jubilaci opowiadają o swoich przeży-
ciach, wspominają dzieciństwo i młodość, a przede wszyst-
kim cieszą się każdą chwilą. 

 – W gminie mieszkam od 1946 roku, najpierw mieszka-
łam w Karczowie, później przeprowadziłam się do Dąbrowy 
– mówi Maria Zarwańska. – Przeżyłam wojnę więc w życiu 
już mi nic nie jest straszne – dodaje.

TWORZĄ PIĘKNĄ HISTORIĘ GMINY

Pan Dulęba Stefan: Całe swoje życie związany byłem z lasem. 
Pracowałem jako gajowy. Obecnie moją drogę życiową kontynuują 
synowie, którzy pracują w nadleśnictwie. 

Maria Zarwańska

Pani Zofia Dziedzic: Po wojnie wprowadziłam się z mężem do 
Lipowej. Tam  wspólnie wychowaliśmy 3 dzieci. Obecnie mam 9 
wnuków, 9 prawnuków i 1 pra-pra-wnuka Stasia. 
Pani Zofia skończyła 96 lat.

Pan Zbigniew Bigos: Przeżyłem zsyłkę na Sybir. Nie da się opowie-
dzieć o skali ludzkiego cierpienia. Ale nauczyło mnie to ogromnej 
miłości do rodziny, która jest najważniejsza.
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Kochani Uczniowie, Drodzy Nauczyciele, Rodzice
rok szkolny dobiegł końca. Światowa 
epidemia Covid sprawiła, że wszyscy 
stanęliśmy przed wielkim sprawdzianem 
n a s z e j  p o k o r y,  o d p ow i e d z i a l n o ś c i 
i umiejętności dostosowania się do nowych 
– trudnych warunków. W mojej ocenie 
wszyscy go zdaliście na szóstkę.
D ro d z y  N a u c z yc i el e ,  P ra cow n i c y 
Oświaty,  przyjmijcie ode mnie słowa 
uznania i podziękowania za trud jaki 
podejmowaliście każdego dnia przekazując 
wiedzę naszym dzieciom, a także troszcząc 
się o ich bezpieczeństwo i rozwój.
Drodzy Rodzice, w tym roku szkolnym 
stanęliście przed nie lada wyzwaniem. Wielu 
z Was musiało pogodzić obowiązki domowe 
z pracą zawodową, pomocą w nauce 
w trybie zdalnym, Waszym pociechom, 
a także obowiązkami dnia codziennego. 
Jako matka trójki dzieci w wieku szkolnym, 
wiem ile zaangażowania, poświęcenia, 
a przede wszystkim przeorganizowania 
dotychczasowego trybu życia wymagała od 
Was obecna sytuacja. Ale daliśmy radę! Bo 

przecież dobro Naszych dzieci ich edukacja 
i wychowanie to dla nas Rodziców cel 
nadrzędny.
Drodzy Uczniowie i Wy potrafiliście 
dostosować się do niecodziennych warunków. 
Nie tylko opanowaliście naukę w trybie 
zdalnym, ale również uczestniczyliście 
w licznych akcjach społecznych, konkursach, 
podnosząc swoje umiejętności i reprezentując 
gminę Dąbrowa.
Przed Wami wakacje, wyjątkowo zasłużony 
czas na odpoczynek. Pamiętajcie, aby 
spędzić je aktywnie, ale bezpiecznie, 
w trosce o Wasze zdrowie, nie tylko 
podczas wyjazdów, ale również na co 
dzień. Pamiętajcie, Wasze zdrowie jest 
najważniejsze. Dbajcie o siebie, abyśmy 
mogli wszyscy spotkać się we wrześniu. 
Miejmy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie 
czasem zdobywania wiedzy, osiągania 
kolejnych sukcesów, a przede wszystkim 
czasem spełnienia i realizacji marzeń. 

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Wójt Gminy Dąbrowa

Hanna Rusnak i Agata 
Kowalczyk uczennice 
Publicznej Szkoły 
w Dąbrowie zostały 
laureatkami powiatowego 
etapu X edycji 
konkursu plastycznego 
organizowanego przez 
KRUS w Opolu.

Tegoroczna edycja przebie-
gła pod hasłem „Bezpiecz-

nie na wsi: nie ryzykujesz gdy 
zwierzęta znasz i szanujesz”. 
Celem konkursu jest edukacja 
dzieci i młodzieży w zakre-
sie bezpieczeństwa podczas 
wykonywania prac na wsi, 
a także uświadomienie trudu 
codziennych zadań. 

Współorganizatorem 
konkursu jest Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Państwowa Inspekcja Pra-
cy, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolni-
ctwa oraz Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Kon-
kurs z roku na rok cieszy 

się coraz większym zainte-
resowaniem wśród dzieci, 
a organizatorzy dbają o co-
roczną zmianę tematyki 
prac.

Ze względu na epidemię 
w tym roku, nie mogła od-

być się uroczysta gala zwią-
zana z przekazaniem zwy-
cięzcom nagród. Dlatego też 
zachowując wszelkie zasady 
bezpieczeństwa nagrody 
ufundowane przez samo-
rząd gminy w Dąbrowie zo-
stały wręczone laureatkom 
przez wójta gminy Katarzy-
nę Gołębiowską-Jarek w Dą-
browie.

„Segreguję  odpady – 
dbam o dobro Ziemi” – pod 
takim hasłem odbył się kon-
kurs plastyczny organizo-
wany przez Stowarzyszenie 
Aglomeracja Opolska, w któ-
rym wyróżnienie otrzymała 
Hanna Rusnak, natomiast 
Marta Cisowska wyróż-
niona została w XXIX Woje-
wódzkim Konkursie Plastyki 
Obrzędowej.

„BEZPIECZNIE NA WSI” OCZAMI DZIECI
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Ogród polisensoryczny 
przeznaczony dla dzieci 
i seniorów powstanie 
przy żłobku w Żelaznej. 
6 tysięcy złotych 
na realizację tego 
przedsięwzięcia udało 
się pozyskać dzięki 
programowi „Działaj 
Lokalnie” realizowanego 
za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich.

Celem projektu jest stwo-
rzenie kreatywnej prze-

strzeni przyrodniczej służą-
cej dzieciom, a także osobom 
dorosłym. 

 – Wybór miejsca jest nie-
przypadkowy  – wyjaśnia 
dyrektor Publicznego Żłob-
ka w Żelaznej Magdalena 
Litwinowicz. – Przestrzeń 
jaką mamy do dyspozycji wo-
kół budynku wymaga zaad-
aptowania, a ogród polisen-

soryczny doskonale wpisze 
się w zakres naszej działal-
ności – dodaje.

Projekt zakłada wykona-
nie powierzchni o różnych 
fakturach: kostka, żwir, pia-
sek, wykonanie nasadzeń 
z roślinami stymulującymi 
zmysł słuchu, roślinami pach-
nącymi stymulującymi zmysł 
węchu i wielobarwnymi o cie-
kawej fakturze stymulujący-
mi zmysł wzroku i dotyku. 
W ogrodzie pojawi się mini 
fontanna, a także grządki 
warzywne czy niski labirynt 
oparty na roślinach żywopło-
towych.

 – Miejsce to będzie służy-
ło całej społeczności Żelaznej 
– wyjaśnia dyrektor żłobka. 
– Oprócz charakteru tera-
peutycznego będzie pełniło 
również funkcję integracyj-
ną. Planujemy realizować tu 
warsztaty, festyny rodzinne, 
spotkania. Zależy nam na tym, 
żeby stało się to ulubione miej-

sce mieszkańców do spędzenia 
czasu walonego – dodaje. 

Wnioskodawcą jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Dąbrowie, który 
poprzez udział w projekcie 
przyczynia się do populary-
zacji kultury i rekreacji.

 – Tworzenie takich miejsc 
jak ogród polisensoryczny 
stwarza możliwość upo-
wszechniania kultury, jest 
alternatywą do organizacji 
różnych ciekawych przedsię-
wzięć w pięknych okolicznoś-
ciach przyrody. Kto wie, może 
w przyszłości stanie się ono 
inspiracją dla artystów z te-
renu naszej gminy, a także 
miejscem spotkań z ciekawy-
mi osobami – wyjaśnia Anita 
Jonczyk dyrektor GOKiR.

RAJSKI OGRÓD W ŻELAZNEJ
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Bardzo Młoda Kultura 
zawita do gminy dzięki 
projektowi Hip Hip 
CHÓRa, realizowanemu 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie. Partnerami 
projektu są szkoły 
w Chróścinie, Dąbrowie 
i Naroku, Stowarzyszenie 
Miłośników Chróściny, 
a także Agnieszka 
Wilczyńska.

Zamysłem projektu jest 
utworzenie dziecięco-mło-

dzieżowego chóru – wyjaśnia 
dyrektor GOKiR w Dąbrowie 
Anita Jonczyk. – Analizując 
rodzaj proponowanych do-
tychczas zajęć przez GOKiR 
zabrakło nam przestrzeni 
muzyczno-wokalnej, która 
daje możliwość rozwoju sce-
nicznego – dodaje dyrektor. 

W  ra m a c h  ko n ku r s u 
„EDUKO – Bardzo Młoda Kul-

tura 2019–2021 – Opolskie”, 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji pozyskał 7500 zł 
na realizację zadania.

 – Początkowo planowa-
liśmy ruszyć z rekrutacją 
i przesłuchaniami od czerw-
ca. Niestety, sytuacja epide-
miczna nieco pokrzyżowała 
nam plany, dlatego zadania 

te przenieśliśmy na wrze-
sień. A teraz ruszamy z pro-
mocją wydarzenia – dodaje 
dyrektor.

W  r a m a c h  p r o j e k t u 
uwzględnione są lekcje 
śpiewu, wizyta studyjna 
w Muzeum Polskiej Piosen-
ki w Opolu, a także kon-
cert plenerowy w Parku 

w Chróścinie podsumowu-
jący wydarzenie.

 – Wszystkich zaintereso-
wanych prosimy o śledzenie 
naszej strony internetowej 
i profili na facebooku. Tam 
na bieżąco będziemy infor-
mować o naszych kolejnych 
krokach w realizacji projek-
tu – dodaje dyrektor.

WYŚPIEWAJĄ BARDZO MŁODĄ KULTURĘ

W Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Opolu 
odbyła się uroczystość przekazania promesy na 
zakup nowego auta dla jednostki z Chróściny. Budżet 
na zakup auta składa się z wielu źródeł i opiewa na 
kwotę 760 tys. złotych

380 tys. zł przekaże NFOSiGW, 117 tys. zł MSWiA,  
a 63 tys. złotych pochodzić będzie z Zakładów 

Ubezpieczeń.

Gmina Dąbrowa na zakup wozu przekaże kwotę 200 tys. 
złotych, a umowę z prezesem OSP w Chróścinie Krzyszto-
fem Berką w jej imieniu podpisała Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek wójt gminy Dąbrowa.

STARANIA O NOWE AUTO DLA OSP 
W CHRÓŚCINIE NABIERAJĄ TEMPA 
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Zalane zostały prywatne 
posesje, garaże i piwnice. 
Ucierpiały obiekty 
użyteczności publicznej. 
Woda nie oszczędziła 
również upraw. 

Najgorsza sytuacja była 
w Karczowie, gdzie rzeczka 

Dożyna wystąpiła z brzegów 
zalewając pola  i przyległe do 
nich prywatne posesje – wy-
jaśnia Katarzyna Gołębiowska 
– Jarek wójt gminy Dąbrowa. 
Teren natychmiast został za-
bezpieczony przez jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, a sytuacja na bieżąco 
była monitorowana przez służ-
by gminy – dodaje wójt.

W trybie natychmiasto-
wym Sztab Kryzysowy Gmi-
ny Dąbrowa odbył naradę, 
a także konsultacje z Gmin-
ną Spółką Wodną. Wysto-
sowane zostały pisma do 
Wód Polskich, Zarządu Dróg 
Krajowych, Wojewódzkich 
i Powiatowych w celu pod-
jęcia działań usprawniają-
cych retencyjność rowów 
pozostających w zarządzie 
zewnętrznym. 

 – Naszym priorytetem 
jest ochrona mieszkańców 
oraz zabezpieczenie ich 
mienia. Intensywny opad 
deszczu oraz stan urządzeń 
melioracyjnych nie pozwolił 
na odprowadzenie tak dużej 
ilości wody. Problem leży 
przede wszystkim w struk-
turze władania, gdyż jeden 
ciek wodny na całej długości 
ma wielu właścicieli – wy-
jaśnia Jerzy Michalczyk, 
Inspektor do Spraw Obro-
ny Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Gmi-
ny Dąbrowa.

Jednym z zarządców ro-
wów na terenie gminy jest 
Gminna Spółka Wodna, która 
pozostaje w stałym kontak-
cie z samorządem, a także 
monitoruje stan wód.

 – Spółka Wodna na te-
renie gminy zarządza 124. 
kilometrami rowów – infor-
muje Krystian Skop, prezes. 
– Cały czas trzymaliśmy rękę 
na pulsie. Nasi członkowie 
na bieżąco monitorowali 
stan wód. Najważniejsze pod 
względem strategicznym 
rowy czyścimy co roku. Po-
zostałe staramy się konser-
wować i udrażniać co trzy 
lata. Mamy na to ograniczo-
ne środki, ponieważ spółka 
jest organizacją non profit. 

Bazujemy więc wyłącznie 
na składkach członkowskich 
i dotacjach nie mniej jednak 
staramy się wypełniać nasze 
zadania jak najlepiej – doda-
je prezes.

Sytuacja meteorologiczna 
budziła wielkie zaniepoko-
jenie wśród mieszkańców, 
którzy z obawami spoglądali 
w niebo.

 – Padające kilka dni desz-
cze z których największe 
zagrożenie stanowiły gwał-
towne ulewy spowodowały 
zalania i podtopienia na te-
renie gminy Dąbrowa. Syste-
my odwadniające nie były 
w stanie przyjąć takiej ilo-
ści wody – wyjaśnia Leszek 
Koksanowicz Komendant 
Miejski PSP w Opolu.

 – Razem z jednostkami 
z Chróściny, Naroka, Żela-
znej, a także JRG 2 Opole 
zabezpieczaliśmy budynki 
mieszkalne i gospodarcze 
przed zalaniem oraz wypom-
powywaliśmy wodę z już 
zalanych terenów. Pracowa-
liśmy kilkanaście godzin na 
dobę w trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i ich mie-
nie – dodaje Dawid Zielon-
ka prezes OSP w Dąbrowie.

Zaistniała sytuacja wymu-
siła również przeprowadze-
nie kontroli sieci kanaliza-

cyjnej do której nielegalnie 
mieszkańcy odprowadzają 
wody opadowe.

 – Celem kontroli jest zna-
lezienie nielegalnych przy-
łączy wód opadowych do 
kanalizacji sanitarnej – wy-
jaśnia Gerard Cebula pre-
zes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Prószko-
wie. Wiele osób odprowadza 
wody opadowe do sieci sani-
tarnej co powoduje, że przy 
dużych opadach deszczu nie 
są w stanie przyjąć takiej 
ilości wody. Zniszczeniu ule-
gają również przepompow-
nie sieciowe, co generuje 
dodatkowe koszty związa-
ne z ich modernizacją. Ilość 
wody, jaka powstaje podczas 
opadów, a trafia do sieci ka-
nalizacyjnej powoduje rów-
nież wzrost kosztów opłaty 
za ścieki uiszczanej do WiK, 
co w przełożeniu spowodu-
je prawdopodobnie wzrost 
kosztów taryfy za ścieki dla 
mieszkańców. Za nielegal-
ny proceder zapłacą zatem 
wszyscy – dodaje prezes.

W najbliższym czasie 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej przeprowadzi na 
terenie gminy Dąbrowa 
kontrole nieruchomości 
mieszkańców oraz insta-
lacji sieciowych, których 
powodem jest identyfika-
cja nielegalnych przyłączy 
wody opadowej do kanali-
zacji sanitarnej.

Kontrole mogą przepro-
wadzać jedynie pracowni-
cy Zakładu po wcześniej-
szym wylegitymowaniu. 
W razie pytań lub wątpli-
wości prosimy o kontakt 
z pracownikami ZGKiM: 
600 334 770.

WALKA Z ŻYWIOŁEM
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15 tysięcy dla KS Dąbrowa 
oraz 10 tysięcy dla  GZLZS 
Dąbrowa AP Striker 
na dofinansowanie 
działalności w ramach 
programu „Klub” 
realizowanego przez 
Ministerstwo Sportu. 

- Do projektu przystą-
piliśmy po raz drugi i po 
ra z  d r u g i  o d n i e ś l i ś my 
s u kc e s  -  w y j a ś n i a  A n -

drzej  Dolipski  prezes 
SSKF KS Dąbrowa. Otrzy-
maną kwotę przeznaczy-
my na wsparcie  naszej 
działalności  statutowej 
związanej z upowszech-
nianiem kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży 
kupując sprzęt potrzeb-
ny  w  c o d z i e n nyc h  t re -
ningach,  a  także stroje 
sportowe. Wzmocni to na 
pewno nasze działania 

w zakresie kultury fizycz-
nej- dodaje prezes.

Aktywność fizyczna jest 
bardzo ważna dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkol-
nym. Zapobiega zaburze-
niom rozwojowym i rucho-
wym, a także chorobom 
cywilizacyjnym. Ograni-
cza niekorzystne zjawiska 
społeczne, jak agresja czy 
przemoc, uczy regularno-
ści, dyscypliny, a także pra-

cy w grupie. Na terenach 
wiejskich stwarza szanse 
w dostępie do aktywności 
fizycznej, a także zapobie-
ga zjawiskom takim jak wy-
kluczenie społeczne. Środki 
finansowe pozyskane w ten 
sposób wpływają nie tylko 
na poziom i jakość zajęć, ale 
również na zainteresowa-
nie dzieci wskazaną formą 
aktywności fizycznej.

Wniosek, przygotowany 
przez gminę Dąbrowa jest 
kolejnym wsparciem samo-
rządu w rozwój sportu na 
terenie gminy.

- Zakupiony w ramach 
programu sprzęt znacznie 
poprawi warunki upra-
wiania sportu dzieci i mło-
dzieży trenujących w na-
szym klubie. Pomoże nam 
realizować efektywnie plan 
treningowy, a także wyraź-
nie poprawi organizację 
zajęć, czy ich atrakcyjność. 
W ramach wsparcia plano-
wane są również spotkania 
meczowe lub turnieje z in-
nymi klubami juniorskimi- 
tłumaczy Dawid Szymon 
wiceprezes GZLZS Dą-
browa.

DODATKOWE ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ 
KLUBÓW SPORTOWYCH
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Te wakacje w gminie Dą-
browa będą na pewno 

wyjątkowe. Najbardziej 
wyczekiwany przez mło-
dzież czas,  w tym roku, 
nabierze również innego, 
bardziej praktycznego zna-
czenia. A wszystko za spra-
wą powstania kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 
łączącego elementy skate-
parku, rolkowiska i boiska 
piłkarskiego.

– Na chwilę obecną nie 
ma w Dąbrowie i okolicy 
miejsca, gdzie moglibyśmy 
bezpiecznie rozwijać swoje 
pasje. Dużo osób w okolicy 
jeździ na desce albo hulaj-
nodze, więc powstanie ta-
kiego miejsca jest bardzo 
potrzebne – deklaruje mło-
dzież z gminy Dąbrowa. 

Ich pomysł spotkał się 
z akceptacją samorządu 
gminy, który w czasie prze-

prowadzonych konsultacji 
społecznych rozeznał po-
trzebę stworzenia obiektu 
rekreacyjno-sportowego 
w Dąbrowie.

Projekt ten z formalne-
go punktu widzenia jest 
modelowym przykładem 
współpracy samorządu z or-
ganizacją społeczną, w tym 
przypadku klubem sporto-
wym Stowarzyszenie Sympa-
tyków Kultury Fizycznej Klub 
Sportowy Dąbrowa, który 
jako zarządca terenu złożył 
wniosek o dofinansowanie 
inwestycji. Choć kwestie 
formalne wymagały wielu 
zmian dotyczących chociaż-
by przebudowy programu 
współpracy pomiędzy gminą 
a stowarzyszeniem, udziele-
niem pożyczki czy zmianą 
dotacji, obie strony wykazały 
się wielkim zaangażowaniem 
i zrozumienie potrzeb spo-
łecznych czego efekt będzie 

można już nie długo nie tyl-
ko podziwiać ale i aktywnie 
używać.

– Będzie to miejsce in-
tegracj i  międzypokole -
niowej – mówi Andrzej 
D o l i p s k i  p rez e s  S S K F 
Dąbrowa.  Inwestycja ta 
jest odpowiedzią na po-
trzeby społeczne. W ostat-
nim czasie wyraźnie widać 
wzrost zainteresowania 
aktywnością fizyczną więc 
stworzenie zaplecza do jej 
podejmowania jest oczy-
wiste. Wielu młodych ludzi 
próbuje swoich sił w jeź-
dzie na rolkach czy rowe-
rach sportowych. Nasz klub 
zrzesza kilka sekcji. Na co 
dzień pracujemy z dzieć-
mi, młodzieżą  i dorosłymi, 
znamy więc ich  potrzeby 
i oczekiwania. Rolkowisko, 
skatepark i boisko sporto-
we to wielopłaszczyznowy 
kompromis-dodaje prezes.

Ważnym aspektem inwe-
stycji jest również remont 
budynku, w którym znaj-
dują się szatnie piłkarskie 
i zaplecze sanitarne, z któ-
rego na co dzień korzystają 
piłkarze z KS Dąbrowa.

– Budynek wymagał grun-
townego remontu. Po na-
szym awansie do A klasy nie 
spełniał również wymogów 
formalnych OZPN. Brako-
wało na przykład szatni dla 
sędziów – wyjaśnia Andrzej 
Gruntowski, członek KS 
Dąbrowa. Dzięki przychyl-
ności gminy udało się nam 
uzyskać dodatkowe środki 
w ramach których naszym 
zaangażowaniem społecz-
nym wykonamy nową ele-
wację budynku, wyposażymy 
szatnie, a także stworzymy 
miejsca siedzące dla 100 ki-
biców – wylicza Gruntowski. 

Inwestycja uzyskała do-
finansowanie w wysokości 
300 tys. złotych w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020 naboru ogłoszonego 
przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich”. Środki na 
jej realizację pochodzą 
również z budżetu gminy 
Dąbrowa. 

Kompleksowa inwestycja 
wpłynie nie tylko na ogólny 
wizerunek obiektu, uspraw-
ni działanie drużyny, zabez-
pieczy potrzeby lokalnej 
społeczności, ale stanie się 
miejscem integracji między-
pokoleniowej. Lokalną wizy-
tówką działań społecznych 
i samorządowych.

WAKACJE Z ROLKAMI!!
Inwestycja o wartości ponad 520 tys złotych dobiega końca. Modelowy przykład 
współpracy pomiędzy samorządem a organizacją społeczną Klubem Sportowym 
SSKF KS Dąbrowa udowadnia, że w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 
liczy się dialog, wzajemne zrozumienie i empatia. Prace obejmujące utworzenie 
rolkowiska, skateparku, remontu szatni wraz z zapleczem sanitarnym są już na 
finiszu. Do pełni szczęścia pozostaje tylko utworzenie zielonej infrastruktury  
oraz zakup elementów wchodzących w skład skateparku. 

Wizualizacja TECHRAMPS.COM
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MIŁOSZ spisze się przez Internet

21 komputerów 
o łącznej wartości 55 
tys. złotych trafiło 
do uczniów z terenu 
gminy Dąbrowa 
w ramach programu 
„Zdalna szkoła+”. 
Wcześniejszy program                                
„Zdalna szkoła” 
umożliwił zakup 18 
laptopów i 28 drukarek, 
które wsparły uczniów 
z terenu gminy Dąbrowa 
w nauce na odległość.

Zakup sprzętu odbył się 
w ramach rządowego 

programu „Zdalna szko-
ła+”, a kwota zawniosko-
wana przez gminę w wy-
sokości 55 tys. złotych była 
maksymalną dotacją o jaką 

mógł wystąpić samorząd. 
Wsparcie w ramach drugiej 
edycji programu dotyczyło 
przede wszystkim uczniów 
z rodzin wielodzietnych, 
3+, mieszkających na tere-
nie gminy – wyjaśnia Grze-
gorz Jeziorański dyrektor 
GZEASiP w Dąbrowie. 

Założeniem programu jest 
zakup sprzętu komputero-
wego, służącego uczniom do 
zdalnej nauki. Sprzęt kupuje 
gmina i przekazuje go szko-
łom, a te uczniom, którzy 
najbardziej go potrzebują. 
Kiedy lekcje wrócą do szkół 
w trybie stacjonarnym, zaku-
piony sprzęt trafi do placó-
wek i będzie służył wszyst-
kim uczniom. 

KOLEJNE KOMPUTERY TRAFIĄ  
DO UCZNIÓW Z TERENU GMINY DĄBROWA
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
przekazał nową syrenę alarmową dla OSP w Dąbrowie. 

Stara syrena została zakupiona w 2001 roku. Po tak długim 
czasie eksploatacji nie tylko przestała spełniać swoją funk-

cję, ale również problematyczna stała się jej ciągła naprawa, 
ze względu na brak dostępu do części zamiennych – wyjaśnia 
Jerzy Michalczyk, inspektor do Spraw Obronny Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Dąbrowa

Nowa syrena jest sterowana cyfrowo i współpracu-
je z systemem Państwowej Straży Pożarnej oraz Obrony 
Cywilnej. Dzięki technologii GSM i LAN komunikaty prze-
kazywane przez Służby Obrony Cywilnej na poziomie 
województwa, powiatu czy gminy mogą być na bieżąco 
przekazywane do urządzenia i odtwarzane zgodnie z har-
monogramem. 

STRAŻACY MAJĄ 
NOWĄ SYRENĘ

Kolejny etap przygotowania 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
z Dąbrowy do Sokolnik. Proces 
rozpoczęcia inwestycji jest 
długotrwały. Począwszy od 
złożenia wniosków i uzupełnień 
poprzez weryfikację Komisji 
Europejskiej. Budowa ścieżki 
pieszo rowerowej to koszt ponad 
1, 6 mln złotych. Pozyskanie 
przez gminę 85% dofinansowania 

umożliwi realizację tego zadania. 
Jednak nie szybciej niż w 3 kwartale 
2021 roku.

Budowa infrastruktury pieszo-rowe-
rowej w powiecie opolskim etap III 

”, to nazwa zadania dotyczącego budo-
wy infrastruktury drogowej na trasie 
Sokolniki-Dąbrowa. Porozumienie 
zawarte w partnerstwie z 6 gminami 
ze Starostwem Powiatu Opolskiego, 

będącym właścicielem drogi jest pod-
stawą do przygotowania i złożenia 
wspólnego wniosku do Aglomeracji 
Opolskiej. W przypadku pozytywnej 
oceny, Gmina Dąbrowa pozyska środki 
unijne na wybudowanie ścieżki pie-
szo-rowerowej wraz z oświetleniem 
prowadzącej z Dąbrowy do Sokolnik. 
W ramach projektu zostanie również 
wybudowany parking dla rowerów 
przy stacji kolejowej w Dąbrowie. 

ROWEREM 
DO SOKOLNIK
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Ksiądz Łukasz Labusga 
z Mechnic otrzymał 
święcenia kapłańskie. 
Tym samym dołączył 
do grona księży Diecezji 
Opolskiej. 

To jest wielka rzecz, Koś-
ciół zyskuje tych, którzy 

w imieniu Chrystusa tutaj 
na ziemi mogą wobec ludu 
stanąć, od Boga przekazy-
wać pełnię łaski i prawdy, 
które do dyspozycji Kościo-
łowi Pan Bóg dał – mówił do 
wiernych podczas uroczy-
stości bp Andrzej Czaja.

W przededniu Uroczysto-
ści Zesłania Ducha Świętego 
w katedrze opolskiej odby-
ły się święcenia kapłańskie. 
Wśród siedmiu diakonów 
znalazł się mieszkaniec Gmi-
ny Dąbrowa, Łukasz Labusga 
pochodzący z Mechnic.

 – Dla naszej społeczno-
ści to wielkie wydarzenie 

i ogromne przeżycie, tym 
bardziej, że ksiądz wycho-
wał się wśród nas – mó-
wią mieszkańcy Mechnic 
i Chróściny.

Na uroczystość świę-
ceń kapłańskich rodzinna 
miejscowość księdza oraz 
sąsiednia Chróścina zo-
stały przystrojone flagami 
kościelnymi, a mieszkań-
cy  uroczyśc ie  eskorto -
wali księdza do katedry 
w Opolu.

Ksiądz Łukasz wywodzi 
się  z rodziny o tradycjach 
muzycznych. Stąd też jego 
pasja do muzyki i pierwszy 
wybór studiów, Akademia 
Muzyczna w Krakowie. Gra 
na trąbce i tubie. Ukończył 
również studia ikonopisar-
stwa. Do seminarium wstą-
pił w 2014 roku.

Ksiądz Łukasz Labusga 
został mianowany wikariu-
szem parafii Św. Michała Ar-
chanioła w Prudniku.

PARAFIA W CHRÓŚCINIE ŚWIĘTOWAŁA 
PRYMICJE
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 biuro@eurocent.opole.pl

Konieczność izolacji społecznej 
w czasie pandemii, kiedy nie 
wychodzi się z domu do pracy 
czy szkoły, to czas trudny 
dla wszystkich, szczególnie 
dla rodzin z problemem 
uzależnienia. 

Jedną ze strategii sprawców 
przemocy domowej jest izo-

lowanie osoby, którą krzywdzą: 
od przyjaciół, rodziny, miejsca 
pracy. To działanie mające na 
celu osiągniecie pełnej kon-
troli nad osobą pokrzywdzoną 
i utrzymywanie jej w przeko-
naniu, że jest sama ze swoim 
problemem, nie ma do kogo 
się zwrócić o pomoc ani dokąd 
uciec, nikt jej nie uwierzy, je-
śli odważyłaby się powiedzieć 
o doznawanej przemocy.

PRZEMOC NASILA SIĘ  
W CZASIE KATASTROF

Katastrofy naturalne – po-
wodzie, huragany, pożary, 
susze, ekstremalne zjawiska, 
skutkują wzrostem przemocy 
domowej, a także zaostrze-
niem jej form.

GDZIE ZGŁASZAĆ SIĘ 
PO POMOC LUB JEŚLI 

BYLIŚMY ŚWIADKAMI 
PRZEMOCY?

Mimo utrudnionych warun-
ków staramy się kontynuować 
pracę Zespołu Interdyscypli-
narnego. Można dzwonić do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie i zgłosić informa-
cje o podejrzeniu stosowania 
przemocy lub uzyskać poradę. 
Prowadzimy też zdalne – mai-

Telefony, pod które należy 
zgłaszać sytuacje 

przemocy: 997, 112, 
77/464-17-78, 502-687-577

POMOC DLA OFIAR 
PRZEMOCY W GMINIE 
DĄBROWA

lowe, telefoniczne – konsultacje 
prawne i psychologiczne. 

Drodzy Mieszkańcy pamię-
tajmy również o solidarności 
społecznej.  Jako przewodni-
cząca Zespołu Interdyscypli-
narnego, apeluję o odpowie-
dzialność nie tylko za siebie, 
ale też za osoby z naszego są-
siedztwa. Jeżeli jesteś świad-
kiem przemocy, zgłoś to policji 
lub pod któryś z podanych nu-
merów. Możesz w ten sposób 
ocalić czyjeś zdrowie lub nawet 
życie. 

Jednocześnie przypominam 
o „Niebieskiej Linii” – ogólno-
polskim telefonie dla ofiar prze-
mocy w rodzinie. Działa przez 
całą dobę. Dzwoniąc pod numer  
800 120 002 można uzyskać 
wsparcie, pomoc psychologicz-
ną, informacje o możliwościach 
uzyskania pomocy najbliżej 
miejsca zamieszkania.

Małgorzata Zaparta
kierownik OPS w Dąbrowie, 

Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego
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