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ZDALNA SZKOŁA W NASZEJ GMINIE
Gmina Dąbrowa
z sukcesem przystąpiła
do projektu Zdalna
szkoła, dzięki któremu 18
laptopów i 28 drukarek
trafiło do placówek
oświatowych w gminie.

K

iedy jeszcze kilka miesięcy temu tyle się mówiło
o problemie odciągnięcia
dzieci od monitorów komputera, tableta czy telewizora nikt nie spodziewał się,
że nadejdą takie czasy kiedy
dzieci całą swoją aktywność
będą musiały przenieść do
sieci.
Pandemia koronowirusa wymusiła zamknięcie
szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, kulturalnych. Całe nasze życie
w jednym momencie musieliśmy przenieść do internetu, który teraz stał się
źródłem wiedzy, nauki, kultury i spraw społecznych.

W wielu rodzinach pojawił
się problem dostępu do
sprzętu. Bo w jednym czasie
trzeba odbyć zdalną lekcję,
wykonać zdalne zadanie,
czy przesłać szefowi ważny
projekt.
Od 1 kwietnia ruszył
projekt dofinansowania zakupu sprzętu dla uczniów
i nauczycieli w ramach

współpracy ministra edukacji i cyfryzacji. Kwota jaka
została przeznaczona na
ten cel to 186 mln zł. Pierwsze efekty można zobaczyć
już w gminie Dąbrowa.
–
Szybkie
działania
przyniosły szybkie efekty.
Ale w ważnych sprawach
tak właśnie trzeba działać
– mówi Katarzyna Gołę-

biowska–Jarek wójt gminy
Dąbrowa. – Zapewnienie
możliwości udziału dzieciom w zdalnych lekcjach
to sprawa priorytetowa.
Dyrektorzy szkół przeprowadzili szybkie konsultacje,
dotyczące potrzeb dzieci
w dostępie do sprzętu komputerowego, w efekcie których zakupionych zostało
18 laptopów i 28 drukarek,
które trafią do placówek
i ich podopiecznych - wyjaśnia wójt gminy. Całkowity
koszt zakupionego sprzętu to kwota 62 tyś złotych
z czego kwota 60 tyś zł
zostanie sfinansowana ze
środków pozyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji – dodaje wójt.
Najważniejsze, że sprzęt
ten po skończonej epidemii
zostanie na wyposażeniu
szkół i przedszkoli, więc będzie służył i ułatwiał pracę
nauczycielom i dzieciom
przez następne lata.

Remontujemy dwie ulice w Niewodnikach

Podpisanie umowy
na remont ul. Krótkiej
i Młyńskiej w Niewodnikach

Z

a nami podpisanie kolejnej umowy na remont.
Tym razem prace obejmą ulicę Krótką i Młyńską
w Niewodnikach – mówi zastępca wójta gminy Dąbrowa Marcin Oszańca.

Prace obejmą ułożenie
nowej nakładki asfaltowej
wraz z wcinką do dróg lokalnych o łącznej długości
1037,00 m2.
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PODATEK W MAJU ZAPŁAĆ
PRZEZ INTERNET

Szanowni mieszkańcy,

Z

bliża się termin płatności II raty podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pandemia koronawirusa spowodowała szereg społecznych ograniczeń w naszym codziennym życiu. Nosimy
maseczki, unikamy dużych skupisk ludzi, w sklepach zde-

cydowanie częściej płacimy kartą aniżeli gotówką. #ZOSTAŃWDOMU – wszystko po to, aby chronić siebie i innych
przed wirusem.
Właśnie w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców
naszej gminy, a także sołtysów zdecydowaliśmy się zaniechać w maju poboru podatków i opłat za pomocą inkasa.
Wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, do czego gorąco zachęcamy. Nie trzeba tego robić osobiście – jeśli sami
nie korzystacie z bankowości elektronicznej – poproście rodzinę, znajomych, przyjaciół. Przelew elektroniczny może zrobić w naszym imieniu ktoś inny, ze swojego rachunku. Wystarczy podać w tytule przelewu miejsce
położenia nieruchomości/ gospodarstwa i numer decyzji.
Na każdej decyzji podatkowej lub informacji o wysokości
opłaty otrzymali Państwo indywidualny rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty należności.
Pozostaje jeszcze tradycyjny sposób zapłacenia podatków
na poczcie, sugerujemy jednak, aby skorzystać z przelewów
elektronicznych, ponieważ możemy wtedy zostać w domu.
Katarzyna Szafarska
Skarbnik Gminy Dąbrowa

Fragment Nowowiejskiej zyska nowy blask
To kolejna inwestycja, na którą czekają mieszkańcy
naszej gminy.

C

ieszymy się z podpisania umowy na jej wykonanie.
Wkrótce ekipa będzie mogła wejść na plac budowy –
mówi Marcina Oszańca zastępca wójta gminy Dąbrowa.
– Każda wyremontowana droga, ulica to inwestycja w
bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także wyraźna
świadomość potrzeb jakie istnieją na terenie gminy. Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na większość prac
związanych z inwestycją w infrastrukturę drogową, po to,
aby móc wykonać jak najwięcej tego typu przedsięwzięć na
terenie gminy – dodaje zastępca.

Realizacja inwestycji obejmie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 260 m drogi o szerokości
4 m (1040 m2). Wykonane zostaną również zjazdy i pobocza. Inwestycja obejmuje również wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych
i włazów kanałowych.
Całkowity koszt inwestycji to kwota kwotę 90 tys. zł.
www.gminadabrowa.pl
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GMINNA OŚWIATA W LICZBACH
NA TERENIE GMINY DĄBROWA DZIAŁA 10 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W obecnym czasie wszystkie placówki działają
w systemie zdalnej nauki. Nie przeszkadza to jednak
w podejmowaniu inicjatyw, działających na korzyść
uczniów. Gmina Dąbrowa jako organ prowadzący
wzmacnia działalność i rozwój placówek oświatowych
inicjując udział w projektach i programach
o charakterze inwestycyjnym. Wspierając tym samym
dyrektorów jednostek jak i przeznaczając na te cele
środki finansowe wymagane chociażby jako wkład
własny w ramach projektu.

PUBLICZNA SZKOŁA W DĄBROWIE
IM. SZARYCH SZEREGÓW
Bartłomiej Walków – dyrektor, pierwsza
kadencja IX 2019 – VIII 2024
– „Ratuję, bo umiem”, to projekt, którego celem jest nauka zasad udzielania
pierwszej pomocy podjęty we współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Nasze
Ciepielowice. Na jego realizację gmina Dąbrowa przekazała
3,8 tyś. – wyjaśnia Bartłomiej Walków dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. Staramy się stworzyć w szkole takie możliwości, by każdy uczeń mógł się
samorealizować – zaznacza Bartłomiej Walków. W roku
szkolnym 2019/2020 nasza placówka przystąpiła do
wielu programów m.in. „Posiłek w domu i w szkole”, „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O
dla BIO w projektach”. Uczniowie klas I–III wzięli udział
w projekcie „Umiem pływać”, realizowanym w partnerstwie Gminy Dąbrowa i Wojewódzkiego Zrzeszenia LSZ
w Opolu.
Szkoła bierze również udział w kampaniach społecznych: Zbiórka pluszowych zabawek dla dzieci ze szpitala,
Bezpieczny Puchatek – Bezpieczna droga do i ze szkoły –
projekt dla kl. 1.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. GUSTAWA MORCINKA
W CHRÓŚCINIE
Renata Planert–Palak pełniąca
obowiązki dyrektora w okresie
IX 2019-VI 2020
– Cieszy nas dofinansowanie pozyskane dla naszej szkoły przez gminę
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w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez
promocję i wspieranie czytelnictwa–zaznacza pełniąca
obowiązki dyrektora PSP w Chróścinie. Kwota 12 tyś zł,
zostanie przeznaczona na zakup książek do biblioteki
szkolnej. Kwota 3 tyś zł to wkład własny gminy Dąbrowa do projektu – wyjaśnia dyrektor. W tym roku 30 uczniów z naszej szkoły przystąpiło również do projektu
„Umiem pływać” dzięki partnerstwu jakie gmina podpisała z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS na bezpłatne
lekcje nauki pływania. Z myślą o naszej szkole gmina
złożyła również do wojewody opolskiego wniosek na
remont stołówki. Wartość projektu to kwota 88 tys zł,
z czego 17 tyś zł to wkład własny z budżetu gminy– wyjaśnia dyrektor.
Dzieci ze szkoły w Chróścinie zaangażowały się również
w działania społeczne, czego wyrazem jest adopcja dwóch
misiów koala Balmoral Mini i Lion Leo, uratowanych z pożarów w Australii. Placówka przystąpiła również do programu Bioróżnorodność H2O oraz Bioróżnorodność Opolszczyzny na Zamku w Mosznej .
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W NAROKU
Gajos Przemysław, dyrektor od IX 2007
– VIII 2020
Udało się pozyskać środki na zakup
pomocy dydaktycznych na kwotę 52 tyś zł – mówi Przemysław
Gajos, dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Naroku. Program ten wsparty został również przez gminę Dąbrowa, która na ten cel
przekazała 10 tyś. Dzięki tym zakupom mogliśmy
wzbogacić wyposażenie naszych pracowni tematycznych – dodaje dyrektor. Dzięki udziałowi w programie
„Aktywna tablica” mogliśmy wzbogacić ofertę edukacyjną o dwie tablice interaktywne, wykorzystywane
podczas zajęć, a także zapewnić szkolenia kadrze
z zakresu stosowania technologii informatycznych –
wyjaśnia Przemysław Gajos.
Zakres działań szkoły obejmuje zarówno program edukacyjny jak i wychowawczy, opiekuńczy, czy profilaktyczny.
W swoich działaniach kadra podejmuje inicjatywy mające
na celu podniesienie poziomu zdobywanej przez uczniów
wiedzy, a także zapewnienie im jak najlepszych warunków
do nauki.
www.gminadabrowa.pl
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W DĄBROWIE ORAZ O/Z W PRĄDACH
Kozakiewicz Małgorzata, pierwsza
kadencja IX 2019 – VIII 2024, w roku
szkolnym 2019-2020 zastępstwo dyrektora pełni pani Justyna Misiek
– W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Stale wzbogacamy ofertę edukacyjną również
poprzez udział w programach i projektach wspomagających pracę z dziećmi – mówi Justyna Misiek. Posiadamy
odpowiednio wyposażone sale, kąciki zabaw, a także atrakcyjne zabawki pozwalające realizować program wychowania przedszkolnego – dodaje. Przedszkole działa zgodnie
z harmonogramem imprez, uroczystości i wycieczek. Realizowane są dodatkowe projekty: Przedszkole językowe – Projekt
„Dwujęzyczna Opolszczyzna” czy Czytające przedszkolaki –
Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2019/2020”.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W CHRÓŚCINIE
Maksimczuk Izabela, dyrektor, pierwsza
kadencja XI 2018-VIII2023
– Wkrótce rusza rozbudowa i przebudowa przedszkola. Inwestycja warta
410 tyś zł. Dzięki niej powstanie nowy,
większy oddział do którego będzie można przyjąć większą liczbę dzieci – mówi Izabela Maksimczuk,
dyrektor przedszkola w Chróścinie. Inwestycja ta pozwoli na
zabezpieczenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy. W wyniku rozbudowy powstanie nowa
sala dydaktyczna z przeznaczeniem na 25 dzieci, a także zostanie wykonany remont kanalizacji. Przedszkole zyska nie
tylko nowy wizerunek, ale będzie również dostosowane do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych – wyjaśnia.
Przedszkole realizuje również szereg programów i projektów wpływających na poszerzenie oferty, zapewniających dobry rozwój i kształtowanie odpowiednich zachowań
u dzieci. „Ekologia potrzebuje SUPERBOHATERÓW”, czy Dr
BARON KIDS w przedszkolu – projekt dotyczący profilaktyki stomatologicznej z Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej w Opolu, to tylko namiastka działań realizowanych
przez placówkę.

www.gminadabrowa.pl
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW.
FRANCISZKA Z ASYŻU W NAROKU
Z O/Z W ŻELAZNEJ
Przybyła Gizela, dyrektor, XII 1981 – VIII
2022
– Z dniem 1 września 2020 r. planujemy przeniesienie oddziału zamiejscowego w Żelaznej do nowo wyremontowanego obiektu po byłym gimnazjum właśnie w Żelaznej – mówi
Gizela Przybyła, dyrektor Publicznego Przedszkola w Naroku.
Planowane i realizowane prace utorują i pozwolą na stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków dla społeczności
przedszkolnej zgodnie z przyjętymi normami i obowiązującymi przepisami – wyjaśnia, dyrektor.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 500 000,00 zł, którą udało się uzyskać, Katarzynie Gołębiowskiej – Jarek, wójt
gminy Dąbrowa dzięki wsparciu inwestycji przez prezydenta
miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego.
Poza wychowaniem programowym, działalność przedszkola uzupełniają akcje ekologiczne, udziały w programach i projektach. „Zielona droga do zdrowia” w ramach Akcji 1 Erasmus
+ Edukacja Szkolna wg programu PO WER, Program edukacyjno–wychowawczy „W krainie łagodności”.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W KARCZOWIE
Sibik Elżbieta, dyrektor, IX 1998 – VIII
2023
– Nasze przedszkole wyposażone jest
w odpowiednie pomoce dydaktyczne, rozwijające aktywność dzieci i pobudzające ich
wyobraźnię – mówi dyrektor przedszkola Sibik Elżbieta. Sale przedszkolne są jasne, bezpieczne, funkcjonalne
i dobrze wyposażone. W najbliższym czasie planujemy wzbogacenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe, a także chcemy
realizować potrzeby wewnątrz przedszkola–dodaje dyrektor.
Przedszkole realizując podstawę programową, upowszechnia wśród dzieci również szereg postaw prospołecznych poprzez udział w projektach „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”, „MAŁY OPOLANIN – projekt edukacji
regionalnej”, „CZYSTE POWIETRZE DZIECI UCZĄ RODZICÓW – Ogólnopolska akcja edukacyjna”.
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ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Subwencja przekazywana przez
budżet państwa pokrywa tylko część
wydatków na realizację zadań oświatowych. Ponad 40% tych wydatków
gmina pokrywa z własnego budżetu.
Przy tak dużym wkładzie gminy musimy szczegółowo analizować poniesione
wydatki. Prawie 80% wydatków oświatowych to wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli
i pracowników obsługi. Średni roczny koszt utrzymania 1
klasy szkolnej wynosi ok. 150 tyś. zł – wyjaśnia Grzegorz
Jeziorański dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

BUDŻET GMINY DĄBROWA 2019
37,5 MILIONA ZŁOTYCH
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POMOC SPOŁECZNA W DOBIE PANDEMII

Wywiad z kierownikiem
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie,
panią MAŁGORZATĄ
ZAPARTĄ.
Kierownikiem Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie jest pani od pierwszego października 2019
roku – jak ocenia Pani ten
czas?
– Nasza jednostka pełni
ważne role społeczne. Obok
zadań związanych z zarządzaniem, czy wynikających
z aktów prawnych musiałam
zadbać, by jak najszybciej
wejść w lokalną społeczność. To niezwykle ważne
w pomocy społecznej ponieważ w istocie odpowiadamy
na potrzeby mieszkańców.
Wdzięczna jestem pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy z pełnym
poświeceniem i profesjonalizmem wykonują swoją
pracę. Z dumą mogę powiedzieć, że jestem już częścią
lokalnej wspólnoty.
Większość społeczeństwa kojarzy OPS–y głównie ze świadczeniami socjalnymi, ale działalność
Ośrodka Pomocy Społeczwww.gminadabrowa.pl

nej to przecież też inne zadania.
– Kojarzenie pomocy
społecznej z wypłatą świadczeń materialnych to niekorzystny stereotyp, niestety
utrwalony w świadomości
wielu osób. Dziś otwieramy
się coraz bardziej na inne
problemy i potrzeby. Takie
szczególne miejsce przypada np. lokalnej polityce
senioralnej,
pomagamy
osobom i rodzinom z problemem
alkoholowym,
wspieramy ofiary przemocy
domowej, pomagamy rodzinom sprawować opiekę nad
dziećmi czy doświadczamy
zupełnie nowego zagrożenia jakim jest epidemia koronawirusa. Celem pomocy
społecznej jest zmiana sytuacji życiowej osób i rodzin,
tak by mogli w największym
stopniu samodzielnie funkcjonować. Koncentrujemy
się na aktywnych formach
wsparcia, doradzamy, mobilizujemy, aktywizujemy,
tak by właśnie ograniczać
konieczność wsparcia materialnego.
Stoimy w obliczu klęski
jaką jest pandemia koronowirusa. Na jaką pomoc
mogą liczyć mieszkańcy
gminy Dąbrowa znajdujący się w trudnej sytuacji
związanej z pandemią?
– Jest to przede wszystkim pomoc skierowana
w stronę osób starszych,
samotnych, niesamodzielnych, a skoncentrowana
na zapewnieniu podstawowych potrzeb. Uruchomiliśmy działania kuriera
społecznego, a także zapewniamy ciepłe posiłki oso-

bom objętym wsparciem
w ramach programu NIE
SAMI DZIELNI. Do osób potrzebujących trafiają również paczki żywnościowe,
które ze względu na sytuację w marcu wydawane były
dwa razy. Nasz Ośrodek
utrzymuje pełne funkcjonowanie, zapewnia terminową
wypłatę świadczeń, a także
wykorzystuje zdalne formy
kontaktu z mieszkańcami.
Uruchomiony został numer
telefonu do psychoterapeuty, można się również
skontaktować telefonicznie
z pracownikami OPS. Niezwykle ciekawym pomysłem jaki realizujemy w ramach działalności klubów
seniora, które ze względu
na sytuację nie odbywają zajęć stacjonarnych jest
propozycja zajęć online.

W dobie pandemii to
na ośrodki pomocy społecznej spadł obowiązek
pomocy osobom objętych
kwarantanną czy też zakażonych
przebywających w domu. Jak jesteście
przygotowani do takiej
działalności?
– Pracownicy pomocy
społecznej należą z pewnością do grupy bohaterów
pandemii, obok pracowników systemu ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarek,
ratowników medycznych
pozostają na pierwszej linii
frontu zmagań ze skutkami
koronawirusa. Nikt nie był
przygotowany na taką sytuację, wiele działań należało
podejmować szybko, intuicyjnie. Dostosowaliśmy
funkcjonowanie OPS do
nowych wyzwań. Bardzo

szybko wydzielono strefy
obsługi klientów. Dzięki
wsparciu Urzędu Gminy,
Urzędu Marszałkowskiego
i Urzędu Wojewódzkiego
zabezpieczono niezbędny
sprzęt ochrony osobistej
dla pracowników oraz konieczne zapasy środków
chemicznych by zniwelować ryzyko lokalnej transmisji wirusa. Analizowaliśmy przesyłane instrukcje,
wzbogacaliśmy je o własne doświadczenia i na
szczęście podjęte środki
na chwilę obecną działają
bez zarzutu. Warto jednak
podkreślić, że to wszystko
jest możliwe dlatego, że
mieszkańcy naszej gminy
zachowują się niezwykle
odpowiedzialnie.
Pandemia, miejmy nadzieję, wkrótce się skończy. Jakie ma pani plany
na dalszą działalność?
–
Gdy
uporamy
się
z
koronawirusem
ośrodek będzie chciał jak
najszybciej powrócić do
wszystkich stałych form
pracy. Myślę jednak, że
szczególnie w pierwszej
fazie trzeba jak najszybciej uruchomić zajęcia aktywizacyjne dla seniorów.
Nasze trzy Kluby Seniora
działające w Gminie z pewnością zaproponują atrakcyjne sposoby na to, by
osoby starsze jak najszybciej włączyć do aktywnego
życia. W dalszej perspektywie odwołam się do słów
kluczy – zmiana społeczna,
rozwój, dobrostan. Oznacza
to ciągłe doskonalenie form
wsparcia z zakresu proponowanych usług.
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WIEK PAPIESKI
Zbierają zdjęcia, filmiki,
wspomnienia po to, żeby
nakręcić gminny film o
papieżu Janie Pawle II

P

omysł zrodził się spontanicznie–wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska–Jarek wójt gminy Dąbrowa, inicjatorka
przedsięwzięcia. Skontaktowałam się z moimi pracownikami, przedstawiłam pomysł i momentalnie posypała się
lawina koncepcji – dodaje wójt.

Gmina zwróciła się z apelem do mieszkańców prosząc
o udostępnienie pamiątek, zdjęć ze spotkań z papieżem,
a także nagranie króciutkich filmików, z własnymi odczuciami czy przeżyciami dotyczącymi papieża. Okazja do nagrania filmu jest wielka ponieważ w maju przypada 100
rocznica urodzin Jana Pawła II.
– Ten film to takie nasze gminne podziękowanie za
pontyfikat papieski, a także za bycie przewodnikiem
duchowym, autorytetem dla wielu z nas – wyjaśnia
wójt gminy. Można powiedzieć, że papież jest związany
z naszą gminą ponieważ w kościele św. Apostoła Piotra
i Pawła w Chróścinie znajdują się jego relikwie – dodaje
wójt.
Mieszkańcy w odpowiedzi na apel twórców przesyłają
swoje pamiątkowe zdjęcia, chcąc być częścią tej pięknej
inicjatywy.

Kolejny etap gazyfikacji gminy Dąbrowa
Polska Spółka Gazowa
planuje dalszą rozbudowę
sieci na terenie gminy.
Liczba zgłoszeń
zadecyduje o realizacji
inwestycji.

Z

godnie z informacjami
jakie przekazała Polska Spółka Gazownicza
Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Opolu zakończone zostało ułożenie
głównej nitki sieci gazowej
w miejscowości Żelazna.
Na tę informacje z niecierpliwością czekała znaczna
część mieszkańców gminy
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Dąbrowa, która z przyłączem do sieci gazowej wiąże swoje nadzieje. Postępy
prac cieszą również samorządowców, którzy zabiegali o jak najszybszą gazyfikację gminy.
W zbieranie wniosków
o przyłącze gazu w miejscowościach zaangażowali
się sołtysi, tak było w przypadku Żelaznej, gdzie sołtys
wsi Gertruda Ledwig osobiście zbierała wnioski od
mieszkańców – mówi Marcin Oszańca zastępca wójta
gminy Dąbrowa.

Osoby, które nie zdążyły jeszcze tego zrobić mogę
kontaktować się bezpośrednio z PSG Oddział w Opolu.
Polska Spółka Gazowa
obecnie jest na etapie ustalania zapotrzebowania na
przyłączenie sieci gazowej
w miejscowościach Karczów, Niewodniki i Narok.
O rentowności inwestycji
i czasie jej realizacji zdecyduje liczba zgłoszeń. Wszyscy zainteresowani mogą
telefonicznie kontaktować
się z sołtysami swoich miejscowości lub z Urzędem
Gminy Dąbrowa.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie
warunków
technicznych
można składać w Zakładzie
Gazowniczym w Opolu,
mieszczącym się przy ul.
Armii Krajowej 2, są one
zamieszczone również na
stronie internetowej Zakładu Gazowniczego.
www.gminadabrowa.pl
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W ŻELAZNEJ POWSTANIE
NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE
Mimo niesprzyjającej
sytuacji, samorządowcy
gminy Dąbrowa
podejmują szereg
przedsięwzięć z myślą
o swoich mieszkańcach.
Na efekty ich pracy nie
trzeba długo czekać.
Remont przedszkola
w Żelaznej trwa
w najlepsze.

T

a inwestycja to przykład
tego, że w życiu ważne
są mądre i merytoryczne
rozmowy – mówi Katarzyna Gołębiowska–Jarek, wójt
gminy Dąbrowa. Dzięki takim właśnie rozmowom,
przyjaznemu
dialogowi,
racjonalnym argumentom,
a także przychylności prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, udało się nam uzyskać kwotę
500 000 zł na realizację tej
inwestycji–dodaje wójt.

Prace na terenie obiektu obejmą między innymi

przebudowę i zabudowę
ścian działowych, wykonanie tynku wewnętrznego,
pomalowanie ścian i sufitów, położenie na ścianach
i podłogach płytek, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej,
wykonanie oddymiania i wizualizacji kontroli dostępu.
W zakresie prac wykonana
zostanie również instalacja
grzewcza, wodociągowa, kanalizacyjna i hydrantowa.
– 1 kwietnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą

na remont piętra w budynku po byłym gimnazjum–
mówi wójt gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska–Jarek. Powstanie tam piękne,
przestronne przedszkole.
Obecnie oddział placówki
znajduje się w prywatnym
budynku. Jednak we wrześniu planujemy otwarcie nowego obiektu – dodaje wójt.
Te działania to konsekwencja
realizowanej
w naszej gminie polityki
prorodzinnej.
Zabezpieczając miejsca w żłobku

i przedszkolach dajemy
szansę młodym rodzicom
na powrót do pracy. Inwestycja w najmłodszych
mieszkańców naszej gminy jest inwestycją w naszą
przyszłość – dodaje wójt.
Utworzenie
nowoczesnego kompleksu żłobkowo – przedszkolnego to
ogromny progres gminy –
wyjaśnia wójt.
Do września planowane jest zakończenie prac
budowlanych, a także tych
związanych z wyposażeniem placówki. Wśród mieszkańców gminy, a szczególnie
Żelaznej panuje szczególne
poruszenie i zachwyt nad inwestycją.
– Wreszcie doczekaliśmy się w Żelaznej inwestycji. Najpierw żłobek, teraz
przedszkole. Cieszymy się
bardzo, że nasze dzieci będą
miały wreszcie nowoczesny,
bezpieczny obiekt, w którym
będą uczyły się świata, mówią mieszkańcy sołectwa.

ostatniej sesji Rady Gminy
Dąbrowa zgłoszony został
przez wójta gminy projekt
uchwały znoszący opłaty
za żłobek. Radni gminy nie
mieli wątpliwości, że jest
to słuszna decyzja, a także
krok w stronę pomocy rodzicom w trudnej sytuacji.
– Część gmin wprowadziła takie rozwiązania, część
obniżyła czesne do minimum
– wyjaśnia Mariusz Konopa

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa. W obecnej sytuacji
jest to bardzo potrzebna ini-

cjatywa, świadcząca o solidarności samorządu z mieszkańcami – dodaje Konopa.

Umieją reagować po ludzku
– Na obecną sytuację
należało zareagować
po prostu po ludzku
– tłumaczy Katarzyna
Gołębiowska – Jarek, wójt
gminy Dąbrowa.
A chodzi o projekt
uchwały zwalniający rodziców dzieci uczęszczających
do żłobka z opłat w okresie
gdy działalność placówki została zawieszona. Na
www.gminadabrowa.pl
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SZYJĄC MASECZKI, POKAZALI
SWOJE DOBRE SERCA

Do akcji włączyli
się wolontariuszemieszkańcy gminy
Dąbrowa.

A

kcja szycia maseczek
w Żelaznej to inicjatywa pani Barbary Kokot
– Schnella. Pani Basia, to
członkini klubu seniora w Żelaznej, która wyszła z piękną
inicjatywą,
zaangażowała
kilka osób i udało się – mówi
Gertruda Ledwig sołtys wsi.
Pani Basia szyła maseczki dla
lokalnych szpitali, instytucji,
przedsiębiorców i osób prywatnych – dodaje sołtys wsi.
Maseczki w Żelaznej szyto również dla ochotniczych
straży pożarnych.
– Nam maseczki przekazała nasza koleżanka
Wioletta Pytel, strażaczka
ochotniczka i mieszkanka
Żelaznej – mówi Dawid Zielonka prezes OSP Dąbrowa.
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To piękny gest. Poświęciła
swój prywatny czas po to,
żeby pomóc tym, którzy
pomoc niosą na co dzień –
dodaje prezes. Mamy tylko
nadzieję, że nie będziemy
zmuszeni z nich skorzystać-mówi Zielonka.
W Prądach pomysł zrodził
się w głowie sołtysa Andrzeja Piotrowicza i jego żony
Joanny.
– Część materiałów udało
się nam uzyskać od mieszkańców, część musieliśmy zakupić. Do naszej akcji zaangażowało się 6 pań, które przez
4 dni uszyło niemal 300 maseczek – mówi sołtys Andrzej
Piotrowicz. Maseczki trafiły
do mieszkańców naszej wsi.
Roznosiliśmy je w foliowych
woreczkach, zostawiając na
przykład na płocie – dodaje
sołtys.
– Kiedy takie wieści docierają do mnie, czuję się
zaszczycona, że mogę być

wójtem w takiej społeczności
lokalnej – mówi wójt Katarzyna Gołębiowska – Jarek.
W dzisiejszym czasie najważniejsze jest wzajemne wsparcie – dodaje.
Senior seniorowi, taki był
zamysł pierwotny szycia maseczek w gminie Dąbrowa.
Do akcji włączyło się jednak
wiele osób, które w wieku
senioralnym nie są, a czują potrzebę pomocy innym.
Maseczki szyją w Chróścinie, Dąbrowie, Żelaznej
i Naroku.
– Poprzez szycie maseczek chcieliśmy nie tylko
pomóc seniorom, ale też
zaangażować tych, którzy
w związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni są zostać
w domu. Taki rodzaj aktywizacji społecznej – wyjaśnia
Roksana Odziomek. Pomagamy i czujemy się pomocni – dodaje. Część materiału została zakupiona, część
przekazali nam mieszkańcy
gminy, w odpowiedzi na
nasz apel-dodaje. Do akcji
włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji , Urząd Gminy
Dąbrowa oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Maseczki w pierwszej kolejności trafiają do seniorów
60 plus, następnie w porozumieniu z OPS zaopatrzone
mają zostać osoby samotne,
niesamodzielne, niepełnosprawne. Na bieżąco będzie
przeprowadzany też wywiad
środowiskowy
związany
z zapotrzebowaniem na maseczki wśród mieszkańców

gminy, analizowana potrzeba
i ewentualna pomoc.
W Naroku w szycie maseczek zaangażowało się Koło
Gospodyń Wiejskich oraz
Klub Seniora Mniejszości
Niemieckiej pod przewodnictwem Gabrieli Księżyk.
– Materiał przekazały nam osoby dobrej woli,
znajomi przyjaciele – mówi
Maria Sikora. Początkowo
szyliśmy maseczki z myślą
o naszych seniorach, teraz
szyjemy również dla dzieci-dodaje.
Ale to nie jedyna forma
wsparcia jaka skierowana została do seniorów z Naroka.
– Jestem z moimi seniorami w stałym kontakcie.
W razie potrzeby pomagam
im w zrobieniu zakupów czy
w wizycie u lekarza – mówi
Gabriela Księżyk. Musimy
sobie jakoś wzajemnie pomagać w tym trudnym czasie
– dodaje.
– Choć nie należy to do
obowiązków gminy, podjęte działania skierowane są
w celu zapewnienia poczucia
bezpieczeństwa grupie najbardziej narażonej. Maseczki
szyte są przez wolontariuszy,
którzy nie pozostali głusi
na apel. Już przed świętami dotarła do nich pierwsza
partia materiału, a maseczki systematycznie trafiają
do seniorów z terenu gminy
Dąbrowa – wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt
gminy Dąbrowa. Jeśli coś jest
pięknego w tym trudnym
czasie to właśnie pomaganie
i wrażliwość międzyludzka –
podsumowuje wójt.
www.gminadabrowa.pl
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SENIORZY MOGĄ LICZYĆ
NA WSPARCIE GMINY DĄBROWA

Ciepły posiłek, kurier
społeczny, zakupy
potrzebującym,
paczki z żywnością dla
najuboższych, maseczki
dla seniorów, a także
zajęcia online, takie
działania podjęliśmy
w ostatnich tygodniach
w związku z pandemią
– przytacza Wójt Gminy,
Katarzyna Gołębiowska–
Jarek.

D

ostarczanie
ciepłych
posiłków przez 7 dni
w tygodniu czy uruchomienie kuriera społecznego
to pierwsze z form wielopłaszczyznowego wsparcia
skierowanego do seniorów
z terenu gminy. Wsparciem tym objęte są osoby
starsze, samotne niesamodzielne. Każdego dnia
do domów dostarczanych
jest 50 ciepłych posiłków.
W ramach zadania uruchomiony jest również kurier
społeczny, którego zadaniem jest wyręczenie osób
potrzebujących w robieniu
www.gminadabrowa.pl

zakupów. Głównie artykułów spożywczych, prasy
lub lekarstw.

– W tym szczególnym
czasie ważne jest, aby
mieszkańcy naszej gminy
mieli poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że jest
ktoś kto o nich zadba. Ja
i moi pracownicy robimy
wszystko, żeby tak było –
mówi Katarzyna Gołębiowska–Jarek, Wójt gminy Dąbrowa.
Pomoc w ramach programu „Nie Sami Dzielni”
realizowanego na mocy
porozumienia z Województwem
Opolskim
skierowana jest do osób
potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek,
stan zdrowia i niepełnosprawność, a także do osób
starszych samotnie gospodarujących. Całkowita wartość projektu to kwota 120
tyś zł.
Kolejną formą wsparcia
na jaką mogą liczyć najbar-

dziej potrzebujący mieszkańcy gminy to pomoc
żywnościowa.
Program
realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności
w Opolu obejmuje 130 osób
z terenu gminy. W miesiącu
marcu ze względu na sytuację żywność trafiła do
najbardziej potrzebujących
dwa razy.
– Pracownicy naszego
Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco monitorują sytuację, aktualizują
dane i dostosowują je do
potrzeb – wyjaśnia kierownik OPS w Dąbrowie.
W tym przypadku ilość
potrzebujących była zdiagnozowana na podstawie
wcześniejszych
zadań
i prac ośrodka.
W związku z zawieszeniem działalności klubów
seniora wiele osób zostało
pozbawionych możliwości
czynnego uczestniczenia
w zajęciach. Dlatego też
uruchomiono dla seniorów zajęcia online. Filmiki z zajęciami, realizowane przez koordynatora
klubów seniora w Nowej

Jamce i Dąbrowie, Roksanę Odziomek, każdego
dnia umieszczane są na
facebooku klubu seniora
w Dąbrowie, facebooku
Gminy Dąbrowa, a także
na stronie internetowej
www.gminadabrowa.pl.
Propozycje zajęć obejmują
treningi pamięci, ćwiczenia na koncentrację, zajęcia
praktyczne i warsztaty. Pod
okiem Gertrudy Ledwig
członkinie klubu seniora
z Żelaznej w ramach zajęć
i wsparcia potrzebujących
szyją maseczki ochronne
dla mieszkańców gminy.
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#zostańwdomu I ZADBAJ O ROŚLINY DONICZKOWE
Wiosenna to czas pielęgnacji nie tylko roślin
w ogrodzie. To czas, aby zadbać o domowe rośliny
doniczkowe.

W

przeciwieństwie do
ogrodowych,
rośliny
doniczkowe w domu nie są
uzależnione od zmiennych
warunków klimatycznych.
Nie grozi im zmiana temperatur, ani inne nieprzyjazne warunki pogodowe.
Zazwyczaj przez całe życie
znajdują się w ogrzewanych
pomieszczeniach. Niemniej jednak wszystkie mają indywidualny zegar biologiczny, którym warto się kierować, poddając je zabiegom pielęgnacyjnym.

Rozmnażanie
Wegetatywnie, przez podział (np. oddzielenie liści lub
sadzonek pędowych) łatwo rozmnaża się m.in. fiołka afrykańskiego, begonię, pelargonię, epipremnum, bluszcze,
draceny i hoje.

Rośliny o ozdobnych kwiatach rozmnaża się dopiero po
przekwitnięciu.
Nawożenie
Już od marca wznawiamy dokarmianie. Nawozy dobiera się zwykle pod względem grupy gatunków. W sprzedaży
dostępne są m.in. specjalistyczne nawozy do storczyków,
pelargonii, cytrusów i paproci. Dobre rezultaty dają także nawozy humusowe. Wybierając nawóz „uniwersalny”,
kierujmy się tylko tym, czy roślina jest ozdobna z liści czy
z kwiatów.
Ochrona
Wiosną rośliny domowe powinno się profilaktycznie,
np. raz w tygodniu, opryskiwać przeciwko chorobom
i szkodnikom. W pomieszczeniach zaleca się używać preparatów ekologicznych. Możemy je przygotować sami:
Preparat z czosnku:
Zwalcza: mszyce, połyśnica marchwianka, wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorki, a także działa przeciw
bakteryjnie i przeciwgrzybowo. Rozetrzeć 200 g ząbków
czosnku, zalać 10 litrami wody i odstawić na 4 dni. Preparat można odstawić tylko na dobę, a następnego dnia gotować przez 30 minut. Przecedzić, wlać do opryskiwacza
i delikatnie spryskać rośliny.

Wpływ relacji w rodzinie na wychowanie dzieci
Jak zadbać o nasz związek, życie rodzinne? Jak
budować dobre relacje wpływające na nasze dzieci?
Odpowie Edyta Jonik–Ćwikła, psychoterapeuta,
dyżurująca pod numerem tel. 502–687–577
w godzinach 14.00–17.00 od poniedziałku do piątku.

J

akość relacji w związku w największym stopniu tworzy klimat
życia rodzinnego, w którym dzieci kształtują i rozwijają swoją
osobowość. Zła relacja między małżonkami tworzy atmosferę
niesprzyjającą zaspokajaniu potrzeb psychicznych dzieci, które czują się nieszczęśliwe, niekochane, zniechęcone do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku, podatne na różnego rodzaju
dysfunkcje. Dobra jakość relacji małżeńskiej tworzy atmosferę,
w której potrzeby psychiczne dzieci są zaspokajane, czują się
one szczęśliwe, kochane i zachęcone do rozwoju tkwiącego
w nich potencjału. Prawidłowe relacje są fundamentem życia
rodzinnego. To w rodzinie dziecko uczy się pierwszych słów,
reakcji na dane zachowanie, wyrażania myśli i uczuć, postaw
moralnych i religijnych. Rodzice są najbardziej znaczącymi osobami bo to od ich funkcjonowania zależy zaspokojenie podstawowej potrzeby dziecka, którą jest poczucie bezpieczeństwa.

Nie da się pominąć wpływu dziadków na wychowanie dzieci. Babcia i dziadek to ważni członkowie rodziny łączący prze-
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szłość z teraźniejszością. Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, rodzice dorosłych dzieci otrzymują kolejną funkcję – stają
się dziadkami. Będąc rodzicami musimy jasno określać zasady, wytyczać granice i przygotowywać nasze dzieci do wejścia
w życie. Dziadkowie nie niosą na swoich barkach już tak dużej odpowiedzialności, jednak nie oznacza to, że są wyłączeni
z procesu wychowania i że mogą ustalać całkowicie odmienne
reguły. Bardzo istotną kwestią jest jednoznaczne określenie
poszczególnych ról w rodzinie. W razie potrzeby szczere rozmowy rodziców i dziadków, prowadzące do spójnego modelu
współpracy, by na tym polu nie dochodziło do konfliktów.
Stanęliśmy w obliczu globalnego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. W języku chińskim słowo kryzys (weiji)
zapisane jest w dwóch znakach. Pierwszy ma znaczenie ,,trudna sytuacja, niebezpieczeństwo’’ drugi ,,to szansa, okazja’’.
Zatem będąc w tej trudnej sytuacji, skorzystajmy z szansy by
pracować nad budowaniem dobrych relacji w rodzinie.
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