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ZakońcZone:
 budowa chodnika w miejscowości Chróścina 

pomiędzy ul. Klasztorną a ul. Komprachcicką. 
Całkowita wartość zadania wynosiła  
119.800 zł. Inwestycja sfinansowana została 
z budżetu Województwa Opolskiego, zrealizowana 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Gmina 
Dąbrowa przygotowała niezbędną dokumentację, 
jej koszt to 22.000 zł.

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

 utworzenie parku nadodrzańskiego w Żelaznej. 
Wartość zadania wynosiła 386.532,09 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa  
Opolskiego. 

 rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice. 
Wartość zadania wynosiła: 240.335,76 zł. 

Inwestycja dofinansowana została z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W realiZacji:
 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku 

Sławice - Żelazna, realizowana przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. 

 trwa projektowanie nowego przedszkola 
w Dąbrowie. Dofinansowanie w kwocie  
5.000.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 kończy się 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. 

 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. 

eKSPReS inWeSTycyJny

niewodniki ulica wiejska niewodniki ulica wiosenna

ciepielowice rewitalizacja zabytkowej części wsi
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Budowa tego miejsca jest dowodem 
na to, że samorząd gminy Dąbrowa 
prowadzi nowoczesną i świadomą 
politykę proekologiczną. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 
1.352.304,87 zł z czego 75% kwoty 
pochodziło ze środków europejskich 
pozyskanych za pośrednictwem 
Samorządu Województwa 
Opolskiego. 

Estetyczne kontenery, pojemniki specja-
listyczne na poszczególne frakcje od-

padów, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

pawilon na odpady niebezpieczne, punkt 
wymiany rzeczy używanych, waga najaz-
dowa tworzą miejsce funkcjonalne i speł-
niające oczekiwania mieszkańców.

W oficjalnym otwarciu Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych wzięli 
udział przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego w Opolu, radni gminy, przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Dąbrowie, reprezentanci 
sołectwa Karczów, przedstawiciele lokalnych 
organizacji pozarządowych i dzieci z przed-
szkola w Karczowie, które zaprezentowały 
program artystyczny o tematyce ekologicznej.

W KaRczoWie oTWaRTo 
noWoczeSny PSzoK
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Spacer na cztery łapy
Spacer na cztery łapy, to pierwsza edycja wydarzenia, 
którego celem było wsparcie podopiecznych 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu oraz 
stowarzyszenia Wilk Syty i Owca Cała z Karczowa. 
Wzięło w nim udział około 100 osób ze swoimi 
pupilami, a 30 par otrzymało certyfikat ukończenia 
spaceru. Po raz kolejny mieszkańcy gminy Dąbrowa 
okazali swoje wielkie serce. 

Jak zawsze mogliśmy liczyć na mieszkańców naszej gminy. 
Okazane wsparcie na pewno wesprze potrzebujące zwierzęta. 
Każdy mógł przyjść ze swoim ukochanym pieskiem i wspólnie 
pospacerować po jesiennym parku. Wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Obecna rzeczywistość, 
a w niej nowe zadania 
jakie stawiane są 
pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej były 
tematem tegorocznego 
Dnia Pracownika 
Socjalnego.

Wsparcie rodzin w covid
-owych czasach,  po-

moc uchodźcom z Ukrainy, 
kryzys ekonomiczny i  jego 
skutki w rodzinach, rządo-
we programy obejmujące 
m.in.: dodatek węglowy oraz 
pozostałe dodatki do źródeł 
ogrzewania, a także dotych-
czasowa praca socjalna na 
rzecz mieszkańców gminy, 

to tylko część zadań jakie do 
realizacji mają pracownicy 

socjalni. W swojej pracy mu-
szą wykazywać się empatią 

i zrozumieniem, zachowując 
jednocześnie urzędnicze pro-
cedury. 

P o d c z a s  s p o t k a n i a 
w gminnym OPS wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
podziękowała pracownikom 
za zaangażowanie w wyko-
nywane obowiązki służbowe 
oraz życzyła wszelkiej po-
myślności i ludzkiej życzli-
wości, wręczając przy tym 
kwiaty i  listy gratulacyjne. 
Kierownik Ośrodka Małgo-
rzata Zaparta wyraziła swo-
je ogromne zadowolenie ze 
współpracowników, zwraca-
jąc uwagę na ich pracowitość 
i troskę o drugiego człowieka. 

nIoSą pomoc potrzebującym
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informacja dotycząca 
podatku od 
nieruchomości
Podatek od nieruchomości wzrośnie o 12-15 procent 
w zależności od przedmiotu opodatkowania. 
Jak wyjaśnia Skarbnik Gminy, stawki pozostaną 
na niższym poziomie niż górna granica kwot 
maksymalnych, ustalonych przez ministra finansów, 
na podstawie których samorządy mogą ustalać 
wysokość podatku. 

Uchwalone przez Radę Gminy w dniu 30 listopada br. staw-
ki podatkowe pozwolą choćby częściowo zniwelować nega-
tywny wpływ przepisów „Polskiego Ładu”, które spowodowały 

spadek wpływów do samorządów, pochodzących z podatku 
dochodowego. Podwyżka podatku od nieruchomości jest ko-
nieczna również ze względu na szybko rosnącą inflację, która 
wpływa na coraz to wyższe wydatki ponoszone przez gminę, 
zwłaszcza za energię elektryczną, ogrzewanie oraz utrzymanie 
istniejącej infrastruktury. Z powodu znaczącego wzrostu stóp 
procentowych obsługa bankowa kredytów wzrosła z 200 000 
zł do 1 100 000 zł. Mimo pomysłów na rozwój naszej gminy 
projekt przyszłorocznego budżetu zakłada tylko podstawowe 
i niezbędne wydatki.

PRefeRencyJny 
zaKuP WęGla

Gmina Dąbrowa jest przygotowana do 
preferencyjnej sprzedaży węgla, za którego 
dostawę odpowiedzialny jest rząd, a kon-
kretnie Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych. To Ministerstwo wyznaczyło spółkę 
PGE PALIWA sp. z o.o, z którą Gmina Dąbro-
wa podpisała umowę, na dostawę węgla. 

Skala przedsięwzięcia jest wielka i bę-
dzie to skomplikowany proces. Na dzień 
29.11.2022 r. złożone zostały 252 wnioski 
o zakup preferencyjny węgla, co daje zapo-
trzebowanie na 350 ton o szacunkowej war-
tości 700.000 zł. Wnioski o preferencyjny 
zakup węgla przyjmowane są do 9 grud-
nia (piątek) 2022 r. Obecnie trwa weryfi-
kacja wniosków. 
Gminie Dąbrowa został przyporządko-
wany węgiel z Tanzanii i Indonezji.

Informacje dotyczące preferencyjnego 
zakupu węgla:
-  spółka, która dostarczy węgiel nie ofe-

ruje ekogroszku, więc nie będzie on do-
stępny;

-  dostępne będą dwa sortymenty węgla: 
węgiel 8-25 mm typu groszek i węgiel 
25+ mm typu orzech;

-  węgiel typu groszek to nie ekogroszek tyl-
ko zwykły węgiel o przewidywanej wielko-
ści 8-25 mm i kaloryczności 24Mj/kg;

-  osoby, które zgłosiły zapotrzebowanie 
na ekogroszek, a nie są zainteresowa-
ne groszkiem, proszone są o wycofanie 
wniosków;

-  na stronie internetowej Gminy Dąbrowa 
w Aktualnościach przedstawiamy certyfi-
kat węgla, który będzie dostarczany dla 
mieszkańców naszej gminy;

-  pierwsza dostawa może nastąpić najw-
cześniej około 7-10 grudnia

-  do końca roku osobom uprawnionym 
przysługuje maksymalnie 1,5 tony.

Gmina Dąbrowa nie ponosi odpowie-
dzialności za jakość węgla.
-  osoby, które zostaną zakwalifikowane 

będą poinformowane telefonicznie lub 
mailowo o konieczności stawienia się 
w Urzędzie Gminy Dąbrowa, w celu pod-
pisania dokumentów i odebrania faktury 
proforma;

-  dopiero po zapłacie będzie możliwy kon-
takt z IMEX PIECHOTA i ustalenie szczegó-
łów dostawy (Gmina zgodnie z obowią-
zującymi przepisami nie może zapłacić 
za odbiór węgla ze składu i dostawę do 
domu mieszkańców);

-  kontakt z IMEX PIECHOTA możliwy jest 
pod numerami telefonu: 77 454 31 41 
oraz 77 453 17 88, są to odpowiednio 
Dział Obsługi Klientów Detalicznych 
i Dział Hurtowy, które są przeznaczone 
do kontaktu z mieszkańcami w sprawie 
odebrania węgla preferencyjnego.
Prosimy, aby z IMEX PIECHOTA kontakto-

wać się 3 dni robocze po dokonaniu wpła-
ty, bo tyle czasu potrzebujemy, aby załatwić 
wszelkie formalności między Urzędem (który 
sprzedaje faktycznie węgiel), a IMEX PIECHO-
TA (który jest firmą obsługującą gminę).

Pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa 
w ostatnim czasie uczestniczyli w wielu 
spotkaniach organizacyjnych i konferen-
cjach, podczas których uzyskali informa-
cję, że zamawiany węgiel może różnić się 
jakością, wielkością i ilością od węgla jaki 
zostanie nam dostarczony. Wielu z naszych 
mieszkańców ma nowoczesne piece, które 
wymagają węgla o odpowiednich parame-
trach. 

Dołożymy jednak wszelkich starań, aby 
zadanie to wykonać jak najlepiej, ponieważ 
sezon grzewczy już się rozpoczął i wiele ro-
dzin czeka na dostawę węgla.
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Gminne obchody Święta 
Niepodległości odbyły się 
w Ciepielowicach. 

Rozpoczęły się od uroczystego apelu, 
podczas którego Wójt Gminy Dąbro-

wa Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Mariusz Ko-
nopa oraz Sołtys wsi Ciepielowice Anna 
Cisowska złożyli kwiaty przy obelisku. 
W swoich przemowach przedstawiciele 
samorządu podkreślali jak ważna w dzi-
siejszych czasach jest wolność i pamięć 
o tych, którzy o nią walczyli. 

Kolejną częścią wydarzenia był XIV 
Bieg Niepodległości w którym udział 
wzięło prawie 300 osób.

Zawodnicy rywalizowali w 14 katego-
riach obejmujących dzieci, młodzież oraz 
dorosłych. Dla każdego uczestnika przy-
gotowano pamiątkowy medal, natomiast 
trzech najlepszych biegaczy w każdej ka-
tegorii nagrodzono upominkami.

Obchodom święta niepodległości to-
warzyszył pokaz militarnych eksponatów, 
który przygotowali wolontariusze Muze-
um 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizo-
wanej. Organizatorami wydarzenia byli: 
gmina Dąbrowa, Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji w Dąbrowie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, sołe-
ctwo Ciepielowice oraz OSP w Dąbrowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w pomoc przy or-
ganizacji wydarzenia. Szczególne podzię-
kowania kierujemy w stronę sponsorów.

uczcili Wolność
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Konkurs wiedzy 
o Sejmie
W Konkursie Wiedzy o Sejmie 
udział wzięło 21 uczniów ze 
wszystkich szkół podstawowych 
z terenu gminy Dąbrowa. 

Konkurs zorganizowało Biuro Ko-
munikacji Społecznej Kancelarii Sejmu 
z inicjatywy posła na Sejm RP Tomasza 
Kostusia oraz Dyrektora PSP w Dąbrowie 
Bartłomieja Walków. Celem konkursu 
było zachęcenie młodzieży do poszerza-
nia wiedzy o współczesnym, polskim par-
lamentaryzmie.

Laureatem i zdobywcą pierwszego 
miejsca został Bartosz Bojdak z PSP 
w Naroku. Drugie miejsce zajął Tomasz 
Sobala, a miejsce trzecie zdobył Marcel 
Kajdas, obaj są uczniami PSP w Dąbro-
wie. Gratulujemy wszystkim uczniom 
startującym w konkursie, zaangażowania 
i posiadanej wiedzy. 
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OD 1 StyCzNa GmiNa DąBrOWa uruChOmi 
WłaSNą KOmuNiKaCJę zBiOrOWą, DziałaJąCą 
Na tereNie GmiNy. PrzeWOzy Dla 
mieSzKańCóW GmiNy BęDą BezPłatNe.

Podpisana została umowa z Wojewodą Opolskim 
Sławomirem Kłosowskim na dofinansowanie 

uruchomienia komunikacji publicznej. Wartość 
wsparcia finansowego to blisko 750.000 zł. 
Środki pochodzą z Funduszu rozwoju Przewozów 
autobusowych.

Od stycznia planowane jest rozpoczęcie kursów 
gminnej komunikacji, która będzie docierać na 
rogatki gminy (Opole Sławice, Opole Wrzoski). 
założenie jest aby dowozić mieszkańców  do miejsc 
przesiadkowych, skąd komunikacją publiczną mzK 
lub PKP będą mogli wyruszyć w dalszą podróż.

Po ogłoszeniu przetargu i wyborze wykonawcy 
przedstawione zostaną dalsze informacje 
na temat realizowanego zadania. Szczegóły 
umieszczone zostaną na stronie internetowej www.
gminadabrowa.pl w zakładce komunikacja gminna.

brawo uczniowie z pSp 
w Dąbrowie

W dniach 8-9 października 
w atenach odbyły się zawody 
akrobatyki powietrznej 2022. 
Wzięły w nich udział uczennice 
PSP w Chróścinie lilianna i Julia 
martins reis. Dziewczynki 
uczęszczają do opolskiej szkoły 
tańca ramada w której trenują 
pod czujnym okiem pani anny 
łoteckiej-Dabbachi.

Lilianna uczennica klasy pierwszej de-
biutowała w zawodach, a swoją przy-

godę z tańcem rozpoczęła zaledwie trzy 
miesiące temu. Mimo tak krótkiego czasu 

przygotowań dziewczynka zdobyła 1 miej-
sce – koło cyrkowe kategoria Amator 6-9. 
Julia to starsza z sióstr uczęszczająca do 
klasy piątej, która na greckich zawodach 
zajęła 3 miejsce – Koło Cyrkowe kategoria 
Amator 10-14 oraz 3 miejsce - Drążek Pio-
nowy kategoria Amator 10-14. Wszystkie 
występy prezentowane przez uzdolnione 
siostry były wspaniałe i przykuwały uwa-
gę w detalach. Koledzy i koleżanki z klasy 
z wielkim zaciekawieniem obejrzeli występ 
w którym Lilianna była znanym ptasz-
kiem Tweety, a Julia kotem Sylwestrem. 
Serdecznie gratulujemy małym artystkom 
wielkich sukcesów.

barDzo ambItne I uzDolnIone 
małe artyStKI!

Drużyny chłopców i dziewcząt awansowały do finałów 
województwa opolskiego  wygrywając mecze we 
wszystkich wcześniejszych etapach. 
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mechnice, Chróścina, 
Dąbrowa, Siedliska 
i Skarbiszów w tym 
roku otrzymały 
dotacje w ramach 
marszałkowskiej 
inicjatywy Sołeckiej. 
Podsumowujące 
spotkanie ze 
zbigniewem Kubalańcą 
wicemarszałkiem 
województwa 
opolskiego odbyło się 
w Siedliskach.

Zgodnie z  założeniami 
projektu sołectwa zrealizo-
wały zadania inwestycyjne 
ze środków pochodzących 
z Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej oraz funduszu sołe-
ckiego. Wspólne działania słu-
żą podniesieniu jakości życia 
mieszkańców oraz wpływają 
na wizerunek sołectw. Tego-
roczne inicjatywy to: 

W  sołectwie Dąbrowa 
zakupiono sześciokąt spraw-
nościowy, karuzelę krzyżową 
oraz huśtawkę podwójną na 
plac zabaw w  Sokolnikach 
oraz wyremontowano istnie-
jącą zjeżdżalnię – całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 
18.999,99 zł 

W sołectwie Chróścina za-
inwestowano 7.000 zł w huś-
tawkę tzw. bocianie gniazdo 
na plac zabaw na osiedlu.

W sołectwie Mechnice na 
placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej zamontowało karu-
zelę wartą 6.400 zł

W  sołectwie Siedliska 
częściowo wyremontowano 
świetlicę wiejską oraz zaku-
piono drewniane meble do 
altany – całkowita wartość in-
westycji wyniosła 6.500 zł

W sołectwie Skarbiszów 
wykonano drewnianą infra-
strukturę. Miejscowy park do-
posażono w drewniany podest 
z przeznaczeniem na imprezy 
taneczne oraz zabudowano 
studnię. Wartość inwestycji 
wyniosła 12.348 zł

Marszałek podczas spot-
kania podziękował sołtysom 
i mieszkańcom za podejmo-
wane inicjatywy i wspólne 
działania na rzecz rozwoju 
swoich miejscowości. Podkre-

ślił, że województwo opolskie 
jest jedynym w Polsce, które 
realizuje przyznawanie środ-
ków sołectwom na zasadach 
równego podziału. 

Dzięki dodatkowym środ-
kom i  zaangażowaniu pie-
niędzy z funduszu sołeckiego 
nasze miejscowości pięknieją, 
a sołtysi mają możliwość zre-
alizować przedsięwzięcia, któ-
re są najbliższe mieszkańcom 
– mówi wójt gminy Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek. 

SpotKanIe z marSzałKIem

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Gminy Dąbrowa, sołectwa  
Prądy oraz wykonawcy inwestycji spotkali się 
na ustaleniach szczegółów przebudowy drogi 
wojewódzkiej 435.

Tymczasowym biurem stał się przystanek autobusowy w 
Prądach. To tam omawiany był projekt techniczny przebudowy 
drogi w tej miejscowości, przebieg ścieżki rowerowej do Wa-
welna, umiejscowienie przystanków autobusowych i zatoczek, 
chodników i parkingów. Koncepcja będzie za jakiś czas przed-
stawiona mieszkańcom. 

omawiali szczegóły inwestycji
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przymierz się do zdrowia
O tym jak ważna jest profilaktyka w walce 
z nowotworem piersi, przypomniano kobietom 
podczas drugiej edycji spotkania „Przymierz się do 
zdrowia”, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury i rekreacji w Dąbrowie.

- To już druga edycja naszej akcji. Z roku na rok cieszy się 
ona coraz większym zainteresowaniem. Trzeba kobietom przy-
pominać o ważnych, codziennych czynnościach, takich jak 
chociażby samobadanie piersi. Musimy nauczyć się mówić 
o trudnych, ale jak ważnych rzeczach, tłumaczą organizatorzy. 
Podczas spotkania panie mogły wziąć udział w warsztatach 
przygotowanych przez specjalistów w zakresie samobadania 
piersi, kosmetycznych oraz kreowania wizerunku.

Podczas iV Forum ludzi Kultury, objętego patronatem 
honorowym marszałka Województwa Opolskiego  
andrzeja Buły, wyróżniony został projekt realizowany  
przez Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji w Dąbrowie,  
pt. „Książkolandia”.

- To już czwarty projekt w ramach EDUKO-Bardzo Młoda 
Kultura realizowany przez nasz ośrodek. Każdy jest inny, wyjąt-
kowy. Książkolandia to przede wszystkim magiczny świat dzie-
cka, a efektem działań jest książka od początku do końca stwo-
rzona przez dzieci, wyjaśnia Dorota Zahuta, instruktor GOKiR.

Projekt został doceniony w kontekście „Edukacji kulturowej 
Opolszczyzny w trosce o uchodźców z Ukrainy”.

projeKt „KSIążKolanDIa” 
wyróżnIony przez marSzałKa

wzrosną stawki za odbiór odpadów komunalnych
lawinowo rosnące koszty 
prowadzenia działalności 
przez przedsiębiorców 
odbierających  i zagospo-
darowujących odpady  
wymusiły wzrost opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

W celu uniknięcia drastycz-
nych podwyżek związanych 
z opłatą za odbiór odpadów 

komunalnych, już w połowie 
roku przedstawiciele samo-
rządu wraz z radnymi gminy 
Dąbrowa, szukając rozwią-
zań, podjęli decyzję o zmianie 
zakresu usług. Ustalono, iż 
szkło odbierane będzie raz na 
dwa miesiące, bioodpady raz 
w miesiącu w okresie listopad
-marzec, natomiast gabaryty 
raz w roku z posesji. Gminny 
Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Karczowie będzie 
prowadził odbiór tych odpa-
dów na bieżąco.  

Gmina Dąbrowa pierwszy 
przetarg na odbiór odpadów 
ogłosiła we wrześniu. Przystąpi-
ły do niego dwie firmy, jednak 
nie został on rozstrzygnięty ze 
względu na wysoką cenę ofert.

W październiku został ogło-
szony powtórny przetarg, do któ-
rego stanęło również dwóch po-

tencjalnych wykonawców. Kwoty 
zaproponowane w przetargu 
wymusiły konieczność korekty 
stawki opłat za zagospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 

Aby system śmieciowy 
zbilansował się na ostatniej 
sesji Radni Gminy Dąbrowa 
uchwalili nową stawkę, któ-
ra będzie obowiązywała od 1 
stycznia 2023 r. w wysokości 
35 zł miesięcznie od osoby.
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Podczas uroczystej gali z okazji 25 lecia Programu 
Odnowy Wsi rozstrzygnięty został konkurs Piękna 
Wieś Opolska 2022 oraz wyróżnieni zostali liderzy 
społeczni z terenu Gminy Dąbrowa.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzeni zostali:
•	 III	miejsce	w kategorii	Najpiękniejsza	Wieś	Opolska	zdobyło	

sołectwo NAROK
•	 wyróżnienie	w kategorii	Najlepszy	Projekt	Odnowy	Wsi	tra-

fiło do sołectwa CIEPIELOWICE 
•	 za	udział	w konkursie,	w kategorii	Najpiękniejsza	wieś	25-le-

cia Odnowy Wsi Opolskiej odznaczone zostało sołectwo 
DĄBROWA

Wyróżnieni zostali również sołtysi, otrzymując tytuł za-
służonych dla programu Odnowy Wsi i tak kolejno statuetkę 
z rąk Marszałka Andrzeja Buły i Członka Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Antoniego Konopki otrzymali: Magdalena 
Podsada - sołtys Chróściny, Andrzej Piotrowicz - sołtys Prą-
dów, Anna Cisowska - sołtys Ciepielowic.

Gratulujemy serdecznie wyróżnionym i składamy podzięko-
wania wszystkim liderom społecznym oraz mieszkańcom gmi-
ny za codzienne zaangażowanie w dbanie o wizerunek i rozwój 
poszczególnych sołectw.

wyróżnIenI poDczaS GalI



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

Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodynie Naroka” 
realizuje projekt „Danie Wspólnych Chwil”, który ma 
odpowiadać na społeczny problem samotności osób 
starszych.

Spotkania odbywają są raz w miesiącu. Mogą przyjść na nie 
seniorzy z okolicy, którzy czują się samotni, a chcieliby bliżej 
poznać sąsiadów i spędzić czas w miłym towarzystwie.

W samym Naroku osób w wieku senioralnym jest ponad 
100. Tym bardziej trafnym posunięciem jest samo aplikowa-
nie do programu, którego celem jest integracja seniorów przy 
wspólnym stole. – mówi sołtys wsi – Maria Śmigielska 

Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki, która 
zdecydowała się prowadzić program wspólnie z Kołami Go-
spodyń Wiejskich, To one świetnie znają lokalną społeczność 
i są skarbnica wiedzy kulinarnej. 

Fundacja Biedronki zapewnia Kołom Gospodyń Wiejskich 
środki na zakup produktów spożywczych potrzebnych do przy-
gotowania spotkań z seniorami, a także kompleksowe wsparcie 
merytoryczne.

Pierwsze posiłki wspólne odbyły już w drugiej połowie paź-
dziernika, kolejne w listopadzie, a teraz przygotowujemy się do 
spotkania adwentowo – świątecznego –mówi sołtys wsi Narok. 

„Danie wspólnych chwil”

uSŁuGi KSięGoWo-RacHunKoWe
KSIĘGowoŚĆ  KaDry  płace

eWa WiDacHa
twoja księgowa

p.H.u. eureKa 
ewa widacha 
tel. 692 742 521 

ul. lipowa 1
49-120 Dąbrowa
ewa.widacha@op.pl


