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Wrzesień nie zawsze 
musi kojarzyć się 
z końcem wakacji. Dla 
mieszkańców Gminy 
Dąbrowa to początek 
nowych wydarzeń 
i zadań. A wszystko za 
sprawą remontowanej 
świetlicy wiejskiej 
w Ciepielowicach.

Ta jedna z najstarszych 
i najbardziej znanych 

w  gminie  świetlic,  właśnie 
przechodzi gruntowny re-
mont  związany  z  docieple-
niem ścian, położeniem no-

wej  elewacji  zewnętrznej, 
instalacji  nowego  systemu 
ogrzewania  czy  też  zasila-
nia  elektrycznego    związa-
nego z montażem ekranów 
fotowoltaicznych. Ale to nie 
wszystkie zmiany.

Obiekt  zostanie  przy-
stosowany  do  realizowa-
nia  działań  kulturalno-
oświatowych  związanych 
z projekcjami multimedial-
nymi  czy  kinowymi.  Dzię-
ki  pozyskanym  środkom 
uda  się  bowiem  zakupić 
profesjonalny  sprzęt  ki-

nowy (ekran,  rzutnik  i na-
głośnienie). Wewnątrz sali 
już  zostały  zainstalowane 
ściany  dźwiękochłonne 
po  to,  aby  odpowiednio 
wygłuszyć  pomieszczenie. 

Cała  inwestycja  realizo-
wana jest ze środków Pro-
gramu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  Województwa 
Opolskiego  i  opiewa  na 
kwotę 350 tys zł.

nowy blaSK śwIetlIcy  
w cIepIelowIcach

Wakacje w Gminie 
Dąbrowa, to czas 
zabawy, relaksu a także 
niezapomnianych 
wycieczek.

P rzekonali  się  o  tym 
uczestnicy  kolonii, 

którzy  przez  9  dni  wy-
poczywali  w  Gliczaro-
wie  Górnym  w  Tatrach. 
Na  kolonię  wyjechało  19 
dzieci z terenu gminy Dą-
browa.

 – W tym roku ze wsparcia 
gminy w organizacji kolonii 
letniej skorzystało 14 dzieci 
z terenu naszej gminy – mówi 
Katarzyna Gołębiowska-
Jarek Wójt Gminy Dąbrowa. 
– Dzieci do udziału w finan-
sowanym przez gminę wyjeź-
dzie rekrutowane były przez 
cały rok szkolny przez grona 
pedagogiczne. Uśmiech na 
twarzach dzieci po powrocie 
był najlepszym dowodem, że 
pobyt był udany – dodaje wójt

Koszt  związany  z  poby-
tem  14  dzieci  wyniósł  12 
tys.  zł  i  w  całości  pokryty 
został z budżetu Gminy Dą-
browa. 
Podczas  9-dniowego  tur-

nusu na dzieci czekało wiele 
atrakcji, m.in. wycieczka nad 
Morskie  Oko,  do  Słowacji, 
czy  aquaparku.  Uczestnicy 
odwiedzili  tradycyjną  chatę 
góralską i posłuchali cudow-
nej  muzyki.  Popołudniami 
organizowane  były  zajęcia 

edukacyjno-profilaktyczne 
podczas  których  omawiano 
kwestie  związane  z  bezpie-
czeństwem, profilaktyką do-
tyczącą  środków  odurzają-
cych czy zasadami zdrowego 
odżywiania.  Organizatorzy 
zadbali o każdy szczegół wy-
jazdu. 

 – Program był tak skon-
struowany, aby każde z dzie-
ci mogło w nim znaleźć jakąś 
aktywność dla siebie – mówi 
jedna z opiekunek wyjazdu.

KolonIa letnIa w polSKIch tatrach
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Za nami trzy dni 
wspaniałej zabawy 
i sportowej rywalizacji 
w przyjacielskim 
wydaniu.

Tradycyjnie  już  od  kilku 
lat ostatni weekend lipca 

w naszej gminie upływa pod 
znakiem  wspaniałej  zaba-
wy  i  sportowej  rywalizacji, 
a wszystko to za sprawą Fe-
stynu Sportowego w Mech-

nicach  i  szeregu  atrakcji, 
jakie  co  roku przygotowują 
organizatorzy.

 – Dla nas to bardzo waż-
na impreza, która już na sta-
łe wpisała się w kalendarz 
imprez sportowo-rozrywko-
wych w naszej gminie – mó-
wił  organizator  Krystian 
Golec.  Oprócz  rywalizacji 
sportowej w przyjacielskiej 
atmosferze  i części rozryw-

kowej,  impreza  ma  jeszcze 
jeden wymiar. 
W  tym  roku  oprócz 

wsparcia  klubu  sportowe-
go  LZS  Mechnice,  organi-
zatorzy  zadbali  również 
o wsparcie osoby wymaga-
jącej rehabilitacji w powro-
cie do zdrowia. 

 – Loteria fantowa cieszy-
ła się wielkim zainteresowa-
niem uczestników imprezy, 
a nagrody w niej były zacne 
– powiedział Krystian Golec.
Dla uczestników imprezy 

przygotowano  wiele  atrak-
cji.  Zabawy  taneczne,  roz-
grywki  w  piłce  nożnej,  po-
kaz  freestylu  w wykonaniu 
Dawida  Krzyżowskiego Mi-
strza Polski w Football Fre-
estyler. A mecz Panny – Mę-
żatki  jako coroczna perełka 
imprezy przyciągnął na try-
buny  rzesze  kibiców.  Prze-
grane mężatki już zapowie-
działy rewanż w przyszłym 
roku.

Sportowy weekend 
w Mechnicach
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Wakacje na sportowo – 
taką formę odpoczynku 
zaproponowało 
swoim podopiecznym 
Stowarzyszenie KS 
Dąbrowa, sekcja piłki 
ręcznej.

18 dzieci  z  terenu  Gminy Dąbrowa  miało  okazję 
wypoczywać  podczas  obo-
zu  sportowego  piłki  ręcz-
nej w miejscowości  Stronie 
Śląskie.  Obóz  sportowy  to 
wspaniała  okazja  nie  tylko 
do  podejmowania  aktyw-
ności  ruchowej  przez  jego 
uczestników,  ale  również 
świetna forma wypoczynku, 

relaksu czy lepszego pozna-
nia. 

 – W tegorocznym wyjeź-
dzie udział wzięło 8 dziew-
czynek i 10 chłopców z tere-
nu naszej gminy, którzy na 
co dzień trenują piłkę ręczną 
– mówił trener i opiekun ze-
społu  Andrzej Dolipski. – 
Podczas obozu dzieci zostały 
wyposażone w kompletne 
stroje sportowe (koszulki, 
spodenki, skarpetki) z ich 
inicjałami, dzięki czemu mo-
gliśmy naprawdę profesjo-
nalnie się prezentować.
Podczas  8-dniowego  po-

bytu uczestnicy obozu brali 

udział  w  treningach w  hali 
sportowej  Zespołu  Szkół 
w  Stroniu  Śląskim,  a  także 
korzystali z krytej pływalni.

 – Treningi odbywały się 
dwa razy dziennie –  mówi 
Andrzej  Dolipski.  – Pod-
czas całego pobytu mieliśmy 
również jeden dzień wolny 
od ćwiczeń, ale nie pozwo-
liliśmy odpocząć od sportu 
–  śmieje  się  Dolipski.  Tego 
dnia rozegraliśmy wspania-
ły turniej w ringo, a popo-
łudniu poszliśmy na basen 
i lody. Nie zabrakło również 
ogniska.
Opiekunowie  jednogłoś-

nie  przyznają,  że  podczas 

wyjazdu ważna jest integra-
cja  dzieci,  ale  również  wi-
doczne są ich postępy spor-
towe. To co zwykle podczas 
treningów  udaje  się  zreali-
zować w czasie 13  tygodni, 
uczestnicy  obozu  zrealizo-
wali podczas całego pobytu.
Podczas wyjazdu wycho-

wankowie  Andrzeja  Dolip-
skiego  i  Małgorzaty  Bucyk 
mieli  okazję  spotkać  się 
z  Bolesławem  Moraczew-
skim,  dawnym  trenerem 
Małgorzaty  Bucyk,  który 
podzielił  się  swoimi  umie-
jętnościami,  a  także  ponad 
40-letnim  doświadczeniem 
gry w piłkę ręczną. 

SzczypIornIaK na waKacjach
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Wielki sukces uczennicy 
ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie.

Choć  wakacje  w  pełni, 
o  wielkich  sukcesach 

naszych  młodych  miesz-
kańców  zawsze  warto  pa-
miętać.  A  nadchodzący  rok 
szkolny  w  kolejne  wielkie 
sukcesy  na  pewno  będzie 
obfitować.

„Księżyc  nareszcie  do-
gania  słońce”  to  motto  ju-
bileuszowej  XXXV  edycji 
Międzynarodowego  Kon-

kursu  Literackiej  Twórczo-
ści  Dzieci  i  Młodzieży  im. 

Wandy  Chotomskiej  orga-
nizowanego pod patrona-
tem  Ministerstwa  Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, 
Województwa Pomorskiego 
i Miasta Słupska.
Tegoroczny  konkurs  to 

ponad  osiem  tysięcy  wier-
szy,  opowiadań  i  prób  dra-
matycznych  z  niemal  761 
szkół  podstawowych,  gim-
nazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych z całej Polski, a tak-
że  Stanów  Zjednoczonych, 
Niemiec, Litwy i Ukrainy.
Gminną  perełką  okazała 

się  twórczość  Julii Lang-

ner,  której  utwór  literacki 
„Inny  znaczy  wyjątkowy”, 
otrzymał wyróżnienie.

 – Praca Julii ujęła serca 
jurorów  –  mówi  nauczy-
ciel ze Szkoły Podstawowej 
w  Dąbrowie  Barbara So-
łęga.  – To wielki zaszczyt 
i chluba dla naszej szkoły, 
a także ukoronowanie pracy 
i pasji Julki. Gratuluję Julii 
bogactwa jej świata wyob-
raźni, wrażliwości, spraw-
ności językowej, tworzącej 
prawdziwą perełkę litera-
cką. Zyczę dalszych sukce-
sów literackich – dodała.

julIa poDbIła Serca jurorów

Rewitalizacja Parku 
w Skarbiszowie nabiera 
tempa, a park zyskuje 
nowy wygląd.

Zagospodarowanie prze-
strzeni  zielonych  jako 

walorów  turystyczno-re-
kreacyjnych  jest  istotnym 
elementem  działań  samo-
rządowców.  Stworzenie 
miejsc  atrakcyjnych  pod 
względem  krajobrazowym 
to inwestycja w dobro 
mieszkańców  i  odwiedza-
jących gminę gości.

 – Park w Skarbiszowie 
to niemal 2,5 hektara ob-
szaru zielonego, który od 
dłuższego czasu wyma-
gał rewitalizacji –  mówi 
zastępca  wójta  Dąbrowy 
Marcin Oszańca.  – Nasze 
przedsięwzięcie skupione 
będzie na przywróceniu 
temu miejscu blasku, a tak-
że uatrakcyjnienie go tak, 

aby stało się terenem wy-
poczynkowo-rekreacyjnym 
dla mieszkańców.
Prace rewitalizacyjne obej-

mują  zainstalowanie  oświet-
lenia,  wykonanie  nowych 
nasadzeń,  montaż  ławek, 
zainstalowanie siłowni  i wia-
ty.  W  projekcie  rewitalizacji 
uwzględniono również utwo-
rzenie placu zabaw dla dzieci. 

 – Część prac mamy już za 
sobą. Odtworzyliśmy alejki 
w parku, a także uprzątnię-
ty został jego teren. Kolejne 
etapy przed nami, ale już 
dziś widać, że efekty będą 
zadowalające  –  podkreśla 
Marcin Oszańca.
Gmina  chce  wyko-

rzystać  zasoby  natural-
ne  parku.  W  przyszłości 

stworzyć  na  jego  terenie 
miejsce  edukacji  dzieci 
i  młodzieży,  a  także  wy-
stąpić  o  objęcie  ochroną 
części  roślinności  parku. 
Inwestycja finansowana 
jest ze środków Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiej-
skich Województwa Opol-
skiego,  a  jej  koszt  to  375 
tys zł.

zmIenIamy parK w SKarbISzowIe
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To już kolejny raz gdy 
Park w Chróścinie 
rozbłyskuje blaskiem 
fleszy i uśmiechem 
mieszkańców naszej 
gminy.

Święto  Parku  Dworskiego 
za  nami.  Dwa  dni  świet-

ności tej rekreacyjnej i przy-
rodniczej  perełki  naszej 
gminy  okazały  się  wielkim 
sukcesem  organizatorów 
i samych mieszkańców.

Choć początkowo pogo-
da zdawała się płatać figla 
i  nieco  nie  dopisywała,  to 
wraz  z  upływem  godzin 
trwania  imprezy  słońce 
coraz  bardziej  przebijało 
się  przez  chmury.  Pierw-
szy  dzień  wydarzenia 
upłynął  do  znakiem  węd-
kowania.  Wspaniałe  za-
wody  wędkarskie  dzieci 
i  dorosłych  przyciągnęły 
wielu  amatorów  wędki, 

a złowione ryby ucieszyły 
nie jedno oko.

 – Zawody wędkarskie to 
wspaniały czas dla zawod-
ników, a także ich rodzin. 
Już niemal tradycją stało się, 
że uczestnicy wszystkich za-
wodów przyjeżdżają na nie 
całymi rodzinami  –  mówi 
jeden  z  organizatorów  za-
wodów  Piotr Labusga. 
– Pomimo ulewy do rywali-
zacji przystąpiło 22 dzieci. 
Jako organizatorzy zapew-
niliśmy dla każdego zawod-
nika zanętę oraz robaczki. 
Po zawodach przeprowadzi-
liśmy ważenie złowionych 
rybek, aby móc wyłonić zwy-
cięzców – dodaje.

Klasyfikacja po zawodach 
w kategorii dzieci

Estera Nicpoń z wyni-
kiem  –  3,080,  2.  Dawid  Pa-
nusz z wynikiem – 1,740, 3. 
Martyna Małolepszy z wyni-
kiem – 1,600

Największą  rybę  zawo-
dów  „  Big  Fish”  złapała 
Estera Nicpoń karpia o wa-
dze 1,380kg.

Klasyfikacja po zawodach 
w kategorii dorośli:

Dawid Nicpoń – z wy-
nikiem  –  3,860,  2.  Werner 

Nicpoń  z wynikiem – 2,920, 
3.  Marek Małolepszy  z  wy-
nikiem – 2,470
Największą  rybę  zawo-

dów dla dorosłych „Big Fish” 
złapał  Marek Małolepszy 
karp o wadze 2,470kg.

 – Święto Parku Dwor-
skiego to wspaniała inicja-

śwIęto parKu DworSKIeGo
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tywa. Wyjątkowy czas dla 
samego miejsca, ale również 
dla Chróściny i jej miesz-
kańców. Jest to okazja do 
ukazania miejsca wyjąt-
kowego wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy przy 
okazji prezentowania wielu 
atrakcji – mówi wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska – 
Jarek.
Ale  to  zacne  święto  to 

nie  tylko  same  zawody,  ale 
przede wszystkim wspania-
ła  okazja  do  celebrowania 
istnienia parku. W tym roku 
organizatorzy  (wójt  gminy 
Katarzyna  Gołębiowska  – 
Jarek,  Stowarzyszenie  Mi-
łośników  Chróściny,  Sołtys 
Chróściny  Magdalena  Pod-
sada wraz  z Radą Sołecką), 
zadbali  o  szereg  atrakcji 
dla  uczestników  pikniku. 
Nie  zabrakło występów  ar-
tystycznych,  animacji  dla 
dzieci,  konkursów  i  loterii 
fantowych.  Ciekawostką 
była  lekcja  bioróżnorodno-
ści, podczas której najmłod-

si  mogli  poznać  gatunki 
zwierząt  występujących  na 
terenie  parku  jak  i  charak-
terystyczną dla niego roślin-
ność.
Specjalnym  gościem 

wydarzenia  był  wicemar-
szałek Województwa Opol-
skiego,  Szymon  Ogłaza, 

który wraz w Katarzyną Go-
łębiowską –  Jarek wręczyli 
wspaniałe  nagrody  uczest-
nikom  zawodów  wędkar-
skich.  Nagrody  specjalne 
(2  hulajnogi  ufundowane 
przez  wręczających)  zo-
stały  rozlosowane  spośród 
zawodników  pierwszego 

dnia  zawodów.  Zdobywcy 
tytułów  „Big  Fish”  otrzy-
mali  pamiątkowe  puchary. 
A  pozostali  uczestnicy wy-
darzenia  mogli  bawić  się 
niemal  do  północy.  Całość 
imprezy  zwieńczona  zo-
stała wspaniałym pokazem 
sztucznych ogni.

O!polskie na żywo to program 
telewizyjny, którego ekipa w każdą 
sobotę przemierza województwo 
opolskie w poszukiwaniu ważnych, 
interesujących miejsc i ludzi. 

Prawie godzinny program prezentu-
je  historię,  dziedzictwo  kulturowe, 

kulinaria, a  także  ludzi wpływających 
na wizerunek i charakter danego miej-
sca.  O!opolskie  na  żywo  odwiedziło 
i gminę Dąbrowa.

W  pięknych  okolicznościach  kra-
jobrazu  Parku  w  Chróścinie  goście 
programu prezentowali swoje umie-
jętności,  pasje,  wiedzę  a  przede 
wszystkim walory  parku.  Dzięki  za-

parK w chróścInIe w śwIetle Kamer

angażowaniu mieszkańców  Chróści-
ny  powstał  niesamowity  materiał, 
który  będzie  chlubą  naszej  gminy 
przez szereg lat.

SIerpIeń

7
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życIe GmIny Dąbrowa



Nowy parking przy szkole podstawowej w Dąbrowie 
to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort naszych 
mieszkańców.

Szkoła  podstawowa  w  Dąbrowie  to  jedna  z  trzech  szkół 
w Gminie Dąbrowa. Od lat problem bezpiecznego dowozu 

dzieci do szkoły był udręką nie  tylko rodziców, ale również 
włodarzy gminy. 

Szkoła znajduje się przy drodze gminnej, która jest wąską 
drogą umożliwiającą dojazd zarówno do szkoły jak i  prywat-

nych posesji. Rano, kiedy najwięcej rodziców odwoziło dzieci 
do szkoły przejazd tą drogą stawał się niemal niemożliwy, ze 
względu na ilość parkowanych samochodów. Kierowcy stawali 
często na poboczu a dzieci musiały przejść do szkoły pomiędzy 
samochodami, stwarzało to dla nich niebezpieczeństwo – infor-
muje Marcin Oszańca, zastępca wójta Dąbrowy.
Inwestycja obejmuje wymianę ogrodzenia na nowe wraz 

z bramą wjazdową i furtką, poprowadzenie nowego odwod-
nienia, a także ułożenie kostki. W związku z pracami posze-
rzona zostanie również część drogi w pobliżu szkoły. Inwe-
stycja opiewa na kwotę 55 tys zł.

bezpIeczny DojazD Do SzKoły

Park Miniatur w Olszowej 
stał się przez jeden dzień 
miejscem niezwykłej 
przygody dla 25 dzieci 
z terenu Gminy Dąbrowa, 
które w ramach zajęć 
„Wakacje w Gminie 
Dąbrowa” wzięły 
udział w jednodniowej 
wycieczce.

wyjazd dzieci finanso-
wany był ze środków 

gminnych, a także z projektu 
„Bliżej Rodziny” współfinan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – tłu-
maczy kierownik OPS w Dą-
browie Marzena Nowak.

Podczas  wycieczki  dzieci 
mogły  nie  tylko  podziwiać 
pierwszy  na  Opolszczyźnie 
Park  Miniatur,  który  na  po-
wierzchni  20000  m2,   pre-
zentuje  kilkanaście miniatur 
najbardziej  znanych  obiek-
tów  sakralnych  na  świecie, 
ale dzięki przewodnikowi ale 
miały okazję również poznać 
historię każdej z budowli.
Dzięki  przewodnikowi 

dzieci  mogły  poznać  hi-

storię  powstania  poszcze-
gólnych  obiektów.  Oprócz 
miniatur  na  terenie  parku 
znajduje  się  Park  Linowy 
oraz  bawialnia.  W  ofercie 
również odbyły się warszta-
ty  z  tworzenia  mydeł.  Po 

wszystkich atrakcjach pełne 
wiedzy  i  nowego  doświad-
czenia  dąbrowskie  dzieci 
wróciły  do  swoich  domów. 
Była  to  udana  wycieczka, 
która  na  długo  pozostanie 
w pamięci.

poDróż za jeDen uśmIech
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w oblIczu traGeDII lIczy SIę KażDy GeSt
Ogień to jeden 
z najbardziej 
niebezpiecznych 
żywiołów. Potrafi 
w krótkim czasie szybko 
się rozprzestrzenić 
i strawić wszystko co 
spotka na w swojej 
drodze. 

W  gminie  Dąbrowa 
w ostatnim czasie do-

szło do dwóch niebezpiecz-
nych  zdarzeń  związanych 
z wybuchem pożaru. 

Niemal cały dobytek stra-
cili  właściciele  gospodar-
stwa rolnego, państwo Broj 
z Chróściny. Pożar w ich go-
spodarstwie wybuchł  rano, 
niszcząc wszystkie  zabudo-
wania gospodarcze, stodołę, 
sprzęt  rolniczy  oraz  część 
zabudowań  mieszkalnych. 
W pożarze gospodarze stra-
cili 20 krów. 
–  To  wielkie  szczęście,  że 
nikt  z  domowników  nie 
ucierpiał w pożarze – mó-
wią mieszkańcy Chróściny. 

–  Mieszkamy tu już tyle lat 
i  nie  widzieliśmy  takiej 
tragedii – mówią inni.
Pomoc pogorzelcom oka-

zała  się  dla  mieszkańców 
i  włodarzy  gminy  natural-
nym  odruchem  serca.  Jesz-
cze w dniu tragedii rodzinie 
zapewniono tymczasowe 
lokum  i  wsparcie  psycholo-
giczne. 
–  Rodzinie  została  przy-

znana  pomoc  finansowa  ze 
środków na zdarzenie loso-
we, a także ulga podatkowa. 

Będziemy starali się pomóc 
poszkodowanej  rodzinie 
na miarę naszych możliwo-
ści  –  zapewnia  Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek  wójt 
gminy Dąbrowa. 
Z  pomocą  ruszyli  rów-

nież  mieszkańcy  gminy 
wspierając  internetową 
zbiórkę  pieniędzy,  a  także 
strażacy  z  OSP  Chróścina, 
którzy zorganizowali zbiór-
kę  złomu  na  rzecz  poszko-
dowanej rodziny. Całą kwo-
tę  uzbieraną  ze  sprzedaży 

złomu  ochotnicy  przezna-
czą na pomoc pogorzelcom. 
Wszelkie  akcje  w  dalszym 
ciągu  trwają  a włączają  się 
w  nie  wszyscy,  którym  los 
poszkodowanych  nie  jest 
obojętny.  Również  miesz-
kańcy  sąsiednich gmin  cze-
go przykładem są druhowie 
z OSP Wrzoski, którzy rów-
nież  będą  zbierać  złom  na 
pomoc potrzebującym. 
Również  Niewodniki 

w  ostatnim  czasie  boryka-
ły  się  ze  skutkami  pożaru, 
w  którym  spłonęło  miesz-
kanie  w  jednym  z  zabudo-
wań  wielorodzinnych.  Na 
szczęście  i  tym  razem  nikt 
nie  ucierpiał  w  pożarze, 
a  rodzina  otrzymała  po-
trzebne wsparcie. 
Pamiętajmy  o  zacho-

waniu  zasad  szczególnego 
bezpieczeństwa przy wyko-
nywaniu codziennych prac 
domowych,  polnych.  Okres 
suszy  to  czas  wzmożonej 
uwagi  i  okres wyjątkowego 
niebezpieczeństwa  zagro-
żeniem pożarami. 

jaGoDowa, pozIomKowa, malInowa
To nazwy ulic 
w Dąbrowie, które po 
ostatnich remontach 
nabrały blasku i zmieniły 
się nie do poznania. 
A wszystko za sprawą 
inwestycji związanej 
z położeniem asfaltu, 
a także odwodnienie tych 
trzech ulic. 

Mieszkańcy  trzech ulic 
w Dąbrowie bardzo dłu-

go czekali na ten remont. 

Bardzo cieszymy się, że w tak 
szybkim czasie udało się nam 
zrealizować tą inwestycję – 
mówi zastępca wójta Gminy 
Dąbrowa Marcin Oszańca. 

– Wiemy, że kwestia inwesty-
cji w infrastrukturę drogową 
jest sprawą priorytetową dla 
naszych mieszkańców, jak 
i dla nas, włodarzy. Dlatego 

staramy się krok po kroku, 
metr po metrze, realizować 
kolejne inwestycje. Mamy już 
w planach podpisanie no-
wych umów, a także złożenie 
kilku projektów na kolejne 
remonty, które odbywać się 
będą w następnych sołe-
ctwach Gminy Dąbrowa.

Koszt  zrealizowanej  in-
westycji  to  540  tys.  zł,  po-
kryty  w  całości  z  budżetu 
gminy.
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Rozwój gminy niesie ze 
sobą nowe wyzwania, 
które dla samorządowców 
z gminy dąbrowa są 
motorem do działania 
i realizowania kolejnych 
inwestycji.

Wychodząc  naprzeciw 
potrzebom  i  oczekiwa-

niom  mieszkańców  gminy 
Dąbrowa,  a  w  szczególno-
ści  młodych  małżeństw  od 
stycznia 2020 roku urucho-
miony zostanie pierwszy 
w gminie żłobek, w którym 
opiekę znajdzie 30 najmłod-
szych mieszkańców gminy

Żłobek powstanie w bu-
dynku po gimnazjum w Że-
laznej, które z mocy prawa 
zostanie zlikwidowane 31 
sierpnia 2019 roku – wyjaś-
nia Katarzyna Gołębiow-
ska – Jarek wójt  Dąbrowy. 
Na  najbliższą  sesję  rady 
gminy jest przygotowany 
projekt  uchwały  o  utwo-
rzeniu  Publicznego  Żłobka 
w  miejscowości  Żelazna  – 
dodaje wójt. 
Gmina Dąbrowa od kilku 

lat  jest  terenem chętnie za-
siedlanym  przez  młodych 
ludzi,  którzy  przesiedlając 

się  z miasta  zakładają  tutaj 
rodziny.  Naturalnym  ele-
mentem tego procesu staje 
się zwiększone zapotrzebo-
wanie na świadczenie usług 
opiekuńczo-edukacyjnych 
dzieci. Do tej pory z pomocy 
gminy  w  tej  kwestii  moż-
na  było  skorzystać  jedynie 
w formie opiekunów dzien-
nych.  Utworzenie    żłobka 
to usprawnienie tego typu 
usług,  a  także  pomoc  mło-
dym małżeństwom w reali-
zacji pracy zawodowej.

Projekt  nowego  żłobka 
zakłada  utworzenie  obiektu 
składającego  się  z  kilku  sali 
pobytu  dzieci,  pomieszcze-
nia  do  karmienia  mlekiem 
matki,  pomieszczenia  do 
mycia  nocników,  pomiesz-
czenia  na  wózki,  a  także 
własnego  zaplecza  gospo-
darczo – kuchennego. Obiekt 
wyposażony  będzie  w  win-
dę  gastronomiczną,  a  także 
pomieszczenie do wydawa-
nia  posiłków.  Wszystkie  po-
mieszczenia zostaną również 

przystosowane do potrzeb 
i możliwości małych dzieci. 

 – Od października roz-
poczniemy rekrutację kadry, 
która pozwoli nam na pro-
fesjonalną opiekę i eduka-
cję naszych najmłodszych 
mieszkańców. Wszelkie in-
formacje na temat rekru-
tacji umieszczone będą na 
naszej stronie internetowej,  
a  ja już dziś zachęcam do ich 
śledzenia i składania ofert – 
mówi  Katarzyna  Gołębiow-
ska – Jarek.

pIerwSzy GmInny żłobeK!
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Partnerstwo klubów 
seniora ma wielką moc

To  nie  tylko  nawiązywa-
nie  relacji  przyjaciel-

skich,  ale  też  wymiana 
doświadczeń,  przeżyć, 
umiejętności. Tak w  skró-
cie  nazwać  można  part-
nerstwo  jakie  nawiązuje 
się  pomiędzy  klubem  se-
niora  w  Dąbrowie,  a  klu-
bem ze Skoroszyc. 

Seniorzy  z  Dąbrowy  to 
niezwykła  brać,  o  czym 
można  się  było  przeko-
nać  podczas  biesiady  jaką 
zorganizowali  na  powita-
nie  partnerskiego  klubu 
seniora  ze  Skoroszyc.  Nie 
zabrakło  chwil  wzruszeń, 
pięknych  słów,  a  prze-
de  wszystkim  wzajemnej 
życzliwości i snucia wspól-
nych  planów  na  przy-
szłość.

 – Klub jest ważnym miej-
scem dla wielu seniorów, 
a oni sami są niezwykli – 
mówi  koordynator  klubu 
seniora Roksana Odzio-
mek. – W ubiegłym roku 
byliśmy z wizytą w Skoroszy-
cach i już tam można było 
wyczuć niezwykłą sympatię 
pomiędzy naszymi seniora-
mi, dlatego też chcemy bar-

dzo pielęgnować to partner-
stwo – dodaje koordynator.
Jak  biesiada  to  muzy-

ka,  śpiewy  i  dobra  zabawa, 
a  tej  podczas  spotkania  se-
niorów  nie  zabrakło.  Nie 
zabrakło również pysznego 
jedzenia, które w całości zo-
stało  przygotowane  przez 
seniorów z klubu w Dąbro-
wie.

SenIorzy trzymają SIę razem

Wakacje to niezwykły czas festynów, pikników i wielu 
innych imprez plenerowych. Także w Nowej Jamce.

Zumba na świeżym powietrzu? Czemu nie. A chętnych nie 
brakowało. Ale to nie była jedyna atrakcja imprezy jaka 

odbyła się w Nowej Jamce.

nowa jamka  
też się bawiła

Organizatorzy,  czyli  sołtys  wsi  Żaneta  Litwiniec  wraz 
z  radą sołecką,  zadbali niemal o każdy szczegół. Było coś 
dla najmłodszych i tych nieco starszych. Nie zabrakło ani-
macji  i  zabaw  dla  dzieci,  dmuchanej  zjeżdżalni  i  pyszne-
go  poczęstunku.  Główną  atrakcją  oczywiście  była  zumba 
w wykonaniu mieszkanek Nowej Jamki pod okiem perso-
nalnego  trenera Kaya. Całość imprezy uwieńczyła zabawa 
taneczna do późnych godzin nocnych.
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Wśród miejsc wyjątkowych 
jest jedno, które zasługuje 
na szczególną uwagę, 
a znajduje się tak blisko 
nas.

Oaza  spokoju,  raj  dla  lu-
dzi  i bezpieczny azyl dla 

zwierząt  – długo by można 
wymieniać  walory  wyjąt-
kowego  miejsca  jakim  jest 
Stajnia  Karczów  w  Gminie 
Dąbrowa.  Ujmuje  ono  nie 
tylko  swoim wyglądem,  ale 
i  niepowtarzalnym  klima-
tem. Szczęście i radość jego 
mieszkańców  to  niezwykła 
dawka  pozytywnej  energii 
dla odwiedzających gości.

Pierwszy  opolski  wege 
piknik  odbył  się  w  stajni 
Karczów.  Organizatorzy 
imprezy  dla  swoich  gości 
przygotowali  niezwykle 
atrakcyjny program: jogę na 
świeżym powietrzu,  trening 

crossfit,  a  także  konsultacje 
z behawiorystą psów. Jednak 
głównym  punktem  pikni-
ku  była  kuchnia  wegańska. 
Zamysłem  twórców  przed-
sięwzięcia  było  stworzenie 
wspólnego  stołu,  składają-
cego się ze zdrowych roślin-
nych  potraw.  Każdy  uczest-
nik  pikniku  mógł  przynieść 
swoje dania, a także spróbo-
wać  bez  ograniczeń  innych. 

Chętnych nie brakowało.
 – Jestem tu po raz pierw-

szy i z całą pewnością nie 
ostatni mówi  –  Małgosia, 
uczestniczka  wege  pikniku. 
– Miejsce to ujmuje swoim kli-
matem, a pomysł na imprezę 
jest fantastyczny. Na co dzień 
w kuchni wykorzystuję mięso, 
wiec dziś jestem pod wielkim 
wrażeniem proponowanych 
dań. To niezwykłe, że dania 

bezmięsne można też wyko-
rzystać na grilla – dodaje.
Cel  imprezy  jak  samo 

miejsce  również  był  wyjąt-
kowy,  chodziło  o  wsparcie 
i pomoc dla potrzebujących 
zwierząt,  które na  co dzień 
znajdują azyl w stajni.
Tłumy  odwiedzające  im-

prezę  były  najlepszym  do-
wodem, że była ona niezwy-
kle udana.

StajnIa Karczów, czylI oaza SpoKoju
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Działają, edukują, wychowują, a wszystko w trosce 
o przyrodę.

Szkółka wędkarska Różanki  to nie  tylko nauka  łowienia 
ryb,  ale  szereg  działań  przyrodniczych,  których  celem 

jest edukacja dzieci i młodzieży. 

Wspaniałym pomysłem okazały się warsztaty edukacyj-
no-przyrodnicze  prowadzone  przez  instruktorów  szkółki 
Piotra  Labusgę  i  Bogdana  Partykę wspomaganych  zapro-
szonymi  gośćmi.  Za  nami  już  zajęcia  z  mistrzami  Polski 
w  spławikowaniu,  które  cieszyły  się  ogromnym zaintere-
sowaniem  adeptów  szkółki.  Podczas  wspólnego  biwako-
wania  młodzi  wędkarze-przyrodnicy  nabywają  nie  tylko 
umiejętności związane z łowieniem ryb, ale także są eduko-
wani w kwestiach ochrony przyrody. Taka nauka poprzez 
zabawę przynosi wspaniałe  efekty,  a młodzież ma okazję 
przeżyć niezapomniane chwile. Wspólne biwakowanie pod 
namiotem  i  ognisko  jest  niewątpliwie wspomnieniem  na 
całe życie.
Warto wspomnieć, iż cykl warsztatów edukacyjnych jest 

jednym z elementów działalności  Szkółki Wędkarskiej „Ró-
żanki”, która w ramach zadania „Kuźnia młodych talentów” 
dofinansowanego  z programu  „ Działaj  lokalnie”  ze  środ-
ków polsko-amerykańskiej  fundacji Wolność za pośredni-
ctwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce  i  Partner-
stwa Borów Niemodlińskich, do końca września realizować 
będzie szereg inicjatyw ekologicznych.

„KuźnIa młoDych 
talentów”

Gmina Dąbrowa jako jedna z 11 gmin w tym trzech
wiejskich w województwie opolskim otrzymała

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 realizującego zadania  programu 
5.5 Ochrona powietrza 

z tytułu projektu
"Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w

gminie Dąbrowa- działania pilotażowe"

718 527,01 zł kwota dofinansowania 

2 113 314,74 zł  koszt projektu

110 nieruchomości, z terenu naszej gminy, które do grudnia 2018 roku,
przechodziły rekrutację objętych zostanie dofinansowaniem
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Jednocześnie  w  imieniu  Gminy  Dąbro-
wa, jako dotychczasowego organizatora 
przedsięwzięcia,  zapewniam,  iż  wyda-
rzenie pod nazwą Dąbrowskie spotkania 
z  poezją  śpiewaną  „Zamczysko”  będzie 
kontynuowane  w  dotychczasowej  for-
mule. Na przestrzeni lat, ta sztandarowa 
dla nas  impreza wpisała się w stały ka-
lendarz wydarzeń gminnych.

Rezygnacja z pracy dotychczasowego 
dyrektora GOKiR-u, zmusza nas do po-
wierzenia koordynacji i nadzoru nad or-
ganizacją tej imprezy innej osobie bądź 
podmiotowi, a obecnie trwa procedura 
wyłaniania  nowego  dyrektora  GOKiR 
w Dąbrowie, w drodze konkursu.  

Katarzyna Gołębiowska – Jarek
Wójt Gminy Dąbrowa

to juŻ Xi dąbrowSkie Spotkanie z poezją Śpiewaną „ zaMczySko”. w iMieniu właSnyM jak 
i gokir w dąbrowie Serdecznie zapraSzaM wSzyStkich MieSzkańców naSzej gMiny, na 
Spędzenie dwóch niezapoMnianych dni rozbrzMiewających tą niezwykłą Muzyką.



Wezmę w dzierżawę 
grunty orne i łąki.

Tel. 691-750-865

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Meble z drewna – Birke
46-073 Chróścina ul. Niemodlińska 55
tel. 77 4 640 370 , birke@birke.biz
Firma Meble z drewna – Birke realizowała
projekt pt. Unowocześnienie oraz wzrost 
konkurencyjności za pośrednictwem
Partnerstwa Borów Niemodlińskich
49-100 Niemodlin, Rynek 52

MiStrzoStwa gMinne w teniSie zieMnyM
24 Sierpnia karczów

Życie Gminy Dąbrowy 
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