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EKSPRES INWESTYCYJNY

Narok, ul. Brzozowa

Ciepielowice, rewitalizacja zabytkowej części wsi

Chrościna, ul. Nowowiejska - dojazd do parku

Narok, budowa sali gimnastycznej

Zakończone:
 Chróścina ulica Nowowiejska - dojazd do parku.
Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowych.
w realizacji:
 rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice –
etap I. Wartość zadania to 240.335,76 zł z czego
63,63 % stanowi dofinansowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą
przy PSP w Naroku. Całkowita wartość zadania
to: 5.655.324,89 zł. Dofinansowanie w kwocie
3.690.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
 przebudowa ulicy Brzozowej w Naroku. Wartość
zadania wynosi: 386.166,58 zł. Inwestycja
w 60 % dofinansowana jest z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
 przebudowa ulicy Wiosennej i Wiejskiej wraz
z chodnikiem w Niewodnikach. Wartość
zadania wynosi: 1.350.742,80 zł. Inwestycja
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dofinansowana jest w 60 % z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
utworzenie parku w Żelaznej. To czwarta część
działania w ramach zadania „Szlakiem Odry –
ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie
siedlisk w Gminie Dąbrowa”. Całkowita wartość
zadania wynosi 386.532,09 zł. Zadanie zostało
dofinansowane w 85 % z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego.
remont drogi powiatowej Nr 1720 na odcinku
Dąbrowa – Sokolniki. Wartość zadania wynosi:
1 799 999,99 zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg
Powiatowych przy finansowym wsparciu Gminy
Dąbrowa.

W najbliższym czasie:
 budowa chodnika przy ulicy Niemodlińskiej
w Chróścinie. Na odcinku pomiędzy ulicą
Komprachcicką, a Klasztorną.
 przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej 459
od granicy Opola do Żelaznej, odcinek około
1 kilometra.
www.gminadabrowa.pl
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ulica Kolejowa w nowej odsłonie
Nowa nawierzchnia,
ścieżka pieszorowerowa, parking,
wiaty dla rowerów
i plac pod foodtruck’a.
Dąbrowski samorząd
na przebudowę ul.
Kolejowej pozyskał
dofinansowanie
w wysokości 804
363,43 zł z Rządowego
Funduszu Rozwoju
Dróg. Wartość inwestycji
wyniosła prawie
1,4 mln zł.

W

uroczystym otwarciu
drogi wzięli udział Sławomir Kłosowski wojewoda
opolski, Katarzyna Gołębiowska-Jarek wójt gminy

centrum przesiadkowego, powstały parkingi dla samochodów osobowych i miejsca parkingowe typu bike&ride.
Inwestycja ta, jest jedną
z najważniejszych inwestycji
drogowych, realizowanych
prze z g minę w ost at nim
czasie.
Dąbrowa, Remigiusz Widera
dyrektor departamentu infrastruktury i gospodarki urzędu
marszałkowskiego, przedstawiciele urzędu gminy, radni,
sołtysi, członkowie lokalnych
organizacji oraz mieszkańcy.
– Droga przylega do kompleksu sportowo-rekreacyjne-

go, na terenie którego znajduje
się boisko piłkarskie SKS Dąbrowa, skatepark oraz rolkowisko. Po wyremontowaniu stała
się bezpieczna. Dojazd do stacji PKP Dąbrowa, skąd pojechać można w kierunku Opola
lub Wrocławia, ułatwia ścieżka
pieszo-rowerowa. Mając na
uwadze utworzenie funkcji

Kraina Malucha w Żelaznej
oficjalnie otwarta
wszystkim dostępności dla
najmłodszych.
– Dziś do Krainy Malucha
uczęszcza ponad 70 dzieci.
W przeciągu 2,5 lat udało się
nam pozyskać 2,5 mln złotych,
z czterech źródeł na remont,
modernizację i wyposażenie

obiektu. Ostatnim etapem
prac była termomodernizacja
związana z dociepleniem ścian
i dachu, nowa elewacja, montaż paneli fotowoltaicznych
oraz nowego źródła ogrzewania, wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy
Dąbrowa.

Kompleks żłobkowo-przedszkolny powstały
w Żelaznej to odpowiedź na potrzeby rozwijającej się
gminy. O renomie placówki świadczy ilość starających
się o przyjęcie.

W

przeciągu 2,5 lat miejsce to przeszło prawdziwą metamorfozę. W 2019
roku powstał tam pierwszy,
nowoczesny, gminny żłowww.gminadabrowa.pl

bek. W 2020 roku utworzona została filia przedszkola.
Dziś obiekt spełnia wszelkie
w ymogi b ezpieczeństwa,
funkcjonalności a przede
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Czerwiec
w placówkach
oświatowych
Gminne szkoły i przedszkola organizowały pikniki,
na których było mnóstwo atrakcji dla dzieci i
rodziców. Towarzyszyła temu piękna pogoda, występy
artystyczne i pyszności na stołach.

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie

Publiczne Przedszkole w Prądach

Wege piknik w Karczowie
Za nami kolejna edycja wegańskiego pikniku, którego
organizatorami są Natalia i Kamil Gitlar, właściciele
Stajni Karczów. Przy wydarzeniu właścicieli wsparli
przyjaciele, gmina Dąbrowa oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

poznać się rękodzielnictwem i ekologicznymi produktami. Dla
śmiałków przygotowano wiejski tor przeszkód. Nie zabrakło
druhów z OSP w Dąbrowie, którzy prezentowali wóz strażacki.
Tłumy, które odwiedziły Stajnię w Karczowie świadczą o renomie wydarzenia.

D

la uczestników wydarzenia przygotowano wiele atrakcji.
Główną, niewątpliwie była kuchnia wegańska. Poza tym
można było zwiedzić stajnię, wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze czy za-
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Potężna
Inwestycja
drogowa
przed nami
Kolejne pieniądze zostały
przekazane
przez Urząd
Marszałkowski na
modernizację dróg.

W

czerwcu podpisana została umowa na remont
dwóch dróg wojewódzkich
o łącznej długości ośmiu
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Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

i pól kilometra. Przeznaczono na ten cel 42 miliony
700 tysięcy złotych. Inwestycja została dofinansowana
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Obejmie ono
rozbudowę drogi wojewódzkiej 429 od Polskiej Nowej

Wsi do Wawelna oraz drogi
wojewódzkiej 435 od Wawelna przez Siedliska, Prądy
do drogi krajowej 46. Prace
na drugim odcinku rozpoczną się w przyszłym roku.
Zakres robót budowlanych
obejmie m.in.: rozbudowę
drogi o szerokości 7 metrów,
budowę ścieżki pieszo – ro-

werowej, rozbudowę skrzyżowań z drogami innych
kategorii czy budowę kanalizacji deszczowej. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma PHU LARIX
sp. z o.o. z Lublińca. Dzięki
rozbudowie dróg poprawi
się komfort i bezpieczeństwo
podróżujących.

Współpraca popłaca
Kolejne owocne spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy
z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek przekazała na ręce
dyrektora Bartłomieja Horaczuka oraz zastępcy Grzegorza Cebuli
pełną dokumentację techniczną na budowę chodnika przy ulicy
Niemodlińskiej w Chróścinie. Mowa o odcinku pomiędzy ulicą
Komprachcicką, a Klasztorną. Ten sześćdziesięciometrowy odcinek
należy do bardzo niebezpiecznych z uwagi na istniejący tam ostry
zakręt. Dzięki tej inwestycji nasze dzieci będą mogły bezpiecznie
przemieszczać się pomiędzy budynkami szkolnymi – mówi wójt
gminy. Podczas spotkania omówiono także bieżące tematy współpracy oraz plany na przyszłość. Z informacji dyrektorów Zarządu
Dróg Wojewódzkich wynika, że jeszcze w tym roku ruszy przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej 459 od granicy Opo-

la do Żelaznej, odcinek około 1 kilometra. Natomiast na drodze
wojewódzkiej 435 w Chróścinie spodziewać się możemy nowego
chodnika z przystankiem autobusowym w kierunku do Wawelna.
W chwili obecnej jest na to przedsięwzięcie przygotowana pełna
dokumentacja i zezwolenia.

Georg Gonschior – oddany społecznik
Pan Georg Gonschior przez prawie 20 lat reprezentował Gminę Dąbrowa
w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” będąc jego członkiem.
Jednocześnie ponad 15 lat pełnił funkcję członka zarządu.
Składamy serdeczne podziękowania za działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz wieloletnie zaangażowanie w pracę w ZG „PROKADO”. Postawa – prawdziwego społecznika, troszczącego się z wielkim sercem o sprawy mieszkańców, jest godna szacunku i naśladowania. Panu
Georgowi życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
www.gminadabrowa.pl
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Memoriał im. Danuty Panufnik
Memoriał im. Danuty
Panufnik, dyrektor
szkoły w Chróścinie,
w latach 1999-2014
to uczczenie pamięci
zmarłej dyrektor,
a także niezwykła okazja
sprawdzenie sportowych
umiejętności uczniów
i integracja społeczności
szkolnej.

P

ani Danuta, była niezwykła, mądra, z pomysłem,
zawsze uśmiechnięta i blisko
ludzi – wspomina wójt gminy Katarzyna GołębiowskaJarek. – Nie różnicowała ludzi, potrafiła do wszystkiego
ich angażować. Szanowała
rodziców i współpracowników. Była zawsze łagodna,
spokojna i opanowana, a jej

niem. Młodzi sportowcy
konkurowali m.in. w slalomie, wyścigu z kozłowaniem
minipiłki ręcznej, skokach
z piłką siatkową między ko-

lanami czy toczeniu piłki do
koszykówki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale, a najlepsze drużyny
puchary.

rozsądek dawał poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
W zawodach rozgrywanych podczas wydarzenia
biorą udział uczniowie klas
I-III. W tym roku udział
wzięły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Dąbrowa oraz gościnnie szkoła
podstawowa nr 2 w Opolu,
której uczniowie od początku związani są z wydarze-

Przedszkola
dla wszystkich
przyjazne

Przedszkolaki z gminy Dąbrowa na pikniku w parku 800-lecia w Opolu

W gminnych palcówkach przedszkolnych realizowany
jest projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne
2”. Beneficjentem projektu jest miasto Opole oraz
partnerzy z pięciu gmin Aglomeracji Opolskiej, w tym
Gmina Dąbrowa.
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W

czerwcu odbyła się wspólna impreza dla wszystkich 55 placówek z całej Aglomeracji Opolskiej, biorących udział w
projekcie. Spotkanie przedszkolaków i ich opiekunów odbyło się
w Opolu, w parku 800-lecia. Dmuchańce i liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów wzbudziły radość uczetników.
www.gminadabrowa.pl
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Będą nowe miejsca pracy

Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego na
uroczystym otwarciu nowej hali Krause Design

Marka Krause Design
obecna jest na rynku
już prawie 18 lat.
Osiągnęła pozycję
jednego z największych
dostawców wykończeń
z materiałów Solid
Surface w Polsce. Prężnie
działa również na
rynkach zagranicznych.
Obecnie firma posiada
dwa zakłady produkcyjne
w Naroku i Gogolinie.
Firma Krause Design
założona przez Rolanda
i Sylwię Krause z Naroka
nie przestaje się rozwijać.
Dzięki współpracy
z projektantami
stworzone zostały
własne linie produktów.

długofalowej strategii rozwoju,
która zakłada m.in. ekspansję
na nowe rynki zagraniczne
oraz rozwój własnych produktów. Rozbudowa zakładu
w Naroku to zwiększenie mocy
produkcyjnych zakładu oraz
nowe miejsca pracy w regionie. W chwili obecnej w obu
zakładach zatrudnionych jest
52 osoby i nadal są poszukiwane osoby chętne do podjęcia pracy. Właściciele z dumą
podkreślają, że aż 70% zatrudnianych pracowników w Naroku stanowią mieszkańcy tej
miejscowości.

Roland Krause jest wieloletnim mentorem biznesu,
współpracującym z Opolskim
Centrum Rozwoju Gospodarki, muzykiem oraz społecznikiem zaangażowanym z życie
społeczności lokalnej.
- Ma wiele talentów, nietuzinkowe pomysły i uczestniczy w życiu lokalnym –
mówi wójt gminy Katarzyna
Gołębiowska-Jarek. – To
znakomity menager, a produkty firmy Krause Design
możemy spotkać w muzeum w Kairze czy w hotelach
w Waszyngtonie.

produkcyjnej, połączonej z już
istniejącą. Łącznie zakład produkcyjny Krause zwiększył się
do blisko 2000 m² powierzchni, na którą składają się hale
produkcyjne i magazynowe.
Powstały też nowoczesne przestrzenie biurowe urządzone
według najwyższych standardów, oczywiście z wykorzystaniem flagowych produktów
Krause.
Rozbudowa siedziby firmy
Krause w Naroku jest częścią

N

iedawno zakończyły się
prace przy budowie nowej
hali produkcyjnej, które dwukrotnie powiększyły główną siedzibę firmy w Naroku.
Nowy obiekt można było zobaczyć podczas oficjalnego
otwarcia. Prace nad tą inwestycją rozpoczęły się w lutym
zeszłego roku. Budowa obejmowała powstanie nowej hali
www.gminadabrowa.pl

Krause team
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Tam
warto
pojechać
Dziś proponujemy odwiedzić
Dąbrowę – stolicę naszej
gminy, gdzie w malowniczych
okolicznościach znajduje się
piękny zamek, którego początki
sięgają XVII wieku.

P

rzejeżdżając pośród typowej, wiejskiej zabudowy Dąbrowy, na szczycie
wzgórza, wznoszącego się na wysokości
184 m n.p.m. dotrzemy pod bramę wjazdową posiadłości magnackiej. Jej właściciele przez wieki oddziaływali na rozwój
ekonomiczny i duchowość poddanych
tej części Polski. Wpływali także na relacje na dworach europejskich. Swoje losy
związały z Dąbrową rody: von MettichTschetschau, von Prittwitzów, von Hatzfeldów i potentatów europejskich książąt von Hochbergów.

Czteroskrzydłowa rezydencja z dziedzińcem otoczona jest wspaniałym 22 –
hektarowym parkiem. Na terenie parku
znajdują się ciekawe ścieżki edukacyjne,
stanowiące walory rekreacyjne. Obszar
ten zasługuje na szczególną ochronę ze
względu na występujące tu cenne siedliska
przyrodnicze, roślin oraz zwierzęta. Na
terenie parku rośnie mnóstwo gatunków
drzew, istnieją rozwinięte zbiorowiska łą-

kowe, występuje wiele gatunków chrabąszczy i grzyby nadrzewne. Stwierdzono tutaj
gniazdowanie aż 28 gatunków ptaków.
Ten zachwycający zespół zamkowoparkowy z XVII w z niepowtarzalnymi
kręconymi kominami koniecznie należy
odwiedzić. Zachęcamy do zwiedzania
zamku z przewodnikiem, odkrywając
bogatą historię tego miejsca. Najbliższe
spotkanie odbędzie się 6 i 7 sierpnia br.

O!pole Rodzinny Park Rozrywki - w Lipowej
Na turystycznej mapie gminy pojawił nowy punkt
– legendarny gród O!POLE gdzie współczesny świat
miesza się z bajkowym. Na końcu wsi Lipowa, na
skraju lasu, czeka na gości mnóstwo atrakcji.

Z

aczynając zwiedzanie na początku poznajemy legendę
o tym terenie, następnie czeka na turystów przejście przez
świerkowy labirynt. Po pokonaniu tajemniczych ścieżek
można pospacerować po rozległym, ciekawie zagospodarowanym terenie lub zagrać w jedną z wielu gier terenowych.
Są tam m.in.: nietypowe, metrowych rozmiarów bierki, bilard nożny, autorskie planszówki o tematyce bajkowej i regionalnej, których pole do gry ma 8 metrów na 8 metrów,
a kostka do gry aż 50 cm. Dla spragnionych odpoczynku
przygotowana została zielona plaża z leżakami, tzw. chlapownia z wodnymi zabawkami dla wszystkich szukających
ochłody oraz bogato zaopatrzona strefa gastro, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
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Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.
parkopole.pl oraz Facebooku - Park Opole Lipowa.
www.gminadabrowa.pl
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Zakończenie roku szkolnego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie

24 czerwca uczniowie i grono pedagogiczne
uroczyście zakończyli rok szkolny
2021/2022.

w Chróścinie oraz 14 uczniów zakończyło naukę w szkole w
Narok.

o gminnych szkół, na koniec roku, uczęszczało łącznie 570
uczniów. Mury szkół opuściło 80 uczniów klas ósmych,
było to odpowiednio 36 absolwentów szkoły w Dąbrowie, 30

D

Za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sporcie zostały przyznane stypendia wójta gminy. W tym roku szkolnym przyznano
73 stypendia naukowe oraz 23 sportowe. Łącznie na ten cel
z budżetu gminy przekazano kwotę 14.400 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

Język niemiecki aktywnie i z pomysłem
W Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku
zakończyła się kolejna edycja projektu „Deutsch
AG” sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Niemiec.
Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, językowych i międzykulturowych z wykorzystaniem
różnorodnych narzędzi, form i metod pracy. Brały w nim udział dwie
grupy uczniów w ramach zajęć dodatkowych z języka niemieckiego.
Podsumowanie projektu „ Deutsch AG” miało miejsce dla uczniów klas
VIII na uroczystym pożegnaniu absolwentów, a dla klasy VII na apelu
z okazji zakończenia roku szkolnego. Koordynatorem projektu i jest
pani Maria Sikora – nauczyciel języka niemieckiego w tutejszej szkole.
www.gminadabrowa.pl
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Święto wody i ognia w Chróścinie
Barwna i pełna atrakcji Noc Świętojańska w parku
w Chróścinie zgromadziła tłumy wielbicieli tradycji
i przyrody. Organizatorami wydarzenia byli Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, Gmina
Dąbrowa, sołectwo Chróścina oraz OSP Chróścina.

G

łównym punktem wydarzenia były warsztaty plecenia wianków z kwiatów i ziół. Kompozycje powstawały pod okiem instruktorek i mieszkanek sołectwa. Następnie zgodnie z tradycją
puszczone zostały na wodzie.
Chętni mogli również wziąć udział w warsztatach wyplatania
lampionów z wikliny czy warsztatach muzycznych prowadzonych przez Slavograjkę. Wydarzenie uświetnił spektakl-pokaz
ognia w wykonaniu Teatru Tańca i Ruchu Mantikora.

Międzypokoleniowe wyplatanie lampionów

Rzucanie wianków na wodę

Staraniem druhów z OSP Dąbrowa pojawiło się nowe auto
w remizie strażackiej.

Peugeot Boxer - to lekki samochód ratownictwa techniczno-ekologicznego. Źródłem finansowania
są dotacje z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 100 tys. Gminy Dąbrowa 30 tys.
Nadleśnictwa Opole 40 tys. oraz środki pochodzące ze sprzedaży starego auta będącego dotychczas
w jednostce 90 tys. Strażacy z determinacją i ogromnym zaangażowaniem wykorzystali wszelkich możliwości
i źródeł finansowania aby pozyskać pojazd spełniający obecne wymagania sprzętowe oraz zapewniający
wygodny i szybki dojazd do wypadków i pożarów.
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Huczne urodziny Prądów
Dwudniowa impreza z okazji 750 lecia była
pretekstem do spotkania się byłych i obecnych
mieszkańców oraz podsumowania działań na terenie
sołectwa.

W

inauguracji uroczystości wziął udział Zbigniew Kubalańca
wicemarszałek województwa opolskiego, który wspólnie z
wójt gminy Dąbrowa Katarzyną Gołębiowską – Jarek wręczył
przygotowane przez Andrzeja Piotrowicza – sołtysa Prądów
pamiątkowe podziękowania dla aktywnych mieszkańców wsi.
Niedzielne obchody rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Pawła Stobrawy.
Następnie zaproszeni goście odsłonili pamiątkową tablicę z
okazji 750 – lecia miejscowości, znajdujacą się na terenie pobliskiego parku.
W ciągu dwóch dni świętowania jubileuszu organizatorzy zapewnili zgromadzonym bogaty program artystyczny, występy
muzyczne oraz zabawę taneczną. Bardzo ciekawym był występ
grupy rekonstrukcyjnej Wiwern przedstawiającej rys historyczny i inscenizację lokacji wsi Prądy. Miejscowe koło gospodyń
wiejskich „Szczypta Prądu” przygotowało lokalne przysmaki,
nie zabrakło również atracji dla dzieci.

Posłowie i samorządowcy na uroczystości w Prądach

Uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Pawła
Stobrawy

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca dziękuje aktywnym
mieszkańcom

Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice

Aktywni i zasłużeni dla sołectwa

www.gminadabrowa.pl
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Spotkanie na szczycie
Partnerska gmina Lengede w dolnej Saksonii
w Niemczech obchodziła jubileusz 50 - lecia
powstania.
Przedstawiciele gminy Dąbrowa razem z innymi gminami partnerskimi z Francji, Austrii i Szwecji uczestniczyli
w obchodach tego święta. Familien Fest przy Ratuszu zgromadził zaproszonych gości ze zjednoczonej Europy oraz
licznie przybyłych mieszkańców. Gmina Dąbrowa, prezentowała słodkie wyroby regionalne przygotowane przez sołectwo Żelazna oraz mieszkańców gminy.
Współpraca z gminą Lengede rozpoczęła się w grudniu
2005 roku i trwa do dziś. Delegacje obu miejscowości spotykają się aby wymienić się doświadczeniami i poznać lokalną
kulturę. Samorządowcom przyświeca jeden cel – stworzyć
mieszkańcom jak najlepsze miejsce do zamieszkania, a wzajemne spotkania i rozmowy rodzą pomysły na rozwój gmin.
Ciekawostką jest, że jedna z ulic w Lengede nosi nazwę Dabrowa Kamp.

Międzynarodowa delegacja w Lengede, a wśród nich przedstawiciele gminy Dąbrowa

Co dalej z Ośrodkiem Zdrowia w Chróścinie?
W 2021 roku Optima Medycyna
SA poinformowała Urząd Gminy
w Dąbrowie, że do października
2022 roku Ośrodek Zdrowia
mieszczący się przy ulicy Kolejowej
w Chróścinie musi zostać
przeniesiony do innej lokalizacji.
Budynek dotychczasowego Ośrodka
Zdrowia nie spełnia bowiem wymaganych standardów. Kwestia bezpośredniego dostępu do świadczeń zdrowotnych
w miejscowościach Chróścina i Mechnice jest bardzo istotna. Miejscowości
te, zamieszkuje obecnie 2.696 osób, co
stanowi 33% mieszkańców całej gminy
Dąbrowa.

W marcu 2021 roku Gmina Dabrowa
zakupiła od Powiatu Opolskiego zabytkowy pałacyk w Chróścinie, przy ul. Niemodlińskiej, w sąsiedztwie którego znajduje się tzw. budynek sali gimnastycznej.
Miejsce to ze względu na położenie, doskonale nadaje się do tego, aby utworzyć
w nim przychodnię lekarską.
Stąd też rozpoczęły się rozmowy na
ten temat z Optima Medycyna SA, która
była zainteresowana najmem tego obiektu i rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia w nim inwestycji oszacowanej wstępnie na 500.000 zł.
W 2022 r. w budżecie Gminy Dąbrowa zabezpieczona została kwota 200.000
zł, która miała być przekazana Optimie

Medycyna SA w formie bezzwrotnej dotacji na przeprowadzenie tej inwestycji,
ponadto przygotowano propozycję podpisania umowy najmu tego obiektu na
10 lat. Niestety spółka Optima w czerwcu 2022 r. odstąpiła od swoich planów
i projektu utworzenia nowej przychodni
w Chróścinie.
Uzasadnieniem są problemy kadrowe
– brak lekarzy i pielęgniarek, co uniemożliwia otwarcie i funkcjonowanie
przychodni.
Dzisiaj Gmina Dąbrowa poszukuje
i zachęca inne podmioty lecznicze, aby
rozpoczęły działalność w Chróścinie, zapewniając dostęp mieszkańcom do tego
typu świadczeń na miejscu.

Szanowni mieszkańcy, od lipca wznawiamy dyżury
dzielnicowych Komisariatu Policji w Niemodlinie
w Urzędzie Gminy Dąbrowa.
Dyżury będą odbywały się w każdy czwartek
w godzinach 15.00-16.00 w pokoju numer 105.
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Przyłapani na…
Radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, aktywni mieszkańcy - poświęcają swój czas aby poprawić estetykę
wsi, zagospodarować teren czy stworzyć warunki do uprawiania sportu.
W ostatnim czasie dużo się dzieje w naszych sołectwach,
oto przykłady kilku z nich:
W Karczowie powstały 3 skwerki, które pielęgnowane są
przez mieszkańców wsi. Przy tworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku brali udział sołtys wsi Józef Gerc, radna Jolanta Jakubek przewodniczący rady sołeckiej Grzegorz Karakuła oraz
mieszkańcy wsi. Przygotowano teren pod nasadzenia, nawieziono ziemię i kamień, ułożono kostkę oraz zamontowano ławki.
Wspólnie posadzono 60 roślin wieloletnich oraz 30 pelargonii.
Skwerki zdobią wieś oraz są miejscem spacerów i wypoczynku.

Mieszkańcy Karczowa - aktywni i z pomysłami

www.gminadabrowa.pl
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W Chróścinie z inicjatywy radnej Korneli Kansy kort tenisowy na osiedlu znowu służy mieszkańcom. Najpierw sama pani
Kornelia kawałek po kawałku odchwaszczała ten teren, potem
z pomocą przyszła grupa mieszkańców: Kornelia i Marcin Tofil,
Joanna Hlonda, Teresa Honcia z synkiem Antkiem, Michał Dec.
Odnowione zostały linie, znalazł się też sponsor nowej linki do
siatki. W chwili obecnej miejsce ożyło, pojawili się amatorzy gry
w tenisa, co cieszy społeczników jeszcze bardziej.

Tak było wcześniej...

Adam, Maciek i Antek walcują kort tenisowy

... oto efekty mozolnej pracy zaangażowanych mieszkańców Chróściny

W Prądach pod przewodnictwem sołtysa Andrzeja Piotrowicza działy się rzeczy niesamowite. Mieszkańcy wsi oraz pobliskich Siedlisk wielokrotnie spotykali się aby perfekcyjnie przygotować miejscowość na obchody 750 lecia. W ciągu dwóch
miesięcy wykonano przełożenie kostki brukowej przy wejściu
do kościoła. Wybudowano podstawę pod głaz, na którym zamontowana została tablica upamiętniająca jubileusz. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w parku pod brzozami.
Dwukrotnie malowano ogrodzenie wokół kościoła oraz odnowiono podmurówkę przy nim. Naprawiono zadaszenie przy
drzwiach wejściowych do kościoła. Odrestaurowano kapliczkę
w środku i na zewnątrz. I jeszcze wiele innych, które nie sposób
wymienić.
Przekładanie kostki brukowej przy wejściu do kościoła

Wspólne malowanie ogrodzenia wokół kościoła

14

Renowacja kapliczki w Prądach
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Członkowie PZW Dąbrowa cały czas dbają o teren
dawnego wyrobiska gliny w
Dąbrowie. Utrzymują go w
czystości, wykonują drobne
naprawy drewnianych elementów infrastruktury, pielęgnują tereny zielone oraz nasadzenia. Niedawno w ramach
prac społecznych remontowali
drogę dojazdową do dąbrowskich glinianek.

Strażacy ochotnicy z Chróściny pomagali w oczyszczaniu
stawu w parku dworskim, a jednostka z Dąbrowy regularnie
pielęgnuje teren wokół remizy. Wkrótce, dzięki staraniom strażaków, powstanie tam parking z kostki brukowej.

Strażacy z OSP Dąbrowa demontują kostkę pod nowy parking
przy remizie.

OSP Chróścina podczas oczyszczania stawu

Wkrótce teren wokół zostanie utwardzony, dzięki staraniom druhów

Działacze i sportowcy z SKS Dąbrowa przez kilka tygodni
pracowali na boisku wymieniając bramki i pielęgnując nową
murawę.

Nowe bramki pojawiły się na boisku w Dąbrowie

www.gminadabrowa.pl
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GOSPODARSTWA ROLNE

12

10

BUDŻET GMINY - PLAN

NA POZIOMIE

93,93%

WYDATKI ZOSTAŁY WYKONANE

DOCHODY ZOSTAŁY WYKONANE
NA POZIOMIE 105,74%

BUDŻET
GMINY

06-07 2022

BUDŻET GMINY WYKONANIE

W CIĄGU ROKU BUDŻET GMINY ULEGAŁ
ZMIANIE I NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
PLAN WYNIÓSŁ

13

20
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2018

2 478 111

2019

5 550 814

2020

3 457 345

2021

10 085 331

Wydatki na inwestycje w latach 2018-2021
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EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

RODZINA ( w tym żłobek)

WYDATKI INWESTYCYJNE

W LATACH 2018-2021

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

OBRONA NARODOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (bez
GZEASiP)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(Wspólna obsługa jst)

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

06-07 2022

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
GMINY W LATACH 2020 - 2021
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DZIĘKI TWOIM PODATKOM
MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ

BUDŻET GMINY
STRUKTURA WYDATKÓW

17

21

21%

19

17%

Obiekty sportowe

46%

16%

RAZEM:

INNE

17%

64.170,10 zł

80.437,91 zł

21%

177.654,79 zł

46%

60.391,68 zł

16%
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Drogi

382.654,48 zł

UTRZYMANIE
ZIELENI

PLACE ZABAW
BOISKA
ŚWIETLICE

WYDARZENIA
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Uzbrojenie terenów
budowlanych i zakupy
nieruchomości

12,35

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 R.

Administracja

Rodzina
(Termomodernizacja
Publicznego Żłobka w
Żelaznej

Świetlice, Ochrona
Zabytków

WYDATKI MAJĄTKOWE
FUNDUSZ SOŁECKI

20

18

CIEPIELOWICE

CHRÓŚCINA

FUNDUSZ SOŁECKI

WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

20

06-07 2022

21

23

22

NAROK

DĄBROWA

21

23

www.gminadabrowa.pl

NIEWODNIKI

FUNDUSZ SOŁECKI

życie gminy dąbrowA

KARCZÓW

FUNDUSZ SOŁECKI

24

22

NOWA JAMKA

LIPOWA

PRĄDY

FUNDUSZ SOŁECKI

MECHNICE

FUNDUSZ SOŁECKI

24
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25

27

23

25
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INFRASTRUKTURA
DROGOWA

SIEDLISKA

FUNDUSZ SOŁECKI

28

26

ŻELAZNA

26
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DROGI GMINNE

FUNDUSZ SOŁECKI

24

KARCZÓW
ul. Na Grobli

6

29
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życie gminy dąbrowA

2

KARCZÓW
ul. Wiejska

INWESTYCJE
DROGOWE

31

7

32

3

30

KARCZÓW
ul. Miodowa

KARCZÓW –
CIEPIELOWICE

8

4

CIEPIELOWICE
ul. Parkowa

30
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DĄBROWA
ul. Zielona i Akacjowa

32

INWESTYCJE
DROGOWE

5

31

DĄBROWA
ul. Kolejowa

INWESTYCJE
DROGOWE

1

29
INWESTYCJE
DROGOWE

25

CHRÓŚCINA

14

NAROK
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INWESTYCJE
DROGOWE

13

35

10

NOWA JAMKA
ul. Kamienna z parkingiem
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SKARBISZÓW
droga na cmentarz

INWESTYCJE
DROGOWE

9

33

NIEWODNIKI
ul. Cmentarna

WARTOŚĆ ZADANIA

36

11

34

12

34
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REMONTY BIEŻĄCE
DRÓG GMINNYCH

INWESTYCJE
DROGOWE

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU URZĘDU
GMINY DĄBROWA
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40

Rewitalizacja dawnego wyrobiska
gliny w Dąbrowie.

„SZLAKIEM ODRY”

Sporządzenie inwentaryzacji
przyrodniczej i ekofizjografii

WARTOŚĆ ZADANIA

26

39

WARTOŚĆ ZADANIA

37
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MODERNIZACJA
BUDYNKU URZĘDU

„SZLAKIEM ODRY”

WARTOŚĆ ZADANIA
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WARTOŚĆ ZADANIA

38

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ŻŁOBKA
W ŻELAZNEJ

06-07 2022

GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

WARTOŚĆ ZADANIA

27

43

WARTOŚĆ ZADANIA

41
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Rewitalizacja Alei Lipowej
w Naroku
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„SZLAKIEM ODRY”

GOSPODARKA
ODPADAMI
KOMUNALNYMI

44

WARTOŚĆ ZADANIA

42

WYMIANA ŹRÓDEŁ
OGRZEWANIA NA
EKOLOGICZNE

45

1 577 202,02 zł

1 674 269,79 zł

1 674 269,79 zł

2020

28
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1 810 261,86 zł

1 923 676,97 zł

1 930 854,02 zł

2021

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA
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1 108 209,56 zł

1 212 842,44 zł

1 261 796,44 zł

2019

GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

47

odpadów komunalnych"

zadania "Odbiór i zagospodarowanie

z operatorem związane z realizacją

wydatki z tytułu umowy zawartej

wydatki bieżące, w tym:

w tym:

gospodarowania odpadami komunalnymi,

Wydatki ogółem systemu

Opis

WARTOŚĆ ZADANIA
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DESZCZOWE GRAFITTI
ZAKUP PAŁACYKU
W CHRÓŚCINIE

WARTOŚĆ ZADANIA
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CENTRUM AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ
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ŚWIETLICA WIEJSKA
W LIPOWEJ
POLDER ŻELAZNA

NASZA STREFA
AKTYWNOŚCI
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30
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Przedszkola ; 5 104 404,20 zł;
36%

Szkoły;
8 985 116,65 zł;
64%
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UDZIAŁ WYDATKÓW OŚWIATOWYCH
W BUDŻECIE
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OŚWIATA

54
OŚWIATA
LICZBA DZIECI

OŚWIATA WYDATKI

60

SALA SENSORYCZNA
PSP W CHRÓŚCINA

WARTOŚĆ ZADANIA
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59

WARTOŚĆ ZADANIA
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PROJEKT SALI
GIMNASTYCZNEJ
W DĄBROWIE

PRACE REMONTOWE
W PSP CHRÓŚCINA

WARTOŚĆ ZADANIA
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WARTOŚĆ ZADANIA

KONCEPCJA BUDOWY
PRZEDSZKOLA
W DĄBROWIE -

61

WARTOŚĆ ZADANIA

32

WARTOŚĆ ZADANIA
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„UMIEM PŁYWAĆ”

63

życie gminy dąbrowA

WARTOŚĆ ZADANIA
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WARTOŚĆ ZADANIA
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OP@LSKIE
DLA PODSTAWÓWEK
PRZEDSZKOLE
DLA WSZYSTKICH
PRZYJAZNE - 2

KREATYWNA
OPOLSZCZYZNA

65

WARTOŚĆ ZADANIA
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OPIEKA
SPOŁECZNA
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LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI 2021 - 2022
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WARTOŚĆ ZADANIA
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„POSIŁEK W SZKOLE”
– MODUŁ 3

OPIEKA SPOŁECZNA

ZASIŁKI, OPŁATY

69

71
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I ROCZNICA
OTWARCIA
ŻŁOBKA
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70

GOSPODYNIE
NAROKA

WYDARZENIA
KULTURALNE
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DĄBROWSKIE
HARTY

PEZEKAZANIE PARKU
DWORSKIEGO
GMINIE

75
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74

I PARADA
WOZÓW
STRAŻACKICH

DWOREK
W CHRÓŚCINIE
„JUŻ JEST NASZ!”
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50-lecie POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

życie gminy dąbrowA

ŚWIĘTO MATKI
ZIEMI
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ZAWODY
WĘDKARSKIE
Z OKAZJI
DNIA DZIECKA

OPOLSKA
NIEZAPOMINAJKA
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POWITANIE
JESIENI

OGÓLNOPOLSKIE
ZAWODY PSÓW
PASTERSKICH
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STREFA KIBICA
W MECHNICACH

OKTOBERFEST
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NASZ NOWY
DOM
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AKADEMIA
MAŁEGO
FILMOWCA
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DOŻYNKI
GMINNOPARAFILNE

DZIEŃ
SOŁTYSA
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NARODOWE
CZYTANIE
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VEGE PIKNIK
W KARCZOWIE
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92
ŚWIĘTO
RODZINY

„XII ZAMCZYSKO”
W DĄBROWIE
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PRACA W URZĘDZIE
GMINY DĄBROWA
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DĄBROWA
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COVID - 19

95 SZCZEPIENIA W GMINIE
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POMOC OFEROWANA PRZEZ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE
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COVID - 19
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POZYSKANE ŚRODKI
DLA OSP
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KULTURA W CZASIE PANDEMII
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COVID - 19
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POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO NA
TERENIE GMINY

06-07 2022

BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
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ĆWICZENIA OSP
W GMINIE
DĄBROWA

25
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WYDATKI GMINY NA
OSP W 2021 r.
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BUS DLA
OSP DĄBROWA

SREBRNA
NAGRODA ARGE
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LAURY DLA
LIDERÓW
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OPOLSKA
AMBASADORKA
UE

www.gminadabrowa.pl

SREBRNY LAUR

108
PRZYJACIEL
DZIECI

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
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NAJLEPSZA
PRZESTRZEŃ

PODSUMOWANIE
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110
TAK DLA
POLSKI
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