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Caritas w Dąbrowie 
działa od 1994 roku. 
Tylko w ubiegłym roku 
pielęgniarki w ramach 
stacji opieki wykonały 
3 682 wizyty domowe 
i udzieliły ponad 532 
teleporady. W ramach 
działalności gabinetu 
rehabilitacyjnego 
wykonanych zostało 
13 511 zabiegów. 
Realizacja zadań 
finansowana jest przez 
samorząd gminy, a także 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Na rok 2021 
samorząd gminy 
Dąbrowa przekazał 
dotację na działalność 
Caritasu w zakresie 
stacji opieki i gabinetu 
rehabilitacyjnego 
w kwocie 130 000, 00 zł.

Od 28 lat na terenie naszego 
kraju funkcjonuje domo-

wa forma opieki, realizowa-
na przez Caritas. Zapotrze-
bowanie na tego typu usługi 
wzrasta. Starsi ludzie pragną 
pozostać w domu jak najdłu-
żej. Nawet jeśli ze względu 
na stan zdrowia wymagają 
stałej opieki pragną pozo-
stać w swoim środkowisku. 
Sytuacja demograficzna po-
kazuje, że to rodzina jest naj-
większym świadczeniodawcą 
usług pielęgnacyjnych. Ale za 
rodziną musi stać profesjo-
nalna pomoc, odpowiednie 
służby pielęgniarskie. Taką 
możliwość daje stacja opie-
ki Caritas. Mobilna, dobrze 

wyposażona, przeszkolona 
kadra niesie pomoc w domu 
pacjenta – tłumaczy ks. prał. 
dr Arnold Drechsler, dyrek-
tor Caritas Diecezji Opolskiej. 
Miejscem pracy naszych pie-
lęgniarek jest środowisko do-
mowe pacjenta. Od początku 
pandemii do końca listopada 
zrealizowanych zostało 155 ty-
sięcy wizyt domowych w całej 
diecezji. Pod opieką znajdo-
wało się 3,5 tysiąca pacjentów 
z czego 427 osoby chorowało 
na Covid lub przejawiało ty-
powe objawy. Nasze pielęg-
niarki nie odeszły od łóżek 
potrzebujących i realizowały 
swoje zadania – dodaje ks. 
prał. dr Arnold Drechsler.

Jednym ze źródeł finanso-
wania działalności Caritas na 
terenie gminy Dąbrowa jest 
dotacja samorządu przekazy-
wana zarówno na realizację za-
dań w ramach Stacji Opieki jak 

i Gabinetu Rehabilitacyjnego. 
 – Co roku ogłaszamy ot-

warty konkurs na realizację 
zadań związanych z  dzia-
łalnością na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, ochrony 
i promocji zdrowia oraz dzia-
łalnością na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym – wyjaśnia 
Katarzyna Gołębiowska – 
Jarek, wójt gminy. W ramach 
tego zadania usługi na terenie 
naszej gminy realizuje stacja 
Caritas. Dotacja samorządu 
na tę działalność w roku 2021 
wynosi 85 000, 00 zł. 

 – Na działalność w  ra-
mach stacji opieki składa się: 
POZ, opieka długotermino-
wa i opieka paliatywna. We 
wszystkich tych składowych 
odczuwamy deficyt finanso-
wy. Nasza opieka jest bardzo 
nowoczesna. Na wyposażeniu 
mamy ponad 15 tysięcy urzą-
dzeń do pielęgnacji pacjenta 
w domu. Każda pielęgniarka 

dysponuje też samochodem 
służbowym. Bez pomocy sa-
morządów program stacji 
opieki nie doczekałby tylu lat 
działalności, a dostęp i jakość 
usług nie była by świadczona 
na tak wysokim poziomie – 
zaznacza ks. prał dr Arnold 
Drechsler.

Na terenie Diecezji Opol-
skiej działają również 33 ga-
binety rehabilitacyjne w tym 
jeden w Dąbrowie. 

 – Zależało nam bardzo, 
aby stworzyć miejsce uspraw-
nienia zlokalizowane najbliżej 
miejsca zamieszkania pacjen-
ta. Poprawa dostępności, tro-
ska o zdrowie, drobne sukcesy 
rehabilitacyjne mają zachęcić 
pacjenta do dalszej rehabili-
tacji. Bez wsparcia ze strony 
samorządu środków finanso-
wych wystarczyło by na zale-
dwie 2 tygodnie działalności. 
Wśród prawie 100 fizjotera-
peutów nie ma ani jednej oso-
by duchownej. Ludzie czekają 
na zapłatę za swoja pracę – 
dodaje ksiądz dyrektor.

 – Kolejnym zadaniem 
współfinansowanym przez 
nasz samorząd, jest działal-
ność gabinetu rehabilitacyj-
nego. W 2021 roku, na ten cel 
z budżetu zostanie przekazana 
kwota 45 000,00 zł – wyjaśnia 
wójt gminy. Funkcjonowanie 
gabinetu, szczególnie w śro-
dowisku wiejskim ma ogrom-
ne znaczenie. Wielu z naszych 
mieszkańców miałoby ogrom-
ny problem, aby skorzystać 
z tego typu usług poza gminą 
– dodaje wójt.

Stacja opIeKI I GabInet 
rehabIlItacyjny carItaS  
najblIżej potrzebujących
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RoZmoWa z Katarzyną 
Gołębiowską – Jarek, 
wójtem gminy Dąbrowa.

Za panią dwa lata kaden-
cji na stanowisku wójta. Jak 
oceniłaby Pani ten czas?

 – Przyznam uczciwie, że 
codzienny natłok pracy nie 
pozwala mi się zastanawiać 
nad mijającym czasem. Gdy-
by jednak tak przystanąć 
i pomyśleć, to mam poczucie 
zadowolenia. Udało mi się 
przekazać moją pasję współ-
pracownikom, dzięki czemu 
wspólnie zmieniamy obli-
cze gminy. A przyznam się 
szczerze, pomysłów nam nie 
brakuje. Czasami mam tylko 
wrażenie, że dzień jest za krót-
ki. Przez ten czas udało mi się 
wykreować wyrazisty wize-
runek gminy Dąbrowa. Stała 
się ona bardziej zauważalna 
i doceniana w województwie. 
Ilość przedsięwzięć zreali-
zowanych przez te dwa lata, 
a  także pozyskanych środ-
ków sprawiła, że mogliśmy 
skutecznie promować naszą 
„małą ojczyznę”.

 – Ilość zrealizowanych 
inwestycji na terenie gmi-
ny w przeciągu dwóch lat 
jest imponująca. Czy któreś 
z nich uważa pani za strate-

giczne dla rozwoju gminy?
 –  O bi e c a ł a m  m i e s z -

kańcom, że będę zabiegała 
o środki zewnętrzne, dzię-
ki którym będziemy mogli 
realizować inwestycje. Dziś 
odważnie mogę stwierdzić, 
że gmina Dąbrowa jest jedną 
z najlepszych w województwie 
opolskim w  pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Tyl-
ko w ostatnich dwóch latach 
pozyskaliśmy ponad 30 róż-
nych dofinansowań właśnie 
na inwestycje! Oznacza to, że 
częściej niż raz w miesiącu 
ogłaszaliśmy sukces. W 2019 
roku podwoiliśmy wydatki 
majątkowe. Rok 2020 pomi-
mo pandemii nie pozwolił 
nam zwolnić tempa. Mimo 
wielu obostrzeń i  tak na-
prawdę wielu niewiadomych, 
udało się nam wiele zrobić. 
Otworzyliśmy żłobek w Że-
laznej, klub seniora w No-
wej Jamce. W Niewodnikach 
powstał piękny park wiejski. 
Udało się nam powiększyć 
przedszkole w Chróścinie, co 
miało ogromne znaczenie pod 
względem ilości miejsc do-
stępnych dla dzieci. Stworzy-
liśmy większe, nowoczesne, 
i w pełni wyposażone przed-
szkole w budynku po byłym 
gimnazjum w Żelaznej. Cały 
obiekt teraz to nasza duma. 
Ważne były również działa-
nia w zakresie bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. Ku-
piliśmy profesjonalny sprzęt 
strażacki dla naszych druhów, 
wyposażenie. A najbardziej 
istotnymi zakupami był dwa 

nowe wozy ratowniczo-gaś-
nicze, które trafiły do jedno-
stek w Dąbrowie i Chróścinie. 
W ubiegłym roku na terenie 
naszej gminy ponownie wy-
stąpiło zagrożenie powodzio-
we, co tylko umocniło mnie, 
że każda wydana na straża-
ków ochotników złotówka 
zwiększa nasze poczucie bez-
pieczeństwa. Inwestowaliśmy 
w  remonty i   przebudowy 
dróg. Spektakularnym przed-
sięwzięciem była przebudowa 
drogi wojewódzkiej biegnącej 
przez Narok. Dzięki pozy-
skanemu wsparciu ze strony 
Zarządu Województwa Opol-
skiego na terenie naszej gminy 
została zrealizowana inwesty-
cja o wartości ponad 10 mln 
złotych. Ma to przełożenie na 
bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz poprawę estetyki wsi. 
Przebudowa mostu w Nie-
wodnikach również wsparta 
środkami zewnętrznymi za 
ponad 2 mln złotych, czy re-
monty dróg jak chociażby tej 
w Siedliskach to inwestycje 
bezcenne dla mieszkańców 
i dla mnie jako wójta. Ponie-
waż w wielu przypadkach cze-
kały one na realizację wiele lat.

 –  W s p om n i a ł a  p a n i 
o rozbudowie przedszkola 
w Chróścinie czy w Żelaznej, 
ale działań tych strikte pro-
społecznych było znacznie 
więcej.

 – Mieszkańcy są dla mnie 
najważniejsi. Staram się dzia-
łać w każdej dziedzinie, aby 
komfort życia na wsi był lep-

szy. Z tą myślą zbudowaliśmy 
rolkowisko i skatepark, wyre-
montowaliśmy zaplecze sani-
tarne wraz z szatnią dla spor-
towców w Dąbrowie. Znacząco 
poprawiliśmy infrastrukturę 
drogową. Remont i przebudo-
wa ponad 20 dróg gminnych 
i 2 wojewódzkich kosztował 
ponad 25 milionów złotych. 
W dobie pandemii urucho-
miliśmy programy wsparcia 
dla osób starszych, samot-
nych, niepełnosprawnych. Na 
terenie gminy działał kurier 
społeczny, który robił osobom 
potrzebującym zakupy, a także 
organizowaliśmy ciepły posi-
łek dla najbardziej potrzebują-
cych. Staramy się zabezpieczyć 
wszystkich mieszkańców najle-
piej jak umiemy. 

 – W nowy rok samorząd 
wszedł z rekordowym budże-
tem. Co to oznacza?

 – Chcemy utrzymać tem-
po rozwoju gminy. Na wiele 
inwestycji udało się nam już 
pozyskać środki zewnętrzne 
i  te będą traktowane prio-
rytetowo. Przed nami dwie 
duże inwestycje w infrastruk-
turę drogową tj. przebudowa 
ul. Kolejowej w  Dąbrowie 
oraz ul. Wiejskiej w Karczo-
wie, dalej Miodowej i Grobli 
w Karczowie czy Akacjowej 
w Mechnicach. Razem szaco-
wany koszt to 4 mln złotych. 
W lutym przejmujemy pała-
cyk w Chróścinie z pozosta-
łą częścią parku. Pół miliona 

Kreuję 
nowy wIzeruneK 
GmIny Dąbrowa 

(Dokończenie na str. 4)
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na zakup mamy zapewnio-
ne przez Prezydenta Miasta 
Opola. Przed nami wielkie 
wyzwanie, jakim będzie pro-
ces zagospodarowania tego 
obiektu. W Sokolnikach pla-
nowana jest budowa dużego 
osiedla mieszkaniowego. Co 
będzie dla naszej gminy ko-
lejnym krokiem do rozwoju 
i kolejnych inwestycji. Nie-
ustannie lobbujemy u Starosty 
Powiatu Opolskiego o przebu-
dowę drogi Sokolnickiej wraz 
z oświetleniem. Sfinansowa-
liśmy dokumentację projek-
tową i czekamy na spełnienie 
obietnicy wykonania tej drogi 
przez starostwo, które jest jej 
właścicielem. Mamy wstęp-
ne porozumienie. Ciągle się 
rozwijamy, inwestujemy, dzia-
łamy, póki starczy nam sił. 
A o to jestem spokojna.

Podkreślę na koniec jeszcze 
ogromny sukces miejscowości 
Dąbrowa i otrzymane miano 
Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 
2020, wyróżnienie Prądów na 
szczeblu wojewódzkim w kon-
kursie Fundusz Sołecki Naj-
lepsza Inicjatywa czy I miejsce 
dla gminy w konkursie Samo-
rząd Przyjazny Młodzieży. 

Jakie są w obecnych cza-
sach największe zmartwienia 
samorządowca?

 – Jestem pewna i przeko-
nuję wszystkich o tym, że na-
sza gmina jest najpiękniejsza 
i najlepiej położona. Na in-
westycje pozyskujemy środki 
zewnętrzne. Jednak mamy po-
ważny problem związany z do-
chodami bieżącymi. Są zbyt 
małe i póki nie będziemy mieć 
inwestorów i w ślad za tym 
wpływów z podatków od firm, 
będzie nam trudno utrzymać 
równowagę finansową. Dzi-
siaj roczny wpływ z podatku 
CIT jest na poziomie niespeł-
na 50 tyś. zł. Zainteresowanie 
naszą gminą rośnie, ale słabo 
jesteśmy przygotowani do 
skutecznego ulokowania inwe-
storów. Brak planów zagospo-
darowania i infrastruktury na 
ważnych terenach opóźniają 
wpływy do budżetu. Procedo-
wanie pierwszego dokumentu 
to okres co najmniej dwóch lat. 
Mimo, że kilka z nich urucho-
miliśmy już ponad rok temu 
wszystko trwa... 

Szalenie ważny też jest per-
sonel urzędu. Brakuje nam rąk 
do pracy. Moi pracownicy to 

prawdziwe skarby, ale mamy 
nieobsadzone stanowiska, 
a zadań jest coraz więcej. Ob-
serwuję deficyt na rynku pracy. 

Priorytety w pierwszym 
kwartale 2021 roku w gminie 
Dąbrowa to….

Za moment podpisujemy 
umowę na budowę Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów. 
Zatem realizacja tuż tuż. Ogła-
szamy w styczniu przetargi na 
przebudowę 4 dróg gminnych. 
Przygotowujemy Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamó-
wienia dla zagospodarowa-
nia glinianek w  Dąbrowie 
i rewitalizację Alei Lipowej 
wraz z miejscem spotkań dla 
mieszkańców Naroka. Obok 
tego odebraliśmy inwentary-
zację 8,7 km rowów gminnych 
oraz projekty 6 zbiorników 
wodnych. Trwają popraw-
ki i uzgodnienia w projekcie 
kanalizacji w Skarbiszowie, 
który chcemy w tym roku re-
alizować oraz szykujemy się 
do koncepcji budowy nowe-
go przedszkola w Dąbrowie. 
Jeszcze w styczniu składamy 
wniosek o dofinansowanie re-
witalizacji zabytkowego cen-

trum wsi Ciepielowice – etap 
I. W między czasie przygoto-
wujemy się też do gruntow-
nego remontu starej szkoły 
w Lipowej, na którą również 
mamy dofinansowanie. Dodać 
muszę jeszcze, że trwają w tle 
dwa projekty wymiany pie-
ców dla naszych mieszkańców 
na ponad 3 mln zł. To będzie 
bardzo pracowity rok... 

Czego zatem życzyłaby so-
bie Pani w tym nowym roku, 
zawodowo i prywatnie?

Życzę sobie przede wszyst-
kim... zdrowia dla naszych 
mieszkańców i szybkiego po-
wrotu do normalności. Wzno-
wienia pracy szkół i rychłego 
powrotu do nich dzieci. Prag-
nę przywrócenia rozwoju 
gospodarczego i życia kultu-
ralnego w naszych miejsco-
wościach. Bardzo brakuje mi 
spotkań z ludźmi i wspólnych 
rozmów. Ludzie dają mi szcze-
gólną siłę i są motorem napę-
dowym. Dlatego głęboko wie-
rzę, że pomału uda się nam 
wszystkim powrócić do tej 
znanej sprzed pandemii nor-
malności i wspólnie będziemy 
działać lokalnie.

150 tys. złotych 
kosztowało 
przedsięwzięcie związane 
z udrożnieniem koryta 
rzeki Dożyna na długości 
9 km w miejscowościach: 
Narok, Skarbiszów 
i Karczów.

Po licznych interwencjach 
i  zabiegach samorządu 

gminy prace nad zabezpie-
czeniem koryta rzeki Dożyna 
dobiegły końca. Tylko w 2020 
roku ten niewielki ciek wod-

ny dwukrotnie  powodo-
wał liczne szkody związane 
z podtopieniem czy zalaniem 
posesji położonych w  jego 
pobliżu.

 – Ta inwestycja cieszy 
mnie podwójnie, tłumaczy 
Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 
W 2020 roku mieliśmy do 
czynienia z naprawdę groź-
nymi sytuacjami związanymi 
z podtopieniami właśnie tej 
niewielkiej rzeczki. Analizu-

jąc sytuację okazało się, że 
rzeka jest niedrożna w wie-
lu miejscach. Kilkukrotnie 
inter weniowaliśmy w  tej 
sprawie w Wodach Polskich. 
Zakończone prace to popra-
wa bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców, dodaje wójt.

Prace  dotyczyły  m.  in 
wykaszania porostów, skar-
powania brzegów, wymiany 
uszkodzonych umocnień, 
korytowania rzeki, usuwa-
nia zamulisk i umacniania 
skarp.

uDrożnIona Dożyna
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Projekt „Potrzeba rodzi działanie” 
realizowany w ramach funduszu 
sołeckiego przez mieszkańców 
Prądów otrzymał wyróżnienie na 
szczeblu wojewódzkim – Fundusz 
Sołecki Najlepsza Inicjatywa.

W moim przekonaniu fundusz sołe-
cki jest czymś najlepszym co mogło 

przydarzyć się polskim wsiom – wyjaśnia 
Andrzej Piotrowicz, sołtys Prądów. Jeśli 
dobrze się nim zarządza, jeśli mieszkańcy 
czują jego siłę to przynosi on same pozy-
tywne rezultaty dodaje sołtys.

W Prądach dzięki funduszowi sołeckie-
mu zrealizowanych zostało wiele przedsię-
wzięć, które miały dla lokalnej społeczno-
ści wielkie znaczenie.

 – Należy tylko podziękować włoda-
rzom naszej gminy za wyodrębnienie 
środków z budżetu na fundusz sołecki, bo 
nie we wszystkich gminach w Polsce on 
działa – tłumaczy Andrzej Piotrowicz. 

Sołectwo ma na swoim koncie wiele 
wyróżnień i nagród za realizację przed-
sięwzięć w ramach funduszu. Jak pod-
kreśla sołtys są one miłym skutkiem 
ubocznym i motywują do dalszego dzia-
łania. 

 – Zawsze staramy się robić jak naj-
więcej i najlepiej dla naszej wsi. Każda 
nagroda bardzo nas cieszy , szczególnie 
te o zasięgu wojewódzkim czy krajo-
wym. Udział w konkursach i rywaliza-
cja z większymi i bardziej doświadczo-
nymi sołectwami to już duży zaszczyt 
– kontynuuje sołtys.

Gratulujemy prąDom wyróżnIenIa

W lutym rozpocznie się 
proces rekrutacyjny dzieci do 
przedszkoli i szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa. 

Postępowanie rekrutacyjne wszczy-
nane jest na Wniosek rodzica. Wnio-
ski przyjmowane będą w terminie do 1 
marca 2021 roku. 

Proces rekrutacji nie obejmuje:
•  dzieci, które będą kontynuowały 

edukację w danym przedszkolu – 
w tym przypadku rodzic zobowią-
zany jest do złożenia Deklaracji 
w przedszkolu w terminie do 8 
lutego 2021r., oraz

•  kandydatów do klasy pierwszej pub-
licznej szkoły podstawowej, której 
ustalono obwód – w tym przypadku 
rodzic zobowiązany jest do złożenia 
Zgłoszenia do szkoły obwodowej 
w terminie do 1 marca 2021r., na 
podstawie którego dziecko przyj-
mowane jest z urzędu. 
Wnioski, deklaracje i zgłoszenia ro-

dzice składają w siedzibie przedszkola/
szkoły, bezpośrednio u dyrektora lub 
upoważnionej osoby. 

Terminy poszczególnych etapów 
rekrutacji jak i informacje o wyma-
ganych dokumentach znajdują się 
w jednostkach oświatowych oraz za-
mieszczone zostały na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie 
(http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl).

Szczegółowe informacje można uzy-
skać również u dyrektorów przedszkoli 
i szkół:
 1. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie 

(w tym oddział w Prądach) ul. Kar-
czowska 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 Żela-
znej) ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbro-
wa, tel. (77) 464 20 17

 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dą-
browie ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbro-
wa, 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 Na-
roku ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa, 
tel. (77) 464 20 02

reKrutacja na roK SzKolny 2021/2022
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Prawie 2 mln złotych wyniosła przebudowa obiektu 
mostowego w Niewodnikach. Inwestycja w całości 
została sfinansowana z budżetu województwa 
opolskiego.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia oficjalnie do użytku 
został oddany nowy most w Niewodnikach. Inwestycja rea-

lizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich miała strategiczne 
znaczenie dla przepustowości ruchu na trasie DW 459, a także 
ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy Dąbrowa. 

W kameralnej uroczystości udział wzięli: Szymon Ogłaza 
Marszałek Województwa Opolskiego, Bartłomiej Horaczuk 
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, a także Katarzyna Go-
łębiowska –Jarek, wójt gminy Dąbrowa, Marcin Oszańca za-
stępca wójta, Mariusz Konopa, przewodniczący Rady Gminy, 
a także Krystian Glomb, sołtys Niewodnik

Prace związane z przebudową mostu rozpoczęły się w połowie 
maja 2020 r. Nowa konstrukcja dostosowana jest do obowiązują-
cych norm, a także posiada większą nośność. Doświetlono przej-
ście dla pieszych, wzmocniono dno rzeki płynącej pod mostem. 
Poszerzona została jezdnia i wybudowany chodnik.

Samorząd gminy Dąbrowa nie kryje radości z powodu rea-
lizacji tej inwestycji. 

 – Most stanowi ważny fragment drogi wojewódzkiej 459, 
która ma strategiczne znaczenie dla mieszkańców pobliskich 
miejscowości. Dzięki tej inwestycji poprawiła się nie tylko in-
frastruktura komunikacyjna, ale także komfort mieszkańców 
– wyjaśnia Marcin Oszańca, zastępca wójta gminy Dąbrowa.

Stary-nowy moSt w nIewoDnIKach
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wnIoSKI o śwIaDczenIe 
wychowawcze (500+)

od 1 lutego 2021 r. wnioski o 500+ można składać 
elektronicznie, a od 1 kwietnia 2021 r. w formie 
papierowej.

Świadczenia wychowawcze na nowy okres 2021/2022 przyzna-
ne na wnioski złożone, wraz z wymaganymi dokumentami, 

do końca kwietnia 2021 r. – będą wypłacone do końca czerwca 
2021 r. 

Sposób składania wniosków: 
•  drogą elektroniczną: emp@tia, bankowość elektroniczna, 

ZUS PUE (od 1 lutego 2021 r.), 
•  osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie (od 

1 kwietnia 2021 r.), 
•  pocztą (od 1 kwietnia 2021 r.). 

Godziny przyjęć w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie: 
Poniedziałek, wtorek, środa 8:00 do 14:00 
Czwartek 8:00 do 17:00 
Piątek 8:00 do 12:00 

Zaznaczamy, że osobista obsługa Klienta odbywa się w wy-
znaczonym terminie, wyłącznie po uprzedniej rezerwacji termi-
nu wizyty pod nr telefonu tel. (77) 464 17 78

Adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 
ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa 

UWAGA!
Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również 

przedłożyć do wglądu ich oryginały. Na miejscu nie ma możli-
wości zrobienia kserokopii. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
informuje, że przyjmuje wnioski na 

paczki żywnościowe z Banku Żywności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. 

Wnioski należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie Pl. Powstańców Śl. 2,  

po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 
1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarujacej  

i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie.
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Pierwsi absolwenci, 
godziny kreatywnych 
zajęć, uśmiech na twarzach 
dzieci, tak podsumować 
można pierwszy rok 
działalności żłobka 
w Żelaznej. Inwestycja 
o wartości ponad 1,2 mln 
zł. jest najważniejszym 
prorodzinnym działaniem 
samorządu gminy.

Uroczystości z tej okazji pla-
nowane były już od dłuższe-

go czasu. Miało być niezwykle 
uroczyście, a dzieciom w tym 
ważnym dniu mieli towarzy-
szyć rodzice i zaproszeni goście.

 – Niestety pandemia nieco 
pokrzyżowała nasze plany – 
mówi Joanna Kurpiers, zastęp-
ca dyrektora żłobka w Żelaznej. 
Chcieliśmy ten dzień uczcić 

z rodzicami i najbliższymi dzie-
ci, podziękować im za zaufanie 
jakim nas obdarzyli powierzając 
pod naszą opiekę swoje pocie-
chy – kontynuuje Joanna Kur-
piers.

Pracownicy żłobka zadbali 
o każdy element uroczystości. Był 
tort, balony, upominki i pamiąt-
kowe zdjęcia wykonywane na ar-
tystycznej ściance. Dla rodziców 
przygotowane zostały upominki 
w postaci pamiątkowych ciastek. 

Jak podkreśla kadra żłobka, 
pomimo pandemii udało się zre-
alizować wiele ciekawych przed-
sięwzięć. Dzieci mają do swojej 
dyspozycji plac zabaw. Powstał 
ogródek, w którym posadzo-
no warzywa i owoce, z których 
przygotowywane są posiłki. Na 
terenie żłobka powstał pierwszy 
w gminie ogród polisensoryczny. 
Na realizację którego udało się 

pozyskać dofinansowanie z LGD 
Partnerstwo Borów Niemodliń-
skich. Dzięki temu powstała 
specjalna, przestrzeń przyrodni-
cza, która służy do nauki, tera-
pii, wypoczynku oraz integracji 
społecznej. Częścią ogrodu poli-
sensorycznego jest mural, który 
został wykonany przez pracujące 
w żłobku opiekunki.

 – To miejsce nie jest przy-
padkowe – tłumaczy dyrektor 
Publicznego Żłobka w Żela-
znej Magdalena Litwinowicz. 
Ogród doskonale wpisuje się 
w zakres naszej działalności. 
Sensoryka ma ogromne zna-
czenie, jeśli chodzi o właściwy 
rozwój dzieci – dodaje dyrektor.

Pomimo pandemii osta-
nie 12 miesięcy kadra uważa 
za udane. Udało się stworzyć 
zgrany zespół, który zdobył za-
ufanie. 

roczeK żłobKa w żelaznej

Inwestycja będzie kosztowała 
ponad 110 mln zł i złożona będzie 
z dwóch etapów. Pierwsza obejmie 
przebudowę bądź wykonanie od 
podstaw 15 kilometrowego odcinka 
wałów przeciwpowodziowych, 
a także znajdującej się w nich 
infrastruktury. Drugi etap związany 
jest z pracami w przepompowni.

Obecny polder Żelazna powstał jeszcze 
przed II wojną światowej. Ma 200 hek-

tarów powierzchni i jest w stanie przy-
jąć 1,7 mln metrów sześciennych wody. 
Dzięki rozbudowie powierzchnia polderu 
powiększy się dwukrotnie, do 400 hekta-
rów, a pojemność wzrośnie nawet do 10 
milionów metrów sześciennych wody. 

Oprócz prac budowlanych inwestycja 
obejmie również wykupienie gruntów 

pod rozbudowę polderu przez Wody 
Polskie.

Dla nas to długo wyczekiwana inwe-
stycja – mówią mieszkańcy Żelaznej. Do 
dziś pamiętamy skutki powodzi z 1997 
roku i tej z 2010. Nikt nie chciałby kie-
dykolwiek przeżyć coś podobnego. Każde 
większe opady i podniesiony stan wody 
na Odrze sprawia, że drżymy o nasze 
domy – dodają.

Również samorząd gminy widzi ko-
nieczność przebudowy polderu.

 – W tym roku mieliśmy naprawdę 
ogromne zagrożenie powodziowe – tłu-
maczy Katarzyna Gołębiowska-Jarek, 
wójt gminy. Szczególnie baliśmy się 
o miejscowości nadodrzańskie, któ-
rym zagrażały nie tylko przekroczone 
stany wód na lokalnych ciekach wod-
nych, ale również przemakające wały 
na Odrze. Nieustannie ze służbami wo-
jewody, miasta Opola oraz pracowni-
kami Wód Polskich monitorowaliśmy 
sytuację. W gotowości były nasze jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Ta inwestycja to przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa naszym 
mieszkańcom, co jest dla nas głównym 
priorytetem. 

Zakończenie prac planowane jest na 
2023 r. 

buDowa polDeru żelazna coraz blIżej
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To Pana pierwsza kaden-
cja jako sołtysa. Co zdecydo-
wało o starcie?

Tak. To moja pierwsza ka-
dencja. Zgłosiłem swoją kan-
dydaturę po namowach ro-
dziny, przyjaciół i znajomych, 
mieszkańców naszej miejsco-
wości. Widziałem możliwość 
integracji mieszkańców, podej-
mowania działań na rzecz Nie-
wodnik. Miałem i nadal mam 
kilka swoich pomysłów, które 
już wpłynęły i w najbliższym 
czasie mam nadzieję, jeszcze 
bardziej wpłyną na poprawę 
komfortu życia w naszej miej-
scowości. Otaczają mnie bar-
dzo zaangażowani ludzie, peł-
ni zapału do działania, którzy 
widzą, że tylko wspólną pracą 
można osiągnąć wiele. I takie 
mam dalsze założenia budować 
wspólnotę Niewodnik.

Jakie miał Pan wyobraże-
nia o tej funkcji? Czy rzeczy-
wistość je zweryfikowała?

Byłem członkiem rady so-
łeckiej, więc tam przeszedłem 
pierwsze szlify (śmiech). Wie-
działem już na czym polega 
praca społeczna od kuchni. 
Jednak dopiero obejmując 
funkcję sołtysa przekonałem 
się z jakim zaangażowaniem 
wiąże się ta funkcja. Ile wy-
maga poświęcenia prywat-
nego czasu, zaangażowania, 
a także umiejętności integro-
wania ludzi.

Czy Pana zdaniem nowo-
czesny sołtys to lider społecz-
ności lokalnej?

Tak, uważam, że taką funk-
cję powinien sprawować no-
woczesny sołtys. Bez wsparcia 
społeczności lokalnej, aproba-

ty z ich strony trudno podjąć 
jakiekolwiek działania, zrea-
lizować przedsięwzięcia. Lu-
dzi trzeba animować, czasem 
wyznaczać kierunek działania. 

W ostatnim czasie dużo 
się dzieje w sołectwie. Otwar-
cie pięknego parku, remont 
mostu.. Jak pan postrzega te 
inwestycje?

O tak, dzieje się, z korzyś-
cią dla Niewodnik i miesz-
kańców. Inwestycje wpłynęły 
na poprawę bezpieczeństwa, 
jak przebudowa mostu. Pod-
wyższyły również atrakcyj-
ność naszej miejscowości. 
Mamy  w s p an i a ł y  p on a d 
dwuhektarowy park, ze ścież-
ką edukacyjną i miejscem do 
organizacji imprez. W po-
łączniu ze świetlicą wiejską 
i boiskiem sportowym two-

rzy kompleks rekreacyjno-
-sportowy. W ciepłe dni te-
ren ten cieszy się naprawdę 
dużym zainteresowaniem 
i to nie tylko mieszkańców 
Niewodnik. I tu mnie cieszy, 
że samorząd gminy wreszcie 
dostrzegł nasze Niewodniki. 
Podjął działania,  zainwe-
stował. Za co z tego miejsca 
jeszcze raz dziękuję.

Czy łatwo jest angażować 
mieszkańców w działania na 
rzecz sołectwa?

Nieste ty… w ymaga  to 
żmudnego i cierpliwego prze-
konywania do proponowa-
nych działań. Mam zaanga-
żowaną Radę Sołecką, a także 
kilka osób pozytywnie nasta-
wionych do pracy na rzecz 
sołectwa. Mam nadzieję, że 
z biegiem czasu kiedy miesz-
kańcy zobaczą efekty naszych 
starań sami zechcą uczestni-
czyć w ich realizacji. Działa-
my przecież w imieniu całej 
społeczności.

Jakie są największe bolącz-
ki mieszkańców Niewodnik?

Jest ich kilka. Związane są 
z taką zwykłą poprawą bez-
pieczeństwa jak brak chod-
ników przy drodze woje-
wódzkiej, światłowodu, i sieci 
gazowej. Myślę, że kolejne 
lata przyniosą zmiany i to tyl-
ko te lepsze.

Jakie są plany na przy-
szłość miejscowości?

Powiem tak. Jeśli nadal na-
sza współpraca z samorządem 
będzie układać się tak po-
myślnie to jestem pewien, że 
zadzieje się wiele ciekawych 
rzeczy. Pomysłów mam wie-
le, a przy wsparciu jesteśmy 
w stanie wiele osiągnąć.

wywIaD z SołtySem nIewoDnIKI
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W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wyremontowana zostanie droga wojewódzka na trasie 
Prądy–Wawelno–Polska Nowa Wieś. Szacowany koszt 
inwestycji to 65 mln złotych. 

Podczas noworocznej konferencji Szymon Ogłaza Członek 
Zarządu Województwa Opolskiego przedstawił projekt in-

westycji, które będą realizowane w kolejnych latach. Wśród 
nich uwzględniona została przebudowa drogi wojewódzkiej na 
odcinku 7,3 km.

 – Fundusz Dróg Samorządowych to znany program re-
alizowany przez rząd, przeznaczony na inwestycje w drogi 
lokalne. Wśród sieci dróg wojewódzkich pewne z nich mają 
ogromne znaczenie dla obronności państwa, dzięki czemu 
są włączone do funduszu, tak jest w przypadku drogi Polska 
Nowa Wieś-Wawelno-Prądy – wyjaśniał podczas konferencji 
Szymon Ogłaza.

DW 435 stanowi ważne połączenie komunikacyjno – awa-
ryjne na wypadek zdarzeń na autostradzie A4.

przebuDowa DroGI prąDy-wawelno 
– polSKa nowa wIeś

od 12 roku życia związany 
jest z motorami. W wieku 
17 lat wziął udział 
w pierwszych zawodach. 
Na swoim koncie ma 
między innymi tytuł 
Wicemistrza Strefy 
Polski Południowej 2020. 
oskar Kruk, mieszkaniec 
Dąbrowy.

Skąd się wziął u Pana po-
mysł na tego rodzaju hobby 
i jak długo Pan pasjonuje się 
motocrossem?

Nie było tak naprawdę 
żadnego pomysłu. Po prostu 
zawsze kiedy widziałem mo-
tor, czułem w środku, że jest 
to coś co kocham. W wieku 
12 lat, udało mi się namówić 
rodziców na kupno motoru. 
I  tak się zaczęło. Najpierw 

jeździłem hobbystycznie. Mo-
tocross zacząłem uprawiać 
w wieku 14 lat. 

Jakie cechy charakteru 
musi mieć osoba, która jeź-
dzi na motocrossie?

Liczy się odwaga. Trzeba 
być zdyscyplinowanym, skon-

centrowanym, cierpliwym 
i wytrwałym. 

Czy to Pana sposób na ży-
cie?

To moje hobby, ale też sposób 
na życie. Motor kosztuje mnie 
bardzo dużo wyrzeczeń. Ale 
robię to, co po prostu kocham. 
Trenuję ok. 6 dni w tygodniu po 
kilka godzin dziennie. Jak nie 
jeżdżę to ćwiczę wytrzymałość, 
dynamikę, kondycję i siłę. 

Tego typu sport wymaga 
odpowiednich warunków do 
treningów. Gdzie zatem na 
co dzień Pan trenuje?

Na co dzień trenuję nieda-
leko domu. Mam zrobiony tor. 
Ale niemal w każdy weekend 
podczas sezonu wyjeżdżam 
na treningi, które odbywają 
się w całej Polsce.

Ma Pan na swoim koncie 
między innymi wyróżnienie 
Marszałka Województwa 
Opolskiego…

W 2017 i 2018 roku zdo-
byłem tytuł vice mistrza stre-
fy Południowej Polski. W la-
tach 2015-2020 wygrywałem 
zawody najczęściej odbywają-
ce się w Czechach. Na swoim 
koncie mam również 3 miej-
sce w Pucharze Polski w 2019 
roku.

Najciekawsza wyprawa, 
trasa, którą udało się Panu 
pokonać?

Nie mam najciekawszego 
toru. Każdy ma inną specy-
fikę. Jedne są twarde, drugie 
miękkie w piasku. Każdy ma 
w sobie coś innego, specyficz-
nego. 

motocroSS – SpoSób na życIe
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Do końca marca br. Urząd 
Gminy Dąbrowa czeka 
na wnioski właścicieli 
nieruchomości, którzy chcą 
wziąć udział w ostatnim 
naborze uzupełniającym 
w ramach projektu na wymianę 
indywidualnych źródeł ciepła 
na bardziej ekologiczne. Projekt 
realizowany jest ze środków 
budżetu Gminy Dąbrowa 
i Regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa 
opolskiego.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni 
są o składanie deklaracji uczestnictwa 

w programie w wersji papierowej w ter-
minie do 31 marca 2021 r. do godz. 
15:30 – w Urzędzie Gminy Dąbrowa,  
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dą-
browa.

W ramach naboru właściciel nieru-
chomości może ubiegać się o środki na 
zakup: pieca gazowego (w ramach sieci 
gazowej – dot. miejscowości Chróści-
na, Dąbrowa, Mechnice, Żelazna), 
elektrycznego, olejowego, na biomasę, 

pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych 
odpowiedzialnych za ogrzewanie nieru-
chomości (zgodnymi z unijnymi stan-
dardami i przepisami w zakresie ochro-
ny środowiska).

Ostateczna lista osób zakwalifi-
kowanych do naboru uzupełniające-
go będzie znana do końca kwietnia 
2021 r. Przypominamy, że realizacja 
inwestycji związanej z wymianą pie-
ca może nastąpić dopiero po pod-
pisaniu umowy o  dofinansowanie 
z Gminą.

nowy nabór wnIoSKów  
o DofInanSowanIe Do wymIany pIeca

Poprawa jakości 
powietrze ma dla 
samorządu gminy 
szczególne znaczenie. 
Świadczyć może o tym 
fakt przystąpienia 
do projektu LIFE 
realizowanego przez 
Zarząd Województwa 
opolskiego.

W lutym zarząd wojewódz-
twa opolskiego złożył do 

Komisji Europejskiej wniosek 
dotyczący programu LIFE, 
którego celem jest poprawa 
jakości powietrza w regionie. 
Udział w nim bierą 42 gminy 
z terenu województwa opol-
skiego, a także Politechnika 
Opolska, która zajmie się 
przeprowadzeniem studiów 
podyplomowych dla gmin-
nych ekspertów do spraw 
jakości powietrza. Partne-
rami projektu są również 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, Mi-

nisterstwo Rozwoju oraz sa-
morządy z Czech.

 – Do udziału w tym przed-
sięwzięciu skłoniła nas troska 
o ochronę powietrza – tłu-
maczy wójt Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek. – Projekt po-
może nam uzyskać niezbędną 
wiedzę ekspercką o stanie po-
wietrza, zanieczyszczeniach , 
a także wyznaczeniu kierun-
ku działań. W samorządach 
brakuje fachowców z tej dzie-
dziny, narzędzi do monitoro-
wania zanieczyszczeń, a także 

spójnych programów ochro-
ny jakości powietrza – do-
daje wójt. Ważna jest zmiana 
świadomości i sposobu my-
ślenia ludzi w tym zakresie. 
Niezbędni są specjaliści, któ-
rzy będą potrafili przekazać 
wiedzę mieszkańcom, a także 
wypracują razem z samorzą-
dami wspólne cele, założenia.

W ramach projektu prze-
prowadzona zostanie inwen-
taryzacji źródeł ogrzewania. 
Zatrudniony zostanie ekspert 
od ochrony powietrza. Ponad-
to samorządy zostaną zaopa-

trzone w niezbędne narzędzia 
do pomiaru jakości powietrza. 
Powstanie także platforma 
współpracy i jednolity system 
informacyjny wspierający re-
alizację programu ochrony 
powietrza w regionie.

Obecnie samorządy czekają 
na podpisanie umowy. Biorą 
udział w spotkaniach konsul-
tacyjnych. Realizacja przed-
sięwzięcia na poziomie gmin-
nym rozpocznie się w sierpniu 
tego roku.

 – W chwili obecnej cze-
kamy na podpisanie umowy. 
Uczestniczymy w  spotka-
niach konsultacyjnych. Li-
czymy, że koło sierpnia 2021 
roku zostanie realizowany 
program. Wtedy też zatrud-
niony zostanie koordynator 
projektu, który będzie spe-
cjalistą od ekologii i ochrony 
powietrza – wyjaśnia Marcin 
Oszańca zastępca wójta gmi-
ny Dąbrowa.

zaDbają o powIetrze w GmInIe
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