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w każdym społeczeństwie istotą efektywnego 
działania jest podejmowanie oddolnych 
inicjatyw i realizowanie przedsięwzięć na korzyść 
społeczności lokalnej. działanie pociąga za sobą 
nakłady finansowe, które przeznaczone są na cele 
szczególnie ważne dla lokalnej społeczności.

Fundusz sołecki, to wsparcie z budżetu gminy dla każdej 
miejscowości, uwzględnienie najważniejszych potrzeb 

danej wioski, a także wykonanie przedsięwzięć służących 
poprawie jakości życia mieszkańców.

Wysokość funduszu oblicza się za pomocą specjalnego 
wzoru i jest ona zależna od ogólnego budżetu gminy oraz 
liczby mieszkańców w danym sołectwie. W minionym roku 
gmina Dąbrowa zagwarantowała dla sołectw prawie 270 
tys. złotych.

O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decy-
dują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. To lokalna 
społeczność wybiera do realizacji zadania, które najlepiej 
będą jej służyły i są zgodne ze strategią gminy.

Społeczne przedsięwzięcia naszych sołectw, zaplanowa-
ne i zrealizowane (część inicjatyw jeszcze czeka na realiza-
cję) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

funDuSz SołecKI 2019

CiepielowiCe 
Przekazano kwotę 24.175,74 zł. zaplanowane zadania: 
utrzymanie i serwis strony internetowej, utrzymanie 
i pielęgnacja zieleni, organizacja imprez i uroczystości, 
budowa wiaty – etap II.

DąbrOWa
Przekazano kwotę 36.354,50 zł. zaplanowane zadania: 
utrzymanie i doposażenie terenów zielonych, remont 
budynku starej remizy oSP, organizacja imprez 
i uroczystości, plac zabaw na Pl. Powstańców Śląskich 
w Dąbrowie, plac zabaw przy ul. H. Dąbrowskiego.

KarczóW
Przekazano kwotę 
31.483,00 zł. 
zaplanowane zadania: 
utrzymanie terenów 
zielonych, doposażenie 
sali wiejskiej w Karczowie, 
organizacja imprez 
i uroczystości, 
zagospodarowanie terenu 
wokół boiska.

LipOWa 
Przekazano kwotę 
12.724,08 zł. 
zaplanowane zadania: 
utrzymanie terenów 
zielonych, doposażenie 
placu zabaw.

chróścina 
Przekazano kwotę  
36.354,50 zł. zaplanowane 
zadania: utrzymanie terenów 
zielonych, zakup sprzętu 
medycznego – defibrylator, 
organizacja imprez 
i uroczystości, doposażenie 
placów zabaw.

Mechnice 
Przekazano kwotę 
36.354,50 zł. 
zaplanowane zadania: 
utrzymanie terenów 
zielonych, doposażenie 
placów zabaw, budowa 
pawilonu biesiadnego – 
etap I.
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narOK 
Przekazano kwotę 35.881,89 zł. zaplanowane 
zadania: utrzymanie terenów zielonych, organizacja 
imprez i uroczystości, remont i doposażenie 
świetlicy, doposażenie i konserwacja urządzeń na 
placu zabaw.

nOWa JaMKa 
Przekazano kwotę 13.487,52 zł. zaplanowane 
zadania: utrzymanie i doposażenie terenów 
zielonych, doposażenie świetlicy, organizacja imprez 
i uroczystości, doposażenie placu zabaw.

SieDLiSKa 
Przekazano kwotę 
11.887,92 zł. zaplanowane 
zadania: utrzymanie 
terenów zielonych, 
organizacja imprez 
i uroczystości, 
wykostkowanie wejścia 
do altanki, doposażenie 
placu zabaw.

nieWODniKi 
Przekazano kwotę 
22.248,95 zł. 
zaplanowane zadania: 
utrzymanie terenów 
zielonych, wymiana 
ogrodzenia przy świetlicy, 
remont i doposażenie 
świetlicy, organizacja 
imprez i uroczystości, 
wykonanie studni 
przy boisku (w trakcie 
realizacji).

prąDy 
Przekazano kwotę 18.540,80 
zł. zaplanowane zadania: 
wykostkowanie alejek na 
działce gminnej, utrzymanie 
terenów zielonych, 
doposażenie świetlicy, 
organizacja spotkań 
i uroczystości.

SKarbiSzóW 
Przekazano kwotę 21.194,67 zł. zaplanowane zadania: 
utrzymanie terenów zielonych, remont i doposażenie 
świetlicy, organizacja imprez i uroczystości.

ŻeLazna 
Przekazano kwotę 29.737,98 zł. zaplanowane 
zadania: utwardzenie drogi do placu zabaw, wymiana 
okien w budynku Izby Pamięci, utrzymanie terenów 
zielonych, organizacja imprez i uroczystości, 
doposażenie placu zabaw.
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InweStycje 
DroGowe w GmInIe
jednym z głównych celów konsekwentnie 
realizowanych przez samorządowców gminy dąbrowa 
w minionym roku było wykonywanie najistotniejszych 
inwestycji w infrastrukturę drogową. Poprawa 
jakości życia mieszkańców gminy to cel priorytetowy 
w polityce samorządu.

 – Inwestycje drogowe są najbardziej oczekiwanymi 
przez mieszkańców. Każda miejscowość ma swoje potrzeby, 
o których stale pamiętamy. Staramy się uwzględnić najistot-
niejsze potrzeby inwestycyjne zawiązane z remontem dróg 
i konsekwentnie je realizujemy. Jednak musimy pamiętać, że 
budżet gminy to również inne wydatki. Sytuacja wszystkich 
samorządów w bieżącym roku jest dość ciężka, ale działamy, 
nie poddajemy się. Występujemy o możliwe dotacje i środki 
zewnętrzne, po to, by móc inwestować w rozwój gminy i po-
prawę jakości życia mieszkańców – wyjaśnia Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa.

chróścina, ul. kolejowa

ciepielowice, ul. akacjowa
dąbrowa, ul.: malinowa, jagodowa, Poziomkowa

mechnice, droga wojewódzkaciepielowice, ul. stawowa

261 858,82 zł

325 000,00 zł

115 000,00 zł 200 000,00 zł

4 200 000 zł

532 500,00 zł

inwestycje  zrealizowane  
w roku 2019

z częściowym odwodnieniem

z  odwodnieniem

Województwo Opolskie  
- Zarząd Dróg Wojewódzkich

Gmina Dąbrowa
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dąbrowa, parkingu przy ul. szkolnej

Lipowa, ul. Leśna

mechnice, ul. akacjowa, remont, poprawa nawierzchni

mechnice, remont nawierzchni skrzyżowania przy kapliczce

narok, ul.: cmentarna i brzozowa

narok, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459

niewodniki, ul. Polna

sokolniki, remont, poprawa nawierzchni

180 000,00 zł

150 000,00 zł

172 500,00 zł

z odwodnieniem 
ul. Brzozowa – naprawa

60 000,00 zł

250 000,00 zł
z odwodnieniem  Gmina Dąbrowa

10 700 000 zł
Województwo Opolskie 
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oby Dzwon na wIeży bIł jaK najDłużej
to kolejny przykład, że 
wspólnymi siłami nie 
tylko góry przenoszą, ale 
dokonują rzeczy niemal 
niemożliwych. 

A wszystko zaczęło się kilka 
lat temu, od napisania zwy-

cięskiego wniosku na dofi-
nansowanie remontu kościoła 
w Dąbrowie.

 – efekt tych działań cieszy 
mnie podwójnie – mówi Ka-
tarzyna Gołębiowska-Jarek, 
wójt gminy Dąbrowa. Wszyst-
ko zaczęło się kilka lat temu, 
kiedy byłam jeszcze mery-
torycznym pracownikiem 
gminy. z własnej inicjatywy 
po godzinach pracy pisałam 
wniosek o dofinansowanie 
planowanego remontu. Dzięki 
tej pracy udało się zdobyć nie-
bagatelną kwotę 100 000,00 zł 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa narodowego na tę in-
westycję – wyjaśnia wójt.

planowane prace remon-
towe rozpoczęły się latem 
2019 roku. pierwszy ich etap 
(już zakończony) obejmował 

remont hełmu wieży (krzyż, 
kapsuła, daszek, konstrukcja 
drewniana) oraz klatki scho-
dowej wieży (wymiana scho-
dów i stropów). 

Całkowity koszt inwesty-
cji to kwota 250 351,78 zł. 
ze składek parafian pochodzi 
kwota 110 351, 78 zł. Kwotę 
15 000 zł przekazała na ten 
cel Gmina Dąbrowa, a 25 000 
zł udało się pozyskać ze środ-
ków zewnętrznych z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

a teraz troszkę historii….
Kapsuła czasu to nie mit. 

Takową udało się bowiem 
znaleźć księdzu proboszczo-

wi w kuli pod krzyżem na 
wieży kościoła. nosiła ona 
ślady ostatniej wojny (była 
postrzelona). znajdowało się 
w niej gniazdo os, zniszczone 
dokumenty (były one spalone, 
zbutwiałe z powodu wilgoci, 
nienadające się do całkowite-
go odczytu). informacje, które 
były w nich zawarte to między 
innymi: informacje o kapła-
nach będących w parafii od 
1679 roku, daty remontu wie-
ży kościoła: 1832, 1852, 1937, 
krótkie informacje o parafia-
nach i czasach w jakich żyli. 
znaleziono również 13 drob-
nych monet, których wartość 
katalogowa jest znikoma.

 – Kilka lat temu, kiedy 
przeglądałem archiwum pa-
rafialne szukając informa-
cji o remontowanym epi-
tafium rodziny ziegler von 
Klipphausen, które znajduje 
się w kościele, natrafiłem na 
duplikaty dokumentów, które 
zostały włożone do kapsuły 
w czasie ostatniego remontu 
w roku 1937 – mówi Józef 
Kościelny. Kopie tych doku-
mentów w języku niemieckim, 

a także ich tłumaczenia na ję-
zyk polski zostały włożone do 
nowej kapsuły, trafiły do niej 
również znalezione monety, 
dwu złotówka z wizerunkiem 
papieża Jana pawła ii, mo-
nety 5 zł z 2019 roku, krótka 
historia kościoła od czasów 
ii wojny światowej do teraz. 
Opisaliśmy również posługi 
kapłańskie księży proboszczy, 
którzy żyli na parafii w Dą-
browie, a także informacje 
o kapłanach pochodzących 
z parafii. Uznaliśmy, że istot-
na informacją dla potomnych 
będzie również opis naszych 
czasów, w którym zawarliśmy 
opis np. cen podstawowych 
produktów, kto jest prezyden-
tem polski, wójtem gminy – 
dodaje Józef Kościelny.

Osoby chętne mogą sta-
rać się o uzyskanie kopii do-
kumentów znajdujących się 
w kapsule czasu. 

remont jeszcze się nie za-
kończył, wymaga kolejnych 
nakładów finansowych, dla-
tego każda możliwa forma 
wsparcia będzie wielką pomo-
cą dla parafii.

I Ślubuję cI
są wśród nas tacy, którzy tę 
przysięgę składali niemal 50 lat 
temu. 

Uroczystość wręczenia orderów pre-
zydenta rp dla jubilatów, którzy 

w ubiegłym roku obchodzili „złote 
Gody” odbyła się w restauracji „ Dą-
browianka” w Dąbrowie.

 – To jeden z elementów mojej pra-
cy, który lubię najbardziej. Bardzo cie-
szy mnie ta uroczystość, bo to oddanie 
wielkiego pokłonu małżonkom, którzy 

50 lat temu składali przysięgę małżeń-
ską – mówi Katarzyna Gołębiowska-

Jarek, wójt gminy Dąbrowa. W imieniu 
prezydenta rp Wójt gminy Dąbrowa 
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wraz z nowym rokiem 
nastąpiły zmiany 
w składzie zarządu 
ochotniczej straży 
Pożarnej w naroku. 
Podczas walnego 
zebrania sprawozdawczo 
– wyborczego podjęta 
została uchwała 
o powołaniu nowego 
składu zarządu.

Sytuacja związana z do-
browolną rezygnacją 

dotychczasowego zarządu 
zmusiła nas do podjęcia 
kroków związanych z powo-
łaniem na te stanowiska no-
wych członków – wyjaśnia 
Andrzej Sobonkiewicz, 
obecny wiceprezes zarządu. 

W skład obecnych struk-
tur zarządczych OSp narok 
weszli: adam Krause – pre-
zes zarządu, andrzej So-
bonkiewicz – wiceprezes, 
naczelnik, Mateusz Szenfel-
der – zastępca naczelnika, 
Julia pietruszka – skarbnik, 
piotr Moszner – sekretarz, 
Magdalena Schoenfelder – 
kronikarz, Krzysztof świerc 
– gospodarz. W skład komi-
sji rewizyjnej weszli: piotr 
Lisoń – przewodniczący, 

Monika Ofiera – sekretarz, 
patryk Giesa – członek

 – Jesteśmy młodzi, dyna-
miczni. Chcemy być prężnie 
działającym zespołem, aby 
nasza jednostka mogła się 
rozwijać – tłumaczy an-
drzej Sobonkiewicz. – Mamy 
pasję, mamy wspaniałych 
ochotników, którzy z zaan-
gażowaniem chcą piąć się 
do góry, w chwili zagrożenia 
biec na alarm i nieść pomoc 
potrzebującym – wyjaśnia 
wiceprezes.

największym proble-
mem przed jakim stanął 
nowy zarząd okazał się brak 
kierowców po rezygnacji 
poprzedniego zarządu. 

 – Musieliśmy szybko dzia-
łać. Zmotywowaliśmy się i już 
dwie osoby zostały wysłane 

na kurs prawa jazdy kat. C. 
Docelowo do końca roku po-
winno być aż 5 kierowców – 
mówi Sobonkiewicz

Jednostka na tych zada-
niach jednak nie zamierza 
poprzestać. nowy zarząd 
ma zamiar bowiem starać 
się o środki finansowe nie 
tylko z budżetu gminy, ale 
również ochotnicy chcą 
sięgnąć po środki zewnętrz-
ne, pochodzące z dotacji 
czy projektów. Mają one 
pomóc w zakupie niezbęd-
nego sprzętu ratowniczego, 
a także zapewnić prężny 
rozwój jednostki. 

 – Nasze plany na przy-
szłość? Chcielibyśmy  pozy-
skać środki na nową remizę. 
Dlatego też będziemy an-
gażować się w różne akcje, 

a także szukać pomocy w po-
zyskaniu funduszy – tłuma-
czy Sobonkiewicz.

aktualnie OSp narok li-
czy 32 członków, jednak 
jednostka planuje zwięk-
szenie tej ilości i przyjęci do 
swojego grona wszystkich 
zainteresowanych pracą na 
rzecz rozwoju OSp.

 – Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wstąpienia 
w nasze szeregi. Działalność 
w ochotniczej straży po-
żarnej to wspaniała misja, 
dlatego warto rozważyć na-
szą propozycję i działać na 
rzecz rozwoju jednostki i na-
szej społeczności lokalnej – 
mówi wiceprezes.

O tym, że nowy zarząd 
nie poprzestaje tylko na pla-
nach świadczą już podejmo-
wane działania. Ochotnicy 
zapraszają bowiem wszyst-
kich chętnych do udziału 
w korowodzie z niedźwie-
dziem 8 lutego, a także na 
wspaniałą zabawę taneczną 
z misiem 15 lutego. 

redakcja Życia Gminy 
Dąbrowa życzy nowemu 
zarządowi realizacji zamie-
rzonych celów i zaanga-
żowania w podejmowanie 
kolejnych, nowych wyzwań.

oSP w naroKu z nowym zarząDem

wręczyła odznaczenia państwowe 16 
parom, które brały udział w uroczy-
stości.

 – To przykład dla młodszego poko-
lenia jak ważna jest przysięga, którą 
składa się współmałżonkowi i symbol 
tego, że można pięknie wytrwać w mał-
żeństwie wiele lat – dodaje wójt.

 – 50 lat, to dla nas bardzo długa hi-
storia naszego życia. Były piękne dni, 
a zdarzały się też ciężkie chwile, jednak 
jesteśmy razem. Mamy dzieci, wnuki, to 
cieszy człowieka – mówią jubilaci.

„złote gody” obchodzILI:
Urszula i jan brzuśnian
stanisława i roman genda
jadwiga i hubert glomb
michalina i stanisław gniewek
barbara i tadeusz kot
alicja i józef krzyżanowscy 
anna i jerzy łokociejewscy
jadwiga i Fryderyk mainka
danuta i henryk małek

henryka i antoni otrząsek

helena i bernard Paszkowscy
maria i jan Podburaczyńscy
marta i jerzy solorz
Irena i jan sopa
dorota i jerzy starosta
maria i stanisław zając

GruDzIeń
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nowoczesna, pięknie 
wyposażona, a od 
progu bije ciepło nie 
tylko kominka. tak 
w skrócie opisać można 
nową świetlicę wiejską, 
w której od stycznia 
rozpoczął działalność 
już trzeci klub seniora 
w gminie dąbrowa.

Nowa Jamka doczeka-
ła się nie tylko nowej 

świetlicy wiejskiej, ale 
przede wszystkim wspa-
niałego miejsca, w którym 
członkowie społeczności 
lokalnej będą mogli spot-
kać się, spędzić wspólnie 
czas i podejmować wiele 
inicjatyw.

 – Cieszymy się, że w na-
szej miejscowości powstało 
tak wspaniałe miejsce. Mamy 
swój Klub Seniora, będziemy 
mogli wyjść z domu i spędzić 
czas w swoim gronie. Wie-
lu z nas dotyka samotność, 
więc może teraz uda się 
to zmienić – mówią starsi 
mieszkańcy miejscowości.

inwestycja objęła kapi-
talny remont budynku po 

starej świetlicy wiejskiej, 
a także zakup nowego wy-
posażenia. budynek zupeł-
nie nie przypomina miejsca, 
którym był jeszcze kilka 
miesięcy temu.

 – Ten obiekty wymagał 
największego remontu. Cie-
szymy się, że udało się nam 
go wreszcie dostosować do 
obowiązujących standar-
dów i zapewnić kolejnej 
miejscowości takie swoiste 
centrum społeczne – mówi 
Katarzyna Gołębiow-
ska – Jarek, wójt gminy 
Dąbrowa. – Dajemy na-
szym mieszkańcom piękny 
obiekt, w pełni wyposażo-
ny, a oni teraz muszą nadać 
temu miejscu życie poprzez 
swoje inicjatywy, swój 
udział i zaangażowanie. Na 
tym właśnie musi polegać 
współpraca pomiędzy nami 
– dodaje wójt.

podczas uroczystości ot-
warcia Klubu Seniora wśród 
zaproszonych gości znaleźli 
się między innymi przedsta-
wiciele Urzędu Wojewódz-
kiego, Teresa Barańska, 
wicewojewoda, przedstawi-
ciele zarządu Województwa 

Opolskiego, roman Kolek, 
wicemarszałek, włodarze 
gminy Dąbrowa z Katarzy-
ną Gołębiowską – Jarek wójt 
gminy na czele, przedstawi-
ciele rady Gminy, a także 
osoby, które będą współpra-
cować przy realizacji zadań 
Klubu Seniora.

 – Niespełna dwa tygodnie 
temu otwieraliśmy żłobek 
w Żelaznej, a teraz otwieramy 
Klub Seniora – mówiła Tere-
sa barańska wicewojewoda 
opolski. – To świadczy o tym, 
jak prężnie działa ta gmina, 
jak prężnie działa pani wójt, 
która nie poprzestaje w swoich 
działaniach – kontynuowała.

 – Działania gminy i ko-
lejna zakończona inwestycja 
jest doskonałym przykła-
dem montażu finansowego 
środków z rządowego pro-
gramu „Senior +”, a także 
środków gminy. Brawa dla 
samorządu tej gminy – mó-
wił Roman Kolek wice-
marszałek województwa 
opolskiego.

całościowy koszt utworze-
nia Klubu Seniora opiewał na 
kwotę 235 000,00 zł. z rzą-
dowego programu „Senior +” 
udało się pozyskać niebaga-
telną kwotę 150 000,00 zł. 
Wkład z budżetu gminy Dą-
browa wyniósł 85 000,00 zł.

bęDzIe jaK DruGI Dom
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Ponad 21,5 tys. 
złotych zebranych 
przez kwestujących, 
siedem imprez, trzy 
„orkiestrobusy”, oraz 
30 wolontariuszy – tak 
w największym skrócie 
można podsumować 28. 
Finał wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w gminie dąbrowa.

W tym roku „największa 
orkiestra świata” grała 

w gminie Dąbrowa aż dwa 
tygodnie. 28. Finał rozpoczął 
się karnawałowym balem 
przebierańców dla dzieci. 
impreza zgromadziła prawie 
setkę uczestników, a właści-
wie bajkowych postaci, bo te-
matem przewodnim imprezy 
były bajki. Dla najmłodszych 
przygotowano gry, konkursy 
i zabawy z animatorem.

Dla Orkiestry zagrali też 
dąbrowscy szczypiorniści. 

na parkiecie rywalizowały 
ze sobą drużyny dziewcząt 
i chłopców oraz dzieci i ro-
dziców. Dodatkową atrakcją 
był pokazowy trening, któ-
ry poprowadzili zawodni-
cy najlepszego klubu piłki 
ręcznej na Opolszczyźnie – 
opolskiej Gwardii. 

pod znakiem aktywności 
fizycznej przebiegała tak-
że kolejna impreza. był nią 
Maraton zumba Fitness. 
Oprócz dwugodzinnej daw-
ki ćwiczeń, na parkiecie 
zaprezentowały się gimna-
styczki i mażoretki. nowoś-
cią w tym roku były kawia-
renki WOśp. zorganizowano 
je w szkołach w Dąbrowie, 
naroku i chróścinie. W ak-
cję zaangażowali się dyrek-
torzy placówek, nauczyciele 
oraz uczniowie i ich rodzice, 
którzy upiekli przepyszne 
ciasta i ciasteczka.

impreza finałowa od-
była się w dąbrowskiej 

hali. program wypełniły 
występy artystyczne. na 
scenie wystąpili: Scorpion 
Dance Team, przedszko-
laki i uczniowie szkoły 
podstawowej z Dąbrowy, 
Gminna Orkiestra Dęta 
„Wind power”, Klub Se-
niora „pod Dębem”, Kamil 
Gonsior, Jarosława Letka, 
Studio piosenki GOKir 
i Małgorzata Sacała. Finał 
zwieńczyło „światełko do 
nieba”, czyli pokaz tance-
rzy ognia. imprezie towa-
rzyszyło wiele atrakcji: li-

cytacje, kawiarenka, kącik 
z orkiestrowymi fryzura-
mi, makijażami i tatuaża-
mi, strefa malucha, pokój 
gier i zagadek oraz nauka 
pierwszej pomocy. 

Wcześniej teren gminy 
przemierzyli wolontariu-
sze. Specjalnymi „orkiestro-
busami” dotarli          oni do 
niemal wszystkich miejsco-
wości. hojność i otwartość 
mieszkańców pozwoliła 
uzbierać na zakup sprzętu 
medycznego ponad 21,5 
tys. złotych. 

orKIeStra zaGrała reKorDowo
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choć chwil wątpliwości 
było kilka, odnieśli 
ogromny sukces. 
Publiczny Żłobek 
w Żelaznej to inwestycja 
gminy dąbrowa 
w realizowaną politykę 
prorodzinną.

W Żelaznej powstał no-
woczesny, przestron-

ny, w pełni wyposażony, 
a przede wszystkim przyja-
zny najmłodszym publiczny 
żłobek. 

 – Nie każdy samorząd ma 
pomysł na czas po reformie 
oświaty – mówi Katarzyna 
Gołębiowska Jarek, wójt 
gminy Dąbrowa. – Wygasły 
gimnazja i pojawił się prob-
lem jak zagospodarować 
budynki po byłych szkołach. 
I my stanęliśmy przed takim 
problemem. W naszej gminie 
kwestia zapewnienia opie-
ki najmłodszym jest jednym 
z priorytetowych celów, dla-
tego żłobek w Żelaznej stał 
się niemal sprawą oczywistą. 
Poza tym podtrzymamy tra-
dycję i będziemy tam kon-
tynuować edukację dzieci – 
dodaje wójt.

Gminę Dąbrowa obecnie 
zamieszkuje ponad 8 tysię-
cy mieszkańców. a co roku 
rodzi się średnio 70 dzieci, 

więc potrzeby prorodzinne 
są bardzo duże.

 – To jest nasz ukłon 
w stronę młodych rodziców, 
tworząc żłobek stwarzamy 
im szansę na powrót do pra-
cy – tłumaczy wójt.

Żłobek w Żelaznej 
to piękny przestronny 
budynek, który przeszedł 
gruntowny remont.

prace na jego terenie 
objęły przebudowę ścian, 
montaż nowej instalacji 
elektrycznej z oświetleniem, 
montaż instalacji wodno-
kanalizacyjnej, wymianę 
grzejników c.O. wraz z mon-
tażem osłon w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa dzie-
ci. W obiekcie wymieniona 
została stolarka drzwiowa, 
a także podjęte zostały 
wszelkie prace związane 
z wyposażeniem i zabezpie-
czeniem budynku. W związ-
ku z uruchomieniem zaple-
cza kuchennego niezbędne 
było wykonanie ciągów 
wentylacyjnych, montażu 
odpowiednich urządzeń, 
a także montażu windy ga-
stronomicznej. Do dyspo-
zycji dzieci oddane są dwie 
przestronne sale i zaplecze 
sanitarne. Obiekt wyposażo-
ny jest w pokój do karmienia 
mlekiem matki. na zewnątrz 
wybudowany został pod-

jazd dla wózków z prze-
znaczeniem również dla 
osób niepełnosprawnych. 
Jednak utworzenie żłobka to 
nie tylko remont, ale także 
skomplikowane procedu-
ry administracyjne. Jednak 
i z tym zadaniem samorzą-
dowcy poradzili sobie do-
skonale.

 – Otwarcie żłobka to 
mnóstwo decyzji, pozwoleń 
i opinii różnego rodzaju in-
stytucji.  Szczerze mówiąc 
to baliśmy się. Nie wiedzieli-
śmy czy zdążymy. Czy uda się 
uruchomić żłobek na czas – 
mówi wójt.

Jednak to środki finansowe 
były podstawą sukcesu tego 
przedsięwzięcia.. 

 – Nie udałoby się otwo-
rzyć tego żłobka bez dofinan-
sowania zewnętrznego – tłu-
maczy wójt. – Budżet gminy 
Dąbrowa to 40 milionów 
złotych. Rok 2019 był dla nas 
ogromnym sukcesem, po-
nieważ na wydatki inwesty-
cyjne przekazaliśmy prawie 
6 mln zł. Samo utworzenie 
żłobka to kwota 1 275 000 
zł  przy dofinansowaniu ze-
wnętrznym 900 000 zł, któ-
re pochodzą z „Resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi do lat 3. 
Maluch + 2019” – dodaje.

aktualnie w żłobku za-
pisanych jest 18 dzieci, naj-
młodsze ma roczek. W lutym 
rozpoczną się zajęcia między 
innymi z zakresu arteterapii, 
zajęcia z elementami języka 
angielskiego, niemieckiego 
i gwary śląskiej.

 – Żłobek będzie opie-
rał się na pedagogice Marii 
Montessori, która polega na 
swobodnym rozwoju dzieci – 
mówi Magdalena Litwino-
wicz, dyrektor publicznego 
Żłobka w Żelaznej. 

– Moim największym ży-
czeniem jest, aby było to 
miejsce przyjazne dla dzieci, 
w którym rodzic z pełnym 
zaufaniem oddaje w nasze 
ręce swój największy skarb – 
mówi Katarzyna Gołębiow-
ska – Jarek, wójt Dąbrowy. 
Będzie też przypominał 
o prowadzonej przez nas po-
lityce prorodzinnej – dodaje 
wójt.

żłobeK jaK marzenIe
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sołtys w społeczności 
lokalnej każdej gminy 
odgrywa istotną 
rolę polegającą na 
budowaniu więzi 
pomiędzy mieszkańcami, 
podejmowaniu 
inicjatyw na rzecz 
sołectwa, a przede 
wszystkim dbaniu 
o ten najmniejszy, ale 
najważniejszy kawałek 
ojczyzny. o wyzwaniach 
z tym związanych 
rozmawialiśmy 
z gertrudą Ledwig, sołtys 
wsi Żelazna.

 – To już pani czwarta 
kadencja. Czy nadal ma 
pani taką siłę i energię jak 
na początku?

 – Wydaje mi się, że z cza-
sem nabieram jeszcze więk-
szego rozpędu, który wią-
że się z moim wieloletnim 
doświadczeniem. pomysły 
same się nasuwają.

 – Zawsze bardzo emo-
cjonalnie wypowiada się 

pani na temat Żelaznej, 
czym jest dla pani to sołe-
ctwo?

 – bycie sołtysem to nie 
jest łatwa rola społeczna. Ja 
traktuję to jako pewnego ro-
dzaju wyzwanie, w którym 
się realizuję. W Żelaznej 
mieszkam od urodzenia, je-
stem bardzo przywiązana 
do społeczności lokalnej, do 
mojej wsi. Jest ona dla mnie 
bardzo ważna, to przecież 
mój dom, moja rodzina, moi 
przyjaciele, sąsiedzi, znajo-
mi. To moje życie.

 – Żelazna to wieś z jed-
nej strony pierwsza na 
mapie gminy z drugiej 
ostatnia. Jak pani postrze-
ga sołectwo?

(śmiech…) – Dla mnie nie 
ma znaczenia, z której stro-
ny patrzymy na Żelazną. Tak 
jak dla pozostałych miesz-
kańców to najważniejsze 
miejsce w gminie. Umiejsco-
wienie tak naprawdę nie gra 
żadnej roli. Liczą się inicja-
tywy społeczne, rozwój wsi, 

zaangażowanie mieszkań-
ców, ich wiara w możliwości 
miejsca, w którym przyszło 
im mieszkać. z każdego po-
łożenia można wyciągnąć 
jakieś dobre strony.

 – W ostatnim roku na 
mapie sołectwa pojawiło 
się wiele perełek działa-
jących na korzyść waszej 
społeczności i gminy. Ma-
cie piękną świetlicę wiej-
ską z prężnie działającym 
Klubem Seniora, otwarty 
został pierwszy w gminie 
żłobek, planowane jest 
przeniesienie i powięk-
szenie przedszkola. Jak 
ocenia pani te działania 
samorządowców?

 – Dla nas to bardzo dużo 
znaczy. cieszy nas, że wło-
darze mają świadomość 
swojej roli i zadań jakie wy-
konują. Umiejętność i chęć 
pozyskiwania środków ze-
wnętrznych przy zaangażo-
waniu samorządu przynosi 
wspaniałe rezultaty. Dzia-
ła to przede wszystkim na 
rozwój naszych wiosek. Te 
inwestycje to ogromna war-
tość dla naszej społeczno-
ści. Liczymy na to, że nadal 
Żelazna będzie się rozwijać 
i nie poprzestaniemy tylko 
na tych inwestycjach.

 – Jakie ma pani plany 
na najbliższe miesiące 
i lata swoich rządów w Że-
laznej?

 – chciałabym, aby wieś 
się nadal prężnie rozwijała, 
była coraz piękniejsza. in-
westycje, których oczeku-
jemy w najbliższym czasie 
to doprowadzenie gazu do 
naszych domostw. chcie-
libyśmy, aby w Żelaznej 

powstał również park peł-
niący funkcję rekreacyjną 
dla mieszkańców sołectwa, 
ale także dla mieszkańców 
całej gminy. Obie te inwe-
stycje są dla nas bardzo 
ważne. z punktu widzenia 
komfortu życia jak i możli-
wości spędzania czasu wol-
nego w naszej wsi.

 – Jak ocenia pani pra-
cę sołtysa-społecznika 
w dzisiejszych czasach? 
Czy kiedyś było wam ła-
twiej?

 – z perspektywy cza-
su myślę, że nigdy nie było 
to łatwe zadanie. Dużym 
plusem w tego typu dzia-
łalności jest wprowadze-
nie funduszu sołeckiego, 
co w dużej mierze pozwala 
na rozwój poszczególnych 
miejscowości. plusem jest 
też to, że sami możemy de-
cydować na co chcemy prze-
znaczyć pieniądze w danym 
roku.

 – Czego życzy Pani so-
bie i sołectwu ?

 – na pewno dalszego 
rozwoju wsi. Dla siebie wy-
trwałości i miłej współpra-
cy z innymi organizacjami 
działającymi na terenie na-
szej miejscowości. Do tej 
pory owocowało to różny-
mi ciekawymi inicjatywa-
mi. Życzyła bym sobie też 
większego zaangażowania 
i pomocy ze strony miesz-
kańców Żelaznej. Działamy 
przecież w naszym wspól-
nym interesie. chciałbym 
też szczególnie podzięko-
wać radzie sołeckiej i oso-
bom, które zawsze mnie 
wspierają we wszystkich 
działaniach.

żelazna to moje mIejSce na zIemII

Gertruda ledwig, sołtys wsi żelazna
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Podstawową działalnością realizowaną przez gminną 
spółkę wodną jest zagospodarowanie terenów 
zielonych, polegające na poprawie stosunków 
wodnych oraz racjonalna gospodarka wodna na 
gruntach ornych i użytkach zielonych zmeliorowanych 
poprzez wykonywanie konserwacji urządzeń wodno-
melioracyjnych.

W roku poprzednim Gminna Spółka Wodna działająca 
na terenie gminy Dąbrowa zrealizowała swoje zadania do-
tyczące konserwacji 23 230 mb rowów na łączną kwotę 
139 085,00 zł. Oznacza to, że wykonano prace moderniza-
cyjne w niemalże każdej miejscowości gminy. Oprócz kwo-
ty zebranej ze składek, Gminna Spółka Wodna w roku 2019 
otrzymała również dotację ze środków Starostwa powiato-
wego, która posłużyła na wykonanie prac melioracyjnych 
w miejscowości Skarbiszów niemal na 1100 mb rowów. 
Dotacja wyniosła 4 560,00 zł, a wkład własny spółki wy-
nosił 3 630 zł.

również uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwo-
cie 50 257, 32 zł , która w całości została przeznaczona na wy-
konanie prac na rowach w miejscowościach: Skarbiszów, Sied-
liska, narok, gdzie łącznie oczyszczona 8 500,00 mb rowów. 
Wkład własny spółki w to zadanie wyniósł 14 292,68 zł. 

zestawienie robót melioracyjnych w mb, w miejscowościach  
gminy dąbrowa, wykonanych przez gminną spółkę wodną

L.p nazwa sołectwa długość rowu ogółem (m.b)

1. chróścina
1170,00
4 250,00 (prace wykonano sposobem 
gospodarczym)

2. Dąbrowa 1000,00
3. Karczów 2060,00

4. narok
3000,00
2900,00 (prace wykonano sposobem 
gospodarczym)

5. nowa jamka 1150
6. Skarbiszów 4600,00
7. Siedliska 1500,00

8. żelazna 500 (prace wykonano sposobem 
gospodarczym)

– rok 2020 w działalności Gminnej Spółki Wodnej to za-
mierzenia związane z prowadzeniem działalności konserwa-
cyjnej rowów na terenie 10 sołectw: ciepielowice, chróścina, 
Dąbrowa, Karczów, Mechnice, narok, nowa Jamka, Siedliska, 

Skarbiszów, Żelazna- wylicza prezes Krystian Skop. rów-
nież w bieżącym roku zamierzamy uczestniczyć w naborze 
wniosków o dotacje celowe z budżetu państwa- dodaje Skop. 
W projekcie naszych planów ujęto 11 rowów, których koszty 
melioracji chcemy pokryć ze środków zewnętrznych. Łączna 
długość rowów na których zaplanowano roboty ze środków 
własnych to ponad 25 267,00 mb – tłumaczy prezes.

Warto zaznaczyć, że osoby działające na rzecz Gminnej 
Spółki Wodnej, to w dużej mierze społecznicy, nie pobiera-
jący żadnych gratyfikacji pieniężnych za swoją pracę. Jestem 
im ogromnie wdzięczna za dotychczasowe zaangażowanie 
i pracę na rzecz gminy - mówi Katarzyna Gołębiowska- Jarek, 
wójt gminy Dąbrowa.

SPrawozDanIe z DzIałalnoŚcI 
GmInnej SPółKI woDnej  
w DąbrowIe za roK 2019
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Gmina Dąbrowa uzyskała grant na realizację pogłębionych 
konsultacji społecznych  na działania w obszarze planowa-
nia i  zagospodarowania przestrzennego w  ramach projektu 
„PrzeStrzeń GmInna – loKalna wartoŚĆ” współfi-
nansowanego ze środków europejskiego funduszu Społecz-
nego, w  ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja 
rozwój 2014-2020 realizowanego przez fundację Promocji 
Gmin Polskich w warszawie. Instytucją zarządzająca projek-
tem jest ministerstwo rozwoju.
w  okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w  Gminie 
Dąbrowa zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne do-
tyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze gminy Dąbrowa w  ob-
rębie wsi narok. Przeprowadzenie konsultacji ma 
pomóc Gminie efektywniej prowadzić planowanie 
i  zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając 
opinie i potrzeby mieszkańców, zebrania wniosków 
dotyczących przyszłych funkcji, sposobu zagospo-
darowania i ewentualnej zabudowy poszczególnych 
nieruchomości, co przełoży się na świadome gospo-
darowanie przestrzenią w poszanowaniu praw właś-
cicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru oraz 
z myślą o zachowaniu unikatowych walorów terenu. 
zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbar-
dziej optymalne i  zgodne z  potrzebami właścicieli 
działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony śro-
dowiska sposoby użytkowania terenów w przyszło-
ści. 
Konsultacje społeczne odbędą się poprzez zasto-
sowanie 4 metod:
a) Badanie ankietowe (ankieta internetowa) – ze-

branie szczegółowych informacji na temat potrzeb 
i  opinii mieszkańców – ankieta anonimowa do-
stępna od 24.01.2020 r. do 24.02.2020 r. na stronie 
www.gminadabrowa.pl w  zakładce „Konsultacje 
społeczne PrzeStrzeń GmInna–loKalna 
wartoŚĆ”, 

b) Spotkanie otwarte – zaprezentowanie przedmio-
tu debaty, udzielenie dodatkowych wyjaśnień 
lub odpowiedzi na pytania związane z projekto-
wanym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – spotkanie odbędzie się w dniu 
7 lutego 2020 r. o godz. 18 w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości narok, 

c) Spotkanie konsultacyjne – zebranie opinii uczest-
ników na temat wstępnego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego,  

d) Spacer badawczy – interaktywna, terenowa me-
toda pytania mieszkańców o ich opinie w kwestii 

konkretnych miejsc i elementów wymagających interwen-
cji, badanie odczuć, potrzeb badanych osób dotyczących 
różnych aspektów przestrzeni.

terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konsulta-
cji zostaną podane na stronie internetowej Gminy Dąbrowa, 
tablicach ogłoszeń  oraz w mediach społecznościowych.  
zapewniamy aktywny proces konsultacji z  udziałem eksper-
tów i projektantów planu, podczas których każdy będzie mógł 
wnieść swoje wnioski i propozycje.

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

projekt nR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. – „PRZeSTRZeŃ Gminna – LOKaLna WaRTOŚĆ”
K O n S U L T a c J e  S P O Ł e c Z n e – 

styczeń-czerwiec 2020 r. 
Dotyczące oPracowywaneGo mIejScoweGo Planu zaGoSPoDarowanIa PrzeStrzenneGo  

na obSzarze GmIny Dąbrowa w obrębIe wSI naroK 

GMINA DĄBROWA

PARTYCYPACJA
styczeń-czerwiec 2020 r.

Wójt Gminy Dąbrowa Pani KATARZYNA GOŁĘBIOWSKA-JAREK,
zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych (partycypacji spo-
łecznej) w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze-
nego na obszarze Gminy Dąbrowa we wsi Narok, w ramach projektu grantowego 
„PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety interenetowej, na spotkanie otwarte, spotkanie konsultacyjne i spacer ba-
dawczy. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konsultacji zostaną podane na stronie internetowej 
Gminy Dąbrowa, tablicach ogłoszeń oraz w mediach społecznościowych.

Wójt Gminy Dąbrowa Pani Katarzyna GołębioWsKa-JareK,
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Życie Gminy Dąbrowy 
miesięcznik informacyjny

wydawca: 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie
ul. Ks. prof J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

Kontakt z redakcją: 
tel. 77-464-10-10 wew. 303

 redakcja@gminadabrowa.pl

reklama: 
tel. 77-464-10-10 wew. 303

Druk: eurocent 
tel. 77 44 10 777 

 biuro@eurocent.opole.pl

RekRutacja do pRzedszkoli 
oRaz do pieRwszych klas 

szkół podstawowych 
na Rok szkolny 2020/2021

w miesiącu lutym rozpocznie się proces rekrutacyjny 
dzieci do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę dąbrowa. 

W pierwszej kolejności przedszkola będą zbierały deklarację 
o kontynuacji wychowania przedszkolnego, następnie szkoły 
i przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka 
do danej placówki. 

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji oraz wymagane 
dokumenty określone są na stronie internetowej Gminy 
dąbrowa oraz u dyrektora danej szkoły i przedszkola.

oŚrodek Pomocy sPołecznej w dąbrowIe  
informuje, 

że przyjmuje wnioski o objęcie osób i rodzin pomocą 
żywnościową w formie paczek żywnościowych. 

wnioski można nabyć na stronie ops  
oraz bezpośrednio w oPs w dąbrowie
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