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ZakońcZone:
 zakończono przebudowę ulicy Brzozowej w Naroku. 

Inwestycja dofinansowana została ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W realiZacji:
 przebudowa ulic Wiosennej  i Wiejskiej wraz 

z chodnikiem w Niewodnikach. Wartość 
zadania wynosi: 1.350.742,80 zł. Inwestycja 
dofinansowana jest z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

 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. 

 utworzenie parku nadodrzańskiego w Żelaznej.  
Całkowita wartość zadania wynosi  

386.532,09 zł. Zadnie zostało dofinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego. 

 rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice. 
Wartość zadania wynosi: 240.335,76 zł. 
Inwestycja dofinansowana jest 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 pochodzi 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

 prace związane z  wyposażeniem gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Karczowie. Wartość zadania wynosi  
1.176.452,48 zł. Inwestycja dofinansowana 
została z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ulica Wiejska w Niewodnikach

Droga powiatowa Dąbrowa-Sokolniki

Droga powiatowa Dąbrowa – Sokolniki

PSZOK w Karczowie

eKSPReS 
inWeSTycyJny



Kryzys, rosnące bez 
opamiętania ceny, coraz 
większa inflacja. Jak bardzo 
ta niestabilna sytuacja 
dotyka polskie samorządy? 
O to zapytaliśmy wójt 
gminy Dąbrowa, Katarzynę 
Gołębiowską-Jarek

Jak się ma globalny kryzys 
do małej wiejskiej gminy?

 – Obecny świat to system 
naczyń połączonych. Globaliza-
cja odciska swoje piętno w naj-
mniejszej nawet wiosce, więc 
rzeczywistość, to co się dzieje na 
światowych  i polskich rynkach 
odczuwamy także my tutaj. Ow-
szem, realizujemy wciąż wiele 
inwestycji, jednak są to zada-
nia rozpoczęte jeszcze w ubie-
głym roku, bądź  na początku 
2022 r. Obecnie obserwujemy 
gwałtowny, mam wrażenie, że 
niekontrolowany wzrost cen. 
Oferty składane przez wykonaw-
ców w przetargach kilkukrotnie 
przewyższają zakładane wydatki, 
a przecież kosztorysy są przy-
gotowywane na kilka miesięcy 
przed ogłoszeniem przetargu. 

Sprowadźmy tę dyskusję do 
przykładów.

 – Spójrzmy na kanalizację 
w Skarbiszowie. Rok temu sza-
cowaliśmy jej wykonanie na 4 
miliny złotych, a po ostatniej 

aktualizacji kosztorysu usługa 
wzrosła do ponad 10 milio-
nów złotych. To 150 procent 
więcej. Tyle potrzebujemy na 
utrzymanie wszystkich 3 szkół 
podstawowych w gminie. Do-
dam, że cały budżet gminy na 
2022 rok wynosi 52 miliony 
złotych. Z tego ponad 20 mi-
lionów to całoroczne utrzyma-
nie oświaty.

Skoro ceny tak szaleją to 
nie wyobrażam sobie, żeby nie 
miało to wpływu na wydatki 
bieżące.

 – Oczywiście, że wydatki 
bieżące związane przykładowo 
z utrzymaniem obiektów gmin-
nych gwałtownie rosną. Oglą-
damy każdą złotówkę kilka razy 
z każdej strony zanim ją wyda-
my. Dochody gminy utrzymują 
się na tym samym poziomie, 
a przecież nie mamy dodatko-
wych wpływów, które pozwo-
liłyby nam swobodnie realizo-
wać plany inwestycyjne gminy 
i opłacać utrzymanie 13 jedno-
stek organizacyjnych. Mam na 
myśli m.in. szkoły, przedszkola, 
żłobek czy bibliotekę. W gminie 
mamy 42 budynki, które muszą 
funkcjonować. 

Ceny prądu szaleją…
 – Dlatego proszę sobie wy-

obrazić, że już po pierwszym 
kwartale wykorzystaliśmy pulę 
środków zaplanowanych na 
cały rok. Jeśli dochody stoją 
w miejscu, a koszty rosną o 500 
procent to co mogę jeszcze 
powiedzieć?! Na dodatek co 
chwilę jesteśmy zaskakiwani 
innymi kosztami, nieprzewi-
dzianymi w naszym budżecie, 
a nałożonymi odgórnie. Nie 
mamy wyjścia trzeba zwiększyć 
planowane wydatki na energię 
elektryczną oraz opał i szukać 
oszczędności. 

Jakie działania podejmu-
je gmina, aby mniej płacić za 
prąd? Czy to w ogóle możliwe?

 – Podjęliśmy bardzo trudną 
decyzję związaną z testowym 
wyłączaniem oświetlenia ulicz-
nego w godzinach nocnych. Nie 
mamy wpływu na wzrost ceny 
prądu, dlatego zależy nam na 
ograniczeniu jego zużycia.

Odważna i trudna zarazem 
decyzja. Co na to mieszkańcy?

 – Nie zamierzam siedzieć 
z założonymi rękami, bo cud się 
nie stanie i ceny nie zaczną nagle 
spadać! Po naszych komunika-
tach i informacjach o godzinach 
wyłączenia oświetlenia ulicz-
nego pojawiło się wiele sugestii 
mieszkańców. Staraliśmy się je 
uwzględnić. Przecież to zrozu-
miałe, że chcemy wprowadzić 
oszczędności, jednocześnie nie 
komplikując ludziom powrotu 
do domu z pracy w godzinach 
wieczornych. Inna sprawa, że 
przygotowujemy się do dużej 
inwestycji związanej z wymianą 
oświetlenia ulicznego na ener-
gooszczędne. Wymaga to wielu 
uzgodnień, a to niestety trwa.

Myślicie o innych oszczęd-
nościach?

 – Jedną z opłat ponoszo-
nych przez mieszkańców jest 
opłata za odprowadzanie ście-
ków. Zostałam poinformowana 
przez ZGKiM SP. z o.o w Prósz-
kowie, że z powodu wzrostu 
cen są zmuszeni ustalić nowe 
opłaty za odbiór ścieków. Tary-
fy za odbiór wody i ścieków są 
zatwierdzane przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”, które analizuje czy 
wzrost cen proponowany przez 
przedsiębiorstwa kanalizacyjne 
jest uzasadniony. Na wyliczenie 
wysokości tej opłaty nie mamy 
wpływu i obecnie sami czekamy 

na decyzję Wód Polskich w tej 
sprawie. 

A  tam gdzie macie choć 
w części jakiś wpływ?

W  ostatnich tygodniach 
skoncentrowaliśmy się na innej 
ważnej opłacie – mam na myśli 
opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, tzw. opłatę 
za śmieci. Zależy mi, aby wyha-
mować jej wzrost. Niestety, jest 
ona bardzo mocno uzależniona 
od kosztów transportu. A paliwo 
jest coraz droższe. Ogłosiliśmy 
przetarg na odbiór odpadów 
z tym, że musieliśmy ograniczyć 
częstotliwości ich odbioru. Pla-
nuje się odbiór odpadów wielko-
gabarytowych raz w roku, a nie 
jak do tej pory dwa. Ich stały 
odbiór będzie zagwarantowany 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Ogra-
niczona została także często-
tliwość odbioru odpadów bio-
degradowalnych w miesiącach 
zimowych. Według mnie to je-
dyna obecnie metoda, aby opłata 
za śmieci nie wzrosła radykalnie.

Czy z tego wynika że wyko-
nanie budżetu gminy i zapla-
nowanych zadań na 2022 rok, 
będzie trudne?

 – Zawsze szukam pozytyw-
nych rozwiązań. Tegoroczny 
budżet będzie trudny choćby 
z  tego  powodu, że znaczą-
co rośnie obsługa bankowa, 
a więc kredyty stają się coraz 
droższe, a każda duża inwe-
stycja z reguły jest związana 
z zaciągnięciem kredytu. Plan 
na obsługę bieżącego zadłu-
żenia musieliśmy zwiększyć 
z 270 tys. do 600 tys. zł, a przy-
szłoroczny z 300 tys. do 1,2 
mln  Ale powtórzę jeszcze raz 
– nie zamierzam siedzieć z za-
łożonymi rękami. Zmierzy-
my się z tym kryzysem mimo 
wszystko mam przekonanie, 
że wspólnie przez niego przej-
dziemy.

KIlKa Słów o KryzySIe
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Odznaka złota: Krystian Golec – trener, Joachim Gonsior 
– kierownik drużyny
Oznaka srebrna: Łukasz Gonsior – współzałożyciel 
i redaktor Mechnickiego Niedzielnika Sportowego, Ryszard 
Machnik – zawodnik kapitan i trener, Damian Kampa – 
zawodnik, Krzysztof Niedworok – zawodnik i trener, Tomasz 
Bąk – zawodnik, Grzegorz Stotko – zawodnik, Andrzej 
Tudyka – zawodnik, Robert Konopacki – zawodnik
Odznaka brązowa: Dariusz Zwoliński – zawodnik, Jarosław 
Kubas – zawodnik, Dennis Greinert – zawodnik, Andrzej 
Gruntowski – zawodnik, Kornel Zyla – zawodnik, Dawid 
Nieckarz – zawodnik, Rafał Kaliński – zawodnik, Dariusz 
Romański – zawodnik, pomoc medyczna.

JubileuSz GRy W oKRęGóWce

W tym roku klub LZS 
Mechnice świętuje 20 lat 
gry w lidze okręgowej. Z tej 
okazji odbył się trzydniowy 
festyn sportowy, trwający 
od piątku do niedzieli. 

W sobotę odbył się I Me-
moriał Krystiana Iwań-

skiego. Wydarzenie zostało 
poświęcone pamięci zmarłego 
nauczyciela oraz dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Chróścinie. Memoriał miał 
formułę zawodów piłkarskich 

dla trampkarzy i  juniorów. 
Dzięki dotacji pochodzącej 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, 
w ramach konkursu „Opol-
skie dla młodzieży”, udało się 
zorganizować to wydarzenie. 
Tego dnia odbył się również 
mecz sparingowy drużyny LZS 
Mechnice z LZS Sławice. 

Niedziela tradycyjnie roz-
poczęła się od meczu panny vs 
mężatki o Puchar Przechod-
ni  prezesa klubu. W tym roku 

zdecydowanie wygrały mężatki 
6:0. Bramki zdobyły: Sandra Ta-
tura aż 3 i po jednej Aleksandra 
Machnik, Agnieszka Otorowska 
i Anita Jonczyk. W karnych lep-
sze były panny z wynikiem 2:1

Następnie rozegrany został 
mecz drużyny oldbojów z Mech-
nic i „drużyna Patyka”, składająca 
się z byłych zawodników Odry 
Opole. Mecz ten poświęcony 
był pamięci zmarłego Tomasza 
Drąga.  Na boisku rywalizowały 
również ekipy Krystiana Golca 
pod nazwą roboczą „Mechnice 

2002” oraz „Mechnice 2022” pod 
wodzą Krzysztofa Niedworoka.

Podczas trzydniowej impre-
zy zapewniono wiele atrakcji. 
Zostało przygotowane ciekawe 
stanowisko Poczty Polskiej. 
Dzieci mogły pobawić się na 
dmuchańcach, a nieco starsi 
skorzystać z muzycznej oferty 
bowiem wieczorami odbywały 
się zabawy taneczne. 

Jubileusz był okazją do uhono-
rowania odznakami Opolskiego 
Związku Piłki Nożnej zasłużonych 
zawodników i działaczy klubu. 
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Spacer z marszałkiem
Zabytkowy mostek na rzece Chróścinka zwanej Bródkiem 
został starannie odnowiony, pod okiem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

Drogowcy, samorządowcy i mieszkańcy Chróściny spotkali 
się w wakacyjny poranek na zabytkowym mostku przy drodze 
wojewódzkiej 435.  Solidne balustrady z oszlifowanego granitu, 
nowe kapy chodnikowe i odnowione poręcze w ciągu pieszym 
cieszą mieszkańców i użytkowników drogi. Przebudowa wy-
niosła ponad 134 tys złotych z czego 45 tys stanowiły środki 
finansowe gminy Dąbrowa.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Opolu z oddziałem terenowym w Grodkowie.

Spotkanie było też okazją do spaceru po uroczym parku 
dworskim oraz rozmowy o przyszłych inwestycjach drogowych 
na terenie gminy Dąbrowa.

procesja z figurą  
do św. rocha
Mieszkańcy Niewodnik  od pokoleń wspólne pielgrzymują 
do Dobrzenia Wielkiego na odpust ku czci św. Rocha. Kult 
św. Rocha w Polsce rozpoczął się już w XV wieku, święty 
czczony był przede wszystkim jako patron chroniący od 
zarazy. Kościół ku jego czci wybudowano na dobrzeńskim 
cmentarzu, na którym chowano niegdyś zmarłych 
podczas epidemii – dżumy i cholery.

Tradycja procesji z figurą Matki Bożej, z niewodnickiego 
kościoła, sięga czasów kiedy miejscowość dotknęła dżuma – 
wspominają parafianie. Ludzie zaczęli pielgrzymować do św. 
Rocha prosząc o uzdrowienie i zakończenie epidemii. 

Choroby ustały, a zwyczaj procesji z figurą pozostaje ciągle żywy 
i trwa już ponad 100 lat. Jeszcze nie tak dawno wierni wyruszali 
spod kościoła w Niewodnikach, rzekę Odrę przemierzali przez ślu-
zę i dalej pieszo pielgrzymowali do Dobrzenia. Obecnie spotykają 
się w Dobrzeniu, tam formują procesję i z modlitwą na ustach piel-

grzymują do kościoła św. Rocha. Tradycyjnie figurę niosą mężczyź-
ni, ministranci krzyż, a marianki i młodzi chłopcy swoje sztandary. 
Ciekawostką jest, że niewodnicka figura Matki Bożej pochodząca 
ze zlikwidowanego kościoła w Szwecji, jest największą ze wszyst-
kich figur obecnych na dobrzeńskim odpuście. Jak tłumaczy pan 
Henryk Knosala w duchu modlitwy wszyscy idą prosić o zdrowie 
dla duszy i ciała oraz dziękować za otrzymane łaski.

losy festiwalu poezji 
śpiewanej zamczysko
Drodzy mieszkańcy, przyjaciele i sympatycy 
festiwalu Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną 
„Zamczysko”. Z żalem informujemy, iż tegoroczna 13 
edycja „Zamczyska”, nie odbędzie się. 

Organizacja takiego wydarzenia oszacowana została na poziomie 
minimalnym 100 tysięcy złotych, a taki koszt aktualnie przewyższa 
znacznie możliwości finansowe gminy Dąbrowa. Starania pozyska-
nia środków zewnętrznych niestety skończyły się niepowodzeniem. 
Gmina Dąbrowa będzie podejmować wszelkie działania, aby w przy-
szłym roku móc spotkać się z miłośnikami festiwalu i dobrej muzyki.
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Rolnicy, ogrodnicy, sadownicy 
i plantatorzy oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy i przybyli 
goście obchodzili tegoroczne święto 
plonów w sołectwie Chróścina.  

Organizatorem uroczystości była Gmina 
Dąbrowa, Gminny Ośrodek Kultury 

i Rekreacji w Dąbrowie, proboszcz parafii 
św. Piotra i Pawła w Chróścinie oraz sołe-
ctwo Chróścina. 

W sobotę w rozpoczęciu świętowania 
udział wzięli przedstawiciele samorządów 
z całej Polski, m.in. prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski oraz burmistrz Wieliczki Artur 
Kozioł. Wśród gości byli również przedsta-
wiciele sąsiednich gmin, które reprezento-
wali prezydent miasta Opola Arkadiusz 
Wiśniewski oraz wójt gminy Komprachcice 
Leonard Pietruszka. Atrakcją wieczoru był 
zespół muzyczny Vega, który bawił zebra-
nych do późnych godzin. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęła 
msza św. sprawowana przez ks. prałata 
Gintera Żmudę w koncelebrze z ks. pro-
boszczem Danielem Bregułą oraz ks. se-
niorem Ryszardem Wołowcem. Dziękując 
Panu Bogu za plony, a rolnikom za pracę 
i chleb, mówmy do siebie językiem miłości, 
z szacunkiem i wdzięcznością – podkreślał 
podczas homilii ks. Żmuda. 

Delegacje z sołectw gminy Dąbrowa 
uświetniły uroczystość swoją obecnością 
i barwnymi strojami, a także pięknymi ko-

ronami żniwnymi, które nadały charakteru 
temu wydarzeniu. Korowód wiodący ulica-
mi Chróściny złożony był z przedstawicieli 
sołectw gminy Dąbrowa oraz zaproszonych 
gości. Wielką pomysłowością wykazali się 
uczestnicy zdobiąc swoje pojazdy mecha-
niczne. Mieszkańcy Chróściny również 
prześcigali się w pomysłach na dekorację 
swoich posesji.

Podczas otwarcia dożynek Wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek otrzymała 
od starostów dożynkowych państwa El-
wiry i Michała Gadzińskich – przez nich 
wypieczony bochen chleba. – Dzięku-
ję z całego serca za ten dar i życzę nam 
wszystkim aby chleba nigdy nam nie za-
brakło – zwłaszcza w tych trudnych cza-
sach – powiedziała wójt gminy.

Wójt powitała przybyłych mieszkańców 
gminy oraz zaproszonych gości. W dożyn-

kach brali udział poseł na Sejm RP Tomasz 
Kostuś oraz członek Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Szymon Ogłaza a także 
przedstawiciele administracji rządowej 
i samorządowej różnych szczebli.

W trakcie dożynek rozstrzygnięty zo-
stał konkurs koron żniwnych, do udziału 
w którym w tym roku zgłosiło się aż 9 so-
łectw. 

W części artystycznej organizatorzy za-
pewnili muzyczną ucztę w postaci występu 
Gminnej Orkiestry Dętej Wind Power oraz 
sygnalistów z kół łowieckich „Knieja” i „Je-
leń”, tanecznie na scenie zaprezentowała się 
młodzież z zespołu  Scorpion, zaśpiewała 
schola działająca przy PSP w Chróścinie 
oraz Patrycja Kwiatek. Śląskim humorem 
i śpiewem rozbawił zebranych kabaret Ka-
fliki, a na zakończenie do tańca poderwał 
wszystkich DJ Cyrek.

Dla najmłodszych nie zabrakło atrakcji 
w postaci dmuchańców i licznych przysma-
ków. Dorośli korzystali z obficie zaopatrzo-
nego bufetu. Była też możliwość zakupu 
lokalnych wyrobów.

Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym za przygotowanie tegorocznych 
dożynek. Mieszkańcom za pomoc i przy-
strojenie posesji, delegacjom za udział, 
starostom dożynkowym za reprezen-
towanie miejscowości. W szczególno-
ści dziękujemy paniom: radnej Korneli  
Kansy i  sołtys Chróściny Magdalenie 
Podsada za koordynację i ogromną ilość 
pracy włożoną w to wydarzenie. Podzię-
kowania również dla społeczników Sto-
warzyszenia Miłośników Chróściny oraz 
strażaków z OSP Chróścina, a także dla 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie.

DWuDnioWe DoŻynKi
Gminno-PaRafialne
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Tradycyjnie dożynki rozpoczęły 
się uroczystą mszą św. w kościele 
pw. św. Floriana, którą uświetniły 
miejscowa schola oraz orkiestra 
parafialna. Proboszcz ks. Witold 
Walusiak podczas homilii  podkreślił 
jak ważną osobą w naszym 
życiu jest rolnik, stawiając go za 
wzór pracowitości i rozsądnego 
korzystania z darów ziemi. 

Po południu barwny korowód przejechał 
ulicami miejscowości. Zaprezentowano 

ciekawe scenki odnoszące się do bieżących 
wydarzeń. Do tego pomysłowość w stro-
jach i ozdobach, jednym słowem wszyst-

ko było idealnie dopracowane. Zobaczyć 
można było czarownice z żarzącym się wę-
glem, praczki ze sprzętem z różnych epok, 
olimpijską przyczepę z młodzieżą szkolną, 
przedszkolaków czy poszukiwaczy złotych 
alg w Odrze. Posesje w sołectwie również 
były pięknie przystrojone. Komisja ocenia-
jąca miała nie lada trudność, aby wybrać tą 
najciekawszą. 

Uczestnicy korowodu zostali nagro-
dzeni za pomysłowość i doskonały dobór 
rekwizytów.  

W dalszej części dnia wszyscy spotka-
li się na boisku sportowym gdzie organi-
zatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. 

Tradycyjnie podzielony został dożynkowy 
chleb ofiarowany przez starostów dożynek 
Państwa Wiolettę i Joachima Gralka. Na-
stępnie wspólnie z wójt gminy Katarzyną 
Gołębiowską-Jarek częstowano chlebem 
zebranych. Tego samego dnia swoje 75 uro-
dziny obchodził Pan Alojzy Szdzuy. Spo-
łeczność Naroka, dziękując za trud pracy 
na roli i życząc wszelkiej pomyślności od-
śpiewała jubilatowi gromkie Sto lat.

W trakcie imprezy występ artystyczny 
zaprezentowały dzieci z miejscowej szko-
ły i przedszkola. Rozegrano mecz w piłkę 
można oraz mecz w bule na nowootwar-
tym boisku. Przy muzyce tańczono do póź-
nych godzin nocnych.

śwIęto plonów w naroKu
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W tym roku, podczas 
Dożynek Wojewódzkich 
w Branicach, gminę 
Dąbrowa reprezentowały 
aż dwa sołectwa i jeden 
przedsiębiorca. 

Sołectwo Mechnice brało 
udział w  Wojewódzkim 

Konkursie Koron Dożynko-
wych. Gratulujemy przygoto-
wanej korony żniwnej, delega-
cji pięknych strojów, a przede 

wszystkim ogromne brawa za 
zaangażowanie w przygotowa-
nie się i  debiut w etapie woje-
wódzkim. 

Sołectwo Ciepielowice bra-
ło udział w konkursie „Fun-
dusz sołecki – najlepsza ini-
cjatywa”. Ogromne gratulacje 
za odniesiony sukces bowiem 
za projekt pn. „Teren sporto-
wo-rekreacyjny w Ciepielowi-
cach – zielono, kompleksowo 

i funkcjonalnie” – sołectwo 
Ciepielowice zdobyło pierw-
sze miejsce i nagrodę w wyso-
kości 7 000 zł.

Pa n  Ma c i e j  R o j e w s k i 
„Swojskie Jadło u Macieja” 
z Naroka brał udział w kon-
kursie “Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów”.  
Gratulacja za nominację do 
nagrody “Perła 2022” za „Na-
rockie suszone wędliny doj-
rzewające”.

naSI reprezentancI na DożynKach 
wojewóDzKIch

Sołtysówka 
czyli sprawy sołeckie
Bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania sołectw, 
planowanie funduszu sołeckiego na rok 2023, 
omówienie rosnących kosztów utrzymania świetlic 
wiejskich oraz organizacji gminno-parafialnych 
dożynek w Chróścinie były tematem sierpniowego 
spotkania sołtysów w Urzędzie Gminy.

Ważnych spraw jest wiele, w sołectwach dużo się dzieje, ale 
dzięki ambitnym sołtysom wspólnie z włodarzami gminy udaje 
się znaleźć zgodny kierunek działań. Wszystko po to aby w gmi-
nie Dąbrowa żyło się lepiej.
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rolnictwo  
w gminie Dąbrowa
Gmina Dąbrowa należy do gmin o charakterze 
rolniczym.  Z danych statystycznych wynika, że grunty 
rolne zajmują 7.605 ha i stanowią 67% powierzchni 
ogółu. Pozostały obszar, w skład którego wchodzą 
grunty leśne, zabudowane i zurbanizowane, grunty pod 
wodami oraz tereny różne wynoszą 3.755 ha* 

Na terenie gminy najwięcej gospodarstw ma powierzchnię 
pomiędzy 1,0-1,49 ha. W sumie takich gospodarstw jest 168. 
Obszarowo największych gospodarstw, mających 10 i więcej 
hektarów. 

Obecnie kończy się okres wytężonych prac polowych. 
Zboża zostały skoszone, słoma zmagazynowana. Na porę 

jesiennych zbiorów czekają kukurydza i ziemniaki. Pan  
Ludwik Broj, jeden z większych rolników z sołectwa Chróścina, z 
zadowoleniem ocenia ten rok. Zboża dobrze nam obrodziły, nato-
miast ze względu na suszę kukurydza na słabszych glebach może 
dać mniejsze zbiory. Pan Ludwik wraz synem Adamem wspólnie 
prowadzą gospodarstwo i podczas tegorocznych dożynek razem 
dziękowali za zebrane plony. * stan na 31.12.2021 r.

Ostatnie gwałtowne opady deszczu spowodowały 
przepełnienie rowów wzdłuż dróg wojewódzkich 
i krajowych. Okazało się w wielu przypadkach, że 
przepusty są niedrożne. 

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 30 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 
ze zm.) „Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod 
nimi przepustami, należy do właścicieli  lub użytkowników grun-
tów przyległych do drogi.” Oznacza to, że:

Czyszczenie lub wymiana rur przepustowych w celu za-
pewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna 
średnica rury/ kręgu betonowego pod zjazdem powinna zostać 
uzgodniona z właściwym zarządcą drogi).

Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do od-
prowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 
39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub-
licznych zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń 
melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów 
przydrożnych lub na jezdnię drogi.

fundusz sołecki – 
inwestujemy w nasze 
miejscowości
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione 
z budżetu gminy, przeznaczone na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

W 2022r. z budżetu gminy 
Dąbrowa przekazane miesz-
kańcom do dyspozycji zo-
stało prawie 422 tys. złotych. 
Uchwałą zebrań wiejskich 
pieniądze są wydatkowane na 
zadania wynikające z potrzeb 
danej społeczności. 

Dziś prezentujemy 3 sołe-
ctwa, które w ramach funduszu 
sołeckiego 2022r. zrealizowały :

•	 Niewodniki w tym roku otrzymały 27.800,36 zł. Do tej 
pory wydano 15.287,40 zł. Zakupiono m.in.: pojemnik na 
plastikowe nakrętki stojący obok świetlicy wiejskiej. Na po-
trzeby utrzymania terenów zielonych zakupiono kosę spa-
linową wraz z niezbędnym akcesoriami. Przeprowadzono 
również niewielki remont świetlicy wiejskiej doposażając 
ją w brakujące elementy oraz zamontowano szafę wnękową.

•	 Prądy w tym roku otrzymały 22.949,29 zł i prawie w całości 
fundusz został wykorzystany. Większość została przeznaczo-
na na organizację uroczystości 750-lecia miejscowości. Części 
wydatkowano na zakup podzespołów elektrycznych do wypo-
sażenia świetlicy oraz na utrzymanie terenów zielonych. 

•	 Sie dliska  w tym roku 
otrzymały 15.626,04 zł. 
Większą część tegoż fun-
duszu zainwestowano w 
nową wiatę przystanko-
wą, doposażono również 
świetlicę wiejską w zmy-
warkę do naczyń oraz stół 
i ławki.

niedrożne przepusty przy zjazdach na posesje
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jak możemy się dostosować do 
zmian klimatu ? odpowiedzią jest po-
dejmowanie działań adaptacyjnych 
w skali lokalnej,  które będą zwiększać 
odporność na skutki zmian klimatu.

jednym z takich prostych sposobów 
jest rozwijanie zielonej infrastruktury na 
terenie gminy. Drzewa i krzewy wzdłuż 
dróg polnych i rowów, śródpolne płaty 
zadrzewień, aleje drzew owocowych od-
grywają dużą rolę w krajobrazie rolniczym 
stanowiąc ostoje bioróżnorodnego krajo-
brazu i retencji wód. niestety ze względu 
na konieczność manewrowania szerokim 
sprzętem rolniczym i sposób uprawy pól, 
zadrzewienia te znikają z krajobrazu. 
równie ważne są liniowe pasy zadrzewień 
rosnące przy drogach, budynkach, ogro-
dzeniach, tworzące korytarze ekologiczne 
t.j drogi przemieszczania się dla wielu ga-
tunków zwierząt czy stanowiące pożytki 
dla owadów zapylających i ptaków. 

w dobie zmian klimatu zadrzewienia 
odgrywają ogromną rolą ograniczając  
gwałtowne zjawiska pogodowe – drze-
wa ograniczają siłę wiatru nawet o 70% 
chroniąc glebę przed erozją i wysusze-
niem, retencjonują wodę z wiosennych 
roztopów czy gwałtownych opadów 
i ograniczają straty wody z gleby od 15-
50%. Działają jak darmowe klimatyza-
tory – powodują lokalne obniżenie tem-
peratury powietrza przy jednoczesnym 
podniesieniu wilgotności. Dzieje się tak 
dlatego, że następuje transpiracja wody 
z powierzchni liści  i ilość wody, która 
może wyparować w ciągu doby z drze-
wa może sięgać nawet kilkustet litrów. 

niestety, drzewa również podlegają 
negatywnym skutkom zmian klimatu. 
wysokie temperatury oraz problem z do-
stępem do wody w okresach suszy osła-

bia wiele gatunków drzew. Szczególnie 
wrażliwie są świerki, które w wielu miej-
scach zamierają, podobnie sosny, które 
wydawałoby się, że są bardziej odporne. 
ciepło sprzyja też szybkiemu rozprze-
strzenianiu się na drzewach jemioły.  

jakie gatunki możemy sadzić i jak 
o nie dbać gdy klimat się zmienia? 

możemy sadzić wszystkie gatunki 
ubogacające krajobraz wiejski i przyrodę 
np.:  lipy, klony polne i zwyczajne, klony 
jawory, jarząby brekinie, buki i graby zwy-
czajne, czereśnie ptasie, głogi, jabłonie, 
śliwy, wiśnie, leszczyny tureckie, olsze, 
wierzby, kaliny koralowe, bez czarny. 
oczywiście trzeba pamiętać o troskli-
wym podlewaniu na początku, tuż po 
posadzeniu oraz co najmniej przez kilka 
lat po posadzeniu w okresie letnim, kie-
dy rozpoczyna się okres suszy. należy 
również zabezpieczyć osłonkami przez 
zgryzaniem i  opalikować. za to drzewa 
odwdzięczą się pięknym pokrojem, zdro-
wym ulistnieniem i szybkim wzrostem. 

w przypadku drzew, które mają już 
rozwinięty system korzeniowy należy 

pamiętać o niewykaszaniu tuż przy 
pniu, kosiarka łatwo może uszko-
dzić korę drzewa przez którą potem 
wnikają patogeny, nie wykonywanie 
różnego rodzaju zabiegów mecha-
nicznych  wokół drzewa, to powoduje 
ugniatanie i  zagęszczanie struktury 
gleby i zmniejszenie dostępu powie-
trza do korzeni. 

w  przypadku drzew osłabionych 
powinno się je poddać fachowej ocenie 
dendrologa, zanim podejmie się decyzję 
o wycince i rozważyć usunięcie posuszu, 
redukcję korony, zastosowanie wiązań 
mechanicznych, podlewanie i zasilanie 
składnikami pokarmowymi. Drzewa 
rosną 100, 200 i 300 lat, więc umiejętne 
prowadzenie ochrony i odbudowy drze-
wostanu i kształtowanie zadrzewień  
przez mieszkańców to kapitał na przy-
szłość, który będzie skutecznie łagodzić 
skutki ocieplania klimatu. 

tekst fundacja ekologiczna 
„zielona akcja” 

https://zielonaakcja.pl/ 

jaK Dbać o Drzewa w DobIe zmIan KlImatu?
ZMiaNy KLiMaTU MaJą CORaZ DOTKLiWSZy WPłyW Na NaSZe żyCie. KOLeJNy ROK Z RZęDU WZROST TeMPeRa-
TUR PRZy NieWieLKiCh OPaDaCh aTMOSFeRyCZNyCh, a TaKże BeZŚNieżNa ZiMa PRZyCZyNiaJą Się DO POGłę-
BieNia DeFiCyTU WODy W GLeBie ORaZ OBNiżeNia POZiOMU WóD GRUNTOWyCh.

Chrońmy stare aleje drzew – to miejsca bioróżnorodności i ważne korytarze ekologiczne

Artykuł został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa”
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Słodki i zdrowy
Szacuje się, że na terenie gminy 
Dąbrowa zlokalizowanych jest 
około 30 pasiek. Pszczoły to 
jeden z kluczowych elementów 
naszego życia w ekosystemie. Bez 
pszczół nie byłoby niezliczonej 
ilości gatunków roślin, w tym 
większości warzyw i owoców, które 
spożywamy na co dzień. 

Z niezwykłym zaangażowaniem opowia-
dają o pszczelarstwie – pasji trwającej 

już kilka lat – Państwo Jolanta i Krzysztof 
Adamowscy z Prądów. W swojej hodowli 
mają dwa rodzaje pszczół: Bakfast i Kra-
inka, należące do łagodnych gatunków. 
Owady mają swoją ustaloną strukturę 
życia w pszczelej rodzinie. Wyróżniamy 

pszczelą matkę zwaną królową, pszczoły 
robotnice oraz trutnie. Hodowcy cały czas 
uczą się jak z nimi postępować jednocześ-
nie troszcząc się o dobrostan pszczół. Pań-
stwo Adamowscy w tym roku wyprodu-
kowali 7 rodzajów miodu, propolis, pyłek 
pszczeli oraz świece woskowe.

Absolutną nowością od przyszłej 
wiosny będzie możliwość Apiterapii 
w  prowadzonej przez nich pasiece. 
W specjalnym domku pszczelim będzie 
można poddać się inhalacjom złożonym 
z zapachu miodu, propolisu i pszczół. 
Znajdujące się tam pszczoły będą bez-
piecznie osłonięte siatką tak aby kura-
cjusz czuł się komfortowo. Potwierdzone 
jest, że wytwarzane zapachy doskonale 
wpływają na górne i dolne drogi odde-
chowe oraz układ nerwowy. Pole mag-
netyczne wytwarzane przez pszczoły 
również dobrze działa na ludzi. Przeby-
wanie w takim pszczelim domku dobrze 
wpływa na leczenie alergii np. na pyłki 
traw czy innych substancji. Zachęcamy 
do spożywania pszczelich produktów, 
a w przyszłości zapraszamy na zdrowot-
ne inhalacje z pszczołami.

W środę 24 sierpnia zostały przeprowadzone przez firmę Tauron testy polegające 
na czasowym (nocnym) wyłączeniu oświetlenia ulicznego między godz. 22:30 
a 5:30 rano w całej Gminie Dąbrowa. Pierwsze testy przebiegły pomyślnie, a Pani 
Wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek zadecydowała o skróceniu godzin wyłączeń 
oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych na godziny między godz. 24.00 a 5.00 
rano oraz poprosiła mieszkańców o zgłaszanie sugestii w tej kwestii. Mieszkańcy 
zaproponowali dodatkowe przesunięcie wyłączeń na godz. 4:30 ze względu na 
odjazd pierwszego autobusu. Tym samym na obecną chwilę oświetlenie uliczne 
wyłączane będzie między godzinami 24:00 a 4:30.

Jako, że firma Tauron zainsta-
lowała w naszej gminie astrono-
miczne zegary sterujące oświet-
leniem ulicznym to zegary te 
będą na bieżąco korygowały go-
dziny wyłączenia w nocy i włą-
czenia nad ranem lamp zgodnie 
z godzinami zachodu i wscho-
du słońca. Oczywiście prosimy 
o dalsze sugestie mieszkańców.

Czasowe wyłączenia oświet-
lenia ulicznego w nocy to nic in-
nego jak poszukiwanie oszczęd-

ności poprzez ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej 
która w ciągu roku podrożała 
o 1000%. Wyjaśniamy, że w 2021 
roku cena jednej Megawatogo-
dziny (MWh) dla naszej gminy 
to koszt 262 zł netto. Mimo że 
firma która wygrała przetarg na 
dostawę Gminie energii na 2022 
roku zaproponowała 970 zł netto 
to już w lipcu zażądała wzrostu 
tej ceny o 50%, do kwoty 1.455 
zł netto za jedną MWh, na co 

musieliśmy się zgodzić, ponie-
waż inni dostawcy proponowali 
wtedy co najmniej 1.700 zł netto 
za MWh. Przetarg na 2023 rok 
rozstrzygnęliśmy na kwotę 1.850 
zł netto za każdą MWh i nadal 
nie wiemy czy ta cena się utrzy-
ma, ponieważ Związek Gmin 
Śląska Opolskiego poinformo-
wał, że aktualnie w drodze prze-
targów narzucana jest samorzą-
dom cena 2.250 zł netto za jedną 
MWh. 

Pani Wójt Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek analizowała rów-
nież m.in. możliwość wyłączenia 
co drugiej lampy lecz jest to nie-
możliwe. Gmina Dąbrowa podzie-
lona jest na 36 stref energetycz-
nych i wyłączeniu mogą podlegać 
tylko całe strefy więc wyłączenie 
co drugiej lampy jest niemożliwe 
ze względów technicznych.

W związku z tym prosimy 
mieszkańców Naszej Gminy 
o zrozumienie tej ciężkiej i nie-
spodziewanej sytuacji. Nikt z nas 
nie był przygotowany na tak 
drastyczne podwyżki cen jakie 
obecnie mają miejsce. 

Komendę policji poproszono 
o częstsze patrole naszych ulic 
w godzinach nocnych. Jedno-
cześnie wójt prosi o cierpliwość, 
gdyż 15 września odbędą się ko-
lejne rozmowy z właścicielem 
infrastruktury oświetleniowej, 
firmą Tauron, zmierzające do 
modernizacji całego oświetlenia 
na solarne lub dzierżawy masz-
tów przez gminę. Wójt proponu-
je na szybko rozwiązanie sytua-
cji poprzez zakup przez gminę i 
montaż na niektórych masztach 
pojedyńczych lamp solarnych.

infoRmacJa
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Stworzyli własną książkę
Warsztaty literackie, plastyczne, wizyta studyjna 
w bibliotece, piknik i promocja książki, projekcja 
filmu. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 
zakończył kolejny projekt, realizowany podczas wakacji, 
w ramach projektu eduko – Bardzo Młoda Kultura

Dla naszej placówki ważne jest to, aby proponowane przez nas 
inicjatywy były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy 

Dąbrowa – mówi Dorota Zahuta, instruktor GOKiR. Staramy się 
więc podczas realizowanych wydarzeń rozmawiać z uczestnikami 
o nowych propozycjach zajęć. Właśnie w takich okolicznościach 
narodził się pomysł projektu Książkolandii.

Dzieci podczas dwutygodniowych zajęć wakacyjnych tworzyły 
książkę. Opracowywały jej treść, pisząc własne opowiadania, wyko-
nywały również ilustracje. Całość projektu prowadzona była przez 
doświadczonych instruktorów. 

 – Efekt finalny przeszedł nasze oczekiwania. To jak wygląda 
ta książka to przede wszystkim wynik kreatywności uczestników 
projektu, wyjaśnia Anita Jonczyk, dyrektor GOKiR. W zajęciach 
wzięło udział 30 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Świadczy to przede 
wszystkim o dużym zainteresowaniu naszą ofertą, co nas bardzo 
cieszy.

Podsumowaniem projektu był piknik, podczas którego odbyła 
się promocja książki. Można było dostać egzemplarz z autografem 

autorów. Książki są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Dąbrowie, a także w bibliotekach szkolnych.

Projekt „Ksiązkolandia” współfinansowany był przez Samorząd 
Województwa Opolskiego w ramach konkursu Edukacja kultu-
rowa Opolszczyzny Eduko – edycja 2022, którego organizatorem 
było Muzeum Śląska Opolskiego. Partnerami projektu byli: PSP 
Chróścina, Narok, Dąbrowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Dą-
browie, Roksana Odziomek, Anna Wieczorek.

nowy rok szkolny
W gminnych szkołach i przedszkolach naukę 
rozpoczęło ponad 900 dzieci, w tym  592 uczniów 
szkół podstawowych i ponad 330 dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Pierwszy dzwonek szkolny zabrzmiał dla 86 uczniów szkół pod-
stawowych. Jak co roku nawiążą się nowe przyjaźnie i znajomości, 
uczniowie zdobędą ogrom wiedzy i umiejętności oraz rozwiną 
swoje zainteresowania. Wszystkim uczniom i nauczycielom życze-
nia wielu sukcesów w nowym roku szkolnym składa wójt gminy  
Katarzyna Gołębiowska – Jarek.
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Za nami wspaniały okres odpoczynku i zabawy.  
aby umilić dzieciom wakacyjny czas Gminny  
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Dąbrowie wspólnie 
zorganizowali dla dzieci zajęcia w świetlicach 
wiejskich. 

Warsztaty z makramy, chemiczne, kulinarne, plastyczne, 
a także gry planszowe i dużo zajęć ruchowych. Jednym słowem 
dla każdego coś miłego. Zajęcia zostały sfinansowane ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli w nich uczestni-
czyć i dobrze się bawili. 

Ballady i Romanse adama Mickiewicza były tematem 
tegorocznej ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.

Na dziedzińcu dąbrowskiego zamku punktualnie o godzinie 16 
zebrali się miłośnicy literatury. Sołtysi oraz mieszkańcy Dąbrowy 
wprowadzili zebranych w nastrój iście z XIX wieku czytając dzieła 
narodowego wieszcza. Doskonale w swoje role wcieliły się: Elżbie-
ta Mojzyk, Anna Cisowska, Jolanta Wiśniewska, Dorota Książek, 
Barbara i Hania Kotula, narratorem wydarzenia była Anna Lach.

Dla najmłodszych przygotowano sporo atrakcji towarzyszą-
cych imprezie. Było rodzinne malowanie postaci literackich, 
warsztaty manualne, puszczanie baniek mydlanych. Zapewnio-
no też kiełbaski pieczone na ognisku oraz słodki poczęstunek.

Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publicz-
na w Dąbrowie oraz sołectwo Dąbrowa.

naroDowe 
czytanIe 
na DzIeDzIńcu 
zamKu

waKacje I po waKacjach...
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Podjęliśmy wszelkie działania, aby 
inwestycja związana z kanalizacją 
w Skarbiszowie mogła zostać 
zrealizowana – wyjaśnia 
Rajmund Kulza, kierownik 
referatu infrastruktury i rozwoju 
w Urzędzie Gminy Dąbrowa. 
Zaktualizowaliśmy dokumentację, 
zweryfikowaliśmy ją pod kątem 
ustalenia właścicieli gruntów, 
przez których działki miała 
przebiegać kanalizacja, a którzy od 
2011 roku (kiedy opracowany został 
pierwszy projekt) wielokrotnie 
się zmieniali, dostosowaliśmy 
projekt do obecnie obowiązujących 
technologii, jednak ogłoszony 
przez nas przetarg pomimo 
pozyskanego dofinansowania 
przewyższa możliwości finansowe 
gminy.

Pierwotna wycena zadania opiewała na 
kwotę 4 500 000 zł, z czego 2 000 000 

zł Gmina pozyskała z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. W chwili obecnej 

kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 
10.081.923,78 zł, natomiast najniższa 
oferta z przetargu wynosi 6.143.090,08 zł.

W chwili przystąpienia do projektu 
wiadomo było, że pozostałą kwotę ponad 
dofinansowanie z PROW czyli tzw. wkład 
własny gmina musi pożyczyć – wyjaśnia 
Katarzyna Szafarska, Skarbnik Gminy.

W wieloletniej Prognozie Finansowej 
zaplanowano kredyt, którego obsługę 
czyli wartość odsetek w ciągu 10 lat spła-
ty szacowano wówczas na ok. 240 tys. zł. 
Biorąc pod uwagę najtańszą ofertę prze-
targową potrzebowalibyśmy 4,5 mln na 
wkład własny.

Budżet bieżącego roku został już bar-
dzo nadwyrężony z powodu rosnących 
lawinowo cen towarów i usług, a w szcze-
gólności energii. Bolesne okazały się też 
podwyżki stóp procentowych. Plan na 
obsługę bieżącego zadłużenia musieli-
śmy zwiększyć z 270 tys. do 600 tys. zł, 
a przyszłoroczny z 300 tys. do 1,1 mln (!). 
W tej niestabilnej sytuacji (inflacja nadal 
rośnie, a dalsze podwyżki stóp procen-

towych są zapowiadane) zaciąganie tak 
dużego, nowego długu byłoby mocno ry-
zykowne, tym bardziej, ze na odsetki od 
takiego kredytu należałoby w ciągu 10-15 
lat zaplanować blisko 2 mln zł! 

Decyzja o rezygnacji z tego przed-
sięwzięcia była tym bardziej trudna, że 
mamy świadomość, jak bardzo inwestycja 
ta była wyczekiwana przez mieszkańców 
Skarbiszowa. Będziemy pilnować, aby 
zgromadzona dokumentacja nie straciła 
aktualności, a wszelkie pozwolenia za-
chowały ważność i z pewnością będziemy 
aplikować o środki zewnętrzne w następ-
nej unijnej perspektywie finansowej, tak 
aby uzyskać co najmniej 50 % dofinan-
sowanie przy aktualnym kosztorysie – 
mówi wójt gminy Katarzyna Gołębiow-
ska – Jarek.

Dzisiaj musimy się skupić na utrzyma-
niu istniejącej infrastruktury i zapewnie-
niu płynnego funkcjonowania wszystkich 
naszych jednostek czyli oprócz Urzędu 
Gminy także szkół, przedszkoli, żłobka, 
Ośrodka Pomocy Społecznej i instytucji 
kultury.

truDny temat buDowy KanalIzacjI 
w SKarbISzowIe

Seniorzy zwiedzają okolicę
Seniorzy z klubu seniora w Dąbrowie i Nowej Jamki 
wzięli udział w edukacyjnej wycieczce po dąbrowskich 
lasach oraz nad staw Sangów. Wizytowali też Park 
Rozrywki w Lipowej. 

Wycieczkę do lasu zorganizował pan Leśniczy Janusz Grusz-
ka, jednocześnie rady gminy Dąbrowa. W interesujący 

sposób przekazał uczestnikom wyprawy wiedzę na temat lasu 
i całego ekosystemu w nim panującego.  Poruszono wiele waż-
nych tematów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej. 
Dlaczego i ile wycina się drzew? Ile drewna jest w lesie? Ile sadzi 
się co roku nowych drzew? Jakie jest zainteresowanie drewnem 
opałowym? 

Kolejną wyprawę zorganizowano do nowopowstałego Parku 
Rozrywki w Lipowej. Tam w pięknych okolicznościach przyro-
dy seniorzy mogli podziwiać przygotowanie przez właścicieli 
atrakcje, z których chętnie sami skorzystali m.in.: przeprowa-
dzono grę terenową i przejście przez drewniany labirynt.
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