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Trwające inwesTycje:
 rewitalizacja glinianek w  Dąbrowie. Na realizację zadania otrzymano 85% dofinansowania w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego, planowany termin zakończenia prac koniec bieżącego roku
 rewitalizacja 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

 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 u. Cmentarnej w Karczowie. Koszt oszacowano na 170.000 zł, zadanie finansowane jest 

z budżetu Gminy Dąbrowa
 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 

zakończone inwesTycje:
 termomodernizacja zespołu żłobkowo-przedszkolnego w  Żelaznej. Wartość całkowita zadania wyniosła 

600 000 zł. 70 % dofinansowania pozyskano z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
 przebudowa ul. Kolejowej w  Dąbrowie, całkowita wartość zadania wyniosła 1 400 000 złotych. 
 60% dofinansowania samorząd gminy pozyskał ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

eKSPReS inWeSTycyJny
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Wójt Gminy Dąbrowa 
Katarzyna Gołębiowska 
– Jarek podziękowała 
pracownikom socjalnym  
za pracę na rzecz 
mieszkańców gminy, za 
otwartość na ich potrzeby 
i problemy. 

Za empatię, współczucie 
i  ofiarowane serce. Jed-

nocześnie życzyła Paniom 
satysfakcji,  wielu sukcesów 
i pomyślności zarówno w ży-
ciu zawodowym jak i prywat-
nym. Panie otrzymały kwiaty 
i okolicznościowe listy gratu-
lacyjne.

W tym miejscu warto wspo-
mnieć jak w ciągu 30 lat zmie-
nia się pomoc społeczna w Pol-

sce. Kiedyś kojarzona była 
tylko z wypłatą świadczeń pie-
niężnych. Obecnie koncentruje 
się ona na aktywnych formach 
wsparcia. Pracownicy pomocy 
społecznej mobilizują, akty-
wizują petentów tak by ogra-
niczać konieczność wsparcia 
materialnego. Dziś praca spo-
łeczna to profesjonalna pomoc. 

Obecnie do zadań gminne-
go ośrodka pomocy społecz-
nej należą m.in.: prowadzenie 
3 klubów seniora, placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci 
prowadzona w formie podwór-
kowej, organizacja  warsztatów 
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców. 
Prowadzone są kampanie spo-

łeczne nt. „Obojętność gorsza 
niż mróz” oraz „Stop przemo-
cy w gminie Dąbrowa”.  Do-
datkowo w Ośrodku Pomocy 
Społecznej pełnione są dyżury 
przez specjalistów jak: psycho-
log, pedagog, terapeuta, członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Jak podkreśla Małgorzata 
Zaparta – kierownik gminnego 
OPS  - celem ośrodka jest cią-
głe doskonalenie form wsparcia 
z zakresu proponowanych usług 
tak by jak najpełniej zaspokajać 
potrzeby osób i rodzin. Ważna 
jest też współpraca Ośrodka z 
jednostkami samorządu. Po pro-
stu współpraca się opłaca, a to 
przekłada się na prowadzone 
działania i realizowane zadania 
na rzecz naszych mieszkańców.

DzIeń pracownIKa SocjalneGo

Najmłodszy gminny park 
otrzymał prestiżowe 
wyróżnienie w konkursie 
na „Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa 
Opolskiego”

Jak czytamy w uzasadnieniu 
wyróżnienie przyznano za 

wykreowanie nowej, atrakcyjnej 
i przyjaznej dla użytkowników 
ogólnodostępnej przestrzeni 
rekreacyjno-wypoczynkowej 
w centrum wsi. Zauważono,  że 
poprzez elementy dekoracyjne 
i nasadzenia roślinności, nawią-
zujemy do cech przyrodniczych 
starorzecza Odry. Doceniono 
nas również za dbałość o bio-
różnorodność  i zastosowanie 
w tym miejscu infrastruktury 
edukacyjnej.

parK wIejSKI w nIewoDnIKach  
w GronIe laureatów
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W  gminnych szkołach 
i przedszkolach 
uroczyście upamiętniono 
103 rocznicę odzyskania 
niepodległości. 

W    Dąbrowie akademię 
z    okazji święta przy-

gotowali uczniowie klasy 6. 
Przybliżono rys historyczny,  
a  pieśni o  tematyce patrio-
tycznej w  wykonaniu szkol-
nego chóru podkreśliły  naro-
dowy charakter uroczystości.

Uc z n i o w i e  z e  s z k o ł y 
w  Chróścinie równie podnio-
śle świętowali niepodległość. 
Były śpiewy patriotycznych 

pieśni oraz wręczone zostały 
nagrody laureatom szkolnych 
konkursów plastyczno-histo-
rycznego dla klas 1 – 3 pod 
hasłem „11 listopada – wol-
ność w  bieli i  czerwieni” oraz 
dla klas 4 – 8 „Bohaterowie 
wolności”. Uczennice klasy 7 
b wykonały taniec z  flagami 
do utworu Shadowfall zespołu 
Audiomachine.

Obie szkoły wzięły również 
udział w  ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”. Punk-
tualnie o  godzinie 11.11 we 
wszystkich klasach rozległ 
się Mazurek Dąbrowskiego. 
W  ten sposób wspólnie ucz-
niowie i  nauczyciele uczcili 

DzIeń nIepoDleGłoścI

PSP Dąbrowa

Dzień Niepodległości.
W  Naroku natomiast ucz-

niowie przygotowali program 
artystyczny w  formie teatru 
cieni ukazujący drogę Pola-
ków do niepodległości. Ca-
łość była wzbogacona poezją 
i  pieśniami patriotycznymi. 

Pamiętano także o  świętym 
Marcinie, którego wspomina-
my właśnie 11 listopada. Za-
prezentowano publiczności 
sceny z  życia świętego, a  na 
zakończenie poczęstowano 
zebranych tradycyjnymi ro-
galami marcińskimi.

PSP Narok

PSP ChróścinaPrzedszkole Chróścina
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centrum aKtywnoścI loKalnej 
w  DworKu w  chróścInIe

Gmina Dąbrowa pozyskała środki na przebudowę 
i  adaptację zabytkowego budynku dworskiego na 
gminną bibliotekę, która stanowić będzie ośrodek 
kultury nowej generacji. 

Przyznane środki w  kwocie 1.429.980 zł pochodzą z  Naro-
dowego Programu Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek in-

terwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, finansowany 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa, Narodowego i  Sportu. 
Beneficjentem jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Obiekt przejdzie gruntowną przebudowę w  wyniku, której 
będzie w  pełni dostępny dla osób z  niepełnosprawnościa-
mi. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą połączyć 
historię z  nowoczesnością. Zabytkowy dworek z  XIX wieku 
zachowa swój unikalny kształt i zabytkowe elementy. Wnętrze 
natomiast będzie wykonane z  uwzględnieniem współczesnych 
standardów. Wykorzystane zostaną nowoczesne technologie 

termomodernizacyjne i  odnawialne źródła energii. Aranżacja 
i  wyposażenie poszczególnych pomieszczeń uwzględniać bę-
dzie zastosowanie nowoczesnych mediów i  urządzeń elektro-
nicznych. Idąc z  duchem czasu biblioteka podzielona będzie 
na strefy funkcjonalne. Znajdziemy tam Strefę wolnej kultury 
czyli wypożyczalnię z  punktem samodzielnego zamawiania 
książek, z  wykorzystaniem wrzutni książek, punktem do 
słuchania muzyki i  odsłuchem audiobooków oraz dostępem 
do kawiarenki i  stolików kawowych. W  budynku znajdzie 
się również przestrzeń dla Strefy dziecięcej – „książkolandii” 
obejmującej wypożyczalnię dla dzieci wraz salą kreatywnej 
pracy z  najmłodszymi. Kolejna, Strefa aktywnego seniora za-
wierać  będzie miejsce do aktywnej pracy z  seniorami oraz 
klub czytelniczy. Będzie też Strefa kultury czyli sala wysta-
wiennicza oraz Strefa młodzieży z salką kinową, jako punkt 
spotkań młodzieży. Dzięki przebudowie budynku połączone 
zostaną funkcje nowoczesnej biblioteki z  centrum kultury in-
tegrującym społeczność lokalną. 

W   kompleksie dworkowym znajdzie się również 
mie jsce  na  spotkania  organizac j i  pozarządow ych 
z   terenu gminy m.in.:   Stowarzyszenie Miłośników 
Chróściny, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-
ców na Śląsku Opolskim, Szkółka Wędkarska „Różan-

ki”. Ponadto mieścić się tam będzie: przychodnia z  ap-
teką, placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 
3, punt gastronomiczny i  miejsce dla start-upów czyli 
młodych ludzi, którzy maja pomysł na otwarcie dzia-
łalności gospodarczej.
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Rozmowa z Katarzyną 
Gołębiowską-Jarek  
wójt gminy Dąbrowa

 – Minęły już trzy lata Pani 
kadencji, jakimi sukcesami 
może się pani pochwalić?

 – Przede wszystkim cieszę 
się z  zaufania, jakim obda-
rzyli mnie nasi mieszkańcy-
wyborcy. Mam nadzieję, że od 
pierwszego dnia mojego urzę-
dowania nie zawiodłam ich, bo 
cały czas działam, aby w Gmi-
nie Dąbrowa żyło się lepiej. To 
dla mnie ważne, bo na zaufa-
nie pracować trzeba całe lata, 
a stracić w jeden dzień.

 – Co rusz słychać, że gmi-
nie udało się pozyskać dodat-
kowe środki.

 – To prawda, że radzimy 
sobie w tym temacie nieźle. 
Razem z moim zespołem uda-
ło się pozyskać środki, które 
sfinansowały inwestycje gmin-
ne warte ponad 27 milionów.  
Pieniądze pochodzące z róż-
nych programów, europej-
skich i rządowych mają na celu 
poprawę infrastruktury oraz 

jakość życia w naszej gminie. 
Gołym okiem widać pozytyw-
ne zmiany.

 – To proszę konkretniej.
 – W odpowiedzi na po-

trzeby naszych mieszkańców 
remontujemy i przebudowuje-
my gminne drogi. W tym roku 
będzie to ponad 5 kilometrów, 
a w dotychczasowej kadencji 
dwa razy więcej. Spektakular-
ne jest powstanie zupełnie no-
wej drogi łączącej Ciepielowice 
z Karczowem. W planach mam 
także połączenie Karczowa 
z Narokiem.

 – A drogi nie należące do 
was. Jak to wygląda?

 – Też jest powód do wiel-
kiego zadowolenia. Narok 
otrzymał nową drogę wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, 
tj. chodnikami, przystanka-
mi i zatoczkami autobusowy-
mi oraz zjazdami do posesji. 
W  Mechnicach podobnie, 
podczas rozbudowy drogi wo-
jewódzkiej  nr 435 powstały 
chodniki, przystanki autobu-
sowe i oświetlone przejścia dla 
pieszych.  Przebudowano rów-
nież 3 skrzyżowania, powstała 
zatoczka autobusowa i zjazdy 
do posesji. W Niewodnikach 
na drodze wojewódzkiej wy-
remontowano most. Został 
wzmocniony, poszerzony i roz-

budowany o chodnik dla pie-
szych, zwiększono także jego 
nośność.

 – Od początku prac y 
w charakterze wójta mocno 
angażuje się Pani w działania 
poprawiające środowisko.

 – Moim mottem jest zielona, 
przyjazna i dynamiczna Gmina 
Dąbrowa. Dlatego też robię co 
mogę, aby chronić środowisko 
naturalne. Połowę pozyskanych 
środków finansowych przezna-
czyliśmy na działania z  tym 
związane. Obecnie realizujemy 
duży projekt z bioróżnorodno-
ści obejmujący m.in.: rewita-
lizację glinianek w Dąbrowie 
oraz Alei Lipowej w Naroku, 
a także budowę parku w Że-
laznej. Wcześniej praktycznie 
od podstaw wybudowaliśmy 
nowy park wiejski w Niewod-
nikach, który już zdobył nagro-
dę, a także przeprowadziliśmy 
rewitalizację parku dworskiego 

w Skarbiszowie. Wszędzie tam 
poza ochroną drzew i krzewów, 
nasadzaliśmy rodzime gatunki, 
powstawały alejki spacerowe, 
montowaliśmy infrastrukturę 
towarzyszącą w postaci tablic 
edukacyjnych, budek lęgowych 
czy ławek. Dbając o środowisko 
pomagamy mieszkańcom pozy-
skać dotacje na wymianę źródeł 
ciepła, na bardziej ekologiczne. 
Wkrótce rozpocznie się budowa 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych oraz 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Skarbiszów.

 – Samorządowcy często 
powtarzają, że największe 
wydatki to finansowanie 
oświaty.

 – Tak jest, ale narzekanie 
nic tu nie pomoże. Trzeba so-
bie radzić. Zawsze uważam, że 
każda złotówka zainwestowana 
w oświatę, kulturę i sport po 
latach zwraca się wielokrotnie. 

nIe boję SIę wyzwań!
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Mając więc na uwadze dobro 
i rozwój dzieci oraz rodziny 
stworzyliśmy pierwszy w oko-
licy gminny zespół żłobkowo
-przedszkolny. Kraina Malu-
cha mieszcząca się w Żelaznej 
jest placówką wychowującą 
i opiekującą się naszymi naj-
młodszymi mieszkańcami. 
W odpowiedzi na aktywny styl 
życia naszego społeczeństwa na 
terenie gminy mamy świetnie 
działające kluby sportowe, klu-
by seniora oraz Gminny Ośro-
dek Kultury i Rekreacji z bo-
gatą ofertą dla mieszkańców. 
W każdej miejscowości mamy 
świetlice wiejskie, które stara-
niem sołtysów oraz budżetu 
gminy z roku na rok pięknieją. 
Te miejsca są doskonałym spo-
sobem na integrację społecz-
ności lokalnej. W najmłodszej 
tego typu placówce – świetlicy 
w Lipowej, będziemy promo-
wać życie w zgodzie z naturą 
poprzez zajęcia z końmi.

 – Mieszkańcy chcą uczest-
niczyć w zmienianiu swojej 
okolicy. Interesują się co-
dziennymi sprawami?

 – W ostatnim czasie zde-
cydowanie poprawiła się ko-
munikacja Urzędu z miesz-
kańcami. Wykorzystujemy 
do tego także media społecz-
nościowe, a sprawna obsługa 
i fachowa pomoc bardzo nas 
wyróżnia. Dla przykładu po-
dam, że od początku roku do 
końca października przyjęli-
śmy do Urzędu 11.027 pism, 
wysłaliśmy 12.724 pism do 
mieszkańców i innych urzę-
dów. Pracujemy i  obsługu-
jemy ludzi przez cały czas, 
nawet pomimo covidowych 
obostrzeń. Tylko przez jeden 
tydzień w tym roku Urząd był 
zamknięty, ponieważ sytuacja 
zdrowotna personelu unie-
możliwiła nam obsługę oso-
bistą mieszkańców. Natomiast 
Urząd cały czas był czynny 

i sprawy były załatwiane zdal-
nie.  Moją dewizą jest być ot-
wartą na mieszkańców i ich 
potrzeby.

 – Co dalej. Mam na myśli 
plany zawodowe?

 – Wyzwań na przyszłość się 
nie boję. Czekam na nie! 
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Już od nowego roku 
mieszkańcy wsi: Lipowa, 
Narok, Niewodniki, Nowa 
Jamka, Prądy oraz Siedliska 
będą mogli ubiegać się 
o  dotację na wybudowanie 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków. 

Dla miejscowości gdzie nie ma 
sieci kanalizacyjnej  lub nie 

planuje się jej budowy, Rada Gmi-
ny Dąbrowa proponuje wsparcie 
finansowe na ten cel. Właściciel 

nieruchomości, który otrzymał 
ostateczną decyzję o  pozwoleniu 
na budowę przydomowej oczysz-
czalni lub dokonał zgłoszenia jej 

budowy (wymagany dokument 
opatrzony adnotacją Starostwa Po-
wiatowego o  braku sprzeciwu do 
przedmiotowego zgłoszenia) oraz 
po złożeniu odpowiedniego wnio-
sku w  Urzędzie Gminy Dąbrowa, 
będzie mógł otrzymać dotację. 
Dotacja w  wysokości 2.000,00 zł 
obejmować będzie wydatki zwią-
zane z  zakupem i  montażem 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków (muszą być one poniesione 
po podpisaniu umowy o  udziele-
nie dotacji przez gminę). 

In for m a c j a  o     n ab or z e 
wniosków nastąpi w  formie 
zawiadomienia Wójta Gminy 
Dąbrowa i  podana zostanie 
d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o -
ści. Jednocześnie, dokładne 
szczegóły dotyczące zasad 
udzielania  dotac j i  określa 
u c h w a ł a  n r  X X X / 2 6 3 / 2 1 
R a d y  G m i n y  D ą b r o w a 
z  dnia 27 maja 2021 r., która 
dostępna jest w   Biuletynie 
Informacji Publicznej Gmi-
ny Dabrowa. 

Dotacje Do przyDomowych 
oczySzczalnI ścIeKów 

Zmiany w  nalicZaniu opłaty 
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,
Od nowego roku zmieni się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Cena jaką gmina płaci za odbiór odpadów 
wynika z przetargu. W tym roku po raz kolejny przetarg wygrała firma  Remondis Opole Sp. z o.o., która zaoferowała cenę 
2.448.646 zł. Druga firma startująca w przetargu przedstawiła ofertę jeszcze wyższą, o prawie 300.000 zł. W stosunku do 
ubiegłego roku cena za odbiór odpadów znacznie  wzrosła i jest to problem ogólnopolski obserwowany przez wszystkie 
gminy. W 2021 roku za odbiór odpadów Gmina Dąbrowa zapłaci 1.684.249 zł. 
Wzrost cen odbioru odpadów wynika przede wszystkim ze wzrostu tzw. opłat pobieranych przez składowiska śmieci, 
wzrost cen energii i transportu, a także rosnących kosztów wynagrodzeń. Przekłada się to bezpośrednio na to, że wzrasta 
tzw. opłata za śmieci płacona przez każdego mieszkańca. Opłata ta obliczana jest w ten sposób, że cena zaoferowana przez 
firmę Remondis przeliczana jest na liczbę mieszkańców w gminie. System ten musi się bilansować i wynika to z przepisów 
prawa (opłaty za śmieci muszą pokryć koszty odbioru odpadów z terenu całej gminy).
Odbiór odpadów komunalnymi z terenu gminy obejmuje odbiór: odpadów  segregowanych (żółty, zielony i niebieski 
worek), odpadów bio (brązowy pojemnik), odpadów zmieszanych (czarny pojemnik), odpadów wielkogabarytowych 
oraz koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zbierane są m.in.: odpady 
niebezpieczne oraz odpady elektryczne i elektroniczne.
Wzrost cen podyktowany przez firmę Remondis wynika również z tego, że wzrasta tonaż odpadów odbieranych z terenu 
gminy. Dotyczy to przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych. Zaobserwowaliśmy to na naszych ulicach w okresie 
pandemii Covid-19, kiedy to przed posesjami podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawiane były bardzo 
duże ilości mebli i wyposażenia domowego.
W ościennych gminach również planuje się podniesienie opłat za śmieci dla mieszkańców. Przykładowe nowe stawki 
opłat za śmieci w powiecie opolskim: Komprachcice 35-37 zł,  Tarnów Opolski 38 zł, Popielów 33 zł, Łubniany 30 zł. Od 1 
stycznia 2022 r. wysokość opłaty wynosi 32 zł miesięcznie od osoby i uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (liczba osób x 32 zł). Rodziny wielodzietne, z przynajmniej 3 dzieci, otrzymają bonifikatę finansową 
w wysokości 15 zł miesięcznie.
Z uwagi na zmianę  metody naliczania opłat, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć 
nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie  
do 14 stycznia 2022 r. 
druki deklaracji dostępne są:
 –  w  biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa;
 –  na stronie internetowej: 
 www.gminadabrowa.pl – zakładka Urząd Gminy – Odpady Komunalne;
 –  u  sołtysów.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Gospodarki Opadami Urzędu Gminy Dąbrowa, 
tel. 77 464 10 10 wew. 111.
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Gmina Dąbrowa 
i  Urząd Marszałkowski 
zrealizowały kolejne 
przedsięwzięcia na rzecz 
rozwoju miejscowości.

Ogółem na fundusz sołecki 
Gmina Dąbrowa przezna-

czyła z  budżetu 384.332,67 
zł. Środki przekazane były 
na zadania realizowane przez 
wszystkie sołectwa. Dodat-
kowe 20.000 zł  pochodziły 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
i  wsparły 4 sołectwa: Lipo-
wa, Narok, Niewodniki oraz 
Prądy. W  tym roku miejsco-
wości te wykonały zadania 
w  ramach funduszu sołeckie-
go,  przy wsparciu dodatko-
wych środków pochodzących 

z  Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej oraz dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców. Oto 
co dokonano:

Sołectwo Lipowa wykorzy-
stało otrzymane fundusze na 
doposażenie terenu rekreacyj-
nego w  kolejne urządzenia dla 
dzieci. Miejsce wzbogaciło się 
o  następujące zabawki: bujak 
kogut, bujak rumak, linarium 
stożek, zestaw sprawnościowy 
kółka akrobatyczne oraz huś-
tawkę wagową. Dzięki temu 
powstał w  miejscowości swoi-
sty zielony azyl idealny do od-
poczynku i  zabawy dla dzieci 
i  dorosłych mieszkańców, jak 
również turystów-rowerzystów 
podróżujących przez gminę. 

S ołe ctwo Nie wodniki 
postanowiło wykonać solid-
ny  parkingu przy świetlicy 
wiejskiej. Nowy parking, wy-
konany z   kostki brukowej, 
będzie służył mieszkańcom 
i  gościom, korzystającym ze 
świetlicy i   odwiedzającym 
znajdujący się w  pobliżu park 
wiejski w  Niewodnikach.

Sołectwo Narok  w   na-
wiązaniu do hasła przewod-
niego miejscowości „ Narok 
– wieś smaków: lasu, wody 
i     ekologicznej  zagrody” 
stworzyło Narocki Przysta-
nek Smaków. Zrewitalizo-
wano teren obok  świetlicy 
wiejskiej, postawiono alta-
nę wraz z   wyposażeniem. 
Dzięki tym zabiegom miej-

sce to  nabrało nowego wy-
glądu i  przeznaczenia.

Sołectwo Prądy natomiast 
rozbudowało plac rekreacyjno
-wypoczynkowy. W  miejsco-
wości powstało kolejne miej-
sce wypoczynku, wyposażone 
w  urządzenia dla dzieci. Za-
kupione zostały: zjazd linowy 
oraz czworokąt. Dodatkowo 
teren wzbogacił się o  nowe 
nasadzenia drzew i  kwiatów 
oraz został ogrodzony. 

Życzymy bezpiecznego 
i   przyjemnego  korzystania 
z  infrastruktury jaką udało się 
stworzyć oraz dziękujemy soł-
tysom wraz z  radami sołecki-
mi, a  także wszystkim miesz-
kańcom za zaangażowanie  we 
wszelkie prace na rzecz sołectw.

marSzałKowSKa InIcjatywa 
SołecKa 2021

niewodniki narok

prądylipowa
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Nasza „Zielona i Dynamiczna” 
Gmina stawia na CZYSTE 
POWIETRZE. 

Od kilku lat wspieramy mieszkańców 
w wymianie źródeł ciepła tak zwanych 

„KOPCIUCHÓW”  i doradzamy w zakresie 
termomodernizacji. Od niedawna w naszej 
Gminie w ramach projektu LIFE został po-
wołany Gminny Koordynator ds. Ochrony 
Powietrza, który służy pomocą w zakresie  
wymiany źródła ciepła, termomodernizacji 
budynków oraz doborze odpowiedniego 
źródła ogrzewania.

Gminny Koordynator ds. Ochrony Po-
wietrza służy również pomocą w ramach 
Programu „Czyste Powietrze” w  wypeł-
nianiu i składaniu wniosków o dotację 
do wymiany źródła ciepła i termomo-
dernizacji do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu.

Warunkiem koniecznym aby przystąpić 
do programu „Czyste Powietrze” jest próg 
dochodowy, który weryfikuje czy Benefi-
cjent będzie ubiegał się o zwrot poniesio-
nych kosztów w ramach podstawowego 
lub podwyższonego progu dofinasowania.

W ramach podstawowego poziomu 
dofinansowania Beneficjent może uzyskać 
dofinansowanie maksymalnie do 30.000 zł, 
warunkiem koniecznym jest aby dochód 
Beneficjenta w ciągu roku nie przekroczył 
100.000 zł.

W ramach podwyższonego poziomu 
dofinasowania Beneficjent może wnio-
skować o maksymalną kwotę zwrotu do 
37. 000 zł jednakże w tym przypadku wa-
runkiem koniecznym jest przedstawienie 
zaświadczenia wydanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie, iż jego 
dochód miesięczny na jedną osobę w ro-
dzinie nie przekracza 1. 564 zł w gospodar-
stwach wieloosobowych, w przypadku go-

spodarstwa jednoosobowego ten dochód 
nie może przekroczyć 2. 189 zł

Od stycznia 2022 r. rozpocznie się 
cykl spotkań z  mieszkańcami w  po-
szczególnych sołectwach według przed-
stawionego harmonogramu. Podczas 
spotkań mieszkańcy będą mogli uzyskać 
fachową pomoc i  realne rozwiązania 
dotyczące wymiany źródeł ogrzewania 
i termomodernizacji żeby straty ciepła 
oraz rachunki za energię były jak naj-

mniejsze, a oddziaływanie na środowisko 
minimalne. Dzięki temu chcemy zwięk-
szyć świadomość i zachęcić do wymiany 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła. 
Równocześnie zachęcamy do poddania 
zamieszkałych budynków termomoder-
nizacji w celu efektywnego oddziaływania 
na środowisko. Harmonogram spotkań 
jest wstępną propozycją. 

O wszelkich zmianach będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.

„czySty wSpólny KawałeK nIeba”

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 
- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SołecTWo DaTa GoDzina mieJSce

mechnice 14.01.2022 r. 18:00 lzS mechnice

chróścina 21.01.2022 r. 18:00 oSp w chróścinie

Dąbrowa 28.01.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w Dąbrowie

ciepielowice 18.02.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w ciepielowicach

Skarbiszów 25.02.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w Skarbiszowie

narok 11.03.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w naroku

Karczów 18.03.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w Karczowie

niewodniki 25.03.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w niewodnikach

żelazna 08.04.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w żelaznej

nowa jamka 22.04.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w nowej jamce

lipowa 29.04.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w lipowej

prądy 06.05.2022 r. 18:00 świetlica wiejska w prądach

Siedliska 13.05.2022 r. 18:00 świetlica wiejska Siedliska

Harmonogram spotkań z mieszkańcami gminy Dąbrowa w ramach projektu LIFE 
pn. ”Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woje-

wództwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL fi-
nansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Pandemia koronawirusa  
znacząco utrudniła 
realizację zadań 
w minionym 2020r. 
Pierwszy raz od 8 lat 
nie został wykonany 
na wysokim poziomie 
plan zebrania składek 
członkowskich, który był 
realizowany dotychczas na 
poziomie bliskim 100 % . 

Duży wpływ na zaistniałą sy-
tuację miał zakaz zbierania 

składek członkowskich przez 
sołtysów, wprowadzony w ra-
mach urzędowych ograniczeń. 
Skutkiem tego proporcjonal-
nie spadła też ilość poddanych 
robotom konserwacyjnym 
rowów. Średnio w  minio-
nych latach czyściliśmy  po 
około 30 kilometrów rowów 
melioracyjnych w dziesięciu 
sołectwach. Łączna długość 
rowów będących w admini-
strowaniu Gminnej Spółki 
Wodnej wynosi obecnie 112,3 
kilometrów. Do Spółki Wod-
nej nie należą dwa sołectwa tj. 

Niewodniki i Prądy, natomiast 
w Nowej Jamce w 2020 roku 
nie wykonywano żadnych 
robót, gdyż zaprzestano w tej 
miejscowości wnosić składki 
członkowskie. 

W 2021r. zaplanowaliśmy 
do wyczyszczenia 26.330  mb 
rowów. Zarząd GSW składając 
stosowny wniosek  pozyskał 
w bieżącym roku z Opolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
dotację celową w wysokości 
53.083,82zł. Starostwo Opol-
skie nie ogłaszało w 2021r. in-
formacji o naborze wniosków 
w opisywanej sprawie. 

Dokładając do uzyskanej 
dotacji  20 % własnego wkładu, 
gdyż taki był warunek jej otrzy-
mania, poddano konserwacji  
cztery rowy melioracyjne w na-
stępujących sołectwach: 
-  Ciepielowice, rów nr RF 

o długości 1600 mb ;
-  Narok, rów RA o długości 

2000 mb;
-  Siedliska, rów RA o długości 

2300 mb ;

-  Żelazna, rów RA 5 o długoś-
ci 2350 mb . 
Na koniec miesiąca paź-

dziernika procentowy wskaź-
nik zebrania składek nie prze-
kracza 60% , a ich wielkość do 
wniesienia w planie na bieżący 
rok wynosi 153.770,00 zł . 

Co roku od lat znacząca 
część składek członkowskich 
wnoszona była na przełomie 
listopada i grudnia, co w przy-
padku niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych nie po-
zwalało na pełne wykorzystanie 
posiadanych środków w danym 
roku. Niski poziom wód w ro-
wach, brak śniegu i mrozu po-
zwala jeszcze przed nastaniem 
zimy czyścić kolejne rowy, pod 
warunkiem przyspieszenia 
wpłacania  składek członkow-
skich, o co zarząd Gminnej 
Spółki Wodnej apeluje. 

Jesteśmy tym zainteresowa-
ni, gdyż wielkość przyznawa-
nej dotacji celowej, zarówno  
ze Starostwa Opolskiego jak 
i Opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego  jest  określana wg 

matematycznej formuły, bę-
dącej funkcją ilości zebranych 
składek oraz ilości wyczysz-
czonych rowów. Dla informacji 
w minionych dwóch pięciolet-
nich kadencjach tego zarządu 
GSW, pozyskaliśmy prawie 600 
tys. zł dotacji celowych, ale plan 
zbierania składek realizowany 
był w tym okresie na poziomie 
prawie 100% , z powodu czego 
byliśmy liderem w skali woje-
wództwa. Dobrze byłoby wrócić 
do tego poziomu, gdyż  ze zbie-
ranych składek jesteśmy w sta-
nie poddać zabiegom konser-
wacyjnym niecałe 20 % rowów  
administrowanych przez GSW 
w 10 sołectwach. Zarząd GSW 
zwróci się pisemnie do Urzędu 
Gminy Dąbrowa z prośbą , aby 
w 2022 roku poddano czyszcze-
niu zbiorcze rowy melioracyjne 
będące we władaniu Gminy, 
gdyż w tej sprawie zgłoszono 
znaczące potrzeby ze strony 
mieszkańców. 

Henryk Oleksiuk 
Sekretarz Zarządu GSW 

w Dąbrowie 

DzIałalnośĆ GmInnej SpółKI 
woDnej w roKu 2021 

W Publicznym Przedszkolu w Karczowie 
codziennie inny kolor był tematem przewodnim 
podczas zajęć i zabaw oraz w menu 
przedszkolnej stołówki.

W dniu koloru pomarańczowego uczestniczyła wójt 
gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek. Były zagadki 

i zadania związane z kolorem pomarańczowym, tańce 
i zabawy z chustą, ciasto z marchewki i mandarynki na 
podwieczorek. Jednym słowem wszystko w kolorystyce 
pomarańczy. Nawet uczestnicy byli ubrani z akcentem 
tegoż koloru. Atrakcją każdego dnia były eksperymenty 
prowadzone przez panie przedszkolanki oraz puszczane 
były krótkie filmiki na temat danego koloru. 

tyDzIeń Kolorowej KreDKI
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usługi 
ksiĘgowo-racHunkowe

ksiĘgowoŚĆ  kadry  płace

EWA WIDACHA
Twoja księgowa

P.H.U . EUREKA  ul. Lipowa 1 tel. 692 742 521
Ewa Widacha 49-120 Dąbrowa ewa.widacha@op.pl

Seniorzy z terenu gminy Dąbrowa uczestniczyli 
w 5-dniowym turnusie społeczno-kulturalnym, 
realizowanym we współpracy z miastem Opole.

Celem wyjazdu była integracja społeczna środowiska senio-
ralnego, a także popularyzacja dziedzictwa kulturowego, 

wyjaśniają koordynatorzy projektu. W trakcie 5 dniowego 
turnusu seniorzy zapoznali się z kulturą i tradycją regionu 
Podhala.

Turnus obejmował wycieczki pięknymi szlakami górskimi, 
zwiedzanie muzeów i zabytków regionu Podhala, a także inte-
grację społeczną seniorów.

 – Piękne okolice, wspaniała atmosfera, tak można w kilku 
słowach opisać ten turnus. Mamy możliwość nie tylko zapozna-
nia się z tradycją i zabytkami, ale również spędzić czas w gro-
nie osób życzliwych i niezwykle otwartych, mówią uczestnicy 
turnusu.

Projekt realizowany był w ramach współpracy z miastem 
Opolem w ramach projektu „NieSamiDzielni – rozwój usług 
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.

aKtywnI 
SenIorzy 


