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EKSPRES INWESTYCYJNY
Przygotowywane przetargi:
przebudowa Pałacyku w Chróścinie na Centrum Aktywności Lokalnej. Koszt inwestycji oszacowano na ponad
2 100 000 zł. Dofinasowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wynosić będzie 68 %
co stanowi prawie 1 500 000 zł.,
budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku. Całkowita wartość zadnia 4 100 000 zł. Dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 690 000 zł.,
rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice - teren dawnych budynków folwarcznych. Całkowita wartość
zadania 176 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 112 000 zł., pozyskano w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
budowa kanalizacji w Skarbiszowie. Szacowany koszt zadania prawie 4 000 000 zł.
Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 000 000 zł.,
przebudowa budynku przy ul. Sztonyka 64 w Dąbrowie, na potrzeby biblioteki oraz Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Koszt zadania oszacowano na 684 000 zł. Środki na realizację
inwestycji pochodzą z budżetu gminy Dąbrowa.







Gminne Forum Młodzieży

W październiku odbyło się
pierwsze spotkanie Forum
czyli zespołu doradczego wójta
gminy w sprawach dotyczących
młodzieży.
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G

mina Dąbrowa jako jedna z nielicznych gmin województwa opolskiego bierze udział w projekcie „Strategia: Młodzieżowa Opolszczyzna!”.
We współpracy ze Stowarzyszeniem

Europa Iuvenis samorządowcy oraz
młodzież będą budować lokalną politykę młodzieżową opartą na włączaniu
młodych w procesy decyzyjne z różnych perspektyw.
www.gminadabrowa.pl
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DĄBROWA ZDOBYWA EUROPĘ

Srebro w konkursie
Europejskiej Nagrody
Odnowy Wsi trafiło
do gminy Dąbrowa,
która jako jedyna
reprezentowała Polskę
w prestiżowym konkursie
organizowanym
przez Europejskie
Stowarzyszenie Rozwoju
Obszarów Wiejskich
i Odnowy Wsi ARGE.

T

rudno mi opisać słowami
radość, jaką odczuwam
w związku z otrzymaniem
srebrnej nagrody Europejskiej
Odnowy Wsi – mówi wójt
gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek. – Jest to sukces,
na który przez lata pracowali
mieszkańcy gminy, społecznicy, sportowcy, grona pedagogiczne szkół, pracownicy
przedszkoli i żłobka, sołtysi,
radni, pracownicy urzędu
i jednostek podległych. Słowa podziękowania kieruję do
tych wszystkich, których zaangażowanie, trud i wysiłek
przyczynił się do wspólnego
sukcesu. Dąbrowa weszła do
www.gminadabrowa.pl

czołówki europejskich gmin,
z czego jestem niezwykle
dumna. Dla mnie zawsze najważniejsi są i będą mieszkańcy, bo to dla nich zmieniamy
życie wsi na lepsze.
G ł ów ny m z a ł o ż e n i e m
konkursu jest wyróżnienie
najciekawszych procesów

rozwojowych oraz odnowy we
wspólnocie wiejskiej. Każdej
edycji przyświeca inne hasło
przewodnie. Obecna edycja
odbywała się pod hasłem „Lokalne odpowiedzi na globalne
wyzwania”.
Warto zaznaczyć, że Srebro dla gminy Dąbrowa jest
najlepszym wynikiem re-
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prezentanta Polski w historii
konkursu. Jurorzy docenili
m.in. wyrazisty i konsekwent n i e w d r a ż any k i e r u n e k
rozwoju gminy. Zwrócono
również uwagę na znakomitą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną. Jako ważne
asp ekt y f u n kc j onow an i a
gminy wskazano sieć otwartych dla wszystkich świetlic
wiejskich, a także działalność
lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Wyróżniona została
również realizowana przez
samorząd polityka „zielonej
gminy”, w której ważną rolę
odgrywa dbałość o ochronę
walorów krajobrazowych,
przyrody i klimatu. Istotne
były również inwestycje w zakresie termomodernizacji
obiektów i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Gmina Dąbrowa doceniona
została też za sprawną komunikację ze społecznością lokalną, czyli wykorzystywanie
w tych relacjach nowoczesnych mediów.
Wręczenie nagrody odbędzie się wiosną 2022 roku
w Austrii.
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LISTOPADA

PROGRAM OBCHODÓW
SKWER PRZY OBELISKU
W CIEPIELOWICACH

g. 10:00 (czwartek)

- odśpiewanie hymnu Polski,
- wciągnięcie ﬂagi Polski na maszt,
- wystąpienia okolicznościowe,
- złożenie kwiatów pod obeliskiem,
- koncert Gminnej Orkiestry Dętej,
- wyprowadzenie pocztów
sztandarowych

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
g. 11:00 (czwartek)

Teren rekreacyjny Nivea
w Ciepielowicach
- XIV Bieg Niepodległości,
- rodzinny piknik
Niepodległy
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Ciepielowickie Dęby

życie gminy dąbrowA
Na wniosek Nadleśnictwa Opole, w sprawie uznania alei dębowej Pomnikiem Przyrody, Rada Gminy podjęła jednogłośnie
uchwałę w tej sprawie i nadała im nazwę „Ciepielowickie Dęby”.
Objęcie ochroną prawną ma na celu ochronę szczególnie cennych
elementów przyrody oraz zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.
Nasze drzewa pomnikowe są cennym świadkiem historii i dziedzictwem przyrody. Odgrywają również ważną rolę społeczną,
przyrodniczą i zdrowotną. Wspólnie o nie dbajmy.
Mieszkańcy Ciepielowic są szczęśliwi z sąsiedztwa takich
pięknych okazałych drzew oraz dumni z nazwy która nawiązuje do ich miejscowości. Z okazji obchodzonego w październiku
Święta Drzewa, wspólnie odwiedzili nowy pomnik przyrody.

Szpaler dziesięciu, okazałych i długowiecznych dębów
naszym Pomnikiem Przyrody

D

ęby sięgające prawie 26 metrów wysokości, których pnie w obwodzie liczą sobie od 300 do 510 centrów rosną w ciepielowickim lesie. Jadąc w kierunku Nowej Jamki spotkać możemy
dziesięć ogromnych dębów szypułkowych. Są to rodzime gatunki,
mające duże wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o glebę. Jak mówi
Janusz Gruszka leśniczy Leśnictwa Dąbrowa jest to gatunek długowieczny, który może żyć i tysiąc lat.

Projekty naszych
bibliotek

Przerwa na czytanie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
uczestniczyła w akcji „Przerwa na Czytanie”.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje
dwa projekty, do udziału w których
mieszkańców serdecznie zapraszamy.
Pierwszym jest projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała
książka – wielki człowiek”, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. W ramach projektu dzieciom wydawane będą
tzw. Wyprawki Czytelnicze, składające się z: Karty Małego Czytelnika,
naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców. Drodzy rodzice zapraszamy do wizyty w naszych bibliotekach, zapisanie dziecka do biblioteki i wypożyczenie wspólnie ze swoją pociechą książki. W projekcie
biorą udział również dzieci wcześniej zapisane do biblioteki. Wspólnie
wzbudźmy pasję do czytania książek wśród najmłodszych mieszkańców.
Drugi projekt „Potomkowie Kapitana Nemo”, realizowany w ramach
działania „Dzieci Kapitana Nemo”, kierowany jest do nieco co starszych
dzieci i młodzieży. Jego celem jest przybliżenie historii wybitnych i nie
tak powszechnie znanych Polaków. Postaci, które osiągnęły sukcesy naukowe, artystyczne czy biznesowe. Osiągnięcia ważne, a nawet fundamentalne dla istnienia współczesnego świata. W listopadzie do odbioru
w naszych bibliotekach będą planszo-zdrapki do gry oraz instrukcje
do gry. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej zabawy
i jednocześnie do poznania i utrwalenia sukcesów Polskich wynalazców.
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Ogólnopolska akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie skupiła uczniów nauczycieli oraz samorządowców. Gratulujemy pobicia dotychczasowego wyniku.
W tym roku aż 87 osób czytało na przerwie pomiędzy lekcjami. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała
Polska czyta dzieciom. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz integrację środowiska
lokalnego. Dzięki takim inicjatywom pokazujemy uczniom,
że czytanie jest ciekawe. Uświadamiamy również, że warto
sięgać po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
www.gminadabrowa.pl
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„JESTEŚMY WAŻNI”
To projekt, skierowany
do uczniów, rodziców
i nauczycieli szkół
podstawowych z terenu
gminy Dąbrowa. Jego
celem jest ułatwienie
powrotu do nowej
rzeczywistości,
wzmocnienie relacji
i komunikacji. Projekt
realizowany jest przez
Stowarzyszenie Droga
Do Celu z Opola we
współpracy z Gminą
Dąbrowa oraz PSP Narok,
PSP Dąbrowa i PSP
Chróścina.

P

rojekt kierujemy do uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa. Po okresie izolacji społecznej spowodowanej
COVID-19, miesiącach nauki
zdalnej i utrudnionego kontaktu proponujemy uczniom,
rodzicom i nauczycielom szereg działań, ułatwiających powrót do nowej rzeczywistości,
wyjaśnia Adela Kozina, koordynator projektu.
W sierpniu odbyły się superwizje dla kadry pedagogicznej, obejmujące dyskusje
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nad pojawiającymi się problemami w ychowawczymi
i dydaktycznymi, jakie występują w pracy nauczyciela.
Omawiane były scenariusze
rozwiązań, nie tylko wzmacniających kompetencje, ale
integrujących kadrę i zwiększające zadowolenie z wykonywanej pracy.
Od października uczniowie
biorą udział w warsztatach
dotyczących bezpieczeństwa
w sieci. W ramach projektu
odbywają się warsztaty z alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Dzieci
poznają zasady mądrego i odpowiedzialnego korzystania
z Internetu. Zapoznają się ze

zjawiskiem hejtu i jego konsekwencjami. Ważnym czynnikiem projektu jest uświadomienie dzieciom wartości
i zachowań ponadczasowych
jak rodzina, przyjaźń, lojalność, tolerancja.

Czujnik jakości powietrza
w naszych przedszkolach
Jakość powietrza będzie monitorowana przez
przedszkola w Dąbrowie i Karczowie.
W ramach udziału w programie „OpolskieOddycha”- Mali
Pogromcy Smogu, nasze przedszkola pozyskały czujnik jakości
powietrza. Czujniki są zamontowane na zewnątrz budynków i stale monitorują sytuację. Dzięki temu personel wie kiedy spacery
z dziećmi są bezpieczne. Zachęcamy do bezpłatnego przeglądania
pomiarów jakości powietrza w naszej gminie poprzez aplikację
mobilną Airly lub za pośrednictwem mapy map.airly.org. W ramach projektu placówki otrzymały również oczyszczacze powietrza Air Clinic. Co powoduje, że powietrze na sali zabaw jest
oczyszczane itd. Dziękujemy dyrekcji i rodzicom dzieci za pomysł
i działania rzecz całej naszej społeczności. oczyszczane i korzystnie
wpływa na zdrowie i samopoczucie naszych przedszkolaków.

www.gminadabrowa.pl
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Program „Nasz Nowy Dom”
u naszych mieszKańców

Nasza Wójt Gminy
wraz ze swoją mamą
Zosią zainteresowały
telewizję losem rodziny
z Chróściny.

W

akcję włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie. Sytuacja mieszkaniowa rodziny była bardzo
trudna. Starsze małżeństwo
wychowujące wnuka nie miało wystarczających środków
finansowych aby zapewnić
chłopcu warunki mieszkaniowe dostosowane do jego
potrzeb. Oddzielny pokój dla
wnuka stał się nierealnym do
spełnienia marzeniem, jed-

nocześnie chłopiec z roku na
rok coraz bardziej potrzebował własnego pomieszczenia
do nauki, zabawy i prawidłowego rozwoju. Natomiast
dziadek będący osobą niepełnosprawną i poruszającą się
na wózku inwalidzkim, na co
dzień, w swoim domu, musiał
pokonywać bariery architektoniczne. Dlatego też podjęto
działania aby pomóc rodzinie.
W pięć dni ekipa budowlana programu „ Nasz Nowy
Dom” przeprowadziła kapitalny remont budynku. Natomiast mieszkańcy sołectwa
kulinarnie troszczyli się o budowlańców i filmowców. Dosłownie codziennie mieszkanki częstowały gości pysznym
domowym ciastem i aromatyczną kawą. „Ekipy zachwycone były naszą gościnnością,
jeszcze nigdzie w Polsce nikt
o nich tak nie dbał jak tutaj
w Chróścinie” - wspomina
sołtys wsi pani Magdalena
Podsada.
Na zakończenie remontu mieszkańcy wraz ze stra-
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żakami włączyli się w prace
porządkowe. Tym sposobem
i w cudownej atmosferze,
w tak krótkim czasie gruntownie wyremontowany został
dom naszych mieszkańców,
odmieniając ich życie. Chłopiec ma już wymarzony pokój
na poddaszu, a dziadkowie
przytulną sypialnię i życie bez
barier. Rodzina jest w pełni
szczęśliwa, a radość dziecka
Najważniejsza!!!
www.gminadabrowa.pl
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kulisy programu
Widzowie z całej Polski
mogli poznać historię rodziny z Chróściny, państwa Jadwigi i Krzysztofa Kania oraz
ich ośmioletniego wnuka
Wiktora, a my przedstawiamy
kulisy programu.
Cała akcja zaczęła się od
zgłoszenia rodziny do programu, do czego namówiła
mnie moja mama – mówi
Wójt gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek. Podjechałyśmy razem na kawę, zrobiłyśmy wstępny wywiad i kilka
zdjęć. Materiał przekazałam
kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej i akcja nabrała tempa.
Ekipa filmowa i budowlana pojawiła się na miejscu
w poniedziałek rano, a remont trwał dokładnie 5 dni.
Pod dom podstawiono kontenery i wprowadzono na podwórze urządzenia. Wszystkie dotychczasowe meble

www.gminadabrowa.pl

i dekoracje trafiły do stodoły
państwa Kaniów. Budynek
przeszedł gruntowny remont
łącznie z adaptacją poddasza
na wymarzone królestwo dla
Wiktora – jak nazwał to ośmiolatek.
Mieszkańcy Chróściny,
każdego dnia wspierali pracowitą ekipę słodkimi wypiekami
i kawą. Jeden z pracowników
nawet zadeklarował, że tutaj
zostaje i poszuka u nas żony wspomina z uśmiechem pani
sołtys Magdalena Podsada.
W piątek z pomocą przyszli
sąsiedzi, strażacy i szkolni koledzy Wiktora, którzy zajęli się
uporządkowaniem obejścia,
pomalowaniem elementów
drewnianych i bramy wjazdowej. Nawet nowy trawnik pojawił się przed domem dzięki
uprzejmości pana Mateusza
Dajczak.
Śląską gościnnością i pracowitością zachwycona jest prowadząca program pani Kasia
Dowbor. Fantastycznie się tu-

październik
2 0 2 1

taj czuliśmy – wspomina. Ucieszyła nas bardzo duża pomoc
sąsiadów, z czym nie zawsze
się spotykamy. Było naprawdę
bardzo bardzo fajnie, z taką
wielką życzliwością zewsząd
płynącą. Teraz czytając wpisy
w mediach społecznościowych
widzimy jak ta rodzina wywarła dużo pozytywnych emocji
wśród widzów. Jak wiele osób
jest zachwyconych ciepłem
babci, rezolutnością wnuka,
także naprawdę mam same
bardzo dobre wspomnienia
i wrażenia.

Rodzinę też wszyscy znają.
Pani Kornelia Kansy, koleżanka z pracy opowiada
- Pomimo wykonywanej
trudnej pracy listonosza Jadzia miała bardzo dobry kontakt z ludźmi i otwarte serce.
Do dziś wspominam, że mimo
śniegu czy deszczu, po pracy
jechała stawiać bańki chorym.
Jechała z pomocą!
Dla pana Krzysztofa los też
nie był łaskawy ale dobrzy ludzie mu go odmienili…
- Krzysia i Jadzię poznałam w Związku Niewidomych
już wiele lat temu opowiada
nam pani Zofia Gołębiowska. Krzysztof bardzo słabo
widzący twardo stąpał po ziemi. Jadzia zawsze obok w roli
opiekuna. Pamiętam starania
o status rodziny zastępczej
i ogromną radość kiedy się
udało. Przeżywałam to razem
z nimi. Wiedziałam, że rodzinie trzeba pomóc. A poprosiłam o wsparcie kogoś kogo
mam najbliżej ... córkę – Wójt.
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18 szkół na biegach przełajowych
13 października
w Dąbrowie odbyły
się Dębowe Biegi
przełajowe. Była to już III
edycja biegów, w której
uczestniczyło ponad 300
zawodników ze szkół
powiatu opolskiego.

W

pięknej scenerii zamkowego parku po dość trudnym pagórkowatym terenie
zmagali się uczniowie z gmin:
Dąbrowa, Dobrzeń Wlk., Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prósz-

ków, Tarnów Op., Tułowice
i Turawa. Jak mówi organizator

imprezy Pan Bartłomiej Walków Dyrektor PSP Dąbrowa

dzieciom i młodzieży biegającym po takim terenie, w przyszłości żadne inne biegi nie
będą straszne. Biegi odbyły się
w trzech grupach wiekowych
i dwóch kategoriach. Drużynowo zawodnicy dzielnie walczyli
o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa oraz indywidualnie o złote srebrne i brązowe medale.
Wśród zawodników panowała
iście sportowa atmosfera. Najlepsi stanęli na podium nie
mniej jednak wszyscy uczestnicy zasługują na ogromne
gratulacje i brawa.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie..”
W ten sposób wychowawczynie czyli ulubione „ciocie”,
przekazują tradycje i zwyczaje
naszym najmłodszym mieszkańcom. W ramach spaceru dzieci
odwiedziły pobliskie pole aby
zobaczyć jak wyglądały dawniej
wykopki. Kolejnego razu panie
zaproponowały wspólne kisze-

nia kapusty. Dzieci poznały walory zdrowotne polskiego smakołyku. Usłyszały również jakim
jest wartościowym źródłem witamin. Chęć uczestniczenia w
tych pracach i uśmiechy dzieci,
radują podwójnie bo kreatywne
zajęcia to najlepszy sposób na
rozwój dziecka.

Kiszenie kapusty i zbieranie ziemniaków to tylko
niektóre z prac domowych z jakimi zapoznają się
dzieci ze żłobka w Żelaznej.
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Październik i listopad miesiącami
Profilaktyki w Gminie Dąbrowa

Październik i listopad miesiącami Profilaktyki w Gminie Dąbrowa
17 warsztatów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz placówce wsparcia
dziennego. Ognisko intergracyjne połączone z kampanią przeciwko agresji i przemocy, a
takż e porady specjalistów to działania jakie podejmuje Gminna Kamisa Rowziązywania

17 warsztatów
profilaktycznych
realizowanych w szkołach
oraz placówce wsparcia
dziennego. Ognisko
intergracyjne połączone
z kampanią przeciwko
agresji i przemocy,
a także porady
specjalistów to działania
jakie podejmuje Gminna
Kamisja Rowziązywania
Problemów Alkoholowych.
• „Pokonaj Przemoc” - przeciwdziałanie przemocy,
agresji i mowie nienawiści”;
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Październik i listopad miesiącami Profilaktyki w Gminie Dąbrowa

17 warsztatów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz placówce

dziennego. Ognisko intergracyjne połączone z kampanią przeciwko agresji i prze

takż e porady specjalistów to działania jakie podejmuje Gminna Kamisa Rowzią
Problemów Alkoholowych.

„Pokonaj Przemoc” - przeciwdziałanie przemocy, agresji i mowie nienawiści”;

Nie daj się uzależnieniom” – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzież
Wyloguj się z sieci” – przeciwdziałanie uzależnieniom od nowych mediów;
„Dopalacze. Zażyjesz – Przepadniesz” – przeciwdziałanie zażywaniu i eksperyment

dopalaczami to niektóre tamaty warsztatów jakie będą realizowane wśród dzieci i mło

ternu naszej gminy Małgorzata Zaparta Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej. Do

w ramach działań profilaktycznych odbyło się ognisko podczas którego uczestnicy z

się z tematem zapobiegania agresji, przemocy oraz fonoholizmu. ale urozmaiceni

To niektóre tematy warsztatów jakie będą realizowane wśród dzieci i młodzieży
z ternu naszej gminy Małgorzata Zaparta Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dodatkowo, w ramach działań profilaktycznych odbyło

były warsztaty przeprowadzone przez leśnika dotyczące zachowania się w lesie
kierownik

Realizowane

kampanie profilaktyczne zakładają również pomoc specjalistó

doposażenie w gadżety promujące akcję.

Warto podkreślić, że trwa nadal gminna kampania na rzecz przeciw

przemocy w rodzinie „STOP Przemocy” w Gminie Dąbrowa, podczas której mi

Dyżury specjalistów pełnione
w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie,
po wcześniejszym umówieniu się
na wizytę nr tel. 77 464 17 78.

mają możliwość kontaktu ze specjalistami oraz uzyskania porady i pomocy. Organi

akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Ro
Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dyżury specjalistów pełnione w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w D
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę nr tel. 77 464 17 78. RAMKA

Pomoc żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w miesiącach od stycznia do
października realizował projekt „Pomoc Żywnościowa” polegający
na wspieraniu pomocą żywnościową najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszej gminy.
W tym okresie wydaliśmy 16 ton żywności. Gminny OPS dotarł do prawie 13
tys. mieszkańców i wydał ponad 2.300 paczek żywnościowych. Dziękujemy za
dotychczasowe wsparcie. Kolejna edycja Pomocy Żywnościowej będzie realizowana w przyszłym roku. Osoby zainteresowane wsparciem żywnościowym
mogą zgłaszać się w grudniu bieżącego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie ul. Powstańców Śl. 2.
www.gminadabrowa.pl

9

październik
2 0 2 1

życie gminy dąbrowA

Dzień Edukacji
Narodowej
Tradycyjnie w Dzień Edukacji Narodowej w naszych
szkołach odbyły się spotkania z nauczycielami oraz
uroczyste apele.

W

ójt gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek wraz z Dyrekcją
szkół dziękowali nauczycielom za zaangażowanie i dbałość
o wychowywanie młodego pokolenia. Dzieci i młodzież dziękowała nauczycielom i pracownikom szkół za poświęcenie, naukę
oraz wzbudzane w nich pasji i zainteresowań. Wdzięczni wręczali kwiaty, słodkie upominki i ręcznie robione prezenty. Były
też artystyczne występy podczas, których uczniowie w satyryczny
sposób prezentowali scenki z życia szkoły. Interesowali się też jak
nauczyciele lubią spędzać wolny czas, kim chcieli być w ich wieku. Nawiązał się swoisty dialog pomiędzy aktorami, a widownią.
Ciepłym słowom i gestom nie było końca. Drodzy nauczyciele
i uczniowie niech te serdeczności płyną do Was każdego dnia.

Apel do mieszkańców Gminy

W związku z rozpoczynającym się okresem jesienno zimowym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Naszej gminy oraz do lokalnych organizacji i instytucji.
O zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
wszelkich informacji o osobach i rodzinach, które znajdują
się w szczególnie trudnych warunkach i z uwagi na niskie
temperatury są narażone na utratę zdrowia lub życia.
W szczególności bardzo prosimy o zwrócenie uwagi
i przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, nieporadnych lub uzależnionych od alkoholu, przebywających
w pustostanach, altankach, klatkach schodowych.
W nadchodzącym okresie jesienno - zimowym szczególną troską i pomocą otoczmy ludzi starszych, samotnych
oraz niepełnosprawnych. Zachęcam do pomocy międzysąsiedzkiej. Bądźmy wrażliwi na los drugiego człowieka
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Wybory Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP

22 października delegaci
z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych
z Naroka, Żelaznej,
Chróściny i Dąbrowy
oraz zaproszeni goście
wzięli udział w zebraniu
sprawozdawczowyborczym Zarządu
Oddziału Gminnego
Związku OSP RP.

oraz Przewodniczący Rady
Gm i ny Mar ius z Konop a .
W spotkaniu uczestniczył również pan Jerzy Michalczyk, który wiele lat opiekował się gminnymi strażami.
Po pięciu latach kadenc ji ustępuj ąc y Z arząd na

czele z prezesem Marcinem
Hadrysiem przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Warto podkreślić, że
w ostatnich trzech latach
nastąpił znaczny rozwój naszych jednostek. Zmodernizowane zostały remizy OSP,
zakupiono dwa nowe wozy
strażackie i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także niezbędne umundurowanie dla
strażaków.
W dalszej części zebrania odbyły się wybory nowych władz: Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji
Rewizyjnej oraz Delegatów na
Zjazd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP.

Podczas zebrania miała
miejsce jeszcze jedna miła
u ro c z y sto ś ć . Mi anow i c i e
Związek OSP RP Prezydium
Z arządu O ddziału Woj ewódzkiego w Opolu przyznał
Srebrny Medal za zasługi dla
pożarnictwa dla sołectwa Dąbrowa – Sokolniki. Sołtys wsi
Elżbieta Mojzyk wraz z Przewodniczącym Rady Sołeckiej
Włodzimierzem Cichym odebrali odznaczenie z rąk druha
Leonarda Pietruszki.

W

śród zaproszonych gości
byli: przedstawiciel Komendanta Miejskiej Straży
Pożarnej Karola Widacha, z ramienia Zarządu Powiatowego
ZOSP RP Wice Prezes Leonard
Pietruszka oraz Sekretarz Barbara Dębska. Gminę reprezentowała Wójt Gminy Dąbrowa
- Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Jednostka OSP Dąbrowa kontynuuje działania w KSRG
Nasze dwie jednostki OSP Dąbrowa
i Żelazna współdziałają w akcjach
ratowniczych w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Kolejne zawarte porozumienie pomiędzy
komendantem miejskim Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu st. bryg. Leszkiem Koksanowiczem, Gminą Dąbrowa reprezentowaną przez wójt gminy Katarzyną Gołębiowską-Jarek oraz Ochotniczą Strażą Pożarną
www.gminadabrowa.pl

w Dąbrowie reprezentowaną przez prezesa
Dawida Zielonkę, przedłuża na następne lata
działania jednostki OSP Dąbrowa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Korzyści z udziału w KSRG to przede wszystkim wyższe dotacje z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej na działalność
jednostki oraz zadysponowanie do większej
ilości akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym
również tych, które będą miały miejsce poza
terenem naszej gminy.
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Rządowe pieniądze z Polskiego Ładu

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina
Dąbrowa otrzyma środki finansowe.
Przyznana dotacja dotyczy dofinansowania budowy sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku. W posiadaniu urzędu jest już projekt budowalny więc
wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa. Druga dotacja otrzymana przez Związek Gmin „PROKADO”, dotyczy
również Gminy Dąbrowa. Mianowice środki finansowe będą
przeznaczone na modernizację stacji uzdatniania wody wraz
z rozbudową zbiornika wodnego, jakże oczekiwanego przez
mieszkańców.

USŁUGI
KSIĘGOWO-RACHUNKOWE
KSIĘGOWOŚĆ  KADRY  PŁACE

EWA WIDACHA
Twoja księgowa

P.H.U. EUREKA
Ewa Widacha

ul. Lipowa 1
tel. 692 742 521
49-120 Dąbrowa ewa.widacha@op.pl
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