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EKSPRES INWESTYCYJNY
Z końcem roku zakończyliśmy dotychczas prowadzone inwestycje
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Wybudowano m.in.: drogę dojazdową do gruntów
rolnych pomiędzy Karczowem a Ciepielowicami.
Dofinansowanie tej inwestycji w kwocie
436 000 zł pochodziło ze środków budżetu
Województwa Opolskiego w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Na uwagę zasługują inwestycje drogowe oddane
na koniec roku:
1. ul. Wiejska w Karczowie
2. ul. Kolejowa w Dąbrowie
obie dofinansowane ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
3. ul. Zielona i Akacjowa w Dąbrowie
dofinansowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.



W całym 2021 roku przebudowanych zostało
7,5 km dróg gminnych pozyskano na ten cel
dofinansowanie ze środków zewnętrznych.



Rewitalizacja glinianek w Dąbrowie oraz
odrestaurowana Aleja Lipowa w Naroku, wraz
z terenem przyległym, to zadania w ramach
projektu „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych
gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie
Dąbrowa”. Zostały zrealizowane przy 85%
dofinansowaniu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego
www.gminadabrowa.pl
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Plany na 2022 rok
WYDATKI (48,7 mln zł) w podziale na:
Kultura i sport
2,5 mln

Pozostałe 0,9 mln

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska 5,3 mln

Inwestycje 12,9 mln

Pomoc
społeczna,
ochrona zdrowia
i rodzina 7,5 mln

Oświata i żłobek 19,6 mln

Uchwalony na ten rok
budżet gminy Dąbrowa
wynosić będzie prawie
50 mln złotych.
Wydatki inwestycyjne, które zaplanowane są na kwotę
12,9 mln zł i stanowią 26,6% ogółu wydatków.
Najważniejsze z planowanych inwestycji, na które pozyskano finansowanie zewnętrzne:
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie
• Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Naroku
• Przebudowa dróg wewnętrznych w Chróścinie
• Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach
• Przebudowa ul. Brzozowej w Naroku
• Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy
• Budowa PSZOK w Karczowie
• Szlakiem Odry – III etap –
Park Nadodrzański  w Żelaznej
• Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice

www.gminadabrowa.pl

• Wsparcie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne
oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
• Utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej w Chróścinie
Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane
w otwartych konkursach to:
• Sport – 140.000 zł
• Ochrona zdrowia – 130.000 zł
• Kultura – 15.000 zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na
łączną kwotę 1,8 mln:
• Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji dotacje podmiotowe
– 700.000 zł
• Gminna Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa –
270.000 zł
• Gminna Biblioteka Publiczna dotacja celowa –
710.000 zł
Fundusz Sołecki to prawie 422 tys. zł przeznaczone z budżetu gminy na realizację zadań zaplanowanych przez nasze
miejscowości
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Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
W lutym rozpocznie się proces rekrutacyjny dzieci do
przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
Postępowanie rekrutacyjne wszczynane jest na wniosek
rodzica. Wnioski przyjmowane będą:
• w przedszkolach: do 1 kwietnia 2022 roku,
• do szkołach: do 1 marca 2022r.
Proces rekrutacji nie obejmuje:
• dzieci, które będą kontynuowały edukację w danym
przedszkolu - w tym przypadku rodzic zobowiązany jest
do złożenia Deklaracji  w przedszkolu w terminie do 4
marca 2022r., oraz
• kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód – w tym przypadku rodzic
zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia do szkoły obwodowej w terminie do 1 marca 2022r., na podstawie którego
dziecko przyjmowane jest z urzędu.
Wnioski, deklaracje i zgłoszenia rodzice składają w siedzibie
przedszkola/szkoły, bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej
osoby.
Terminy poszczególnych etapów rekrutacji jak i informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w jednostkach

oświatowych oraz zamieszczone zostały na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie  (http://bip.
gzeasip.gminadabrowa.pl).
Szczegółowych informacji udzielają również dyrektorzy
przedszkoli i szkół:
1. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie (w tym oddział
w Prądach) ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa,
tel. (77) 464 10 70
2. Publiczne Przedszkole w Chróścinie, ul. Kościelna 19,
46-073 Chróścina, tel. (77) 464 02 02
3. Publiczne Przedszkole w Karczowie, ul. Dąbrowska 5,
49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 11 04
4. Publiczne Przedszkole  w Naroku (w tym punkty przedszkolne w Żelaznej), ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa,
tel. (77) 464 20 17
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie,
ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 402 04 35
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie, ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 01 14
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku, ul. Szkolna 19,
49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 02

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 r.
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Gmina Dąbrowa i Caritas
wspierają potrzebujących
Starsi i niepełnosprawni
mieszkańcy gminy
Dąbrowa, otrzymają
pomoc w ramach
tzw. domowej opieki
oraz zabiegów
rehabilitacyjnych
świadczonych
w gabinecie.

31

grudnia 2021r. Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna
Gołębiowska – Jarek podpisała umowę z przedstawicielem
Caritas Diecezji Opolskiej Marianną Turczyk na realizację
zadań związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocję zdrowia a także wsparcie
osób w wieku emerytalnym.

W 2022 roku wartość dotacji
samorządu wynosi 130.000 zł.
W ramach tej współpracy
personel medyczny stacji Caritas będzie świadczył czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
zabiegowe, diagnostyczne,
a także z zakresu promocji
i edukacji zdrowotnej oraz socjalno-bytowe w domach
podopiecznych. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu
niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania i pielęgnacji
w warunkach domowych.
Gabinet stacji Caritas jest dostępny dla mieszkańców gminy
w przeciągu całego tygodnia
i świadczy usługi na miejscu
w systemie ambulatoryjnym.

Dzięki państwa
podatkom możemy
zrobić więcej

Zabiegi z zakresu: kinezoterapii,
masażu, elektrolecznictwa, pola
magnetycznego, światłolecznictwa, krioterapii. W nadzwyczaj-

nych sytuacjach i ograniczonym
zakresie, personel gabinetu może
wykonywać usługi rehabilitacyjne w domu pacjenta.

Szanowni Mieszkańcy,
Gorąco zachęcam, aby w rozliczeniu podatkowym
wskazywali Państwo Gminę Dąbrowa, jako miejsce
swojego zamieszkania (złożenie deklaracji PIT w II
Urzędzie Skarbowym w Opolu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami 38,34 % podatku PIT podatnika trafia do gminy miejsca zamieszkania.
Udział w podatku to znaczące źródło zasilające
budżet gminy i wspomagające jej rozwój oraz pozwalające na finansowanie nowych zadań. Z wymienionych środków finansowane są takie zadania jak np.
budowa i modernizacja dróg, oświetlenie uliczne,
remonty w szkołach oraz utrzymanie przedszkoli,
żłobka oraz świetlic wiejskich.
Przez cały rok możecie Państwo zaktualizować
swoje dane poprzez złożenie do Urzędu Skarbowego
druku ZAP 3.
Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Wójt Gminy Dąbrowa

www.gminadabrowa.pl
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Podsumowanie 2021 ro

Zrealizowano duże inwestycje oraz szereg małych projektów. Przepro
o charakterze społecznym. Dynamicznie i stale gmina Dąbrowa rozwij
potrzeby mieszkańców.
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oku w Gminie Dąbrowa

owadzono wiele działań
ja się w odpowiedzi na

www.gminadabrowa.pl

Inwestycje kubaturowe:
• Zakup pałacyku w Chróścinie
• Remont budynku świetlicowego w Lipowej
• Remont dachu na świetlicy w Skarbiszowie
• Remont dachu na świetlicy w Żelaznej
• Remont dachu na budynku OSP w Chróścinie
• Termomodernizacja żłobko-przedszkola Żelazna
• Termomodernizacja Urzędu Gminy
• Remont Urzędu Gminy
• Zagospodarowanie Glinianek w Dąbrowie
• Rewitalizacja Alei Lipowej w Naroku
• Odrestaurowanie mostku w Chróścinie
Remonty oraz nowe drogi w gminie:
• Dąbrowa ul. Kolejowa
• Dąbrowa ul. Zielona i Akacjowa wraz z oświetleniem
• Ciepielowice ul. Parkowa
• nowa droga Ciepielowice - Karczów
• Karczów ul. Miodowa
• Karczów ul. Grobla
• Karczów ul. Wiejska
• Karczów ul. Anny droga na cmentarz
• Mechnice ul. Akacjowa
• Nowa Jamka ul. Kamienna
• Niewodniki ul. Cmentarna wraz z oświetleniem
• Skarbiszów ul. Cmentarna
Inne działania gminy w tym usługi społeczne:
• Dofinansowanie do wymiany pieców
• Uchwalenie planu zagospodarowania Dąbrowa
• Inwentaryzacja przyrodnicza
• Pomoc finansowa rodzinom w trudnej sytuacji
• Organizacja zajęć dla dzieci „Umiem Pływać”
• Wyposażenie szkół w nowy sprzęt do nauki
• Mierniki pomiaru jakości powietrza w przedszkolach
• Doposażenie stołówki szkolnej
• Zajęcia dla seniorów w Klubach Seniora
• Bezpłatny dostęp do usług rehabilitacyjnych, dla starszych mieszkańców,
za pośrednictwem Caritas
Sukcesy Gminy Dąbrowa:
• Europejska Nagroda Odnowy Wsi
• Najlepsza Przestrzeń Publiczna – wyróżnienie dla parku w Niewodnikach
• Srebrny laur umiejętności i kompetencji dla Wójt Gminy Dąbrowa
• Nominacja Wójt Gminy Dąbrowa na Opolską Ambasadorkę Unii Europejskiej
• Honorowa Odznaka Przyjaciel Dzieci dla Wójt Gminy D ąbrowa
• Pomoc rodzinie poprzez TV Polsat i udział w programie Nasz Nowy Dom
• Utworzenie Forum Młodzieży
• Nagroda Marszałka Województwa Opolska Niezapominajka”
dla OSP Dąbrowa
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W działaniu
liczą się ludzie

Pan Józef Gerc obchodził
w styczniu swój jubileusz
pracy społecznej na rzecz
miejscowości Karczów.
To jest Pana 4 kadencja,
jak ocenia Pan ten czas?
Jestem zadowolony z tego
co robię i cieszę się że są ludzie, którzy mi w tym pomagają. Moją pasją jest sport i to
sprawiło, że zdecydowałem
się przed laty podjąć wyzwa-

nie i zostać sołtysem naszej
wsi. Zależało mi na utrzymaniu drużyny piłkarskiej oraz
na rozwoju jeszcze innych
dyscyplin sportowych w Karczowie. Teraz z perspektywy
czasu mogę pochwalić się , że
przy udziale gminy, sponsorów, a przede wszystkim mojej
determinacji i zaangażowanych mieszkańców mamy dwa
oświetlone korty tenisowe i
doskonale zagospodarowany
teren rekreacyjny. Choć już w
miejscowości nie ma drużyny
piłkarskiej to utrzymujemy w
należytym porządku boisko
sportowe, a do tego budujemy
kolejne miejsca rekreacyjne.
W tym roku powstanie drugie
boisko do siatkówki plażowej.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach tworzymy tor rolkowy.
Teren jest już przygotowany, na
wiosnę wylejemy płytę z beto-

nu i dzieci będą miały świetne
miejsce do zabawy.
Jak ocenia Pan zaangażowanie społeczne mieszkańców przy realizacji tych
przedsięwzięć?
Są mieszkańcy, którzy chętnie pomagają we wszelkich inicjatywach. Udało mi się również zaktywizować młodzież.
Wystarczył pomysł i dobra
zachęta. Przykładem jest adaptacja szatni na boisku na tzw.
sportowe miejsce spotkań. Zaproponowałem młodzieży , że
przy ich  wsparciu urządzimy
tam siłownię i wstawimy stół
do gry w bilard. Dzięki temu
młodzi mieszkańcy chętnie
pomalowali lokal i korzystają z
niego w wolnym czasie.
Tradycją naszej wsi jest
udział w dożynkach gminnych, jesienią organizujemy

święto pieczonego ziemniaka, a w karnawale wodzenia
niedźwiedzia i babski comber.
Te wydarzenia nie odbyłyby się
bez czynnego udziału i zaangażowania mieszkańców. Jestem
wdzięczny, że w każdej chwili
mogę liczyć na ich wsparcie.
Wspólnie z naszą radną Panią
Jolantą Jakubek dbamy o sołectwo i zabiegamy aby żyło się
tutaj coraz lepiej.  Zachęcam
kolejne osoby do włączenia się
w sprawy wsi bo razem możemy więcej.
W ostatnich latach Karczów przeżywa prawdziwy
rozkwit. Czy widzi w tym Pan
szanse dla sołectwa?
Tak jak wspomniałem przed
chwilą im nas więcej do działania tym lepiej. Cieszy mnie,
że nowi mieszkańcy Karczowa
chętnie włączają się w sprawy miejscowości. Zależy im
na integracji,  rozwoju wsi,
mają pomysły na pozyskiwanie środków zewnętrznych. W
niedługim czasie planujemy
założyć Stowarzyszenie, aby
realizować liczne pomysły.

X Jubileuszowy
Babski Comber
Już dziesiąty raz panie spotkały się w
okresie karnawału w Karczowie przy
okazji babskiego combra .

B

abski comber to radosna biesiada,
podczas której trwają konkursy, tańce
i śpiewy wyłącznie w gronie pań. Tradycja
pochodzi od średniowiecza
Taki zwyczaj panuje również w Karczowie. To typowo damska impreza, a panie występują w barwnych strojach. Jak wyjaśnia Jolanta Jakubek - jedna z organizatorek imprezy panie
chętnie podejmują pomysł na tematyczny charakter zabawy.  
W tym roku hasłem przewodnim były Kobiety Świata. W latach
ubiegłych stroje nawiązywały do lat 60-tych, 70-tych, było też
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Biało - Czarno, czy w stylu amerykańskich filmów gdzie pląsały
Indianki i Kowboje.
W tym roku na jubileuszowym combrze gościła Wójt gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek. Był też tort, szampan i okolicznościowy
magnes zaprojektowany z okazji jubileuszu. Do tego nie zabrakło
dobrego humoru uczestniczek i tańców prawie do rana.  
www.gminadabrowa.pl
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Fundusz sołecki na 2022 rok
Podczas zebrań wiejskich
mieszkańcy zadecydowali
o przeznaczeniu otrzymanych środków finansowych. Gmina Dąbrowa
w ramach funduszu
sołeckiego przekaże
miejscowościom ponad
420.000 zł.*
Sołectwo Chróścina
46.644,90 zł
1. Monitoring OSP Chróścina
2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. Remont placu zabaw
Sołectwo Ciepielowice
33.164,52 zł
1. Utrzymanie i serwis
strony internetowej
www.ciepielowice.pl
2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Doposażenie świetlicy
wiejskiej wraz z monitoringiem
4. Rewitalizacja zabytkowej
części wsi Ciepielowice
5. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Sołectwo Dąbrowa
46.644,90 zł
1. Gabloty informacyjne
2. Utrzymanie
i doposażenie terenów
zielonych
3. Doposażenie świetlicy
wiejskiej wraz z ogrodzeniem
4. Zagospodarowanie terenu
przy zabytkowej remizie
OSP
5. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
*

6. Plac zabaw
w Sokolnikach
Sołectwo Karczów
40.860,93 zł
1. Utrzymanie terenów zielonych
2. Remont i doposażenie sali
wiejskiej w Karczowie
3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. Zagospodarowanie terenu
wokół boiska
5. Zagospodarowanie placu
przy ul. Wiejskiej
Sołectwo Lipowa
16.045,85 zł
1. Utrzymanie terenów zielonych
2. Doposażenie świetlicy
wiejskiej
3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. Zagospodarowanie terenu
przy placu zabaw
Sołectwo Mechnice
46.644,90 zł
1. Utrzymanie terenów zielonych
2. Doposażenie placu zabaw
na osiedlu Turzak
3. Doposażenie placu zabaw
w Mechnicach
4. Budowa pawilonu biesiadnego – etap IV

Sołectwo Niewodniki
27.800,36 zł
1. Promocja sołectwa
2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Remont i doposażenie
świetlicy
4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Sołectwo Nowa Jamka
16.372,36 zł
1. Utrzymanie i doposażenie
terenów zielonych
2. Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej – etap I
3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. Zakup urządzeń siłowni
zewnętrznej
Sołectwo Prądy
22.949,29 zł
1. Promocja wsi
2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Doposażenie świetlicy
wiejskiej
4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Sołectwo Siedliska
15.626,04 zł
1. Zakup i montaż wiaty
przystankowej

2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Remont i doposażenie
świetlicy wiejskiej wraz
z zakupem mebli
do altany
4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
Sołectwo Skarbiszów
25.374,83 zł
1. Utrzymanie terenów
zielonych
2. Zagospodarowanie
Parku Dworskiego
3. Remont i doposażenie
świetlicy wiejskiej
3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. Zakup urządzeń siłowni
zewnętrznej
Sołectwo Żelazna
37.922,30 zł
1. Generalny remont mostka
przejazdowego na drodze
do gruntów rolnych
(dz.933/92)
2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Zakup kosiarki bijakowej
4. Renowacja eksponatów
w izbie regionalnej
5. Modernizacja placu
zabaw oraz stawu
obok placu

Sołectwo Narok
45.572,07 zł
1. Utworzenie parkingu przy
ul. Bocznej w Naroku
2. Utrzymanie terenów zielonych
3. Remont i doposażenie
świetlicy wiejskiej
4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

Otrzymana przez sołectwa kwota to algorytm liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodów gminy w roku poprzednim. Reguluje to ustawa o funduszu
sołeckim

www.gminadabrowa.pl
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Dotacje na przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Wójt gminy Katarzyna
Gołębiowska-Jarek
informuje o naborze
wniosków o udzielenie
dotacji na budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków
w gminie Dąbrowa w 2022 r.

nieruchomości jak i mieszkaniec posiadający zbiornik bezodpływowy. Dotacja nie obejmuje dofinansowania wymiany
obecnej przydomowej oczyszczalni ścieków na nowszą.

Dotacji podlegają wydatki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Wartość dotacji wynosi
do 2.000 zł jednak nie więcej niż 80% kosztów całego
zadania.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami (druki dostępne są w Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej
www.gminadabrowa.pl) należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji dotyczących ww. dotacji udziela
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej,
tel. 77 464 10 10 w. 111.

skiej-Jarek, za nieodpłatne
udostępnianie pomieszczenia
w Urzędzie Gminy oraz możliwość korzystania z infrastruktury biura podawczego.
Właściwe zarządzanie spółką
i odpowiednie planowanie prac
dały dodatni wynik finansowy
na koniec 2021r. W związku

z nieotrzymaniem dotacji ze
Starostwa Powiatowego ilość
robót w terenie zmniejszyła.  
W 2022r. spółka ma w planach prace w 10 sołectwach,
na około 17 km rowów  przeprowadzone będą roboty melioracyjne.
Spółką kierują społecznicy.

O

dotację mogą ubiegać się
właściciele nieruchomości
położonych w miejscowości:
Lipowa, Nowa Jamka, Prądy,
Siedliska, Narok i Niewodniki.
Dotacja może zostać udzielona
właścicielowi nieruchomości
będącemu osobą fizyczną lub
wspólnocie mieszkaniowej.
Dotacja nie obejmuje nieruchomości, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza
(również częściowo zajętych

pod działalność gospodarczą)
oraz nieruchomości rekreacyjnych i letniskowych.
O dotację może wystąpić
właściciel nowobudowanej

Gminna Spółka Wodna
Podczas styczniowego
spotkania członków
oraz zarządu, spółka
przekazała informacje na
temat działalności w 2021
roku.

J

ak czytamy w rocznym sprawozdaniu w zasobach spółki jest ponad 119 km rowów
melioracyjnych, które wymagają regularnego czyszczenia.
W minionym roku udało się
wyczyścić prawie 14 km rowów co stanowi 11,42 % ogólnej długości rowów będących
w administracji GSW. Zauważa
się tendencję wzrostu świadomości mieszkańców i zakładów
co do wnoszenia opłaty składki
członkowskiej. Dzięki pozy-
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skanym środkom ze składek
w kwocie 174.738,48 zł oraz dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzono
niezbędne prace melioracyjne.
Podczas zebrania zarząd
sp ó ł k i p o d z i ękow a ł Wójt
Gminy Katarzynie Gołębiow-

www.gminadabrowa.pl
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Wspomnienie

„Gdzie słyszysz śpiew – tam idź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – uwierz mi –
Ci nigdy nie śpiewają.”
Johann Wolfgang von Goethe
Takie motto uczniowie widzieli w gabinecie śp. Eryki
Józefowskiej, która  odeszła od nas 26 stycznia br. –
wieloletni nauczyciel, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Chróścinie. Przeżyła 90 lat.
Pani Eryka Józefowska na terenie gminy Dąbrowa rozpoczęła
pracę w 1961r. jako nauczyciel, a później kierownik Szkoły Podstawowej w Mechnicach. Była zaangażowana w budowę nowej szkoły
w Chróścinie przy ulicy Niemodlińskiej 8d, gdzie była nauczycielem i dyrektorem. Wspólnie z mężem zabiegała o przyrodę wokół
budynków, zależało im aby teren wokół był zadrzewiony i zielony
aby panowały dobre warunki do nauki i odpoczynku.
Pani Eryka Józefowska była nauczycielem z powołania, tworzy-

ła bardzo dobrą atmosferę w szkole. Pomiędzy uczniami, nauczycielami i personelem panowała zgoda i zrozumienie – wspomina
Irena Nowak, nauczyciel i były dyrektor placówki.  Uczyła muzyki,
prowadziła chór szkolny i zespół muzyczny mandolinistów. Przygotowywała akademie na święta państwowe, brała udział z uczniami
w konkursach i przeglądach muzycznych. Całą sobą była zaangażowana w edukację  i wychowanie młodego pokolenia.
Podczas wyboru patrona szkoły to Ona zdecydowała, że powinien
nim zostać Gustaw Morcinek - człowiek ze Śląska, który tworzył dla
dzieci. Pamiętam jak z inicjatywy pani Józefowskiej przeprowadzana była zbiórka butelek, które oddawało się potem na skupie oraz
przeprowadzane były zbiórki pieniędzy wśród rodziców aby zakupić
drzewiec do sztandaru patrona szkoły- mówi Irena Nowak.  
Ciepła, skromna i zawsze elegancja – tak wspomina swoją nauczycielkę Renata Panusch. Do Pani od muzyki można było zawsze
przyjść i poradzić się,  najzwyczajniej porozmawiać o swoich sprawach. Zawsze wysłuchała i wsparła w potrzebie.
Józef Przybyła z Mechnic jako przewodniczący komitetu rodzicielskiego, współpracował z dyrektor Józefowską. To była porządna
kobieta, zorganizowana i poświęcona swojej pracy.  Jako rodzice
organizowaliśmy bale na rzecz szkoły, wspierając finansowo placówkę - mówi pan Józef.
Przez wiele lat Pani Eryka Józefowska była terenowym opiekunem społecznym. Zależało Jej na pomocy dzieciom będącym
w potrzebie ale również wspierała tych utalentowanych uczniów.
Motywowała aby rozwijali swoje talenty i pasje. Wychowała wiele
pokoleń, a łącznie w szkolnictwie przepracowała 42 lata i 10 miesięcy.
Rodzinie i najbliższym wyrazy szczerego współczucia składają
Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa wraz z Radnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy.  

Kapliczka Św. Jana Nepomucena
W Chróścinie w pobliżu
parku dworskiego
znajduje się kapliczka,
która została wpisana
do rejestru zabytków
województwa opolskiego.

D

zięki staraniom i na wniosek mieszkanki Chróściny pani Magdaleny Gregulec,
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł o ochronie kapliczki z 2 połowy XVIII
w. Kapliczka jest murowana   wewnątrz z rzeźbą Św. Jana Nei otynkowana, kryta dachówką, pomucena z drewna polichrowww.gminadabrowa.pl

mowanego, złoconego. Figura
świętego stanowi przykład śląskiej sztuki barokowej. Należy
do popularnych przedstawień
świętego, którego kult rozprzestrzenił się na Śląsku od 1 połowy XVIII w. tuż po Jego kanonizacji. Postać Św. Jana znajdująca
się w kapliczce przedstawiona
jest frontalnie, z rozłożonymi na boki rękoma, w których
ułożony jest ukośnie atrybut
tj. krucyfiks. Głowa świętego
otoczona jest kolistym nimbem
z pięcioma gwiazdami, nawią-

zującymi się do historii męczeństwa św. Jana Nepomucena.
W uzasadnieniu Konserwatora czytamy, że obiekt ten
jest świadectwem minionej
epoki, o istotnym znaczeniu
dla lokalnej społeczności oraz
wpisuje się w przestrzeń krajobrazową wsi. W związku z powyższym podjęto decyzję, że
kapliczka powinna być objęta
ścisłą ochroną konserwatorską
w formie wpisu do rejestru zabytków ruchomych.
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Kasa w Urzędzie Gminy
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r.
obowiązują nowe godziny funkcjonowania kasy
w Urzędzie.
Kasa będzie czynna:
• od poniedziałku do środy w godzinach od 10.00 do 14.00
• w czwartki w godzinach od 12.00 do 17.00
• w piątki w godzinach od 10.00 do 13.00
Przypominamy, że wszelkich wpłat na rzecz gminy Dąbrowa można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w oddziale Poczty Polskiej.
Jednocześnie przypominamy, że wpłat z tytułu podatków
(od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych), a także opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać
w pierwszej kolejności na rachunki indywidualne zamieszczone
na decyzjach lub informacji o wysokości opłaty.
W pozostałych przypadkach, tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbowa, opłata za wydanie zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, czynszu dzierżawy, najmu, opłata z tytułu
użytkowania wieczystego, wpłat można dokonywać na rachunek ogólny Urzędu Gminy:

- BGK O/Opole 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042
- PL 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042
GOSKPLPW – SWIFT
Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą
nieruchomości, tj.: wadia przetargowe, należyte zabezpieczenie mienia należy wpłacać na rachunek bankowy:
- BGK O/Opole 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003
- PL 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003
GOSKPLPW - SWIFT

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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