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EKSPRES
PRZEZ
INWESTYCJE
Ulica Parkowa w Ciepielowicach

Droga Ciepielowice -Karczów

W realizacji:
 przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie, koszt inwestycji oszacowano na 1 340 000 złotych.
60% dofinansowania samorząd gminy pozyskał ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy Karczowem a Ciepielowicami. Szacowany koszt
zadania to 780 000 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Ochrony
Gruntów Rolnych 436 000 zł



przebudowa ul. Wiejskiej w Karczowie. Koszt inwestycji oszacowano na 884 000 zł.
60 % dofinansowania pozyskano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



przebudowa ul. Zielonej i ul. Akacjowej w Dąbrowie. Koszt zadania oszacowano na 736 000 zł.
Dofinansowanie w wysokości 468 000 zł pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich



modernizacja wnętrza budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie. Koszt zadania oszacowano na 1 400 000 zł.
Kwotę 600 000 zł pozyskano ze środków rządowych



termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dąbrowa. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1 100 000 zł.
70 % dofinansowania pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego



termomodernizacja zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Żelaznej. Wartość zadania oszacowano na kwotę
600 000 zł. 70 % dofinansowania pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego



rewitalizacja glinianek w Dąbrowie. Na realizację zadania otrzymano 85 % dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, planowany termin zakończenia prac koniec bieżącego roku.



odbudowa Alei Lipowej w Naroku, wraz z terenem przyległym. Na realizację zadania otrzymano 85 %
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowany termin zakończenia prac
koniec bieżącego roku.

Zakończono:
 remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej. Koszt zadania oszacowano na kwotę 250 000 zł.
Dofinansowanie w wysokości 156 000 zł pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020
przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Ciepielowice. Koszt zadania oszacowano na 89 000  zł.
Środki na realizację inwestycji pochodziły z budżetu gminy Dąbrowa
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W krainie łagodności
„Zamczysko” 2021

Dąbrowskie Spotkania
z Poezją Śpiewaną
już po raz dwunasty
zachwyciły wielbicieli
tego nurtu muzycznego.
Magiczne dźwięki nie
tylko zaczarowały
słuchaczy, ale wypełniły
niezwykle malowniczy
park w Dąbrowie.
Na scenie, podczas
dwóch dni festiwalu
zaprezentowało się
dziesięciu wspaniałych
artystów, którzy
dostarczyli publiczności
niezapomnianych
wrażeń.

T

egoroczna edycja festiwalu
rozpoczęła się 3 września.
Na miłośników muzyki już
przed południem czekały warsztaty gitarowe oraz prelekcja

www.gminadabrowa.pl

dotycząca przyrody dąbrowskiego parku.
– W tym roku festiwal miał
nieco innych wymiar. „Zielono mi” dąbrowskie spotkania
z poezją śpiewaną to projekt,
który sfinansowany został ze
środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich województwa opolskiego, wyjaśnia
Ireneusz Racławicki ze stowarzyszenia „Dąbrowskie Skarby”, które były beneficjentem
projektu. W ramach działań
odbyły się warsztaty ekologiczne, edukacyjne oraz akcja
„ZAMczysto” dodaje Ireneusz
Racławicki.
Pierwszy dzień koncertu
upłynął pod hasłem „Tabletki
ze słów”. Na scenie w dąbrowskim parku zaprezentowali
się wspaniali artyści: Agata

Rymarowicz, Sergiusz Stańczuk, Bractwo Wiecznego
Natchnienia, Maciej Balcar, a
także Grażyna Łobaszewska
z zespołem Ajagore. Pierwszy dzień spotkania z poezją
śpiewaną był wyjątkowy nie
tylko przez wzgląd na szczególne interpretacje utworów, ale również dlatego, że
wspólnie świętowano pięćdziesiąte urodziny Macieja
Balcara, który otrzymał z tej
okazji zielony obraz z gitarą,
przygotowany przez Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie oraz pyszny tort
ufundowany przez pracownię Bitwa o Kuchnię – Anny
Bilik.
W drugim dniu imprezy
odbyły się warsztaty ekologiczne, kontynuowane były
warsztaty gr y na gitarze.

W wieczornym koncercie pod
nazwą „Wszystko jest poezja”,
na scenie zaprezentowali się:
Jan i Klan, Póki Co, Oreada,
U Studni i grupa Carrantuohill, która porwała publiczność muzyką prosto z Irlandii.
„Zamczysko” 2021 dostarczyło zgromadzonym wiele
pozytywnych emocji, wrażeń
artystycznych i wiedzy na temat przyrody parku w Dąbrowie. Wielkie zadowolenie
malowało się na twarzach widowni i samych artystów do
reszty zachwyconych dąbrowskim krajobrazem. Serdeczne
podziękowania złożono na ręce
organizatorów: Stowarzyszenia
Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie
Skarby”, Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
oraz Gminy Dąbrowa.
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Wojewódzkie Finały Konkursów

W Muzeum Wsi Opolskiej odbyły
się finały konkursów: „Piękna
Wieś Opolska” oraz „Nasze
kulinarne dziedzictwo – smaki
regionów”. Rozstrzygnięto również
„Wojewódzki Konkurs Koron
Dożynkowych”. Wśród laureatów
nie zabrakło przedstawicieli gminy
Dąbrowa.

J

ubileuszowa edycja konkursu „Nasze
kulinarne dziedzictwo – smaki regionów” okazała się nader szczęśliwa dla
pana Macieja Rojewskiego, właściciela
firmy (Swojskie jadło u Macieja), który
zdobył I miejsce w kategorii produkty
regionalne pochodzenia zwierzęcego za
Narockie Suszone Wędliny Dojrzewające
(polędwica, schab, boczek).

Wyróżnienie i nagrodę finansową otrzymała również miejscowość Narok, która
reprezentowała gminę w konkursie „Piękna
Wieś Opolska” oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Gminę Dąbrowa reprezentowała
również Żelazna, która brała udział w „Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych”.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.

Skarbiszowskie Święto Plonów
W Skarbiszowie
odbyły się dożynki
wiejskie, podczas których
mieszkańcy dziękowali
za obfite plony i wspólnie
świętowali zakończenie
żniw.

R

adosne świętowanie rozpoczęto nabożeństwem
w kościele pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, gdzie zgromadzeni dziękowali za tegoroczne zbiory. Liturgię sprawował ks. Witold Walusiak,
który podkreślił, że: „rolnik to
człowiek wartości, ponieważ
kieruje się dobrem ludzi, dba
o ziemię i zwierzęta, a przy
tym jest głębokiej wiary”.

parku, gdzie odbył się przepełniony atrakcjami piknik
dożynkowy. Nie zabrakło animacji dla najmłodszych, występu artystycznego pana Kazimierza Kiejzy grającego na
fletni oraz zabawy tanecznej z
DJ Blondi. Za organizację tego
wspaniałego przedsięwzięcia

odpowiadał sołtys Jerzy Niedworok, a także rada sołecka
z Mateuszem Ulańczykiem,
radnym gminy, na czele. Do
Skarbiszowa przybyli mieszkańcy z sąsiednich miejscowości. Całość zwieńczyła słoneczna pogoda i smakowite
potrawy.

Dalsze uroczystości zorganizowano w zabytkowym
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Mamy laureata Międzynarodowej
Olimpiady Geograficznej
Mieszkaniec Chróściny
Piotr Zatwarnicki fascynuje
się geografią i odnosi na
tym polu coraz większe
sukcesy. Zamiłowanie do
nauki o ziemi rozpoczęło
się już w wieku 4 lat, kiedy
to rodzice kupili trzy duże
mapy: Polski, Europy
i Świata. Wtedy to starszy
brat Marek zainspirował
Piotra, a ten z ogromnym
zainteresowaniem
zaczął śledzić owe mapy.
Wyobrażał sobie jak
wyglądają te miejsca na
żywo, jak tam może być,
jak wysokie mogą być
góry…

P

rzez cały czas mapy, umiejętności ich czytania, interpretacji i posługiwania się towarzyszyły Piotrowi.
Będąc jeszcze w gimnazjum,
Piotr z sukcesem startował
w olimpiadach geograficznych
na szczeblu okręgowym i krajowym. Od wiosny tego roku, już
jako uczeń 2 klasy Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego nr
III w Opolu, Piotr przechodził
kolejne szczeble olimpiad aż
do tytułu laureata i srebrnego
medalisty Międzynarodowej
Olimpiady Geograficznej. Cały
czas pod opieką nauczycielki
Jolanty Parkitnej-Stefaniak. Ze

względu na sytuację pandemiczną finałowa olimpiada
była przeprowadzona w systemie on-line. Polegała na tym,
że czterech reprezentantów
Polski z: Torunia, Wałbrzycha,
Rybnika i Chróściny przez trzy
dni pod okiem komisji i kamer,
w Gdyni, przechodzili kolejno:
quiz multimedialny, zadania
opisowe oraz praktyczne polegające m.in.: na identyfikacji
skał, rysowaniu map czy planowaniu osiedla. Należy dodać, że
wszystkie zadania były w języku
angielskim.
Geografia rozbudziła jeszcze
jedną pasję u Piotra, mianowicie astronomię. Obserwowanie

Zdobyły mistrzostwo Polski

Kinga Prudlik, Martyna
Lach, Violetta Baldy,
Magdalena Strzała i
Julia Mrohs to aktualne
Mistrzynie Polski
w swoich kategoriach
wiekowych.
Na ich występy składają się:
taniec, choreografia, twirling,
muzyka i perfekcyjna synchronizacja. Zdobyte Mistrzostwo
Polski upoważnia dziewczyny
do reprezentowania Polski na
Mistrzostwach Świata, które
www.gminadabrowa.pl

odbędą się w październiku
2021 w Chorwacji. Sukcesy są
wynikiem wielu lat ciężkich
treningów.
Na Mistrzostwach Polski
Mażoretek 2021 zawodniczki
zaprezentowały choreografie
grupowe z następującymi wynikami:
• Mistrz Polski w kat. Seniorki
Scena Baton - Kinga Prudlik
i Martyna Lach
• Mistrz Polski w kat. Juniorki
Scena Baton - Violetta Baldy
i Julia Mrohs:

• I Vice Mistrz Polski Kadetki
Scena Baton A - Violetta Baldy, Magdalena Strzała i Julia
Mrohs
• Mistrz Polski Kadetki Duo
Baton A - Violetta Baldy
i Wiktoria Mateja
• II Vice Mistrz Polski Seniorki Mini Formacja 2xBaton
Seniorki -Kinga Prudlik
• 4 msc. Solo Baton Seniorki
A - Kinga Prudlik
• 4 msc. Mini Formacja Baton
Seniorki A - Kinga Prudlik
Dziewczyny w tym roku
prezentowały swoje umiejętności na kilku festiwalach
mażoretkowych, z których
przywiozły wiele złotych
i srebrnych medali w swoich kategoriach. Na co dzień
trenują w grupie Mażoretek „Seniorita” pod okiem
Marty Jabłońskiej i Pauliny
Piekorz.

gwiazd przez teleskop oraz robienie im zdjęć to jedna z form
spędzania wolnego czasu, do
których dołącza również jazdę
na rowerze odkrywając ciekawe
zakątki gminy Dąbrowa.
Piotrowi gratulujemy niesamowitej wiedzy i pracowitości
oraz życzymy dalszych sukcesów.

Złoto
w sztafecie
4x100 m

Maja Januszewska, Anita
Cieślik, Karolina Jessa
i Amelia Maibaum to złote
medalistki Mistrzostw
Powiatu Opolskiego
w Ozimku, w sztafecie
4*100 metrów.
Dziewczęta na co dzień są
uczennicami Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie. Sukces w sztafecie to wynik ich ciężkiej pracy, talentu, a także zaangażowania trenerów Bartłomieja
Walków i Rafała Ochlusta.
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Remont świetlicy w lipowej
Po wielu latach sołectwo
Lipowa doczekało się
remontu świetlicy
wiejskiej. W ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
pozyskano na ten cel 156
tys. złotych.

D

zięki realizacji zadania
wnętrze świetlicy zmieniło
się nie do poznania. Zakres
prac obejmował: wymianą instalacji hydraulicznych
i elektrycznych, częściowe
rozebranie i remont ścian
oraz posadzek, przebudowę
łazienek i kuchni wraz z wyposażeniem, wymianę drzwi,
wydzielenie i adaptację miejsca na garaż.
Jednym słowem miejsce to
zyskało nowy wygląd, a przede wszystkim odpowiada na
potrzeby. Poprawiała się jego
funkcjonalność i dzięki temu
zwiększy się oferta kulturalna
i rekreacyjna dla mieszkańców
sołectwa i gminy. W przyszłości planowany jest remont
elewacji zewnętrznej, której
projekt możemy pokazać na
wizualizacjach.

Wójt partnerskiej gminy, Dąbrowa Mogileńska,
Marcin Barczykowski przybył z odwiedzinami
do naszej gminy. Spotkanie z przedstawicielami
samorządu dotyczyło omówienie współpracy, a także
podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju szkół.

Dwie Dąbrowy wspólny cel
Dąbrowa Mogileńska to gmina położona w województwie
kujawsko-pomorskim. Partnerstwo z naszą gminą zawiązane
zostało w 2012 roku. Ostatnia wizyta Marcina Barczykowskiego,
wójta gminy partnerskiej gminy z Katarzyną Gołębiowską-Jarek,
wójtem gminy Dąbrowa dotyczyło poszerzenia współpracy w zakresie szkolnictwa.
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Festiwal młodych twórców
filmowych

Festiwal zakończył cykl
warsztatów filmowych
realizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie.
Uczestnikami projektu
Wy-twórcy.pl Akademia
Młodego Filmowca byli
młodzi mieszkańcy
gminy Dąbrowa.

W

ramach zajęć podczas
wakacji odbył się cykl
dwutygodniowych warsztatów filmowych, których efekt,
w postaci filmów krótkometrażowych zaprezentowany
został podczas festiwalu,
wyjaśnia Anita Jonczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Podczas zajęć młodzi
twórcy poznali tajniki tworzenia filmów. Sami przygotowali scenariusze, rekwizyty,
wcielili się w role reżyserów
i aktorów, dodaje Anita Jonczyk. Projekt realizowany
w ramach programu EDUKO Bardzo Młoda Kultura
2019-2021Opolskie. Dofinansowany ze środków Miniwww.gminadabrowa.pl

sterstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021
oraz budżetu Województwa
Opolskiego miał na celu aktywizację dzieci i młodzieży do
twórczego wykorzystania czasu wolnego. Na ten cel ośrodek kultury uzyskał wsparcie
w kwocie 8 000 szł.
Oprócz warsztatów i festiwalu uczestnicy odbyli wizytę studyjną do Kina Meduza
w Opolu. Było to dla nich
okazją poznania funkcjonowania kina od strony technicznej.
Partnerami projektu byli
Jakub Mickiewicz, Lokalna TV produkcje filmowe,
Stowarzyszenie „Opolskie
Lamy”. „Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie
Dąbrowa, szkoły podstawowe w Dąbrowie, Chróścinie
i Naroku. Organizatorem
konkursu było Muzeum Śląska Opolskiego.
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Komisja Europejskiej Odnowy Wsi

2 września 2021 roku
przedstawiciele komisji
konkursu o Europejską
Nagrodę Odnowy
Wsi organizowanego
przez Europejskie
Stowarzyszenie
Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Odnowy
Wsi ARGE odwiedzili
gminę Dąbrowa
wytypowaną przez zarząd
województwa opolskiego.

M

otto prestiżowego konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi brzmiało: „Lokalne odpowiedzi na
globalne wyzwania”, a gmina
Dąbrowa jako jedyna w Polsce
otrzymała stosowną rekomendację. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego docenił podejmowane przez nią
inicjatywy, jak również zaan-
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gażowanie społeczne i aktywność liderów.
- Dla wiejskiej gminy jaką
jest Dąbrowa samo zgłoszenie
do tak prestiżowego konkursu jest ogromną nobilitacją
i świadectwem na to, że podejmowane przez nas działania zauważalne są na arenie
wojewódzkiej, wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt
gminy Dąbrowa. Do wizyty
komisji przygotowywaliśmy
się kilka miesięcy, uzgadniając wszelkie szczegóły czy
przygotowując trasę objazdu.
Dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców udało się
nam przygotować naprawdę
imponujące wydarzenie, dodaje wójt. Dziękuję wszystkim,
którzy nas w tym wsparli.
Powodów do dumy w gminie nie brakuje. Piękne tere-

ny zielone, obiekty sportowe i rekreacyjne, działania
społeczne. Odpowiedzią na
codzienne problemy i troski
mieszkańców jest m.in. publiczny żłobek usytuowany
w Żelaznej, który umożliwia
młodym rodzicom powrót do
pracy oraz 4 kluby seniora aktywizujące najstarszych mieszkańców. Ponadto gmina opie-

kuje się zabytkami, organizuje
liczne wydarzenia sportowe
i kulturalne, a w planach ma
kolejne inwestycje.
Podczas wizytacji komisarzy konkursu, zaprezentowano
odpowiedzi gminy Dąbrowa na potrzeby społeczności,
a także efekty podejmowanej
z nią współpracy. Zwrócono
szczególną uwagę na inicjatywy

www.gminadabrowa.pl
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ARGE z wizytą w gminie Dąbrowa
lokalne, ochronę środowiska,
rozwój i dialog społeczny. Komisja odwiedziła Dąbrowę, Narok, Żelazną i Chróścinę, gdzie
mieści się park dworski zrewitalizowany i odnowiony dzięki
dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczyli w tej ważnej

www.gminadabrowa.pl

dla całego regionu wizycie,
a ich zaangażowanie zachwyciło wizytujących. Werdykt
zostanie ogłoszony niebawem, niemniej niezależnie od
niego najważniejsza jest nasza
fantastycznie prosperująca
wspólnota.
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Piknik Vege w Karczowie
W Stajni Karczów już
po raz drugi odbył się
Vege Piknik, na który
zaprosili gospodarze
Natalia i Kamil Gitlar.
Na imprezie pojawiły
się tłumy miłośników
zdrowego i smacznego
jedzenia, a zarazem osób
którym nie jest obojętny
los zwierząt.

C

zekało tam mnóstwo atrakcji m.in.: ciekawe wykłady
o prostej vege diecie, o tym
jak się zrelaksować, jak odbudować relację między nami
a innymi gatunkami. Dla
aktywnych była możliwość
wspólnego treningu obwodowego. Na stoiskach gastro
czekały słodkie i wytrawne

vege pyszności, a właściciele
tego miejsca serwowali grillowane wyroby z tofu i soi. Były
też stoiska z naturalnymi kosmetykami, rękodziełem oraz
loteria fantowa.
Najmłodsi uczestnicy mogli zrobić tatuaż na bananach
albo własnoręcznie stworzyć
swoją imienną eko torbę.
Stajnia koni i wybieg ze zwierzętami były oczywiście dostępne dla zwiedzających, co
dawało jeszcze więcej radości
z kontaktu z naturą. Na zakończenie w sielskich okolicznościach przyrody, na gitarze
zagrał i zaśpiewał Filip Bracken, Australijczyk mieszkający w Opolu. To była naprawdę
świetna impreza.

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji,
której celem jest popularyzowanie czytania wśród
dzieci. Do wspólnego czytania zaproszona została
również Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy
Dąbrowa, która zaprezentowała dzieciom książkę
o tematyce ekologicznej.

Potrójne szczęście z Ciepielowic
Gminna społeczność powiększyła
się o trzech nowych mieszkańców.
Karolek, Wojtuś i Staś to trojaczki
z Ciepielowic, które w czerwcu
przyszły na świat w Klinicznym
Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii w Opolu.
Rodzice dzieci nie kryją radości z powodu narodzin maluchów. Nie ukrywają,
że pracy przy takiej gromadce jest wiele,
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ale mogą liczyć na pomoc rodziny i oczywiście starszej córki Zosi.
- Takie narodziny w naszej gminie to
niezwykłe wydarzenie, dlatego też postanowiła osobiście poznać nowych mieszkańców i pogratulować rodzicom potrójnego
szczęścia, mówi Katarzyna GołębiowskaJarek, wójt gminy Dąbrowa. Podczas wizyty wójt w imieniu społeczności lokalnej,
wręczyła mamie i tacie list gratulacyjny,
a ich pociechom upominki.
www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

wrzesień
2 0 2 1

został Rozstrzygnięty przetarg
na odbiór odpadów
Urząd Gminy Dąbrowa rozstrzygnął przetarg na
odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy
Dąbrowa na rok 2022 r. Oferty złożyły dwie firmy
tj. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków
Wiesław Strach z Częstochowy oraz Remondis Opole
Sp. z o.o. Pierwsza firma przedstawiała kalkulację
w wysokości 2 703 681,72 zł, druga w kwocie 2 448
646,20 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu
do oferty na rok 2021, gdzie wartość przetargowa
wyniosła 1 684 249,74 zł.

G

wałtowny wzrost cen odbioru odpadów to skutek rosnących kosztów zagospodarowania tych odpadów, trudności
ze zbyciem surowców wtórnych przeznaczonych do recyclingu
i spadek cen ich sprzedaży i problemów z zagospodarowaniem
odpadów, których nie wolno składować na wysypiskach. Do
tego dochodzą wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie
odpadów z 170 zł do 270 zł za tonę w stosunku do 2019 r. oraz
małe zaangażowanie producentów opakowań w ograniczenie
ilości odpadów.

Na ostateczną wysokość opłat za odbiór odpadów składa się
kilka elementów, do których należą: całoroczny odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów wytworzonych
w gospodarstwach domowych, okresowe zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, administrowanie systemem, w tym
wynagrodzenia pracowników, obsługa systemów informatycznych, wysyłka zawiadomień i wszelkiej korespondencji czy też
edukacja ekologiczna.
W związku z zaistniałą sytuacją na rynku odpadów
wzrost cen jest nieunikniony. Od 1 stycznia 2022 roku
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie
wynosiła 32 zł od osoby miesięcznie. Dla rodzin wielodzietnych przewidziano ulgę w wysokości 15 zł od gospodarstwa
domowego.
Gmina rozlicza się od kilku lat za każdą tonę odebranych
od mieszkańców śmieci (jedna możliwa forma rozliczenia).
Ceny poszczególnych frakcji różnią się między sobą, dlatego
tak istotne jest ograniczenie ilości śmieci oraz ich właściwa
segregacja.

Święto Pieczonego Ziemniaka w Siedliskach
W sołectwie Siedliska
odbyło się Święto
Pieczonego Ziemniaka,
na którym gościli
członkowie Polskiego
Związku Niewidomych.
Podczas wspólnej zabawy
nie zabrakło swojskiej
kuchni i muzycznych
akcentów.
Ośrodkiem jesiennej imprezy była leśna altana Koła Łowieckiego nr 4 „Knieja”, gdzie
zaproszonych gości serdecznie
przywitał Prezes – Tadeusz
Kolbusz, Wójt Gminy Dąbrowa – Katarzyna Gołębiowska
-Jarek i Leśniczy – Janusz
Gruszka. Uczestnicy wydarzenia zasiedli do stołów, na których pojawiły się nie tylko pieczone ziemniaki wyjęte prosto
z ogniska, ale także grillowana
www.gminadabrowa.pl

kaszanka, chleb ze smalcem
i ogórkiem kiszonym oraz tradycyjny bigos myśliwski.
Zabawa nie mogła się odbyć bez muzycznego towarzy-

stwa. O taneczne rytmy zadbał
pan Kazimierz Kiejza, który
grał na fletni i śpiewał przeboje z dawnych lat. Magiczne otoczenie lasu i słoneczna

pogoda sprzyjały niekończącym się rozmowom. Biesiada
trwała w najlepsze i niewątpliwie dostarczyła wszystkim
pięknych wspomnień.
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Wojewoda Opolski
odwiedził naszą gminę
Spotkanie z przedstawicielami samorządu dotyczyło
przede wszystkim omówienia kluczowych problemów,
dotykających mieszkańców naszej gminy. Poruszono
również kwestie możliwości dalszego jej rozwoju.

J

ednym z ważnych punktów wizyty wojewody były odwiedziny
w firmie KRAUSE Design w Naroku. Właściciele firmy Roland
i Sylwia Krause zaprezentowali profil działalności rodzinnego
przedsiębiorstwa oraz oprowadził delegację po nowoczesnej hali
produkcyjnej.

Szanowni Mieszkańcy
gorąco zachęcamy, aby w rozliczeniu podatkowym wskazywali Państwo Gminę
Dąbrowa, jako miejsce swojego zamieszkania (złożenie deklaracji PIT w II Urzędzie
Skarbowym w Opolu). Zgodnie z przepisami 38,16 % podatku PIT podatnika trafia
do gminy miejsca zamieszkania.
Udział w podatku to znaczące źródło
zasilające budżet gminy i wspomagające jej
rozwój oraz pozwalające na finansowanie
nowych zadań. Z wymienionych środków
finansowane są takie zadania jak np. budowa i modernizacja dróg, oświetlenie uliczne,
remonty w szkołach oraz utrzymanie przedszkoli, żłobka oraz świetlic wiejskich.
Przez cały rok możecie Państwo zaktualizować swoje dane poprzez złożenie do Urzędu Skarbowego druku ZAP 3.

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska - Jarek
ogłasza nabór na zastępstwo
na stanowiska urzędnicze:

USŁUGI
KSIĘGOWO-RACHUNKOWE
KSIĘGOWOŚĆ  KADRY  PŁACE

ds. Budownictwa
ds. obsługi kasy
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do
Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
Szczegóły na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej.

www.gminadabrowa.pl

EWA WIDACHA
Twoja księgowa

P.H.U. EUREKA
Ewa Widacha

ul. Lipowa 1
tel. 692 742 521
49-120 Dąbrowa ewa.widacha@op.pl
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Polska literatura nie jest nam obca
Tegoroczna edycja
Narodowego Czytania
upłynęła pod znakiem
„Moralności pani
Dulskiej” autorstwa
Gabrieli Zapolskiej.
Wspólnego czytania
nie mogło zabraknąć
w gminie Dąbrowa. Na
deskach małej sceny swoje
aktorskie talenty ujawnili
radni gminy.

N

a dziedzińcu dąbrowskiego zamku przedstawiono
jedną z najważniejszych sztuk
Gabrieli Zapolskiej – „Moralność pani Dulskiej”, która
została wybrana jako lektura
jubileuszowej, dziesiątej edycji
Narodowego Czytania. Prezydencka inicjatywa ma na celu
zachęcenie Polaków do lektury sztandarowych dzieł polskiej literatury.
O oryginalne wykonanie
tragifarsy zadbali członkowie
rady gminy. Ich występ przysporzył wszystkim zainteresowanym wiele refleksji oraz
uśmiechów, a przede wszystkim dobrej zabawy. Za produkcję i reżyserię odpowia-

dała Jolanta Kubów, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie.
W poszczególne role wcielili się:
1. Maria Sikora – Aniela Dulska, tytułowa bohaterka;
2. Andrzej Pochopień – Felicjan Dulski, mąż Dulskiej;
3. Serafin Misiek – Zbyszko,
syn Dulskich romansujący
z Hanką;
4. A n n a K r z y ż a n o w s k a
i Elżbieta Golas – Hesia
i Mela, córki Anieli i Felicjana;
5. Kornelia Kansy – Hanka,
służąca w domu Dulskich;
6. Mariola Wieczorek - Juliasiewiczowa, radczyni,
krewna Dulskiej;

7. Maria Rynkowska – lokatorka.
Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie

należą się wielkie oklaski
i podziękowania. A my nie
możemy doczekać się już
kolejnej edycji Narodowego
Czytania.

Złota jesień u seniorów
W klubie seniora w Nowej Jamce odbyło się niezwykłe
powitanie jesieni. Uczestniczyli w nim seniorzy z kilku
klubów, a także przedstawiciele samorządu gminy.
- To wspaniała okazja do spotkania i spędzenia mile czasu w
gronie przyjaciół, tłumaczą seniorzy. Niestety pandemia mocno
ograniczyła nasze kontakty społeczne i działalność klubów, ale
teraz staramy się nadrobić ten czas, dodają.
Podczas spotkania nie zabrakło pysznego poczęstunku, jak
„u babci”, ciasta ze śliwką i kruszonką czy pajdy chleba ze smalcem. Przy dźwiękach dobrze znanych utworów seniorzy spędzili
wspaniały czas.
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Oktoberfest w Mechnicach
Już po raz czwarty w Mechnicach odbyło się
prawdziwe święto piwa i kultywowania tradycji.
Oktoberfest po rocznej przerwie spowodowanej
pandemią, zgromadził mieszkańców całej gminy.
Organizatorem wydarzenia był LZS Mechnice.

prosie, a także ręcznie zdobione pierniki. Nie mogło zabraknąć
również piwa, które w tym dniu było szczególnie celebrowane.

J

est pięknie, wesoło, kolorowo, atmosfera jest cudowna, mówili
uczestnicy wydarzenia. Ubraliśmy dziś tradycyjne bawarskie
stroje, aby podkreślić charakter imprezy. Bardzo podoba się
nam pomysł na jej organizację.

Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji. Oprócz występów
artystycznych i zabawy tanecznej dla uczestników przygotowany był poczęstunek tradycyjna golonka z kapustą, pieczone

#SZCZEPIMYSIĘ
Do końca września na terenie gminy Dąbrowa realizowany był ministerialny program dotyczący promocji
szczepień. Podczas wielu wydarzeń gminnych mieszkańcy mieli możliwość skorzystać z punktu
informacyjnego, obejrzeć film promujący te akcję, a także zapoznać się z informacjami promocyjnymi
w lokalnej gazecie „Życie gminy Dąbrowa”.
www.gminadabrowa.pl
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Adam Bielecki z Niewodnik to energiczny,
uśmiechnięty, pozytywnie zakręcony 15-latek.
Niestety, pełnię szczęścia odbiera mu ciężka i rzadko
spotykana choroba Recklinghausena, inaczej zwana nerwiakowłókniakowatością typu 1.
Chłopiec urodził się z kilkoma znamionami na ciele
(w tej chwili ma ich ok. 40), obniżonym napięciem mięśniowym, płaskostopiem i koślawością kolan. Rehabilitacja
zalecana przez specjalistów nie przynosiła oczekiwanych
efektów, a liczne konsultacje medyczne nie dawały odpowiedzi na pytanie, co właściwie dzieje się z Adamem.
Dopiero w październiku 2016 roku postawiono trafną
diagnozę.
Adam ma duże problemy z pamięcią, traci równowagę, co skutkuje licznymi upadkami, dokucza mu światłowstręt i częsty silny ból głowy. Wyniki badań TK kręgosłupa ujawniły liczne skupiska nerwowłókniaków, więc
przeszedł konieczną operację w klinice w Zakopanem –
wstawiono mu pionizujący stabilizator (guzów nie rusza-

no, gdyż oplatają kręgosłup blisko rdzenia kręgowego).
Nerwowłókniaki sieją spustoszenie w całym ciele, również
w głowie i w oczach, stąd olbrzymie ryzyko wystąpienia
glejaka nerwu wzrokowego.
W 2020 roku Adam trafił do Szpitala Uniwersyteckiego
w Bydgoszczy na Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Tam zaproponowano leczenie Selumatynibem
(Koselugo), niestety niedostępnym w Polsce dla dzieci.
Lek można jednak sprowadzić z USA – obecnie to jedyna szansa na zatrzymanie rozwoju choroby i nadzieja na
normalne życie!
Koszt leczenia jest ogromny – miesięczna terapia
wynosi 80.000 zł i musi trwać mniej więcej 3 lata, by
była w pełni skuteczna, co w sumie daje ok. 3.000.000 zł.
Rodzina nie jest w stanie sama uzbierać takiej kwoty, stąd gorąca prośba: zainwestuj w przyszłość Adama!
Każda złotówka ma znaczenie. Możliwe, że kiedyś i On
będzie mógł pomóc innym – wierzymy, że dobro powraca
ze zdwojoną siłą!
Jeśli chcesz wspomóc Adama
w walce o życie, prosimy o:
> wpłatę pieniędzy przez pośrednictwo
FUNDACJI SŁONECZKO
nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
tytułem 811/B Bielecki Adam
> udział w licytacjach na Facebooku
(profil „Ekipa Adama Licytacje”)
> udział w zbiórce przez stronę www.siepomaga.pl

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– 402-64-49
gokir@gminadabrowa.pl Reklama: tel. 77– 402-64-49
Druk: Eurocent tel. 77 44 10 777 biuro@eurocent.opole.pl

16

www.gminadabrowa.pl

