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W realizacji:

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

 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 Ochrony 
Gruntów Rolnych 436 000 zł

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

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

 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 

 modernizacja wnętrza budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie. Koszt zadania oszacowano na 1 400 000 zł. 
Kwotę 600 000 zł pozyskano ze środków rządowych 

 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

 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1 100 000 zł. 
70 % dofinansowania pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego

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

eKSPReS 
PRZeZ 

inWeSTycJe
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nowy roK 
SzKolny
Czas wracać do szkoły! Za nami uroczysta inauguracja 
roku szkolnego. 1 września do szkół powrócili 
uczniowie.

Wydarzeniu towarzyszyły ogromne emocje a także chwile 
radości ze spotkania z rówieśnikami. Uczniowie wypełnią 

szkolne korytarze i zasiądą w szkolnych ławkach. 

W rozpoczęciu roku szkolnego wzięło udział łącznie 568 ucz-
niów szkoły podstawowej (w tym 86 pierwszoklasistów) oraz 
232 przedszkolaków.

Wszyscy mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym nasi ucz-
niowie oraz przedszkolaki spędzą ten czas w szkołach oraz 
przedszkolach, a nie tak jak w poprzednim przed monitorami 
komputerów. Naszym uczniom życzymy wielkich sukcesów 
i wytrwałości a wszystkim nauczycielom, pracownikom admini-
stracji, rodzicom życzymy pomyślnej współpracy i cierpliwości.



SIerPIeŃ

4
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 1
życIe GmIny Dąbrowa

Data Dzień tygodnia Godzina
03 września piątek 17.00 – 18.30
07 września wtorek 16.00 – 17.30
09 września czwartek 18.00 – 19.30
14 września wtorek 16.00 – 17.30
17 września piątek 16.00 – 17.30
21 września wtorek 16.00 – 17.30
23 wrzesień czwartek 18.00 – 19.30
29 wrzesień środa 18.00 – 19.30

5 październik wtorek 16.00 – 17.30

Data Dzień tygodnia Godzina
7 październik czwartek 17.00 – 18.30

12 październik wtorek 17.00 – 18.30
14 październik czwartek 10.00 – 11.30
19 październik wtorek 16.00 – 17.30
21 październik czwartek 18.00 – 19.30
26 październik wtorek 17.00 – 18.30
28 październik czwartek 18.00 – 19.30

02 listopad wtorek 16.00 – 17.30
04 listopad czwartek 18.00 – 19.30

Projekt  jest finansowany w ramach Programu „fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego 
przez Polsko-amerykańską fundację wolności, realizowanego przez fundację edukacja dla Demokracji.”

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Droga Do Celu ruszył projekt.
Jego celem jest odbudowanie społecznych relacji uczniów z klas 4-8 oraz ich nauczycieli,  

zaburzonego na skutek pandemii COVID-19.
W ramach projektu odbywać się będą warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom od nowych technologii. 

Warsztaty odbywają się w szkołach od września i potrwają do listopada.

Dopełnieniem działań będzie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – dla uczniów, nauczycieli i rodziców – mieszkańców 
naszej gminy, którzy wskutek pandemii odczuwają pogorszenie samopoczucia oraz mają potrzebę uzyskania profesjonalnej 

konsultacji i pomocy psychologicznej. Wsparcie zapewni prezes Stowarzyszenia – Małgorzata Gosztyła – certyfikowany tera-
peuta, a przede wszystkim kobieta pełna ciepła i chęci niesienia pomocy innym. 

Wsparcie udzielane będzie telefonicznie pod numerem telefonu: +48 572 801 582 oraz podczas spotkań bezpośrednich, 
które zaplanowane są na 30 września, 8 i 29 października. 

TerMInarz DyżuróW TelefOnICznyCh:

„jeSteŚmy ważnI”

ten sam, ale nie taki sam
Za jakiś czas tak  będzie wyglądał budynek po byłym gimnazjum w Żelaznej. Obecnie budynek Publicznego 
Żłobka oraz oddziału Przedszkolnego zmieni się nie do poznania. Tak będzie wyglądać KRAINA MALUCHA
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W Gminie Dąbrowa po-
wstaje Forum Młodzieży,  czyli 
zespół konsultacyjny, doradczy 
i inicjatywny dla działań podej-
mowanych przez Wójta Gminy 
Dąbrowa Katarzynę Gołę-
biowską – Jarek w sprawach 
dotyczących młodzieży i nie 
tylko… To absolutna nowość. 

Zgłosić się może każdy 
mieszkaniec gminy, który 
chce zaangażować się w spra-
wy samorządu. Ważny jest 

wiek kandydata. Czekamy 
na osoby w wieku 13-23 lat. 
Zgłoszenie powinno zawierać 
minimum 5 podpisów popar-
cia młodzieży (13-23 lat). 

Droga Młodzieży, nasi 
samorządowcy liczą na Wa-
szą kreatywność, mądrość 
i wspólną chęć zmieniania na 
lepsze gminy Dąbrowa.

Szczegóły i  formularze 
zgłoszeniowe na stronie inter-
netowej oraz BIP gminy.

Plenerowe kino  
w Dąbrowie

Do Dąbrowy przyjechało kino. Takie inne niż dawniej, 
bo plenerowe. 

Publiczność dopisała. Pod gwiazdami, pod chmurką 
i w dobrych nastrojach mieszkańcy obejrzeli film „Halv-
dan – prawie wiking”. Wcześniej Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji zapewnił dzieciom animacje i inne atrakcje. To 
był dobrze spędzony czas, a ponieważ pomysł się spodobał 
z pewnością będzie kontynuacja.

W gminie powołany 
został koordynator ds. 
ochrony powietrza. Jego 
wynagrodzenie w całości 
sfinansowane jest ze 
środków unijnych.

Stanowisko to zostało utwo-
rzone w ramach projektu 

„Wdrożenie systemu zarzą-
dzania jakością powietrza 

w samorządach województwa 
opolskiego” finansowanego 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramch Programu LIFE 
a realizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Opolskiego.

Zadania koordynatora to 
m.in. udzielanie informacji 
mieszkańcom na temat możli-

wości uzyskania dofinansowa-
nia do wymiany źródła ciepła 
na ekologiczne i pomoc w wy-
pełnianiu wniosków o dotacje 
w ramach Programu Priory-
tetowego „Czyste Powietrze”. 
Inne to stworzenie gminnego 
programu ochrony powietrza, 
monitorowanie jego jakości, 
inwentaryzacja żródeł ciepła 
oraz pozyskiwanie środków ze-

wnętrznych na działania mają-
ce na celu poprawę jakości po-
wietrza i ochronę środowiska.

Kontakt z koordynatorem 
codziennie w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Dąbrowa po 
wcześniejszym umówieniu się 
na spotkanie  pod numerem 
telefonu:  77 464 10 10 w. 203, 
oraz adresem mailowym: bu-
downictwo@gminadabrowa.pl

Projekt pn. „wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” lIfe_aQP_oPolSKIe_2019.
Pl-lIfe19GIe/Pl/000398 finansowany ze środków unii europejskiej w ramach Programu lIfe i współfinansowany  

przez narodowy funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

StawIamy na czySte PowIetrze

forum młodzieży –  
tego jeszcze nie było!
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Dwa wypadki drogowe, 
pożar auta, a nawet 
ogromnej sterty konarów! 
Horror, na szczęście to 
tylko ćwiczenia czterech 
naszych jednostek OSP 
z Dąbrowy, Chróściny, 
Żelaznej i Naroka. 
Uczestniczyło w nich  
40 ochotników.

Po oficjalnym powitaniu 
i krótkim instruktażu przez 

Komendanta JRG2 st. kapt. 
Tomasza Pierzchały, wójta 
Gminy Dąbrowa Katarzyny 
Gołębiowskiej-Jarek, Komen-
danta Gminnego OSP Dariu-
sza Jagielskiego oraz prezesa 
OSP Dąbrowa Dawida Zie-
lonki, jednostki wyruszyły do 
akcji ćwiczeniowych.

Mieszkańcy mogli zoba-
czyć, jak wyglądają kolejno 
działania ratownicze przy 
w yp ad kach  drogow ych . 
Inscenizacje odbywały się 

na parkingu koło Urzędu 
Gminy.

Strażacy ćwiczyli pomoc 
uwięzionemu w pojeździe, 
bezpiecznie go ewakuując 
i udzielając pierwszej pomocy. 
Do wykonania zadania uży-
wano sprzętu hydraulicznego 
oraz pozostałych niezbędnych 
do tego celu narzędzi.

Następnie strażacy i miesz-
kańcy przemieścili się w oko-
lice dąbrowskich glinianek, 
gdzie przeprowadzono  ćwicze-
nia gaszenia pożarów. Płonące-
go samochodu przy użyciu pia-
ny oraz palących się konarów 
drzew ugaszonych wodą.

Po ćwiczeniach wszyscy 
udali się na plac koło remizy 
OSP. Na dzieci czekał dmu-
chany zamek, ścianka wspi-
naczkowa oraz gry i zabawy. 
Było też pyszne jedzonko 
i zimne napoje.

C a ł o ś c i  t ow a r z y s z y ł a 
skoczna muzyka i DJ prowa-
dzący zabawę taneczną.

Strażacy w aKcjI



SIerPIeŃ

7
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 1
życIe GmIny Dąbrowa

Zielona gmina Dąbrowa 
i zadbane posesje 
mieszańców to coś, 
co nas wyróżnia. 
Mieszkańcy z wielkim 
zaangażowaniem i troską 
zabiegają o estetykę 
swoich domostw, o czym 
świadczy duża liczba 
zgłoszeń do tegorocznej 
edycji konkursu „Moja 
zagroda”. 

Kryteria oceny poza estetyką 
posesji i zagospodarowa-

niem zieleni dotyczyły rów-
nież  zachowania elementów 
dziedzictwa kulturowego oraz 
zastosowania rozwiązań pro-
ekologicznych. Ostatecznie 
pierwsze miejsce zajęła zagro-
da Marka Sadlaka z Naroka. – 
Dzięki bioróżnorodności fauny 
i flory, w większości rodzimej, 
ogród osiągnął równowagę 
biologiczną. Powstał swoisty 
ekosystem sprzyjający rozwo-

jowi dzikiej przyrody – po-
wiedział laureat. Szczególną 
uwagę w ogrodzie Pana Mar-
ka przykuwają rosnące tam 
starodrzewia, nowe nasadze-
nia oraz krzewy i łąki kwietne. 
Warto zwrócić też uwagę na 
proekologiczne rozwiązania 
gospodarstwa, m.in.: fotowol-
taika, ogrzewanie gazowe oraz 
szambo ekologiczne. 

Drugie miejsce zdobyli 
Bernadeta i Mirosław felger 
z Mechnic a trzecie Małgo-
rzata hyla z Mechnic. Wy-
różnienia otrzymały posesje: 
Weroniki i Marka Mojzyk 
z Karczowa, Marii i Stani-
sława Gruntowskich z Kar-
czowa, Marioli Wieczorek 
z Niewodnik, Katarzyna Ska-
łackiej z Ciepielowic, Jerzego 
niedworoka ze Skarbiszowa, 
arlety Olejnik z Chrósciny, 
Beaty Siendzielorz z Mech-
nic, ewy Łuszczyńskiej z Na-

roka oraz ani emili zdziej 
z Naroka. 

Podczas dożynek gmin-
nych rozstrzygnięto również 
konkurs „ Aktywna Wieś”. 
Pomimo pandemii  każde 
sołectwo zrealizowało wiele 
zadań, aby poprawić este-
tykę wsi, zapewnić kolejne 
atrakcje dzieciom np. nowe 
urządzenia na placach zabaw. 
Pierwsze miejsce ex aequo za-
jęły Prądy i Skarbiszów. Dru-
gie również przypadło dwóm 
sołectwom: Lipowa i Narok. 
Trzeciego miejsca nie przy-
znano. Wyróżnienia trafiły do 
sołectw: Chróścina, Dąbrowa, 
Niewodniki i Żelazna.

PIęKne zaGroDy I aKtywne wSIe
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DożynKI z KorowoDem, chlebem I… atraKcjamI

W niedzielę 29 sierpnia 
dziękowaliśmy rolnikom, 
sadownikom i ogrodnikom 
za trud ich pracy.   
Tegoroczne Dożynki 
gminno-parafialne odbyły 
się w sołectwie Niewodniki, 
gromadząc nieprzebrane 
tłumy mieszkańców gminy.

Uroczystość rozpoczęła msza 
św. którą sprawowali tutej-

szy proboszcz ks. Edmund 
Sachta oraz ks. dziekan Rafał 
Siekierka, proboszcz Parafii 
Św. Michała w Opolu-Półwsi. 
– W chlebie zawarta jest cała 
nasza mądrość życiowa. Wi-
dzimy spracowane ręce rol-
nika, które go wytworzyły, bo 
czy to słońce czy deszcz rolnik 
do pracy zawsze szedł. Z tego 
wypływa szacunek do chleba 
i miłość do bliźniego. Powin-
niśmy pamiętać, że jako siew-
cy słów i czynów mamy kochać 
i szanować, w domu i w pracy. 
Wiedzmy o tym, jakie ziarno 
rzucamy wokół,  by to była 
miłości, wrażliwości i dobro 
bo „czym siejesz tym będziesz 
się cieszył”– mówił podczas 
homilii ks. Dziekan.

Podczas uroczystego ot-
warcia dożynek Wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
otrzymała od gospodarzy Joan-

ny i Bernarda Lachnik pachną-
cy bochen chleba. – Ten chleb 
świadczy o ciężkiej  pracy rolni-
ków, którym przy tej okazji dzię-
kujemy z całego serca – przypo-
mniała wójt gminy.

Wójt powitała licznie przy-
byłych mieszkańców gminy 
oraz zaproszonych gości. W do-
żynkach brali udział posłowie 
na Sejm RP Violetta Porowska 
i Tomasz Kostuś oraz wicemar-
szałek województwa opolskiego 
Zbigniew Kubalańca i przedsta-
wiciel opolskiego ARMIR-u Ju-
styna Mazurkiewicz.

Tradycyjnie, odbył się bar-
wny korowód dożynkowy uli-
cami miejscowości. Konno, 
traktorem, na rowerze, a na-
wet pieszo – tak mieszkańcy 
gminy włączyli się, aby pie-
lęgnować tę piękną tradycję. 
Delegacje z sołectw gminy, do 
tego pomysłowo udekorowane 
pojazdy i scenki prezentowane 
przed domostwami tylko do-
dały uroku i kolorytu dożyn-
kom.

W  części artystycznej na 
scenie mogliśmy zobaczyć ucz-
niów PSP w Naroku, Gminną 
Orkiestrę Dętą Wind Power, 
zespoły : Scorpion, Euroria 
i Niwniczanki. Śpiewem i ślą-
skim humorem umilał zebra-
nym czas Wesoły Masorz, a na 
zakończenie do tańca poderwał 

wszystkich zespół muzyczny 
Mejors.

Jednym z najstarszych symboli 
jest korona dożynkowa. Misternie 
przygotowane przez sołectwa ko-
rony były piękne i okazałe, bez 
wyjątków. Komisja konkursowa 
uznała, że wszystkie zasługują na 
wyróżnienie.

Podczas dożynek była moż-
liwość zaszczepienia się prze-
ciwko Covid-19. Akcję zorga-
nizowało KGW „Gospodynie 
Naroka”.

Najmłodszy park w gmi-
nie wypełniony był  wieloma 
atrakcjami: strefa chillout, stre-
fa dmuchańców, animacje dla 
dzieci, popcorn, wata cukrowa 
i pozostała strefa gastro w tym 
z regionalnymi przysmakami. 

Dożynki miały też swój ro-
mantyczny akcent. Sołtys wsi 
Lipowa Kamil Bajorko oświad-
czył się swojej wybrance.  Na 

scenie, przy dźwiękach muzy-
ki, z pierścionkiem, bukietem 
czerwonych róż Kamil uklęknął 
i poprosił o rękę.

Dziękujemy organizato-
rom dożynek: gospodarzom 
Państwu Lachnik, Sołtysowi 
wsi Krystianowi Glomb wraz 
z radą sołecką i zaangażowa-
nym mieszkańcom Niewodnik. 
Należy podkreślić,  że sołectwo 
pierwszy raz stanęło przed ta-
kim wyzwaniem. Ogromne 
podziękowania dla Was, za taką 
ilość pracy jaką włożyliście w  
zorganizowanie gminnej uro-
czystości. Podziękowania płyną 
również do sąsiednich miejsco-
wości, za wsparcie w przygoto-
waniu imprezy, do Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji 
oraz do wszystkich mieszkań-
ców gminy, którzy przyczynili 
się do pięknego kultywowania 
tradycji dożynkowych.
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DożynKI z KorowoDem, chlebem I… atraKcjamI
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Do 15 września br. można składać wnioski 
o przyznanie uczniom pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne 
przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie 
naszej gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Warunkiem otrzymania stypendium jest dochód w rodzinie, 
który nie powinien przekraczać 528 zł netto na osobę. O fi-

nansowe wsparcie mogą ubiegać się rodziny, w szczególności 
gdy występuje w nich: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoho-

lizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny 
niepełnej.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji 
poniesionych kosztów lub świadczenia pieniężnego. Warun-
kiem wypłaty jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele 
edukacyjne dziecka.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie 
pod numerem  telefonu: 77 464-10-73 wew 216. Na ten temat 
można również znaleźć informacje na stronie: www.bip.
gzeasip.gminadabrowa.pl w zakładce: Sposoby przyjmowania 
i załatwiania spraw w GZEASiP.

StyPenDIa SzKolne – nIe PrzeGaP!

utylizacja folii rolniczych
W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi uty-

lizacji folii pochodzenia rolniczego informujemy, że istnieje 
możliwość odpłatnego zagospodarowania odpadów poprzez 
podmioty odbierające odpady.

Dodatkowo, w przypadku gospodarstw rolnych, posiada-
jących wpis do BDO czyli wprowadzających produkty w opa-
kowaniach i gospodarujących odpadami, istnieje możliwość 
dostawy odpadów bezpośrednio do zakładu przetwarzającego 
odpady.

oświadczyny na gminnych dożynkach
Najmłodszy sołtys w Polsce – Kamil 

Bajorko, podczas dożynek gminnych 
postanowił, że poprosi o rękę wybrankę 
swojego serca Emilię. Mimo, że sposobów 
na romantyczne zaręczyny jest wiele, soł-
tys Lipowej zrezygnował ze schematów. 
Jestem najszczęśliwszym wójtem na świe-
cie, ponieważ udało się przeprowadzić 
podczas dożynek tak ważne wydarzenie 
w życiu człowieka – powiedziała Katarzy-
na Gołębiowska – Jarek.

 Same przygotowanie trwały cztery 
tygodnie, natomiast pomysł zakiełkował 
około dwóch miesięcy temu – mówi Ka-
mil Bajorko. Wybranka Kamila była za-
skoczona i nie spodziewała się takiego 
obrotu spraw. Na szczęście dla sołtysa 
Lipowej wybranka powiedziała „tak”. Za-
ręczonej parze życzymy dużo szczęścia. 
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„Sołtysówki” to już tradycja w naszej gminie. 19 
sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami – 
prawdziwymi liderami lokalnej społeczności. Podczas 
Sołtysówki, gość specjalny – Szymon Ogłaza Członek 
Zarządu Województwa, który złożył wizytę aby 
porozmawiać z naszymi społecznikami oraz wręczyć 
tablice informujące o Marszałkowskiej Inicjatywie 
Sołeckiej. 

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu gmi-
ny oraz Urzędu Marszałkowskiego powstały kolejne piękne 

miejsca w przestrzeni publicznej naszej gminy. Na spotkaniu 
Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek oficjalnie wręczyła 
zaświadczenia o wyborze na sołtysa Paniom Annie Cisowskiej 
z Ciepielowic i Marii Słodkowskiej z Siedlisk. W dalszej części 
spotkania omawiane były tematy bieżące w zakresie budżetu, 
planowania funduszu sołeckiego, gospodarki odpadowej, wy-
darzeń gminnych, mobilnego punktu spisu powszechnego oraz 
wizyty Komisji Europejskiej Odnowy Wsi ARGE.

SołtySówKI GmInną traDycją 

Niedzielne popołudnie 
22 sierpnia mieszkańcy 
Naroka spędzili 
na sportowo i pro 
zdrowotnie. 

Na boisku wiejskim Koło 
Gospodyń Wiejskich zor-

ganizowało festyn z licznymi 
atrakcjami w ramach Naro-
dowego Programu Szczepień 
#SzczepimySię z KGW. Piękna 
inicjatywa naszych społeczni-
ków spotkała się z dużym za-
interesowaniem. Z mobilnego 
punktu szczepień przeciw-

ko Covid-19 prowadzonego 
przez Szpital Uniwersytecki, 
skorzystali mieszkańcy i przy-
byli goście.

Festyn był również okazją 
do uczczenia pięknego jubile-
uszu zaszczytnego mieszkańca 
Naroka, Pana Czesława Ma-
lawskiego. Uczestnicy impre-
zy z głębi serca i wdzięczności 
odśpiewali „sto lat” swojemu 
wspaniałemu nauczycielowi 
od matematyki i wychowa-
nia fizycznego. Wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska – Ja-

rek  wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Mariuszem Ko-
nopka dostojnemu Jubilatowi 
wręczyli kwiaty i złożyli życze-
nia w imieniu całej społeczno-
ści gminy, a słodki upominek 
w kształcie boiska sportowego 
uhonorował słynnego piłka-
rza, trenera i wychowawcę 
wielu pokoleń młodzieży oraz 
działacza społecznego.

Organizatorzy zapewnili 
świetną strefę zabaw dla dzie-
ci,  duchu sportowym  prze-
prowadzono rozgrywki pił-
karskie oraz zawody w bule. 

Ta francuska gra towarzyska 
przyciągnęła do wspólnej 
zabawy zarówno młodzież 
jak i  seniorów. Wszystkim 
kierował niezastąpiony Pan 
Czesław Malawski. Pan Ma-
lawski cierpliwie objaśniał 
zasady gry, mierzył odległości 
pomiędzy bulami, przyzna-
wał punktu, a przede wszyst-
kim zagrzewał uczestników 
do walki, swoim serdecznym 
uśmiechem.

Po tych emocjonujących 
rozgrywkach rozpoczęła się 
zabawa taneczna.

feStyn w naroKu
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To główne złożenia projektu pn. „ Szlakiem Odry 
– ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie 
siedlisk w Gminie Dąbrowa”. Jeszcze w tym roku 
planowana jest rewitalizacja dawnego wyrobiska 
gliny w Dąbrowie oraz  Alei Lipowej w Naroku, wraz 
z terenem przyległym.

Należy podkreślić, że na realizację tej inwestycji gmina Dą-
browa otrzymała dofinansowania z  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego. Jest to aż 85% warto-
ści zadania.

Celem tych działań jest ochrona ginących gatunków, nasa-
dzenia kolejnych drzew i krzewów, siew i wykaszanie roślinno-
ści łąkowej, prace pielęgnacyjne. Do tego montaż infrastruktu-
ry edukacyjnej i małej architektury w postaci tablic i tabliczek 
edukacyjnych, budek lęgowych dla nietoperzy, ławek i stołów.

Dzięki takim przedsięwzięciom zostanie również wykonana 
inwentaryzacja przyrodnicza na terenie gminy oraz odbędą się 
warsztaty edukacyjne dla mieszkańców.

Dbając o ŚroDowISKo  
eDuKujemy mIeSzKaŃców

Aleja Lipowa w Naroku

Dąbrowa glinianki
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Pod koniec sierpnia w budynku szkoły podstawowej 
w Dąbrowie, odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół 
oraz przedszkoli. Zostały omówione sprawy dotyczące 
rozpoczynającego się roku szkolnego, ale i nie tylko.

Rozmawialiśmy o ubiegłym, trudnym roku związanym z pan-
demią. Został poruszony również temat bieżących remon-

tów prowadzonych na terenie obiektów oświatowych, sytuacji 
ekonomicznej, organizacyjnej i przygotowaniach do przyjęcia 
dzieci od 1 września – mówi Katarzyna Gołębiowska – Jarek. 
Oświata to ważny temat, a społecznie może nawet najważniej-
szy. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli dotyczyło prze-
de wszystkim planowania pracy na kolejny rok szkolny. Oma-
wiane były aktualne projekty dofinansowujące oświatę takie 
jak np. „Posiłek w szkole i domu”, „Kreatywna Opolszczyzna” 
„Aktywna tablica”, „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2”, 
„Tłumaczymy Żywioły”, „Droga do celu”.

Pani Wójt miała przyjemność pogratulować i wręczyć 5 li-
stów gratulacyjnych dla nauczycieli, którzy uzyskali wyższy sto-
pień awansu zawodowego: 

1. Bożena Książek awans na nauczyciela dyplomowanego
2. Joanna Lachnik awans na nauczyciela mianowanego
3. Anna Nogas awans na nauczyciela mianowanego 
4. Agnieszka Szydeł awans na nauczyciela kontraktowego
5. Katarzyna Iwańska awans na nauczyciela kontraktowego

Takie spotkania są niezwykle potrzebne. Dzięki nim nauczy-
ciele wiedzą, że są doceniani za swoją ciężką pracę. Serdecz-
nie dziękujemy im za zaangażowanie oraz trud, który wkładają 
w swoją pracę każdego dnia.

SPotKanIe DyreKtorów oŚwIaty 
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Podczas wakacji 
przeprowadzono 
większe lub mniejsze 
remonty w placówkach 
oświatowych. 

Dla szkoły w  Chróścinie 
udało się pozyskać środ-

ki i zrealizować dwa zadania. 
Pierwszy dotyczył remontu 
stołówki i kuchni oraz ich do-
posażenia. Wartość inwestycji 
to 54 tys. zł.  Na projekt „Posi-
łek w szkole i w domu” otrzy-
mano 80% dofinansowania 
z budżetu wojewody, pozosta-
ła część pochodziła z budżetu 
gminy. Drugim przedsięwzię-
ciem był zakup sprzętu do 
sali integracji sensorycznej 
w ramach przekazanej daro-
wizny przez TVP „Reklama 
Dzieciom” o wartości 20 tys. zł 
Renowację też przeszedł par-
kiet w małej sali, który został 
wycyklinowany i ponownie 
pomalowany, odmalowano 
również ściany w  tym po-
mieszczeniu. W budynku klas 
młodszych odnowiono dwie 
klasy dla pierwszoklasistów 
oraz wyremontowano łazien-
kę i plac zabaw. 

W  PSP Narok wykona-
no montaż monitoringu ze-
wnętrznego, remont pokoju 
nauczycielskiego, malowanie 
szatni oraz wylewkę i mon-

taż wykładzin podłogowych 
w dwóch klasach. Przepro-
wadzono również renowację 
schodów i wejścia głównego 
do szkoły. Wykonane zostały 
także prace związane z insta-
lacją elektryczną oraz montaż 
instalacji wentylacyjnej w pra-
cowni chemicznej. 

W szkole w Dąbrowie re-
monty odbyły się wcześniej, 
podczas nauki zdalnej. Poma-
lowano korytarze, wyremon-
towano salę nr 14, gabinet 
dyrektora oraz doposażono 
w meble sekretariat.  

W przedszkolu w Dąbro-
wie wyremontowano szatnię. 
Zakupiono nowe szafeczki dla 
dzieci, lampy oraz odmalo-
wano ściany, natomiast w od-
dziale w Prądach kuchnię. 
Dzięki sponsorom i Radzie 
Rodziców z Dąbrowy zaku-
piono klimatyzatory do sal 
dydaktycznych.

Przedszkola w  Żelaznej 
i Naroku doposażyły place za-
baw w piramidy liniowe. Wy-
konano też 8 ław dębowych 
dla obu placówek jako miejsca 
rekreacji dla dzieci. Na pla-
cach zabaw przeprowadzono: 
w Naroku rewitalizację ogro-
du japońskiego, w tym po-
malowano ogrodzenia i urzą-
dzenia terenowe, a w Żelaznej  
odnowiono elementy i poma-
lowano urządzenia terenowe. 
W budynkach przedszkolnych 
przeprowadzono także reno-
wację ścian. 

W trzech salach przedszko-
la w Chróścinie wyremonto-
wane podłogi. Stary parkiet 
zastąpiono nową wykładziną. 
Dodatkowo odmalowano sale.

Małe remonty odbyły się 
w  przedszkolu w  Karczo-
wie. Wymieniono wykładzi-
nę w magazynie intendentki 
oraz pomalowano ściany tam 

oraz w gabinecie dyrektora. 
Wymieniono również meb-
le w tych pomieszczeniach. 
W obiekcie wykonano rów-
nież drobne naprawy, w ła-
zience i na sali zabaw. Roz-
poczęły się również prace na 
placu zabaw, gdzie zamonto-
wana będzie nawierzchnia do 
gry w klasy.

waKacyjne remonty
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