bIuletyn informacyjny
Gmina Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49–120 Dąbrowa

4/2022

tel.: 77 464 10 10, fax: 77 464 10 10
e–mail: ug@gminadabrowa.pl
ISSN 1426–227

Życie Gminy

życie gminy dąbrowA

kwiecień
2 0 2 2

EKSPRES
INWESTYCYJNY

Ogłoszony został przetarg na Centrum Aktywności
Lokalnej w Chróścinie. Do 26 maja br. czekamy
na oferty adaptacji część budynku zabytkowego
dworku na gminną bibliotekę publiczną. Szczegóły
znajdują się na platformie zakupowej.



Ciepielowice – dojazd do przysiółka Zorgi,
wykonany został remont drogi gminnej na odcinku
800 metrów
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Aleja Lipowa w Naroku w 2021 roku została
zrewitalizowana. Zostały dokonane cięcia
pielęgnacyjne i sanitarne drzew, zabezpieczenia
ubytków oraz nowe nasadzenia. W ramach
projektu dokonano montażu wiaty rekreacyjnej,
tablic edukacyjnych oraz elementów małej
architektury. Nawierzchnia Alei w maju br. została
wyrównana i uzupełniona kruszywem naturalnym



W Chróścinie przebudowane zostały 3 drogi
o łącznej długości ponad 300 metrów. Inwestycja
dofinansowana jest ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, dla miejscowości gdzie
funkcjonowały PPGR.



Karczów – rozpoczęła się budowa gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
www.gminadabrowa.pl
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Gminna droga
oficjalnie otwarta

26 kwietnia została
otwarta droga łącząca
dwie miejscowości gminy:
Ciepielowice i Karczów.

I

nwestycja ta była przez lata
wyczekiwana przez wszystkich mieszkańców gminy,
zwłaszcza rolników. Drogę
transportu rolnego udało się
zrealizować dzięki środkom
finansowym pochodzącym
z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w ramach budżetu
Województwa Opolskiego
oraz przy udziale budżetu
gminy Dąbrowa.
Koszt inwestycji to 800.000
zł, w tym 436.000 zł pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach zadania wykonana

www.gminadabrowa.pl

została nawierzchnia asfaltowa
wraz z poboczami i rekultywacja terenów przyległych.
Rolnicy zyskali lepszy dostęp do uprawianych gruntów
rolnych, a mieszkańcy wygodną komunikację pomiędzy
miejscowościami. Mieszkańcy
Ciepielowic zyskali na sprawnym i bezpiecznym połączeniu z miastem Opole omijając
przejazd kolejowy, mieszkańcy Karczowa łatwiejsze połączenie ze stolicą gminy – Dąbrową. Nową drogę chwalą
też fani dwóch kółek i innych
sportów.
W uro czystoś ci wzięli
udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy placówek oświatowych
gminy, radni, sołtysi oraz lo-

kalna społeczność. Uroczyste
otwarcie było też okazją do
podziękowań przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych
w Opolu. Tego dnia obchodzony był bowiem Dzień

Drogowca i Transportowca.
Podziękowano za dotychczasową dobrą współpracę
z gminą Dąbrowa. Za wszelkie działania na rzecz rozwoju i poprawy sieci dróg, które
przechodzą przez gminę.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI
CIEPIELOWIC – I ETAP
Wkrótce ruszą prace
na terenie dawnych
zabudowań dworskich,
w ramach pierwszego
etapu projektu
pn. „Rewitalizacja
zabytkowej części wsi
Ciepielowice”

P

race wokół dawnych zabudowań dworskich obejmować będą: wykonanie murów
oporowych oraz alejek spacerowych o nawierzchni z kruszywa naturalnego. W ramach
małej architektury powstanie
tablica wizualizacyjna prezentująca bryłę dworu w latach
świetności. Całość ubogaci
łąka kwietna i nasadzenia roślinności. Wartość zaplanowanych prac wyceniono na
240.335,76 zł.

Jednocześnie gmina Dabrowa stara się pozyskać kolejne
środki finansowe na drugi etap
rewitalizacji tego terenu. Pozwolą one na odtworzenie zarysu dawnej części folwarcznej.
Dzięki zastosowaniu elementów architektury oraz roślinności rodzimej, chcemy zobrazo-

wać dawny układ przestrzenny
zabytkowego zespołu pałacowo
-parkowego. W miejscu, gdzie
wcześniej stała zabudowa folwarczna – powstanie pergola
ze stali nierdzewnej obrośnięta
pnączami, rabaty kwiatowe z
roślinami miododajnymi oraz
krzewy ozdobne m.in.: lilaki.

Dawny dziedziniec folwarczny
zostanie „odtworzony” jako
trawnik – łąka kwietna. Wykonane zostaną obrzeża z cegły
klinkierowej i systemowych
PCV celem dokonania obrysu poszczególnych elementów
skweru, nawiązujących do obrysów historycznych zabudowań folwarcznych. Powstanie
przyłącze wodociągowe do
nawadniania i przyłącze energetyczne do oświetlenia, zastosowane zostaną również lampy
solarne. Zamontowane będą
kładki nad rowem, stanowiące
wejścia do skweru. W ramach
małej architektury ustawione
będą kosze na odpady oraz
tablica informacyjna z rysem
historycznym. Warto dodać, że
przed rozpoczęciem prac teren
objęty projektem zostanie zbadany za pomocą georadaru.

Wyśpiewane marzenia

A

leksandra Olender, Anna Homenda
oraz Emilia Gaida reprezentowały
gminę Dąbrowa podczas finału festiwalu
Do-Re-Mi organizowanego przez Dom
Kultury w Ozimku. Finalistką festiwalu
Piosenkobranie organizowanego przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
była Maria Berezowska.
Wszystkie dziewczynki są uczestniczkami Studia Piosenki,prowadzonego
przez Agnieszkę Wilczyńską, działającego przy Ośrodku Kultury w Dąbrowie. Uczestniczkom oraz pani instruktor serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów. Wierzymy w nie
głęboko. To dopiero początek Waszej
wspólnej muzycznej przygody, a sukcesy są ogromne.
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Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka

W tym roku pięć kolejnych sołectw z gminy Dabrowa otrzyma dotację w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
Wójt gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek podpisała umowę z Zarządem Województwa Opolskiego, w ramach której zrealizowane zostaną następujące zadania:

l Dąbrowa – doposażenie placu zabaw w Sokolnikach – całkowita wartość inwestycji – 19.000 zł
l Chróścina – doposażenie placu zabaw – całkowita wartość
inwestycji 7.000 zł
l Mechnice – doposażenie placu zabaw – całkowita wartość
inwestycji 6.400 zł
l Siedliska – remont i doposażenia świetlicy wiejskiej wraz
z zakupem mebli do altany – całkowita wartość inwestycji
6.502,07 zł
l Skarbiszów – zagospodarowanie Parku Dworskiego – całkowita wartość inwestycji 12.348 zł
W ramach realizacji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” wymienione sołectwa
otrzymają dotacje w wysokości 5.000 zł pozostałe środki na realizację zadań pochodzą z funduszu sołeckiego tych miejscowości.
Dzięki inicjatywie urzędu marszałkowskiego i przekazanej
dotacji sołectwa będą mogły zrealizować swoje plany w szerszym zakresie. Środki finansowe zawsze dobrze wpływają na
wszelkie inicjatywy, rodzą się pomysły, a montaż finansowy
umożliwia zrealizować więcej.

Język mniejszości w gminie Dąbrowa
Podczas spotkania
samorządowców
z przedstawicielami
mniejszości niemieckiej
poruszane były m.in.:
kwestie nauki języka
niemieckiego w gminnych
szkołach.

W

szkołach podstawowych
w Naroku oraz Chróścinie aż 178 dzieci uczy się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Na
początku 2022 roku wprowadzone zostały nowe przepisy,
ograniczające ilość godzin
z 3 godzin tygodniowo do 1
godziny tygodniowo. Wiąże
się to też ze zmniejszeniem
środków finansowych, które
gmina Dąbrowa otrzymywawww.gminadabrowa.pl

ła na ten cel. Subwencja została pomniejszona o kwotę
226.215,31 zł.
Sytuacja mniejszości niemieckiej, dyskryminujące
zmiany w przepisach (zmniejszenie godzin języka mniejszościowego dotyczy tylko

mniejszości niemieckiej – nie
dotyczy innych mniejszości
w Polsce), a także inne problemy były tematem spotkania
wójt gminy Katarzyny Gołębiowskiej – Jarek z Rafałem
Bartkiem – Przewodniczącym Towarzystwa Społeczno
– Kulturalnego Niemców na

Śląsku Opolskim oraz Joanną
Hassa – zastępcą Dyrektora
biura TSKN i rzeczniczką prasową TSKN.
Podczas spotkania omówione zostały jeszcze inne
ważne kwestie, takie jak
w s p ó ł p r a c a i i nt e g r a c j a
społeczna, funkcjonowanie
Klubu Seniora w Naroku
(w ramach projektu realizowanego przez TSKN przy
wsparciu gminy Dąbrowa),
korzystanie z pomieszczeń
gminnych.
– Bardzo zależy mi na dobrej współpracy z TSKN, tak
jak z każdą organizacją pozarządową działającą w naszej
gminie – na rzecz naszych
mieszkańców – mówi wójt
gminy.
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„Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”
Już po raz drugi przez
miejscowości gminy
Dąbrowa przejechała
gminna parada wozów
strażackich.

3

maja mieszkańcy mieli możliwość podziękowania strażakom ochotnikom, którzy działają na terenie gminy. W chwili
obecnej cztery gminne jednostki OSP (Chróścina, Dąbrowa,
Narok i Żelazna) zrzeszają 200
członków (zwyczajnych, honorowych, wspierających oraz
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze). Ogółem w 2021 roku wyjechały aż 159 razy do zdarzeń,
niosąc pomoc potrzebującym.
Na utrzymanie jednostek
z budżetu gminy wydano
247.451.02 zł. Na sumę wydatków składają się: utrzymanie
budynków remiz, bieżące remonty (naprawa dachu na OSP
Chróścina), naprawy urządzeń
(naprawa silnika łodzi, przegląd
agregatu hydraulicznego i narzędzi), wypłaty ekwiwalentów
za akcje ratowniczo-gaśnicze,
obsługa samochodów i koszty
z tym związane tj. zakup paliwa, serwisowanie, rejestracja,
przeglądy techniczne. W ostat-
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nim roku zamontowano również syrenę alarmową ze stacją
obiektową w OSP Żelazna.
Podczas przejazdu kolumny
strażackich pojazdów mieszkańcy wyszli przed swoje domy
i pozdrawiali strażaków ochotników. Paradę zakończył integracyjny piknik strażacki, który
odbył się na terenie rekreacyjno
-sportowym w Ciepielowicach.
Podczas imprezy organizatorzy: Gmina Dąbrowa, Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji
oraz sołectwo Ciepielowice
na czele z panią sołtys Anną
Cisowską przygotowali liczne atrakcje. Dla najmłodszych
były zabawy, dmuchańce oraz
mini zawody sportowe dzieci

kontra strażacy. Można było
wejść do wozów strażackich
i z bliska zobaczyć jak wyglądają poszczególne urządzenia.
Ten świąteczny dzień mieszkańcy gminy spędzili radośnie,
integrując się i bawiąc ze strażakami. Dziękujemy sołectwu

Ciepielowice oraz strażakom za
pomoc w organizację imprezy.
Wdzięczni strażakom za
to z jakim zaangażowaniem
i poświęceniem idą z pomocą
drugiemu człowiekowi, życzymy tyle samo powrotów
co wyjazdów.

www.gminadabrowa.pl
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Tam warto
pojechać

Rozpoczynamy cykl artykułów o ciekawych
miejscach na turystycznej mapie gminy Dąbrowa.
Dziś prezentujemy Stajnię Karczów.

T

o urokliwe miejsce położone pod lasem, na końcu
wsi, należy do Państwa Natalii i Kamila Gitlar. W swojej ofercie mają przejażdżki
konne na maneżu lub po lesie
zatem można podziwiać piękno przyrody z grzbietu konia.
Właściciele oferują również
noclegi na sianie oraz na pastwisku. Można przyjechać
z namiotem lub własnym
kamperem ale można też wypożyczyć przyczepę kempingową na miejscu. – To wspaniałe miejsce do wypoczynku
– podkreślają właściciele. Otacza nas piękna przyroda, jest
cisza, spokój, słychać jedynie
śpiew ptaków.

Stajnia to doskonała baza
wypadowa do pieszych wędrówek po lesie. W bliskim
sąsiedztwie przebiega ścieżka
rowerowa, więc można łatwo
wyruszyć w trasę i poznawać
piękne zakątki gminy Dąbrowa.
Warto podkreślić, że Stajnia Karczów to azyl dla zwie-
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rząt. Przybywający goście
mają możliwość poznania
zachowań zwierząt i przebywania w ich towarzystwie. –
Mamy bardzo dużo zwierząt
pod swoją opieką, są to krowy, kozy, owce, konie króliki,
koty, psy – wylicza pani Natalia. Każde ze zwierząt ma
swoją historię, niekoniecznie
dobrą, ale tu u nas znalazły
schronienie.
Państwo Gitlar 2 lata temu
założyli Stowarzyszenie „Wilk
Syty i Owca Cała”, które promuje idee szacunku do zwierząt, życia w zgodzie z naturą
oraz propaguje zdrowe wegańskie jedzenie. Na terenie Stajni Karczów organizowane są
imprezy i pikniki. Oferta jest
bardzo ciekawa. Już w najbliższym czasie zapraszają do
udziału w III pikniku wegańskim, który odbędzie się 12
czerwca br.
Zachęcamy do odwiedzenia tego ciekawego miejsca
w gminie Dąbrowa i skorzystania z atrakcji zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.

www.gminadabrowa.pl
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Dzień Bibliotekarza

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”.

Justyna Giessa mieszkanka Naroka, przedstawiciel
Forum Młodzieży gminy Dąbrowa brała udział
w wizycie studyjnej na Islandii.

J

ustyna wraz z reprezentantami pozostałych gmin Opolszczyzny, przedstawicielami Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Forum Młodzieży
Samorządu Województwa Opolskiego, spędziła tydzień na
Islandii. W ramach wizyty studyjnej u partnerów projektu –
Organizacji Samfés.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dziękujemy wszystkim
pracownikom bibliotek za ich miłość do książek. Niech działania
na rzecz rozwoju „słowa” przynoszą radość i satysfakcję, a pasja
do czytelnictwa była nieodłącznym elementem Waszej pracy.

List z Halicza

Za zrozumienie, życzliwość i pomoc humanitarną – takie
oto PODZIĘKOWANIA Mer partnerskiego miasta Halicz
na Ukrainie, składa mieszkańcom Gminy Dąbrowa.

Organizacja Samfés zrzesza ponad setkę klubów młodzieżowych w całej Islandii. Podczas wizyty przedstawicielka dąbrowskiego Forum miała możliwość poznania jak działają
kluby młodzieżowe.
Młodzież na Islandii od najmłodszych lat korzysta z działalności takich klubów, odrabiając lekcję, spotykając się ze znajomymi, biorąc udział w różnych spotkaniach i warsztatach.
Są one zwykle pomysłem samej młodzieży – mówi Justyna
Giessa.
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania stolicy Islandii – Reykjavík, poznania piękna natury oraz wzięcia udziału w grze terenowej. – Wizyta na Islandii na zawsze pozostanie
w mojej pamięci wspomina Justyna. Projekt realizowany jest
z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.
www.gminadabrowa.pl
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Wspólne sprzątanie świata
Kolejny raz mieszkańcy
gminy wspólnie sprzątali
tereny wokół swoich
miejscowości.

T

egoroczne sprzątanie świata odbyło się w dwóch terminach. Organizatorami była
Gmina Dąbrowa oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Dzięki zaangażowaniu sołtysów, jednostek OSP, szkół
i przedszkoli oraz wszystkich
mieszkańców akcję udało
się sprawnie przeprowadzić.
Łącznie zebrano ponad 1000
worków śmieci oraz dużą ilość
wielkobarytów. Niestety ciągle
spotykamy się z przerażającą
ilością dzikich wysypisk i odpadów, które ludzie bezmyślnie porzucają przy drogach,
skwerach i różnych innych
miejscach gminy.
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Dzięki takim akcjom
uświadamia się dzieciom,
młodzieży i dorosłym jak
ważna jest troska o planetę.

Śmieci bardzo długo rozkładają się i należy je składować
w przeznaczonych do tego
miejscach.

Na zakończenia każde z sołectw przygotowało dla uczestników miłą niespodziankę w postaci spotkania przy ognisku.

www.gminadabrowa.pl
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Przy wielkanocnym stole
Z okazji świąt
wielkanocnych
zorganizowano śniadanie
wielkanocne dla gości
z Ukrainy. Nie zabrakło
tradycyjnych polskich
i ukraińskich potrwa,
ciepłych słów, życzeń
i symbolicznego
„zajączka dla dzieci”.

O

rganizację takiego spotkania zainicjowali pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowie. Zaangażowali się
w przygotowanie jedzenia jak
i przygotowanie stołów.
– Wszyscy bardzo zaangażowali się w organizację

tego spotkania, wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-Jarek,
wójt gminy. Pracownicy ugotowali żurek, zrobili galaret-

ki, sałatkę, sosy czy paschę.
Sołtysi pomogli nam organizacyjnie. Seniorzy, przygotowali dekoracje i świątecznie

przystroili salę. Przedsiębiorcy, przekazali produkty
spożywcze. Mieszkańcy gminy zorganizowali transport,
którym osoby zamieszkujące
świetlice były przewożone na
spotkanie. Byłam wzruszona,
widząc zaangażowanie wielu
ludzi.
Spotkanie rozpoczęło się
wspólną modlitwą, prowadzoną przez ks. Edmunda Sachte
z Żelaznej. Następnie zostały
poświęcone przygotowane potrawy. Przy wspólnym stole nie
zabrakło łez wzruszenia i słów
podziękowania. A na koniec
pojawił się tradycyjny „zajączek”, który obdarował dzieci
słodkimi upominkami.

Kiermasz Wielkanocny
Dąbrowska podstawówka zorganizowała kiermasz, na
który licznie przybyli mieszkańcy gminy.
Uczniowie wraz z nauczycielami, przy wsparciu rodziców, własnoręcznie przygotowali świąteczne dekoracje i domowe wypieki,
cieszące się ogromnym zainteresowaniem przybyłych. Były baranki, pisanki, kraszanki, palmy, stroiki, kartki świąteczne, serwetki na
świąteczne koszyki i inne wyroby związane ze świętami wielkanocnymi. Oczywiście jak na kiermasz przystało były również ciasta,
babeczki oraz sałatki, a wszystko smakowało wyśmienicie.
Nie zabrakło też artystycznej części. Uczniowie szkoły zaprezentowali się wokalnie, a Gminna Orkiestra Dęta Wind Power
oraz wokalistki Studia Piosenki dali koncert wykonując znane
utwory.

www.gminadabrowa.pl
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BAJKOWY FESTYN
BAJKOWE

ANIMACJE
FANTASTYCZNE
WARSZTATY

Z POSTACIAMI
Z BAJEK

CZER
WCA
SOBOTA

POKAZ
ŻONGLERSKI
GRUPY
CUDAKI

START
godz. 15:00

SZEREG

ATRAKCJI

DMUCHAŃCE

DLA DZIECI

ŚWIĘTO

BOISKO
SPORTOWE
W DĄBROWIE

RODZINY
.
.

SPORTOWO

ARTYSTYCZNIE

MUZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
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