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Mieszkańcy sołectwa oraz pozostali użytkownicy drogi 
wojewódzkiej nr 435 cieszą się z gruntownego remontu 
balustrad zabytkowego mostu na rzeczce Chróścince.

Według Konserwatora Zabytków obiekt mostowy zawierał liczne 
spękania, ubytki oraz wykruszenia materiału. Stąd zalecona zo-

stała wymiana na nowe elementy z dokładnym zachowaniem formy 
architektonicznej. Nowe balustrady zostały wykonane z granitu oszli-
fowanego, trwałego materiału, swoim charakterem nawiązującego do 
sąsiadującego z nim parku dworskiego . Dodatkowo przy obiekcie 
wykonano kapy chodnikowe i pomalowano poręcze w ciągu pieszym. 
Dziękujemy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu, w szczególno-
ści Dyrektorom Bartłomiejowi Horaczukowi oraz Grzegorzowi Cebu-
li za opiekę i nadzór nad całym procesem inwestycyjnym.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 135 tys. zł z czego Gmina Dą-
browa przekazała na ten cel 45 tys. zł.

Dzięki przychylności Marszałka Województwa Opolskiego 
Andrzeja Buły oraz Szymona Ogłazy Członka Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego to miejsce stało się bezpieczniejsze i na-
brało nowego blasku.

oDnowIony moSt w chróścInIe

mikołaj u młodych 
piłkarzy

Z okazji Mikołajek Akademia Piłkarska Striker 
przygotowała upominki dla swoich najmłodszych 
zawodników. 

Prezenty wręczył osobiście Święty Mikołaj wraz z prezesem 
Łukaszem Wicher, trenerem Rafałem Kurpierz oraz zaproszoną 
wójt gminy Dąbrowa Katarzyną Gołębiowską-Jarek.

Radość dzieci była wielka, a my cieszymy się, że Akademia 
na czele z panem prezesem działa na rzecz rozwoju kondycji 
fizycznej i umiejętności piłkarskich najmłodszych mieszkańców 
Gminy Dąbrowa.

WAŻNY KOMUNIKAT NIE 
OTWIERAJMY TYCH WIADOMOŚĆI

Do pracowników i mieszkańców naszej gminy od kilku 
dni  trafiają SMS-y o paczkach, które nie mają żadnego 
związku z autentycznymi powiadomieniami poczty czy firm 
kurierskich. To fala oszustw, w ramach których ktoś próbuje 
zmusić odbiorcę do pobrania fałszywych plików bankowych  
o otrzymanych w SMS-ach z różnego rodzaju 
komunikatami dotyczącymi paczek. W ramach 
jednej fali oszustwa, mamy do czynienia z przynajmniej 
kilkoma rodzajami wiadomości, w których ktoś deklaruje, 
że dostawa została opóźniona, nie udało się jej 
zrealizować lub klient ma „ostatnią szansę”, by 
odebrać przesyłkę.
Wszystkie te fałszywe SMS-y łączy jednak wspólny mia-
nownik - spreparowany link do fałszywej strony, na 
której odbiorca teoretycznie ma rozwiązać swój problem. 
- w praktyce można w ten sposób pobrać na smartfon fał-
szywe pliki bankowe. Później kradzież pieniędzy z kon-
ta ofiary to tylko formalność.
W dobie popularności zakupów internetowych i w okresie 
przedświątecznym takie oszustwo może być zaskaku-
jąco skuteczne. Z pewnością wiele osób w tym czy innym 
momencie coś zamówiło i czeka na dostawę. Przez nie-
uwagę i machinalne działanie można uwierzyć w treść po-
dobnego SMS-a, a przez to narazić się na kłopoty. Najlepiej 
więc usunąć podobne wiadomości z telefonu, by  nie 
kliknąć przypadkiem linku.
Jeśli ofiara nie zorientowała się, że ma do czynienia z fał-
szywym SMS-em i odwiedziła spreparowaną stronę, samo 
jej przeczytanie najpewniej nie zaszkodziło smartfo-
nowi i oszczędnościom. Jeżeli jednak cała operacja za-
kończyła się uzupełnieniem formularza z danymi logowania 
do banku celem dopłaty do przesyłki lub pobraniem jakiejś 
aplikacji, warto działać szybko, kontaktując się z bankiem 
w sprawie konta i w razie potrzeby z policją.



Kochani Mieszkańcy
Święta Bożego Narodzenia  

to czas wypełniony nadzieją, miłością i wiarą.
 Czas, kiedy spotykamy się z rodziną 

i przyjaciółmi by za wspólnym, wigilijnym 
stołem cieszyć się obecnością  

drugiego człowieka.
W tych dniach szczególnie odczuwamy  

jak ważne są takie wartości  
jak rodzina, przyjaźń, życzliwość i dobroć.

Niech nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia upłyną Wam w pogodnej, 

serdecznej atmosferze, 
a Nowy Rok przyniesie zdrowie, pomyślność 

i spełnienie wszystkich marzeń.

życzą:
Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa, Radni Gminy Dąbrowa 

oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa
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Od poniedziałku 
8 listopada 2021 
roku można składać 
wnioski o dowody 
osobiste z drugą cechą 
biometryczną.  Odciski 
palców i odwzorowanie 
podpisu właściciela 
dowodu osobistego – to 
nowe elementy, które 
znajdują się w warstwach 
elektronicznej i graficznej 
wydawanych  w Polsce 
dowodów osobistych. 

Rozwiązania dotyczące no-
wych dowodów osobistych 

wynikają z dostosowania pra-
wa polskiego do wymogów 
prawa unijnego. Nowe do-
wody będą wydawane na 10 
lat dla osób powyżej 12 roku 
życia, ponieważ będą one 
składać odciski palców. Dla 
osób do 12 roku życia dowód 
będzie wydawany na 5 lat, bez 
pobierania odcisków palców. 

WAŻNE! 
W związku z wprowadze-

niem w Polsce nowych do-
wodów osobistych nie będzie 
konieczności obowiązkowej 
wymiany ważnych doku-
mentów. Z dotychczasowe-
go dowodu będzie można 
korzystać do czasu, aż minie 
ważność w nim wskazana.

W sytuacji, gdy chwilowo 
nie będzie możliwości pobra-
nia odcisków palców dowód 
zostanie wydany jedynie na 
12 miesięcy. Natomiast osoby 
z niepełnosprawnością (którą 
należy uprawdopodobnić), od 
których pobranie odcisków 
jest trwale niemożliwe, otrzy-
mają dokumenty bez tej cechy 
biometrycznej. Ich dokumen-
ty zachowają ważność przez 
10 lat.

Nowością jest mobilna 
stacja urzędnika. To roz-
wiązanie dla osób starszych, 
obłożnie chorych czy z nie-
pełnosprawnością, które nie 
mogą osobiście stawić się 
w urzędzie. Mobilna stacja 
urzędnika służy do przyję-
cia wniosku o wydanie no-

wego dowodu osobistego z 
odciskiem palców w miejscu 
pobytu osoby. Upoważniony 
pracownik Urzędu Miasta w 
Opolu, przyjedzie do domu, 
pobierze odciski palców i 
wzór podpisu od wniosko-
dawcy, a później przywiezie 
gotowy dowód osobisty. 

Mieszkańcy Gminy Dąbro-
wa (niepełnosprawni), którzy 
chcieliby skorzystać z takiej 
usługi powinni wcześniej 
skontaktować się telefonicz-
nie z Urzędem Gminy Dąbro-
wa tel. 77 464 10 10 wew.115 
w celu uzyskania niezbędnych 
informacji. 

nowe DowoDy oSobISte
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Jednostka otrzymała 
wsparcie na zakup 
nowego sprzętu. 
Powiększyła również 
swoje grono o kolejnych 8 
strażaków - ratowników 

OSP Chróścina podpisała 
umowę z Urzędem Mar-

szałkowskim na realizację za-
dania „Każdy może uratować 
życie – defibrylator dostępny 
dla każdego”.  Przypomnij-
my, że w sierpniu tego roku 
miał miejsce akt wandalizmu 
i zniszczony został defibryla-
tor umieszczony na budynku 
remizy. Niestety sprawcy nie 
zostali ujęci, natomiast dzięki 

staraniom strażaków udało 
się pozyskać środki na zakup 
nowego urządzenia lub mon-
taż systemu monitoringu jeśli 
poprzedni uda się naprawić.

Drugą dobrą wiadomością 
są nowi strażacy w jednostce. 
Są to: Michał Bednorz, Adam 
Wiench, Maksymilian Jarek, 
Mateusz Szemainda, Klaudiusz 
Gonsior, Grzegorz Gambiec 
oraz pierwszy raz w historii 
jednostki dwie strażaczki Kin-
ga Kotula i Natalia Wiench.

Przez kilka tygodni mło-
dzi ochotnicy poświęcali swój 
wolny czas, na szkolenia i 
zdobywanie nowych umie-

jętności.  Dzięki temu zdobyli 
odpowiednie uprawnienia do 
udziału w akcjach ratowniczo
-gaśniczych. Dziękujemy za 

chęć niesienia pomocy miesz-
kańcom Gminy Dąbrowa i ży-
czymy tyle samo powrotów co 
wyjazdów.

Dobre wIeścI z oSP chróścIna

Od lewej: Michał Bednorz, Adam Wiench, Maksymilian Jarek, Ma-
teusz Szemainda, Klaudiusz Gonsior, Grzegorz Gambiec. W naszej 
jednostce mamy dwie strażaczki  Kinga Kotula i Natalia Wiench.

W pierwszą niedzielę Adwentu mieszkańcy 
i członkowie koła spotkali się przy wspólnym stole 
aby wspomnieć dawne dzieje.

Znakomite podania ludowe i opowieści o historii ziemi ślą-
skiej, uczyniły to popołudnie innym niż wszystkie. W spot-

kaniu uczestniczyła również wójt gminy Dąbrowa Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek oraz  prof. Joanna Rostropowicz, wykładow-
ca uniwersytecki w Niemczech i na Śląsku, odznaczona Krzy-
żem Zasługi przez Prezydenta Niemiec.

Spotkanie koła DfK 
żelazna

Sołectwo Prądy  
na podium
W konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza 
inicjatywa” na szczeblu wojewódzkim Prądy 
zajęły II miejsce z projektem Miejsce kulturalno-
rozrywkowe.

Sołectwo już trzeci raz bierze udział konkursie, za każdym 
razem odnosząc sukces. Należy podkreślić, że dzięki zaan-
gażowaniu i pracy społecznej sołtysa Andrzeja Piotrowicza 
oraz mieszkańców realizowane są w miejscowości inicjatywy 
godne najwyższych nagród.
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Dzięki staraniom sołectw 
Mikołaj odwiedził najmłodszych 
mieszkańców gminy. Spotkania 
organizowano na  świeżym 
powietrzu, podczas Mszy 
Roratnich czy odwiedzając dzieci 
w domu. Radość z otrzymanych 
prezentów była wielka.

mikołaj w sołectwach Gminy
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mikołaj w sołectwach Gminy
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Ze wstępnych 
wyników widać, że 
w województwie 
opolskim odnotowano 
spadek liczby 
gospodarstw rolnych przy 
jednoczesnym wzroście 
ich powierzchni.

Te i inne dane wynikające ze 
spisu były tematem kon-

ferencji organizowanej przez 
Urząd Statystyczny w Opolu. 
W dyskusji udział wzięli: prof. 
zw. dr hab. Krystian Heffner 
z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, dr hab. 
Antonina Kalinichenko z Uni-
wersytetu Opolskiego, Antoni 
Konopka Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego, 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
Wójt Gminy Dąbrowa oraz 
Danuta Bajak Prezes Zarządu 
Opolskiego Związku Rolni-
ków i Organizacji Społecz-
nych w Opolu. 

Zeszłoroczny spis rolny 
porównywany jest do tego 
sprzed dziesięciu lat. Wi-
doczna na przestrzeni lat jest 
zmiana w strukturze gospo-
darstw, dokładniej mówiąc 
zauważa się ich specjalizację. 
Wcześniej dominowały go-
spodarstwa niewyspecjalizo-

wane, prowadzące produkcję 
zarówno roślinną jak i zwie-
rzęcą. Spis z 2020r. pokazał, 
że  w chwili obecnej prawie 
60% gospodarstw prowadzi 
wyłącznie produkcję roślin-
ną. Natomiast produkcja tyl-
ko zwierzęca jest na pozio-
mie niecałego 1% . Podobne 

trendy utrzymują się w po-
zostałych województwach 
w kraju. 

 Widzimy też, że dzisiejszy 
rolnik to człowiek młodszy 
i tylko 30% z nich utrzymuje 
się z samej  działalności rol-
niczej. Najczęściej źródłem 
dochodów w gospodarstwie 
domowym  z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego są: pra-
ca najemna, emerytury i ren-
ty, działalność pozarolnicza 
i inne niezarobkowe źródła 
utrzymania.

Wyniki z Powszechnego 
Spisu Rolnego mają posłużyć 
budowaniu szeroko rozu-
mianej polityki społeczno-
gospodarczej. Zebrani goście 
dyskutowali na temat wska-
zania kierunków rozwoju rol-
nictwa, obszarów wiejskich 
województwa opolskiego oraz 
samorządu terytorialnego na 
postawie diagnozy i zmian za-
chodzących w rolnictwie.

PowSzechny SPIS rolny 2020

latające 
mistrzynie 
Polski 
Państwo Violetta i Rafał Hain 
z Siedlisk osiągnęli wielki sukces 
w lotach gołębi pocztowych. 

Drużyna ich trzech samiczek zdoby-
ła Mistrzostwo Polski w kategorii Mara-
ton, nazywaną „królową” wśród katego-
rii. To bardzo wysiłkowa konkurencja 
ponieważ dotyczy dystansów powyżej 
700 km. 

Pstra, Duża i  Malutka bo tak są 
pieszczotliwie nazywane mistrzynie, 
czterokrotnie przeleciały trasę z Nie-
miec do Polski, każdorazowo pokonu-
jąc dystans 763 km. Jak podkreśla pan 
Rafał - takie wyniki osiągają w więk-

szości samiczki. One jak kobiety są wy-
trwałe, bardziej uparte i zawzięte w dą-
żeniu do celu.  

Państwo Hain hodowlę założyli 
w 2017 roku. Rok później rozpoczęli 
swoją przygodę w lotach gołębi poczto-
wych. W chwili obecnej mają około 120 
gołębi, z czego 75 sztuk startuje w lotach, 
a kolejne 40 to tzw. sztuki rozpłodowe. 
Poza mistrzyniami pozostałe gołębie 
także osiągają doskonałe wyniki w okrę-
gu i listach ogólnopolskich. Receptą na 
sukces jest ciężka praca zarówno właści-
cieli jak i championów. Codziennie nale-
ży poświęcić kilka godzin na karmienie 
i treningi. Zdarza się, że również sąsiedzi 
pomagają w tych czynnościach co jesz-
cze bardziej cieszy z zamieszkania w so-
łectwie Siedliska. 

Życzymy dalszych sukcesów Państwa 
stada oraz wiele radości i zadowolenia 
z posiadanej pasji.
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GmInne 
GImnaStyczKI 
artyStyczne
Mieszkanki naszej gminy odnoszą sukcesy 
na ogólnopolskich zawodach.

Iga Jagła ze szkoły w Chróścinie wzięła udział 
w  VIII Międzynarodowym Turnieju w Gimna-

styce Artystycznej „Warszawska Jesień”, gdzie zajęła  
3 miejsce.

Kamila Pietruszka z tej samej szkoły, pierwszy raz 
uczestnicząc w zawodach, zajęła również 3 miejsce 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju w Gimnastyce 
Artystycznej PASJA FROZEN CUP 2021 odbywają-
cego się w Opolu.

Szkoła w Dąbrowie także może pochwalić się uta-
lentowanymi gimnastyczkami. Trzy uczennice wzięły 
udział w Krajowym Turnieju Gimnastyki w Ostrołę-
ce. Iga Placha i Anna Placha zdobyły tam złote me-
dale, a Maja Januszewska brązowy.

Gratulujemy dziewczętom wspaniałych występów, 
zdobytych medali oraz życzymy kolejnych sukcesów.

tak będzie wyglądać sala 
gimnastyczna w naroku
Budowa sali gimnastycznej możliwa będzie dzięki 
pozyskaniu 369.000 zł dofinansowania. 

Przestronne wnętrze, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki 
ręcznej i nożnej oraz kort tenisowy, trybuny dla widzów, szatnie 
oraz łącznik ze szkołą usprawnią prowadzenie lekcji WF-u.
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KutIA WIgIlIJnA
Składniki:
30 dag pszenicy (bez łusek)
20 dag maku
6 łyżek płynnego miodu
10 dag migdałów  

 (sparzone, obrane ze skórki)
10 dag orzechów włoskich 
10 dag rodzynek
150 ml słodkiej śmietanki

Przygotowanie:
Pszenicę namoczyć na noc. Ugotować do miękkości. Odcedzić. 
Mak wypłukać i zalać wodą tak, aby cały był przykryty. Ugoto-
wać i zemleć dwukrotnie. Migdały i orzechy drobno pokroić. 
Mak połączyć z pszenicą, migdałami, orzechami, rodzynkami 
i miodem. Dodać słodką śmietankę. Wszystko dokładnie wy-
mieszać. 

MOCZKA – ZuPA PIeRnIKOWA
Składniki
45 dag piernika
25 dag orzechów włoskich
25 g orzechów laskowych
20 dag migdałów (bez skórki)
30 dag rodzynek
20 dag orzechów nerkowca

30 dag suszonych śliwek ( najlepiej wędzonych )
20 dag suszonych moreli
15 dag gruszek
0,5 l kompotu śliwkowego
sok z 1/2 cytryny
1 łyżka miodu lub cukru

Przygotowanie
1. Piernik najlepiej zetrzeć na tarce. Wrzucić do mniejszego 

garnka, zalać ciepłą wodą, tak aby się rozmoczył. Masa pier-
nikowa powinna mieć gęstą, jednolitą konsystencję.

2. Migdały sparzyć i obrać ze skórki oraz umieścić je w osob-
nym garnku. Dodać orzechy laskowe, orzechy nerkowca 
i orzechy włoskie. Zalać wodą i gotować przez około 30 mi-
nut do miękkości bakalii.

3. Do bakalii dorzucić pokrojone na połówki morele i śliwki 
oraz rodzynki. Dodać łyżkę masła, oraz sok z cytryny. Goto-
wać jeszcze przez 20 minut.

4. Masę piernikową podgrzać na mniejszym ogniu przez około 
5 minut cały czas mieszając, bo szybko przywiera do dna 
garnka.

5. Połączyć bakalie, kompoty z owocami oraz masą piernikową. 
Całość gotować przez około 25 minut.

6. Jeśli moczka jest mało słodka można ją dosłodzić według 
własnych upodobań smakowych miodem lub cukrem.

śwIąteczna KuchnIa mojej babcI

...Teraz chciałabym, żebys to TY powiedział mi co byś chciał. 
Czego potrzebujesz, bo wiem, że jesteś już stary i masz coraz mniej sił...
                                                               -Twoja Ada

...A i chciałabym, żebyś nie zapomniał o mojej mamusi i o tatusiu. 
Dla nich chciałbym zdrowia i żeby się kochali na zawsze...

                 -Twój kochany Floruś

...W tym roku marzymy o magicznej różdżce, która zaczaruje świat, w którym nie
będzie koronawirusa i ludzie będą dla siebie dobrzy...

                                                                     - Emi i Lusia

... Chciałbym życzyć Tobie dużo zdrowia, radości z obdarowywania dzieci,
wsparcia od Twoich pomocników-Elfów i żebyś był zawsze uśmiechnięty...

        -Wojtek

...w tym roku liczę na ciebie i na Twoje prezenty dla wszystkich dzieci na świecie...
                                                                            -Basiu

Kochany Mikołaju,. Mam na imię Krzyś 
 mam 5 lat i nie umiem jeszcze pisać, więc narysowałem do Ciebie list...

                                                        -Twój Krzyś

... Nie wiem czy masz czas ubrać sobie choinkę więc zrobiłam dla Ciebie taką małą z papieru...
                                                  -Twoja Michalinka

Pisali list 
dla św. 
mikołaja
Pandemia uniemożliwiła 
przeprowadzenie gminnej 
zabawy mikołajkowej, 
dlatego też gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie zaproponował 
najmłodszym 
mieszkańcom zabawę 
polegającą na napisaniu 
listów dla św. Mikołaja. 
nie zabrakło w nich życzeń 
zdrowia dla świętego, 
ale też prośby o ustanie 
pandemii. Pod wszystkimi 
listami podpisujemy się 
wspólnie z uczestnikami 
zabawy.
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Spotkanie z sołtysami 
przebiegło 
w przedświątecznej 
atmosferze. 

Gościnnie udział wzięli Ko-
mendanci: Komisariatu 

Policji w Niemodlinie Aneta 
Błoch oraz Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Opolu 
Leszek Koksanowicz. Jednym 
z tematów jakie poruszono 
podczas spotkania było bez-
pieczeństwo mieszkańców 
Gminy. 

Tradycyjnie omawiano 
bieżące sprawy dotyczące so-

łectw.  Jak przystało na porę 
roku poinformowano zebra-
nych o działaniach Urzędu 
w sprawie zimowego utrzy-
mania dróg i funkcjonowania 
świetlic wiejskich w okresie 
zimowym. Sołtysi poproszeni 
zostali o propagowanie mię-
dzysąsiedzkiej akcji „Obojęt-
ność gorsza niż mróz” oraz 
promocji szczepień w miej-
scowościach. Uwagę skupio-
no na oświetleniu ulicznym, 
rozmawiano o potrzebach ko-
lejnych punktów świetlnych. 
Przedstawione zostały nowe 
godziny pracy kasy w Urzę-
dzie, zmieniające się od No-

wego Roku zasady opłat za 
odpady komunalne. Przeka-
zano harmonogram spotkań 
w poszczególnych sołectwach 
z pracownikiem Urzędu w za-
kresie możliwości otrzymania 

dotacji na wymianę pieców. 
Podjęto również temat ochro-
ny danych osobowych w pracy 
sołtysa. Omówiono również 
sprawy z jakimi przybyli soł-
tysi. 

GruDnIowa SołtySówKa

złap świąteczny  
oddech 
Do placówek oświatowych, z terenu gminy Dąbrowa 
trafiły piękne, zielone sadzonki. 
to gminna akcja mająca na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej.

– W ostatnim czasie tyle się mówi o czystym powietrzu, 
prowadzi wielkie kampanie społeczne. Dbałość o jego jakość 
można zacząć od najbliższego otoczenia - wyjaśniają twórcy 
akcji. Kilka zielonych kwiatów będzie nie tylko ozdobą wnętrz 
naszych placówek, ale również inwestycją w jakość powietrza 
i ważną lekcją edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
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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

cyfrowa Gmina
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest obecnie 
jednym z największych priorytetów w kraju. 

Gmina Dąbrowa pozyskała 247.560 zł na cyfryzację Urzędu. 
Zakupione zostaną komputery, podpisy elektroniczne, zasilacze 
UPS oraz serwer. Będzie też zmodernizowana sieć LAN. Dzięki 
pozyskanym środkom urzędnicy zostaną przeszkoleni w zakre-
sie edukacji cyfrowej oraz zwiększone zostanie bezpieczeństwo 
Urzędu Gminy w cyberberprzestrzeni.

laboratoria Przyszłości
na rozwijanie umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży gmina Dąbrowa wygrała 173.100 zł

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości 
szkoły z terenu gminy doposażone zostaną w sprzęt techniczny 

m.in.: drukarki 3D, sprzęt do prowadzenia prezentacji, stacje 
lutownicze. Nowoczesny sprzęt rozwinie wśród uczniowie kom-
petencje, które w przyszłości pozwolą odnaleźć się  im na rynku 
pracy


