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ZOSTAŃ 
W DOMU

Potrzebujesz pom
ocy? Z
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie

Urząd Gminy 
w Dąbrowie

Tel: (77)  464 17 78
Tel. kom.  502-687-448

Tel: (77) 464 10 10 

OsOby pOtrzebujące 
wsparcia, pOmOcy
 
Seniorzy, oSoby Samotne, przebywające 
w kwarantannie mogą liczyć na naSzą 
pomoc. 

osoby objęte kwarantanną domową  
mogą zadzwonić do gminnego ośrodka pomocy 
Społecznej w Dąbrowie i uzyskać informacje 
telefonicznie: (77) 464 17 78 od poniedziałku do 
piątku, w weekend pod numerem telefonu 508 528 
247 lub 502 687 448.
w przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej 
w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny 
poddanej kwarantannie – ośrodek pomocy 
społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu 
sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich 
wsparciem.
w tym szczególnym okresie musimy skupić 
się na pomocy osobom starszym, samotnym, 
niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym 
wsparcia w związku z kwarantanną. to one 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko 
nie są w stanie radzić sobie same.
Uwaga! każda osoba, która ma informację o tym, 
że osoby poddane kwarantannie potrzebują 
pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka 
pomocy społecznej.
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szacOwanie szkód w rOlnictwie  
z pOwOdu pOdtOpień

Szanowni państwo, 
informujemy, iż w związku 
z wystąpieniem podtopień pól 
uprawnych z powodu wylania 
rzek oraz intensywnego deszczu, 
rolnicy którzy ponieśli szkody 
w uprawach mogą składać 
wnioski o oszacowanie szkód.

W przypadku zalania łąk, upraw bura-
ka cukrowego, pastewnego, kukury-

dzy lub ziemniaka należy złożyć wniosek 
nr 1.

Natomiast  w  przypadku za la-
nia ozimin należy złożyć wniosek nr 2, 
uwzględniając we wniosku zalane dział-
ki oraz określając wysokość kosztów za-
siewu ozimin, pomniejszonych  o koszty 
przygotowania gleby pod te oziminy.

Wnioski należy składać na załą-
czonych formularzach w terminie od 

dnia 26.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 
r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
Dąbrowa.

Przy rozpatrywaniu wniosku obowią-
zują te same procedury co przy wnio-
skach o odszkodowania spowodowane 
suszą. Złożenie wniosku nie jest równo-
znaczne z otrzymaniem środków finan-
sowych.

Kontakt: Inspektor ds. działalności 
gospodarczej tel. 77 464 10 10 wew. 204.

SzanownI 
mIeSzKańcy
od dnia 26 października, zgodnie z wytycznymi 
ministerstwa edukacji narodowej uczniowie klas iV-
Viii przeszli na zdalny tryb nauki. naukę stacjonarną 
kontynuują uczniowie klas i-iii. 

W naszej gminie pandemia ograniczyła działalność Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, która w dniach 12-16 

października pracowała w trybie zdalnym ze względu na na-
łożony decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego nadzór 
epidemiologiczny. Od dnia 26 października uczniowie klas I - 
III oraz klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie 
zostali objęci kwarantanną, a pozostała część uczniów przeszła 
na naukę zdalną. Również swoją działalność w dniach 19-30 
października, ze względu na nadzór epidemiologiczny, zawiesił 
Publiczny Żłobek w Żelaznej. Rodziców dzieci informujemy, 
że opłata za korzystanie ze żłobka zostanie proporcjonalnie 
zmniejszona. 

Apelujemy!!! O wzajemną troskę w tym trudnym czasie. 
Przestrzeganie zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego. Dbaj-
my o siebie i swoich bliskich.



październik

4
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
życie gminy dąbrowA

kilkudniowe intensywne 
opady deszczu 
spowodowały wzrost 
stanu wód na odrze, 
a także lokalnych ciekach 
wodnych. na terenie 
gminy w miejscowości 
karczów, Żelazna, 
niewodniki i narok 
wystąpiły lokalne 
podtopienia. gminny 
zespół zarządzania 
kryzysowego 
z jednostkami 
ochotniczych Straży 
pożarnych na bieżąco 
monitorowali sytuację.

14 p aźdz ier n i ka  ot rzy-
mal i śmy infor mac ję 

o ogłoszeniu przez Wojewodę 
Opolskiego alarmu przeciw-
powodziowego dla powiatu 
opolskiego. Wszystko wska-
zywało na to, że może po-
wtórzyć się sytuacja z 2010 

roku. Natychmiast zwołane 
zostało posiedzenie Gminne-
go Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego, a także spotkanie 
w terenie z przedstawiciela-
mi Wojewody Opolskiego, 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie – 
Zarząd Zlewni w Opolu, do-
wództwem Straży Pożarnej 
w Opolu oraz z przedstawicie-
lami Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
oraz Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Opolu. Sytuacja była przez 
nas na bieżąco monitorowa-
na tym bardziej, że progno-
zy mówiące o wysokości fali 
kulminacyjnej były naprawdę 
niepokojące – wyjaśnia Kata-
rzyna Gołębiowska – Jarek 
wójt gminy Dąbrowa. Przez 
cały ten czas byliśmy w pełniej 
gotowości, nasze ochotnicze 
straże pożarne nieustannie 

duŻa wOda 
przeszła  
przez Gminę

Zdjęcia L-tone Dron
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pracowały w terenie czuwając 
nad sytuacją, a także zabezpie-
czając posesje przez zalaniem.

W gminie najbardziej nie-
bezpieczne okazały się małe 
rzeczki, które spowodowały 
liczne podtopienia i zalania.

 – W miejscowości Żela-
zna nieprzejezdna była ul. 
Warszawska. W międzywalu 
znajdowało się sporo wody. 
W miejscowości Niewodni-
ki najbardziej zagrożony był 
przysiółek ,,Otok’’. Niebez-
piecznie wezbrał  również 
„Potok Prószkowski”. Na bie-
żąco monitorowaliśmy także 
stan wałów – wyjaśnia Jerzy 

Michalczyk inspektor ds. 
obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego. 
W pogotowiu był przygotowa-
ny piasek i worki do napełnia-
nia dodaje Jerzy Michalczyk.

Ze wstępnych wyliczeń wy-
nika, że koszty związane z sy-
tuacją hydrologiczną na dzień 
20 października to ok. 40 tys. 
złotych, które zostały urucho-
mione z rezerwy kryzysowej 
na sfinansowanie działań stra-
żaków, pracę koparki, zakup 
worków i piasku.

Aby zabezpieczyć najbliż-
sze domy w Karczowie do-
wodzący akcją Ochotniczych 
Straży Pożarnych za zezwo-

leniem Nadleśnictwa podjął 
decyzję o wykonaniu prze-
kopu na drodze leśnej udraż-
niający tym samym przepływ 
wody w stronę lasu. Również 
w Naroku sytuacja była nie-
pokojąca. Woda zalała dro-
gę wjazdową do Naroka od 
strony Skarbiszowa, a także 
wdarła się  do miejscowo-
ści, stanowiąc zagrożenie dla 
mieszkańców.

 – Przez trzy doby byliśmy 
niemal cały czas w terenie. 
Oprócz działań zabezpiecza-
jących posesje i mienie mo-
nitorowany był również na 
bieżąco stan wałów przeciw-
powodziowych. Największym 

zagrożeniem były wały w Sła-
wicach, które okazały się nie-
szczelne na długości niemal 
1 km. Ich ciągłe przesiąkanie 
groziło przerwaniem i zala-
niem Żelaznej – wyjaśnia Ka-
tarzyna Gołębiowska-Jarek, 
wójt gminy Dąbrowa. Wszy-
scy stanęli na wysokości za-
dania, wał był zabezpieczany 
przez nasze jednostki ochot-
niczej straży pożarnej, które 
naprzemiennie pełniły dyżur. 
Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób udało się opanować sytu-
ację. Chciałabym z tego miej-
sca podziękować, strażakom, 
OSP Dąbrowa, OSP Narok, 
OSP Żelazna, OSP Chróścina. 
Po raz kolejny pokazaliście 
swoją ofiarność, bezintere-
sowność i determinację. Ko-
chani druhowie OSP byłam 
z Wami i widziałam Waszą 
ciężką pracę  przez wiele go-
dzin, w zimnie i październi-
kowym deszczu, w imieniu 
mieszkańców – dziękuję.

Dziękuję również miesz-
kańcom, Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Naroka, pracow-
nikom Publicznego Żłobka 
w  Żelaznej, pracownikom 
Publicznego Przedszkola 
w Naroku, a także Swojskie 
Jadło u Macieja za wsparcie 
i za przygotowany poczęstu-
nek.
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w tym roku do współzawodnictwa 
w konkursie „moja zagroda” 
zgłosiło się 9 właścicieli posesji 
z terenu gminy, a w konkursie 
„aktywna wieś” uczestniczyło  
6 sołectw.

Komisja oceniając zgłoszone do konkursu 
posesje nie miała łatwego zadania – za-

znaczają jej członkowie. Szczególną uwagę 
zwracaliśmy na estetykę posesji, zagospo-
darowanie i utrzymanie zieleni, zachowanie 
bioróżnorodności, wykorzystanie roślin 
charakterystycznych dla naszego regionu 
– dodają. Ważne w naszej ocenie były roz-
wiązania proekologiczne zastosowane w go-
spodarstwach. 

Komisja przyznaje, że niezwykle trud-
no było wyłonić najlepsze zagrody. Mając 
na uwadze estetykę, pomysłowość i orygi-
nalność, po burzliwych obradach udało się 
wyłonić zwycięzców. Zostali nimi Państwo 
Gitlarowie z Karczowa. Posesja Państwa 
Gitlarów wyróżnia się pięknie zagospodaro-
wanym terenem, ciekawymi nasadzeniami, 
a także swojskim, wiejskim klimatem. Tutaj 
aż chce się przebywać – wyjaśniają człon-
kowie komisji. Warto dodać, że jest to rów-
nież miejsce, w którym przyjaznych ludzi 
i nowy dom znajdują porzucone zwierzęta. 
Nie był to element wyróżniony w konkursie, 

ale warto wspomnieć, że na terenie naszej 
gminy funkcjonuje takie miejsce – dodają 
członkowie komisji.
KoleJno MieJsca w KonKursie 
„MoJa ZaGroda” Zdobyli:

I miejsce Państwo natalia i Kamil Gitla-
rowie z Karczowa

II miejsce Pani Maria Gruntowska 
z Karczowa

III miejsce ex aequo Państwo Klaudia 
i ryszard Gonschior z chróściny, Pani Ja-
dwiga Glombek z naroka

Wyróżnienia otrzymali:
 – Pani sabina Łobos-Mazur i andrzej 

Mazur z niewodnik,
 – Państwo barbara i Józef Pilarscy 

z niewodnik,
 – Pani wanda Heleniak z dąbrowy,
 – Pani ewa sokalska z ciepielowic,
 – Pani barnadeta Felger z Mechnic,
Również w kategorii „Aktywna wieś” ko-

misja konkursowa nie miała łatwego zadania. 
Rok jest szczególny, wiele z zaplanowanych 
przez sołectwa działań zostało przesuniętych 
w czasie lub zrezygnowano z ich realizacji. 
Ocenie komisji podlegał okres od Gminnych 
Dożynek 2019 do września 2020 r. 

W tym roku o wyrównanym poziomie 
świadczyć może przyznanie ex aequo miejsc 
na podium:

I miejsce sołectwa dąbrowa i narok
II miejsce sołectwa Prądy i ciepielowice
III miejsce sołectwa chróścina i Karczów
Każde sołectwo zasługuje na wyróżnie-

nie, bo w każdym dzieje się coś wyjątko-
wego dzięki ludziom, którzy angażują się 
z zapałem w życie lokalnej społeczności – 
tłumaczy komisja konkursowa.

W tym roku pierwsze miejsce w konkur-
sie zajęła Dąbrowa i Narok.

Zarówno w miejscowości Dąbrowa jak 
i Narok działają organizacje i grupy niefor-
malne, które współpracują i pomagają sobie 
w działaniach na rzecz sołectwa, są wizy-
tówką swojej miejscowości. W każdej z tych 
miejscowości funkcjonują Kluby Seniora. 
Mieszkańcy angażują się w inicjatywy zwią-
zane z poprawą estetyki wsi, przykładem 
tego są chociażby nasadzenia drzew, pięknie 
zadbane świetlice czy tereny zielone. Zarów-
no Dąbrowa jak i Narok chętnie podejmują 
się organizacji imprez rodzinnych, które są 
tak ważne dla integracji lokalnej.

„moja zaGroDa” I „ aKtywna wIeś” 
GmInny KonKurS rozStrzyGnIęty
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15 betonowych poprzecznych belek – dźwigary 
o wadze 8 ton każda zostało ułożonych 
niemal z zegarmistrzowską precyzją na moście 
w niewodnikach.

Kolejnym etapem budowy mostu jest wykonanie muru opo-
rowego po stronie Żelaznej oraz drugiej płyty najazdowej. 

Po wykonaniu i zabetonowaniu płyty pomostowej zostanie 
wykonana izolacja pomostu, kapy chodnikowe, montaż barier 
energochłonnych oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni na dojazdach do obiektu. Prace objęły również wy-
konanie płyty najazdowej i częściowego dojazdu do mostu od 
strony Naroka. Częściowo umocnione zostało również, narzu-
tem kamiennym koryto rzeki.

w nIewoDnIKach powStaje  
Imponujący moSt

cykl warsztatów 
profilaktycznych , których 
tematyka dotyczyła 
problemów społecznych 
wśród dzieci i młodzieży, 
a także pojawiąjących się 
zagrożeń, zrealizowany 
został w szkołach na 
terenie gminy Dąbrowa. 
inicjatorem projektu 
była gminna komisja 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych we 
współpracy z dyrektorami 
szkół.

Rosnąca liczba problemów w 
grupach dzieci i młodzieży, 

a także pojawianie się nowych 
zagrożeń wywołują coraz 
większy niepokój – wyjaśnia 
Małgorzata Zaparta, kierow-
nik OPS w Dąbrowie. Dlatego 
Gminna komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych 
we współpracy z dyrektorami 
szkół z terenu gminy podjęła 
decyzję o zorganizowaniu cy-
klu warsztatów profilaktycz-
nych dla wszystkich uczniów. 
W październiku zrealizowano 
ich aż 26, dodaje kierownik. 

Tematy zajęć dotyczyły 
problemów uzależnień i za-
grożeń jakie każdego dnia 
czyhają na najmłodszych za-
równo w sieci jak i w relacjach 
społecznych. ,,Wyloguj się z 
sieci”, ,,Nie daj się uzależnie-
niom”, ,,Pokonaj przemoc”, 
,,Dopalacze. Zażyjesz – Prze-
padniesz” to tematy jakim 
mieli okazję stawić czoła ucz-
niowie.

Ponadto, w trakcie festynu 
rodzinnego zorganizowanego 
w Niewodnikach GKRPA pro-
wadziła kampanie informa-

cyjno-promocyjną dotyczącą 
tematyki uzależnień beha-
wioralnych; Stop – Przemo-
cy,; Umiem Powiedzieć NIE; 
STOP-Uzależnieniom; Pira-
mida Zdrowego Stylu  Życia; 

MYJ Ręce; Cyberprzestrzeń;  
Nie-Hejtuj. 

Dodajmy, że stoisko profi-
laktyczne cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców Gminy. 

problemom wśróD DzIecI mówIą  
zDecyDowane „nIe”
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ponad dwuhektarowy 
park w niewodnikach 
został oddany do użytku 
mieszkańcom gminy. 
to zielone centrum 
rekreacji z doskonałą 
bazą edukacyjną, jest 
kolejnym krokiem 
samorządu w stronę 
ekologii. koszt realizacji 
tego przedsięwzięcia 
wyniósł 430 tys. złotych.

W  tym miejscu jeszcze 
niedawno rosły zboża. 

A dziś mamy piękny park, 
który jest dumą sołectwa. 
Zapraszamy wszystkich do 
odwiedzenia Niewodnik i na-
szego parku – mówił podczas 
otwarcia Krystian Glomb soł-
tys Niewodnik.

W parku odtworzono zbio-
rowiska siedlisk grądu środ-
kowoeuropejskiego. Powstała 
łąka kwietna, stanowiąca bazę 
pokarmową dla zagrożonych 
gatunków owadów. Wykonano 
szereg nasadzeń drzew i krze-
wów charakterystycznych dla 

tego zespołu. Do typowych 
gatunków drzew grądu środ-
kowoeuropejskiego należ grab, 
dąb, lipa, a także klon pospo-
lity i buk pospolity. Powstała 
sucha rzeka, nawiązująca do 
Odry, pojawiły się budki lęgo-
we dla ptaków oraz elementy 
małej architektury, ławki, le-
żaki, stojaki na rowery. Miej-
sce to pełni również funkcję 
edukacyjną poprzez utworzo-
ną ścieżkę edukacyjną, tablice 
informacyjne z nazwami nasa-
dzonych drzew i wyznaczone 
miejsca do gier edukacyjnych.

Wartość prac związanych 
z zagospodarowaniem tere-

nu wyniosła 430 tys. złotych, 
gdzie 360 tys. złotych stanowi 
dofinansowanie pozyskane 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództw Opolskiego w ramach 
programu ochrony bioróżno-
rodności. 

Społecznym „Opiekunem 
Parku” została Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Na-
roku, Publiczne Przedszkole 
w Naroku oraz sołectwo Nie-
wodniki. To tutaj w przyszło-
ści mają się odbywać lekcje 
ekologiczne, a dzieci i mło-
dzież będą dbać o wyznaczo-
ne miejsca.

Podczas uroczystości odbył 
się również ekologiczny festyn 
rodzinny. Dla gości przygoto-
wano szereg niespodzianek ta-
kich jak warsztaty plastyczne, 
warsztaty kulinarne połączone 
z degustacją, zajęcia ruchowe.

Imprezą  towarzyszącą 
wydarzeniu był projekt „Pia-
skownica” realizowany przez 
Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opolu w part-
nerstwie z Ambasadą Suk-
cesu. Organizatorzy zadba-
li o  szereg upominków dla 
całych rodzin, konkursów, 
pogadanek. Niespodzianką 
dla najmłodszych okazały się 

otwarcIe parKu w nIewoDnIKach 
śwIętem roDzIny
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zajęcia z dogoterapii, zajęcia 
z animatorem zabaw, a także 
pokaz żonglerki przygotowany 
przez grupę cyrkową „Cudaki” 
z Dobrzenia Wielkiego.

Koordynatorem imprezy 
była Gmina Dąbrowa, Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Rekrea-
cji w Dąbrowie, sołectwo Nie-
wodniki. Swoją nieocenioną 
pomoc okazali mieszkańcy 
i przedstawiciele organizacji 
działających na terenie gmi-
ny: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Naroku, Klub Seniora w Że-
laznej, Swojskie Jadło u Ma-
cieja, OPS w Dąbrowie, Ludo-
wy Zespół Sportowy Narok, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Naroku, Publiczne Przed-
szkole w Naroku, Publiczny 
Żłobek w Żelaznej, Nadleśni-
ctwo Opole, OSP Żelazna oraz 
OSP Narok.

 – Ogromne zaangażowa-
nie organizacji działających 
na terenie naszej gminy, po-
zwoliło nam stworzyć wspa-
niałą rodzinną imprezę. Bez 
tych wszystkich osób, których 
praca złożyła się na całość, nie 
udało by się nam zorganizo-
wać tego wydarzenia z takim 
rozmachem. O jego wymia-
rze świadczą tylko uśmiechy 
i słowa pochwały ze strony 
uczestników – wyjaśnia Ani-
ta Jonczyk, dyrektor GO-
KiR w Dąbrowie. Jeszcze raz 
wszystkim dziękujemy.
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maseczki, rękawiczki, 
kombinezony ochronne, 
gogle ochronne, płyny 
do dezynfekcji oraz 
przyłbice, trafiły do 
jednostek ochotniczych 
Straży pożarnych 
w gminie Dąbrowa.  

W  dobie pandemii tego 
typu wyposażenie jest na 

wagę złota – wyjaśnia Marcin 
oszańca, zastępca wójta gmi-
ny Dąbrowa. Dzięki wspar-
ciu Marszałka Województwa 
Opolskiego andrzeja buły 
nasi druhowie mogą czuć się 
bezpiecznie podczas podejmo-
wanych akcji, dodaje zastępca.

Uroczyste przekazanie pa-
kietów ochronnych miało miej-

sce na początku października 
w Dobrzeniu Wielkim. Pakiety 
otrzymali druhowie z Dąbrowy, 
Naroka, Chróściny i Żelaznej. 

Uroczystość w Dobrzeniu 
dla ochotników z naszej gmi-
ny miała podwójny wymiar. 
Za zasługi dla Województwa 

Opolskiego wyróżnieni ho-
norowymi odznakami zostali 
Piotr Kwosek i bernard bie-
droń z osP Żelazna.

paKIety ochronne Dla oSp

podczas sierpniowej sesji rada gminy w Dąbrowie 
ustanowiła zespół przyrodniczo – krajobrazowy 
o nazwie park w Dąbrowie. 

Blisko 21 hektarów zabytkowego, cennego przyrodniczo i kul-
turowo miejsca zasługuje na szczególna ochronę. Miejsce 

to ma potencjał nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale 
przede wszystkim występowanie cennych siedlisk przyrodni-
czych, roślin i zwierząt – wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek wójt gminy dąbrowa.

Na terenie parku występuje wiele rodzajów drzew, liczne 
zbiorowiska łąkowe. Znaleźć tam można  również dużo odmian 
chrabąszczy oraz grzyby nadrzewne. Stwierdzonych jest rów-
nież aż 28 gatunków ptaków w tym kompleksie przyrodniczym.

 – Park w Dąbrowie to jedna z naszych perełek. Jest miej-
scem, gdzie w pięknym otoczeniu można wypocząć, pospacero-
wać, a przede wszystkim nacieszyć się pięknem natury – mówią 
mieszkańcy Dąbrowy. W ciągu tygodnia przyjeżdża tu też wielu 
turystów – dodają mieszkańcy.

zeSpół przyroDnIczo-
-Krajobrazowy – parK w DąbrowIe
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ii mistrzostwa w powiatowych 
biegach przełajowych o puchar 
wójta gminy Dąbrowa, odbyły 
się na terenie kompleksu 
parkowego przy zamku 
w Dąbrowie.

Teren parku w Dąbrowie jest dość 
wymagający, ale sportowców 

nie zabrakło. Każdy na starcie miał 
uśmiech na twarzy i chęć wygranej 
w sercu – wyjaśniają organizatorzy 
mistrzostw. Zdrowa sportowa rywali-
zacja to nauka odnoszenia sukcesów 
jak i zmierzenia się z porażką – do-
dają. Z naszych zawodów chyba każdy 
wyjechał z poczuciem zwycięstwa.

 – Jest ciężko, bo teren jest ka-
mienisty  i   prowadzi  pod gór-
kę, ale dałyśmy z koleżanką radę 
– mówiły uczestniczki biegów.   
 – Lubimy reprezentować naszą 
szkołę, i chcemy wypaść jak najle-
piej, żeby coś zdobyć – mówili koje-
ni uczestnicy.

Sportowcy mogli spróbować swo-
ich sił na dwóch długościach trasy 
800 metrów oraz 1100 metrów.

przełajem po DąbrowIe
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w ramach projektu 
grantowego 
„przeStrzeŃ 
gminna – lokalna 
wartoŚć” 
współfinansowanego ze 
środków europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w naroku, początkiem 
października, odbył się  
spacer badawczy, który 
jest formą konsultacji 
społecznych. 

Spacer badawczy to interak-
tywna, terenowa metoda 

pytania mieszkańców o ich 
opinie w kwestii konkretnych 
miejsc, badanie ich odczuć 
i potrzeb dotyczących zago-
spodarowania przestrzeni – 
wyjaśnia Michaela Paniczek, 
inspektor do spraw gospodar-
ki przestrzennej Urzędu Gmi-
ny Dąbrowa.

Spacer badawczy stał się 
okazją do poznania walorów 
miejscowości, a także do za-
poznania się z uwagami i po-
mysłami mieszkańców. Wzięli 
w nim udział Katarzyna Go-
łębiowska-Jarek wójt gminy 
Dąbrowa, Marcin Oszańca 
zastępca wójta, Maria Śmigiel-
ska sołtys, Maria Sikora radna 
Gminy Dąbrowa, urbaniści, 
przedstawiciele lokalnych or-
ganizacji oraz przedstawiciele 
Urzędu Gminy Dabrowa. 

 – Uchwalanie miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego wiąże 
się z określeniem przezna-
czenia wykorzystania tere-
nów na poszczególne cele, 
z uwzględnieniem przyszłych 
potrzeb społeczeństwa – wy-
jaśnia Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek wójt gminy. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców 

w proces planistyczny możli-
we jest budowanie poczucia 
współodpowiedzialności za 

otaczającą nas przestrzeń – 
dodaje wójt.

Spacer baDawczy w naroKu

Ustanowił życiowy rekord w pchnięciu kulą, wyrównał 
życiówkę w skoku wzwyż, a także poprawił życiowy 
rekord w wieloboju. tym samym do domu wrócił ze 
srebrnym medalem i tytułem wicemistrza polski 
w wielobojach i Sztafetach. 

Jacek Chochorowski jest mieszkańcem gminy Dąbrowa. Na co 
dzień trenuje w AZS Politechniki Opolskiej. Choć start w te-

gorocznych zawodach w związku z epidemią stał pod znakiem 
zapytania, Jacek Chochorowski przygotował się do niego wzo-
rowo, wywalczając drugą pozycję z dorobkiem 7315 punktów 
i tytułem Wicemistrza Polski.

 – Mój cel jest dużo, dużo wyższy, ale jak to z takimi celami bywa 
wymaga on czasu, cierpliwości i pracy – zaznacza Jacek Chocho-
rowski. To wywalczone drugie miejsce ma dla mnie duże znaczenie 
i jest sportowym sukcesem. Pozwoliło mi to odzyskać chęć i zapał 

po bardzo ciężkim dla mnie poprzednim sezonie, który przez błę-
dy skończyłem bez medali na arenie krajowej – dodaje sportowiec.

GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI ZA KOLEJNE 
SUKCESY!!

Srebro na mIStrzoStwach polSKI 
Dla jacKa chochorowSKIeGo
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po raz pierwszy od 15 
lat wszystkie dzieci 
w obwodu zostały 
przyjęte do przedszkola 
w chróścinie. Dzięki 
rozbudowie obiektu 
udało się stworzyć tak 
potrzebne dodatkowe 
miejsca.

Realizacja inwestycji, której 
koszt wyniósł ponad 490 

tys. złotych, możliwa była 
dzięki współpracy gminy 
z miastem Opolem. Samorzą-
dy przygotowały wspólny pro-
jekt, który zaowocował wspar-
ciem finansowym w kwocie 
100 tys. złotych. 

Wy bu d ow an i e  n ow e j , 
przestronnej  sa l i  dydak-
tycznej,  dostosowanie do 
potrzeb dzieci  niepełno-
sprawnych  p omieszczeń 
sanitarnych, odmalowanie 
ścian, remont kanalizacji 
to efekt przeprowadzonych 
prac budowlanych. Przed-

szkole zyskało na estetyce 
i na funkcjonalności, stało 
się bardziej przyjazne dla 
dzieci i rodziców.

 – Z tej placówki korzy-
stają dzieci z dwóch najwięk-
szych sołectw naszej gminy: 
Chróściny oraz Mechnic – 
wyjaśnia Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek wójt gminy 
Dąbrowa. Po raz pierwszy od 
15 lat liczba miejsc w przed-
szkolu pozwoliła na przyjęcie 
wszystkich dzieci z obwodu. 
Impulsem  do rozbudowy 
przedszkola była ubiegło-
roczna rekrutacja. Rodzice 
dzieci, z którymi wtedy roz-
mawiałam i wielokrotnie się 
spotykałam byli rozżaleni, 
że ich dzieci z powodu bra-
ku miejsc znalazły się poza 
listą. Pojawiła się szansa na 
rozwiązanie tego problemu 
projekt „Przedszkole dla 
wszystkich przyjazne II” , 
który pozwolił na pozyska-

nie wsparcia finansowego 
w wysokości 100 tys. złotych 
– dodaje wójt.

W uroczystym otwarciu 
oddziału, udział wzięli przed-
stawiciele miasta Opola, z-ca 
prezydenta Maciej wujec, 
Naczelnik Wydziału Oświa-
ty aleksander iszczuk, Ka-
tarzyna Gołębiowska-Jarek 
wójt gminy Dąbrowa, radni, 
przedstawiciele urzędu gmi-
ny, dyrektorzy oraz kierowni-
cy jednostek organizacyjnych, 
sołtysi, a także przybyli z tej 
okazji rodzice i przedstawicie-
le społeczności lokalnej. 

Całość wydarzenia uświet-
nił barwny występ artystyczny 
przedszkolaków z grupy „mo-
tylki”. Dla wszystkich gości 
przygotowano również jesien-
ne upominki.

nowy oDDzIał przeDSzKolny 
w chróścInIe otwarty.
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1000 sołectw 
w województwie 
opolskim, a tytuł 
najpiękniejszej 
wsi opolskiej 2020 
przypadł Dąbrowie. to 
najbardziej prestiżowy 
tytuł w konkursie 
organizowanym przez 
Urząd marszałkowski 
w opolu.

Ogromnym atutem miejsco-
wości Dąbrowa jest jej dy-

namiczny rozwój, umiejętnie 
wykorzystany potencjał przy-
rodniczy, kulturowy, a prze-
de wszystkim zaangażowanie 
ludzi w prace na rzecz swojej 
„małej ojczyzny”

W konkursie, sołectwa były 
oceniane według takich kryte-
riów jak: 

współpraca pomiędzy or-
ganizacjami i grupami nie-
formalnymi, zaangażowanie 
mieszkańców, dbałość o este-
tykę miejscowości, zachowa-
nie bioróżnorodności, ochrona 
przyrody i zrównoważony roz-
wój, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. Dąbrowa została 
wysoko oceniona przez komi-
sję we wszystkich kategoriach.

 – Do udziału w konkursie 
przymierzaliśmy się od wielu 
lat. W tym czasie realizowa-
nych było sporo ciekawych 
przedsięwzięć, imprez – wyjaś-
niają przedstawiciele sołectwa. 
Chcemy, aby Dąbrowa była 
postrzegana jako nowoczesna 
wieś z tradycją, o którą dbamy. 

Dla komisji konkursowej 
wielkim zaskoczeniem oka-
zała się ilość zrealizowanych 
projektów, a także umiejęt-

ność współpracy pomiędzy 
organizacjami. Na terenie 
sołectwa działa ich bowiem 
11. Są to między innymi: 
rada sołecka, rada parafialna, 
Stowarzyszenie Sympatyków 
Kultury Fizycznej KS Dąbro-
wa, OSP w Dąbrowie, Klub 
Seniora, Koło Wędkarskie, 
Stowarzyszenie Dąbrowskie 
Skarby, Koło Łowieckie nr 11 
Jeleń w Niemodlinie, Caritas, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
czy opiekun podwórkowy. 
Wszystkie z tych organizacji 
podejmują działania na rzecz 
rozwoju miejscowości, a także 
jej mieszkańców. Wykazują się 
umiejętnością pozyskiwania 
środków zewnętrznych, któ-
re przekładają się na rodzaj 
i charakter podejmowanych 
działań.

 – Mieszkańcy zrobili bar-
dzo dużo, aby wieś wyglądała 

jak najlepiej. Tak też zapre-
zentowaliśmy się podczas 
wizyty komisji. W Dąbrowie 
mamy tyle atrakcji i miejsc, 
które warto zobaczyć – mówi 
elżbieta Mojzyk, sołtys wsi. 
Czasu na prezentację mieli-
śmy niewiele, ale udało się 
nam pokazać nasze perełki 
takie jak rolkowisko, zamek 
w Dąbrowie, glinianki – sta-
wy otoczone malowniczym 
krajobrazem, bogate w wa-
lory przyrodnicze, piękne 
lasy, remizę strażacką i Izbę 
Pamięci – zabytkową remizę 
strażacką, która dzięki stara-
niom naszej OSP stanie się 
kolejnym dziedzictwem kul-
turowym w  miejscowości. 
Zadbaliśmy chyba o każdy 
ważny dla nas szczegół – do-
daje sołtys. 

O zaangażowaniu miesz-
kańców na rzecz sołectwa 

świadczy liczba godzin, spo-
łecznie przepracowana przez 
mieszkańców, w samym 2019 
roku wyniosła ona 4800 go-
dzin .  Prace  ob e jmowały 
utrzymanie terenów zielo-
nych, obiektów sportowych, 
dbałość o zabytki.

 – Ogromnym bogactwem 
tej miejscowości są ludzie – 
zaznacza Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek, wójt gminy 
Dąbrowa. Ich zaangażowanie 
to iskra dla dalszego rozwoju 
sołectwa. Duże znaczenie ma 
również zakres realizowanych 
projektów i ścisła współpraca 
pomiędzy organizacjami – do-
daje wójt.

Sołectwo jeszcze nie podję-
ło decyzji na jaki cel zostanie 
przeznaczona nagroda finan-
sowa otrzymana od Marszał-
ka Województwa Opolskiego 
w kwocie 16 tys. zł. 

Sołectwo Dąbrowa najpIęKnIejSze 
w wojewóDztwIe
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Uczestnicy zajęć w ramach chóru Hip Hip cHÓra, 
realizowanego przez gminny ośrodek kultury 
i rekreacji w Dąbrowie, z projektu eDUko-bardzo 
młoda kultura wzięli udział w wizycie studyjnej 
w muzeum polskiej piosenki w opolu.

Choć pandemia nieco krzyżuje nam plany, nie poddajemy 
się i w dalszym ciągu realizujemy projekt Hip Hip CHÓRa, 

wyjaśnia Dorota Zahuta, inspektor ds. kulturalnych w GOKiR. 
Na początku października dla uczestników naszego projektu 
przygotowaliśmy niespodziankę w formie wycieczki do Muze-
um Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie dzieci miały okazję wziąć 

udział w warsztatach muzycznych, a także zapoznać się z ekspo-
zycją w muzeum – kontynuuje. Po wyczerpującym zwiedzaniu 
na uczestniczki czekała ciepła pizza – dodaje Dorota Zahuta.

Przypomnijmy, że w ramach projektu odbywały się zajęcia 
muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez 
panią Agnieszkę Wilczyńską. Organizatorzy zapowiadają, że po 
ustaniu projektu zajęcia będą kontynuowane w ramach działal-
ności GOKiR.

 – Na zakończenie naszego projektu przygotowujemy dla 
wszystkich niespodziankę, już niedługo będzie się można za-
poznać z naszym dziełem – dodaje Dorota Zahuta.

hIp hIp chóra z wIzytą w muzeum 
polSKIej pIoSenKI

któż z nas nie marzy o szybkim, niezawodnym 
internecie? tym bardziej w obecnych czasach, gdy 
wszyscy działamy on-line, a w domach mamy home 
office i szkołę w trybie zdalnym. 

O budowę łączy internetowych na terenie gminy Dąbrowa 
usilnie zabiegał lokalny samorząd. W chwili obecnej firma 

Multiplay rozpoczęła instalacje sieci internetu światłowodowe-
go. Pierwszy etap obejmie: Dąbrowę, Ciepielowice, Chróścinę, 
Mechnice, Skarbiszów, Karczów. Pozostałe miejscowości są 
uwzględnione w kolejnym etapie projektowym.

śwIatłowóD coraz blIżej
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Życie gminy Dąbrowy 
miesięcznik informacyjny
wydawca: Gminny ośrodek 
Kultury i rekreacji w Dąbrowie
ul. Ks. prof j. Sztonyka 56, 
49–120 Dąbrowa

kontakt z redakcją: 
tel. 77– 402-64-49
gokir@gminadabrowa.pl 
reklama: tel. 77– 402-64-49

Druk: eurocent tel. 77 44 10 777
 biuro@eurocent.opole.pl

wypożyczalnia
samochodów 

n gwarantujemy przystępne ceny,
n bardzo ekonomiczne, wygodne i dobrze utrzymane samochody,
n klimatyzacja,
n wielofunkcyjna kierownica,
n tempomat,
n otwór do przewożenia nart,
n większość samochodów posiada ubezpieczenie ac i/lub assistance 
 (w cenie wynajmu),
n wynajem krótko oraz długoterminowy. 

SebterCar Niewodniki , ul. Odrzańska 8 

[ +48 507 110 180

Czysta gmina 
w Twoich rękach

PosPrząTaj  
Po swoim Psie!!!

Dbasz o swoich najbliższych?
Żądasz czystości?
Posprzątaj po swoim psie!!!


