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eKSPReS 
PRZeZ 

inWeSTycJe

W realizacji:

i przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie, koszt inwestycji oszacowano na 1 340 000 złotych.  
60% dofinansowania samorząd gminy pozyskał ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy Karczowem a Ciepielowicami. Szacowany koszt 
zadania to 780 000 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 436 000 zł

i przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Ciepielowice. Koszt zadania oszacowano na 89 000 zł. Środki  
na realizację inwestycji pochodzą z budżetu gminy Dąbrowa

i przebudowa ul. Wiejskiej w Karczowie. Koszt inwestycji oszacowano na 884 000 zł.  
60 % dofinansowania pozyskano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

i przebudowa ul. Zielonej i ul. Akacjowej w Dąbrowie. Koszt zadania oszacowano na 736 000 zł. 
Dofinansowanie w wysokości 468 000 zł pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1 100 000 zł.  
70 % dofinansowania pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

i termomodernizacja zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Żelaznej. Wartość zadania oszacowano na kwotę 
600 000 zł. 70 % dofinansowania pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

i modernizacja wnętrza budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie. Koszt zadania oszacowano na 1 400 000 zł. 
Kwotę 600 000 zł pozyskano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

i remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej. Koszt zadania oszacowano na kwotę 250 000 zł. 
Dofinansowanie w wysokości 156 000 zł pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2014-2020

ZakońcZono:

i przebudowa ul. Miodowej w Karczowie. Koszt zadania oszacowano na kwotę 94 000 zł. Środki na realizację 
inwestycji pochodzą z budżetu gminy Dąbrowa.
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Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa, 
Anna Cisowska, prezes Stowarzyszenia „Nasze 
Ciepielowice” oraz Lukas Gogol, muzyk z Chróściny, 
zostali nagrodzeni Srebrnymi Laurami Kompetencji 
i Umiejętności. 

Srebrny Laur Kompetencji i Umiejętności to dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie i kolejna motywacja do pracy – mówi Kata-

rzyna Gołębiowska-Jarek. Spełniam się w pracy z ludźmi i dla 
ludzi. To dla mnie zaszczyt, że moją działalność dostrzegła zna-
mienita kapituła, którą reprezentowali samorządowcy, przedsta-
wiciele nauki i biznesu.

Laury Kompetencji i Umiejętności przyznaje kapituła, powo-
łana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Opolu. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu, oświa-
ty, kultury, sztuki, są to m.in. Sławomir Kłosowski, Wojewoda 
Opolski, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, 
Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola, dr hab. inż. 
Marcin Lorenc, Rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. 
Marek Masnyk, Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. 
Marian Duczmal, Przewodniczący Rady OIG.

Na liście osób, wyróżnionych podczas gali znaleźli się rów-
nież Anna Cisowska prezes Stowarzyszenia „Nasze Ciepielowi-
ce” oraz Lukas Gogol młody muzyk z Chróściny.

 – My, społecznicy, działamy z potrzeby serca, a nie dla na-
gród czy wyróżnień – wyjaśnia Anna Cisowska. – Jednak jest 
mi niezmiernie miło, że to, co robię, zostało dostrzeżone przez 

kapitułę konkursu. 
Anna Cisowska otrzymała Srebrny Laur w kategorii Pro 

Publico Bono, za liczne działania na rzecz rodziny, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, a także kultury 
i dziedzictwa narodowego.

W kategorii Młode Talenty wyróżniony został Lukas Gogol 
z Chróściny. Młody muzyk, laureat programu „Mam talent”.

 – Nie spodziewałem się, że otrzymam Laur Kompetencji 
i Umiejętności – mówi Lukas Gogol. Cieszę się, że moja dzia-
łalność została doceniona przez kapitułę konkursu. Przyszłość 
wiążę z muzyką i ta nagroda jest potwierdzeniem, że dokona-
łem właściwego wyboru. 

naGroDzenI SrebrnymI lauramI 
KompetencjI I umIejętnoścI 
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Niezwykły sposób na 
integrację dla najmłodszych 
mieszkańców przygotowało 
Koło DFK w Żelaznej. Motywem 
przewodnim kolejnej edycji „Nocy 
Bajek” były „Trzy piórka” bajka 
autorstwa braci Grimm.

W magiczny świat baśni przeniósł 
dzieci zaproszony gość, Katarzyna 

Gołębiowska Jarek, wójt gminy Dąbro-
wa, która przeczytała uczestnikom spot-
kania tytułową bajkę. Następnie odbyły 
się warsztaty robienia łapaczy snów, 
a także malowania bajkowego plakatu. 
Prawdziwą niespodzianką dla dzieci, 
okazały się odwiedziny tajemniczych 
bajkowych postaci.

noc bajeK w Żelaznej

Podczas Mistrzostw Polski w wielobojach seniorów, 
które odbyły się 26-27 czerwca w Warszawie, 
mieszkaniec Dąbrowy Jacek Chochorowski wywalczył 
tytuł vice Mistrza Polski w wieloboju. Jednocześnie 
ustanawiając nowy rekord życiowy w skoku wzwyż 
i w całym wieloboju. Gmina Dąbrowa od 2019 roku 
wspiera finansowo naszego medalistę w formie 
przyznanego stypendium sportowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów!

jacek chochorowski 
Vice mistrzem polski

przy Zamku w Dąbrowie

XII  Dąbrowskie  
Spotkania z Poezją Śpiewaną

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

3 września , godz. 18:00
Agata Rymarowicz
Sergiusz Stańczuk
Bractwo Wiecznego Natchnienia
Maciej Balcar
Grażyna Łobaszewska & Ajagore

4 września , godz.18:00
Jan i Klan

Póki co
Oreada

U studni
Carrantuohill
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Sportowe emocje 
związane z EURO 2020 
towarzyszyły podczas 
pikniku zorganizowanego 
w Mechnicach. 
Organizatorzy LZS 
Mechnice, gmina 
Dąbrowa oraz Gminny 
Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie 
zadbali o szereg atrakcji 
dla małych i dużych 
fanów sportu.

Przygotowaliśmy szereg 
atrakcji dla uczestników. 

Konkursy sportowe, dmuchaną 
strefę aktywności czy cieszący 
się od lat, wielką popularnością 
mecz panny – mężatki, wyjaś-
nia Krystian Golec, współorga-
nizator wydarzenia.

 – Dziewczyny zaprezento-
wały się fantastycznie i zagra-
ły do ostatniej minuty meczu 
mimo ulewnego deszczu. 
Jestem pełen podziwu dla za-
angażowania naszych sports-
menek. Wielkie gratulacje dla 
zwyciężczyń, ale i pokonanych. 
Bo tak naprawdę wszyscy byli 
wygrani – mówi Marek Leja, 
prezes LZS Mechnice. 

Również panie grające na 
boisku nie kryły zadowolenia:

 – Świetna zabawa, niezwy-
kłe emocje, a przede wszyst-
kim integracja, tak w kilku 
słowach możemy podsumo-
wać mecz, wyjaśniają zawod-
niczki.

Wieczór kończyły sportowe 
emocje związane ze wspólnym 
kibicowaniem podczas finało-
wego meczu Euro Włochy-
-Anglia.

 – Super pomysł, takie 
wspólne kibicowanie. Mamy 
wspaniałe zaplecze, które 
można wykorzystywać do tego 

rodzaju przedsięwzięć - mó-
wią uczestnicy pikniku.

Na prace związane z budową 
wiaty i położeniem kostki bru-
kowej na boisku LZS Mechnice, 
w przeciągu ostatnich 3 lat z bu-
dżetu gminy Dąbrowa przeka-
zane zostały środki w wysokości 

100 000 zł. Gmina przeznaczyła 
również na bieżącą działalność 
klubu w 2021 roku, dotację 
w wysokości 68 000 zł.

Pan ny  –  Mę ż at k i  2 - 5 
(Bramki: Trzeciak, Jendry-
schik – Machnik 3, Otorow-
ska, Mrożek) 

Strefa KIbIca w mechnIcach

panny skład – Kinga Kotula, emilia Jendryschik, Kamila 
Borowicz, Sandra Kopiec, Laura Glombik, Aleksandra Trzeciak, 
Helena młodawska 
mężatki skład – Agnieszka Otorowska, natalia mrozek, 
Beata Gonsior, Aleksandra machnik, Anita Jonczyk, Patrycja 
Dobrowolska, Katarzyna Gołębiowska–Jarek. 
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W procesie realizacji inwestycji związanej 
z wykonaniem kanalizacji w miejscowości 
Skarbiszów kończy się właśnie kolejny etap związany 
z aktualizacją projektu. Wartość realizacji zadania 
oszacowano na 4 000 000 zł. 50% dofinansowania 
samorząd pozyskał ze środków UE.

Za nami kolejny etap w aktualizacji projektu dotyczącego wy-
konania kanalizacji w miejscowości Skarbiszów. To inwesty-

cja na którą mieszkańcy czekają wiele lat. Jesteśmy po spotkaniu 
konsultacyjnym z mieszkańcami i biurem projektowym. Planu-
jemy przebieg inwestycji oraz wyjaśniamy wszelkie wątpliwości 
mieszkańców, wyjaśnia Marcin Oszańca, zastępca wójta.

Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony jeszcze 
w tym roku. Realizacja zadania planowana jest na rok 2022.

 – Budowa kanalizacji, to dla wszystkich mieszkańców Skar-
biszowa znakomita wiadomość, tłumaczy sołtys Jerzy Niedwo-
rok. Mieszkańcy od dawna czekali na tę inwestycję, która miała 
być robiona wiele lat temu. Lata mijały, ale w tym temacie nic 

ruSza najDroŻSza InweStycja 
w GmInIe Dąbrowa

Oddajemy w Państwa 
ręce książkę pod tytułem 
„Opowieść o Prądach”, 
która jest zbiorem 
informacji o naszej wsi, 
jakie pozyskaliśmy 
z wielu opracowań 
historycznych oraz 
z Państwa wspomnień 
i opowiadań, ale także 
własnej wiedzy”, czytamy 
we wstępie książki, 
której autorami są Joanna 
Milewicz i Andrzej 
Piotrowicz.

Wieczór autorski odbył 
się w świetlicy wiejskiej 

w Prądach. Podczas spotkania 
licznie zgormadzeni miesz-
kańcy mogli dowiedzieć się 
o procesie powstawania książ-

ki, źródłach z jakich korzystali 
autorzy czy podziale ról jaki 
stworzyli sobie podczas pisa-
nia książki.

 – Nasza książka składa się 
z kilkunastu rozdziałów. Stara-
liśmy się zawrzeć w niej wszyst-
kie najważniejsze informacje 

związane z naszą miejscowoś-
cią. Mamy nadzieję, że zamiesz-
czone w niej zdjęcia wzbudzą 
zainteresowanie i jeszcze więk-
szą ciekawość i sentyment do 
Prądów. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wsparli nas 
w procesie tworzenia książki, 
dodają autorzy.

Całość spotkania uświetnił 
wspaniały występ muzyczny 
przygotowany przez Alicję 
i Grzegorza Kowalik, którzy 
przenieśli zgromadzoną pub-
liczność w magiczny świat 
zaczarowanych muzycznych 
dźwięków.

opowIeść o prąDach

się nie działo. Dziś widzimy już postępy i czekamy na rozpoczę-
cie prac, dodaje sołtys.
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Piękna Wieś Opolska 
2021 oraz Najlepszy 
projekt odnowy 
wsi to kategorie w 
jakich zmierzy się 
sołectwo Narok w 
tegorocznym konkursie 
organizowanym przez 
Zarząd Województwa 
Opolskiego.

W tegorocznym konkursie 
zgłoszonych zostało jede-

naście wsi i trzynaście projek-
tów odnowy wsi. Jak zapew-
niają organizatorzy konkurs na 
trwałe wpisał się w kalendarz 
organizowanych przedsięwzięć. 
Umożliwia  on wyłonienie na-
jaktywniejszych społeczności 
lokalnych, które są motorem 
rozwoju ich miejscowości.

Sołectwo Narok zaprezen-
towało projekt Narok „Wieś 
lasu, wody i zagrody” oraz 
działania jakie podejmuje lo-
kalna społeczność na rzecz 

rozwoju wsi. Komisji przed-
stawione zostały urokliwe za-
kątki miejscowości, tradycyj-
ne gospodarstwa, publiczne 
przedszkole wyróżniające się 
działalnością proekologiczną, 
prężnie rozwijająca się firma 
Państwa Krause, a także or-
ganizacje działające na tere-
nie sołectwa: Koło Gospodyń 
Wiejskich, Klub Seniora, OSP 
czy Stowarzyszenie Narok.

naroK w KonKurSIe  
pIęKna wIeś opolSKa

DIaloG łączy
W Naroku odbyło się spotkanie z Rafałem Bartkiem, 
przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego 
oraz przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy z sa-
morządem, instytucjami kultury i liderami społecznymi 

z terenu gminy Dąbrowa, mającej na celu poszerzenie ofer-
ty kulturowej skierowanej do mieszkańców gminy. 

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele samorządu: Ka-
tarzyna Gołębiowska – Jarek, wójt gminy Dąbrowa, Marcin 
Oszańca z-ca wójta, Ilona Lenart, sekretarz gminy, Anita Jon-
czyk, dyrektor GOKiR, Maria Śmigielska sołtys Naroka wraz 

z przedstawicielami rady sołeckiej, Gabriela Księżyk z Koła Go-
spodyń Wiejskich, Piotr Lisoń prezes Koła DFK Narok, a także 
liderzy społeczni i przedstawiciele organizacji działających na 
terenie sołectwa Narok.
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„Rusz komórką” pod 
takim hasłem rozpoczęły 
się wakacyjne zajęcia 
w gminie Dąbrowa 
organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Z oferty może 
skorzystać każdy, kto 
chce wolny czas spędzić 
kreatywnie i twórczo.

W tym roku nasza oferta 
obejmuje zajęcia arty-

styczne oraz warsztaty filmo-
we. Te drugie udało się nam 
zorganizować dzięki środkom 
zdobytym w ramach progra-
mu „Eduko – Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021-Opolskie, 
w wysokości 8 tys. złotych. 
Stworzony przez nas projekt 
Wy-twórcy.pl – Akademia 
Młodego Filmowca to taki 
start z ofertą dla młodych 

mieszkańców naszej gmi-
ny, którą mam nadzieję uda 
się rozwinąć w  kolejnych 
latach, wyjaśnia Anita Jon-
czyk, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Dąbrowie.

Warsztaty odbywają się 
w  dwóch cyklach i   może 
z nich skorzystać łącznie 20 
młodych twórców. Pierwsze 
zajęcia rozpoczęły się w poło-
wie lipca, drugie zaplanowano 
na sierpień. Oba cykle trwają 
5 dni. W ramach projektu 
oprócz wspomnianych war-
sztatów, uczestnicy wezmą 
udział w wizycie studyjnej do 
kina Meduza w Opolu, gdzie 
zobaczą jak funkcjonuje kino 
od kulis. Finałem projektu bę-
dzie festiwal filmowy, podczas 
którego zostaną zaprezento-

wane realizacje powstałe na 
zajęciach szerokiemu gronu 
odbiorców.

Projekt „Eduko – Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021 
– Opolskie” dofinansowano 
ze środków Ministra Kultu-
ry Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultu-
ry oraz budżetu województwa 
opolskiego. Został objęty pa-
tronatem honorowym mar-
szałka Andrzeja Buły.

Kolejną propozycją skiero-
waną do dzieci i młodzieży są 
zajęcia artystyczne, również 
o tematyce filmowej.

 – Zajęcia ukierunkowa-

ne są na tematykę filmową 
i bajkową. Pozostając w tym 
świecie tworzymy zarówno 
rysunki jak i  rzeźby, które 
będzie można podziwiać na 
wystawie podczas wrześnio-
wego festiwalu filmowego – 
wyjaśnia Roksana Odziomek, 
instruktorka zajęć.

W ramach organizac j i 
czasu wolnego dla dzieci 
realizowane są również za-
jęcia świetlicowe przez wy-
chowawcę podwórkowego 
w ramach działań realizowa-
nych przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Dąbrowie. 
Wszystkie zajęcia dla dzieci 
są bezpłatne

artyStyczne waKacje 
w GmInIe Dąbrowa
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Tłumy wiernych kibiców, 
race, podziękowania, 
a także rodzinna 
atmosfera, towarzyszyły 
piłkarzom z Dąbrowy 
podczas zakończenia 
sezonu. 

Piękny, nowoczesny obiekt 
sprzyja wszelkim wydarze-

niom sportowym, tłumaczy 
mieszkanka Dąbrowy. Czę-
sto przychodzę tu z dziećmi, 
a  tego typu wydarzenia są 
również okazją do spotkania 
z przyjaciółmi.

Dla sportowców wydarzenie 
to było również okazją do po-
dziękowania wszystkim, którzy 
wspierają klub i jego działania.

 – Ten sezon był inny niż 
wszystkie. Przerwa w  roz-

grywkach, mecze bez pub-
liczności, brakowało nam 
klimatu do jakiego przywy-
kliśmy podczas meczów, wy-
jaśniają zawodnicy KS Dąbro-
wa. Chcieliśmy podziękować 
wszystkim, którzy wspierają 
naszą działalność, samorządo-
wi, pani wójt, a także wiernym 
kibicom.

Nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny zo-
stał utworzony w  ramach 
z a d a n i a  r e a l i z o w a n e g o 
przez Stowarzyszenie SSKF 
KS Dąbrowa, a także zaan-
gażowania gminy Dąbrowa. 
Samorząd wsparł inwestycję 
finansowo, a także nadzoro-
wał jej przebieg. Całkowita 
war toś ć  zadania  w ynio-
sła ponad 520 000 zł przy 

wsparciu samorządu kwotą 
220 000 zł.

 – Budowa rolkowiska 
i skateparku w Dąbrowie to 
modelowy przykład współpra-
cy na linii samorząd organi-
zacja pozarządowa, wyjaśnia 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek, 
wójt gminy Dąbrowa. Cieszy 
mnie funkcjonalność obiek-
tu i jego ponad pokoleniowy 
charakter. Zaangażowanie 
sportowców w dbałość o wy-
gląd obiektu świadczy o tym, 
że społeczność lokalna moc-
no utożsamia się z działania-
mi mającymi na celu poprawę 
komfortu życia na wsi. Tylko 
wspólna praca i wzajemne 
zrozumienie może przynosić 
dobre efekty z korzyścią dla 
naszych mieszkańców.

Pod koniec ubiegłego roku, 
za kwotę 32 tys. złotych, sa-
morząd gminy zakupił działkę 
sąsiadującą z obiektem spor-
towym, w celu zapewnienia 
bezpieczniejszego dojazdu 
do obiektu, a  także posze-
rzenia oferty rekreacyjnej. 
Obecnie trwają prace przy 
ul. Kolejowej w ramach któ-
rych zaplanowano gruntowną 

przebudowę drogi na odcin-
ku o długości około 600 me-
trów. Obejmie ona stworzenie 
nowej nawierzchni, ścieżki 
pieszo-rowerowej, parkingu 
i wiaty dla rowerów, placu 
dla foodtrucka. Inwestycja 
zakłada również wykonanie 
odwodnienia oraz oświetle-
nia. Na tę inwestycję gmina 
Dąbrowa pozyskała dofinan-
sowanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Wartość 
inwestycji wyniesie ponad 1,4 
mln zł. Z funduszu udało się 
zdobyć 60% kwoty potrzebnej 
na realizację przedsięwzięcia.

 – Dziękujemy za wsparcie, 
zrozumienie i merytoryczne 
rozmowy. Czujemy, że mamy 
wokół siebie mnóstwo osób, 
które chcą, aby sport w na-
szej gminie i miejscowości 
się rozwijał i  trafiał do jak 
największej liczby odbiorców. 
Wszystko co dzieje się teraz 
wokół obiektu sprawia, że 
czujemy dodatkową motywa-
cję do działania. Cieszy nas, że 
w Dąbrowie jest obiekt spor-
towy na miarę dużych aglo-
meracji miejskich, wyjaśniają 
sportowcy.

pIłKarze z Dąbrowy śwIętowalI 
zaKończenIe Sezonu
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Mieszkańcy Siedlisk, 
Skarbiszowa 
i Ciepielowic 
zdecydowali, kto przez 
następne 4 lata będzie 
reprezentował ich 
miejscowości  
jako sołtys.

W  Siedliskach funkcję 
sołtysa w  najbliższej  ka-
dencji pełnić będzie Maria 
Słodkowska. W skład Rady 
Sołeckiej weszli: Zdzisław 
Kownacki, Magdalena Le-
wanda, Eugeniusz Nowak, 
Jolanta Utko, Kazimierz 

Kamiński. W zebraniu wzię-
ło udział 34 mieszkańców 
Siedlisk. W  Skarbiszowie 
mieszkańcy zdecydowali, że 

na stanowisku sołtysa przez 
następną kadencję widzą 
dotychczasowego sołtysa Je-
rzego Niedworok. W skład 

Rady Sołeckiej weszli: Nie-
dworok Bogusława, Głodek 
Anna, Nazimek Kamila, 
Ulańczyk Józef ,  Głodek 
Krystyna.

R ó w n i e ż  m i e s z k a ń c y 
Ciepielowic zadecydowa-
l i  o   wyborze sołtysa.  Na 
najbliższą kadencję została 
nim wybrana Anna Cisow-
ska. W skład Rady Sołeckiej 
weszli: Monika Gocka, Ka-
rolina Sąsiadek, Franciszek 
Maciejewski, Marta Cie-
ślik, Dariusz Kozłowski . 
W zebraniu udział wzięło 
78 mieszkańców.

wybralI SołtySów

Na realizację Funduszu 
Sołeckiego we wszystkich 
miejscowościach z budżetu 
gminy przeznaczona 
została kwota  
384.332,67 zł. 

PrąDy
W  tym roku przy wspar-

ciu środków pochodzących 
z Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej udało się sołectwu 
rozbudować plac rekreacyjno-
-wypoczynkowego. Powstało 
kolejne miejsce wyposażone 

w urządzenia dla dzieci, ukwie-
cone i ogrodzone.

Na realizację przedsięwzięcia 
przeznaczono ponad 17.000 zł 
pochodzących z funduszu so-
łeckiego, kwota 5.000 zł pocho-
dziła ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego, a ponad 3.000 
zł, sołectwo pozyskało z nagród 
i środków od sponsorów. 

Ogromne znaczenie przy re-
alizacji zadania miało zaanga-
żowanie mieszkańców, którzy 
z zapałem społecznie pracowali 
aby wesprzeć tą inicjatywę.

realIzacje funDuSzu SołecKIeGo



lipiec

11
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 1
życie gminy dąbrowA

Wójt Gminy Dąbrowa
Sołtys i Rada Sołecka
zapraszają na

Gminno-Parafialne 
    

Niewodniki
29 sierpnia 2021 r.

Gminne Dożynki 
w Niewodnikach

ORGANIZATORZY:

PROGRAM:

11:00  uroczysta Msza Dożynkowa 

            w kościele Narodzenia Najświętszej 

            Maryi Panny w Niewodnikach

  uroczysty obiad 13:00

           - Park w Niewodnikach

  korowód dożynkowy 14:30

           - start boisko LZS w Niewodnikach

  uroczyste otwarcie Dożynek15.30

Dodatkowo : catering na świeżym powietrzu, strefa dmuchańców, 
                           wata cukrowa, popcorn, strefa chillout, animacje dla dzieci

DOŻYNKI

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
  występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 16:15

            w Naroku
  występ Gminnej Orkiestry Dętej Wind Power16:30
  występ zespołu Scorpion17.00
  występ zespołu Euforia z Popielowa17:20
  występ grupy tanecznej Niwniczanki17:40
  rozstrzygnięcie konkursu 18:00

            na najlepiej przybraną posesję dożynkową
  rozstrzygnięcie konkursu Koron Żniwnych18:20
  rozstrzygnięcie konkursu 18:40

             Moja Zagroda i Aktywna Wieś
  występ Zespołu Wesoły Masorz19:20

zabawa taneczna z zespołem Mejors20:30  

Sołectwo Niewodniki

Zbigniew Kubalańca, 
Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego 
oraz Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek 
podpisali umowę 
na dofinansowanie 
przebudowy drogi 
Zielonej i Akacjowej 
w Dąbrowie. 

W wyjątkowych okolicznoś-
ciach przyrody mogliśmy 

podsumować dotychczasową 
współpracę, a także wyznaczyć 
dalsze kierunki działania, wy-
jaśnia Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 
Jesteśmy gminą bogatą w prze-
piękne zakątki, jednym z nich 
jest Stajnia w Karczowie. Pro-
mujemy nasze lokalne dobra 
najszerzej jak się da. 

Podczas spotkania została 
podpisana umowa na dofinan-
sowanie realizowanej inwesty-
cji, przebudowę drogi Zielo-
nej i Akacjowej w Dąbrowie. 
Dofinansowanie na realizację 
tego zadania, w wysokości 
468 000 zł pozyskano z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. War-
tość inwestycji oszacowano 
na 736 000 zł.

SpotKanIe marSzałKa  
z przeDStawIcIelamI 
SamorząDu
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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

 9 sierpnia br. 9.00-14.00 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

ul. Powstańców Śląskich 2 


