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EKSPRES INWESTYCYJNY

przetargi:
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku zrealizuje Zakład Techniczno-Budowlany
POLBAU Sp. z o. o. Całkowita wartość zadania to: 5.655.324,89 zł. Inwestycja dofinansowana w 65%
przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Budowa parku nadodrzańskiego w Żelaznej. Całkowita wartość zadania to: 386.532,09 zł.
Inwestycja dofinansowana w 85% przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.
Adaptacja budynku dworskiego w Chróścinie na Centrum Aktywności Lokalnej – etap 1. Szacunkowa wartość
zadania: 2.410.000 zł. Cała inwestycja dofinansowana w 68% przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Przebudowa ulicy Wiosennej i Wiejskiej wraz z chodnikiem w Niewodnikach. Szacunkowa wartość zadania
wynosi: 1.496 349,91 zł. Inwestycja dofinansowana w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa ulicy Brzozowej w Naroku. Szacunkowa wartość zadnia to 436.198,20 zł.
Inwestycja w 60 % dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Chróścinie do numeru 35, szacunkowa wartość zadania: 52.648,74 zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowych.
Przebudowa ulicy Niemodlińskiej w Chróścinie do numeru 107 D, szacunkowa wartość zadania: 65.389 zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowych.
Przebudowa drogi do parku w Chróścinie szacunkowa wartość zadania: 138.627,96 zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowych.
Powtórzenie przetargu Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice. Szacunkowa wartość zadnia to
192.804,32 zł. Inwestycja w 63,63 % dofinansowana z Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Gmina Dąbrowa pomaga
mieszkańcom Ukrainy
Samorząd gminy aktywnie włącza się w akcję
pomocy poszkodowanym. Na bieżąco przekazywane
są informacje dotyczące przyjmowania uchodźców
w Polsce i tak:
• Obowiązkiem każdej osoby przybywającej z Ukrainy jest
zgłoszenie się do ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
lub do Urzędu Gminy celem zarejestrowania. Ewidencja
będzie pomocą w dostępie do służby zdrowia i oświaty.
• Urząd gminy jest w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym powiatowym i wojewódzkim. Wszelkie komunikaty
są na bieżąco przekazywane mieszkańcom poprzez stronę
internetową gminy i portal społecznościowy Facebook.
• Urząd gminy ma przygotowane obiekty gdzie może zakwaterować przybywających z Ukrainy
• Uruchomiony zostały całodobowy gminny telefon informacyjny dla uchodźców z Ukrainy
• Mieszkańcy gminy, którzy chcą przyjąć do swojego domu
uchodźców z Ukrainy, mogą zgłosić to pod specjalnym
numerem telefonu
• W sołectwach gminy Dąbrowa trwa zbiórka żywności,
artykułów higienicznych i wielu innych produktów potrzebnych przybywającym do Polski uchodźcom.
Mieszkańcy gminy z wielkim zaangażowaniem odpowiedzieli na apel Wójt Gminy Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek,
dotyczący pomocy potrzebującym. Jestem wdzięczna i bardzo
dumna z ofiarności naszych mieszkańców. Pomoc przychodzi
z różnych stron, to jest niesamowite. Brak mi słów wyrażających
podziękowania, Kochani zawsze można na Was liczyć – mówi
Wójt gminy.
O dalszych szczegółach dotyczących pomocy dla mieszkańców Ukrainy oraz komunikatach wojewody opolskiego będziemy Państwa na bieżąco informować.


+48 502 687 577
całodobowy gminny telefon informacyjny
dla uchodźców z Ukrainy

 513 829 446

telefon dla mieszkańców gminy, którzy chcą
przyjąć do swojego domu uchodźców z Ukrainy

www.gminadabrowa.pl
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Przydzielono dotacje na sport oraz
wypoczynek dzieci i młodzieży
Rozstrzygnięty został konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży na terenie gminy w 2022 roku.

N

a ten cel gmina Dąbrowa przeznaczy 140.000 zł, w ramach rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Przyznano dotacje na następujące działania:
1.

2.

3.

„Krzewienie kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Dąbrowa poprzez
przygotowanie i udział w rozgrywkach
sportowych” – realizowane przez
Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i
Rekreacji Ludowy Zespół Sportowy w
Mechnicach – kwota dotacji 53.000 zł.
„Sport-sposobem na życie 2022” –
realizowane przez Stowarzyszenie Klub
Sportowy Dąbrowa SKS Dąbrowa –
kwota dotacji 30.000 zł.
„Szkolenie dzieci i młodzieży – ULKS
Akademia Piłkarska Striker oraz
upowszechnianie kultury fizycznej
oraz aktywnego wypoczynku dla
mieszkańców Gminy Dąbrowa.” –
realizowane przez Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „Akademia Piłkarska
STRIKER” kwota dotacji 30.000 zł.

4.

„Sportowa Dąbrowa 2022” – realizowane
przez Stowarzyszenie Sympatyków
Kultury Fizycznej Klub Sportowy
Dąbrowa – kwota dotacji 20.000 zł.

5.

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych Taekwondo
skuteczny program zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży”
– realizowane przez Opolski Klub
Taekwondo – kwota dotacji 5.000 zł.

6.

„Aktywny Przedszkolak 2022” –
realizowane przez Stowarzyszenie
Akademia Sportowego Rozwoju,
SKF-34 – kwota dotacji 1.000 zł.

7.

„Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych
na terenie Gminy Dąbrowa” – Gminne
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w
Dąbrowie – kwota dotacji 1.000 zł.

Poznajmy bliżej kluby
sportowe działające
na terenie gminy
Dąbrowa:
Opolski Klub Taekwondo
Prezes Łukasz Rewieński
Klub swoje zajęcia prowadzi w szkołach w Dąbrowie i
Chróścinie oraz w przedszkolu w Chróścinie. Odbywają się
one po lekcjach i mają charakter sportu rekreacyjnego
i masowego. Są znakomitym
sposobem spędzania wolnego
czasu oraz stanowią alternatywę dla wszelkiego rodzaju używek i cywilizacyjnych
wyzwań. Grupą docelową są
dzieci i młodzież. Opolski
Klub Taekwondo zajmuje się
sportem masowym od 1995
roku. Na terenie gminy Dąbrowa zajęcia prowadzone są
już 15 lat. To właśnie z Dąbrowy pochodzą medaliści
Mistrzostw Polski – Karolina Kubacka, Daria Kubacka,
Monika Daszkiewicz, Jakub
Daszkiewicz, Bartosz Chaduch, który wywalczył tytuł
Mistrza Świata we Włoszech.
Treningi taekwondo oddziaływują nie tylko na fizyczny rozwój uczestników ale również
wychowują ucząc cenionych
wartości w naszym społeczeństwie.

Stowarzyszenie
Akademia Sportowego
Rozwoju – Tygrysek
Prezes Dominik Franek

Opolski Klub Taekwondo
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Organizuje wszechstronne zajęcia ruchowe dla dzieci
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Akademia Sportowego Rozwoju – Tygrysek

jących w gminie Dąbrowa.
M.in.: poprzez wprowadzanie do zajęć gier zespołowych
kształtujących sprawność
ogólną, koordynację ruchową,
zawierające elementy profilaktyki i korekcji wad postawy.
Prowadzone formy aktywności zapewniają dzieciom
możliwość rozwoju na wielu
płaszczyznach. Należą do nich
poprawa ogólnej sprawności
ruchowej, kształtowanie motoryki dużej i małej, przygotowanie do późniejszego szkolenia w klubach sportowych,
pobudzanie inwencji twórczej
i kreatywnego myślenia czy
też nauczanie współdziałania
w grupie.
Stowarzyszenie prowadzi
zajęcia sportowe dla dzieci przedszkolnych od 2015
roku, w tym na terenie gminy Dąbrowa od 2017 roku
w PSP w Chróścinie oraz od
2019 roku w PSP w Dąbrowie.
W latach 2019-2021 Stowarzyszenie wspólnie z gminą
Dąbrowa realizowało projekt
„ Aktywny Przedszkolak”,
a podczas przerwy wakacyjnej
zorganizowano zajęcia „Wakawww.gminadabrowa.pl

cyjnej Akademii Przedszkolaka Tygrysek”.

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Dąbrowa SKS
Dąbrowa – Prezes Andrzej
Gruntowski
Celem działalności stowarzyszenia jest szkolenie dzieci
i młodzieży z terenu gminy
Dąbrowa w dyscyplinach:
piłka nożna i tenis ziemny
oraz ich udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu
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wojewódzkim. Organizacja
zajęć sportowo-rekreacyjnych
w okresie wakacyjnym dla
dzieci z terenu gminy Dąbrowa. Ponadto organizacja
imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy
promujących aktywny tryb
życia, a także organizacja dni
otwartych „Przyjazny kort”
promujących dyscyplinę tenisa ziemnego jako alternatywę
spędzania czasu dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Stowarzyszenie zawiązało
się w grudniu 2021 r na bazie
Klubu Sportowego Dąbrowa
z zamiarem kontynuowania
zadań w zakresie piłki nożnej
i tenisa ziemnego. W swoich
zasobach posiadają trenerów
z doświadczeniem i licencją
UEFA B. Udział sekcji piłki
nożnej na szczeblu rozgrywek
w klasie A. Drużyna juniorów piłki nożnej uczestniczy
obecnie w rozgrywkach sportowych na szczeblu II Ligi Juniorów.

Stowarzyszenie Sportu,
Turystyki i Rekreacji LZS
Mechnice Prezes Marek
Leja
Odbiorcami działalności
stowarzyszenia są mieszkań-

cy gminy Dąbrowa – dzieci
młodzież i dorośli. Celem
działalności jest krzewienie
kultury fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej
oraz współdziałanie z sołectwem i innymi organizacjami, szkolnymi i gminnymi.
LZS Mechnice kompleksowo
przygotowuje drużynę seniorską i młodzieżowe (juniorów i trampkarzy) do udziału
w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek
Piłki Nożnej. Zawodnicy są
przygotowywani do zawodów przez wyszkoloną kadrę
trenerską, która zapewnia
prawidłowy rozwój piłkarzy
zwiększając ich umiejętności i kompetencje. Oferta gry
w klubie jest otwarta dla każdego i zapewnia wypoczynek
dzieci i młodzieży z terenu
całej gminy. Ponadto klub
sportowy przy współpracy
z sołectwem, szkołą i OSP
organizuje imprezy sportowe
i rekreacyjne dla mieszkańców. Młodzieży przekazywane
są prawidłowe wzorce zachowań i wychowanie poprzez
sport i kulturę.
Klub LZS Mechnice powstał
w 1948 roku. Od 2007 roku figuruje jako Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Klub Sportowy Dąbrowa SKS
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LZS Mechnice

Sportu, Turystyki i Rekreacji
LZS Mechnice. Drużyna seniorów od 18 lat występuje
w lidze okręgowej, z rocznym
pobytem w IV lidze opolskiej.
Jesienny sezon 2020/21 piłkarze zakończyli na pozycji
wicelidera i na wiosnę wystąpią w rozgrywkach grupy mistrzowskiej. Oprócz seniorów
nieprzerwanie klub prowadzi
również grupy młodzieżowe,
które wystawia do rozgrywek.

Gminne Zrzeszenie LZS

Stowarzyszenie
Sympatyków Kultury
Fizycznej Klub Sportowy
Dąbrowa – Prezes Andrzej
Dolipski

w różnych kategoriach wiekowych z terenu gminy Dąbrowa, w różnych dyscyplinach ze
szczególnym uwzględnieniem
piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach ligowych na ogólnopolskim turnieju kobiet w piłce
ręcznej. Organizowanie obozów
sportowych, imprez sportowych
mających na celu upowszechnianie sportu, rekreacji ruchowej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, organami
administracji samorządowej
w zakresie krzewienia kultury
fizycznej i sportu. W szeregach
stowarzyszenia działają trenerzy
i instruktorzy piłki ręcznej dorosłych, dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszenia jest
szkolenie dzieci i młodzieży

Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły

Akademia Piłkarska Striker
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Sportowe w Dąbrowie
Prezes Dawid Szymon
Zorganizuje 2 turnieje piłki
nożnej dla dzieci i młodzieży
o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa dla wybranych kategorii wiekowych spośród istniejących klubów z terenu gminy.
W ramach działalności Zrzeszenia utrzymywana jest również liga tenisa ziemnego oraz
korty tenisowe w Karczowie.

Akademia Piłkarska
Striker Prezes Łukasz
Wicher
Akademia prowadzi zajęcia piłki nożnej z czterema
grupami dzieci (Młodzików,
Orlików, Żaków i Skrzatów).

Pozyskane środki umożliwią
organizację i zapewnienie
drużynom udział w rozgrywkach sportowych, zapewnieniu zajęć szkoleniowych dla
członków klubów oraz zapewnieniu atrakcyjnego modelu
spędzania czasu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
Akademia planuje zorganizować imprezy okolicznościowe
takie jak Dzień Dziecka na
Sportowo, Turniej Mikołajkowy, Pierwsza Pomoc dla Najmłodszych. Do współpracy
zostaną zaproszeni także lokalni działacze sportowi. Celem jest również zacieśnienie
więzi międzyludzkich i stworzenie warunków do rozwoju
kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla dzieci.

Klub sportowy Dąbrowa – drużyna piłki ręcznej

www.gminadabrowa.pl
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Park nadodrzański w Żelaznej
Jeszcze w tym roku
na obszarze 6 ha
powstanie nowy park,
kolejne miejsce spotkań
i odpoczynku w gminie
Dąbrowa

W

ójt gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek wyjaśnia, że
park jest odpowiedzią na trendy w zakresie bioróżnorodności
i ochrony środowiska. Zanim
przestrzeń została zaprojektowana, trwały rozmowy z sołtysem i mieszkańcami, były konsultacje z przyrodnikiem.
Nowy teren zielony będzie
wykorzystywany przez całe
rodziny, grupy przedszkolne czy seniorów. Obcowanie
z naturą nas wycisza, relaksuje ale też chcemy eduko-

wać poprzez wizyty w tym
miejscu – dodaje wójt gminy. Zaplanowaliśmy tam nasadzenia drzew i krzewów,
utworzenie łąki kwietnej,
montaż tablic edukacyjnych,
podestów obserwacyjnych
i wieży widokowej. Dodatko-

wo przeprowadzone zostaną
prace odmulania stawu. Inwestycja zostanie wykonana
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę „BILPOL
Spółka Jawna”, która została
wyłoniona w drodze przetargu. Wartość zadania wynosi

386.532,09 zł, a termin zakończenia prac przewidziany jest
na połowę sierpnia tego roku.
Park nadodrzański w Żelaznej jest czwartym etapem
realizowanego zadania pn.
„Szlakiem Odry – ochrona
zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w Gminie
Dąbrowa”. Wcześniej w ramach tego przedsięwzięcia,
powstał park w Niewodnikach
oraz zrewitalizowane zostało
dawne wyrobisko gliny w Dąbrowie i Aleja Lipowa w Naroku wraz z terenem przyległym. Inwestycja powstaje
dzięki pozyskanym środkom
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Opolskiego, na którą Gmina
Dąbrowa otrzymała 85% dofinansowania.

Babski Comber
Ponad 150 pań bawiło się w restauracji na
tradycyjnej karnawałowej zabawie tylko dla
kobiet.

P

o raz 11 pani Izabela Dusza z Chróściny organizuje
imprezę dla mieszkańców gminy Dąbrowa, kultywując tym samym śląską tradycję babskiego combra.
Impreza co roku przyciąga rzesze osób, natomiast w
tym było wyjątkowe zainteresowanie ponieważ do tańca grał zespół RODOS. Bilety wstępu sprzedały się po
niecałych dwóch dniach od pojawienia się ogłoszenia
– wyjaśnia organizatorka. Jak zwyczaj nakazuje panie
przybyły w barwnych strojach, przebrane za różne postacie i z doskonale dobraną stylizacją. Zabawę rozpoczął wspólny taniec poloneza w wykonaniu uczestniczek. Jak wspomina pani Kasia wyszedł on znakomicie
pomimo braku wcześniejszych prób i ćwiczeń. Potem
była uroczysta kolacja, pyszny tort i zabawa taneczna
do białego rana. Ja jestem zachwycona, panie bawiły
się doskonale, do tego te ich fantazyjnie przebrania i
panująca w lokalu atmosfera, żałuję, że wcześniej nie
brałam udziału w takich imprezach – mówi pani Patrycja.
www.gminadabrowa.pl
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tradycja Wodzenia niedźwiedzia
w gminie Dąbrowa
W tegorocznym
karnawale barwne
korowody odwiedziły
domostwa w sołectwach
Chróścina, Mechnice,
Niewodniki, Narok
i Żelazna

W

odzenie niedźwiedzia na
Śląsku Opolskim to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak podkreśla Dawid Szymon cieszy
fakt, że młodsi mieszkańcy
chętnie biorą udział w takiej
zabawie stąd jest nadzieja, że
nie zaniknie ona na naszym
terenie. Tym bardziej, że została wpisana na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego.
Tradycyjne Bery niosą ze
sobą mnóstwo symboli zawartych w strojach i gestach
przebierańców. Według wierzeń niedźwiedź oznacza
płodność, obfitość i bogactwo, a czerwone elementy jego stroju mają chronić
przed złem i niepowodzeniami. Wszelki hałas ma odstraszać zło i ożywiać przyrodę,
a wszechobecna muzyka i taniec z gospodyniami wróżyć
rodzinom urodzaj i dostatek.
Wszystko co pozytywne ma
zwyciężać to co negatywne.
W dzisiejszych czasach obrzęd wodzenia niedźwiedzia
traktowany jest jako dobra zabawa, mniej w nim ludowych
wierzeń i zabobonów. Bery to
okazja dla lokalnej społeczności do spędzenia czasu razem,
żartowania, bliższego poznania się. To też możliwość integracji z nowymi mieszkań-
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ŻELAZNA

NIEWODNIKI

cami sołectw, którzy chętnie
poznają tradycję opolskiej wsi.
Podczas zabawy zawsze
towarzyszy przebierańcom
kapela z akordeonistą na cze-

le. Chodzą oni od domu do
domu, niedźwiedź tańczy
z gospodyniami, policjanci
karzą mandatami, a kominiarz
brudzi sadzą na szczęście. To

radosny czas w karnawałową
sobotę. W imieniu organizatorów dziękujemy mieszkańcom
za wspólną zabawę, gościnę
i datki wrzucone do puszki.
www.gminadabrowa.pl
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CHRÓŚCINA

NAROK

MECHNICE

www.gminadabrowa.pl
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Takiej drogi nie ma nikt

źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Droga wojewódzka 435 z Wawelna przez Prądy
aż do drogi krajowej 46 zostanie kompleksowo
przebudowana.

jest bezpieczeństwo poruszających się po drogach, a zwłaszcza
pieszych i rowerzystów. Dzięki staraniom wielu osób wkrótce
będziemy mieli drogę na miarę Europy.

Z

arząd Województwa Opolskiego pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kompleksową modernizację drogi łączącej Gminę Komprachcice z Gminą Dąbrowa.
Zakres robót budowlanych obejmie m.in.: rozbudowę drogi
o szerokości 7 metrów (klasa G, 115kN/oś), budowę ścieżki
pieszo – rowerowej, rozbudowę skrzyżowań z drogami innych
kategorii czy budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Od wielu lat samorządowcy, w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców, zabiegali o remont tej drogi. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła potwierdza, że najważniejsze

Nowe nazwy ulic
w Gminie Dąbrowa
Na lutowej sesji Radni Gminy uchwalili nowe nazwy ulic
W Karczowie „na Grobli”, powstanie ulica Szyszkowa.
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek mieszkańca o nadanie
nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną.
W Ciepielowicach, na wniosek współwłaścicieli działki,
podjęto uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Gruszkowa. Jest to
droga prostopadła do ulicy Topolowej, w północno-zachodniej
części miejscowości.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Opolu
oraz biuro projektowe MOSTY KATOWICE
ZAPRASZAJĄ NA
KONSULTACJE

PROJEKTU:

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na
odcinku Dąbrowa – Opole
Spotkanie odbędzie się w dniu 14.03.2022 r. o godz. 1700
w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie,
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19a, 49-120 Dąbrowa
Ze względu na stan pandemii organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania spotkania w formie tradycyjnej i
przeprowadzenia konsultacji wyłącznie w formie
elektronicznej.
Opis przedsięwzięcia, plan orientacyjny, oraz
formularz do zgłaszania uwag i pytań będą
dostępne:
od 28.02.2022 r. do 13.03.2022 r.
na stronie internetowej: www.dk46-dabrowa.pl

Inwestor:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Biuro Projektowe:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12, 40-555 Katowice

www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA
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Program opieki nad zwierzętami
Trwają konsultacje
społeczne nad
programem opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt
w gminie Dąbrowa.
Program ma na celu
ochronę zwierząt
bezdomnych.

D

odatkowo program zawiera informacje jakie obowiązki spoczywają na właścicielach zwierząt domowych.
Właściciele są obwiązany do
sprawowania właściwej opieki
nad swoimi pupilami. W gminie Dąbrowa osobą wykonującą zadania z zakresu programu jest Inspektor Katarzyna
Dworczak. Na właścicielach
czworonożnych pupili spoczywa obowiązek zapewnienia
schronienia i zagwarantowanie, że zwierzę jest bezpieczne
dla innych ludzi. Błąkające się
po drodze lub wybiegające na

nią nagle zwierzęta mogą być
przyczyną kolizji i wypadków.
Często ofiarami psiego ataku padają dzieci, rowerzyści
oraz osoby starsze. Należy
pamiętać, że zwierzęta domowe podlegają obowiązkowi
szczepienia przeciw wściekliźnie – wyjaśnia pani Katarzyna
Dworczak.
Gmina Dąbrowa współpracuje również z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oddział w Opolu.
Statutowym celem organi-

zacji jest działanie na rzecz
humanitarnego traktowania
zwierząt, poszanowania ich,
objęcia ochroną i otoczenia
opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt,
a także działanie na rzecz
ochrony środowiska.
Towarzystwo swoją opieką
otacza zwierzęta domowe, do
których zaliczamy psy, koty,
ptaki, gady. W przypadku
zwierząt gospodarczych czy
dzikich TOZ służy pomocą
doradczą.
Jak podkreśla pani Dagm a r a Wojt a s In s p e ktor
Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Opolu głównym założeniem organizacji jest profilaktyka. My nie
jesteśmy po to aby odebrać
właścicielowi zwierzę ale nauczyć Go jak ma o nie dbać,
czym karmić. Wiele osób nie
zdaje sobie sprawy z tego, że
zwierzę to istota czująca, że
warto zamienić łańcuch na

rzecz wygodniejszej linki,
że zwierzę powinno biegać
swobodnie, a nie być więzionym w ciasnym kojcu –
argumentuje pani Inspektor.
W sytuacjach trudnych
organizacja dostarcza karmę
dla zwierząt czy udziela pomocy podczas leczenia. Jeśli
sytuacja jest skrajna i wymaga
interwencji, TOZ szuka domów zastępczych dla zwierząt
przebywających w złych warunkach.
War to te ż w sp om n i e ć
o wolontariuszach, którzy
chętnie pomagają przy znalezieniu nowych właścicieli
dla piesków i kotków. Często
ofiarują swój czas i pieniądze
finansując np. zakup karmy
lub lekarstw.
Pamiętajmy zwierzę jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę
i opiekę.

Kreatywnie i z pomysłem podczas ferii zimowych
wolnego czasu. Dzieci bawił się również muzyką, tańcząc i wykorzystując do tego instrumenty muzyczne. Zajęcia odbywały
się w świetlicach wiejskich w Ciepielowicach, Naroku, Niewodnikach i Chróścinie. Nie lada gratką były seanse filmowe wyświetlane na dużym ekranie. Najmłodsi mogli obejrzeć „Biuro
Detektywistyczne Lassego i Mai” oraz przedpremierowy pokaz
filmu „Dziki Zachód Calamity Jane”.

Podczas ferii zimowych odbyły się atrakcyjne
zajęcia przygotowane przez Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie.

Zajęci artystyczne, manualne z masą solną, gry planszowe,
warsztaty bębniarskie oraz cyrkowe. To z pewnością przyciągnęło najmłodszych mieszkańców do wspólnego spędzania
www.gminadabrowa.pl
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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

ŻYCIE GMINY DĄBROWY Miesięcznik informacyjny
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
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