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W ostatnim roku do 
placówek na terenie 
gminy Dąbrowa 
trafiło 100 laptopów, 
50 tabletów oraz 20 
drukarek. O wsparcie 
placówek w realizacji 
nauki zdalnej zabiegał 
samorząd gminy.

Przede wszytskim próbo-
waliśmy zaspokoić potrze-

by dzieci w realizacji nauki 
zdalnej, teraz staramy się za-
bezpieczyć potrzeby nauczy-
cieli- wyjaśnia Magdalena 
Litwinowicz, dyrektor PSP 
w Chróścinie.

W ostatnim roku gmina 
pozyskała sprzęt z różnych 
źródeł na łączną kwotę po-
nad 320 tys. złotych. Były 
to między innymi progra-
my rządowe: Zdalna Szkoła, 
Zdalna Szkoła plus, Ogól-
nopolska Sieć Edukacyjna, 
a także projekty: Kreatywna 
Opolszczyzna – program 
twórczych metod kształce-

nia w szkołach Aglomera-
cji Opolskiej, „OP@LSKIE 
DLA podstawówek - zdalne 
nauczanie zbliża!”

- Jest to fundament techno-
logiczny, co z tego fundamen-
tu zbudują nauczyciele, jak 
zbudują swoje kompetencje 
i umiejętności to jest ich rola. 
Otrzymali laptopy, które nie 
są lekarstwem w oświacie, ale 

na pewno są dużym 
wsparciem, wyjaśnia 
Andrzej Buła mar-
szałek województwa 
opolskiego,  któr y 
osobiście przekazał 
laptopy na ręce Katarzyny 
Gołębiowskie-Jarek, wójt 
gminy Dąbrowa oraz Mag-
daleny Litwinowicz dyrektor 
PSP w Chróścinie.

 Z programu „OP@LSKIE 
DLA podstawówek - zdalne 
nauczanie zbliża!” do nauczy-
cieli z placówek oświatowych 
z terenu gminy trafiło łącznie 
35 laptopów.

WSpIerają zDalną nauKę
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eKSPReS 
PRZeZ 

inWeSTycJe

17 marca 2021

5 marca 2021

10 marca 2021

10 marca 2021

16 marca 2021

8 marca 2021

25 marca 2021

31 marca 2021

Podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu nad kuchnią 
budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie, termin zakończenia prac 30.04.2021. 
Koszt prac 14 912,18 zł. 

Dokonano odbioru prac zadania pn.: „Wykonanie instalacji do automatycznego 
nawadniania boiska sportowego w Dąbrowie” –  koszt realizacji 43 500,00 zł.

Otwarcie oferty w przetargu pn: „Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej. 
Termin zakończenia inwestycji 7 miesięcy od podpisania umowy.

Dokonano odbioru zadania pn.: „Naprawa dachu na remizie OSP w Chróścinie” 
–  koszt  realizacji 10 000,00 zł.

Dokonano odbioru prac zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Niewodniki przy ul. Cmentarnej” - koszt realizacji 17 500,00 zł.

Zakończona została inwestycja związana z „Wymianą pokrycia dachu nad kuchnią 
budynku świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Całkowity koszt wyniósł  10 865,12 zł.

Podpisana została umowa na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi 
w Karczowie Na Grobla o długości jednego kilometra. Wartość 225 906,88 zł. 
Termin realizacji zadania to 5 miesięcy od podpisania umowy.

Podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Miodowej 
w Karczowie” na długości ok. 350 mb. Wartość inwestycji  94 136,71 zł.  
Termin realizacji zadania 4 miesiące od podpisania umowy. 

W gminie Dąbrowie na ponad 900 latarniach zostanie wymienione oświetlenie na 
ledowe. Podpisane porozumienie przewiduje również budowę nowych punktów 
świetlnych, a także systemu inteligentnego sterowania.

Będzie nowocześnie, energooszczędnie, a przede wszystkim bezpiecznie, zapewniają przedsta-
wiciele samorządu gminy Dąbrowa. Zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Oszczędności za 

zużycie prądu przewidywane są na poziomie 50 procent.

Ważnym aspektem porozumienia jest budowa nowych punktów świetlnych, a także wykonanie 
iluminacji na niektórych obiektach gminnych.

noWy blaSK latarnI
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Dzięki tej inwestycji 
prowadzonej przez 
Wody Polskie, we 
współpracy z miastem 
Opole i Województwem 
Opolskim, 
zdecydowanie poprawi 
się bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe 
okolicznych 
miejscowości. Całość 
inwestycji oszacowano na 
ponad 100 mln zł 

Bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest dla mnie najważ-

niejsze – tłumaczy Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek, wójt gmi-
ny Dąbrowa. Położenie gmi-
ny przy dużej rzece, jaką jest 
Odra, zawsze stwarza ryzyko. 
Po dwukrotnym wtargnięciu 
wody do miejscowości wiele 

lat czekaliśmy na remont pol-
deru, który będzie zabezpie-
czał mieszkańców i ich domo-
stwa, dodaje wójt.

Na realizację tego przedsię-
wzięcia Urząd Marszałkowski 
przeznaczył 80 mln zł. Pie-
niądze te pochodzą z fundu-
szy europejskich (w ramach 
Regiona lnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego). Miasto Opole 
na przebudowę polderu w Że-
laznej zabezpieczyło w budże-
cie 31 mln zł. Pozostałe koszty, 
jak również realizacja projek-
tu, należą do Wód Polskich. 
W sumie przebudowa polderu 
będzie wiązać się z w wydat-
kiem około 111,5 mln zł. 

Przebudowane zostaną 
stare wały, a także powsta-

ną nowe. Powstanie śluza 
i  stacja pomp. Dodatkowo 
utworzony zostanie zbiornik 
retencyjny na deszczówkę. 
Całkowita  powierzchnia 
polderu po modernizacji 

ma zostać dwukrotnie po-
większona - do 400 hekta-
rów.  Pojemność wzrośnie 
przeszło pięciokrotnie – do 
10 milionów metrów sześ-
ciennych.

ruSzyły prace na polDerze  
W Żelaznej
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Samorząd gminy Dąbrowa 
planuje złożyć wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Opolu o dofinansowanie 
inwestycji związanej 
poprawą bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego na 
terenie gminy. 

Chodzi o przeprowadzenie   
melioracji rowów na odcin-

ku  8,5 km, a także poprawę 
retencji poprzez utworzenie 
czy rewitalizację istniejących 
zbiorników. Szacowany koszt 
inwestycji to 1 mln złotych.

Odtworzenie rowów me-
lioracyjnych oraz rewitaliza-
cja zbiorników retencyjnych 
to bardzo ważne inwestycje 
ochrony przeciwpowodziowej 

naszej gminy – tłumaczy Mar-
cin Oszańca, wicewójt gminy 
Dąbrowa. W zeszłym roku na 
nasz wniosek, udrożniona zo-
stała na odcinku 9 km rzeka 
Dożyna, która była powodem 
lokalnych podtopień, dodaje 
Marcin Oszańca. Wody Pol-
skie przystąpiły do przebudo-
wy polderu Żelazna. Jako sa-
morząd chcemy ubiegać się o 
przyznanie dofinasowania na 

meliorację rowów oraz retencję. 
Postanowiliśmy złożyć wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu. Aktu-
alnie kończymy przygotowywa-
nie dokumentacji projektowej, 
kontynuuje wicewójt.

We wniosku, który zostanie 
złożony do WFOŚiGW w Opolu, 
wytypowano rowy należące do 
gminy, o łącznej długości 8,5 km, 

znajdujące się w trzech miejsco-
wościach - Chróścinie, Żelaznej 
oraz Mechnicach. W zależności 
od ich stanu zostaną odtworzo-
ne, oczyszczone lub udrożnione. 
Inwestycja obejmuje również 
rewitalizację bądź utworzenie 
czterech zbiorników retencyjne.

- W Skarbiszowie znajdu-
ją się dwa tego typu zbiorniki. 
Po jednym jest w Karczowie                         
i Lipowej. Jeśli uda się nam po-
zyskać dofinansowanie, przej-
dą one rewitalizację, wyjaśnia 
Marcin Oszańca.

Działania samorządu nie-
wątpliwie wpłyną na poprawę 
zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego na terenie gminy. W 
ubiegłym roku bowiem kilka 
miejscowości ucierpiało w sku-
tek lokalnych podtopień, któ-
rych głównymi przyczynami 
były niedrożne rowy.

bezpIeczeńStWo  
przecIWpoWoDzIoWe

79 stypendiów za naukę, w pierwszym 
semestrze, przyznano uczniom 
z terenu gminy Dąbrowa. 47 otrzymali 
uczniowie z Chróściny, 21 z Dąbrowy 
oraz 11 z Naroka.

W tym roku wymagana średnia ocen wy-
nosiła 5,05 w klasach IV-VI, natomiast 

w klasach VII-VIII była to średnia 4,90 – tłu-
maczy Grzegorz Jeziorański dyrektor Gmin-
nego Zespołu Ekonomiczno- Administracyj-
nego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia 
uroczystość miała charakter kameralny. Listy 
gratulacyjne uczniom klas ósmych wraz ze 
stypendiami wręczyła Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa.

StypenDyścI z GmIny DąbroWa
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Wartość nieruchomości 
oszacowano na 736 
tysięcy złotych. Wsparcie 
finansowe na jego zakup, 
w wysokości 500 tysięcy 
złotych przekazało 
miasto Opole. Pozostała 
kwota pochodziła 
z budżetu gminy. Radni 
starostwa powiatowego 
przekazali samorządowi 
gminy, w formie 
darowizny, część parku 
o powierzchni 1,5 hektara. 
Kompleks w przyszłości 
ma zostać przekształcony 
na centrum Aktywności 
Lokalnej. 

Ten obiekt to perła nasze-
go regionu. Dla miesz-

kańców Chróściny ma symbol 
ich dziedzictwa – tłumaczy  
Katarzyna Gołębiowska-Ja-
rek wójt gminy. Lokalizacja 
w ścisłym centrum wsi, a tak-
że charakterystyczna zabudo-

wa w stylu szwajcarskim przy-
kuwają uwagę turystów, a tych 
w Chróścinie nie brakuje, do-
daje wójt. Razem z mieszkań-
cami zagospodarujemy każdy 
jego centymetr dodaje wójt.

Uroczystość przejęcia dwor-
ku ze względu na pandemię 

miała kameralny charakter. 
Wzięli w  niej udział Henryk 
Lakwa, starosta powiatu opol-
skiego, Arkadiusz Wiśniewski, 
prezydent miasta Opola oraz 
Katarzyna Gołębiowska Jarek, 
wójt gminy. Na symbolicznym 
akcie przekazania dworku, 

a  także czeku przekazanego 
przez miasto Opole przybite 
zostały pamiątkowe pieczę-
ci. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się również reprezen-
tanci Urzędu Gminy, Radni, 
rada sołecka oraz ksiądz pro-
boszcz Chróściny.

DWoReK W chRóścinie STAł Się 
WłASnością Gminy
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Gości chlebem i solą witała 
sołtys wsi Magdalena Podsa-
da, a przedstawiciele samorzą-
dów zawiesili budki lęgowe na 
drzewach w parku dworskim.

Plany na zagospodarowa-
nie obiektu zakładają utwo-
rzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej. Na blisko 800 m2 
powierzchni powstanie miej-
sce opieki dla dzieci do lat 3, 
klub seniora, biblioteka, sie-

dziba organizacji pozarządo-
wych. Trwają rozmowy z  za-
rządem przychodni zdrowia 
i  punktem aptecznym. Wła-
dze gminy zabiegają również 
by w miejscu kuchni szkolnej 
znalazł się punkt gastrono-
miczny. Swoje pomieszczenia 
będzie miał tu także Gminny 
Ośrodek Kultury. Jeżeli lokal-
ni przedsiębiorcy będą po-
trzebowali miejsca na prowa-

dzenie biura, również przewi-
dywana jest taka możliwość. 

 – Dworek jest w dobrym 
stanie – wyjaśnia wójt Kata-
rzyna Gołębiowska-Jarek. – 
Na szczęście nie ma w  nim 
wilgoci. Będziemy wystę-
powali o  środki zewnętrzne 
na sfinansowanie remontu 
m.in. o  dotacje z  Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego czy w  ramach 

funduszy unijnych – dodaje 
wójt.

– Mieszkańcom, spadł 
ogromny ciężar z serca, wyjaśnia 
Magdalena Podsada sołtys wsi. 
Najbardziej obawialiśmy się sce-
nariusza, w którym pałacyk trafi 
w  prywatne ręce. Teraz jeste-
śmy spokojni o  jego przyszłość 
i jako mieszkańcy zaangażujemy 
się w  przywrócenie świetności 
temu miejscu, dodaje.
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Z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Gminy Dąbrowa, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z sołtysami 
z terenu gminy Dąbrowa. Gościem specjalnym była Danuta Jazłowiecka senator RP. Wiele ciepłych słów, 
podziękowań i gestów uznania skierowanych zostało w stronę sołtysów. Nie zabrakło okolicznościowego tortu, 
listów gratulacyjnych, a także pamiątkowych zdjęć. 

śWięTo SołTySóW

ELżBiEtA MOJzyK
Temperament, zaangażowanie, działanie i integracja lokalnej 

społeczności. Sołtys Elżbieta nie zna słowa „niemożliwe”. Stoi za 
nią szwadron druhów ochotników więc i bezpieczeństwo ma na 
najwyższym poziomie.

tErEsA KOWOLiK
Spokój, opanowanie, umiejętność działania i niezwykły dar 

integracji mieszkańców. Sołtys Teresa to zawodowiec w każdym 
calu. Trafność podejmowanych decyzji ma wytrenowaną jak 
mechniccy sportowcy.

MAGdALEnA POdsAdA
Precyzja, rzetelność, umiejętność zarządzania zespołem, za-

angażowanie na rzecz Chróściny. Sołtys Magdalena to osoba do 
zadań specjalnych. Mając za sobą Miłośników Chróściny, stra-
żaków i wędkarzy jeszcze nie jedną perełkę wyłowi w Chróści-
nie.

CzEsłAW GrABArz
Żaden łąki łan nie jest mu obcy. Oddanie i działanie na rzecz 

mieszkańców Siedlisk to jego domena. Sołtys Czesław wesprze, 
wysłucha, pomoże. Drzwi Siedlisk zawsze są otwarte dla gości. 

AndrzEJ PiOtrOWiCz
Menedżer, gospodarz, analityk, społecznik. Nasze Prądy 

to jego prawdziwy dom, goszczący na najwyższych miejscach 

w niejednym rankingu. Potrafi wyjść z każdej sytuacji, zawsze 
znajdzie drogę dla swoich mieszkańców. Sołtys Andrzej to pro-
fesjonalista w każdym calu.

JózEf GErC
Troska o komfort mieszkańców to jego priorytet w działaniu. 

Umiejętnie łączy sport z muzyką. Niejeden śmiałek próbował 
już sił na karczowskim Wimbledonie. Sołtys Józef potrafi zręcz-
nie rozstrzygnąć każdą sprawę na korzyść swoich mieszkańców.

HELEnA CisOWsKA
Ład, porządek, w każdym kącie. A tych w Ciepielowicach nie 

brakuje. Sołtys Helena to solidność i precyzja w każdym działa-
niu. Dba o tradycję i rozrywkę. Śpiewająco potrafi zaprezento-
wać każde działania w sołectwie.

JErzy niEdWOrOK
Zadba o każdy zakątek, czasu nie liczy. O dzieciach pamięta 

i starszych zaktywizuje. Sołtys Jerzy to prawdziwy gospodarz. 
W parku posprząta, świetlicę pomaluje i uśmiechem wita każ-
dego gościa.

KAMiL BAJOrKO
Mała- wielka Lipowa ma sołtysa na 6. Choć najmłodszy 

jest w Polsce, to działać potrafi. Wyznacza cele, mieszkańców 
mobilizuje i z mediami jest za pan brat. Sołtys Kamil dba 
o każdy szczegół. 
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MAriA ŚMiGiELsKA
Wieś smaku, lasu, wody i biologicznej zagrody. Sołtys Marii 

nawet Bruksela nie straszna. Z akademicką precyzją zadba 
o Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie- Na-rok nie na 
dwa to jest sołtys na 102.

AndrzEJ POCHOPiEń
Nowa Jamka to wieś mu najbliższa. Chociaż jest radnym 

całej gminy, to stawia czoła sołeckim wyzwaniom, ciągle no-
wych szukając rozwiązań. Wiatę zbudował, świetlicę odno-
wił, seniorów zaprosił. Andrzej Pochopień swoim ciepłem 
zawsze każdego obdarzy. 

KrystiAn GLOMB
Nie straszny mu niedźwiedź po wsi się z nim przejdzie. Kon-

kretnie, rzeczowo do sprawy podejdzie. Sołtys Krystian to za-
wodnik pierwszej ligi. Działa i myśli moje Niewodniki. Drużynę 
montuje do zadań specjalnych. Nawet suchą rzekę ożywić potrafi. 

GErtrudA LEdWiG
Dba o tradycję, historii nauczy o mniejszości pamięta. 

Potrafi zrobić bal na 100 par. Sołtys Gertruda kłuje żela-
zo póki gorące. Precyzja, solidność to jej domena. Walczy 
z żywiołem w trosce o mieszkańców. Mocno trzyma stery 
i obiera zawsze dobry kierunek.

Program Wolontariusze 
HOPE 2020 ,,Edukacja 
manualno-sensoryczno-
plastyczna Małej 
Sówki’’, to program 
w którym udział 
wzięły przedszkolaki 
z Dąbrowy.

W związku z pobudzeniem 
ekspresji i wrażliwości 

plastycznej u dzieci, a tak-
że rozwijaniu ich zdolności 
manualnych nasze przed-
szkole pozyskało środki od 
firmy NUTRICJA  w kwocie 
700 zł, wyjaśnia Kamila Bąk, 
nauczycielka z przedszkola 
w Dąbrowie. 

D z i ę k i  t y m  ś r o d k o m 
zakupiliśmy wiele różno-

rodnych materiałów pla-
stycznych  z których wyko-
nywaliśmy ozdoby, a  także 
niepowtarzalne prace pla-
styczne, dodaje Kamila Bąk. 
Nasze przedszkolaki rozbu-
dzały dzięki tym zajęciom 
swoje myśli, emocje, zainte-

resowania, a także zdolności 
plastyczne.

Podczas zajęć nauczyciele 
zapoznawali dzieci z   tech-
nikami plastycznymi między 
innymi z: rysunkiem kredką, 
pastelami suchymi na papie-
rze ściernym, malowaniem 

węglem, stemplowaniem ,wy-
cinankami, posypywankami, 
wyklejankami, a też rzeźbą 
z ciastoliny. Pomysłodawczy-
niami programu  były Pani 
Katarzyna Białas oraz Kami-
la Bąk wychowawca grupy 
,,Sówki’’.

pobuDzają SenSoryKę
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Katarzyna Gołębiowska-
Jarek wójt gminy Dąbrowa 
podpisała z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego 
umowę na realizację 
programu LIFE  
na terenie gminy.

Przystąpienie gminy Dąbro-
wa do programu LIFE, to 

kolejny krok w działaniach na 
rzecz ochrony powietrza.

Wdrożenie systemu zarzą-
dzania jakością powietrza wo-
jewództwa opolskiego, pomoże 
samorządowi gminy uzyskać 

niezbędną wiedzę ekspercką 
o stanie powietrza, o stężeniu 

pyłów PM10, a także emisji in-
nych  zanieczyszczeń.

- Projekt w praktyce ozna-
cza inwentaryzację źródeł 
ogrzewania. Zatrudnimy eks-
perta do ochrony powietrza. 
Zostaniemy zaopatrzeni  rów-
nież w niezbędne narzędzia 
do pomiaru jakości powietrza, 
wyjaśnia Marcin Oszańca, za-
stępca wójta gminy Dąbrowa.

Program zakłada powsta-
nie jednolitego, spójnego dla 
całego województwa opolskie-
go systemu informacyjnego, 
który będzie wspierał jego re-
alizację. Dofinansowanie unij-
ne planowanych zadań wyno-
sić będzie ponad 90 procent.

W troSce o poWIetrze

Klubem partnerskim OKS Odra Opole S.A został AP Striker 
Chróścina. Współpraca pomiędzy partnerami będzie się 
odbywała w zakresie szkolenia sportowego piłkarzy, wymiany 
zawodników, organizacji stażów oraz szkoleń dla kadr 
trenerskich, a także organizacji turniejów piłkarskich.

W partnerStWIe  
z oDrą opole
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