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eKSPReS 
PRZeZ 

inWeSTycJe

15 kwietnia

15 kwietnia

7 kwietnia

23 kwietnia

23 kwietnia

24 kwietnia

29 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

4 maja

6 maja

Podpisana została umowa na przebudowę wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej.  
Koszt realizacji zadania 300 00 zł.

Zakończono prace związane z remontem ul. Cmentarnej w Niewodnikach. Na odcinku 
drogi zainstalowano 3 latarnie. Koszt inwestycji wyniósł 80 000 złotych. 

Otwarto oferty przetargowe na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Otwarto oferty przetargowe na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja 
budynku żłobkowo-przedszkolnego w Żelaznej”.

Otwarto przetarg na realizację zadania pod nazwą „Szlakiem Odry, zagospodarowanie 
glinianek w Dąbrowie, odtworzenie alei Lipowej w Naroku”.

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Akacjowej i ul. Zielonej w Dąbrowie.

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Parkowej w Ciepielowicach.

Podpisano umowę na przebudowę ul. Wiejskiej w Karczowie. Szacowany koszt 
zadania wyniesie 885 000 złotych. Termin zakończenia prac 6 miesięcy od podpisania 
umowy.

Podpisano umowę na przebudowę ul. Kolejowej w Dąbrowie. Szacowany koszt 
zadania wyniesie 1 340 000 złotych. Termin zakończenia prac 7 miesięcy od 
podpisania umowy.

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi Akacjowej w Mechnicach. Szacowana 
wartość inwestycji to 200 000 zł.  Termin realizacji zadania przewidziano do końca 
czerwca 2021r.

Zakończono prace związane remontem gminnej drogi Cmentarnej w Skarbiszowie. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 29 000 złotych.
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remont ul. cmentarnej w niewodnikach  
dobiegł końca

W Skarbiszowie wyremontowano  
drogę cmentarną

Nowa asfaltowa 
nawierzchnia 
została położona 
na ul. Cmentarnej 
w Niewodnikach. 
Pojawiły się również 3 
nowe latarnie. To kolejna 
inwestycja w poprawę 
bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców. 
Całkowity koszt 
zrealizowanego zadania 
wyniósł blisko  
80 000 zł.

Nowy asfalt pojawił się 
na drodze Cmentarnej 
w Skarbiszowie. 
To inwestycja na 
którą mieszkańcy 
czekali wiele lat. Tym 
bardziej, że poprzednia 
nawierzchnia uległa 
znaczącej degradacji. 
Koszt inwestycji wyniósł 
29 000 zł.

Przebudowa ul. akacjowej w mechnicach
Trwają prace związane z przebudową ul. Akacjowej 
w Mechnicach. Inwestycja o wartości 200 tys. złotych, 
obejmie między innymi wykonanie korytowania drogi, 
położenie podbudowy, ułożenie betonowych obrzeży 
i koryta odprowadzającego wody opadowe. Na całym 
odcinku ok. 250 m, położony zostanie asfalt, a także 
wyregulowane zostaną włazy kanałowe. Inwestycja 
finansowana z budżetu gminy Dąbrowa przewiduje 
również oznakowanie drogi.  
Warto podkreślić, że dzięki tej inwestycji zakończony 
zostanie etap prac na osiedlu Turzak związany 
z budową blisko 1 kilometra dróg.
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Zimowe roztopy oraz prace 
porządkowe prowadzone 
wzdłuż dróg i rowów odsłoniły 
skalę problemu zaśmiecenia 
gminy Dąbrowa. Wiele osób 
z premedytacją wyrzuca śmieci 
na łąki, pola do lasów stwarzając 
zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. 

W odpowiedzi na widoczne potrze-
by, a także apel wielu mieszkańców 

samorząd gminy Dąbrowa zdecydował 
się przeprowadzić akcję sprzątania 

gminy. W każdej miejscowości 8 maja 
(sobota) o  godz. 10:00  rozpocznie 
się akcja „PRZYJMIJ WYZWANIE 
WSPÓLNE SPRZATANIE” podczas 
której z wcześniej ustalonych punktów 
wyruszą mieszkańcy sprzątać najbar-
dziej zaśmiecone tereny. Zachęcamy 
do udziału w akcji przedszkola, szko-
ły, organizacje pozarządowe działają-
ce na terenie naszej gminy, jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a  przede wszystkim mieszkańców. 
Organizator zapewnia worki na śmieci 
oraz rękawiczki. 

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie 
świadomości ekologicznej mieszkańców 
gminy Dąbrowa, a także ich odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne. Ideą przy-
świecającą  akcji jest praktyczna edukacja 
zachowań ekologicznych, a także kreowanie 
postaw przyjaznych środowisku. 

W związku z panującą sytuacją pande-
miczną wszystkie osoby chętne do wzięcia 
udziału na akcji proszone są o zachowanie 
obowiązujących zasad Dezynfekcja, Dy-
stans, Maseczka. Pamiętajmy nasze zdro-
wie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
Działajmy z głową na rzecz ziemi.

PrzyjmIj WyzWanIe  
WSPólne SPrzątanIe
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Samorząd gminy Dąbrowa 
dzięki pozyskanym 
środkom sfinansuje 
termomodernizację 
budynku Urzędu Gminy 
oraz obiektu żłobkowo- 
przedszkolnego w 
Żelaznej. Szacowany 
koszt inwestycji 
wyniesie 1 700 000 zł. 
Dodatkowe 600 000 zł 
pochodzące ze środków 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
pozwoli  sfinansować 
remont wnętrza Urzędu 
Gminy. Inwestycja 
zwiększy funkcjonalność 
obiektu, ułatwi do 
niego dostęp osobom 
niepełnosprawnym 
i starszym, a  także 
zapewni komfort obsługi 
mieszkańców.

Nowe inwestycje w  per-
spektywie lat przyniosą 

oszczędności energetyczne 
poprzez zminimalizowanie 
kosztów związanych z  ich 
utrzymaniem. Poprawi się 
estetyka i  funkcjonalność 
obiektów. 

-  Budynki,  które mają 
przejść termomodernizację, 
nie zostały wybrane przy-
padkowo. Z blisko pół setki 
gminnych obiektów generują 
one największe utraty ciepła 
w związku z tym są najbar-
dziej kosztowne, jeśli chodzi 
o bieżące utrzymanie, wyjaś-
nia Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 
Duże znaczenie ma też czynnik 
ekologiczny. W budynkach zo-
staną zamontowane panele fo-
towoltaiczne i pompy ciepła. 

Poprawiona zostanie również 
estetyka obiektów, dodaje wójt.

Termomodernizacja Urzędu 
Gminy połączona zostanie z re-
montem wnętrza. Środki finan-
sowe uzyskane z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 600 000 zł umożliwią 
realizację inwestycji, dzięki 
której obiekt stanie się bardziej 
funkcjonalny oraz dostępny dla 
osób starszych i niepełnospraw-

nych. Budynek zostanie docie-
plony,  wymienione będą drzwi 
i okna. Zamontowane zostaną 
panele fotowoltaiczne. Stare 
oświetlenie zastąpi nowe ener-
gooszczędne. Będzie też nowy 
system wentylacji i klimatyzacji. 
- Niedawno budynek żłobka 
i przedszkola w Żelaznej prze-
szedł gruntowny remont wnę-
trza, dostosowujący go do peł-
nienia nowej funkcji. W chwili 

obecnej konieczna jest jego ter-
momodernizacja, obserwujemy 
tam duże utraty ciepła, wyjaś-
niają przedstawiciele gminy.

Szacowany koszt inwesty-
cji wyniesie ok. 700 000,00 zł. 
W ramach projektu zainstalo-
wany zostanie kocioł konden-
sacyjny oraz instalacja foto-
woltaiczna. Zaplanowano też 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych i dachu.  

termomoDernIzacja  
Kluczem Do oSzczęDnoścI
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Zależy nam żeby dotrzeć 
do każdej miejscowości 

zarówno z inwestycjami jak 
i działaniami społecznymi, 
wyjaśnia Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek, wójt gminy. 
Zrównoważony rozwój gminy 

to wspieranie każdego małego 
i dużego sołectwa. 

Przepięknie położona Li-
powa to jedna z najmniej-
szych miejscowości w gminie. 
Walory przyrodnicze takie jak 

staw Sangów, czy malownicze 
tereny leśne coraz częściej 
stają się atrakcją turystyczną 
regionu. 

- Być może ta inwestycja 
sprawi, że turyści, którzy od-
wiedzają miejscowość będą 
chcieli do niej powracać re-
gularnie - mówi wójt. W każ-
dym sołectwie drzemie poten-
cjał, nowa świetlica stanie się 
miejscem które wyzwoli nową 
energię wśród mieszkańców- 
dodaje.

- Na tę inwestycję czekali-
śmy wiele lat. Do tej pory na-
sze potrzeby nie były dostrze-
gane. Brakowało nam miejsca 
do spotkań, działań społecz-
nych – mówią mieszkańcy Li-
powej. Głęboko wierzymy, że 
świetlica będzie służyła całej 
naszej społeczności – dodają. 

Samorząd gminy, usilnie 
zabiegał o  budynek, który 
w 2019 roku nieodpłatnie zo-
stał przekazany przez Diecezję 
Opolską gminie Dąbrowa.

DaWna SzKoła W lIPoWej  
PrzejDzIe metamorfozę

Świetlica wiejska powstanie w remontowanym 
budynku w Lipowej. Na powierzchni 260 m2 
przeprowadzone zostaną prace remontowe. 
Inwestycja będzie kosztować 300 000 zł. 
Samorząd gminy na realizację tego zadania 
pozyskał kwotę 160 000 zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu.
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naSZe OSP - chluba Gminy

OSP 
chróścina

Jednostka liczy 44 człon-
ków z  czego 13 może brać 
bezpośredni udział w  ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych. 
W 2021 roku druhowie odno-
towali 25 wyjazdów do zda-
rzeń. Głównie były to pożary 
traw, lasów oraz budynków, 
wypadki drogowe, usuwanie 
skutków wichur czy nawałnic. 
Jednostka dysponuje samo-
chodem marki Star 244 , VW 
Transporter oraz nowym  RE-
NAULT.

Druhowie z  OSP w  Chróś-
cinie wzięli udział w  gmin-
nej akcji „Wszystkie ręce na 

maszyny”, w  której wsparli 
wolontariuszy szyjących ma-
seczki i  dostarczali je do se-
niorów z gminy. Zabezpieczali 
również tereny zalewowe przed 
grożącą powodzią i  zalaniem 
w  październiku 2020 roku. 
Druhowie wspierali przedsięw-

zięcia sołeckie, służyli pomocą 
przy pracach porządkowych, 
a także stanowili trzon 27 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Ubiegły rok jednostce 
z  Chróściny upłynął pod 
znakiem zabiegów o  nowy 

wóz pożarniczy, a  także re-
montów remizy strażack-
iej. Dzięki wsparciu gminy 
Dąbrowa oraz pozyskanym 
dotacjom jednostka za kwotę 
784.986,00 zł zakupiła nowe 
auto, z czego wsparcie gminy 
wyniosło 224 986,00 zł. Po-
zyskane dotacje z   Komendy 
Głównej  Państwowej Straży 
Pożarnej 63 000,00 zł, dotacje 
z  Narodowego i  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wod-
nej 380 000,00 zł oraz dotacja 
z MSWiA 117 000,00 zł.

W  celu zakupu niezbęd-
nego sprzętu pożarniczego 
jednostka pozyskała również 
środki zewnętrzne w wysoko-
ści 18.394,10 zł.

OSP narok
Jednostka zrzesza 30 ak-

tywnych członków z  czego 
11 osób może uczestniczyć 
w  akcjach ratowniczo-gaśni-
czych. W ubiegłym roku stra-
żacy z Naroka wyjeżdżali do 8 
zdarzeń. Na stanie jednostki 
znajduje się samochód marki 
MAGIRUS.

Druhowie z Naroka aktyw-
nie uczestniczą w  życiu spo-
łeczności lokalnej angażując 
się w  liczne akcje. W  ubie-
głym roku oprócz zabezpie-
czenia terenów zalewowych 
przed wodą monitorowali 

sytuację hydrologiczną na 
zagrożonym terenie. Wzięli 
udział w  roznoszeniu mase-

czek i  środków ochronnych 
dla mieszkańców, a  także 
czynnie uczestniczyli w przy-

gotowaniach i zabezpieczeniu 
otwarcia drogi wojewódzkiej 
w  Naroku. Po raz pierwszy 
w historii jednostki udało się 
również druhom pozyskać 
środki zewnętrzne na zakup 
sprzętu i  doposażenia. Łącz-
na kwota 31.615,51 zł pozy-
skanych środków pochodziła 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej 6.000,00 
zł,  kwota 23.995,51 zł z  Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej oraz kwota 1 620,00 
zł z  Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.  

Działania wpisane w Waszą codzienną służbę to ratowanie życia, zdrowia i ludzkiego mienia. Trud, poświecenie jaki 
podejmujecie pomagając potrzebującym to wielki dar serca, za który należą się Wam ogromne podziękowania.  
Drogie druhny i druhowie z okazji Waszego święta życzę Wam, aby to powołanie było źródłem satysfakcji, 
powodem do dumy, a także uznaniem  społecznym. niech duma z bycia strażakiem towarzyszy Waszej codziennej 
działalności. bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! niech idee czerpane od patrona strażaków, 
św. Floriana przyświecają Wam każdego dnia.  Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa

Na terenie gminy Dąbrowa działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 roku samorząd gminy przekazał na 
ich funkcjonowanie kwotę 546.219,00 złotych. Środki te wydatkowane były na bieżącą działalność, inwestycje oraz dotacje na 

zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu pożarniczego dla OSP w Chróścinie.
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OSP  
Dąbrowa

W  ubiegłym roku druho-
wie z  Dąbrowy wyjeżdżali 
do akcji 88 razy. Jednostka 
liczy 62 członków z czego 22 
posiada niezbędne kwalifika-
cje do udziału w  akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. Tabor 
jednostki stanowią auta ST-
EYER, oraz zakupione z 2019 
r. VOLVO. Jednostka w  Dą-
browie angażuje się w  reali-
zację wielu akcji społecznych. 
Druhowie brali udział w  ak-
cji dostarczania maseczek 
ochronnych do mieszkańców 
gminy Dąbrowa. Wspiera-
li przedsięwzięcia społecz-
ne. Zabezpieczali od strony 
medycznej organizację II 
powiatowych biegów prze-
łajowych na terenie parku 
w Dąbrowie. Dąbrowska jed-
nostka przygotowała gminne 
ćwiczenia taktyczno-bojowe, 
które odbyły się w Karczowie 
i   Dąbrowie. Druhowie na co 
dzień prowadzą również ćwi-

czenia dla dzieci i młodzieży 
będących członkami OSP. 

Ubiegły rok obfitował 
w groźne zjawiska atmosferycz-
ne, które skutkowały lokalnymi 
podtopieniami, a  także inten-
sywnymi opadami śniegu. Jed-
nostka z Dąbrowy zabezpieczała 
przed skutkami ulewnych desz-
czów halę sportową w  Dąbro-
wie, która uległa dwukrotnemu 
zalaniu, zabezpieczała posesje 
przed zalaniem w  paździeniku 
2020, a także monitorowała stan 

zalegającej pokrywy śnieżnej na 
obiektach użyteczności publicz-
nej w gminie. 

OSP w  Dąbrowie odnosi 
również liczne sukcesy w  po-
zyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Dzięki pozyskanym 
środkom jednostka na bieżą-
co uzupełnia brakujący sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy, a  tak-
że niezbędne dla strażaków 
umundurowanie. W 2021 roku 
druhowie pozyskali kwotę 123 
783,50 zł. Dotacja w wysokości 

58.750,00 pochodziła z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, kwota 30.482,00 z  Kra-
jowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego, kwota 7 100,00 
zł z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Opolu, 7 000,00 zł z  Fun-
duszu Składkowego Ubezpie-
czenia Rolników, 17 900,00 zł 
przekazanych zostało jednostce 
w  formie darowizny osób 
i przedsiębiorców, a 2 551,50 zł 
przekazane z 1%.

OSP  
Żelazna

W  skład jednostki w  Że-
laznej wchodzi 60 członków 
z  czego 25 może brać bez-
pośredni udział w  akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Dru-
howie do akcji w  2020 roku 
wyjeżdżali 25 razy. Jednost-
ka dysponuje samochodami 
IVECO MAGIRUS, JELCZ 
oraz FORD RANGER. 

Poza niesieniem pomocy 
poszkodowanym, strażacy 
współpracują z  sołectwem 
oraz organizacjami społecz-
nymi. Angażują się też w pra-
ce na rzecz parafii. Dbają 
o  utrzymanie boiska spor-
towego i  jeziora Czarnego. 

Zarybiają je, sadzą drzewka 
wokół zbiornika i budują kar-
mniki dla ptaków. Wspierali 
również mieszkańców w  do-
bie pandemii dostarczając im 
maseczki. Miejscowi strażacy 
z  dużymi sukcesami startują 
również w  zawodach spor-
towo-pożarniczych. Chlubą 

jednostki jest drużyna ko-
bieca, która trzy razy z  rzędu 
zdobywała tytuł wicemistrzyń 
Polski. W związku z wystąpie-
niem zagrożenia powodzio-
wego w  październiku 2020 
jednostka zabezpieczała teren 
zalewowy, monitorowała stan 
wody,  a  także patrolowała 

pobliskie wały. Druhowie na 
zakup dodatkowego dopo-
sażenia pozyskali środki ze-
wnętrzne w kwocie 14.000,00 
zł. Kwota 5500,00 zł pochodzi 
z  Krajowego Systemu Ratow-
niczo Gaśniczego,  3.500,00zł 
z  Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz 5000,00 od sponsorów.
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GmIna DąbroWa atraKcyjna  
Dla InWeStoróW 
Bliskość Opola 
oraz bardzo dobra 
komunikacja z autostradą 
A4 sprawiają, że 
inwestorzy zaczęli coraz 
częściej interesować 
się gruntami na terenie 
Gminy Dąbrowa.

Zanim jednak powstanie in-
westycja należy zaktualizo-

wać lub uchwalić nowe plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Dokumenty te określa-
ją w jaki sposób może zostać 
zabudowany dany obszar i są 
bardzo istotne dla zachowania 
ładu przestrzennego. Obecnie 
prace planistyczne toczą się 
w Naroku, Dąbrowie, Karczo-
wie, Ciepielowicach, Chróści-
nie, Mechnicach i Prądach. 
Samorząd gminy promu-
je również grunty poprzez 
współpracę z  Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną, Opolskim Centrum Roz-
woju Gospodarki w ramach 
projektu Standardy Obsługi 
Inwestora oraz Polskiej Agen-

cji Inwestycji i Handlu przy-
stępując do konkursu „Grunt 
na Medal”.

 – Wymagania inwestorów 
są bardzo duże, a my chcemy 
im sprostać, stąd udział w tak 

wielu projektach. Dzisiaj nie 
wystarczy atrakcyjny grunt. 
Trzeba go jeszcze umiejętnie 
wypromować – mówi zastęp-
ca wójta Marcin Oszańca.

Szansą dla Gminy jest 
planowana rozbudowa dro-

gi krajowej nr 46 oraz Strefa 
Inwestycyjna we Wrzoskach, 
która ma szansę przyciągnąć 
zagranicznych inwestorów, 
chcących część swojej infra-
struktury zlokalizować na te-
renie gminy.
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Pełni pani funkcję sołtysa już 23 lata. Jak postrzega pani 
rozwój sołectwa w tym czasie?

Na przestrzeni lat mogę stwierdzić, że nasze sołectwo stało 
się piękniejsze. Powstało nowe osiedle na przysiółku Turzak, 
plac zabaw, wiaty rekreacyjne, skwerek wypoczynkowy służą-
cy integracji mieszkańców. Wyremontowane zostały drogi, co 
podniosło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Powstało 
wiele ulic, wymieniono oświetlenie. W chwili obecnej wie-
lu mieszkańców podłącza do swoich posesji gaz co wpłynie 
również na jakość naszego powietrza.  

Na terenie sołectwa działa klub sportowy, mniejszość 
niemiecka na czym polega Wasza współpraca?

LZS w Mechnicach ma ponad 70 letnią tradycję, od po-
nad 30 lat działa DFK Mniejszość Niemiecka. Współpracu-
jemy i razem się wspieramy. Ważną częścią naszych działań 
jest pielęgnowanie tradycji kulturowych, które mają duże 
znaczenie dla naszych mieszkańców. Istotną częścią naszych 
działań jest organizacja spotkań integracyjnych dla miesz-
kańców.

Mechnice rozbudowują się. Wielu nowych mieszkańców 
właśnie tutaj postanawia zamieszkać. Co macie tak cen-
nego?

Mechnice to oaza spokoju i to skłania nowe osoby do za-
mieszkania właśnie tutaj. Duże znaczenie ma na pewno bli-
skość miasta Opola i dobre połączenie komunikacyjne ze sto-
licą województwa. Cieszy nas napływ nowych mieszkańców 
i fakt, że wybierają właśnie Mechnice jako miejsce swojego 
zamieszkania.

Jest pani osobą bardzo zaangażowaną w rozwój swojej 
miejscowości, angażuje również pani swoją rodzinę. A jak 
wygląda pomoc mieszkańców?

Mam duże wsparcie w radzie sołeckiej, mojej rodzinie 
i mieszkańcach Mechnic. Bez ludzi trudno było by podejmo-
wać jakiekolwiek działania. Wokół mnie zawsze znajdują się 
ludzie chętni do pomocy, pełni pomysłów i zaangażowania 
na rzecz sołectwa.

Jak widzi pani Mechnice za kilka lat. Jakie ma pani pla-
ny i marzenia związane ze swoim sołectwem?

Jako sołectwo mamy wiele marzeń na przyszłość, tak jak 
każde sołectwo w naszej gminie. Wiele z nich uzależnionych 
jest od środków finansowych. Ja w swojej funkcji sołtysa kie-
ruję się starym porzekadłem „ Krawiec tyle kraje na ile mate-
riału staje”. Małymi kroczkami idziemy do przodu, a prędzej 
czy później osiągniemy swój cel.

WyWIaD z SołtyS mechnIc 
tereSą KoWolIK
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