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ZAKOŃCZONE:
 remont drogi powiatowej Nr 1720 na odcinku 

Dąbrowa – Sokolniki. Wartość zadania wynosiła: 
1.799.999,99 zł. Inwestorem był Zarząd Dróg 
Powiatowych przy finansowym wsparciu Gminy 
Dąbrowa. 

 remont drogi wojewódzkiej 459 na odcinku 
Sławice – Żelazna. W ramach zadania wykonano 
750 metrów nowej nawierzchni drogi wraz 
z jej wzmocnieniem oraz poszerzono drogę 
do 6 metrów. Koszt zadania to 1.780.000 zł. 
Inwestycja sfinansowana została z budżetu 
Województwa Opolskiego, zrealizowana przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

W REALIZACJI:
 kompletowanie dokumentacji projektowej nowego 

przedszkola w Dąbrowie. Dofinansowanie w kwocie 
5.000.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 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. 

 trwa przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
w celu złożenia wniosku o dofinansowanie 
inwestycji zawiązanej z utworzeniem Centrum 
Aktywności Lokalnej w pałacyku w Chróścinie

EKSPRES INWESTYCYJNY
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 – Ma pani dość? Samo-
rządowcy łamią sobie głowy 
jak przetrwać ten trudny 
czas.

 – To prawda, jest o czym 
my ś l e ć .  G dy  w yd aj e  s i ę 
nam, że minął trudny rok, 
nadchodzi jeszcze bardziej 
skomplikowane dwanaście 
miesięcy. Rok 2022 rzeczy-
wiście był pełen wyzwań. 
Dodam–niespodziewanych, 
bo przecież nikt nie przewi-
dział ani wojny tuż za polską 
granicą, ani tym bardziej 
światowego kryzysu z  tym 
związanego.

 – Na  samorządy nie-
spodziewanie spadło wiele 
dodatkowych obowiązków 
i wyzwań.

 – Mieliśmy swoje plany, 
tymczasem życie szybko i bru-
talnie musiało je zweryfiko-
wać. Myślę jednak, że dobrze 
sobie poradziliśmy. Kluczem 
była szybka i przemyślana re-
akcja. Podejmowanie działań 
tu i teraz, bo wiele decyzji nie 
mogło czekać. Sytuacja w ja-
kiej się znaleźliśmy na począt-

ku roku była bezprecedenso-
wa.

 – Nikt nie wiedział co bę-
dzie jutro.

 – Nikt nie wiedział co bę-
dzie  za… godzinę!  Mam 
na myśli przede wszystkim 
organizowanie pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy. To była 
24 godzinna harówka 7 dni 
w tygodniu wielu, wielu osób. 
Nasi mieszkańcy okazali wiel-
kie wsparcie, pokazali cudow-
ne serca, reagując praktycznie 
na każdy nasz apel.

 – Ale nie oszukujmy się, 
zakłócało to codzienną nor-
malną pracę samorządu.

 – Są takie momenty, gdy 
nie można narzekać tylko 
trzeba wziąć się w garść i dać 
odpór problemom. I my tak 
zrobiliśmy. Mieliśmy wiele 
ambitnych planów i z nich nie 
zrezygnowaliśmy. W trakcie 
było kilka rozpoczętych in-
westycji i projektów. Nawet 
przez sekundę nie pomyśla-
łam żeby schować je na „lep-
sze” czasy, bo życie pokazuje, 

że nigdy nie wiadomo co nas 
może czekać jutro. Termomo-
dernizacja i remont Urzędu 
Gminy, budowa Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Karczowie, 
termomodernizacja budynku 
żłobka w Żelaznej, rozpoczę-
cie długo wyczekiwanej przez 
mieszkańców budowy sali 
gimnastycznej przy Publicznej 
Szkole w Naroku. Wszystkie 
te, z naszego punktu widzenia 
kluczowe zadania realizowa-
liśmy w tym szalonym 2022 
roku. Mało tego, wyremonto-
waliśmy i przebudowaliśmy 
ponad 5 km dróg na terenie 
gminy. Kwota wszystkich 
realizowanych w 2022 roku 
inwestycji wyniosła prawie 
9 mln złotych. Uważam, 
że to imponujący wynik. Tym 
bardziej, że jesteśmy przecież 
małą wiejską gminą. Niewąt-
pliwym sukcesem 2022 roku 
jest otrzymanie przez Urząd 
Gminy Dąbrowa Opolskiej 
Nagrody Jakości. W tym roku 
udało się nam również ode-
brać przyznaną rok wcześniej 
srebrną nagrodę odnowy wsi 

w  Europejskim Konkursie 
ARGE. Nagrodę odbierała 
w Austrii delegacja z Gminy 
Dąbrowa wśród której obec-
ni byli radni, sołtysi i liderzy 
społeczni. Po  covidowych 
ograniczeniach,  wszyscy 
czekaliśmy na  możliwość 
ponownego spotykania się, 
co potwierdziła frekwencja 
na  takich uroczystościach 
gminnych jak 750 lat miejsco-
wości Prądy, Dożynki Gmin-
no-Parafialne w Chróścinie, 
czy też XIV Bieg Niepodle-
głości w Ciepielowicach.

 – Jak konkretnie kryzys 
finansowy wpłynął na funk-
cjonowanie samorządu, 
bo przecież chyba nikomu 
w Polsce nie udało się przejść 
tych dwunastu miesięcy „su-
chą stopą”?

 – Kilkukrotnie musieliśmy 
się zastanawiać nad rozpoczę-
ciem nowych inwestycji. Ga-
lopująca inflacja, a w związku 
z tym wzrost cen rynkowych 
nie pozwoliły nam na przy-
kład na rozpoczęcie budowy 

(Dokończenie na str. 5)

ROK 
ZASKAKUJĄCYCH 
WYDARZEŃ 
ZAKOŃCZYLIŚMY 
POMYŚLNIE

Ostatnie lata, a co za tym idzie większość tej kadencji, to szalenie trudny czas dla wójtów, burmistrzów 
i prezydentów w całej Polsce. Gmina Dąbrowa pod tym względem nie jest wyjątkiem, wszak najpierw 
kilkadziesiąt miesięcy pandemii, a od lutego wojna w Ukrainie, szalejąca drożyzna, kryzys energetyczny 
i gospodarczy, nie pozwalają pracować spokojnym i metodycznym rytmem. Cierpią na tym prywatne portfele 
mieszkańców, ale także samorządowe budżety. A mimo to, w gminie Dąbrowa tempo rozwojowe, inwestycyjne 
i społeczne nadal jest imponujące.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA:
 przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie
 przebudowa ul. Zielonej i Akacjowej w Dąbrowie
 przebudowa drogi Karczów-Ciepielowice
 przebudowa ul. Wiosennej i Wiejskiej 

w Niewodnikach
 remont ul. Brzozowej w Naroku
 remont ul. Wiejskiej w Karczowie
 przebudowa ul. Sokolnickiej w Dąbrowie – 

inwestycja realizowana przez Powiat Opolski  
przy współudziale finansowym Gminy

 przebudowa drogi Żelazna – Sławice
 budowa chodnika w Chróścinie

 kompleksowy remont 
budynku Urzędu Gminy

 termomodernizacja budynku 
żłobka i przedszkola 
w Żelaznej (Kraina Malucha)

 budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Karczowie

 budowa sali gimnastycznej 
przy szkole w Naroku

 utworzenie parku w Żelaznej
 rewitalizacja zabytkowej 

części wsi Ciepielowice

 dofinansowanie do wymiany pieców
 realizacja programu LIFE  

i Czyste powietrze
 organizacja pomocy  

dla Uchodźców z Ukrainy
 realizacja zajęć w klubach  

seniora
 zakup laptopów dla dzieci  

z rodzin pracowników PPGR
 przekazanie dotacji na prowadzenie 

działalności sportowej klubów 
działających na terenie gminy Dąbrowa

 dofinansowanie do bezpłatnych usług 
rehabilitacyjnych i opiekuńczych  
dla starszych

 organizacja gminnego transportu 
publicznego

 Opolska nagroda jakości  
dla Urzędu Gminy Dąbrowa

 Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji  
w kategorii Samorząd Terytorialny,  
Zawodowy i Gospodarczy dla Wójt Gminy 
Dąbrowa Katarzyny Gołębiowskiej–Jarek

 I miejsce dla sołectwa Ciepielowice  
w konkursie „Fundusz Sołecki  
najlepsza inicjatywa 2022”

 III miejsce dla sołectwa Narok w konkursie 
„Piękna Wieś Opolska 2022”  
w kategorii Najpiękniejsza wieś

PODSUMOWANIE 2022 ROKU 
W GMINIE DĄBROWA

INWESTYCJE

USŁUGI SPOŁECZNE: SUKCESY:

Łączna wartość 
nakładów wyniosła 

ponad 5 mln złotych. 
Przebudowie 

i remontom poddano 
prawie 5 km dróg 
na terenie gminy.

Łączna kwota inwestycji 
wyniosła prawie 9 mln złotych.
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Sportowcy z terenu gminy Dąbrowa zostali wyróżnieni 
za swoją działalność.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce uhonorował trenera Klubu 
Sportowego Dąbrowa Andrzeja Dolipskiego brązową odznaką 
za zasługi dla piłki ręcznej.

Natomiast Akademia Piłkarska AP Striker otrzymała 
Brązowy Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Praca 
zgodnie z wytycznymi nałożonymi przez PZPN, dała szkółce 
taki efekt. 

Gratulujemy i życzymy dalszego sportowego rozwoju klubów 
i jego zawodników.

kanalizacji w Skarbiszowie. 
W 2019 r., koszt inwestycji 
oszacowany został na 4,5 mln 
złotych, z czego 2 mln złotych 
pozyskaliśmy z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Przed roz-
poczęciem prac musieliśmy 
zaktualizować niezbędną do-
kumentację techniczną. Pro-
szę sobie wyobrazić, że wios-
ną, kiedy mogliśmy rozpocząć 
realizację zadania, koszt osza-
cowany został na 9 mln zło-
tych! Ten drastyczny wzrost 
cen spowodował, że musie-
liśmy także odłożyć w czasie 
inwestycję związaną z prze-
budową zabytkowego pałacy-
ku w Chróścinie na Centrum 
Aktywności Lokalnej. Na ten 
cel pozyskaliśmy ponad 1,4 
mln złotych, gdzie wartość 
inwestycji oszacowano na po-
ziomie 2,3 mln zł. Niestety 
przeprowadzone przetargi 
pokazały, że wartość robót 
wzrosła do 3,5 mln zł, czemu 
nie byliśmy w stanie finanso-
wo podołać. Dzisiaj szykuje-
my się do kolejnego naboru 
wniosków na dofinansowanie 
tych projektów. 

 – Podjęliście też kilka 
strategicznych decyzji zwią-
zanych z  ograniczeniem 
wydatków. Jak to wpłynęło 
na funkcjonowanie gminy?

 – Rozpoczęliśmy od ob-
niżenia kosztów związanych 
z opłatą za energię elektrycz-
ną. Zastosowaliśmy np. wy-
łączenie oświetlenia ulicz-
nego w godzinach nocnych. 
W   nas z ych  j e d no st k a ch 
również wprowadziliśmy ko-
nieczne oszczędności. Mamy 
na  utrzymaniu 42 gminne 
budynki, z których każdy peł-
ni ważną funkcję społeczną. 
Żłobek, przedszkola, szkoły 
i świetlice wiejskie tworzyli-
śmy z myślą o mieszkańcach 
i trudno było z dnia na dzień 
ograniczyć działalność które-
gokolwiek z nich. Większość, 
dzięki wcześniejszym zabie-
gom, jest samowystarczal-
na energetycznie, ale to nie 
zwolniło nas z racjonalnego 
podejścia. Niestety, byliśmy 
zmuszeni również zweryfi-
kować wysokość podatków 
od  nieruchomości i  opłat 
za  gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Podyktowane 

to jest chociażby wzrostem 
kosztów związanych z od-
biorem odpadów. Ogłaszali-
śmy dwa przetargi, ale ceny 
poszybowały w górę. Nowe 
stawki obowiązywać będą 
od 1 stycznia 2023 r. 

 – W przededniu nowego 
roku są dobre wieści?

 – Zdecydowanie! Jedną 
z nich jest uruchomienie gmin-
nej komunikacji zbiorowej.

 – Za ile?
 – Dla mieszkańców gminy 

będzie bezpłatna! Pozyskali-
śmy na ten cel środki z Fun-
duszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. To  prawie 
750 tys. złotych. Do tej kwoty 
wliczyliśmy koszty utrzyma-
nia dowozów dzieci do szkół 
i przedszkoli, który potrak-
towaliśmy jako wkład włas-
ny. Dzięki temu mieszkańcy 
swobodnie będą mogli doje-
chać z każdej miejscowości 
do punktu przesiadkowego, 
czyli przystanku MZK czy sta-
cji PKP. Ułatwi to też dostęp 
do lekarza czy sklepu, szcze-
gólnie osobom starszym. 

 – W obliczu wciąż nie-
p e w nych czasów można 
ustalać jakieś priorytety 
na 2023 rok?

 – Przede wszystkim za-
chowanie stabilności finanso-
wej. Przed nami wiele niewia-
domych, ale też wiele planów. 
Najważniejsza jest jednak dla 
mnie szansa na rozwój gmi-
ny i działania, których celem 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom, a także 
podniesienie komfortu życia 
w gminie.

 – Czego sobie pani ży-
czy na nowy rok? Służbowo 
i prywatnie.

 – Przede wszystkim sta-
bilizacji sytuacji ekonomicz-
nej. Ułatwi to nam podejmo-
wanie wielu inicjatyw, które 
chcemy realizować z myślą 
o  mieszkańcach. Jeśli  się 
mogę o coś martwić, to tylko 
o to, na co nie mam wpływu. 
Prywatnie zaś najważniejsze 
jest akurat zdrowie i bycie 
blisko ludzi, którzy myślą 
pozytywnie i   bez  wzglę-
du na okoliczności rozdają 
uśmiechy na lewo i prawo.

Brązowe odznaczenia

Klub Sportowy Dąbrowa - trener Andrzej DolipskiAkademia Piłkarska Striker
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O tym, że świąteczny czas 
można spędzić na wiele 
sposobów przekonali nas 
dąbrowscy seniorzy. 

W klubie seniora w Nowej 
Jamce odbyło się uroczyste 
spotkanie opłatkowe, pod-
czas którego seniorzy z klubu 
seniora z Dąbrowy i Nowej 
Jamki złożyli sobie najser-

deczniejsze życzenia oraz 
wspólnie kolędowali.

Z kolei dla seniorów z Cie-
pielowic sołectwo przygo-
towało „świąteczną” strefę 
kibica. W sportowej atmo-
sferze mogli spotkać się oni 
przy świątecznym stole a tak-
że wspierać piłkarzy podczas 
mistrzostw świata.

SENIOR, KARP I PIŁKA NOŻNA

Uczą się życia  
poprzez zabawę
Jak ciężka jest praca górnika czy wizyta w kinie 
samochodowym, to propozycje zajęć w jakich 
uczestniczyły dzieci z Publicznego Żłobka w Żelaznej.

Kreatywność i pomysłowość pań opiekunek za każdym razem 
zaskakuje jeszcze bardziej. W ostatnim czasie zorganizowały bo-
wiem dla najmłodszych zajęcia dotyczące pracy górnika aranżu-
jąc kopalnie czy też zaprosiły dzieci do wizyty w kinie samocho-
dowym, w specjalnie przygotowanych pojazdach z kartonu.

Spotkanie seniorów w Nowej Jamce

„Świąteczna strefa kibica” w Ciepielowicach



GRUDZIEŃ

7
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 2
ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Były tradycyjne, z aniołami i świętą rodziną, a także współczesne uczące tolerancji i zrozumienia. Wszystkie 
miały jeden cel, wprowadzić magiczny nastrój. Przedstawienia jasełkowe stały się już tradycją dąbrowskich 
placówek, a każdego roku zaskakują coraz bardziej.

OTACZAJĄ NAS ANIOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa Chróścina

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Dąbrowa

Publiczne Przedszkole Prądy

Publiczne Przedszkole Dąbrowa

Kiermasz świąteczny w PSP Dąbrowa Kiermasz świąteczny w PSP Chróścina
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O tym, że sport to nie 
tylko zabawa ale również 
sposób na życie świadczą 
sukcesy gminnych 
klubów piłkarskich. 

SKS Dąbrowa prowadzi 
rozgr ywki  w  A  k las ie , 

natomiast  LZS Mechnice 
od wielu lat utrzymuje się  
w lidze okręgowej, co umoż-
liwia rozwój kariery sporto-
wej wielu uzdolnionym pił-
karzom. 

Działacze sportowi równo-
cześnie zachęcają najmłod-
szych mieszkańców do ak-
tywności sportowych. Przy 
istniejących klubach funk-
cjonują szkółki piłkarskie 
gdzie młodzi piłkarze uczą 
się techniki gry. Akademia 
Piłkarska Striker prowadzi 

zajęcia w pięciu kategoriach 
wiekowych, a najmłodsi za-
wodnicy mają zaledwie 4 lata. 

Na terenie gminy działa 
żeńska drużyna piłki ręcznej 
prowadzona przez Klub Spor-
towy Dąbrowa. W tym roku 
dziewczęta z dumą prowa-
dziły rozgrywki w II lidze ko-
biet. To historyczny sezon dla 
dąbrowskiej drużyny. Należy 
dodać, że zespół jako jedyny 
reprezentował Opolszczyznę 
na tym poziomie rozgrywek 
krajowych.

Miłośnicy sportów walki 
mogę zmierzyć się na matach 
w Klubie Taekwondo działa-
jącym w Chróścinie. Młodsi 
mieszkańcy poza zdobywa-
niem sprawności i ćwiczenia-
mi ciała, pracują nad duchem 
aby osiągnąć wewnętrzną 
równowagę. 

SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU

Akademia Piłkarska Striker

LZS Mechnice - piłka nożna

Klub Sportowy Dąbrowa - piłka ręczna 

Opolski Klub Taekwondo

SKS Dąbrowa - piłka nożna
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W trzecią niedzielę 
adwentu odbyło się 
spotkanie adwentowe, 
zorganizowane przez 
sołectwo i współpracujące 
organizacje oraz 
zaangażowanych 
mieszkańców wsi.

Po powitaniu gości przez 
sołtys Marię Śmigielską uro-
czystość rozpoczęły trady-
cyjne jasełka, w wykonaniu 
uczniów ze szkoły podsta-
wowej w Naroku. Dzieci wy-
stąpiły pod bacznym okiem 
pani Marii Sikory, nauczyciela 
miejscowej szkoły. Dzięki ini-
cjatywie pani Sikory zorgani-

zowane były również warszta-
ty plastyczne oraz kulinarne 

dla dzieci. Całość odbyła się 
w ramach realizacji projektu 

„Ożywiamy tradycje bożona-
rodzeniowe” we współpracy 
z Mniejszością Niemiecką.

Imprezę prowadzili dwaj 
mieszkańcy Naroka Florian 
Jarząb i Piotr Lisson, zwra-
cając się do gości w językach 
polskim i niemieckim.

Wspólnie spędzony czas 
przepełniony był śpiewem 
kolęd w  dwóch językach, 
przy akompaniamencie miej-
scowej orkiestry dętej. Świą-
teczne potrawy przygotowane 
przez organizatorów, jeszcze 
bardziej wprowadziły zgro-
madzonych w bożonarodze-
niowy nastrój.

Działająca na terenie 
gminy bezpłatna 
komunikacja publiczna 
to ułatwienie 
mieszkańcom dojazdu 
do szkoły, lekarza, sklepu 
czy Urzędu Gminy. 

W wielu wypadkach ułatwia 
ona również przemiesz-

czanie się pomiędzy miejsco-
wościami naszej gminy. Waż-
nym aspektem jest również 
czynnik finansowy. Osoby, któ-
re na bilecie miesięcznym do-
jeżdżały do Opola zaoszczędzą 
niebagatelną kwotę. Przykład: 
ulgowy bilet miesięczny PKS 

z Niewodnik kosztował 165 zł. 
Obecnie korzystając z gmin-
nych przewozów i MZK, mie-
sięczny bilet to koszt 60 zł.

Samorząd gminy już w 2021 
roku rozpoczął starania doty-
czące uruchomienia na terenie 
gminy komunikacji publicznej. 
W tym celu:

 – w 2021 r. gmina Dąbrowa 
umieściła ofertę na Europej-
skiej Platformie Zamówień 
Publicznych, 

 – w 2022 r. pozyskała kwo-
tę 750 tyś z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych,

 – kwotę ponad 300 tyś ( 
tyle wynosiły koszty związane 
z coroczną organizacją dowo-
zu dzieci do szkół i przedszkoli 
organizowanego przez gmi-
nę), potraktowano jako wkład 
własny w projekcie „Lokalny 
transport zbiorowy”, co nie 
obciąża dodatkowo budżetu 
gminy,

W chwili obecnej na tere-
nie gminy obowiązuje roz-
kład jazdy, który jest na bie-

żąco monitorowany. Wszelkie 
uchybienia w rozkładzie będą 
w miarę możliwości weryfiko-
wane i modyfikowane. Dlate-
go też prosimy Państwa o wy-
rozumiałość.

Usługi przewozowe wyko-
nywane są na dwóch liniach:

Linia  nr  D1 na  t ras ie 
Żelazna – Mechnice, przez 
Niewodniki, Narok, Skarbi-
szów, Ciepielowice, Dąbrowę 
Wawelno, Chróścinę do Mech-
nic. Linia rozpoczyna swój 
bieg w Opolu – Sławicach (pęt-
la), a jako komunikacja gminna 
rozpoczyna swój bieg od grani-
cy gminy Dąbrowa, łącznie ma 
około 25 przystanków. 

Linia nr D2 na trasie Prądy 
– Dąbrowa – Opole Wrzo-
ski przez Siedliska, Wawelno, 
Sokolniki, Dąbrowa, Nowa 
Jamka, Lipowa, Skarbiszów. 
Linia rozpoczyna swój bieg 
w Prądach jako komunikacja 
gminna, łącznie ma około 28 
przystanków.

Na obu liniach, wyzna-

czone przystanki znajdują 
się w miejscach obecnych. 
W większości do zatrzymania 
busów dochodzi na żądanie, 
przy czym „żądanie zatrzyma-
nia” oznacza także pasażera 
oczekującego na przystanku. 

Tymczasowy  rozk ład 
jazdy busów umieszczony 
jest na stronie internetowej 
gminy oraz na profilu gmin-
nego Facebooka. Istnieje 
możliwość śledzenia pojaz-
dów na stronie internetowej  
www.dabrowa.kiedyprzyje-
dzie.pl oraz aplikacji o tej 
samej nazwie. 

Bieżące informacje na te-
mat połączeń można uzyskać 
kontaktując się z dyżurnym 
ruchu pod numerem tele-
fonu 694 422 816 od ponie-
działku do piątku w godz. 
7.00-16.00

Wszelkie uwagi dotyczą-
ce przewozów można prze-
kazywać na adres mailowy:  
opole@gtvbus.pl lub ug@
gminadabrowa.pl 

W TROSCE O WASZ I NASZ BUDŻET – 
BEZPŁATNA KOMUNIKACJA GMINNA

Świąteczne  
spotkanie w Naroku
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KOLĘDNICY Z PRĄDÓW
Tradycja kolędowania w miejscowości Prądy sięga już niemal 8 lat i na stałe wpisała się w kalendarz 
miejscowych wydarzeń.

MUZYCZNA UCZTA W NAROKU
 
W kościele p.w. św. Floriana w Naroku już po raz 5 odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu parafialnej scholii oraz 
Gminnej Orkiestry Dętej Wind Power. Nad przebiegiem wydarzenia czuwał ks. proboszcz Witold Walusiak.

W tym roku grupa kolędników liczyła 10 osób. W jej 
skład weszli mieszkańcy miejscowości, a także wspierają-
cy ich grą na akordeonie Patryk Kuzdrowski, mieszkaniec 
Tułowic. 

 – Ideą naszego kolędowania było przywrócenie trady-
cji świątecznej, wyjaśnia Andrzej Piotrowicz, sołtys Prądów. 
Mieszkańcy bardzo chętnie wpuszczają nas do swoich domów, 
co świadczy, że ten zwyczaj chyba się im spodobał, dodaje.

 – W tym roku prezentowaliśmy kolędy i pastorałki, które są 
mniej znane i zapomniane przez ludzi, wyjaśnia Urszula Glom-
bek, kierująca miejscową scholą. Do występu przygotowywali-
śmy się od listopada, dodaje.

Warto zaznaczyć iż członkiniami parafialnej scholii są już 
3 pokolenia mieszkanek Naroka. Natomiast gminna orkiestra 
dęta działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dą-
browie od 2012 roku, a jej dyrygentem jest Jan Swaton.
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NOWOROCZNA 
TRADYCJA  
W MECHNICACH

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI W ŻELAZNEJ
W kościele p.w. św. Mikołaja w Żelaznej odbył się koncert w wykonaniu gliwickiego chóru „Heimat”, którym 
kieruje Anna Wolak. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach współpracy pomiędzy kołami mniejszości 
niemieckiej.

Koło Mniejszości Niemieckiej z Mechnic było 
organizatorem noworocznego spotkania kolędowego. 
Wzięli w nim udział mieszkańcy sołectwa, 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej,  
a także  zaproszeni goście: Monika Wittek - 
przedstawiciel zarządu gminnego TSKN oraz ksiądz 
dr hab. Piotr Tarlinski duszpasterz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej.

 – Z Żelaznej pochodził śp. ks. Ryszard Salańczyk, który 
był wielkim pasjonatem śpiewu i jednym z inicjatorów utwo-
rzenia właśnie chóru „Heimat”, wyjaśnia Gertruda Legwig, 

sołtys Żelaznej. Podczas koncertu zaprezentowane zostały 
tradycyjne kolędy jak i znane utwory związane z okresem  
Bożego Narodzenia.
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CHOINKOBRANIE
Tegoroczna akcja przyciągnęła tłumy chętnych 
do zakupu choinki prosto z lasu.

Całe rodziny, korzystając z pięknej zimowej aury przybyły 
do Leśnictwa Dąbrowa. Uczestnicy imprezy samodzielnie 

wybierali, a następnie wycinali sobie wymarzone świąteczne 
drzewko. Imprezie towarzyszyły różne atrakcje: kulig pięknymi 
saniami po leśnych ścieżkach, ognisko oraz sowa – żywy eduka-
tor z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwie-
rząt „Avi”. Chętni mogli wykonać własnoręcznie stroik w czasie 
warsztatów zorganizowanych przez Klub Ojca Opole – Inspiruje 
do działania .

ZEBRANIA WIEJSKIE
Szanowni Mieszkańcy zapraszamy do udziału w wybo-

rach sołtysów i rad sołeckich. 
Spotkania odbędą się w świetlicach wiejskich w następują-

cych terminach:
• Dąbrowa – 19 stycznia (czwartek) godz. 18.00
• Narok – 24 stycznia (wtorek) godz. 18.00
• Karczów – 25 stycznia (środa) godz. 18.00 

Dodatek 
gazowy - komu 
przysługuje ?

Mieszkańcom którzy korzystają z gazu 
ziemnego do gotowania, podgrzewania 
wody czy ogrzewania domów. Rozwiązanie 
skierowane jest zarówno do gospodarstw 
domowych, ale także do odbiorców wrażli-
wych, jak szkoły, przedszkola, placówki me-
dyczne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Dodatek gazowy otrzymają gospodarstwa 
domowe o najniższych dochodach tj. z do-
chodem miesięcznym na osobę wynoszącym:

• 2 100 zł netto w przypadku jednooso-
bowego gospodarstwa domowego,

• 1 500 zł netto w przypadku wielooso-
bowego gospodarstwa domowego.

O dodatek gazowy - czyli zwrot podat-
ku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, 
a następnie opłaceniu pierwszej faktury 
za gaz w nowym roku - 2023. Dodatek jest 
świadczeniem jednorazowym.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba bę-
dzie złożyć wniosek o refundację VAT. 

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Dąbrowie,  w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania faktury dokumentującej 
dostarczenie paliw gazowych.

Druk wniosku jest jeszcze niedostępny 
ale po opublikowaniu go przez ministra 
właściwego do spraw energii zostanie udo-
stępniony na stronie internetowej gminy 
Dąbrowa.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za 
gaz trzeba będzie załączyć:
• umowę zawartą przez odbiorcę paliw 

gazowych z przedsiębiorstwem energe-
tycznym wykonującym działalność go-
spodarczą w zakresie obrotu paliwami 
gazowymi lub jej kopię,

• fakturę dokumentującą dostarczenie pa-
liw gazowych do tego odbiorcy przez to 
przedsiębiorstwo energetyczne,

• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
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PROFILAKTYKA
PROFILAKTYKA::  "Przymierz się
"Przymierz się  do zdrowia -II edycja"

do zdrowia -II edycja"

"Magia świąt 2022""Magia świąt 2022"
"ALLEjaja""ALLEjaja"

KONKURSY:KONKURSY:

"Książkolandia"
"Książkolandia""Pradziad"
"Pradziad"

PROJEKTY:
PROJEKTY:

  

WAKACJE:WAKACJE:
"Wakacje z GOKiRem""Wakacje z GOKiRem"

  

FERIE:FERIE:
Ferie z GOKiRemFerie z GOKiRem

DoReMiDoReMi
EdukoEduko

NAGRODYNAGRODY::

SPORT:SPORT:
XIV BiegXIV Bieg  
Niepodległości
Niepodległości

  

PRASA:PRASA:
"Życie Gminy Dąbrowa""Życie Gminy Dąbrowa"

KINO:KINO:
"Dziki Zachód Calamity"Dziki Zachód Calamity
Jane"Jane"

"Biuro Detektywistyczne"Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai" cz.2 i cz.3Lassego i Mai" cz.2 i cz.3

"Studio piosenki"
"Studio piosenki"

"Pracownia rękodzieła"
"Pracownia rękodzieła"

"Ognisko gry na
"Ognisko gry na

gitarze"gitarze"

Gminna Orkiestra Dęta
Gminna Orkiestra Dęta

"Wind Power""Wind Power"

ARA:ARA:

Kabaret K2
Kabaret K2
Film Wind Power
Film Wind PowerKoncert Wind Power
Koncert Wind Power  

WOŚP 2022
WOŚP 2022

SCENASCENA::

              i Studia Piosenki
i Studia Piosenki

"Ozdoby z dyni"
"Ozdoby z dyni""Domowa wegeta"
"Domowa wegeta"

WARSZTATY:
WARSZTATY:  

TRADYCJATRADYCJA::
Bal AndrzejkowyBal Andrzejkowy
Dożynki GminneDożynki Gminne
Noc ŚwiętojańskaNoc Świętojańska
Święto RodzinyŚwięto Rodziny

GENEROWANIEGENEROWANIE
  DOBREJDOBREJ

  KULTURYKULTURY

BYLIŚMY TEŻ TUTAJ:BYLIŚMY TEŻ TUTAJ:  
"Parada wozów strażackich""Parada wozów strażackich"
Sprzątanie świataSprzątanie świata
SołtysówkiSołtysówki
Spacer na cztery łapySpacer na cztery łapy
Otwarcia dróg i obiektówOtwarcia dróg i obiektów
gminnychgminnych
Wege PiknikWege Piknik
Śniadanie wielkanocne dlaŚniadanie wielkanocne dla
uchodźcówuchodźców
"Dębowe Biegi Przełajowe""Dębowe Biegi Przełajowe"
Wojewódzkie Igrzyska Szkół"Wojewódzkie Igrzyska Szkół"

WSPÓŁPRACA:WSPÓŁPRACA:
Gmina Dąbrowa, OSP GminyGmina Dąbrowa, OSP Gminy

Dąbrowa, OPS Dąbrowa, SzkołyDąbrowa, OPS Dąbrowa, Szkoły  

i Przedszkola Gminy Dąbrowa,i Przedszkola Gminy Dąbrowa,

GBP w Dąbrowie, Żłobek, MuzeumGBP w Dąbrowie, Żłobek, Muzeum

Śląska Opolskiego, BoryŚląska Opolskiego, Bory

Niemodlińskie, Scorpion, APNiemodlińskie, Scorpion, AP

Striker, SSKF Dąbrowa, KSStriker, SSKF Dąbrowa, KS

Dąbrowa, EPRO Zumba, KlubyDąbrowa, EPRO Zumba, Kluby

Seniora, Dąbrowskie Skarby,Seniora, Dąbrowskie Skarby,

Sołectwa , organizacje iSołectwa , organizacje i

mieszkańcy gminymieszkańcy gminy

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

I REKREACJI W DĄBROWIE W 2022 ROKU
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 Zimowa Akademia
zaprasza na Ferie z GOKiRem 

13-17 lutego 2023
godz. 9:00-13:00

świetlica wiejska w Ciepielowicach

zapisy do dnia 5 lutego 2023 
w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Rekreacji w Dąbrowie 

Koszt 100 zł/dziecko/5 dni 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie

Co się robi w Akademii Pana Kleksa?

Czy sny można namalować?

Gdzie jest guzik Mateusza?

Co słychać w sąsiednich bajkach?

Bal w Akademii!

Zajęcia:

KATEGORIA PRZEDSZKOLE
I miejsce: Antoni Glensk, PP Karczów
II miejsce: Aleksandra Decker, PP Karczów

KATEGORIA KLASY I-III
I miejsce: Lilianna Protasewicz, PSP Dąbrowa
II miejsce: Maja Sikora, PSP Chróścina
III miejsce: Anna Lachnik, PSP Narok

KATEGORIA KLASY IV-VIII
I miejsce: Oliwia Glensk, PSP Dąbrowa, Agata Kowalczyk, 
PSP Dąbrowa

II miejsce: Julia Olender, PSP Dąbrowa
III miejsce: Zuzanna Satuła, PSP Chróścina

Grand Prix Oliwia Glensk.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie 
się 29 stycznia br. w hali Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie.

Konkurs 
„Magia Świąt” 
rozstrzygnięty
Dziękujemy wszystkim uczestnikom  
za wzięcie udziału w konkursie  
i gratulujemy zwycięzcom, a są nimi:



GRUDZIEŃ

15
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 2
ŻYCIE GMINY DĄBROWA

„Okładka  
do ulubionej bajki”
Pod takim tytułem odbył się konkurs dla dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Karczowie. 

Przedszkolaki wykonały piękne prace plastyczne oraz ksią-
żeczki z bajkami i w nagrodę dostały dyplomy i upominki.

Na wystawę prac zapraszamy do filii biblioteki publicznej 
w Karczowie, która odbywa się w ramach realizacji „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W tym roku czekają nas duże zmiany, 
przez wiele lat odpady od mieszkańców 
Gminy odbierała firma Remondis Opole  
sp. z o.o. W 2022 zostały ogłoszone dwa po-
stępowania przetargowe na odbiór śmieci 
w 2023. 

W celu uniknięcia drastycznej podwyżki 
cen zmniejszyliśmy zakres wykonywanych 
usług:

• odbiór szkła będzie miał raz na 2 mie-
siące

• odbiór wielkogabartów spod posesji 
będzie miał miejsce raz w roku

• zmienia się odbiór bioodpadów, który 
będzie realizowany w dwóch cyklach:
– w okresie listopad – marzec często-

tliwość odbioru to: 1 x w miesiącu, 
– w  okresie kwiecień – paździer-

nik częstotliwość odbioru to: 2 x  
w miesiącu.

Pierwszy przetarg został unieważniony 
ze względu na wysoką cenę przekraczającą 
budżet zaplanowany na ten cel. W drugim 
przetargu została wybrana Firma PHU Ko-
munalnik z Wrocławia, która zaoferowała 
niższą cenę za usługi związane z odbiorem 
odpadów w 2023. 

Niestety nie uda się uniknąć podwyżek 
opłat za śmieci, bo cena jaką musimy zapła-
cić znacznie przekracza kwoty z 2022 roku. 
Złożyło się na to wiele czynników takich jak 
wzrost ceny paliwa, wzrost wynagrodzeń, 
a także wzrost opłat na instalacjach przyjmu-
jących odpady.

W porównaniu do roku poprzedniego 
Gmina musi zapłacić o około 400.000 zł wię-
cej za funkcjonowanie systemu zbiórki odpa-
dów komunalnych. Niestety w konsekwencji 
przekłada się to na mieszkańca i na wzrost 

opłaty za śmieci, która od 1 stycznia 2023 
wynosi 35 zł od osoby / miesiąc.

Szanowni Państwo prosimy o wyrozu-
miałość ponieważ czeka nas wiele zmian.
• w miesiącu styczniu, który jest ostatnim 

miesiącem obsługiwanym przez Remon-
dis, nastąpi wymiana kubłów na śmieci 

- Remondis podczas ostatniego odbioru 
śmieci zabierze swoje pojemniki na odpa-
dy z Państwa posesji

- PHU Komunalnik jako nowy operator do-
starczy swoje firmowe pojemniki na odpa-
dy,
• mowa tutaj o pojemnikach na odpady 

zmieszane i bioodpady (dla osób które 
korzystają z tego typu odbioru)

• w przypadku opóźnienia w dostawie 
nowych pojemników na odpady prosi-
my, aby gromadzić i wystawiać odpady 
w workach foliowych 

• sposób zbiórki odpadów nadal będzie 
bazował na systemie pojemnikowo – 
workowym 

• worki do selektywnej zbiórki odpa-
dów (żółte, zielone i niebieskie) będą 
dostarczane przez PHU Komunalnik 
na dotychczasowych zasadach: „pełny 
odstawiasz – nowy dostajesz” (przy 
odbiorze każdy dostanie nowy worek)

• w przypadku gdy właściciel nierucho-
mości posiada prywatne pojemniki 
normy EN-840 do odbioru śmieci selek-
tywnych (żółty, zielony lub niebieski) 
o litrażu 120 l lub 240l, to odpady opa-
kowaniowe: tworzywa sztuczne, papier 
i szkło można gromadzić w pojemniku 
i będą one w dalszym ciągu odbierane.

Każdy mieszkaniec może we własnym 
zakresie zaopatrzyć się w pojemniki o wyżej 

opisanych parametrach.
• w miesiącu styczniu ustalony zostanie 

również nowy harmonogram odbio-
ru śmieci dla wszystkich miejscowości 
na okres luty – grudzień 2023, który 
zostanie dostarczony przez nowego 
operatora, równolegle będzie do-
stępny na stronie internetowej gminy 
www.gminadabrowa.pl zakładka dla 
mieszkańca/odpady komunalne

• nowa firma w  krótkim czasie musi 
poznać nasze miejscowości i układ 
ulic, w związku z tym mogą wystąpić 
utrudnienia i opóźnienia w dotarciu 
do wszystkich posesji

• zmiana firmy odbierającej odpady 
nie ponosi za  sobą konieczności 
składania nowych deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi 

Wzrost opłat za śmieci następuje w wielu 
gminach, a problem racjonalnej gospodarki 
odpadami w przyszłości będzie się pogłębiał.

Dla przykładu prezentujemy jak kształtują 
się opłaty za śmieci w okolicznych gminach:

Komprachcice 35,00–37,00
Lewin Brzeski 35,00
Dobrzeń Wielki 34,00
Niemodlin 32,00
Popielów 35,00
Prószków 36,00

FIRMA PHU KOMUNALNIK BĘDZIE ODBIERAĆ 
ODPADY NA TERENIE GMINY DĄBROWA
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GABINET STOMATOLOGICZNY W CHRÓŚCINIE OPOLSKIEJ,  
UL. KOLEJOWA 23

 
ZATRUDNI POMOC STOMATOLOGICZNĄ 

2-3 DNI W TYGODNIU W GODZINACH 14:00-18:00 

• PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY LEKARZA, 
STERYLIZACJA, ASYSTA LEKARZOWI, UMAWIANIE 
PACJENTÓW 

• PRACA DLA OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM LUB BEZ –  
ZAPEWNIAMY SZKOLENIE

• WARUNKI ZATRUDNIENIA : UMOWA NA CZAS OKREŚLONY, 
SYSTEM WYNAGRADZANIA CZASOWY ZE STAWKĄ 
GODZINOWĄ

 
WYMAGANIA:
• WYSOKA KULTURA OSOBISTA, PUNKTUALNOŚĆ
• ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE DO PRACY
• WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, OBSŁUGA KOMPUTERA  

ORAZ GOTOWOŚĆ DO NAUKI

 608 464 701
1 nzozranident@gmail.com

CHRÓŚCINA OPOLSKA, UL. KOLEJOWA 23

OFERUJE LOKALE UŻYTKOWE   NA WYNAJEM 

PRZEZNACZONE NA GABINETY MEDYCZNE,  

DZIAŁALNOŚĆ BIUROWĄ LUB USŁUGOWĄ

 608 464 701

USŁUGI KSIĘGOWO-RACHUNKOWE
KSIĘGOWOŚĆ  KADRY  PŁACE

EWA WIDACHA
Twoja księgowa

P.H.U. EUREKA 
Ewa Widacha 
tel. 692 742 521 

ul. Lipowa 1
49-120 Dąbrowa
ewa.widacha@op.pl


