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ŻYCIE GMINY

DABROWA

W każdym polskim domu święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok kojarzą się
z wyjątkowym ciepłem rodzinnego, domowego ogniska, wzajemną życzliwością
oraz pięknymi życzeniami jakie sobie składamy.
Niech ten czas w każdym domu w Gminie Dąbrowa, wypełni zdrowie, uśmiech, miłość i szacunek.
Ufamy, że ta cudowna aura otaczać będzie nas wszystkich i nasze rodziny
przez cały nadchodzący rok, a najlepiej jeszcze dłużej.
Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
Mariusz Konopa

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

GRUDZIEŃ
2 0 1 9

MIEJSCE DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Nowoczesny Klub Seniora
z funkcją świetlicy
wiejskiej od stycznia
2020 roku będzie działał
w Nowej Jamce.

T

o wielka szansa dla naszej społeczności na
podejmowanie aktywności. Wielu seniorów w naszej miejscowości nie ma
możliwości
korzystania
z propozycji kulturalnych.
Ta świetlica będzie dla nas
takim centrum życia wsi –
mówią mieszkańcy Nowej
Jamki.

Rolą klubu seniora w Nowej Jamce będzie aktywizacja społeczna osób powyżej
60 roku życia. Pod okiem
instruktora będą mogli brać
udział w zajęciach stacjonarnych, wyjazdach, wycieczkach, a także realizować swoje pasje.
– Każdy z nas ma jakieś
możliwości, predyspozycje,
ważne jest znalezienie ich
u siebie i umiejętne pielęgnowanie. Rolą koordynatora klubu seniora jest wyszukiwanie indywidualnych
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predyspozycji u każdego
z uczestników – mówi Roksana Odziomek, koordynator Klubu Seniora.
Inwestycja obejmowała wykonanie pełnej izolacji przeciwwilgociowej
z odprowadzeniem wód
odpadowych,
częściową
przebudowę ścian, montaż instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, zmianę systemu
ogrzewania na elektryczny i kominek z rozprowadzeniem, montaż sto-

larki drzwiowej, a także
całościowe prace wykończeniowe i zakup wyposażenia. Obiekt dostosowany

jest również do osób niepełnosprawnych poprzez
wykonanie podjazdu na
wózki inwalidzkie i dostosowanie łazienki.
– Osobiście dziękuję radnemu Andrzejowi Pochopieniowi, który codziennie
doglądał remontu, dbając
o każdy szczegół niczym we
własnym domu – powiedziała wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
Całościowy koszt inwestycji to kwota 270 tys. zł.
Kwota 150 tys. zł. została
pozyskana z ministerialnych środków programu
Senior +, pozostałą kwotę
przekazała Gmina Dąbrowa.

www.gminadabrowa.pl
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PRACA MNIE NAKRĘCA,
A LUDZIE MOTYWUJĄ
Katarzyna Gołębiowska-Jarek od nieco ponad roku
jest wójtem gminy Dąbrowa. W przededniu świąt
i Nowego Roku opowiada, jaki to był dla niej czas.

– Lubi pani media społecznościowe, czy może
odwrotnie – one panią lubią?
– Rozumiem podtekst pytania, więc odpowiem inaczej:
www.gminadabrowa.pl

lubię w mediach społecznościowych informować mieszkańców co się dzieje w naszej
gminie. To najszybszy, najbardziej praktyczny, nowoczesny
i mega poręczny sposób ko-

munikacji z ludźmi, więc nie
zamierzam zostawać w tyle.

– Mieszkańcy też lubią,
bo widać, że w ten sposób
dużo rozmawiacie. Mam
nawet wrażenie, że tam
jest potok uprzejmości
w stosunku do pani.
– Powiedziałabym raczej,
że nie w stosunku do mnie,
choć są szalenie miłe, ale do
tego co robię, co wspólnie
robimy w gminie.

– Pochwali się pani
i przyzna, że rozruszała
gminę?
– Nie mam z tym problemu, aby rzeczy nazywać po
imieniu. Wójtem jestem raptem rok. To tylko 12 miesięcy, ale to bardzo intensywny
czas, zawrotne tempo jakie
sobie narzuciłam i mnogość
wykonanych zadań. Tak, rzeczywiście mam poczucie, że
rozruszałam gminę. Nie odpuściłam żadnemu naborowi, dosłownie wszędzie szukam dofinansowania. Taką
nieustępliwością zaraziłam
swoich współpracowników.
Każdy to potwierdzi, że od
pierwszej minuty urzędowania postawiłam na zmianę wizerunku urzędu. Jako gmina
nie jesteśmy krezusami, nie
mamy worka pełnego pieniędzy, zatem aby niwelować te
straty musimy działać szybko,
być decyzyjni, ściągać do gminy każdą możliwą złotówkę
i próbować ją rozmnożyć.
– Do tego potrzebny
jest zgrany i inteligentny
zespół ludzi.

– Pracownicy urzędu
szybko się o tym przekonali.
Ludzie wiedzą najlepiej jak
dużo zadań i pracy doszło
w samorządzie. Jest grudzień, wspaniała okazja, aby
im wszystkim podziękować
za zaangażowanie i pracę na
najwyższych obrotach. Jak
trzeba to powtórzę to tysiąc
razy: „tyle jesteś wart ile ludzie, którymi się otaczasz”.
A ja mam wspaniałych. Inspirujemy się i motywujemy do pracy nawzajem.

– No to niech pani powie o kilku najważniejszych zmianach.
– Wymieniliśmy archaiczny sprzęt komputerowy
w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy. Usprawni on pracę oraz
zapewni bezpieczeństwo
danych w urzędzie. Kosztował ponad 100 tys. zł,
ale z pewnością zwróci się
po wielokroć. Trwa przekonfigurowanie
centrali
telefonicznej w celu poprawy komunikacji pomiędzy
mieszkańcami a urzędem.
Systematycznie wprowadzam do urzędu gminy XXI
wiek. Usprawniam pracę,
regularnie szkolę pracowników i podnoszę jakość pracy instytucji. Jedną z takich
możliwości dał nam udział
w cyklu specjalistycznych
szkoleń dofinansowanych
ze środków UE. To nie banał,
że musimy być frontem do
mieszkańca. Obecnie wdrażamy elektroniczny obieg
(Dokończenie na str. 4)
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dokumentów. Uruchomimy
biuro obsługi EBO 365 z formularzami elektronicznymi
oraz z możliwością elektronicznego załatwienia sprawy w urzędzie.

– No to zatrzymajmy
się jeszcze na chwilę przy
informacji. To prawda, że
kuleje plan zagospodarowania przestrzennego?
– Kto uwierzy, że do tej
pory gmina posiadała raptem niecałe 2 procent planów
zagospodarowania
przestrzennego?! Ich brak
oznacza blokowanie możliwości inwestowania na
naszym terenie przedsiębiorców, a co za tym idzie
nowych podatków, które
mogłyby zasilać budżet gminy. W tym względzie musimy
szybko dogonić normalność,
bo z tego rodzą się tylko
problemy, niesnaski, kłótnie
i wzajemne pretensje.

– Co ma pani na myśli?
– Po prostu trudniej
m.in. „odmówić” przedsiębiorcom chcącym prowadzić działalność, której nie
akceptują mieszkańcy. Mam
na myśli kurniki, świniarnie
czy ubojnie. Formalnie nie
mamy podstaw prawnych,
aby się nie zgodzić na takie
inwestycje. W praktyce wygląda to więc tak, że jako
gmina nie wyrażamy zgody,
ale przedsiębiorca zwykle
skutecznie odwołuje się do
sądu. A potem są właśnie
wspomniane protesty i petycje mieszkańców, które
niewiele mogą zmienić.
Idzie jednak ku lepszemu.
Bardzo ważny jest System
Informacji
Przestrzennej
Gminy Dąbrowa, teraz już
dostępny z poziomu strony
internetowej gminy. W ten
sposób dowiemy się choć-
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by, czy działka jest objęta
planem zagospodarowania
przestrzennego, sprawdzimy jej numer i zapoznamy
się z numerami porządkowymi nieruchomości. Tylko
w tym roku przystąpiliśmy
do opracowania planów
zagospodarowania
przestrzennego dla pięciu naszych miejscowości. Chodzi
o Narok, Dąbrowę, Chróścinę i Karczów i Ciepielowice.

– Nie zabraknie pani
motywacji?
– Mam naturę społecznika, który zawsze lubił pomagać innym. A gdy wygrałam
rok temu wybory okazało
się, że z pozycji wójta mogę
procent skuteczności w robieniu dobrych rzeczy podnosić tak wysoko, jak tylko
zdołam. Więc próbuję każdego dnia. Nie, nie zabraknie mi motywacji, bo moje
baterie wciąż ładują ludzie.
Wspomnieliśmy na początku rozmowy, że w mediach
społecznościowych jestem
lubiana, a moja praca doceniana. Ale ja przecież od
zwycięskich wyborów, a także jeszcze przed nimi, zaliczyłam setki bezpośrednich
spotkań z ludźmi. Byłam
chyba wszędzie, po kilka
razy w każdej miejscowości. Rozmawiamy o rzeczach
istotnych dla całej gminy
i takich pojedynczych bolączkach ludzi. Mój gabinet
jest otwarty dla mieszkańców kiedy to tylko możliwe.
- To z czego najbardziej
jest pani dumna?
- Lista jest długa, począwszy od takiego „drobiazgu”,
jak żywa choinka, która
pierwszy raz uśmiecha się
do mieszkańców przy wejściu do urzędu, a skończywszy na blisko 6 milionach

złotych, które przeznaczyliśmy na inwestycje gminne.
Dzięki naszym staraniom
Zarząd Dróg Wojewódzkich
dokonał rozbudowy drogi
wojewódzkiej w Mechnicach
na kwotę niemal 5 mln złotych oraz przystąpił do długo oczekiwanej rozbudowy
drogi w Naroku, na kwotę
niemal 11 mln złotych. Obie
inwestycje zostały również
dofinansowane ze środków
gminnych. Wyremontowane
drogi i chodniki, rewitalizacje świetlic, pierwszy w
gminie żłobek, nowe kluby
seniora. Będziemy kontynuować wymianę źródeł
ciepła. Do tej pory udało się
nam zdobyć dotacje dla 210
domostw. Kto mnie zna ten
wie, że na górze swoich priorytetów stawiam ekologię.
Będziemy mieć Butelkomat
przyjmujący plastikowe butelki, powstają i powstawać
będą nowe parki, jak choćby
w Niewodnikach, Naroku,
Żelaznej. Nie zaprzestaniemy kolejnych nasadzeń. W
każdej miejscowości udało
się coś zrobić. Z tego jestem
najbardziej dumna.

– A wyzwania na kolejny rok?
– Dla młodych powstanie rolkowisko i skate park.
Przypomnę że pozyskaliśmy za przysłowiową złotówkę budynek starej szkoły w Lipowej. Mało tego,
zdobyliśmy na remont tego
budynku już pierwsze dofinansowanie. W najbliższych latach punkt ciężkości
w pozyskiwaniu środków
unijnych przeniesiony zostanie jednak z inwestycji
na projekty społeczne. To
oznacza, że trudniej będzie
z rozmachem realizować
duże remonty czy rewitalizacje, do czego mieszkańcy

trochę się już przyzwyczaili.
No i oczywiście uparcie będę
walczyła o maksymalnie jak
najlepsze skomunikowanie
naszych sołectw między
sobą oraz z dużym sąsiadem,
czyli Opolem. To temat wymagający dużych nakładów
finansowych i spokojnych
rozmów z różnymi partnerami. Jestem uparta. Jak mnie
wyrzucą drzwiami to wejdę
oknem. Wszystko dla dobra
naszej gminy, bo po to właśnie zostałam wójtem.

– Inwestorom też się
tak pani naprzykrza?
– Ze wszystkich sił! Potrzebujemy
inwestorów,
dlatego wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju
Gospodarki i Urzędem
Marszałkowskim przystąpiliśmy do projektu z zakresu standardów obsługi
inwestora. Zgłosiliśmy chęć
uczestnictwa, aby wypromować potencjał inwestycyjny Gminy Dąbrowa. Nowi
inwestorzy to zielone światło, aby pchnąć naszą małą
ojczyznę ku rozwojowi. To
naprawdę nie są mrzonki.
– A czego pani życzyć
z okazji świąt i nadchodzącego Nowego Roku, bo
przecież nie nowych inwestorów?
– Ich też, ale tak jak nam
wszystkim: zdrowia, uśmiechu, miłości, cierpliwości,
wyciszenia,
odpoczynku,
bliskości najważniejszych
nam osób. I dużo łez, ale tylko tych ciepłych, które kojarzymy wszyscy ze wzruszeniem. Tego wszystkiego
życzę naszym mieszkańcom
i wszystkim gościom, którzy zieloną gminę Dąbrowa
odwiedzają w czasie świąt
i okresu noworocznego.
Anita Jonczyk
www.gminadabrowa.pl
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BEZPIECZNĄ DROGĄ DO PRZEDSZKOLA
Od lat problem
bezpiecznego
i komfortowego dowozu
dzieci do przedszkola
dotykał rodziców
przedszkolaków
z Chróściny. Jest już
bezpieczniej.

S

zutrowa droga prowadząca do budynku stwarzała
szereg niedogodności i niebezpieczeństw dla użytkowników. A korzystały
z niej w dużej mierze dzieci.

– Zadanie polegało na
wykonaniu ok. 180 metrów
drogi. Zrobiona została nawierzchnia asfaltowa wraz
z podbudową i pobocza-

mi – mówi zastępca wójta
gminy Dąbrowa Marcin
Oszańca. – Ta inwestycja
od lat czekała na swoją
realizację, była bardzo
istotna z punktu widzenia
jej użyteczności – dodaje
zastępca.

Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 194 tys. zł. Samorząd
gminy Dąbrowa uzyskał dofinansowanie do tej inwestycji
w kwocie 135 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych,
kwotę 58 tys. pokryto z budżetu gminy.

C

la w niesamowity świąteczny nastrój.

NA SCENIE JÓZEF I MARYJA

Przejmujący
montaż muzycznoteatralny o tematyce
bożonarodzeniowej
zaprezentowały na
scenie w Ciepielowicach
dzieci z Publicznego
Przedszkola w Dąbrowie.
www.gminadabrowa.pl

udowne kreacje aktorskie stworzone przez
młodych aktorów ujęły i rozgrzały nie jedno
zmarznięte serce. A wspólne kolędowanie wprawiło
zaproszonych gości, rodziców i przyjaciół przedszko-

– Jasełka w Ciepielowicach
stały się już tradycją przedszkola, a nas rodziców cieszy,
że dzieci mają okazję uczestniczyć w tworzeniu tradycji

i kultury świąt – zgodnie mówili rodzice maluchów.
Liczymy, że Jasełka na
stałe wpisały się w kalendarz świat Bożego Narodzenia w gminie Dąbrowa
i będą uświetniać ten szczególny czas każdego roku.
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EKOL
I BEZPIECZ

 Wymiana źród
ekologiczne  Pu
Zbiórki Odpadów
Butelkomat  Parki
 Ekofizjografia
przyrodnicza gm
szkolenia edukacyjn
 Wykorzystanie od
energii w budynk
publicznej  Zaku
ratowniczo Wymiana

INWESTYCJE
2019

MECHNICE
 Kompleksowa
przebudowa drogi
wojewódzkiej
 Złożenie projektu
na remont świetlicy
 Remont ul. Akacjowej

ŻELAZNA
 Utworzenie Żłobka
 Rozpoczęcie
działalności
Klubu Seniora

NAROK
 Kompleksowa przebudowa
drogi wojewódzkiej
 Remont ulicy Cmentarnej
i Brzozowej  Pozyskanie
środków na doposażenie
pracowni szkolnych
 Przystąpienie do utworzenia
planu zagospodarowania
przestrzennego

NIEWODNIKI
 Utworzenie parku
wiejskiego
 Przebudowa ul. Polnej
 Wykonanie projektu
oświetlenia
Cmentarna i Odrzańska

DĄBR
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CIEPIELOWICE

CHRÓŚCINA

 Kompleksowy remont
świetlicy  Przebudowa ulicy
Stawowej, Akacjowej
 Remont drogi
Długiej/Osadników
Przystąpienie do utworzenia
planu zagospodarowania
przestrzennego

 Przebudowa ul. Kolejowej
 Wykonanie projektu
oświetlenia – Kopernika
i Komprachcicka
 Wykonanie projektu
rozbudowy przedszkola
 Przystąpienie do utworzenia
planu zagospodarowania
przestrzennego
www.gminadabrowa.pl

 Przebud
Malinowa, Poziom
 Wykonanie par
 Zlecenie projekt
ul. Kolejowej  Wy
rolkowiska, ws
Dąbrowa  Rem
remizy strażacki
OSP Dąbrowa  Po
wewnętrznych prz
 Przystąpienie do
zagospod
przestrz
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LOGIA
ZEŃSTWO

deł ogrzewania na
unkt Selektywnej
w Komunalnych 
i i nasadzenia drzew
i inwentaryzacja
miny  Warsztaty i
ne z zakresu ekologii
dnawialnych źródeł
kach użyteczności
up nowego wozu
-gaśniczego
a hydrantów

SKARBISZÓW
SIEDLISKA
 Projekt
przebudowy
ul. Leśnej

 Rewitalizacja
zabytkowego parku
 Pozyskanie środków
na budowę kanalizacji

PRĄDY
 Remont
drogi wojewódzkiej
 Przebudowa dachu na
pawilonie sportowym wraz
z dociepleniem  Projekt
oświetlenia Cmentarna
i Sportowa  Przystąpienie
do utworzenia planu
zagospodarowania
przestrzennego

NOWA JAMKA
 Kompleksowy
remont świetlicy
wiejskiej
i utworzenie
Klubu Seniora

ROWA

dowa dróg:
mkowa, Jagodowa
rkingu przy szkole
tu na przebudowę
ykonanie projektu
spółpraca z KS
mont zabytkowej
iej, współpraca z
oprawa jakości dróg
zysiółek Sokolniki
o utworzenia planu
darowania
zennego

KARCZÓW
 Wykonanie projektu
przebudowy ul. Cmentarnej
 Aktualizacja projektu
ul. Wiejskiej  Przystąpienie
do aktualizacji studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
 Odnowienie pomieszczeń
w świetlicy wiejskiej
www.gminadabrowa.pl

LIPOWA
 Pozyskanie budynku
szkoły od Kurii
 Złożenie wniosku
o remont świetlicy
 Przebudowa ul. Leśnej
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KIERMASZOWA PIĘKNA TRADYCJA
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Dąbrowie
wraz z Radą Rodziców od
wielu lat zaangażowana
jest w organizację
świątecznego kiermaszu
Bożonarodzeniowego.
Środki zebrane podczas
imprezy przeznaczone
zostają na działania
podejmowane na rzecz
uczniów przez cały rok
szkolny.

O

rganizacja kiermaszu
to ogromne zaangażowanie wielu osób. Co roku
możemy liczyć na wsparcie wspaniałych rodziców
i uczniów, którzy przygotowują ciasto, pierniki,
a także ozdoby świąteczne.
W tym roku frekwencja
szczególnie nam dopisała,
z czego jesteśmy bardzo za-

dowoleni – mówi dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bartłomiej Walków.
Kiermasz rozpoczął się
występem uczniów szkoły z Dąbrowy, którzy pod
okiem nauczycieli przygotowali spektakl jasełkowy.
Całość uświetnił czarujący

występ chóru szkolnego,
który zaprezentował mniej
znane utwory o tematyce
świątecznej, a także tradycyjne kolędy.
– Cały dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie
na działania Rady Rodziców i sprawy przez cały
rok podejmowane na rzecz
dzieci ze szkoły. Wspiera-

Z KOLĘDĄ NA USTACH
I ŚWIERKIEM W DŁONIACH
Atmosfera świąt
Bożego Narodzenia ma
niezwykłą moc. Przy
dźwiękach kolęd w miłej
domowej atmosferze
mieszkańcy Mechnic
i Prądów uczestniczyli
w warsztatach
bożonarodzeniowych.

B

ardzo lubimy ten czas,
wspólne robienie pięknych ozdób świątecznych.
W ubiegłym roku byłam na
warsztatach pierwszy raz
i w tym roku byłam jedną
z pierwszych na liście –
śmieje się Maria, uczestnicz-
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my w ten sposób organizację wycieczek, warsztatów,
a także zakup upominków
dla najlepszych uczniów
– dodaje Bartłomiej Walków. – Chciałbym jeszcze
raz podziękować Radzie
Rodziców, z przewodniczącą Anną Cisowską na czele,
rodzicom, którzy pomogli
przy organizacji kiermaszu,
a także wszystkim tym, którzy w tym wyjątkowym dniu
byli z nami – dodaje.
Kiermasz w Dąbrowie
stał się już niemal coroczną tradycją, kultywowaną
nie tylko przez społeczność
szkolną, ale również mieszkańców sołectwa. Tłumy
zgromadzone w hali szkolnej w Dąbrowie najlepiej
świadczą o potrzebie bliskości społeczności lokalnych
w okresie świątecznym.

ka warsztatów. – Dla mnie
ważne jest to, że mamy okazję spotkania się w miłym
gronie, a przy okazji możemy zrobić coś samemu, co
cieszy podwójnie – dodaje.

W tym roku uczestnicy
warsztatów mieli okazję
zrobić ozdoby na drzwi,
w latach poprzednich robili choinki z łyżeczek
i wianki.
– Mam nadzieję, że
osoby które korzystają
z naszej propozycji miło
spędzają czas, a przy okazji mają możliwość rów-

nież zrobienia czegoś samemu. Taka ozdoba może
być doskonałym prezentem dla bliskiej osoby

lub po prostu pamiątką –
mówi Roksana Odziomek,
instruktorka prowadząca
zajęcia.
www.gminadabrowa.pl
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RZUTKI WYZWALAJĄ EMOCJE

Już po raz 11. w Naroku
odbył się Andrzejkowy
Turniej Darta. Wzięło
w nim udział 33
uczestników, którzy
stoczyli rywalizację
w dwóch grupach
wiekowych – juniorów
i seniorów.

W

młodszej grupie wiekowej
triumfował
Oliwer Schonfelder, który

www.gminadabrowa.pl

zgromadził 465 punktów.
Na drugim miejscu, z dorobkiem 437 punktów znalazła
się Izabela Łupak, a grono
medalistów uzupełnił Jan
Pastuła (423 pkt.).

– Bardzo mi się podobają te zawody. Lubię rzucać
lotkami, a tutaj mam okazję sprawdzić czy dobrze mi
to wychodzi – mówi jeden
z uczestników turnieju. –

Biorę udział niemal w każdej edycji. Lubię spotykać się
z tymi starszymi i młodszymi
zawodnikami. Z większością
znamy się od lat. To dyscyplina sportu odpowiednia do
mojego wieku.
Wśród seniorów najlepszy okazał się Zdzisław Lewandowski. W dziesięciu
seriach uzbierał 531 punktów. Drugi wynik uzyskał
Sebastian Księżyk (469

pkt.), natomiast na trzecim
stopniu podium stanął Kazimierz Filipiuk (398 pkt.).
Zwycięzcom
puchary
wręczyła wójt Katarzyna
Gołębiowska-Jarek. Nie zabrakło również słodkiego
poczęstunku przygotowanego przez sołtys Naroka
i członków Rady Sołeckiej,
a także przez panie z narockiego Koła Gospodyń Wiejskich.
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W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
To, że w Gminie Dąbrowa
Mikołaj ma pełne ręce
roboty nie powinno
nikogo dziwić. Nie od
dziś wiadomo bowiem,
że tylko u nas mieszkają
grzeczne dzieci.

M

ikołajki stały się wspaniałą okazją do spotkania w gronie przyjaciół,
wymiana doświadczeń i potrzeb. Spotkanie mikołajkowe, w którym uczestniczyły
dzieci objęte opieką dziennych opiekunów na terenie
gminy Dąbrowa, zgromadziło sporo najmłodszych
mieszkańców gminy wraz
z rodzicami, opiekunami
i przyjaciółmi. Uczestników
uroczyście powitały wójt
gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek oraz kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Małgorzata
Zaparta.

– Z opieki opiekunów
dziennych korzysta sporo dzieci, a wiemy, że potrzeby stale rosną. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców od stycznia

10

zapewniamy 30 miejsc
w Publicznym Żłobku w Żelaznej – mówiła wójt gminy.
Najważniejszym punktem spotkania była oczywiście wizyta św. Mikołaja,
który obdarował dzieci upominkami. Zabawy przygotowali wolontariusze Fundacji
Dr. Clown. Radości i uśmiechu podczas spotkania nie

brakowało. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji
programu „Maluch+” – rozwój instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat.
Mikołaj nie zapomniał
również o nieco starszych
mieszkańcach.
Wspaniałe
spotkanie mikołajkowe odbyło się również w świetlicy
wiejskiej w Ciepielowicach.

Najważniejszy moment związany z wręczeniem wymarzonych upominków dzieciom,
poprzedziły zabawy animacyjne prowadzone przez instruktorki z grupy Scorpion
Dance Team oraz warsztaty
plastyczne. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały imponujący łańcuch choinkowy
oraz ozdoby świąteczne.

www.gminadabrowa.pl
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STROIMY SIĘ NA ŚWIĘTA
Magia świąt za sprawą niezwykłych Mikołajów
dotarła również do Gminy Dąbrowa. I to ze wzmożoną
siłą. Piękna akcja z udziałem przedszkolaków
z Publicznego Przedszkola w Dąbrowie dostarczyła
niezapomnianych wrażeń zarówno dzieciom
jak i dorosłym. A efekty tego przedsięwzięcia
można podziwiać każdego dnia. Przed Urzędem
Gminy w Dąbrowie stanęła piękna choinka ubrana
w dekoracje zrobione przez dzieci.

T

o był cudowny czas. Każde działania podejmowane
z dziećmi i dla dzieci mają niezwykłą moc. Jeśli dodamy
do tego jeszcze klimat świąt Bożego Narodzenia, to można
oczekiwać tylko samych uśmiechów – mówi wójt gminy Dąbrowa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek.

Przy okazji wspólnego ubierania choinki dzieci miały
również okazję odwiedzić Urząd Gminy i zobaczyć jak pracują urzędnicy. Oczywiście nie obyło się bez wspólnego kolędowania i słodkiego poczęstunku. Magia świąt zawitała
zatem w naszej gminie już na dobre.
www.gminadabrowa.pl
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Gmina Dąbrowa realizuje projekt pn.

Gmina Dąbrowa realizuje projekt pn.

Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa
w gminie Dąbrowa
– pilotażowe
działania pilotażowe
– działania

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE
informuje,
że przyjmuje wnioski o objęcie osób i rodzin pomocą
żywnościową w formie paczek żywnościowych.
Wnioski można nabyć na stronie ops
oraz bezpośrednio w OPS w Dąbrowie

Głównym
celem
projektu
jestjakości
poprawa
jakości
w gminie
Głównym celem
projektu
jest poprawa
powietrza
w gminiepowietrza
Dąbrowa. Projekt
obejmuje Dąbrowymianę
źródełProjekt
ciepła na
bardziej ekologiczne.
udziałowi
w na
przedsięwzięciu
poprawie ulegną Dzięki
warunki
wa.
obejmuje
wymianęDzięki
źródeł
ciepła
bardziej ekologiczne.
zdrowotne mieszkańców poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez wysokoemisyjne
udziałowi
w
przedsięwzięciu
poprawie
ulegną
warunki
zdrowotne
mieszkańkotły i piece.
ców
poprzez
ograniczenie
ilościobejmują:
zanieczyszczeń emitowanych przez wysokoDziałania
zaplanowane
w ramach projektu
emisyjne
kotły i piece.
∙ likwidację wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania opalanych głównie paliwem stałym,
Działania
zaplanowane w ramach projektu obejmują:
∙ podłączenie do sieci gazowej,
•
likwidację
wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania opalanych głównie pa∙ wymianę na ogrzewanie gazowe i elektryczne oraz odnawialne źródła energii.
liwem
stałym,
Planowana liczba zmodernizowanych źródeł ciepła to 112 sztuk ( w latach 2019 – 2021).
• podłączenie do sieci gazowej,
Całkowite koszty projektu: 2 113 314,75 złotych
Wnioskowana kwota wsparcia: 718 527,01 złotych
• Projekt
wymianę
na ogrzewanie gazowe i elektryczne oraz odnawialne źródła
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
energii. Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Planowana liczba zmodernizowanych
źródeł ciepła to 112 sztuk (w latach
www.mapadotacji.gov.pl
2019 – 2021).
Całkowite koszty projektu: 2 113 314,75 złotych Wnioskowana kwota wsparcia: 718 527,01 złotych
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.
www.mapadotacji.gov.pl
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