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eKSPReS inWeSTycyJny

31 marca 2022 r. miało miejsce uroczyste wbicie 
łopaty pod budowę sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej w Naroku. W wydarzeniu wzięli udział 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek wójt gminy Dąbrowa, 
Tomasz Witkowski wicewojewoda opolski, Jarosław 
Kuźlik projektant, Adrian Rokotny kierownik robót, 
Przemysław Gajos dyrektor szkoły w Naroku oraz 
społeczność szkolna. Inwestycja obejmuje budowę 
budynku sali gimnastycznej o wymiarach 30x20 
metrów wraz z łącznikiem, szatniami i sanitariatami.

Sala gimnastyczna jest długo wyczekiwaną inwestycją przez lo-
kalną społeczność, zarówno dzieci, rodziców, nauczycieli oraz 

wszystkich mieszkańców. Zespół 4 nadodrzańskich miejscowości 
nie miała żadnej bazy sportowo–rekreacyjnej. To najkosztowniej-
sza i najbardziej spektakularna inwestycja od wielu lat w gminie 
Dąbrowa – mówi Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska–Jarek

Budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą zrealizuje 
Zakład Techniczno–Budowlany POLBAU sp. z o. o. Całkowita 
wartość zadania to: 5.655.324,89 zł.  Dofinansowanie w kwo-
cie 3.690.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

Rozstrzygnięte przetargi:
1. Przebudowa ulicy Wiosennej  i Wiejskiej wraz z chod-

nikiem w Niewodnikach, którą zrealizuje firma Vianko 

sp. z o.o. z Zawadzkiego. Wartość zadania po przetargu 
wynosi: 1.350.742,80 zł. Inwestycja dofinansowana jest 
w 60 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Przebudowa ulicy Brzozowej w Naroku, którą zrealizuje 
również firma Vianko sp. z o.o. z Zawadzkiego. Wartość 
zadania po przetargu wynosi: 386.166,58 zł. Inwestycja 
w 60 % dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. 

3. Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Chróścinie do nume-
ru 35, którą zrealizuje firma Budbis sp. z o.o. spółka ko-
mandytowa z Konradowej. Wartość zadania po przetargu 
wynosi: 56.899,47 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w miej-
scowościach gdzie funkcjonowały PPGR.

4. Przebudowa ulicy Niemodlińskiej w Chróścinie do 
numeru 107 D, którą zrealizuje firma Budbis sp. z o.o. 
spółka komandytowa z Konradowej. Wartość zadania 
po przetargu wynosi:  71.281,54 zł. Inwestycja dofi-
nansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, w miejscowościach gdzie funkcjonowały 
PPGR.

5.  Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice, którą 
zrealizuje firma Gabart s.c. z Krośnicy. Wartość zadania 
po przetargu wynosi: 240.335,76 zł. Inwestycja dofi-
nansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.
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naGRodzeni LauRami  
umieJęTności i KomPeTencJi
Trzy Laury Umiejętności i Kompetencji trafiły do gminy Dąbrowa. Przyznaje je kapituła składająca się ze 
znamienitych przedstawicieli sektora biznesu, nauki, rządu i samorządu.

Podczas uroczystej gali, zorganizo-
wanej przez Opolską Izbę Gospodarczą, 
Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Go-
łębiowska–Jarek została uhonorowana 
Złotym Laurem Umiejętności i Kom-
petencji w kategorii Samorząd Teryto-
rialny Zawodowy i Gospodarczy. Kapi-
tuła Laurów uzasadniając swój wybór 
zwróciła uwagę na modelowy sposób 
zarządzania gminą, skuteczność w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych, dy-
namiczny rozwój gminy oraz nieustan-
ną troskę o środowisko naturalne. -Nie 
byłoby to możliwe gdyby nie zaangażo-
wanie wszystkich moich pracowników, 
przyjaciół i najbliższej rodziny. Dziękuję 
Wam wszystkim za obecność i wspiera-
nie w działaniach na rzecz mieszkańców 
i gminy, mówi Katarzyna Gołębiowska 
- Jarek  

Srebrny laur w kategorii Polskie Przed-
siębiorstwo otrzymał Pan Roland Krause, 
właściciel firmy Krause Design z Naroka. 
Przedsiębiorstwo działa ponad 15 lat na 
rynku, wyróżnia się produkcją wysokiej 
jakości wyrobów z materiału Solid Surfa-
ce, dostarczając je polskim i zagranicznym 
odbiorcom.  

Dewizą Krause Design jest stosowa-
nie nowoczesnych technologii produkcji, 
wzorcowe zarządzanie i  nieustanne inwe-
stowanie w rozwój firmy. Towarzyszy temu 
troska o pracowników stwarzając im dobre 
warunki pracy i płacy. 

Pan Roland Krause poza licznymi 
obowiązkami znajduje również czas na 
dzielenie się swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Jest mentorem biznesu dla młodych 
przedsiębiorców. Jako człowiek o wielkim 
sercu i artystycznej duszy angażuje się ca-
łym sobą w życie kulturalne miejscowości 
Narok i gminy Dąbrowa. Wspiera lokalne 
inicjatywy i imprezy oraz parafialną grupę 
teatralną.

W kategorii Pro Publico Bono srebrny 
laur otrzymał Pan Piotr Labusga. Spo-
łecznik, współzałożyciel Szkółki Wędkar-
skiej „Różanki”, prezes koła wędkarskiego 
Komprachcice. Organizator licznych im-
prez wędkarskich integrujących lokalne 
środowiska, w tym dzieci i młodzież z te-
renu gminy Dąbrowa. Zachęca do prac 
społecznych, aktywnie troszczy się o faunę 
i florę: sadzi drzewa, buduje budki lęgowe, 
zarybia zbiorniki wodne. 

Piotr Labusga to miłośnik przyrody 
i człowiek o głębokiej świadomości ekolo-
gicznej współpracujący z samorządem tery-
torialnym i organizacjami pozarządowymi. 
Współpracuje ze szkołami podstawowymi 
w Dąbrowie i Chróścinie. Prowadzi zajęcia 
edukacyjne i  rozwija w dzieciach zamiło-
wanie i szacunek do przyrody. 

Gratulujemy tych zaszczytnych nagród i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym,  
zawodowym oraz na gruncie społecznym.
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W tegorocznym finale na terenie gminy Dąbrowa 
gminy Dąbrowa kwestowało 22 wolontariuszy według 
harmonogramu stworzonego dla każdej miejscowości. 
Jak podkreślają organizatorzy, ważnym elementem 
działań sztabu były aukcje internetowe, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 

– Dzięki darczyńcom nasze aukcje były niepowtarzalne, 
a każdy mógł znaleźć coś dla siebie, mówi Roksana Odzio-
mek szefowa dąbrowskiego sztabu. W tym roku dużym zain-
teresowaniem cieszyła się licytacja dnia w Fotelu Wójta, która 
miała największą liczbę odwiedzin, a i kwota była niebagatel-
na. W zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zaangażowały się również placówki oświatowe z terenu gminy 
Dąbrowa, które organizowały słodkie kawiarenki czy przygo-
towały serduszka na sprzedaż. Końcowy wynik tegorocznej 
zbiórki to efekt zaangażowania wielu osób: wolontariusz, dar-
czyńców i mieszkańców. 

Uczniowie klas 
młodszych szkoły 
podstawowej 
w Chróścinie w ciekawy 
sposób świętowali 
pierwszy dzień wiosny.

Na porannych zajęciach 
świetlicowych dziewczyn-

ki powitały wiosnę tańcząc do 
wybranych przez siebie pio-
senek, oczywiście nawiązują-
cych do wiosennej tematyki. 

Następnie zajęcia w klasie 
rozpoczęto od samodzielne-

go przygotowania zdrowego 
śniadania. Po tych pysznoś-
ciach uczniowie przystąpili 
do wykonania marzanny. 
Z barwnymi kukłami, pod 
opieką swych wychowaw-
czyń przemaszerowali do 
parku w poszukiwaniu zwia-
stunów wiosny.  Nie bra-
kowało czasu na wspólną 
zabawę, do której z ocho-
tą włączył się nowy kolega 
z Ukrainy. Tradycyjnie zimę 
pożegnano ogniskiem, z na-
dzieją, że wkrótce nadejdą 
słoneczne dni.

aktywne i zdrowe powitanie wiosny

18.163,50 zł zebrał Sztab woŚP 
                                          w DąbrowIe 

zwycięzca najpopularniejszej aukcji Dzień w fotelu wójta pan 
Dawid michalewski miał okazję zapoznać się z codzienną pracą, 
obowiązkami i zadaniami wójt gminy Dąbrowa.
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Sołtys, to nie tylko lider, 
ale to też pomocny 
sąsiad, społecznik oraz 
dobry przyjaciel. Bycie 
sołtysem to pasja i styl 
życia.

Sołtys nie ma wyznaczonych 
godzin pracy,  pomimo 

tego zawsze jest blisko ludz-
kich spraw i wie, co dzieje się 
w jego miejscowości. W obli-
czu wojny na Ukrainie, sołtysi 
naszych miejscowości poma-

gają w organizacji zbiórki żyw-
ności i niezbędnych artykułów 
dla uchodźców, uczestnicząc 
w organizacji miejsc noclego-
wych dla przybywających gości 
z Ukrainy. W dniu 10 marca 
podczas sołtysówki Wójt Gmi-
ny Katarzyna Gołębiowska – 
Jarek uroczyście podziękowała 
13 Sołtysom Gminy Dąbrowa 
za działania na rzecz rozwoju 
wszystkich miejscowości oraz 
za pracę, poświęcony czas i ot-
warte serce dla wszystkich. 

DzIeń SołtySa w GmInIe Dąbrowa

„Szczypta Prądu” oraz „Prądy- Nasz Mały Świat” to 
dwie organizacje, które powstały w sołectwie Prądy. 
Ich celem jest kultywowanie tradycji, działalność na 
rzecz społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiany 
rozwój wsi. 

Chcemy podejmować szeroko rozumianą działalność społecz-
no-kulturalną. Zależy nam na organizacji życia kulturalnego 

oraz rozbudowie małej infrastruktury, a przede wszystkim na 
integracji mieszkańców Prądów, tłumaczą przedstawiciele obu 
organizacji.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Piotrowicz oraz Joanna Mile-
wicz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich zapewniają, że 
poprzez ścisłą współpracę pomiędzy organizacjami a sołectwem 
będą kreować szereg inicjatyw społecznych.

- W najbliższych miesiącach czeka nas czas wytężonej pracy 
w związku z 750 leciem Prądów. Naszym zadaniem będzie mię-
dzy innymi pozyskiwanie środków finansowych na organizację 
tego wydarzenia, przygotowanie programu obchodów oraz oko-
licznościowych pamiątek. 

aktywni lokalnie Konsultowali 
przebudowę drogi 
14 marca w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyły się 
konsultacje dotyczące rozbudowy drogi krajowej  
nr46 na odcinku Dąbrowa - Opole, których organizatorem 
była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele samorzą-

du gminy, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Opolu, 
Nadleśnictwa Opole, radni, 
sołtysi, przedstawiciele biura 
projektowego,  przedsiębiorcy 
oraz licznie przybyli mieszkań-
cy zainteresowani koncepcją 
przebudowy drogi. 

- Konsultacje dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 46 na od-
cinku Dąbrowa-Opole miały duże znaczenie– tłumaczy wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek. - Wstępne założenia tego przedsię-
wzięcia powinny być omawiane z mieszkańcami czy właścicielami 
przyległych terenów. Pierwszy etap to najlepszy czas, żeby zainte-
resowane osoby mogły się zapoznać z planami i wypowiedzieć na 
ten temat. 

Samorząd gminy złożył swoje uwagi związane z inwestycją  
uwzględniające m. in. poprawę bezpieczeństwa czy też połączenie 
dwóch kompleksów leśnych poprzez tunel pod drogą krajową nr 
46, pełniący funkcję  przejścia dla zwierząt jak i drogi  przeciwpo-
żarowej i komunikacyjnej dla mieszkańców Lipowej i Nowej Jamki.
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Trudna sytuacja, w której znaleźli 
się mieszkańcy Ukrainy od razu 
spowodowała, że mieszkańcy 
Gminy Dąbrowa ruszyli z pomocą. 

Pomoc płynęła zewsząd. Sołectwa 
spontanicznie organizowały zbiórki 

niezbędnych artykułów, a gminny zespół 
zarządzania kryzysowego koordynował 
ich logistykę. Dzięki hojności firmy LEL-
LEK pozyskano w pierwszym tygodniu 
20 kompletów łóżek polowych wraz ze 
śpiworami i poduszkami.

Pozwoliło to na uruchomienie 
pierwszego zbiorowego punktu zakwa-
terowania w  Karczowie. Drugi punkt 
w  Niewodnikach został wyposażony 
w  łóżka polowe przez Urząd Woje-
wódzki.  W  sumie w  gminie Dąbrowa 
mamy 2 punkty zbiorowego zakwate-
rowania po 20 miejsc i  są one w  peł-
ni wykorzystane. Jednocześnie goście 
z  Ukrainy otrzymali zakwaterowanie 
w  prywatnych domach i  u  przedsię-
biorców. Miejsca pobytu zostały wypo-
sażone w  niezbędny sprzęt potrzebny 
do codziennego funkcjonowania. Na 

koniec marca, na terenie gminy, prze-
bywało 205 uchodźców. 

Aż cztery busy z  darami przyjechały 
z Niemiec z miejscowości Gladbach. Do-
datkowo Stowarzyszenie Rozwoju Lokal-
nego i  Profilaktyki DIALOG z  Lewina 
Brzeskiego dwukrotnie przekazało arty-
kuły żywnościowe, higieniczne i inne na 
potrzeby przebywających na terenie gmi-
ny uchodźców.

Mieszkający na terenie gminy go-
ście z  Ukrainy, cały czas mogą liczyć 
na wsparcie mieszkańców i  urzędu 
gminy. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przebywającym na terenie 
świetlic wiejskich w  Karczowie i  Nie-
wodnikach dostarczają świeżą żywność, 
z której przygotowywane są ciepłe posił-
ki.  Lokalna społeczność wraz z przedsię-
biorcami regularnie dostarcza produkty 
spożywcze i  płody rolne, aby wesprzeć 
potrzebujących.  Poza darami rzeczowy-
mi każdy może wpłacić darowiznę daro-
wiznę na konto bankowe gminy, która 
jest przeznaczana na zakupy brakujących 
artykułów dla uchodźców. Numer konta: 
09 1130 1219 0026 3109 4920 0042 w ty-

tule wpłaty: Darowizna na rzecz Gminy 
Dąbrowa - Ukraina

Gmina Dąbrowa zorganizowała po-
moc medyczną oraz psychologiczną dla 
przybyłych z Ukrainy, ponieważ w nie-
których wypadkach była ona niezbędna. 
Z inicjatywy Urzędu nawiązano kontak-
ty z  pracodawcami, którzy chętnie za-
trudnili uchodźców. 

Goście z  Ukrainy chcą pracować 
i  zarabiać na swoje utrzymanie. To są 
skromne i  pracowite osoby, przed woj-
ną, tak jak my, prowadziły normal-
ne życie. Zapewnijmy im schronienie 
i otoczmy opieką  – apeluje Wójt Gmi-
ny Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – 
Jarek. Proszę o  tolerancję i  życzliwość, 
dajmy im czas na ułożenie sobie życia. 
Te zagubione kobiety, często z  małymi 
dziećmi, które zostawiły tam na wscho-
dzie najbliższych, potrzebują naszego 
wsparcia – dodaje wójt gminy.

Do gminnych jednostek oświato-
wych przyjęto trzydzieścioro czworo 
ukraińskich dzieci – 20 do szkół i 14 do 
przedszkoli. Dla dzieci szkół podstawo-
wych przyznano dodatkowe godziny ję-
zyka polskiego. 

PodSumoWanie PieRWSzeGo 
mieSiąca Pomocy obyWaTeLom 
uKRainy  
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W odpowiedzi na prośbę 
partnerskiego miasta Halicz, na 
terenie gminy zorganizowane 
zostały zbiórki potrzebnych rzeczy. 
Transport darów trafił na Ukrainę. 

Logistyką transportu zajął się Inspek-
tor ds. obronnych, obrony cywilnej 

i zarządzania kryzysowego oraz gmin-
ni konserwatorzy,  którzy na co dzień 
zaangażowani są w pomoc uchodźcom 
przebywającym na terenie naszej gminy.  
Z pomocą przyszli sołtysi oraz dyrek-
torzy placówek oświatowych, które po 
segregacji przekazano dla uchodźców 
przebywających na terenie gminy oraz 
część pojechała do partnerskiego miasta 
Halicz.

Dzięki uprzejmości lokalnego przedsię-
biorcy dary dotarły na granicę skąd ode-
brali je przedstawiciele Halicza. 

Szanowni mieszkańcy, Mer miasta 
Halicz – Oleg Kantor przesyła serdeczne 
podziękowania za  przekazaną pomoc rze-
czową. 

Przez cały czas czynny jest telefon 
o numerze: 513 829 446, na który moż-
na zgłosić chęć przyjęcia uchodźców 
pod swój dach. Powstała również dedy-
kowana gminna infolinia u numerze: 
+48 502 687 577 dla uchodźców oraz 
dostępni są  ukraińskojęzyczni wolon-

tariusze, którzy pomagają w obsłudze. 
Osobom z  niepełnosprawnościami 

udzielana jest pomoc rehabilitacyjna.  
Z  Fundacją Misterium Życia zorga-
nizowany został pokaz iluzjonistycz-
ny dla dzieci z  rodzin ukraińskich 
i  dzieci z  gminy. Dzięki zaangażowa-

niu sołectw odbywają się spotkania 
o  charakterze integracyjnym:  ogni-
ska, gry i zabawy, wspólne wydarzenia 
wiejskie.

Urząd Gminy prowadzi także wspar-
cie wynikające z wytycznych rządowych. 
Tutejszy Urząd Stanu Cywilnego obsłu-
guje nadawanie numerów pesel, do koń-
ca marca było to 362 numerów. Ponadto 
USC wydaje zaświadczenia o  statusie 
UKR i potwierdzenia nadania profilu za-
ufanego oraz przyjmuje od mieszkańców 
wnioski o refundację kosztów zakwatero-
wania obywateli z Ukrainy. Ośrodek Po-
mocy Społecznej koordynuje wypłacanie 
jednorazowych świadczeń, na dzień 3 
kwietnia przyjęto 80 wniosków.  Jedno-
cześnie dąbrowski OPS udziela wszel-
kich informacji dotyczących wymogów 
formalnych związanych z wypełnieniem 
wniosków o świadczenia.

Pomoc dla partnerskiego miasta Halicz 
na ukrainie
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Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych 
zorganizowała łącznie 
10 warsztatów profilak-
tycznych realizowanych 
w przedszkolach, szko-
łach i świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowie. 

Wars z t at y  sk i e row ane 
były głównie do dzieci 

i młodzieży, ale również do 
rodziców. Program wczesnej 
profilaktyki pn. Debata był 
przeprowadzony w szkołach  
zaś Cukierki w przedszko-
lach, a w Palcówce Wsparcia 
dziennego w Dąbrowie od-
było się spotkanie z rodzi-
cami na temat uzależnień 
behawioralnych i substancji 
psychoaktywnych.

Warsztaty dla młodzieży 
w szkołach miały charakter 
profilaktyczny, zadaniem było 
zapobieganie przedwczesne-
mu używaniu alkoholu oraz 
środków psychoaktywnych.

S p o t k a n i e  z   d z i e ć m i 
w przedszkolach opierał sie 
na pracy z bajką profilaktycz-
no-wychowawczą.  Celem 
programu było: przybliżenie 
dzieciom podstawowych in-
formacji na temat środków 
uzależniających i zagrożeń 
z nimi związanych oraz bu-
dowanie dystansu w relacjach 
z osobami nieznajomymi.

Ponadto, spotkanie z ro-
dzicami pn. Jak zapobiegać 
zachowaniom ryzykownym 
podejmowanym przez dzieci 
i młodzież dostarczyło ro-
dzicom wiedzy nt. przyczyn 

zachowań ryzykownych po-
dejmowanych przez dzieci 
i młodzież, sposobów zapo-
biegania tym zachowaniom 
oraz umiejętności pomocy 
dziecku eksperymentującemu 
czy uzależnionemu od środ-
ków psychoaktywnych, kom-

putera, internetu, gier.
Zmiana zachowania dzie 

cka to pierwszy sygnał aby 
odpowiednio  zareagować 
i szukać pomocy u specjali-
stów  - mówi wychowawca 
podwórkowy prowadzący za-
jęcia dla dzieci.

ProfIlaKtyKa uzależnIeń w GmInIe Dąbrowa

Przygotowania 
do wielkanocy 

CAłODOBOWy TeLefON zAUfANIA 508 528 247

W placówkach oświatowych na terenie gminy Dąbrowa 
trwają przygotowania  do świąt wielkanocnych. Dzieci po-
znają tradycje i zwyczaje charakterystyczne dla tego okresu.

Oprócz malowania pisanek i tworzenia ozdób świątecznych, 
najmłodsi przygotowywali potrawy wielkanocne, a także 

uczyli się lokalnych zwyczajów (szukanie zajączka). Uśmiech 
na ich twarzach świadczył o radości z nadchodzących świąt.
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Latający stolik, magiczne szycie kawałków materiału 
oraz wypełnienie kolorowymi obrazkami pustej 
książki to tylko kilka sztuczek jakie mogli podziwiać 
uczestnicy „magicznego wydarzenia”.

Pokaz w wykonaniu magika Markusa i jego asystentki Arashi od-
był się w szkole w Dąbrowie i miał na celu integrację społeczną 

z gośćmi z Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy.

Inicjatorem wydarzenia był Krzysztof „Markus” Markiewicz 
magik, na co dzień mieszkaniec Karczowa. W jego realizację za-
angażowała się gmina Dąbrowa, mieszkańcy oraz wolontariusze 
fundacji „Misterium Życia”.

Organizacja takiego pokazu również miała ma celu zmobili-
zowanie innych artystów do występów w miejscach pobytu go-
ści z Ukrainy. Artystów, animatorów i wszystkich związanych 
z branżą eventową proszę o wspieranie takich inicjatyw – mówi 
Krzysztof „Markus” Markiewicz.

maGIczne SPotKanIe

z okazji rozpoczęcia się astronomicznej wiosny 
młodzież zaprosiła mieszkańców do udziału w 
ciekawych zajęciach.

Celem spotkania było wspólne spędzenie wolnego, sobotnie-
go czasu i poznanie techniki ręcznego wyrobu wiosennych 

ozdób. Warsztaty prowadziła pani Roksana Odziomek z Na-
roka. Dzięki przeprowadzonym zajęciom członkowie Forum 
zaprezentowali się mieszkańcom gminy, obiecując kolejne wy-
darzenia z ich udziałem. Trzymamy kciuki za kolejne pomysły 
i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

forum młodzieży zorganizowało warsztaty 
florystyczne
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Podczas marcowej sesji Rady Gminy wręczone zostały listy gratulacyjne sportowcom za uzyskane wyniki. 
W wydarzeniu gościnnie udział wzięli Danuta Jazłowiecka Senator RP oraz Tomasz Kostuś Poseł na Sejm. 
Cieszymy się, że tyle sportowych talentów mieszka na terenie Gminy Dąbrowa, a wśród nich:

SPortowa GmIna

JaCEK ChOChOROWSKi – lekkoatletyka – II miejsce w pod-
czas Mistrzostw Polski w dziesięcioboju w Warszawie, III miejsce 
w Halowych Mistrzostwach Polski w siedmioboju w Toruniu. 
iGa JaGła – gimnastyka artystyczna – II miejsce w IV Ogól-
nopolskim Magicznym Turnieju w gimnastyce artystycznej, 
I miejsce Winter Cup Sosnowiec, II miejsce Ogólnopolskie 
Zawody w Gimnastyce Artystycznej, I miejsce w układach 
zbiorowych IV Ogólnopolskie Zawody w Gimnastyce Arty-
stycznej, II miejsce Międzynarodowy Turniej SILESIA BLACK 
DIAMOND w gimnastyce artystycznej.
aLEKSanDRa SaWiCKa – taniec – mażoretki I Miejsce 
Online Majorettes International Grand Prix 2021  w kategorii 
solo flaga młodzież.
JULia  MROhS – taniec – mażoretki – I Wicemistrz Polski 
oraz Mistrz Polski w Otwartych Mistrzostwach Polski Mażo-
retek, I miejsce Puchar Świata Zadar Grups Baton Juniors. 
KinGa PRUDLiK – taniec – mażoretki – Mistrz Polski w ka-
tegorii baton formacja seniorki, I miejsce Puchar Świata Zadar 

Grups Baton Senior, VI miejsce Mistrzostwa Polski w kategorii 
solo baton seniorki, VI miejsce Puchar Świata Zadar w katego-
rii solo baton seniorki.
MaRtyna LaCh – taniec – mażoretki –  Mistrz Polski w ka-
tegorii baton formacja seniorki, I miejsce Puchar Świata Zadar 
Grups Baton Senior.
ViOLEtta BaLDy– taniec – mażoretki –  I Wicemistrz Pol-
ski oraz Mistrz Polski w Otwartych Mistrzostwach Polski Ma-
żoretek, I miejsce Puchar Świata Zadar w kategorii duet baton 
kadetki, I miejsce Puchar Świata Zadar w kategorii grupowej 
baton kadetki, I miejsce Puchar Świata Zadar w kategorii mini-
formacja baton kadetki, I miejsce Puchar Świata Zadar Grups 
Baton Juniors.
MaGDaLEna StRzała – cheerleading I Wicemistrz Pol-
ski w Otwartych Mistrzostwach Polski Mażoretek, I miejsce 
Puchar Świata Zadar w kategorii miniformacja baton kadet-
ki, I miejsce Puchar Świata Zadar w kategorii grupowej baton 
kadetki, I miejsce Puchar Świata Zadar w kategorii grupowej 
scena baton juniorki.
OSKaR KRUK – motocross – reprezentujący Hawi Racing 
Team, zajął II miejsce w klasie MX B w Mistrzostwach Strefy 
Polski Południowej w motocrossie.
anita CiEśLiK – judo – I miejsce Otwarte Mistrzostwa Judo 
Województwa Opolskiego, I miejsce Międzynarodowy Turniej 
Jedność z Judo, I miejsce Super Liga Judo, Jordanów Śląski, 
I miejsce Super Liga Judo Sobótka, I miejsce Super Liga Judo 
Sobótka Oleśnica
BROSłaWSKi MiChał  – judo – II miejsce w Międzynaro-
dowym Turnieju Jedność z Judo, II miejsce w Mikołajkowym 
Turnieju Judo, I miejsce Super Liga Judo Sobótka , I i II miejsce 
Super Liga Judo Oleśnica

Życzymy kolejnych zwycięstw i wytrwałości  
w podejmowaniu sportowych wyzwań.
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Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL 
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Koordynator Programu 
Ochrony Powietrza – Patrycja 
Dobrowolska w ramach projektu pn. 
„Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego” 
z  zaplanowanych 13 spotkań 
z mieszkańcami  gminy Dąbrowa, 
odwiedziła już 8 sołectw. 

Spotkania odbyły się w Mechnicach, 
Chróścinie, Dąbrowie, Ciepielowicach, 

Skarbiszowie, Karczowie, Naroku i Nie-

wodnikach. Podczas spotkań omawiane 
są zagadnienia zanieczyszczeń powietrza, 
ich wpływ na zdrowie jak również moż-
liwości dofinansowania w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” do wymiany 
nieefektywnego źródła ogrzewania oraz 
termomodernizacji. 

Gminny Koordynator służy pomo-
cą pod numerem telefonu 77 427 81 62 
i udziela informacji mieszkańcom m.in.: 
o tym do kiedy należy wymienić nieefek-
tywne źródła ogrzewaniaW trakcie spotkań 

mieszkańcy zadawali szereg pytań odnoś-
nie poprawy jakości powietrza w gminie. 
Zauważono, że po spotkaniach wzrosła 
ilość złożonych wniosków na dofinasowa-
nie do wymiany starych nieefektywnych 
„kopciuchów” na bardziej ekologiczne 
źródła ogrzewania i termomodernizację. 

Podczas każdego spotkania losowane 
są nagrody - czujniki czadu oraz inne ga-
dżety promujące projekt.  

Pamiętajmy żeby zadbać o jakość po-
wietrza, którym oddychamy. Wszystkim 
nam wyjdzie to na zdrowie !!!

zaDbajmy o wSPólny KawałeK nIeba

Współpraca pomiędzy partnerami zaowocuje 
licznymi działaniami na rzecz przyrody. 

W planach jest zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy 
gminą Dąbrowa, Rybacką Lokalną Grupą Działania 

„Opolszczyzna” i działającymi na terenie gminy dwo-
ma kołami wędkarskimi.  Obecnie na naszym obszarze 
działają dwa koła wędkarskie PZW Koło Dąbrowa pro-
wadzone przez pana Jarosława Gawrylin oraz PZW nr 28 
Komprachcice wraz ze szkółką wędkarską „Różanki”, któ-
rym szefuje pan Piotr Labusga. Do działania kołom węd-
karskim potrzebna jest pomoc finansowa. Prezes RLGD 
„Opolszczyzna” Jakub Roszuk oraz wójt gminy Dąbrowa 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek mają pomysły jak temu za-
radzić i co zrobić aby tereny wędkarskie jeszcze bardziej 
zachęcały do spędzania czasu nad wodą. Trzymamy kciuki 
i czekamy z niecierpliwością na efekty.

ryby mają głos
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Szanowni MieSzkańcy
czeka nas wyjątkowo trudny rok. W  tej sytuacji, jeszcze 
bardziej niż zwykle, prosimy aby Państwa podatki zasiliły 
budżet gminy. Wystarczy, składając PIT, podać adres 
zamieszkania w  naszej gminie. Adres zameldowania nie 
ma znaczenia, liczy się adres zamieszkania. Prosimy aby 
wskazywali Państwo Gminę Dąbrowa, jako miejsce 
swojego zamieszkania, podczas złożenie deklaracji PIT 
w II Urzędzie Skarbowym w Opolu.

Dzięki temu aż 38,34% zapłaconego przez Państwa podat-
ku trafi do naszego lokalnego budżetu. To z tych pieniędzy 
są później finansowane remonty  gminnych dróg, oświetlenie 
uliczne, utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobka oraz świetlic 
wiejskich i cały szereg innych lokalnych inwestycji. 

ŻYCIE GMINY DĄBROWY Miesięcznik informacyjny
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i  Rekreacji w  Dą-
browie, 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

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

dzięki twoim podatkom 
możemy zrobić więcej

rozliczając się w odpowiednim 
urzędzie skarbowym i wskazując 

gminę dąbrowę jako miejsce 
zamieszkania wpływacie państwo 

na rozwój naszej gminy


