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ZakońcZone:
 budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Karczowie. Wartość 
zadania wynosiła: 1 176 452,48 zł. Inwestycja 
dofinansowana została z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2013-2022.

W realiZacji:
 budowa chodnika w miejscowości Chróścina 

pomiędzy ul. Klasztorną a ul. Komprachcicką. 
Całkowita wartość zadania wynosi 119 800,00 zł. 
Inwestycja finansowana z budżetu Województwa 
Opolskiego, realizowana przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. Gmina Dąbrowa 
przygotowała niezbędną dokumentację.  
Koszt to 22 000,00 zł. 

 podpisano umowę na wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego nowego przedszkola 
w Dąbrowie. Dofinansowanie na inwestycję  
w kwocie 5 000 000 zł pochodzi z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

 przebudowa ulicy 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. 
To czwarta część działania w ramach zadania 
„Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków 
i odtwarzanie siedlisk w Gminie Dąbrowa”. 
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.

eKSPReS inWeSTycyJny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie

Park Nadodrzański w Żelaznej
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Urząd Gminy Dąbrowa otrzymał Opolską Nagrodę Jakości. 
W tegorocznej edycji konkursu to jedyna uhonorowana jednostka 
samorządowa. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest 
w konkursie organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą od 2004 
roku. Kapitułę konkursu stanowią między innymi wojewoda opolski, 
marszałek województwa opolskiego, prezydent miasta Opola oraz 
rektorowie opolskich uczelni.

- Siłą jakości jest siła ludzi – mówi wójt gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek. – 
Urząd otrzymał nagrodę za wysoki standard obsługi klienta, dbałość o komfort pracy 
naszej  kadry, skutecznie wdrożone systemy i efektywność w działaniu. Od początku 
kadencji marzyłam, by taką nagrodę otrzymać, dodaje wójt.

Celem konkursu jest promocja projakościowych działań dokonywanych w pod-
miotach gospodarczych oraz w organizacjach prowadzących działalność publiczną 
lub edukacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się takie przedsiębiorstwa 
jak: ZOTT Polska, WEEGREE czy BJ sp. z o.o. Pałac Sulisław.

URząd Gminy 
dąbRoWa oTRzymał 
oPolSKą naGRodę 
JaKości

Gizela Przybyła przez 
ponad 40 lat pełniła 
funkcję dyrektora 
Publicznego Przedszkola 
im. św. Franciszka 
z Asyżu w Naroku 
z oddziałem w Żelaznej. 
Na emeryturę odchodzi 
z poczuciem spełnienia, 
satysfakcji z wykonanej 
pracy.

- Ktoś kiedyś dał mi szan-
sę, wybierając mnie na sta-
nowisko dyrektora placówki, 
a ja postanowiłam ją wyko-
rzystać i stworzyć miejsce, 
w którym dzieci będą czuły 
się wyjątkowo, tłumaczy Gi-
zela Przybyła.

Przedszkole w  Naroku 
wraz z oddziałem w Żelaznej 
to placówki, którym bliska 
jest ekologia. Placówka może 
poszczycić się Zielonym Cer-
tyfikatem I  stopnia, który 
przyznawany jest przez Fun-
dację Ośrodka Edukacji Eko-

logicznej w Warszawie.  Od 
1993 roku realizowała pro-
gram edukacji ekologicznej, 
w ramach którego zagospo-
darowany został ogródek. Na 
swoim koncie placówka ma 
również międzynarodowy 
projekt realizowany w part-

nerstwie z  przedszkolem 
w Szwecji. 

Podczas uroczystej gali 
zorganizowanej z okazji Re-
gionalnego Święta Edukacji, 
nagrodzeni za wybitne osiąg-
nięcia w dziedzinie edukacji, 
zostali Gizela Przybyła, wie-
loletnia dyrektor PP w Na-
roku, w kategorii Wybitny 
Pedagog. Tytuł Prymus Opol-
szczyzny otrzymała Małgo-
rzata Cisowska z Ciepielowic 
w kategorii Sztuka. Piotr Za-
twarnicki z Chróściny otrzy-
mał tytuł Super Prymus Opol-
szczyzny w kategorii Wiedza. 
Konkurs organizowany jest 
przez Urząd Marszałkowski 
w Opolu.

najważniejsze jest dobro dzieci
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Prezentujemy kolejne 3 sołectwa, które w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego wykonały prace na rzecz 
swoich miejscowości:

funDuSz SołecKI – DzIałanIa 
naSzych mIejScowoścI

SkarbiSZów zadbał o  nową aranżację przystanków auto-
busowych. Wykonano prace remontowe oraz zakupiono ławki, 
donice, kwiaty i galanterię ogrodową. Kolejna część środków 
z funduszu sołeckiego została przeznaczona na utrzymanie te-
renów zielonych, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz na inte-
gracyjne spotkania mieszkańców. W ramach wspólnych działań 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz środków funduszu 
sołeckiego na terenie parku ustawiono drewniany podest oraz 
zabudowano studnię. W sumie fundusz sołecki dla miejscowo-
ści Skarbiszów wynosił: 25 374,83 zł.

karCZów w tym roku w ramach funduszu sołeckiego 
otrzymał 40 860,93 zł. Ze środków zagospodarowano teren 
przy ulicy Wiejskiej. Ułożono tam kostkę brukową, postawio-
no lampę solarną, posadzono rośliny ozdobne. Stanęło rów-
nież metalowe serce na nakrętki, wykonane przez mieszkańca 
Karczowa, pana Wojciecha Olendra. Wkrótce na boisku spor-
towym powstanie betonowy tor dla amatorów rolek, desko 
rolek i hulajnóg. Kolejna część środków przeznaczona została 
na utrzymanie terenów zielonych oraz integracyjne spotkania 
mieszkańców sołectwa.

ŻelaZna swój fundusz sołecki inwestuje w tereny zielo-
ne.  Zakupiono kosiarką bijakową, niezbędną do prac pielęg-
nacyjnych oraz przeznaczono środki na utrzymanie obszarów 
zielonych. W trosce o zgromadzone w izbie pamięci eksponaty, 
sołectwo przeprowadzi prace renowacyjne. W sumie sołectwo 
otrzymało w tym roku 37 922,30 zł w ramach funduszu sołe-
ckiego.

PSzoK w Karczowie czynny:
poniedziałek 7:00-11:00  |  wtorek 7:00- 11:00 

czwartek 14:00- 18:00
druga i czwarta sobota miesiąca 8:00- 12:00

* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii i Wielkiej Soboty
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potrawy kresowe  
na miarę Grand prix

Mandryki Litewskie, kisiel wiśniowy, kawa po Kozacku to 
potrawy, które zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Dą-
browy w VII Wojewódzkim Konkursie na Potrawę Kresową. 
Nagrodę Grand Prix otrzymały mandryki litewskie. 

Przedstawicielkom koła serdecznie gratulujemy zaangażowa-
nia na rzecz kultywowania tradycji kulinarnych.

w Dąbrowie posadzono 
4 000 drzew

W ramach akcji „Nie bądź 
plastik” zorganizowanej przez 
NEPI Rockcastle, na terenie 
Nadleśnictwa Opole w okoli-
cach miejscowości Dąbrowa 
posadzonych zostało 4 tysiące 
młodych drzew. Do udziału 
w przedsięwzięciu zaproszona 
została młodzież z dąbrowskiej 
podstawówki, przedstawiciele 
samorządu oraz Nadleśnictwa 
Opole.

Partnerem merytorycznym 
akcji jest start-up, www.dotlenieni.org. Obejmuje ona nasadze-
nia 24 tysięcy drzew w 10 miastach. Patronami wydarzenia były 
centra handlowe Karolinka i Solaris. 

ale dynie!
Za oknami jesień. A my 

cieszymy się z jej darów. Ko-
lorowe liście, kasztany oraz 
dynie s łużą naszym naj-
młodszym mieszkańcom do 
przygotowania niezwykłych 
ozdób, a także wyjątkowych 
potraw. Dzieci z Publicznego 
Żłobka w Żelaznej podczas 
„dyniowego tygodnia” miały 
okazję poznać różnorodne 
zastosowanie tego warzywa. 
Dla najmłodszych przygoto-
wano zajęcia plastyczne, sesję 
zdjęciową a także warsztaty kulinarne.

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Chróścinie 
pod okiem rodziców i opiekunek przygotowały niezwykłą 
wystawę swoich prac, których tematem przewodnim była 
dynia.

niosą pomoc 
czworonogom

Fizjoaktive to miejsce, w 
którym pomoc i otwarte ser-
ce znajdą Wasi czworonożni 
przyjaciele wymagający reha-
bilitacji czy poprawy jakości 
ich funkcjonowania.

Zespół Fizjoaktive, działa-
jący na co dzień w miejsco-
wości Chróścina, tworzą sio-
stry Adrianna Kozłowska oraz 
Aleksandra Kozłowska. Łączą 
je nie tylko rodzinne więzy, ale 
pasja i chęć po mocy czworonogom. Adrianna Kozłowska jest 
dyplomowanym technikiem weterynarii oraz zoo fizjoterapeutą 
małych zwierząt. Aleksandra Kozłowska jest dyplomowanym 
technikiem weterynarii oraz zoo fizjoterapeutą koni.

polder żelazna
W zeszłym numerze biuletynu Życie 

Gminy Dąbrowa informowaliśmy Państwa 
o przebiegu prac związanych z budową 
polderu Żelazna. W chwili obecnej samo-
rząd gminy prowadzi rozmowy ze strona-
mi finansującymi tą inwestycję, związane 
z zatrzymaniem prac budowlanych. Wójt 
gminy Dąbrowa, Katarzyna Gołębiowska

-Jarek, jest po rozmowach z Wojewodą 
Opolskim Sławomirem Kłosowskim, do 
którego złożyła również pismo interwen-
cyjne, Prezydentem Miasta Opola Ar-
kadiuszem Wiśniewskim. Jednocześnie 
ustalony został termin spotkania z Mar-
szałkiem Województwa Opolskiego An-
drzejem Bułą. 

Państwowe Gospodarstwo Wody Pol-
skie przesłało również do urzędu gminy 

Dąbrowa pismo w którym stwierdza iż 
inwestycja nie jest zagrożona, a sytuacja 
przeciwpowodziowa nie ulega pogorsze-
niu. Jednocześnie Wody Polskie wyjaśnia-
ją, że „prowadzenie prac budowlanych ani 
ich zakres nie powoduje wzrostu ryzyka 
powodzi”. 

O kolejnych krokach będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco. 
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pIęKne DąbrowSKIe wSIe
Dąbrowa, Ciepielowice oraz Narok 
reprezentowały gminę Dąbrowa 
w konkursie Piękna Wieś Opolska 
25 lecie programu Odnowy Wsi, 
organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski w Opolu.

Wszystkim sołectwom serdecznie dzię-
kujemy za zaangażowanie w kreo-

wanie pozytywnego wizerunku miejsco-
wości. Trzymamy kciuki za powodzenie 
w konkursie.

relacja z realizacji 
projektu partnerskiego

Gmina Dąbrowa wspólnie z gminą Prażmo z Czech przepro-
wadziły projekt „Bezpieczna, zielona, dynamiczna Gmi-

na Dąbrowa”, w ramach którego powstały książka oraz film 
uwzględniające m.in. atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze 

oraz dziedzictwo kulturowe partnerów. Całkowita wartość pro-
jektu zamknęła się w kwocie 22 580,74 euro. 90% kwoty, na re-
alizację projektu, udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. 
Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 19 193,62 euro, 
zaś ze środków krajowych 1 129,03 euro. Realizacja przedsię-
wzięcia rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku. W ramach projektu 
odbyły się również spotkania robocze i wizyta studyjna, których 
celem było wypracowanie wspólnych działań i rozwój współpra-
cy pomiędzy gminami. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.
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Członkowie klubów seniora 
z Naroka, Żelaznej, Nowej Jamki 
i Dąbrowy spotkali się z okazji 
przypadającego w październiku 
Dnia Seniora. 

Działalność klubów jest niezwykle 
ważna w codziennym życiu naszych 

seniorów. To miejsce w którym znajdu-
ją przyjaciół, mogą rozwijać swoje pa-
sje, być aktywnymi społecznie, wyjaśnia 
Roksana Odziomek, koordynator klubów 
w Nowej Jamce i Dąbrowie.

SenIoralna InteGracja

Tylko w ostatnim czasie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
wypłacił mieszkańcom gminy 
kwotę 3 162 000 zł za dodatek 
węglowy, co odpowiada 1054 
wnioskom.

Jednocześnie informujemy iż do OPS 
do tej pory wpłynęło 300 wniosków 
o wypłatę dodatku do innych źródeł 
ogrzewania tj.: palet, drewno kawałko-
we, gaz – brak wypłat podyktowany jest 
brakiem przekazania środków finanso-

wych przez OUW – aktualnie zostały 
przesłane pisma do stron z informacją 
o przedłużonym terminie rozpatrywania 
wniosków. Jeśli środki finansowe zosta-
ną przekazane do UG niezwłocznie do-
konane zostaną wypłaty.

uwaga! już ponad 3 mln złotych zostało wypłacone 
za dodatek węglowy

Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla
Informujemy, że na terenie 
Gminy Dąbrowa będzie 
prowadzona sprzedaż węgla po 
cenach preferencyjnych, przez 
przedsiębiorcę, który posiadać 
będzie potencjał organizacyjny 
i doświadczenie w sprzedaży 
opału. 

Do zakupu będzie uprawniona osoba 
fizyczna, która spełnia warunki do dodat-
ku węglowego. Na stronie internetowej 
gminy udostępnione zostały szczegóły 
oraz formularz wniosku dla osób, które 
będą się ubiegać o preferencyjny zakup 
węgla. 

Liczne spotkania przedstawicieli 
Gmin Komprachcice, Prószków, Tułowi-
ce i Dąbrowa w ostatnim czasie pozwoliły 
wypracować rozwiązania zgodne z prze-

pisami i możliwościami samorządu.
Dołożymy wszelkich starań, żeby 

sprawnie i szybko zaopatrzyć potrzebu-
jących w opał przed sezonem zimowym. 
Przyjęte rozwiązanie prowadzenia sprze-
daży węgla przez wyspecjalizowanego 

przedsiębiorcę pozwoli na profesjonalną 
obsługę mieszkańca.

Więcej informacji na ten temat moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrowa, 
stanowisko ds. administracyjnych, tel. 
77-464-10-10 wew. 402. 

komunikat
preferencyjny zakup węgla
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DzIało SIę w Sołectwach
Święto pieczonego 
ziemniaka, piknik 
rodzinny, spotkanie 
pod nazwą „wspomnień 
czar” to propozycje 
jakie dla mieszkańców 
przygotowały 
sołectwa z naszej 
gminy. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym 
w organizację. Mieszkańcy Siedlisk, w pięknych okolicznościach przyrody, spotkali się z okazji Dnia pieczonego ziem-

niaka. Nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych. 

Sołectwo Niewodniki zorganizowało Piknik rodzinny. Dla miesz-
kańców przygotowano wiele atrakcji. Wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna.

W Karczowie dla mieszkańców z okazji Dnia pieczonego ziemniaka 
przygotowano piknik, podczas którego mieszkańcy mogli wziąć udział 
m.in. w warsztatach plastycznych z wykorzystaniem ziemniaka. 

Sołectwo Narok w myśl hasła miejscowości „wieś lasu, wody  
i ekologicznej zagrody” zorganizowało spotkanie  „jesienne smaki 
Naroka”. Było ono okazją do integracji społecznej mieszkańców

W Prądach mieszkańcy zaproszeni zostali na nostalgiczny wieczór 
podsumowujący uroczystości z okazji 750 lecia miejscowości. 
Pokaz zdjęć przeplatany był występami muzycznymi i wspomnie-
niami mieszkańców.
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Zapylanie roślin więk-
szości z nas kojarzy się z 
pracą tylko jednego ga-
tunku – pszczoły miodnej. 
Rzeczywiście, funkcja tego 
udomowionego owada jest 
bardzo istotna. Według 
niektórych szacunków od-
powiada on za 80% zapy-
leń dokonywanych przez 
owady. To bardzo dużo, 
jednak nie można zapo-
minać także o innych owa-
dach, które biorą udział 
w przenoszeniu pyłku na 
znamię słupka. 

Jakie zatem inne owady za-
pylają rośliny?

W Polsce występuje ponad 
6 tysięcy gatunków błonkówek. 
Należą do nich m. in.: pszczoły, 
trzmiele, mrówki , osy i wiele 
innych. Wyróżniają je błoniaste 
skrzydła oraz pokładełko, które 
często ma postać żądła. U mró-
wek uskrzydlone są samce i sa-
mice, z kolei robotnice zawsze 
są bezskrzydłe. Oprócz pszczół 
i trzmieli rolę zapylaczy pełni 
także wiele innych błonkówek.  
Jest również wiele innych ga-
tunków błonkówek o znaczą-
cej, nie zawsze pozytywnej roli 
względem gospodarki ludzkiej. 
Owady te są jednak ważnym 

elementem ekosystemów, sta-
nowiąc np. pokarm dla wielu 
ptaków.

Ciekawą grupę stanowią 
tzw. pszczele kukułki. Owady 
te nie podrzucają swoje jaja 
do gotowych gniazd przygoto-
wanych przez inne owady (np. 
przedstawiciele złotolitek).  
Inne błonkówki tworzą na liś-
ciach charakterystyczne galasy, 
wewnątrz których rozwijają się 
ich larwy. Inne błonkówki np. 
gąsieniczniki  składają swo-
je jaja wewnątrz larw innych 
owadów, jeszcze inne tj. osy 
kopułkowate polują na lar-
wy innych owadów, po czym 
przynoszą je do swoich gniazd. 
Upolowane larwy stanowią 
pokarm dla potomstwa os. Osy 
kopułkowate często osiedlają 
się w hotelikach dla owadów. 
Owady te wykorzystywane są 
do walki biologicznej ze szkod-
nikami upraw. 

Oprócz pszczoły miodnej 
która jest owadem społecznym 
występuje ponad 400 gatunków 
pszczół samotnic, które rów-
nież zapylają pracowicie rośli-
ny. Samice pszczół samotnic 
zakładają w różnych miejscach  
gniazda, może to być  jamka w 
ziemi, pusta łodyga, drewno, 

skarpy gleby, gliniana ściana 
budynku. Niektóre gatunki 
wykorzystują  do tego celu 
pustą muszelki po ślimakach. 
Do gniazda samica składa za-
pas pożywienia, a następnie 
jaja, po czym zamyka gniazdo 
i ginie. Ze złożonych jaj wylę-
gają się larwy, które do czasu 
przejścia w stadium poczwarki 
żywią się zebranymi zapasami. 
Z poczwarek wykluwa się nowe 
pokolenie pszczół. 

Trzmiele są bliskimi kuzy-
nami pszczoły miodnej i po-
dobnie jak ona, są owadami 
społecznymi. Jednak trzmiele 
rodziny są o wiele mniejsze. 
Liczba owadów w jednym roju 
może wynosić od 50 do 500 
osobników. Wiosną, królowe 
zakładają gniazda w norach 
niewielkich ssaków, spróchnia-
łym drewnie, suchych kępach 
trawy (np. trzmiel rudy) itp. W 
Polsce występuje nieco ponad 
30 gatunków tych owadów. 
Trzmiele, po pszczole miod-
nej są najlepszymi zapylacza-
mi roślin uprawnych. Trzmiel 
ziemny jest powszechnie wy-
korzystywany do zapylania w 
uprawach szklarniowych, gdzie 
sprawdza się o wiele wydajniej 
niż pszczoły miodne. Trzmie-

le odróżnieniu od pszczół, są 
aktywne nawet podczas nie-
sprzyjających warunków po-
godowych. W odróżnieniu 
od pszczół, są aktywne nawet 
podczas chłodnych dni, a dzię-
ki budowie aparatu gębowego 
mogą zapylać kwiaty niedo-
stępne dla innych owadów. 

Niestety trzmieli jest coraz 
mniej. Nie sprzyja im inten-
sywna gospodarka rolna, a 
także zmiany klimatu. Podob-
nie jak u innych zapylaczy, cie-
płe, bezśnieżne zimy powodu-
ją przedwczesne wybudzanie 
się trzmieli, zanim rozwiną 
się kwiaty. Wiele tych zwierząt 
ginie też podczas wypalania 
miedz. . Nie bez znaczenia w 
zapylaniu są również motyle 
(np. rusałka pawik i przestroj-
nik jurtina), osy (pospolita, da-
chowa i klecanki), mrówki (w 
miastach głównie hurtnice po-
spolite), bzygi (np. bzyg pospo-
lity i prążkowany) czy niektóre 
chrząszcze (np. biedronki sied-
miokropki, omomiłki szare).

Zapylaczom można pomóc 
ograniczając likwidację i wy-
palanie miedz, rezygnując z 
częstego koszenia trawników, 
zakładając łąki kwietne i ra-
baty bylinowe, sadząc rośliny 
miododajne, ograniczając sto-
sowanie chemicznych środ-
ków ochrony roślin, tworząc 
bezpieczne siedliska w postaci 
pryzm kamieni, stert gałązek i 
domków dla zapylaczy.

owaDy zapylające – 
najwIęKSI „pracuSIe” 

Tekst i zdjęcia Jakub Józefczuk, Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”. Więcej informacji na www.pszczoly.zielonaakcja.pl

Artykuł został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa”

Murarka ogrodowa Pszczolinka ruda Pszczolinka napiaskowa Trzmiel ziemny
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Przedszkolaki 
z Karczowa wzięły udział 
w poetyckim spotkaniu 
z panią Magdaleną 
Wiącek – lokalną poetką. 
Odbyło się ono w filii 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Karczowie.

Poetka podczas spotkania 
zaprezentowała  swoje 

wiersze i w aktywny sposób 
zachęciła dzieci do wspólnej 
zabawy. Nie zabrakło rów-
nież zagadek dotyczących 
baśni, na które dzieci bły-
skotliwie odpowiadały.  Na 

zakończenie pani Kazimiera 
Jeziorańska – pracownik filii 
w Karczowie podziękowała 
wszystkim za udział w spot-
kaniu i zachęciła do kolejnej 

wizyty w miejscowej biblio-
tece.

Ciekawostką jest, że 10 
wierszy pani Magdaleny Wią-

cek zostało opublikowanych 
na kanale YouTube, pod jej 
imieniem i nazwiskiem. Jak 
przyznaje poetka swoją poe-
zję opiera na obserwacji ota-
czającego ją świata. Tematami 
przewodnimi w twórczości 
są Bóg, miłość i przyroda, 
zwłaszcza ta lokalna, która 
inspiruje do powstawania 
kolejnych utworów.

Spotkanie to było częścią 
realizowanego przez Publicz-
ne Przedszkole w Karczowie 
projektu w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

Wypadek drogowy, pożar piwnicy, poszkodowany na 
drodze, akcja ratunkowa w trudnych warunkach. To 
tylko część wyzwań jakie czekały na naszych druhów 
OSP podczas gminnych ćwiczeń.

Stałe podnoszenie kwalifikacji jest niezwykle ważne w naszej 
pracy. Podczas akcji, spotykamy się niestety z różnymi sytua-
cjami. Nie ma wtedy czasu, trzeba działać, bo chodzi o ludzkie 
życie. Takie ćwiczenia pozwalają nam sprawdzić nasze umiejęt-
ności, ale i je uzupełnić, wyjaśniają druhowie z OSP.

Na terenie gminy Dąbrowa działają cztery jednostki OSP, 
w Dąbrowie, Chróścinie, Naroku i Żelaznej. 

Serdeczne podziękowania kierujemy druhowi Dawidowi 
Zielonce za koordynację ćwiczeń, OSP w Chróścinie za organi-
zację oraz JRG 2 Opole za wsparcie merytoryczne.

Gminne ćwiczenia oSp

SpotKanIe z poetKą

pierwszy w gminie 
jajomat pojawił 
się w naroku

Przy gospodarstwie Roldrob w Naroku, pro-
wadzonej przez pana Klaudiusza Skrzipczyka, 
stanął pierwszy w naszej gminie jajomat. To 
praktyczne i wygodne w obsłudze urządzenie 
daje możliwość zakupienia świeżych jajek o 
każdej porze. Wystarczy wrzucić monetę i wy-
brać ich wielkość. 
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Rząd przewiduje jednorazowy 
dodatek elektryczny dla tych 
gospodarstw domowych, które 
zużywają energię elektryczną do 
ogrzewania, w tym wykorzystują 
pompy ciepła. Wysokość dodatku 
będzie wynosiła 1000 zł, natomiast 
w przypadku rocznego zużycia 
energii elektrycznej powyżej 5 
MWh, zostanie on podwyższony 
do 1500 zł.

Jak doStać dodatek 
elektryCZny? warunki

Warunkiem otrzymania dodatku elek-
trycznego będzie uzyskanie wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania do central-
nej ewidencji emisyjności budynków do 
dnia 11 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia de-
klaracji do Ceeb po tym terminie będą 
brane pod uwagę tylko te, które dotyczą 
nowo zainstalowanej i uruchomionej in-
stalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy przyznawaniu dodatku elektrycz-
nego obowiązuje ta sama zasada, co przy 
pozostałych dodatkach energetycznych - 
jeden dodatek elektryczny będzie przy-
znawany na jeden adres zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę 
dodatku elektrycznego złoży więcej osób 
z gospodarstwa domowego z tym samym 
adresem zamieszkania, dodatek zostanie 
wypłacony wnioskodawcy, który złożył 
wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski 
nie będą rozpatrywane.

od kiedy wniosek? uwaga !  wzór 
wniosku jeszcze nie został opubliko-
wany 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycz-
nego będzie można złożyć od 1 grudnia 
2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożo-
ne po tym terminie pozostaną bez roz-
patrzenia.

wniosek o wypłatę dodatku będzie 
można złożyć osobiście w oPS w dą-
browie. W przypadku złożenia wniosku 
o wypłatę dodatku elektrycznego przez 
internet należy go potwierdzić kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym.

Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas 
do 31 marca 2023 r.

weryfikaCJa wnioSków
Informacje składane we wniosku o 

wypłatę dodatku elektrycznego podlega-
ją odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o 
wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik 
będzie miał wątpliwości, co do zgodności 
ze stanem faktycznym informacji w nim 
podanych, może przeprowadzić wywiad 

środowiskowy. Niewyrażenie zgody na 
przeprowadzenie kontroli lub uniemoż-
liwienie jej przeprowadzenia, będzie pod-
stawą do odmowy przyznania dodatku 
elektrycznego. 

kontakt w sprawie: ośrodek Pomo-
cy Społecznej w dąbrowie, ul. Pl. Po-
wstańców Śląskich 2, 49-120 dąbrowa,  
tel:77 464 17 78.

dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?
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