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W realizacji:
 podpisano umowę na wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego nowego przedszkola 
w Dąbrowie. Inwestycja dofinansowana z Polskiego 
Ładu w wysokości 5 mln zł.

 przebudowa ulicy Wiosennej  i Wiejskiej 
wraz z chodnikiem w Niewodnikach. Wartość 
zadania wynosi: 1.350.742,80 zł. Inwestycja 
dofinansowana jest z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

 remont drogi powiatowej Nr 1720 na odcinku 
Dąbrowa – Sokolniki. Wartość zadania wynosi:  
1 799 999,99 zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg 
Powiatowych przy finansowym wsparciu Gminy 
Dąbrowa. 

 utworzenie parku nadodrzańskiego w Żelaznej. To 
etap zadania w ramach projektu „Szlakiem Odry-
ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie 
siedlisk w Gminie Dąbrowa”. Wartość zadania 
wynosi 386.532,09 zł. Dofinansowanie 
pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego. 

 rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice. 

Wartość zadania wynosi: 240.335,76 zł. 
Inwestycja dofinansowana jest z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą 
przy PSP w Naroku.  Całkowita wartość zadania 
to: 5.655.324,89 zł.  Dofinansowanie pochodzi 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

 prace związane z wyposażeniem gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Karczowie. Wartość zadania wynosi 
1.176.452,48 zł. Inwestycja dofinansowana 
została z Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2013-2022.

NierozstrzygNięty przetarg:
 Po raz trzeci nie udało się znaleźć oferenta na 

realizację zadania „Centrum Aktywności Lokalnej w 
Pałacyku w Chróścinie”. 

eKSPReS inWeSTycyJny

Przebudowa ul. Wiosennej w Niewodnikach.

Trwa budowa hali gimnastycznej przy szkole podstawowej w 
Naroku.

Zakończyła się przebudowa ul. Brzozowej w Naroku.

Przebudowa ul. Sokolnickiej w Dąbrowie.
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DroDzy Mieszkańcy! 
czy wiecie, że…? 
37,79% waszego  
poDatku DochoDo-
wego Może trafić 
Do gMiny Dąbrowa!!

Dziś ważna jest każda złotówka. 
Stale rosną ceny energii, ogrzewania                               
i pozostałych opłat. Przez to zmniejsza 
się pula środków jaką możemy przezna-
czyć na inwestycje.

Poprzez wskazanie Gminy Dąbrowa 
jako miejsca zamieszkania na PIT lub                    
wypełnienie druku ZAP3, gmina może 
liczyć na dodatkowe środki finansowe, 
dzięki którym może zrealizować:
 –  remonty dróg,
 –  oświetlenie,

 –  kanalizację,
 –  budowy placów zabaw i terenów re-

kreacyjnych,
 –  rewitalizację parków,
 –  działania z zakresu kultury i sportu,

Jeśli mieszkasz w Gminie Dąbrowa 
zadbaj, aby Twój podatek dochodowy 
trafiał właśnie tu. 

Wielu z Was wybrało Gminę Dąbrowa 
jako miejsce zamieszkania, wybudowa-
ło tutaj nowy dom. A czy dokonaliście 
zmian danych (w zakresie adresu za-
mieszkania) w Urzędzie Skarbowym oraz 
ewidencji ludności (zameldowanie)? 

Dzięki Wam Gmina Dąbrowa może li-
czyć na dodatkowe pieniądze przezna-
czone na potrzeby Waszych rodzin.

A jak to zrobić? 
Jeśli rozliczasz podatek dochodowy 

na formularzu PIT-37, to w wystarczy 
wpisać: 

 –  w części A – Drugi Urząd Skarbowy,  
ul. Cementowa 6, Opole 

 –  w części B – adres zamieszkania na 
terenie gminy Dąbrowa 
Jeżeli chcesz wskazać miejsce za-

mieszkania w gminie Dąbrowa poza 
okresem rocznego rozliczenia, należy 
wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go w 
Drugim Urzędzie Skarbowym. Wypeł-
niony formularz można złożyć osobi-
ście lub wysłać pocztą do właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania 
urzędu skarbowego.

Podatnik powinien złożyć swoje rocz-
ne zeznanie PIT w urzędzie skarbowym 
właściwym dla miejsca zamieszkania-
nie zameldowania. W przypadku zmiany 
adresu zamieszkania, właściwą placów-
ką będzie ta, która odpowiada miejscu 
pobytu podatnika w ostatnim dniu roku 
podatkowego.

Budowa Polderu Żelazna 
to kwestia bezpieczeństwa 
mieszkańców nadodrzańskich 
miejscowości. We wrześniu 2022 r. 
do Urzędu Gminy Dąbrowa zaczęły 
docierać sygnały o wstrzymaniu 
prac budowlanych realizowanych 
na Polderze Żelazna.

Informacje te bardzo mnie zaniepoko-
iły, tym bardziej, że inwestycja bezpo-

średnio dotyczy bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców. Niezwłocznie udałam się 
na wały, aby osobiście zobaczyć stan ro-
bót. Niestety, na placu budowy nie ma 
już wykonawcy. Dotychczas zrealizowa-
ny zakres prac nie napawa optymizmem, 
usypane wały nie zostały właściwie za-
bezpieczone i następuje ich powolna de-
gradacja. Nie stanowią one żadnej bary-
kady dla wody, co pokazały wrześniowe 
deszcze, tłumaczy Katarzyna Gołębiow-
ska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. Sytuacja 
jest bardzo poważna, dodaje.

19 września samorząd gminy Dąbro-
wa zwrócił się z pismem do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach o informacje dotyczące realizacji 
inwestycji. Pismo w tej sprawie zostało 
również wysłane do finansujących inwe-
stycję: Wojewody Opolskiego, Marszałka 
Województwa Opolskiego oraz Prezy-
denta Miasta Opola. 

 – Kiedy w 2020 r. została podpisana 
umowa pomiędzy Wodami Polskimi a 

Wojewodą Opolskim, Marszałkiem Wo-
jewództwa Opolskiego i Prezydentem 
Miasta Opola, szczerze mówiąc ode-
tchnęłam z ulgą.  Dzisiaj z ogromnym 
niepokojem obserwuję zaniechanie prac 
związanych z przebudową Polderu Żela-
zna. Ten stan rzeczy może skutkować w 
niedalekiej przyszłości niewyobrażalnymi 
stratami materialnymi, których miesz-
kańcy miejscowości Gminy Dąbrowa 
doświadczali już wielokrotnie. Inwesty-
cja ta była kluczowa dla bezpieczeństwa 
mieszkańców Naroka, Niewodnik i Żela-
znej. Dzisiaj nie wiemy czy będzie konty-
nuowana,  tłumaczy wójt.

Obecnie w mediach pojawiają się in-
formacje o zerwaniu umowy przez wy-
konawcę na kontynuowanie inwestycji.

 – Będę zabiegać o szybkie spotkanie 
z marszałkiem i wojewodą. Z prośbą o 
pomoc w rozwiązaniu opisanego prob-
lemu zwróciłam się  również do posłów 
i senatorów Ziemi Opolskiej, mówi wójt 
gminy.

Stanęły prace na polDerze 
żelazna. co Dalej?
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Dzięki pozyskanym 
środkom finansowym 
60 uczniów otrzymało 
niezbędny sprzęt 
komputerowy wraz 
z akcesoriami.

Jeszcze w ubiegłym roku Mi-
nisterstwo Cyfryzacji ogło-

siło program wsparcia dla 
dzieci z rodzin byłych pra-
cowników PGR. Gminy, na 
terenie których działały Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne 

mogły ubiegać się o przyzna-
nie środków na zakup nowego 
sprzętu komputerowego, który 
trafił do najmłodszych. Środki 
finansowe pochodzą z Fundu-
szy Europejskich związanych 
z zapobieganiem Covid.

Po otrzymaniu grantu 
w wysokości 150.000 zł, za-
kupionych zostało 60 nowych 
laptopów wraz z akcesoriami. 
Sprzęt ten ułatwi dzieciom 
i młodzieży naukę.

laptopy Dla najmłoDSzych

W Urzędzie Gminy 
Dąbrowa odbyło się 
spotkanie przedstawicieli 
samorządu z firmą 
Tauron Nowe Technologie 
S.A, którego tematem 
była modernizacja 
oświetlenia ulicznego. 

Modernizacja miałaby ob-
jąć 1065 punktów świetlnych. 
Pozwoli ona na wymianę 
obecnych opraw sodowych 
na ledowe i energooszczęd-
ne. Koszt oszacowano na ok. 
3.300.000 zł. 

 – Inwestycja przyniesie w 
perspektywie oszczędności 
na poziomie 40%. Jednak jej 
spłata  zajmie nam 8 lat. In-
nym rozpatrywanym warian-
tem była dzierżawa słupów 
na lampy solarne, jednak na 
ten rodzaj oświetlenia, gmi-
na nie otrzymała zgody od 

ich właściciela, wyjaśniają 
przedstawiciele gminy. Roz-
ważano również możliwość 
wyłączenia co drugiej lam-
py, jednak w chwili obecnej 
to rozwiązanie jest niemożli-

we ze względu na możliwości 
techniczne.

Rozmowy z firmą Tauron 
Nowe Technologie S.A nadal 
trwają. Przedstawiciele gmi-
ny szukają rozwiązań, po-

zwalających na oszczędności, 
które mają szczególne zna-
czenie w dobie wzrostu cen 
prądu. Obecnie wynoszą one  
3.500 zł/netto za 1 MWh na 
giełdzie. 

Szukamy rozwiązań – oświetlenie uliczne
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Jednostka OSP Dąbrowa 
rocznie wyjeżdża 
ok. 100 razy do akcji 
gaśniczych, a także 
zdarzeń drogowych. 
Bliskość autostrady i drogi 
krajowej nr 46 sprawiają, 
że jednostka znajduje 
się zwykle jako pierwsza 
na miejscu zdarzenia. 
Stąd do szybkiego 
podejmowania akcji, 
druhom, oprócz wysokich 
kwalifikacji, potrzebny jest 
specjalistyczny sprzęt.

Nasza jednostka znajduje się 
w Krajowym Systemie Ra-

townictwa Gaśniczego, dlatego 
ważne jest, żebyśmy dyspo-
nowali nowoczesnym i nieza-
wodnym sprzętem, tłumaczy 
Dawid Zielonka, prezes OSP 
w Dąbrowie. Podnosimy nasze 
kwalifikacje, uczestniczymy 
w szkoleniach, kursach, ale dla 
efektywnej pracy potrzebny jest 
dobry sprzęt. 

Pojazd marki VolVo 
Fl 4x2 GBa 2,5/16 
zakuPiony w 2019 roku

Jest to wóz o mocy 285 kM z 6 
– cio osobową zespoloną kabiną 
o układzie miejsc 1+1+4, wypo-

sażony w zbiornik wody o po-
jemności 2500 l, sprzęt ratowni-
ctwa technicznego, medycznego, 
ochrony dróg oddechowych oraz 
w wiele innych narzędzi ułatwia-
jących gaszenie pożarów bądź też 
usuwanie zagrożeń.

Łączna wartość pojazdu wy-
niosła 760 tys. zł. Na jego zakup 
pozyskano kwotę w wysokości 
260 tys. zł z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, kwotę 
150 tys. zł, z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Kwotę 
350 tys. zł przekazała na ten cel 
Gmina Dąbrowa.

Peugeot, zakupiony w 2022 r. 
to lekki pojazd z napędem 4x2, 
z  potencjałem ratownictwa 
drogowego i ekologicznego. 

Pojazd 6-osobowy z ładownoś-
cią do 3,5 tony, umożliwiający 
prowadzenie pojazdu dla osób 
z kategorią B oraz badaniami 
na pojazd uprzywilejowany. 
Wyposażony jest w wyciągarkę, 
maszt oświetleniowy, zbior-
nik wody o pojemności 200 l, 
zbiornik środka pianotwórcze-
go, agregat wysokociśnieniowy 
do podawania wody i piany. Na 
pojeździe znajduje się sprzęt do 
ratownictwa technicznego tj. ze-
staw hydrauliczny, podpory, za-
bezpieczenia poduszek itp. Do-
datkowym wyposażeniem jest 
zestaw do neutralizowania sub-
stancji niebezpiecznych.  Łączna 
wartość zakupu auta wyniosła 
blisko 252 tys. zł. Gmina Dąbro-
wa na ten cel przeznaczyła kwo-

tę 30 tys. zł z budżetu gminy,  
90 tys. zł pochodziło ze sprze-
daży starego auta. 100 tys. zł 
druhowie pozyskali z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, 2,5 tys. zł z Nadleśnictwa 
Opole, 2 tys. zł z Nadleśnictwa 
Prudnik, kwota 22 tys. zł po-
chodziła od sponsorów, 6 tys. zł 
to środki własne OSP. 

W uroczystym przekazaniu 
wozów, udział wzięli przed-
stawiciele gminy Dąbrowa, 
komendy wojewódzkiej i miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Opolu, radni, mieszkańcy 
gminy Dąbrowa oraz druhowie 
OSP. Po części oficjalnej oba 
auta zostały poświęcone przez 
diakona parafii św. Wawrzyńca 
w Dąbrowie. Ważnym momen-
tem uroczystości było również 
odnowienie aktu włączenia 
jednostki OSP w Dąbrowie do 
Krajowego System Ratowiczo-
Gaśniczego. 

Dla przybyłych gości druho-
wie przygotowali moc atrakcji. 
Z myślą o najmłodszych strefę 
zabawy z dmuchańcem i ani-
matorem. Późnym wieczorem 
odbył się pokaz teatru ognia 
Mantikora. Nie zabrakło rów-
nież poczęstunku i muzyki.

peuGeot I VolVo w SłużbIe 
mIeSzKańcom
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18 września również mieszkańcy Ciepielowic mogli cele-
brować święto plonów. Była msza św. odprawiona w świetlicy 
wiejskiej, korowód po miejscowości oraz biesiada dożynkowa 

z ciekawymi atrakcjami przygotowanymi przez sołectwo. Był 
pokaz mody dożynkowej, pokaz mistrzów judo, nie zabrakło 
dobrego jadła i dobrej muzyki w wykonaniu zespołu Lewiniacy.

DoŻynKi  
W SołecTWach
Kolejne miejscowości gminy Dabrowa zorganizowały 
wiejskie dożynki dla swoich mieszkańców.

w Skarbiszowie świętowanie odbywało się w dwóch eta-
pach. 4 września odbyła się uroczysta msza św. w kościele p.w. 
św. Katarzyny. Natomiast w sobotę 10 września sołtys wraz 
z radą sołecką zaprosili mieszkańców na piknik dożynkowy. Dla 
najmłodszych przygotowane były gry i zabawy, darmowe dmu-
chańce i animacje. Kolejną atrakcją były warsztaty ekologiczne 
przeprowadzone przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 
w ramach realizacji projektu „Mamy rady na odpady”. Edukacja 
ekologiczna od najmłodszych lat to bardzo ważna rzecz. 

Tradycyjnie częstowano zebranych dożynkowym chlebem, 
nie zabrakło też muzyki i tańców do białego rana.

podczas dożynek w Skarbiszowie nie zabrakło licznych atrakcji.

przez miejscowość przejechał barwny korowód
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Sołectwo Żelazna swoje dożynki obchodziło w niedzie-
lę 18 września. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto mszą św. 
w podziękowaniu za zebrane plony. Tegorocznymi starostami 
dożynkowymi byli Agnieszka i Michał Pawletta. Po południu 
ulicami miejscowości przejechał barwny korowodu prezentują-
cy tematyczne i zabawne scenki. Dalsza część imprezy odbywała 
się na świetlicy wiejskiej gdzie można było podziwiać występy 
artystyczne dzieci i zaproszonych gości, skorzystać z oferty ga-
stronomicznej oraz pobawić się z zespołem Transfer. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, sołtysów 
i członków rad sołeckich tradycje dożynkowe są wciąż 
żywe na terenie gminy Dąbrowa.zabawne scenki można było podziwiać podczas korowodu.

w uroczystościach dożynkowych wzięli udział przedstawiciele gminy oraz mieszkańcy

Tradycją jesiennych spotkań organizowanych 
na terenie gminy Dąbrowa przez Polski Związek 
Niewidomych Koło Powiat Opole, stało się Święto 
Pieczonego Ziemniaka. Jest ono okazją do rehabilitacji 
społecznej osób niewidomych oraz integracji.

Dzięki tego typu wydarzeniom uczymy się poruszania w ob-
cym terenie. Mamy okazję, aby wyjść z domu, spotkać się 

z przyjaciółmi, podsumować naszą działalność oraz wyznaczyć 
kolejne priorytety działań, wyjaśnia Tadeusz Kolbusz prezes Za-
rządu Koła Powiat Opole.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiat Opole jest orga-
nizatorem wielu przedsięwzięć służących integracji osób nie-
widomych oraz integracji społecznej, są to między innymi wy-
cieczki, spotkania czy festyny. Z terenu gminy Dąbrowa zrzesza 
16 członków. 

integracja społeczna osób niewidomych
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12 sierpnia na zebraniu wiejskim wybrano nowego 
sołtysa – została nim pani Aleksandra Brosławska.

Pani Aleksandra od urodzenia jest mieszkanką Lipowej więc 
zna miejscowość doskonale, wszystkie jej bolączki i atuty. Z pra-
cą sołtysa jest również zaznajomiona ponieważ tradycją w ro-
dzinie Brosławskich jest sołtysownie. Sołtysem byli teściowie, 
potem mąż, a teraz sama podjęła się tego wyzwania.

Głównym celem jaki sobie stawia nowa pani sołtys jest roz-
wój Lipowej.

 – Chcę ożywić tą miejscowość, pomysłów mam wiele i liczę, 
że z pomocą zaangażowanych mieszkańców zrobimy jeszcze 
więcej dla naszego sołectwa – mówi pani Aleksandra. 

Sołectwo lIpowa 
z nowym SołtySem

Już po raz trzeci na terenie parku 
przy zamku w Dąbrowie odbyły się 
Dębowe Biegi Przełajowe o puchar 
Wójta Gminy Dąbrowa. Wzięło 
w nich udział ponad 320 uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
powiatu opolskiego.

Choć trasa nie jest łatwa z roku na rok 
widzimy coraz większe zainteresowa-

nie udziałem w naszych biegach. Sprzyja-
ją temu niezwykłe okoliczności przyrody 
i atmosfera jaka panuje podczas wydarze-
nia, tłumaczą organizatorzy.

Organizatorami wydarzenia byli Szko-
ła Podstawowa w Dąbrowie, Gmina Dą-
browa oraz Gminny Ośrodek Kultury i 
Rekreacji.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie fi-
nansowe przy organizacji imprezy Panu 
Tomaszowi Kostusiowi Posłowi na Sejm 
RP oraz firmie BSSTC.PL Sp. z o.o.

powiatowe biegi przełajowe
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 – Celem projektu, realizowanego we współpracy 
z zaprzyjaźnioną gminą Prażmo w Czechach, było 
zwiększenie współpracy w zakresie promocji 
terenów w regionie przygranicznym, wyjaśniają 
pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa. Chodzi przede 
wszystkim o popularyzację tradycji, kultury i walorów 
przyrodniczych partnerów projektu.

Podczas 3 dniowej wizyty, goście z Czech mieli okazję do 
poznania lokalnej tradycji i historii. Wycieczka po gminie 

przybliżyła im walory przyrodnicze, a także działania lokalnej 
społeczności. Zwiedzili między innymi dworski park w Chróści-
nie, Stajnię Karczów czy Park Rodzinny w Lipowej. Ważnym 
punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielkami Koła Go-
spodyń Wiejskich z Naroka. Dzięki niemu goście mieli okazję 
poznać lokalne wyroby kulinarne, a także podzielić się swoimi 
tradycjami kulinarnymi. 

Wizyta delegacji z Prażma była podsumowaniem projektu 
„Bezpieczna, zielona, dynamiczna gmina Dąbrowa” partner 
z kulturą, który realizowany był dzięki dofinansowaniu pozy-
skanemu z : PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZE-
SKA – POLSKA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W EURO-
REGIONIE PRADZIAD

buDujemy moSt przyjaźnI

Od 3 listopada 2022 roku, w Karczowie przy ul. Opolskiej 2c uruchomiony 
zostanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

PSZOK czynny będzie (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii i 
Wielkiej Soboty) w :
 –  poniedziałki i wtorki w godz. 7:00-11:00,
 –  w czwartki w godz. 14:00-18:00,
 –  w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 8:00-12:00.
Więcej informacji na stronie www.gminadabrowa.pl w zakładce Odpady komunalne.

pSzoK w Karczowie

podczas spotkania podpisana została umowa przyjaźni pomiędzy 
wójt gminy Dąbrowa Katarzyną Gołębiowską-jarek a starostką 
gminy prażmo, michaelą honesovą.
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Dodatek na zakup opału 
Przypominamy, iż wnioski o wypłatę dodatku na 
zakup opału, można składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2, 
Dąbrowa, drogą pocztową lub elektronicznie  
(np. przez e-PUAP/OPSDABROWA/SkrytkaESP).

Dodatek wypłacany jest w zależności od rodzaju paliwa  
w kwotach:
 –  na węgiel, w wysokości 3.000 zł
 –  na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, w wysokości 
 3.000 zł,
 –  na olej opałowy, w wysokości 2.000 zł,
 –  na LPG (propan-butan), w wysokości 500 zł.

Tradycyjne bawarskie stroje, lokalne wyroby 
kulinarne, dobra zabawa i uśmiech na twarzach 
uczestników. Tak w kilku słowach podsumować 
można już piąty Oktoberfest w Mechnicach.

O popularności tego wydarzenia świadczy ilość osób, jaka 
zgromadziła się na LZS. 

Organizatorzy, LZS Mechnice, zadbali o szereg atrakcji. 
Oprócz występów artystycznych i zabawy tanecznej dla uczest-
ników przygotowany został  tradycyjny poczęstunek: golonko 
z kapustą, pieczone prosie, a także ręcznie zdobione pierniki. 
Nie zabrakło również piwa, które w tym dniu było szczególnie 
celebrowane. 

ŚwIęto pIwa
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Druhny na medal
To już 9 raz kiedy żeńska drużyna OSP Żelazna staje 
na najwyższym 1 miejscu na podium, w Powiatowych 
Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zawodach w Prószkowie udział wzięło 16 drużyn. Męska 
reprezentacja drużyny z Żelaznej zajęła 5 miejsce. 

Serdecznie gratulujemy naszym druhnom i druhom. Ży-
czymy dalszych sukcesów w zawodach. Kolejne już w czerwcu 
2023 roku, o tytuł Mistrzyń Województwa Opolskiego.

Jak co roku placówki oświatowe z terenu gminy 
Dąbrowa wzięły udział w Międzynarodowym Dniu 
Kropki. Z tej okazji dzieci ubrały stroje w kolorowe 
kropki oraz wzięły udział w zajęciach pobudzających 
kreatywność.

 – Celem tego święta jest popularyzowanie kreatywności, od-
wagi i zabawy. Tego dnia organizowanych jest wiele ciekawych 
zabaw i happeningów, które pozwalają dzieciom odkrywać ta-
lenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię, 
wyjaśniają nauczyciele z dąbrowskich placówek.

Święto obecnie obchodzone jest w 108 krajach.

Dzień kropki w Dąbrowie

uhonorowani odznaką

„Przyjaciel Niewidomych” to odznaka przyznawana 
za zaangażowanie, współpracę i pomoc w 
organizowaniu działań na rzecz osób niewidomych  
i słabowidzących.

W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane 
wójt gminy Dąbrowa Katarzynie Gołębiowskiej – Jarek 

oraz Januszowi Gruszce leśniczemu Nadleśnictwa Opole. Pod-
czas uroczystego spotkania członków związku, wyróżnienia 
wręczyli Tadeusz Kolbusz, prezes Zarządu Niewidomych oraz 
Krystyna Pacholik, prezes Zarządu Okręgu Opole. 

Spotkanie było również okazją do rozmów, przekazania cie-
płych słów i integracji.

wygrali wyjazd naukowy
Lena Bartosińska, Jagoda Manecka-Popławska, Nina 
Klecun, Hanna Rusnak, Piotr Sieradzki, Kuba Siuzdak, 
Kacper Koksanowicz to uczniowie PSP w Dąbrowie, 
którzy wygrali 4 dniowy wyjazd naukowy do Łodzi.

Uczniowie szkoły w Dąbrowie, zajęli II miejsce w konkursie 
„Co, jak, gdzie, kiedy – eksperymentuj z nami”, którego organiza-
torem był Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w ramach 
projektu „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod 
kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”. Opiekunem grupy 
jest pani Katarzyna Siomka.
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