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MELISA PIZZERIA PUB TO KULTOWE MIEJSCE 
Z PYSZNYM JEDZENIEM NA WYNOS

W ofercie pubu znaleźć możemy nie tylko duży wybór 
pizzy, ale także makarony, tortille czy burgery. 

WycHoDZĄc naPrZecIW ocZeKIWanIom 
mIeSZKaŃcÓW melISa PIZZerIa Pub realIZuje 

rÓWnIeŻ DoWoZy Do Domu. 

CHCESZ SMACZNIE ZJEŚĆ  
ZADZWON, ZAMÓW I SIĘ DELEKTUJ

ZAMÓWIENIA POD NUMEREM TELEFONU
 

[ 570 944 944

Wsparcie samorządu Gminy dąbroWa dla Gastronomii 
OSTANIE MIESIąCE TO TRUDNY CZAS DLA NAS WSZYSTKICH. KOLEJNE, WPROWADZANE OBOSTRZENIA, 

PRZEKłADAJą SIĘ NA NASZE żYCIE SPOłECZNE JAK I gOSPODARKĘ. PRZEDSIĘBIORCY, HANDLOWCY, 
PRZEDSTAWICIELE gASTRONOMII KAżDEgO DNIA NOTUJą WIELKIE STRATY. 

ZACHĘCAMY MIESZKAńCÓW NASZEJ gMINY DO WSPARCIA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. 

SMACZNIE, ZDROWO,  
TRADYCYJNIE I Z DOWOZEM DO DOMU

Restauracja DąBROWIANKA w Dąbrowie  
oferuje smaczną domową kuchnię,  

a także dania dietetyczne.

CHCESZ SMACZNIE, ZDROWO ZJEŚĆ, A MOżE 
ZgUBIĆ ZBĘDNE KILOgRAMY?

ZADZWOń, ZAMÓW, SPRÓBÓJ 

ZAMÓWIENIA POD NUMEREM TELEFONU 

[ 606 783 388

Wsparcie samorządu Gminy dąbroWa dla Gastronomii 
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gmina Dąbrowa 
włączyła się do akcji 
wsparcia lokalnych 
przedsiębiorców 
i przyjęła prawie 200 
sztuk chryzantem. 

Dynamicznie rozwijająca 
się sytuacja epidemiczna 

i  wprowadzane w  związku 
z tym dodatkowe obostrzenia 
skutkują trudną sytuacją wie-
lu przedsiębiorców. W dniu 
31 października dołączyli do 
nich hodowcy chryzantem, 
którzy w związku z wprowa-

dzonym zakazem odwiedza-
nia nekropolii nie mogli, jak 
co roku, sprzedawać kwiatów. 
Szybko jednak ruszyła akcja 
ludzkich serc i wielu Polaków 
wsparło przedsiębiorców ku-
pując chryzantemy i dekoru-
jąc nimi swoje balkony, tarasy, 
podwórka. W akcję wsparcia 
włączyła się również gmina 
Dąbrowa. Przyjętych prawie 
200 sztuk kwiatów przekaza-
nych zostało sołectwom, które 
w ten sposób ozdobiły skwery, 
klomby, miejsca użyteczności 
publicznej. 

aKcja cHryZantema
W GmInIe DĄbroWa

Wspomnienia o księdzu ryszardzie michaliku ukaŻą się W następnym Wydaniu Życia Gminy dąbroWa  

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

W dniu 22.11.2020 r. odszedł od nas 
kapłan, przyjaciel, autorytet,

 Proboszcz parafii  
św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie 

ks. Ryszard Michalik
Ksiądz Ryszard był proboszczem 

w Chróścinie od 2016 roku. 
W swojej posłudze kapłańskiej 

dążył do otwartości kościoła 
i ludzkich serc na wiarę i bliźniego. 

„Spoczywaj w pokoju...”
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Wywiad przeprowadzony 
z panią Joanną Kiełmuć-
-Kamińską oraz Izabelą 
gancarczyk

Pracownik socjalny to nie 
tylko zawód, ale i misja. Co 
skłoniło panią właśnie do ta-
kiej pracy zawodowej?

Rzeczywiście w wielu pub-
likacjach czytamy, że zawód 
pracownika socjalnego to mi-
sja. Jednak na przestrzeni lat 
pojęcie to zmienia swoje zna-
czenie. Potrzeb ludzi znajdują-
cych się w trudnej sytuacji jest 
bardzo dużo. Zmienia się też 
charakter udzielanego wspar-
cia. Ważna jest umiejętność 
udzielenia pomocy na wielu 
płaszczyznach jednocześnie. 
Tego nie uczyli nas na stu-
diach, a  jednak w praktyce 
okazało się, że pracownik so-
cjalny powinien takie umiejęt-
ności posiadać. 

 Jak wygląda przeciętny 
dzień pracownika socjalne-
go?

Chciałoby się powiedzieć 
„dzień jak co dzień”, ale w tym 
zawodzie tak to nie działa. 
Często mimo planowania 

działań okazuje się, że należy 
wszystko zmienić w ostatniej 
chwili. Zdarzają się sprawy, 
które wymagają natychmia-
stowych działań interwencyj-
nych. Pracownik socjalny nie 
ma „szablonu”, według które-
go można wszystko zaplano-
wać. Trzeba być gotowym na 
zmiany i podejmowanie nieła-
twych decyzji. 

 Pracuje Pani w zawodzie 
22 lata. Czy jest sytuacja, 
problem, który poruszył Pa-
nią najbardziej? 

Tak 22 lata pracy w  za-
wodzie niesie ze sobą wiele 
historii. Niemal wszystkie 
pozostają w pamięci. Jednak 
najbardziej tkwią w pamięci 
sytuacje związane z dzieć-
mi. Wiadomo, że to one są 
najsłabszym ogniwem w ro-
dzinie, one najbardziej są na-
rażone na niebezpieczeństwo 
Przez te wszystkie lata takich 
sytuacji było bardzo dużo. Ale 
mam też poczucie, że decyzje, 
które musiałam podjąć okaza-
ły się trafne. 

Kim dziś jest według Pani 
pracownik socjalny ?

Pracownik socjalny to oso-
ba, która musi sobie radzić 
w wielu aspektach, w których 
nie zawsze czuje się „mocna”. 
Świat się zmienia a wraz z nim 
zmieniają się potrzeby ludzi. 
Niejednokrotnie okazuje się, 
że pracownik socjalny pełni 
rolę psychologa, terapeuty, do-
radcy, mediatora czy po prostu 
słuchacza. 

Czego by sobie Pani ży-
czyła z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego?

Od wielu lat mówi się o ko-
nieczności zmiany ustawy 
o zawodzie pracownika so-

cjalnego. Niestety projekt, nad 
czym bardzo ubolewam nie 
został zaakceptowany. Uwa-
żam, że pracownik socjalny 
wykonuje bardzo ciężką i od-
powiedzialną prace na rzecz 
ludzi tak samo jak policjant, 
strażak czy nauczyciel. Chcia-
łabym się doczekać zmiany tej 
ustawy. Jestem przekonana, że 
wzrósłby prestiz naszego za-
wodu i młodzi ludzie chętniej 
kształciliby się w tym kierun-
ku. Na dzień dzisiejszy istnie-
je obawa, że pomimo tego, iż 
zawód pracownika socjalnego 
jest „młodym zawodem” bę-
dzie zanikał. 

PracoWnIK Socjalny 
to nIe tylKo ZaWÓD, ale I mISja
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Ponad 120 uczestników wzięło 
w tym roku udział w nietypowym 
biegu niepodległości. Ochotnicy 
mieli za zadanie wykonać dowolną 
aktywność, udokumentować 
ją za pomocą filmu, zdjęcia 
bądź aplikacji i przesłać na 
adres mailowy. Dla śmiałków 
podejmujących wyzwanie wójt 
gminy Dąbrowa przygotowała 
również nagrody specjalne 
w kategoriach indywidualnych: 
„Najlepsze zdjęcie/film” 
oraz kategorii grupowej                                     
„Najaktywniejsze sołectwo”

Chcieliśmy zaproponować mieszkańcom 
ciekawą, a przede wszystkim bezpiecz-

ną aktywność z okazji Dnia Niepodległo-
ści. Tradycyjny bieg cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, więc nie chcieliśmy 
rezygnować z tego wydarzenia- tłumaczy 
Anita Jonczyk dyrektor GOKiR w Dąbro-
wie. Stąd nasz pomysł na Bieg Niepodle-
głości w dobie niedogodności w formie 
wyzwania, dodaje dyrektor.

Mieszkańcy podejmowali różne formy 
aktywności: jazdę na rowerze, deskorol-
ce, rolkach, bieg, marsz, a nawet gimna-
stykę akrobatyczną. Wykazali się przy 
tym również ogromną pomysłowością.

- Zaskoczyła nas ilość przesłanych 
zgłoszeń, a także pomysłowość i krea-
tywność - mówi Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. To 
cudowne, że w tak ważnym dla nas dniu 
tyle osób zechciało być z nami, tak wir-
tualnie i podtrzymać wieloletnią tradycję 
jaką jest Bieg Niepodległości.

Dla wszystkich uczestników wyzwa-
nia przygotowane zostały pamiątkowe 
dyplomy i medale. Laureaci poszczegól-
nych kategorii otrzymali nagrody spe-
cjalne w formie kart upominkowych.

Poniżej przedstawiamy laureatów ka-
tegorii ,,Najlepsze zdjęcie’’: Karolina 
Juszczak (Nowa Jamka), Michał Grzego-
rzak (Mechnice), Zuzanna Nowak (Cie-
pielowice).

Wyróżnienia otrzymali: Iga, Ania 
i Olga Placha (Karczów), Kamila, Fran-
ciszek i Helena Malińscy (Dąbrowa), 

Krzysztof, Wojciech i Adam Groszek 
(Mechnice).  W kategorii ,,Najlepszy 
filmik’’ nagrodzeni zostali: Rodzina 
Państwa Baldy (Żelazna), Daniel Antosz 
(Karczów) Rodzina Państwa Bieleckich 
(Niewodniki).

Wyróżnienia otrzymali: Karolina 
Machnik (Mechnice), Marysia Misiek 
(Prądy). W kategorii ,, Najbardziej Ak-
tywne sołectwo’’ nagrodzone zostały sołe-
ctwa: Dąbrowa, Prądy, Chróścina, Narok.

Złożenie Kwiatów  
pod obelisKiem

- Dla mnie to urodziny wolnej Pol-
ski- mówiła podczas uroczystości zło-
żenia kwiatów Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 

Upamiętniając 102 rocznicę od-
zyskania niepodległości, 11 listo-
pada wójt gminy wraz z mariu-
szem Konopą Przewodniczącym 
Rady Gminy Dąbrowa oraz Janu-
szem Gruszką Radnym Gminy, 
złożyli kwiaty pod obeliskiem Orła 
Białego w Ciepielowicach. W tym 
roku uroczystość miała charakter 
kameralny ze względu na sytuację 
epidemiczną. Rozpoczęła się od-
śpiewaniem hymnu państwowego 
i wciągnięciem na maszt, przez dru-
hów OSP w Dąbrowie, flagi Polski. 
W kilku zdaniach wójt gminy pod-
kreśliła rangę uroczystości oraz istotę 
obchodów tego święta. 

bIeG nIePoDleGłoścI  
W DobIe nIeDoGoDnoścI
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Wkład w wysokości 800 
tys. złotych pochodził 
z budżetu gminy, 1,2 
mln w latach 2019-2020 
ochotnicy pozyskali 
z środków zewnętrznych. 
Wsparcie to umożliwiło 
zakup niezbędnego 
sprzętu, umundurowania, 
remonty, a także 
działania edukacyjne. 
Spektakularnymi 
osiągnięciami były dwa 
nowe wozy, które trafiły 
do jednostki z Dąbrowy 
i Chróściny.

OSP Chróścina ma nowe 
auto i nowy sprzęt

Ostatnie miesiące to  speł-
nienie marzeń i intensywna 
praca druhów z Chróściny. 
Kilka tygodni temu trafiło do 
nich nowe auto, a teraz dodat-
kowe środki na zakup sprzętu. 
Dofinansowanie w wysoko-
ści 14 354, 10 zł pochodzące 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, umożliwi 
strażakom zakup specjalnego 
umundurowania, butli stalo-

wych, a także drabiny do no-
wego auta. 

OSP Dąbrowa
Strażacy z Dąbrowy po-

zyskali kwotę 55 tys. złotych. 
Z uzyskanej dotacji udało się 
zakupić 28 elementów róż-
nego rodzaju wyposażenia. 
Były to m.in. pilarki, komple-
ty specjalistycznych ubrań, 
hełmy, rękawice czy węże. 
Sprzęt, który zużywa się na 
bieżąco i jest niezbędny przy 
akcjach. 

OSP Narok
Na konto jednostki trafiło 

30 tys. złotych.  To pierwsza 
w historii pozyskana dota-
cja. Na początku 2020 roku 
zarząd zwrócił się z  wnio-
skiem do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu o udzielenie dotacji 
na zakup sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego oraz środków 
ochrony osobistej ratowników. 
Dla druhów z Naroka, ma to 
ogromne znaczenie, ponie-
waż dzięki tej kwocie mogli 
zakupić nowy sprzęt w postaci 
aparatów powietrznych, butli, 
drabin czy węży strażackich. 
Dotacja otrzymana przez OSP 
Narok pochodzi z dwóch źró-
deł. Kwota 23 995,51 zł trafiła 
do ochotników z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Natomiast 6 tys. 
zł  z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu. 

- Jako samorząd wspiera-
my działania wszystkich na-

szych jednostek. Inwestycja 
w bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest dla mnie najważniej-
sza. Nasi ochotnicy są nie-
zawodni, co udowodnili już 
w wielu sytuacjach- tłumaczy 
Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 
Każda jednostka jest inna 
i każda niepowtarzalna. OSP 
Chróścina w ostatnim cza-
sie cieszy się dobrą passą. 
Druhowie zdobyli nie tylko 
środki na zakup nowego auta, 
ale również na doposażenie 
strażaków. OSP w Dąbrowie 
ma ogromne doświadczenie, 
a także liczne sukcesy w po-
zyskiwaniu środków. To mo-
delowy przykład organizacji 
pozarządowej.  Ogromnie 
cieszy mnie sukces OSP Na-
rok. Nowy zarząd udowod-
nił, że zależy mu na rozwoju 
jednostki. Za nimi pierwszy 
sukces. Wierzę, że z  takim 
podejściem uda się im nie 
tylko pozyskać kolejne środ-
ki, ale również spełniać ma-
rzenia o rozwoju jednostki, 
dodaje wójt.

2 mln ZłotycH trafIło Do ocHotnIcZycH 
StraŻy PoŻarnycH Z GmIny DĄbroWa 



listopad

7
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
życie gminy dąbrowA

Nowy wóz strażacki 
kosztował 784 986 
zł. Kwotę 225 tys. zł 
przeznaczyła na ten cel 
gmina Dąbrowa. 

Jednym z priorytetów samo-
rządu gminy jest bezpieczeń-

stwo mieszkańców. Świad-
czy o tym chociażby fakt, że 
w przeciągu roku do kolejnej 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej trafia nowiutki sa-
mochód. Tym razem to jed-
nostka z Chróściny spełniła 
swoje marzenia. 

- Dla nas to spełnienie 
marzeń,  mówią  zgo dnie 
druhowie z OSP Chróścina. 
Od tylu miesięcy czekaliśmy 
na ten moment kiedy auto 
wreszcie przyjedzie do naszej 
jednostki. 

Ze względu na pandemię 
druhowie musieli zrezygno-
wać z planowanego od kilku 
tygodni hucznego powitania 

wozu. Pomimo to do Chróś-
ciny samochód wjechał przy 
blasku rac,  udekorowany 
w biało czerwone balony i ko-
kardy. 

- Nowe auto usprawni na-
sze działania, podniesie wy-
dajność i efektywność akcji, 
co w sytuacji zagrożenia ma 
ogromne znaczenie, zaznacza 
Krzysztof Berka prezes OSP 
Chróścina. 

Jednostka z Chróściny swo-
im zasięgiem działania obej-
muje dwie największe miej-
scowości w gminie. Często 
uczestniczy w akcjach ratow-
niczych dlatego zakup nowego 
auta miał dla nich strategiczne 
znaczenie. 

- Cieszę się, że nasi rad-
ni jednogłośnie poparli mój 
wniosek o  dof inansowa-
nie zakupu auta. Wszyscy 
doceniamy  pracę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
a także zaangażowanie stra-
żaków – wyjaśnia Katarzy-

na Gołębiowska-Jarek wójt 
gminy.  Bez odpowiedniego 
wyposażenia trudno poma-
gać tym bardziej, że gmina 
znajduje się blisko autostrady 
i dwóch dróg krajowych, do-
daje wójt.

Pozostała kwota na zakup 
auta pochodziła z: Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji   w wysoko-
ści 117 tys. zł, z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
oraz z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opo-
lu w wysokości 380 tys. zł, 
z Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej 63 tys. zł. 

chróścina Witała 
noWe auto straŻackie
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W pierwszym kwartale 2021 
roku, pałacyk stanie się 

własnością gminy - wyjaśnia 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek, 
wójt Dąbrowy. Ostanie rozmo-
wy z prezydentem miasta Opola 
zaowocowały decyzją o  przeka-
zaniu na ten cel 500 tys. złotych 

z budżetu miasta, ze środków 
gminy zaangażujemy pozostałą 
sumę 230 tys. złotych- dodaje 
wójt. Teren parku zostanie prze-
kazany nam w formie darowizny.

Od początku kadencji wójt 
zabiegała o przejęcie obiektu 

wraz z częścią parku od powia-
tu opolskiego. Po wielu rozmo-
wach udało się osiągnąć zamie-
rzony cel.

- Było to jedno z moich ma-
rzeń, przyznaje wójt. Obiekt 
jest niezwykły i ma ogromny 
potencjał. Może stać się wizy-
tówką naszej gminy. Mamy już 
kilka pomysłów na jego zago-
spodarowanie, a każdy metr 
kwadratowy będzie służył na-
szym mieszkańcom, dodaje. 

W planach samorządu jest 
utworzenie świetlicy wiejskiej. 
Swoje miejsce znajdą tam rów-
nież organizacje pozarządowe,  

klub seniora oraz biblioteka. 
Samorząd myśli również nad  
utworzeniem miejsca opie-
ki dla dzieci do 3. roku życia. 
Część budynku zostanie prze-
znaczona pod usługi komer-
cyjne.
– Chodzi o częściowe sfinanso-
wanie kosztów utrzymania tak 
dużego budynku, wyjaśnia wójt.

Przed samorządem jednak 
długi proces zagospodarowa-
nia obiektu. Inwestycja może 
potrwać wiele lat i uzależniona 
jest od pozyskania środków 
zewnętrznych.

PałacyK W cHrÓścInIe  
bęDZIe WłaSnoścIĄ GmIny

Ulica Kolejowa w Dąbrowie oraz ul. Wiejska 
w Karczowie otrzymały rekomendacje wojewody do 
dofinansowania ich przebudowy. Wartość inwestycji 
opiewa na łączną kwotę 3 mln złotych. 

Złożone w naborze wniosków na 2021 rok w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych zadania, dotyczące „Przebudowy ul. 

Wiejskiej w Karczowie” oraz „Przebudowy ul. Kolejowej w Dąbro-
wie” otrzymały pozytywną opinię wojewody opolskiego i tym sa-
mym rekomendację do dofinansowania. Oba wnioski przekazane 
zostały do Ministra Infrastruktury celem dalszego procedowania.

WojeWoDa reKomenDuje 
PrZebuDoWę DrÓG 

Dworek z XIX wieku w stylu szwajcarskim z parkiem 
o powierzchni półtorej hektara stanie się własnością 
gminy. Wsparcie finansowe w wysokości 500 tys. 
złotych, na zakup obiektu, samorząd Dąbrowy 
uzyska od prezydenta Miasta Opola, Arkadiusza 
Wiśniewskiego. Kwota 230 tys. złotych pochodzić 
będzie z budżetu gminy.
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gmina Dąbrowa, jako jedyna 
gmina wiejska, zdobyła zaszczytne  
I miejsce w prestiżowym konkursie 
„Samorząd przyjazny młodzieży” 
realizowanym w ramach projektu 
„Aktywny Samo-rząd”.

Uroczystą galę, która ze względu na 
pandemię odbyła się wirtualnie, ot-

worzyli marszałkowie województwa 
opolskiego Roman Kolek i Zbigniew 
Kubalańca, a także dyrektor Biura Dia-
logu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzę-
du Marszałkowskiego w Opolu Barbara 
Kamińska.

- Wiedziałem od dawna, że nasz sa-
morząd robi wiele dla dzieci i  młodzie-
ży. A teraz mamy tego wspaniały dowód 
w postaci uznania działań przez kapitu-
łę konkursu – mówi Michał Kukiełka, 
sekretarz Stowarzyszenia Miłośników 
Chróściny. Gdy zobaczyłem, że jesteśmy 
jedyną gminą wiejską, miałem wątpliwo-

ści co do wygranej, ale kolejny raz udało 
się osiągnąć niebywały sukces. Ogromne 
starania wójta gminy Katarzyny Gołę-
biowskiej- Jarek w stosunku do młodzie-

ży zostały docenione poza naszą gminą. 
A konkurencja była naprawdę poważna- 
dodaje Michał Kukiełka.

Gmina została doceniona między 
innymi za wspieranie inicjatyw propo-
nowanych przez młodzież, realizację 
własnych  działań na rzecz zwiększenia 
aktywności młodzieży, realizację wspól-
nych przedsięwzięć, formy dialogu 
i konsultacje.

- Jestem przeszczęśliwa, tym bar-
dziej, że zgłoszenia dokonała młodzież 
z terenu naszej gminy. Doceniono nas 
za wspieranie inicjatyw proponowanych 
przez młodzież, a także realizację włas-
nych. To Wy - droga młodzieży jesteście 
motorem napędowym i przyszłością 
gminy. Wspólnie osiągniemy jeszcze 
więcej- mówi Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy.

Konkurs realizowany był w ramach 
projektu Inkubator społeczeństwa Oby-
watelskiego przez Fundację Laborato-
rium Zmiany.

naGroDa Za WSPÓłPracę  
Z młoDZIeŻĄ

Od kwietnia 2020 r. do placówek oświatowych 
w naszej gminie, trafiły laptopy i drukarki za 
łączną kwotę 105 000 zł. Kolejnym wsparciem 
w nauce są tablety dla szkoły w Dąbrowie. 
Wartość dostarczonego pakietu wynosi 24 
261,75 zł. 

Szkoła w Dąbrowie znalazła się wśród 120 placówek, 
którym Państwowy Instytut Badawczy–Naukowa 

i Akademicka Sieć Komputerowa operator Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej przekazał tablety wraz 
z usługą dostępu do bezpłatnego internetu. „Szkolne 
Pakiety  Multimedialne OSE”, usprawnią i jednocześ-
nie podniosą rozwój edukacji cyfrowej w szkole.

SZKoła W DĄbroWIe otrZymała 
noWe tablety Do nauKI
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Zapowiedzią 
długoterminowej 
współpracy pomiędzy 
samorządem gminy 
a Muzeum Śląska 
Opolskiego jest niedawno 
podpisana umowa 
o współpracy dotycząca 
wspierania edukacji 
kulturowej. 

Niedawno zakończył się pro-
jekt Gminnego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Dąbro-
wie realizowany w ramach pro-
gramu Eduko - Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021 Opolskie, 
którego koordynatorem było 
Muzeum Śląska Opolskiego 

w Opolu. Teraz przyszedł czas 
na długoterminową współpra-
cę pomiędzy samorządem gmi-
ny a muzeum. 

Do współpracy zosta-
l iśmy zaproszeni  przez 
dyrektor Muzeum Śląska 
Opolskiego Joannę Ojdana. 
Naszym wspólnym celem 
będzie wspieranie szeroko 
pojętej edukacji kulturowej 
poprzez proponowanie no-
woczesnych form przekazu 
- tłumaczy Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek, wójt gminy.

Wśród prowadzonych 
zadań statutowych partne-
rzy znaleźli wspólne cele, 

w których osiągnięciu ma 
być pomocne nawiązanie 
bezpośredniej współpracy. 
Projekt dotyczy w szczegól-
ności realizacji Programu 
Narodowego Centrum Kul-
tury - Bardzo Młoda Kultu-
ra 2019-2021. 

Porozumienie ma na celu 
rozwijanie sieci współpracy 
instytucji, organizacji i osób 
prywatnych, zajmujących 
się animacją i edukacją kul-
turową - wyjaśnia dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Rekreacji w Dąbrowie 
Anita Jonczyk.

Jak zaznaczają partnerzy, 
szczególną uwagę podczas 

realizacji projektu zwróco-
no na budowanie działań 
z zakresu animacji i eduka-
cji kulturowej na poziomie 
lokalnym jak i ogólnopol-
skim, a także na projekty 
skierowane do dzieci i mło-
dzieży. 

Porozumienie  zakła-
da również wymianę do-
świadczeń z prowadzonych 
programów edukacyjnych 
i wykorzystanie lokalnych 
potencjałów. Zarówno gmi-
na Dąbrowa, jak i Muzeum 
Śląska Opolskiego deklarują 
także współpracę w realiza-
cji wspólnych działań edu-
kacyjnych i promocyjnych.

bęDĄ WSPIerać Kulturę  
na terenIe GmIny

dwie jezdnie, nowe 
wiadukty, budowa 
kanału technologicznego, 
przebudowa lub budowa 
oświetlenia drogowego 
oraz przebudowa 
infrastruktury nie 
związanej z drogą tj. sieci 
energetycznej to część 
zadań przewidzianych 
w projekcie.

Programy Inwestycji dla roz-
budowy drogi krajowej nr 46 

na odcinkach: Niemodlin - Dą-
browa oraz Dąbrowa – Opole 
został zatwierdzony przez Mi-
nistra Infrastruktury.

Realizacja inwestycji pla-

nowana jest w ciągu drogi 
krajowej nr 46 na odcinku 
od końca obwodnicy Nie-
modlina do granic admini-
stracyjnych miasta Opole, 
w gminach Niemodlin i Dą-
browa.

Jak czytamy na stronie 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Opo-
le : „Celem inwestycji jest 
podniesienie parametrów 
technicznych i funkcjonal-
no-użytkowych drogi  krajo-
wej nr 46”.

Projekt przewiduje do-
budowanie drugiej jezdni 
w ciągu DK 46 na dwóch 
sąsiadujących odcinkach, 
wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni. Na odcinku 
Dąbrowa- Niemodlin po-
wstaną dwa obiekty mosto-
we nad autostradą A4, a tak-
że rozbudowany częściowo 
o nowe łącznice, zostanie 
węzeł Opole Zachód. Z kolei 
na odcinku Dąbrowa - Opo-
le przewidziana jest budo-
wa drugiego równoległego 
wiaduktu nad torami PKP, 
rozbudowa skrzyżowania na 
prawe skręty w rejonie ulic 
Kamiennej i Brzozowej. In-
westor przewiduje budowę 
dodatkowych jezdni, a także 
budowę ronda wraz ze ścież-
ką rowerową. W  planach 
GDDKiA jest również roz-
budowa dróg gminnych (ul. 

Polnej). Realizacja przewi-
duje również budowę kanału 
technologicznego, oświetle-
nia drogowego, odwodnienia 
oraz przebudowę infrastruk-
tury nie związanej z drogą tj. 
sieci energetycznej, teleko-
munikacyjnej, wodociągowej 
oraz kanalizacyjnej.

SZyKuje SIę roZbuDoWa 
DroGI KrajoWej nr 46

Źródło : https://www.
gddkia.gov.pl/pl/a/39423/
Zatwierdzone-Programy-
-Inwestycji-dla-rozbudowy-
-drogi-krajowej-nr-46
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Lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki 
odpadami, wymusiły konieczność zmiany tych stawek 
również w gminie Dąbrowa. 

W drodze przetargu, na gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, wpłynęła od lat niezmiennie jedna oferta firmy 

Remondis, wynosząca 1 684 249,00 zł. Obecnie obowiązujące 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie pozwalają na sa-
mofinansowanie się ww. systemu. W związku z tym zachodzi 
konieczność zweryfikowania dotychczasowych stawek i dosto-

sowanie ich do obowiązujących cen rynkowych. Polskie prawo 
odnosi się do zbilansowania stawek opłat, na takiej wysokości, 
która pokryje wydatki samorządu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów. Podczas listopadowej sesji Radni Gminy zapoznali 
się z szacunkowymi kosztami wzrostu opłat za gospodarkę ko-
munalną na terenie gminy. Wynikiem przedstawionej kalkulacji 
będzie konieczność zmiany stawek za odbiór śmieci. Będzie ona 
obowiązywała od 2021 roku. 

Dlaczego rosną koszty gospodarowania odpadami komunal-
nymi i opłaty pobierane od mieszkańców:

WZroSnĄ StaWKI Za GoSPoDaroWanIe 
oDPaDamI KomunalnymI
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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– 402-64-49
gokir@gminadabrowa.pl 
reklama: tel. 77– 402-64-49

Druk: Eurocent tel. 77 44 10 777
 biuro@eurocent.opole.pl

Czysta gmina 
w Twoich rękach

PosPrząTaj  
Po swoim Psie!!!

Dbasz o swoich najbliższych?
Żądasz czystości?
Posprzątaj po swoim psie!!!


