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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.

eKSPReS inWeSTycyJny

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

Gmina Dąbrowa jako jedna z nie-
licznych gmin województwa opol-

skiego bierze udział w projekcie „Stra-
tegia: Młodzieżowa Opolszczyzna!”. 
We współpracy ze Stowarzyszeniem 

Europa Iuvenis samorządowcy oraz 
młodzież będą budować lokalną poli-
tykę młodzieżową opartą na włączaniu 
młodych w procesy decyzyjne z róż-
nych perspektyw.

Gminne FoRum młodzieŻy
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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. 

Trudno mi opisać słowami 
radość, jaką odczuwam 

w  związku z  otrzymaniem 
srebrnej nagrody Europejskiej 
Odnowy Wsi – mówi wójt 
gminy Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek. – Jest to sukces, 
na który przez lata pracowali 
mieszkańcy gminy, społecz-
nicy, sportowcy, grona peda-
gogiczne szkół, pracownicy 
przedszkoli i żłobka, sołtysi, 
radni, pracownicy urzędu 
i jednostek podległych. Sło-
wa podziękowania kieruję do 
tych wszystkich, których za-
angażowanie, trud i wysiłek 
przyczynił się do wspólnego 
sukcesu. Dąbrowa weszła do 

czołówki europejskich gmin, 
z  czego jestem niezwykle 
dumna. Dla mnie zawsze naj-
ważniejsi są i będą mieszkań-
cy, bo to dla nich zmieniamy 
życie wsi na lepsze.

Głów ny m za łożeniem 
konkursu jest wyróżnienie 
najciekawszych procesów 

rozwojowych oraz odnowy we 
wspólnocie wiejskiej. Każdej 
edycji przyświeca inne hasło 
przewodnie. Obecna edycja 
odbywała się pod hasłem „Lo-
kalne odpowiedzi na globalne 
wyzwania”. 

Warto zaznaczyć, że Sre-
bro dla gminy Dąbrowa jest 
najlepszym wynikiem re-

prezentanta Polski w historii 
konkursu. Jurorzy docenili 
m.in. wyrazisty i konsekwen-
t nie  wdrażany  k ier unek 
rozwoju gminy. Zwrócono 
również uwagę na znakomi-
tą infrastrukturę rekreacyj-
ną i społeczną. Jako ważne 
aspekty  funkc jonowania 
gminy wskazano sieć otwar-
tych dla wszystkich świetlic 
wiejskich, a także działalność 
lokalnych organizacji i stowa-
rzyszeń. 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 za-
kresie termomodernizacji 
obiektów i wytwarzania ener-
gii ze źródeł odnawialnych. 
Gmina Dąbrowa doceniona 
została też za sprawną komu-
nikację ze społecznością lo-
kalną, czyli wykorzystywanie 
w tych relacjach nowoczes-
nych mediów. 

Wręczenie nagrody od-
będzie się wiosną 2022 roku 
w Austrii.

DĄBROWA ZDOBYWA EUROPĘ

103 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGLOSCI LISTOPADA

SKWER PRZY OBELISKU 
W CIEPIELOWICACH
g. 10:00 (czwartek)

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
g. 11:00 (czwartek)

11

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

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

I

I

PROGRAM OBCHODÓWPROGRAM OBCHODÓW
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Szpaler dziesięciu, okazałych i długowiecznych dębów 
naszym Pomnikiem Przyrody

Dęby sięgające prawie 26 metrów wysokości, których pnie w ob-
wodzie liczą sobie od 300 do 510 centrów rosną w ciepielo-

wickim 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 dłu-
gowieczny, który może żyć i tysiąc lat.

cIepIelowIcKIe Dęby

projekty naszych 
bibliotek
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 czytelni-
ctwa 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 za-
praszamy do wizyty w naszych bibliotekach, zapisanie dziecka do bi-
blioteki 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 na-
ukowe, artystyczne czy biznesowe. Osiągnięcia ważne, a nawet funda-
mentalne 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.

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

Ogólnopolska akcji bicia rekordu w liczbie osób czytają-
cych na przerwie skupiła uczniów nauczycieli oraz  samo-
rządowców. Gratulujemy pobicia dotychczasowego wyniku. 
W tym roku aż 87 osób czytało na  przerwie pomiędzy lek-
cjami. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała 
Polska czyta dzieciom. Akcja ma na celu promocję czytel-
nictwa 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.

Na wniosek Nadleśnictwa Opole, w sprawie uznania alei dę-
bowej 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 dzie-
dzictwem 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 nawiązu-
je do ich miejscowości. Z okazji obchodzonego w październiku 
Święta Drzewa, wspólnie odwiedzili nowy pomnik przyrody.
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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 sta-
le 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 ra-
mach projektu placówki otrzymały również oczyszczacze po-
wietrza 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.

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.

Projekt kierujemy do ucz-
niów i nauczycieli szkół 

podstawowych z terenu Gmi-
ny Dąbrowa. Po okresie izola-
cji społecznej spowodowanej 
COVID-19, miesiącach nauki 
zdalnej i utrudnionego kon-
taktu proponujemy uczniom, 
rodzicom i nauczycielom sze-
reg działań, ułatwiających po-
wrót do nowej rzeczywistości, 
wyjaśnia Adela Kozina, koor-
dynator projektu.

W sierpniu odbyły się su-
perwizje dla kadry pedago-
gicznej, obejmujące dyskusje 

nad pojawiającymi się prob-
lemami wychowawczymi 
i dydaktycznymi, jakie wy-
stępują w pracy nauczyciela. 
Omawiane były scenariusze 
rozwiązań, nie tylko wzmac-
niających kompetencje, ale 
integrujących kadrę i zwięk-
szające zadowolenie z wyko-
nywanej pracy. 

Od października uczniowie 
biorą udział w warsztatach 
dotyczących bezpieczeństwa 
w sieci. W ramach projektu 
odbywają się warsztaty z al-
ternatywnych metod spędza-
nia wolnego czasu. Dzieci 
poznają zasady mądrego i od-
powiedzialnego korzystania 
z Internetu. Zapoznają się ze 

zjawiskiem hejtu i jego kon-
sekwencjami. Ważnym czyn-
nikiem projektu jest uświa-
domienie dzieciom wartości 
i zachowań ponadczasowych 
jak rodzina, przyjaźń, lojal-
ność, tolerancja.

czujnik jakości powietrza  
w naszych przedszkolach

„jeSteŚmy ważnI”
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Nasza Wójt Gminy 
wraz ze swoją mamą 
Zosią zainteresowały 
telewizję losem rodziny 
z Chróściny. 

W akcję włączył się Ośro-
dek Pomocy Społecznej 

w Dąbrowie. Sytuacja miesz-
kaniowa rodziny była bardzo 
trudna. Starsze małżeństwo 
wychowujące wnuka nie mia-
ło wystarczających środków 
finansowych aby zapewnić 
chłopcu warunki mieszka-
niowe dostosowane do jego 
potrzeb. Oddzielny pokój dla 
wnuka stał się nierealnym do 
spełnienia  marzeniem, jed-

nocześnie chłopiec z roku na 
rok coraz bardziej potrzebo-
wał własnego pomieszczenia 
do nauki, zabawy i prawid-
łowego rozwoju. Natomiast 
dziadek będący osobą niepeł-
nosprawną i poruszającą się 
na wózku inwalidzkim, na co 
dzień, w swoim domu, musiał 
pokonywać bariery architek-
toniczne. Dlatego też podjęto 
działania aby pomóc rodzinie.

W pięć dni ekipa budow-
lana programu „ Nasz Nowy 
Dom” przeprowadziła kapi-
talny remont budynku. Na-
tomiast mieszkańcy sołectwa 
kulinarnie troszczyli się o bu-

dowlańców i filmowców. Do-
słownie codziennie mieszkan-
ki częstowały gości pysznym 
domowym ciastem i aroma-
tyczną kawą. „Ekipy zachwy-
cone 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 remon-
tu mieszkańcy wraz ze stra-

żakami włączyli się w prace 
porządkowe. Tym sposobem 
i  w  cudownej atmosferze, 
w tak krótkim czasie grun-
townie wyremontowany został 
dom naszych mieszkańców, 
odmieniając ich życie.  Chło-
piec ma już wymarzony pokój 
na poddaszu, a dziadkowie 
przytulną  sypialnię i życie bez 
barier. Rodzina jest w pełni 
szczęśliwa, a radość dziecka 
Najważniejsza!!!

proGram „naSz nowy Dom” 
u naSzych mIeSzKańców
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kulisy programu

Widzowie z całej Polski 
mogli poznać historię rodzi-
ny z Chróściny, państwa Ja-
dwigi i Krzysztofa Kania oraz 
ich ośmioletniego wnuka 
Wiktora, a my przedstawiamy 
kulisy programu.

Cała akcja zaczęła się od 
zgłoszenia rodziny do pro-
gramu, do czego namówiła 
mnie moja mama – mówi 
Wójt gminy katarzyna go-
łębiowska – Jarek. Podjecha-
łyśmy razem na kawę, zrobi-
łyśmy wstępny wywiad i kilka 
zdjęć. Materiał przekazałam 
kierownikowi Ośrodka Po-
mocy Społecznej i akcja na-
brała tempa.

Ekipa filmowa i budow-
lana pojawiła się na miejscu 
w poniedziałek rano, a re-
mont trwał dokładnie 5 dni. 
Pod dom podstawiono kon-
tenery i wprowadzono na po-
dwórze urządzenia. Wszyst-
kie dotychczasowe meble 

i dekoracje trafiły do stodoły 
państwa Kaniów. Budynek 
przeszedł gruntowny remont 
łącznie z adaptacją poddasza 
na wymarzone królestwo dla 
Wiktora – jak nazwał to oś-
miolatek.

Mieszkańcy Chróściny, 
każdego dnia wspierali praco-
witą 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 ko-
ledzy Wiktora, którzy zajęli się 
uporządkowaniem obejścia, 
pomalowaniem elementów 
drewnianych i bramy wjazdo-
wej. Nawet nowy trawnik po-
jawił się przed domem dzięki 
uprzejmości pana mateusza 
Dajczak. 

Śląską gościnnością i praco-
witością zachwycona jest pro-
wadząca program pani kasia 
Dowbor. Fantastycznie się tu-

taj czuliśmy – wspomina. Ucie-
szyła 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 wywar-
ła 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, kole-
żanka z pracy opowiada 

- Pomimo wykonywanej 
trudnej pracy listonosza Ja-
dzia miała bardzo dobry kon-
takt 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 lu-
dzie mu go odmienili…  

- Krzysia i Jadzię pozna-
łam w Związku Niewidomych 
już wiele lat temu opowiada 
nam pani Zofia gołębiow-
ska. Krzysztof bardzo słabo 
widzący twardo stąpał po zie-
mi. 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 rodzi-
nie trzeba pomóc. A popro-
siłam o wsparcie kogoś kogo 
mam najbliżej ... córkę – Wójt.
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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 zamko-
wego parku po dość trud-

nym pagórkowatym terenie 
zmagali się uczniowie z gmin: 
Dąbrowa, Dobrzeń Wlk., Kom-
prachcice, Łubniany, Niemod-
lin, Ozimek, Popielów, Prósz-

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

imprezy Pan Bartłomiej Wal-
ków Dyrektor PSP Dąbrowa 

dzieciom i młodzieży biegają-
cym po takim terenie, w przy-
szłości żadne inne biegi nie 
będą straszne. Biegi odbyły się 
w trzech grupach wiekowych 
i dwóch kategoriach. Drużyno-
wo zawodnicy dzielnie walczyli 
o Puchar Wójta Gminy Dąbro-
wa oraz indywidualnie o zło-
te srebrne i brązowe medale. 
Wśród zawodników panowała 
iście sportowa atmosfera. Naj-
lepsi stanęli na podium nie 
mniej jednak wszyscy uczest-
nicy zasługują na  ogromne 
gratulacje i brawa.

18 SzKół na bIeGach przełajowych

„czym skorupka za młodu nasiąknie..”
W ten sposób wychowaw-

czynie czyli ulubione „ciocie”, 
przekazują tradycje i zwyczaje 
naszym najmłodszym mieszkań-
com. W ramach spaceru dzieci 
odwiedziły pobliskie pole aby 
zobaczyć jak wyglądały dawniej 
wykopki. Kolejnego razu panie 
zaproponowały wspólne kisze-

nia kapusty. Dzieci poznały wa-
lory zdrowotne polskiego sma-
kołyku. Usłyszały również jakim 
jest wartościowym źródłem wi-
tamin. 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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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” - prze-
ciwdziałanie przemocy, 
agresji i mowie nienawi-
ści”;

•	 Nie daj się uzależnieniom” 
– przeciwdziałanie uza-

leżnieniom wśród dzieci 
i młodzieży;

•	 Wyloguj  s ię  z   s ieci”  – 
przeciwdziałanie uzależ-
nieniom od nowych me-
diów;  

•	 „ D op a l acze .  Z aży j esz 
– Przepadniesz” – prze-
ciwdziałanie zażywaniu 
i eksperymentowaniu z do-
palaczami. 

To niektóre tematy war-
sztatów jakie będą realizowa-
ne wśród dzieci i młodzieży 
z  ternu naszej gminy Mał-
gorzata Zaparta Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dodatkowo, w ramach dzia-
łań profilaktycznych odbyło 

paźDzIernIK I lIStopaD  mIeSIącamI 
profIlaKtyKI w GmInIe Dąbrowa

dyżury specjalistów pełnione  
w siedzibie ośrodka Pomocy  
Społecznej w dąbrowie, 
po wcześniejszym umówieniu się 
na wizytę nr tel. 77 464 17 78.

się ognisko podczas którego  
uczestnicy zapoznali się z te-
matem zapobiegania agresji, 
przemocy oraz fonoholizmu.  
ale urozmaiceniem zajęć były 
warsztaty przeprowadzone 
przez leśnika dotyczące za-
chowania się w lesie, dodaje 
kierownik OPS. 

Realizowane  kampanie 
profilaktyczne zakładają rów-
nież pomoc specjalistów oraz 
doposażenie w gadżety pro-
mujące akcję.  

Warto podkreślić, że trwa 
nadal gminna kampania na 
rzecz przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie „STOP Przemo-
cy” w Gminie Dąbrowa, pod-
czas której mieszkańcy mają 
możliwość kontaktu  ze specja-
listami oraz uzyskania porady 
i pomocy. Organizatorami akcji 
jest Zespół Interdyscyplinarny 
do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Dą-
browie działający przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

Październik i listopad  miesiącami Profilaktyki w Gminie Dąbrowa
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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 reali-
zowana w przyszłym roku. Osoby zainteresowane wsparciem żywnościowym 
mogą zgłaszać się w grudniu bieżącego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie ul. Powstańców Śl. 2.
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DzIeń eDuKacjI 
naroDowej
Tradycyjnie w Dzień Edukacji Narodowej w naszych 
szkołach odbyły się spotkania z nauczycielami oraz 
uroczyste apele. 

Wójt gminy katarzyna gołębiowska-Jarek wraz z Dyrekcją 
szkół dziękowali nauczycielom za zaangażowanie i dbałość 

o wychowywanie młodego pokolenia. Dzieci i młodzież dzięko-
wała nauczycielom i  pracownikom szkół za poświęcenie, naukę 
oraz wzbudzane w nich pasji i zainteresowań. Wdzięczni wrę-
czali 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 wie-
ku. 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 mieszkań-
ców 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, nie-
poradnych lub uzależnionych od alkoholu, przebywających 
w pustostanach, altankach, klatkach schodowych.

W nadchodzącym okresie jesienno - zimowym szcze-
gólną troską i pomocą otoczmy ludzi starszych, samotnych 
oraz niepełnosprawnych. Zachęcam do pomocy międzysą-
siedzkiej. Bądźmy wrażliwi na los drugiego człowieka za okazaną pomoc bardzo dziękujemy!
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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 Koksa-
nowiczem, Gminą Dąbrowa reprezentowa-
ną przez wójt gminy Katarzyną Gołębiow-
ską-Jarek oraz Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Dąbrowie reprezentowaną przez prezesa 
Dawida Zielonkę, przedłuża na następne lata 
działania jednostki OSP Dąbrowa w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ko-
rzyści z udziału w KSRG to przede wszyst-
kim  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.

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 
sprawozdawczo-
wyborczym Zarządu 
Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP. 

Wśród zaproszonych gości 
byli: przedstawiciel Ko-

mendanta Miejskiej Straży 
Pożarnej Karola Widacha, z ra-
mienia Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Wice Prezes Leonard 
Pietruszka oraz Sekretarz Bar-
bara Dębska. Gminę reprezen-
towała Wójt Gminy Dąbrowa 
- Katarzyna Gołębiowska-Jarek 

oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Mar iusz  Konopa. 
W spotkaniu uczestniczył rów-
nież pan Jerzy Michalczyk, któ-
ry wiele lat opiekował się gmin-
nymi strażami.

Po pięciu latach kaden-
c j i  ustępując y  Z arząd na 

czele z prezesem Marcinem 
Hadrysiem przedstawił spra-
wozdanie ze swojej działal-
ności. Warto podkreślić, że 
w  ostatnich trzech latach 
nastąpił znaczny rozwój na-
szych jednostek.  Zmoderni-
zowane zostały remizy OSP, 
zakupiono dwa nowe wozy 
strażackie i sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy, a  także nie-
zbędne umundurowanie dla 
strażaków.  

W  dalszej części zebra-
nia odbyły się wybory no-
wych władz: Zarządu Od-
działu Gminnego, Komisji 
Rewizyjnej oraz Delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego  
ZOSP RP. 

Podczas zebrania miała 
miejsce jeszcze jedna miła 
uroczystość .  Mianowic ie 
Związek OSP RP Prezydium 
Z arządu Oddziału  Woje-
wódzkiego w Opolu przyznał 
Srebrny Medal za zasługi dla 
pożarnictwa dla sołectwa Dą-
browa – Sokolniki. Sołtys wsi 
Elżbieta Mojzyk wraz z Prze-
wodniczącym Rady Sołeckiej 
Włodzimierzem Cichym ode-
brali odznaczenie z rąk druha 
Leonarda Pietruszki. 

jednostka oSp Dąbrowa kontynuuje działania w KSrG
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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

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina 
Dąbrowa otrzyma środki finansowe.

Przyznana dotacja dotyczy dofinansowania budowy sali 
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Na-
roku. W posiadaniu urzędu jest już projekt budowalny więc 
wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa. Druga dota-
cja 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.

RządoWe Pieniądze z PolSKieGo ładu

USŁUGI 
KSIĘGOWO-RACHUNKOWE

KSIĘGOWOŚĆ  KADRY  PŁACE

EWA WIDACHA
Twoja księgowa

P.H.U. EUREKA  ul. Lipowa 1 tel. 692 742 521
Ewa Widacha 49-120 Dąbrowa ewa.widacha@op.pl


