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Ciepielowice, Nowa 
Jamka, Żelazna i Karczów 
to sołectwa, które w roku 
2020 zrealizowały 
zadania w ramach 
Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej. 
Każde z nich na realizację 
przedsięwzięcia 
otrzymało z budżetu 
województwa opolskiego 
kwotę 5 tys. złotych. 
Pozostałe środki 
przekazała gmina 
Dąbrowa. Lokalna 
społeczność wniosła 
swoją pracę i ogromne 
zaangażowanie.

Inicjatywa marszałkow-
ska w latach 2020-2022 

przyznawana jest na do-
finansowanie zadań włas-
nych gminy w celu wspar-
c i a  małych  proj ektów 
lokalnych. To przedstawi-
ciele danej społeczności 
są pomysłodawcami pro-
jektów, które według ich 
oceny są najpilniejsze do 
realizacji. 

– Dofinansowanie jest 
ogromnym wsparciem lokal-
nych działań. W każdej spo-
łeczności lokalnej są potrze-
by związane z wydatkami 

finansowymi – wyjaśniają 
działacze społeczni z terenu 
gminy Dąbrowa.

W roku 2020 z inicjatywy 
marszałkowskiej skorzysta-
ło sołectwo Karczów, które 
dzięki wsparciu w kwocie  
5 tys. złotych mogło zago-
spodarować teren wokół 
boiska. Wykonane zostały 
nasadzenia drzew, alejki, 
a także nawieziony kamień.

– Karczów jest miejsco-
wością atrakcyjną do za-
mieszkania. Tu gdzie teraz 
stoimy niedawno były pola 
uprawne. Przybywa nam 
mieszkańców i  potrzeb. 
Dlatego zagospodarowanie 
terenu wokół boiska było 
dla nas bardzo ważne– 
wyjaśnia Józef Gerc sołtys 
Karczowa. 

W Ciepielowicach dzię-
ki zaangażowaniu Heleny 
Cisowskiej sołtys wsi oraz 
rady sołeckiej udało się wy-
remontować pomieszczenie 

w świetlicy wiejskiej, a tak-
że doposażyć ją w najpo-
trzebniejsze rzeczy. 

Nowa Jamka  podjęła 
się wielozadaniowej inwe-
stycji. W miejscu starych 
budynków gospodarczych, 
które trzeba było wyburzyć 
i uprzątnąć teren, wybudo-
wana została nowa, duża 
wiata, służąca do przecho-
wywania drewna do opału 
świetlicy wiejskiej. W dzia-
łania zaangażował się An-
drzej Pochopień, Radny 
Gminy z sołectwa Nowa 
Jamka, który koordynował 
cały proces inwestycji.

W Żelaznej dzięki do-
datkowemu wsparciu fi-
nansowemu, udało s ię 
przeprowadzić renowację 
parkietu na świetlicy wiej-
skiej. Zaangażowanie Ger-
trudy Ledwig, sołtys wsi 
oraz rady sołeckiej, umoż-
liwiło sprawny przebieg in-
westycji, a mieszkańcy będę 

mogli się cieszyć pięknym 
parkietem przez wiele lat.

– Marszałkowska Inicja-
tywa Sołecka to doskonałe 
narzędzie do zaspokajania 
małych i dużych potrzeb 
naszych sołectw, zaznacza 
Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy. Nadal 
jest ich wiele. Miejscowości 
stale się rozwijają i pięknie-
ją. U nas każda złotówka 
jest pomnażana. Połączenie 
inicjatywy marszałka z fun-
duszem sołeckim, a także, 
co należy podkreślić, pra-
cą społeczną, tworzy nowy 
wymiar finansowy i inwe-
stycyjny. Dzisiaj widzimy, 
że nawet małe miejscowości 
wykorzystują go na przed-
sięwzięcia warte 30-40 tys. 
złotych.

WSparcIe marSzałKa 
Dla InIcjatyW SołecKIch



grudzień

3
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
życie gminy dąbrowA

Fundusz sołecki 2020
InWeStycje najblIżSze mIeSzKańcom
Prawie 350 000,00 zł w 2020 roku, gmina Dąbrowa 
przekazała swoim miejscowościom w ramach 
funduszu sołeckiego.

O przeznaczeniu środków, mieszkańcy decydują podczas ze-
brań wiejskich. Najczęściej wybierają do realizacji zadania 

najbardziej znaczące dla rozwoju poszczególnych miejscowości, 
a także zgodne ze strategią gminy.

Wysokość funduszu obliczana jest za pomocą specjalne-
go wzoru, zależnego od ogólnego budżetu gminy oraz liczby 
mieszkańców w danym sołectwie. 

Przedstawiamy społeczne przedsięwzięcia, które zaplanowa-
no i zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Chróścina przyznana kwota w wysokości 
38 126,50 zł.

Przedsięwzięcia
1. Przebudowa remizy OSP Chróścina. 2. Utrzymanie tere-

nów zielonych. 3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.  
4. Doposażenie placu zabaw.

Ciepielowice przyznana kwota w wysokości 
25 659,13 zł.

Planowane przedsięwzięcia: 
1. Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.

pl. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Remont i doposażenie 
świetlicy wiejskiej.  4. Organizacja imprez i uroczystości wiej-
skich. 5. Toaleta stała i woda na terenie rekreacyjno-sportowym.

Dąbrowa przyznana kwota w wysokości 
38 126,50 zł.

Przedsięwzięcia
 1. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych. 2. Doposa-

żenie świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez i uroczystości 
wiejskich. 4. Plac zabaw w Dąbrowie. 

Karczów przyznana kwota w wysokości  
33 398,81 zł.

Przedsięwzięcia
 1. Wykonanie kostki brukowej na przystanku przy ul. Wiej-

skiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Doposażenie sali 
wiejskiej w Karczowie. 4. Remont budynku gospodarczego przy 
świetlicy wiejskiej. 5. Organizacja imprez i uroczystości wiej-
skich. 6. Zagospodarowanie terenu wokół boiska.

Lipowa przyznana kwota w wysokości  
13 306,15 zł.

Przedsięwzięcia
 1. Remont dachu przystanku autobusowego. 2. Utrzymanie 

i doposażenie terenów zielonych. 3. Zagospodarowanie terenu 
wokół stawu. 4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
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Mechnice przyznana kwota w wysokości  
38 126,50 zł.

Przedsięwzięcia
 1. Przebudowa budynku remizy OSP Chróścina.  2. Utrzy-

manie terenów zielonych. 3. Doposażenie placu zabaw na osied-

lu Turzak. 4. Budowa pawilonu biesiadnego – etap II.

Narok przyznana kwota w wysokości  
37 668,98 zł.

Przedsięwzięcia
1. Zakup i montaż wiat przystankowych 2. Utrzymanie te-

renów zielonych. 3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 
4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich. 5. Zagospoda-
rowanie terenu przy boisku. 6. Konserwacja urządzeń na placu 
zabaw.

Niewodniki przyznana kwota w wysokości  
23 104,66 zł.

Przedsięwzięcia
 1. Promocja sołectwa. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 

3. Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej. 4. Doposaże-
nie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy. 5. Organizacja 
imprez i uroczystości wiejskich. 6. Wykonanie studni przy 
boisku – etap II.

Nowa Jamka przyznana kwota w wysokości  
13 763,67 zł.

Przedsięwzięcia
 1. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych. 2. Budowa 

altany na opał do świetlicy. 3. Organizacja imprez i uroczystości 
wiejskich.

Prądy przyznana kwota w wysokości 19 482,64 zł.
Przedsięwzięcia
 1. Remont drogi wewnętrznej. 2. Utrzymanie terenów zielo-

nych. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4. Organizacja imprez 
i uroczystości wiejskich. 5. Rozbudowa placu rekreacyjno-wy-
poczynkowego – dokumentacja projektowa.

Siedliska przyznana kwota w wysokości  
12 581,75 zł.

Przedsięwzięcia
 1.Utrzymanie terenów zielonych. 2.Remont i doposażenie 

świetlicy wiejskiej. 3.Organizacja imprez i uroczystości wiej-
skich.  4. Doposażenie placu zabaw.

Skarbiszów przyznana kwota w wysokości  
22 304,00  zł.

Przedsięwzięcia
 1. Utrzymanie terenów zielonych. 2. Remont i doposażenie 

świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez i uroczystości wiej-
skich.

Żelazna przyznana kwota w wysokości  
31 073,10 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia: 
1. Utwardzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy. 

2. Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej. 3. Wykonanie stro-
jów reprezentacyjnych.
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– Narok jest bardzo 
dynamicznie 
rozwijającą się 
miejscowością. 
Potrzebuje siły 
napędowej, ludzi, 
którzy będą motorem 
społeczności lokalnej– 
wyjaśnia Florian Jarząb, 
prezes stowarzyszenia.

Członkowie nowo powstałej 
organizacji są mieszkań-

cami Naroka w wieku od 15 
do 65 roku życia. Cechuje ich 
pomysłowość, chęć do dzia-
łania i poczucie lokalnej so-
lidarności. 

– Mamy dużo pomysłów, 
koncepcji rozwoju i promocji 
naszej miejscowości– 
tłumaczy prezes. Część pracy już 
za nami dzięki zaangażowaniu 
pani sołtys Marii Śmigielskiej, 
która jest również wiceprezesem 
stowarzyszenia. Zintegrowała 
mieszkańców Naroka. Potrafi 
też namówić ludzi do wspólnych 
działań na rzecz wsi. Jednym 
z założeń powołania do życia 
stowarzyszenia jest chęć pozyski-
wania środków zewnętrznych na 
realizację ciekawych inwestycji 
w miejscowości – dodaje prezes.

Stowarzyszenie ma już na 
swoim koncie pierwsze inicja-
tywy społeczne. Udało się im 
bowiem zorganizować Miko-
łajki dla dzieci, a także świą-
teczny koncert on-line w wy-
konaniu Puzon Band.

– W tym roku świątecz-
ny czas jest inny niż w latach 
poprzednich – tłumaczy Flo-
rian Jarząb. – A my chcieli-
śmy przywrócić mu znaną 
wszystkim magię. Mikołajki 
zorganizowaliśmy z zachowa-

niem obowiązującego reżimu 
sanitarnego. Mikołaj jeździł 

ze swoim orszakiem i rozda-
wał na wyznaczonych wcześ-

niej przystankach prezenty 
dla dzieci. Drobne upominki 
dotarły również do członków 
klubu seniora z Naroka.

Władze stowarzyszenia do 
celebrowania tego wydarzenia 
zaprosili Ryszarda Wilczyń-
skiego, posła na Sejm, Jolantę 
Wilczyńską, wice przewodni-
czącą Sejmiku Województwa 
Opolskiego, wójt gminy Dą-
browa, Katarzynę Gołębiow-
ską-Jarek oraz Radną Gminy 
Marię Sikora.

W przygotowaniu wyda-
rzenia pomagali rada sołecka 
wsi Narok, rada rodziców przy 
szkole podstawowej, klub se-
niora oraz tutejsza jednostka 
OSP. 

StoWarzySzenIe naroK – DzIałają 
z myślą o mIeSzKańcach 
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2020 roK W GmInIe DąbroWa
Udział w nowych projektach, remonty, przebudowy, 
inwestycje oświatowe oraz działania społeczne. 
Pomimo pandemii samorząd nie zwolnił tempa 
swoich działań

Pomimo wielu ograniczeń, które zdominowały życie społecz-
ne, w gminie Dąbrowa udało się zrealizować plany inwesty-

cyjne, działania społeczne, a także wprowadzić nowe rozwiąza-
nia będące odpowiedzią na sytuację pandemiczną.

INWESTYCJE DROGOWE

wykonane: (przebudowy, remonty, modernizacje) :
– droga wojewódzka DK 459 w Naroku
– przebudowa mostu w Niewodnikach
– ul. Leśna w Siedliskach
– ul. Kwiatowa w Mechnicach
– ul. Nowowiejska w Chróścinie
– ul. Młyńska w Niewodnikach
– ul. Krótka w Niewodnikach
– ul. Krótka w Mechnicach
zaprojektowane:
– ul. Kolejowa w Dąbrowie
– ul. Na Grobli w Karczowie
– ul. Wiejska w Karczowie
– ul. Zielona i Akacjowa w Dąbrowie
– ul. Akacjowa w Mechnicach
– ul. Zielona w Chróścinie
– ul. Miodowa w Karczowie
– ul. Cmentarna w Karczowie

OśWIETLENIE:
– ul. Cmentarna w Prądach,
– ul. Kopernika w Chróścinie,
– ul. Komprachcicka w Chróścinie,
– ul. Odrzańska w Niewodnikach
– park w Chróścinie (wymiana 10 lamp)

śWIETLICE WIEJSKIE:
– otwarcie kompleksowo wyremontowanej 

świetlicy w Nowej Jamce
– remont dachu świetlicy w Dąbrowie
– renowacja świetlicy w Naroku wraz z modernizacją systemu 

grzewczego
– malowanie świetlicy w Karczowie
– malowanie świetlicy w Prądach 

OBIEKTY UŻYTECZNOśCI PUBLICZNEJ
wykonane:
– utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie:

•	 budowa rolkowiska i skatekarpu
•	 zakup urządzeń do skateparku
•	 remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
•	 zagospodarowanie terenu i wykonanie nasadzeń

– otwarcie parku wiejskiego w Niewodnikach
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2020 roK W GmInIe DąbroWa

zaprojektowane:
– utworzenie parku w Żelaznej
– zagospodarowanie glinianek w Dąbrowie
– odtworzenie Alei lipowej wraz z infrastrukturą w Naroku
– termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

USŁUGI SPOŁECZNE
– dożywianie osób niesamodzielnych, samotnych, niepełno-

sprawnych
– uruchomienie usług kuriera społecznego
– dofinansowanie programu „Umiem pływać”
– budowa sieci internetu światłowodowego

BEZPIECZEŃSTWO:
– zakup samochodu dla OSP 

w Chróścinie
– zakup sprzętu specjalnego, 

ratowniczego, hydraulicz-
nego i wyposażenia osobi-
stego dla jednostek OSP

– przebudowa remizy OSP 
w Chróścinie

OśWIaTa: 

wykonane:
– otwarcie żłobka w Żelaznej
– utworzenia przedszkola w Żelaznej

– rozbudowa przedszkola w Chróścinie
– częściowy remont budynku „małej szkoły” w Chróścinie
– przebudowa odwodnienia sali gimnastycznej w Dąbrowie
– instalacja monitoringu PSP w Dąbrowie
– utworzenie ogrodu polisensorycznego przy żłobku 

w Żelaznej
–  uzyskanie wsparcia dla szkół w zakresie realizacji nauki 

zdalnej, laptopy, drukarki i tablety
zaprojektowane:
– budowa sali gimnastycznej przy szkole w Naroku
– termomodernizacja budynku żłobka w Żelaznej

OCHRONa śRODOWISKa:

w trakcie realizacji:
– kanalizacja w Skarbiszowie
– punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
– program LIFE dla ochrony powietrza
– program „Czyste powietrze” wymiana źródeł ogrzewania 

na ekologiczne
– gazyfikacja gminy
– odtworzenie różnorodności biologicznej – „Szlakiem 

Odry”

INNE OSIĄGNIĘCIa:
– sołectwo Dąbrowa „Najpiękniejszą wsią województwa 

opolskiego 2020 r.”
– I miejsce w prestiżowym konkursie „ Samorząd przyjazny 

młodzieży”
– nominacja do reprezentowania Polski na 

międzynarodowym konkursie ARGE
– wyróżnienie dla miejscowości Prądy na szczeblu 

wojewódzkim za realizację projektu w ramach funduszu 
sołeckiego „Potrzeba rodzi działania”

– bezpłatne pozyskanie auta transportowego dla Gminy 
Dąbrowa od Inspekcji Transportu Drogowego

– 100% frekwencja Powszechnego Spisu Rolnego na terenie 
gminy Dąbrowa

– sprawna koordynacja sytuacji hydrologicznej w czasie 
Alarmu przeciwpowodziowego
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Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
wójt gminy Dąbrowa

Mówią, że czas koi rany, ale to 
wciąż jest świeże. To był prawdziwie 
nasz Ksiądz. Miły, szlachetny, otwarty 
do ludzi. Pamiętam, jak w pierwszym 
tygodniu posługi, otworzył bramy 
Kościoła i z przychylnością odniósł 
się do nowych propozycji wspólno-
ty. Byłam wówczas prezesem stowa-
rzyszenia. Otrzymałam od Księdza 
klucze do salki katechetycznej, użyt-
kowanej sporadycznie, w której or-
ganizowałam zajęcia, warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. Pierwszym wyda-
rzeniem była wystawa prac fotogra-
ficznych najmłodszych mieszkańców. 
Przyszedł nowy ksiądz i zaczęło się 
dziać - mawiali ludzie. I to prawda. 
W ślad za tym powstała inicjatywa 
renowacji tego obiektu. Wystarczyło 
kilka miesięcy, aby mieszkańcy razem 

z Księdzem wykonali nową posadz-
kę, zrobili remont ubikacji, wymie-
nili okna witrażowe. Obiekt zaczął 
tętnić życiem. Wspominam również 
współpracę przy pozyskaniu środków 
finansowych na renowację Kościoła. 
Ksiądz ufał mi, udostępniał potrzeb-
ne dokumenty, podczas pisania wnio-
sku, realizacji prac konserwatorskich 
i tworzenia folderu o historii Kościoła 
w Chróścinie.

Uwielbiałam kazania Księdza. Pod-
czas mszy składał życzenia urodzi-
nowe, pamiętał o bliskich mu para-
fianach. Śpiewał, klaskał, opowiadał 
anegdoty z życia wzięte. Jako wójt, 
miałam przyjemność współpracować 
z Księdzem, w tym roku, przy tworze-
niu filmu z okazji 100-lecia jubileuszu 
urodzin papieża Jana Pawła II. Film 
i wspomniany folder to jedne z kilku 
namacalnych pamiątek po Księdzu. 
Oczywiście prócz pamięci o nim. 

We wspomnieniach Kr ystia-
na Iwańskiego, nauczyciela PSP 
w Chróścinie

Każde pożegnanie, a szczególnie to 
ostatnie skłania do zadumy i reflek-
sji. Wspominamy wszystkie sprawy 
i działania łączące nas z osobą, która 
odeszła od nas na zawsze. 27 listopada 
2020 r. przyszło nam pożegnać Księ-
dza Ryszarda Michalika, dla parafian 
z Chróściny proboszcza, a dla szkol-
nej społeczności katechetę i pedago-
ga. Jego posługa we wspólnocie para-
fialnej, a także wśród uczniów szkoły 
w Chróścinie trwała krótko, zaledwie 
4 lata, ale na zawsze pozostawi ślad 
w naszych sercach. Ksiądz Ryszard 
kochał życie, swoje powołanie i swo-
ją posługę. Z pasją przygotowywał się 
do wypełniania obowiązków kapłana. 
Byliśmy tego świadkami na co dzień. 
Ożywił społeczność parafialną, ale też 

„Jestem człowiekiem, który kocha ludzi i chce być na nich otwarty. Wierzę, że dobro, 
które się daje, wraca i to pomnożone” ks. Ryszard Michalik 1963-2020, proboszcz parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie

Ksiądz proboszcz Covid-19 zaraził się 
pod koniec października. W związku z cięż-
kim przebiegiem choroby trafił do szpitala. 
W niedzielę 22 listopada do parafian dotarła 
smutna wiadomość o śmierci księdza. Od-
szedł w wieku 57 lat.

Ciało z trumną proboszcza spoczęło na 
cmentarzu w Chróścinie. Podczas dwu dnio-
wych uroczystości pogrzebowych wierni mieli 
możliwość odmówienia modlitwy indywidual-
nej czuwając przy trumnie księdza. Odprawio-
ny został również Apel Jasnogórski i różaniec. 
W ostatnim pożegnaniu towarzyszyli probosz-
czowi przedstawiciele samorządu, instytucji 
publicznych, lokalnych instytucji oświatowych, 
a przede wszystkim wierni z parafii, którzy nie 
kryli smutku i żalu po stracie.

KS. rySzarD mIchalIK 
We WSpomnIenIach WIernych



grudzień

9
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
życie gminy dąbrowA

swoim entuzjazmem potrafił porwać 
młodych ludzi i zachęcić do działania. 
Nauczał dzieci, modlił się z nimi, pod-
różował, śpiewał, a nawet tańczył. „Bal 
Wszystkich Świętych”, którego był 
pomysłodawcą stał się niezwykłym 
p a r a f i a l ny m ,  a l e  i   s z k o l ny m 
wydarzeniem. Niespodziewana śmierć 
przerwała to wszystko, wstrząsnęła 
nami pozostawiając pustkę, którą 
możemy wypełnić jedynie pięknymi 
wspomnieniami o tym wyjątkowym 
człowieku. Przeżywamy teraz czas 
Adwentu,  czas  oczekiwania na 
przyjście Pana Jezusa, gdyby Ksiądz 
Proboszcz Ryszard Michalik żył, 
czekał by wraz z nami, dzieląc się 
Dobrą Nowiną podczas mszy rorat-
nich…on jednak już nie musi czekać, 
bo stanął przed Bogiem w niebie.

Proboszcz parafii był również jej 
dobrym gospodarzem

We wspomnieniach Alfreda Bi-
skupa, członka Rady Parafialnej, 
Radnego Gminy Dąbrowa

 
Śp. Ks. Ryszard Michalik był w na-

szej parafii zaledwie cztery lata, ale 
dzisiaj z perspektywy czasu możemy 
powiedzieć, że był u nas AŻ czte-
ry lata. Posługę kapłańską w naszej 
parafii rozpoczął w sierpniu 2016 
roku, a już w ostatnim dniu grudnia 
tego samego roku, złożyliśmy razem 
z Proboszczem do Borów Niemod-
lińskich, projekt o dofinansowanie do 
renowacji i malowania naszego koś-
cioła– to jak dzisiaj wygląda nasza 
świątynia to właśnie Jego zasługa.

Ksiądz odbudował w nas relacje 
i miał dobry, otwarty kontakt z ludź-
mi. Miał bardzo wielkie serce szczegól-
nie dla dzieci. Potrafił przyciągnąć je 
do kościoła, a one bardzo licznie brały 
udział we mszy św. jak również bar-
dzo licznie w nabożeństwach różańco-
wych i adwentowych. Dziś dzieci py-
tają mnie : A kto teraz będzie z nami 
śpiewać ? 

 Sumiennie wykonywał swoje obo-
wiązki duszpasterskie i te gospodarskie 
jako gospodarz całej parafii. Swoich 
parafian traktował jak rodzinę i dzięki 
temu msze były przyjemne, a z kościo-

ła wychodziło się z uśmiechem, gdyż 
bardzo często na koniec mszy św. po-
wiedział …dobry kawał!

Ksiądz brał zawsze udział w sprzą-
taniu przy placu kościelnym czy par-
kingu, często widzieliśmy jak sprząta 
plac przy plebani, sam brał taczkę 
i woził liście i śmieci do pojemnika. 

Przez ten krótki okres swojej posłu-
gi w naszej parafii, wielokrotnie gościł 
w każdym domu, w każdej naszej pa-
rafialnej rodzinie, gdzie był przyjmo-
wany z radością i otwartym sercem. 
Parafian razem i każdego z osobna 
tak traktował, że można było czuć się 
w jego obecności bardzo dobrze i wy-
jątkowo. Zawsze będę Go mile wspo-
minać i na zawsze pozostanie w mojej 
pamięci.

Ksiądz proboszcz czynnie uczest-
niczył w życiu społecznym sołectw 
Mechnice i Chróścina.

We wspomnieniach Magdaleny 
Podsady, sołtys Chróściny

Jako pierwsi w dekanacie mieliśmy 
w naszym kościele relikwie Jana Pawła 
II, wspomina sołtys Chróściny. Ksiądz 
proboszcz dzięki swojemu zaangażo-
waniu sprowadził je do naszego koś-
cioła. Miał umiejętność mówienia do 
ludzi. Potrafił rozmawiać z dziećmi. 
Przekładało się to na ich udział we 
mszach świętych. Był zaangażowany 
w życie kościoła zarówno te religijne 

jak i społeczne. Włączał się w prace 
renowacyjne i remontowe, które ob-
jęły kościół, salkę katechetyczną i par-
king. Był otwarty na ludzi. Zawsze 
wychodził do nich z sercem na dłoni. 
Potrafił wspierać parafian w trudnych 
chwilach, odwiedzał ich w domu nio-
sąc dobre słowo. Wspominam prace 
w radzie parafialnej. Ksiądz nigdy nie 
narzucał swojego zdania. Umiał słu-
chać naszych argumentów, rozważał 
je. Każdego traktował jak swojego 
przyjaciela. Śmierć księdza to ogrom-
na strata dla naszej społeczności pa-
rafialnej– dodaje Magdalena  
Podsada.

Teresa Kowolik sołtys Mechnic

Św.  Pamię c i  ks iądz  Ryszard 
był  bardzo dobr ym kapłanem, 
p r o b o s z c z e m ,  g o s p o d a r z e m 
i przyjacielem. W naszej pamięci 
pozostanie jako osoba bardzo ciepła 
i otwarta na parafian. Ksiądz był 
zaangażowany w  życie społeczne 
wsi Chróścina i  Mechnice. Jako 
pasterzowi bliskie serca były jego 
owce, a najbliższe te małe owieczki– 
dzieci. Pozostawił po sobie duży 
ślad jego gospodarowania co widać 
w odremontowanej świątyni, plebani, 
salce katechetycznej czy grocie 
lurdzkiej przy cmentarzu. Działania 
księdza odczuwalne będą przez szereg 
lat i kolejne pokolenia wiernych.
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243 gospodarstwa rolne na terenie naszej gminy 
podlegały spisowi rolnemu. Według danych, 
podanych przez Główny Urząd Statystyczny 
frekwencja w gminie wyniosła 100%

Obowiązek realizacji spisów, raz na 10 lat, na państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej nakłada rozporządzenie Parla-

mentu Europejskiego. 

– Spis dotyczył szeregu tematów takich jak: ochrona roślin, 
użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospo-
darskie, nawożenie, budynki gospodarskie, ciągniki, maszyny i 
urządzenia rolnicze, działalność gospodarcza, struktura docho-
dów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa 
indywidualnego, aktywność ekonomiczna, chów i hodowla ryb, 
wyjaśnia Aldona Opolska, rachmistrz z terenu gminy Dąbrowa. 

poWSzechny SpIS rolny  
DobIeGł Końca 

Frekwencja w naszej gminie jest imponująca, co świadczy o od-
powiedzialności i obywatelskiej postawie naszych mieszkańców, 
dodaje rachmistrz.

Wszystkim rolnikom serdecznie dziękujemy za taką postawę!!

100 sztuk domowych zestawów do ochrony 
osobistej przeciw COVID-19 trafiło do 
potrzebujących z terenu gminy Dąbrowa. 

Jednym z projektów w ramach kampanii Opol-
skie się wspiera było przekazanie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego 100 
sztuk zestawów domowych do ochrony osobistej 
przeciw COVID-19. W skład zestawu weszły: 
maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz 
płyn do dezynfekcji rąk wraz z ulotką informa-
cyjną. Zestawy za pośrednictwem Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dąbrowie zostały przekaza-
ne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Gminy Dąbrowa.

Głównym założeniem programu jest wsparcie 
mieszkańców regionu w dobie pandemii. W ra-
mach kampanii podejmowane są wspólne działa-
nia z lokalnymi samorządami, organizacjami po-
zarządowymi, organizacjami otoczenia biznesu, 
z mediami i wszystkimi instytucjami, które chcą 
pracować na rzecz innych.

opolSKIe SIę 
WSpIera
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Od 1 grudnia najbardziej 
potrzebujący mieszkańcy gminy 
korzystają ze wsparcia kuriera 
społecznego oraz dożywiania 
osób niesamodzielnych 
w ramach programu  
„Nie sami dzielni”, 
realizowanego przy wsparciu 
Marszałka Województwa 
Opolskiego

Ciepłe posiłki dla osób samotnych i nie-
samodzielnych, a także pomoc ku-

riera społecznego w robieniu zakupów, 
to główne założenia pojektu NIE SAMI 
DZIELNI, do którego przystąpiliśmy 
już po raz drugi we współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i Urzędem Marszałkowskim – wyjaśnia 
Małgorzata Zaparta kierownik OPS 
w Dąbrowie. 

W tej edycji projektu ze wsparcia ko-
rzysta 45 osób w ramach dożywiania, 
a także 20 osób w ramach zadań kuriera 
społecznego. 

– Dla takich osób jak ja, samotnych 
i schorowanych jedyna okazja na zje-
dzenie ciepłego posiłku w ciągu dnia – 
mówi mieszkaniec gminy korzystający 
ze wsparcia. Po śmierci żony mieszkam 

sam i nie mam siły, żeby samemu coś 
ugotować. Tym bardziej teraz trudno 
wyjść do sklepu, bo człowiek się boi 
tego wirusa-dodaje.

Oferta wsparcia skierowana jest do 
osób starszych samotnie gospodarują-
cych, nieposiadających rodziny i nie-
pełnosprawnych, które spełnią wymogi 
programu.

proGram „nIe SamI DzIelnI” 
Dla potrzebujących

Łącznie 800 komputerów wraz 
z oprogramowaniem trafiło do szkół na terenie 
aglomeracji Opolskiej. Placówki z terenu gminy 
Dąbrowa otrzymały razem 22 komplety.

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej wraz z Za-
rządem Województwa Opolskiego, przekazał środki na 

realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program 
twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 
Opolskiej. W ramach projektu zakupione zostały kompu-
tery dla szkół podstawowych. Do placówek w gminie Dą-
browa trafiły łącznie 22 zestawy: 7 do szkoły w Dąbrowie, 
8 do szkoły w Chróścinie i 7 do szkoły w Naroku.  Sprzęt 
wykorzystywany będzie przez nauczycieli, do prowadzenia 
edukacji on-line. Zdecydowanie wpłynie to na komfort 
pracy jak i jakość zajęć, realizowanych w trybie zdalnym. 
Dzięki zakupionym komputerom umożliwiony będzie rów-
nież stały kontakt nauczyciela z uczniem.

Do SzKół poDStaWoWych trafIły 
Kolejne Komputery
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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

Czysta gmina 
w Twoich rękach

PosPrząTaj  Po 
swoim Psie!!!

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


