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Ćwiczenia strażackie 
w gminie Dąbrowa są 
tradycją. To wspaniała 
okazja do sprawdzenia 
umiejętności, zdobycia 
nowych kompetencji, 
a także integracji 
jednostek ochotniczych 
straży pożarnych.

W tym roku kładliśmy na-
cisk na ratownictwo wod-

ne, medyczne (kwalifikowana 
pierwsza pomoc) oraz obsługę 
i konserwację pilarek spalino-
wych. Szczególnie ważne tego 
typu ćwiczenia są dla mło-
dzieży z ochotniczych straży, 
która dzięki nim ma okazję 
zobaczyć jak szybko i spraw-
nie trzeba podejmować dzia-
łania podczas akcji – mówi 
Dawid Zielonka prezes OSP 
Dąbrowa.

Organizatorem ćwiczeń 
była Ochotnicza Jednostka 
Straży Pożarnej w  Dąbro-
wie, a udział w nich wzięły 
4 jednostki z terenu gminy 
Dąbrowa: OSP Żelazna, OSP 
Narok, OSP Dąbrowa oraz 
OSP Chróścina. 45 druhen 
i druhów miało okazję spró-
bować swoich sił w czyszcze-

niu stawu w Karczowie, wziąć 
udział w zajęciach z ratowni-
ctwa wodnego na gliniankach 
w Dąbrowie, podczas których 
mieli okazję pływać łodzią, 
a także nabyć umiejętności 
rzucania kołem ratunkowym 
i rzutką. Nie obyło się również 
bez kursu udzielania pierwszej 
pomocy.

 – Te ćwiczenia to dla nas 
wspaniała okazja zdobycia 
nowych umiejętności. Stawia-
ne są przed nami nowe wy-
zwania z którymi nie mamy 
do czynienia na co dzień. Jest 
to dla nas nauka zachowa-
nia się w nowych, trudnych 
okolicznościach, gdzie czę-
sto wagą jest ludzkie życie. 
Wtedy nie ma czasu na złe 

decyzje – mówią uczestnicy 
ćwiczeń.

Ważną rolą ochotniczych 
straży pożarnych jest również 
działalność na rzecz społecz-
ności lokalnych, a tych w gmi-
nie nie brakuje. Ćwiczenia te 
są zatem okazją do wymiany 

doświadczeń również w tym 
zakresie.

Po  t r u d a ch  s z kol e n i a 
uczestnicy mogli liczyć na po-
częstunek sfinansowany przez 
wójt gminy Dąbrowa, która 
osobiście brała udział w ćwi-
czeniach.

GMINNE ĆWICZENIA OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH
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Blisko 1,3 mln złotych 
przeznaczonych 
zostanie na ochronę 
bioróżnorodności 
w gminie Dąbrowa. 
W ramach projektu 
„Szlakiem Odry ochrona 
zagrożonych gatunków                                 
i odtwarzanie siedlisk” 
zagospodarowane 
zostaną „glinianki” 
w Dąbrowie, odtworzona 
aleja lipowa w  Naroku, 
a także powstanie park 
nadodrzański w Żelaznej.

W ramach projektu gmina 
otrzyma zwrot wydatków 

poniesionych na utworzenie                               
w 2019 roku Parku w Nie-
wodnikach, który obejmuje 
teren 2,5 hektara.

 – Zapraszamy wszystkich 
do odwiedzenia tego miejsca. 
Przepiękne alejki spacero-
we sprzyjają wypoczynkowi 
w gronie rodziny. A różno-
rodność roślin pozwoli po-
znać wiele gatunków obję-
tych ochroną – mówi Marcin 
Oszańca zastępca wójta.

Projekt  ob e jmie  rów-
nież rewitalizację Glinianek 
w Dąbrowie, które stanowią                              
3 malownicze stawy położone 
na obrzeżach wsi w sąsiedz-
twie Borów Niemodlińskich. 
Zagospodarowany zostanie 
teren nad wodą, utworzone 
ścieżki edukacyjne, nasadzo-
ne będą drzewa i krzewy. Po-
wstanie w ten sposób piękny 
teren służący wypoczynkowi 
na łonie natury.

Aleja Lipowa w Naroku 
to kolejne przedsięwzięcie, 
które wykonane zostanie                             
w ramach programu.

Lipa to cenne drzewo, 
znane nie tylko ze swoich 

właściwości leczniczych, ale 
zapewniająca również kojący 
cień w upalne dni. Dlatego 
tak ważne jest odtworzenie 
pierwotnego wizerunku alei 
Lipowej w Naroku – wyjaśnia 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
wójt gminy Dąbrowa. Oprócz 
nowych nasadzeń, stare drze-
wa zostaną poddane pielęg-
nacji. W pobliżu powstanie 
oświetlona altana z miejscem 
na ognisko – dodaje wójt.

Samorząd gminy nie ukry-
wa, że najciekawszym pomy-
słem w projekcie jest zago-

spodarowanie miejsca przy 
Odrze w Żelaznej. 

Miejsce to niewątpliwie 
powinien odwiedzić każdy ro-
werzysta i miłośnik przyrody. 
Wykonane zostaną nasadze-
nia drzew, powstanie wieża 
obserwacyjna, zrewitalizowa-
ny zostanie stawek. 

Dodatkowym elementem 
projektu jest wykonanie in-
wentaryzacji przyrodniczej 
gminy – oraz ekofizjografii – 
dokumentów strategicznych, 
które gmina jest zobowiąza-
na posiadać. Zaplanowane są 

również zajęcia przyrodnicze.
 – Całkowita wartość pro-

jektu wyniesie 1 282 296,81 
złotych z czego dofinanso-
wanie opiewa na kwotę 1 089 
952,28 złotych. Projekt został 
złożony w ramach działania 
5,1 RPO Ochrona różnorod-
ności biologicznej – wyjaśnia 
Marcin Oszańca zastępca 
wójta gminy Dąbrowa.

Partnerami projektu są 
Fundacja Ekologiczna „Zie-
lona Akcja”  oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dąbrowie – 
dodaje zastępca wójta.

INWESTUJEMY W  ŚRODOWISKO
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Kary za wywóz śmieci 
wzrosną do 5 tys. 
złotych.

Projekt ustawy zaostrzają-
cej kary za wywóz śmieci 

do lasu złożyło Ministerstwo 
Środowiska. Osoba złapana 
na tym wykroczeniu zapłaci 
nie 500 zł, a 5 tys. zł kary. 

Już podczas krótkiego space-
ru po lesie możemy się przeko-
nać, że nie wszyscy z nas wzo-
rowo odrobili lekcje z ochrony 
środowiska – mówią leśnicy, 
którzy podczas codziennych 
patroli odkrywają kolejne wy-
sypiska śmieci na obszarach 
leśnych. Problem ten występuje 
również na terenie gminy Dą-
browa, gdzie niemalże każdego 
dnia znajdowane są nielegalne 
wysypiska śmieci.

 – Ludzie wyrzucają dosłow-
nie wszystko od codziennych 
śmieci po wielkogabarytowe. 
Zdarzają się zarówno części 
samochodowe jak i odpady 
po remontach – mówi Janusz 
Gruszka – Leśniczy Leśnictwa 
Dąbrowa. 

Nowo powstały projekt za-
kłada nie tylko wyższe kary fi-
nansowe, ale również nałożenie 
obowiązku prac społecznych 

na osoby wyrzucające śmieci 
na terenie leśnym. Będą one 
zobowiązane do uprzątnięcia 
odpadów nie tylko po sobie, ale 
i po innych.

 – W ostatnich latach śmieci 
to prawdziwa plaga. Ludzie nie 
zdają sobie sprawy z degradacji 
środowiska naturalnego. Zakłó-
cone zostają naturalne procesy 
biologiczne, a część wyrzuco-
nych śmieci stanowi bardzo 

poważne zagrożenie dla dzikiej 
zwierzyny czy ekosystemu – 
wyjaśnia Janusz Gruszka. 

Straż leśna do walki z tym 
procederem dostanie również 
nowe narzędzia. Do końca 
2021 r. w nadleśnictwach bę-
dzie zainstalowanych 10 tysięcy 
foto-pułapek.

 – Ułatwi to identyfikację 
osób, które nielegalnie wywożą 
śmieci do lasu, co pozwoli na 
sprawne pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności. Obecnie 
wielu osobom uchodzi to na 
sucho, ale miejmy nadzieję że 
nowe prawo dla wielu będzie 
przestrogą – dodaje Janusz 
Gruszka.

Każdego roku Lasy Pań-
stwowe na sprzątanie terenów 
leśnych wydają ok. 20 mln zł, 
a wywożonych jest ok. 115 tys. 
m3 odpadów. 

LAS TO NIE ŚMIETNISKO 

Wartość przedsięwzięcia 
wyniosła 440 tys. 
złotych. 100 tys. złotych 
na tę inwestycję gmina 
Dąbrowa pozyskała 
z projektu unijnego 
w partnerstwie 
z miastem Opolem. 

Za nami trudny remont, ale 
było warto. Efekt jest za-

dowalający, a przede wszyst-
kim mamy więcej miejsca 
przez co zapewnimy opiekę 
większej ilości dzieci – mówi 
Izabela Maksimczuk dyrek-
tor Publicznego Przedszkola 
w Chróścinie. Poprawił się 

komfort pracy, a dzieci mają 
teraz do swojej dyspozycji 
większą i piękniejszą prze-
strzeń. Całkowicie zmienił się 
wizerunek budynku-dodaje 
dyrektor.

Dzięki rozbudowie placów-
ka jest w stanie zabezpieczyć 
miejsca dla 90 dzieci z terenu 
gminy Dąbrowa. 

 – W Chróścinie od za-
wsze istniał problem nie-
wystarczającej ilości miejsc 
w przedszkolu. Rodzice czę-
sto zostawali bez opieki dla 
dzieci lub musieli korzystać 
z   innych alternatywnych 

rozwiązań.  Pol i ty ka  na-
szej gminy kierowana jest 
w  stronę rodziny dlatego 
tego typu przedsięwzięcia 

są dla nas szczególnie waż-
ne – podkreśla Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek wójt 
gminy Dąbrowa

NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  
W CHRÓŚCINIE
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Od 1 września do 
15 września br. 
można składać 
wnioski o przyznanie 
pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym 
w formie stypendium 
szkolnego. 

Stypendia szkolne są przy-
znawane dla uczniów za-

mieszkałych na terenie gmi-
ny Dąbrowa znajdujących 
się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, wynikającej z ni-
skich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwa-

ła choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypeł-
niania funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, alkoholizm 
lub narkomania, a także gdy 

uczeń pochodzi z  rodziny 
niepełnej.

Miesięczna wysokość do-
chodu na osobę w rodzinie 

ucznia uprawniająca do ubie-
gania się o stypendium szkol-
ne nie może być większa niż 
kwota 528,00 zł netto.

Stypendium szkolne jest 
przyznawane w formie refun-
dacji poniesionych kosztów 
lub świadczenia pieniężnego. 
Warunkiem wypłaty świad-
czenia jest poniesienie przez 
rodzica kosztów na cele edu-
kacyjne dziecka.

Szczegóły udziela Gminny 
Zespół Ekonomiczno Admi-
nistracyjny Szkół i Przedszko-
li w Dąbrowie tel. 77/464-10-
73 w. 216, www.bip.gzeasip.
gminadabrowa.pl w zakładce: 
Sposoby przyjmowania i zała-
twiania spraw w GZEASiP.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE  
W GMINIE DĄBROWA

Całkowity koszt projektu to 1 728 651,82 zł. 

Początkiem sierpnia kolejni właściciele nieruchomości podpi-
sali umowy na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania 

na nowe – niskoemisyjne. Projekt pod nazwą „Wymiana źródeł 
ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap” rea-
lizowany jest z budżetu Gminy Dąbrowa przy udziale środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z założeniami programu, mieszkańcy mogli ubiegać 
się o dopłaty do zakupu: pieca gazowego, na biomasę, elektrycz-
nego lub pompy ciepła. Uzupełnieniem, w niektórych przypad-
kach, były panele fotowoltaiczne.

Właściciele nieruchomości, po podpisaniu umowy o dofina-
sowanie, mają czas na wymianę starego źródła ogrzewania do 
31 grudnia 2021 r. 

W obu etapach łącznie wzięło udział 220 nieruchomości z te-
renu gminy Dąbrowa.

89 RODZIN ZYSKA EKOLOGICZNE 
OGRZEWANIE
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Łączna wartość 
inwestycji wyniosła 
520 tys. złotych. 220 
tys. złotych na ten cel 
przeznaczyła gmina 
Dąbrowa. Pozostałą 
część 300 tys. złotych 
pozyskano ze środków 
unijnych w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania 
„ Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich”. 

Ta prorodzinna inwestycja 
nie mogła zostać inaczej 

otwarta jak tylko w formie 
międzypokoleniowego pikni-
ku, podczas którego nie zabra-
kło atrakcji dla najmłodszych 
i nieco starszych mieszkańców 
gminy. 

 – Stworzone zostało miej-
sce, które umożliwi młodym 
ludziom rozwijanie pasji 
sportowych. To oni byli ini-
cjatorami tej inwestycji, wska-
zali swoje potrzeby, marzenia, 
a nam udało się je zrealizować 
– mówi Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek wójt gminy Dąbro-
wa. Rolkowisko ze skatepar-
kiem to nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny na mia-
rę XXI wieku – dodaje wójt.

Od pierwszych chwil po-
wstania obiekt cieszy się 
ogromnym powodzeniem 
wśród amatorów jazdy na 
rolkach, hulajnogach czy de-
skach.

 – Do tej pory nie mieliśmy 
gdzie jeździć. Napisaliśmy do 
pani wójt, która zrobiła z nami 
spotkanie, omówiliśmy temat 
i widzimy gdzie stoimy – mó-
wili podczas otwarcia inicja-
torzy rolkowiska i skateparku 

Paweł Tempka i Marcin Daj-
czak z Dąbrowy.

Również piłkarze z KS Dą-
browa nie kryli zadowolenia 
ze zrealizowanej inwestycji. 
W ramach projektu udało się 
bowiem wyremontować szat-
nię i pomieszczenia sanitarne, 
z których na co dzień korzy-
stają piłkarze.

 – Budynek był w fatalnym 
stanie, wymagał remontu. Po 
naszym awansie do A klasy 
nie spełniał wymogów OZPN 
– mówią sportowcy w Dąbro-
wy. Dzięki połączeniu źródeł 
finansowania i rąk do pracy 
udało się stworzyć miejsce, 
które będzie służyło przez lata 
kolejnym pokoleniom – do-
dają.

Jedną z  niespodzianek 
przygotowaną przez organi-
zatorów, podczas oficjalnego 
otwarcia, okazało się ułoże-
nie pierwszych cegiełek pod 
ściankę do malowania graffitti.

 – Niech to symboliczne 
złożenie cegieł będzie wymo-

wą tego miejsca. My nie sta-
wiamy murów, ale wspólnie 
budujemy przyszłość naszej 
gminy – mówiła Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek wójt 
gminy Dąbrowa.

Oprócz tradycyjnego prze-
cięcia wstęgi przez zapro-
szonych gości i inicjatorów 
przedsięwzięcia nie zabrakło 
elementów nietypowych tj. 
wykonania graffiti z napisem 
„Rolkowisko 2020” wyko-
nanego przez uczestników 

warsztatów i twórców Aka-
demii Kultury Hip Hop Buda 
z Opola, nauki jazdy na rol-
kach, prowadzonej przez 
Szkołę Rolkarską REDwheel 
z Opola, a także pokazowe-
go treningu piłki nożnej, re-
alizowanego przez trenerów 
Akademi Piłkarskiej Odra 
Opole. O poczęstunek pod-
czas wydarzenia zadbało so-
łectwo Dąbrowa z panią soł-
tys Elżbietą Mojzyk, a także 
KS Dąbrowa.

JUŻ JEŹDZIMY W DĄBROWIE
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SZANOWNI 
ROLNICY !
Najbliższy spis rolny odbędzie się od 1 września 2020 r. 
do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r. Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie 
gospodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (poprzedni 
Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.). Krajową 
podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa 
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Wyniki spisu rolnego 
będą opisywać stan polskiego rolnictwa i służyć władzom 
lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych 
decyzji opartych na analizie danych. 

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzo-
ne przez: osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych), oso-

by prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: osoby kierującej 
gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach 

o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu włas-
ności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowa-
nych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni 
nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, po-

głowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, 
rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospo-
darstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domo-
wego oraz pracowników najemnych.

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie  
samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu 
we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie 
z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzu-
pełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny 
(przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad 
bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który 
odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sy-
tuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu 
dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomiesz-
czeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 
w lokalu gminnego biura spisowego.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania staty-
styczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bez-
pieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane 
przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapew-
niają pełną ochronę gromadzonych informacji. 

Katarzyna Gołębiowska – Jarek
/-/ Wójt Gminy Dąbrowa

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Dąbrowa, 07.08.2020 r.
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Okres wakacji 
w publicznych szkołach 
podstawowych 
w gminie Dąbrowa, 
przebiegł pod znakiem 
prac remontowych. 
Odświeżone zostały 
wnętrza, które od 1 
września służyć będą 
wszystkim dzieciom. 

Prace  na  terenie  małej 
szkoły w Chróścinie zwią-

zane były z  odświeżeniem 
ścian na korytarzach oraz 
wymianie podłogi na parte-
rze i piętrze. Wyremontowa-
no pomieszczenia sanitarne. 
Klasa dla pierwszoklasistów 
wyposażona została w nowo-
czesne kolorowe meble, sto-
liki i krzesła. Wartość przed-
sięwzięcia wyniosła blisko 70 
tys. złotych.

 – Szkoła w Chróścinie jest 
mi bardzo bliska, a stworze-
nie odpowiednich warunków 
do nauki dla wszystkich dzieci 
to jeden z moich priorytetów. 
Remont pomieszczeń był ko-
nieczny – mówi Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek wójt 
gminy Dąbrowa. Czasu było 
niewiele, ale na szczęście uda-
ło się wykorzystać przerwę 
wakacyjną – dodaje wójt.

Mimo presji czasu remont 
udało się wykonać sprawnie 
dzięki zaangażowaniu pani 
dyrektor szkoły w Chróścinie 
Magdaleny Litwinowicz. Rów-
nież większość prac tj. malowa-
nie pomieszczeń została zrea-
lizowana we własnym zakresie 
przez konserwatorów gminy. 

 – Dla mnie to prawdzi-
wy komfort, móc stworzyć 
miejsce do nauki przyjazne 
dzieciom – mówi Magdale-
na Litwinowicz, która od 1 
sierpnia zajmuje stanowisko 
dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Chróścinie. 
Dla dzieci ważne jest środo-

wisko w  jakim mają moż-
liwość przebywać, to ono 
kształtuje ich odbiór świata. 
Dlatego tak ważne w pierw-
szych latach życia jest stwa-
rzanie jak najlepszych wa-
runków do nauki – tłumaczy 
dyrektor. Tu liczy się każdy 
detal, każdy element, milej 
jest pracować w przytulnej 
kolorowej sali – dodaje.

W   p u b l i c z n e j  s z k o l e 
w Naroku przeprowadzony 
został remont klatki scho-
dowej. Wymieniono poręcze 
i barierki ochronne ze stali 
ocynkowanej na klatce scho-
dowej. Położone zostały ka-
felki na schodach oraz tynk 
żywiczny na ścianach. Koszt 
remontu wyniósł 30 tys. zło-
tych.

W trosce o bezpieczeństwo 
uczniów w publicznej szkole 
w Dąbrowie zainstalowany 
został monitoring. Pomalowa-
no większość klas, korytarze, 
bibliotekę szkolną, kuchnię 
i piwnicę. Przeprowadzono 
remont pokoju nauczyciel-
skiego dla nauczycieli klas 1-3. 
W szkole wymienione zostało 
również oświetlenie przy auli 
i w części dla najmłodszych 
uczniów, a także klimatyzacja 
w serwerowni. Całkowity koszt 
prac wyniósł ok 30 tys. złotych

 – Z tego miejsca wszystkim 
serdecznie dziękuję, że stanęli 
na wysokości zadania i spra-
wili, że dzieci rozpoczną naukę 
w  przyjaznym otoczeniu – 
mówi Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek wójt gminy Dąbrowa.

NASZE SZKOŁY CZEKAJĄ NA UCZNIÓW

Mała szkoła w Chróścinie po remoncie

Mała szkoła w Chróścinie przed remontem
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Rok 2020 jest wyjątkowy 
pod wieloma względami. 
Stawia przed nami 
wielkie wyzwania, kreuje 
nową rzeczywistość, 
do której musimy 
dostosować się niemal 
w każdej dziedzinie życia. 
Rok ten nie oszczędził 
również Was, rolników, 
dzięki których pracy 
chleb codziennie trafia na 
nasze stoły. 

Tradycja święta plonów – 
Dożynki, wpisują się w kul-

turę wiejską, stanowią ważny 
symbol dorobku i ciężkiej pra-
cy rolników. Są one podzięko-
waniem za obfitość plonów, 
symbolicznym zakończeniem 
pracy, bo w rzeczywistości 
rolnicy jej nigdy nie kończą. 
Również w naszej gminie, ty-
powo wiejskiej, Dożynki na 
stałe wpisały się w kalendarz 
wydarzeń, a ich obchody były 
wielkim świętem w całej gmi-

nie. Jednak w tym roku dzię-
kować za Waszą pracę i plony 
przyszło nam w inny, mniej 
uroczysty sposób. 

Kochani rolnicy, miesz-
kańcy gminy Dąbrowa, dziś 
nie możemy uroczyście ce-
lebrować tak ważnego dla 
naszej społeczności święta 
plonów. Jednak Wasza praca 

nie pozostanie nie zauważo-
na. Choć nie będzie nam dane 
wspólnie podzielić chleba, 
przyjmijcie ode mnie ser-
deczne podziękowania za te 
wspaniałe dary Waszych rąk, 
owoce Waszej pracy. Jestem 
wdzięczna i  składam Wam 
wyrazy szacunku oraz uzna-
nia za wysiłek, zaangażowanie 
jakie wkładacie w każdy plon. 

Niech kolejne lata będą łaska-
we dla Waszej pracy, a plony 
każdego roku niech wynagra-
dzają każdą minutę ciężkiej 
pracy. Oby Wasze zaangażo-
wanie nigdy nie gasło i oby 
nigdy nie zabrakło chleba na 
naszym stole.

Katarzyna  
Gołębiowska-Jarek

 Wójt Gminy Dąbrowa

DRODZY ROLNICY,  
MIESZKAŃCY GMINY DĄBROWY
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ROZMOWA  
z ELŻBIETĄ MOJZYK

Sołtys sołectwa Dąbrowa 
z przysiółkiem Sokolniki 

To druga pani kadencja. 
Czy widzi pani różnicę po-
między nimi?

Od początku pełnienia 
funkcji sołtysa moja energia 
i chęć do pracy są ciągle na 
tym samym poziomie. Lubię 
być między ludźmi i zarażać 
swoim optymizmem. Poprzez 
własne zaangażowanie staram 

się mobilizować innych. Moją 
dewizą jest stwierdzenie że za-
wsze przykład idzie z góry.

Dąbrowa to stolica gminy 
z wielkim potencjałem. Pani 
zdaniem to wada czy zaleta?

Oczywiście zaleta. Dąbro-
wa to doskonałe miejsce za-
równo do zamieszkania jak 
i spędzenia wolnego czasu. 
Każdy kto tu przyjedzie znaj-
dzie coś dla siebie. Miłośnicy 
przyrody mogą spędzić czas 
w przyzamkowym parku lub 
wyciszyć się na terenie „dą-
browskich glinianek” . Lasy 
okalające Dąbrowę zachęcają 
do spacerów i wycieczek ro-
werowych. Niedawno otwarte 
rolkowisko zapewni rozryw-
kę bardziej ekstremalną. Jako 
stolica gminy staramy się za-
prezentować z jak najlepszej 
strony, być jej wizytówką.

Ja k i e  p o t r z e b y  m a j ą 
mieszkańcy i sama miejsco-
wość?

Najczęściej poruszane te-
maty na zebraniach wiejskich 
to budowa dróg i oświetlenia. 
Dąbrowa w ostatnich latach 
bardzo się rozbudowała a co 
za tym idzie nowi mieszkańcy 
chcieli by asfalt i lampy. To in-
westycje które są sukcesywnie 
realizowane z budżetu gminy. 
Posiadając fundusz sołecki 
możemy realizować drobniej-
sze inwestycje które poprawia-
ją życie mieszkańców. Są to 
place zabaw , skwery, o które 
dbamy poprzez nasadzenia 
i montaże małej architektury. 

Najpiękniejsza wieś opol-
ska 2020 .Czy pani zdaniem 
to Dąbrowa?

Może nie wszyscy wie-
dzą, ale Dąbrowa startowała 
w konkursie wojewódzkim 
„Piękna Wieś Opolska 2020” 
w tej chwili oczekujemy na 
wyniki. Liczę oczywiście na 
nagrodę (jak każdy kto star-
tował do konkursu). Myślę, że 
ogrom czasu jaki włożyliśmy 

w pracę społeczną zostanie 
doceniony. Podczas wizyty 
komisji z Opolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego przedsta-
wiłam nie tylko piękne tere-
ny , ale również współpracę 
z mieszkańcami i organiza-
cjami działającymi na terenie 
wsi. 

Jakie ma pani plany na 
przyszłość miejscowości? Jak 
widzi pani jej rozwój?

O  planach trudno mó-
wić, bo to sami mieszkańcy 
je tworzą. Staram się szukać 
rozwiązań i realizować przed-
sięwzięcia zaproponowane 
i zaplanowane przez miesz-
kańców w funduszu sołeckim. 
Chcę żeby Dąbrowa się ciągle 
rozwijała a współpraca i za-
angażowanie mieszkańców 
nabierała ciągłego rozpędu. 
W tym miejscu chciałbym po-
dziękować wszystkim miesz-
kańcom zaangażowanym 
w życie Dąbrowy, a w szcze-
gólności Radzie Sołeckiej. 
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