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I DĄBROWSKA BIESIADA SENIORALNA

Seniorzy są filarem
każdego społeczeństwa.
Pełni energii i zapału są
motorem napędowym dla
kolejnych pokoleń.

J

estem pod wrażeniem
energii i zapału naszych
seniorów. Ilekroć mam przyjemność przebywać w ich
towarzystwie czuję niesamowitą energię i ładuję
swoje baterie – mówi Kata-

rzyna Gołębiowska – Jarek
Wójt Gminy Dąbrowa. – Jestem ogromnie szczęśliwa,
że w naszej gminie seniorzy
mają swoje miejsce, swoją
przestrzeń, są zagospodarowani, a przez to szczęśliwszy
– dodaje wójt.

Pierwszy w gminie Dzień
Seniora odbył się w świetlicy wiejskiej w Żelaznej. Na
uczestników spotkania cze-

kało wiele atrakcji, ciepły
poczęstunek, ciasto, a także niezapomniana biesiada
pod okiem DJ. W spotkaniu
wzięli udział seniorzy niemal z każdej miejscowości
gminy. Dla tych, którzy nie
mogli dotrzeć do Żelaznej
samodzielnie zorganizowano przejazd busem.
– Jest cudownie, cieszę
się, że dałam się namówić
na udział w tej biesiadzie –
mówi seniorka z Chróściny,
mam nadzieję, że takie święto będzie kontynuowane
w następnych latach – dodaje.
W Gminie Dąbrowa,
w chwili obecnej funkcjonują trzy Kluby Seniora,
w Dąbrowie, Żelaznej i Naroku. Seniorzy mają możliwość podejmowania wielu
aktywności poprzez udział
w zajęciach, które realizują

NA PATRIOTYCZNĄ NUTĘ,
ŚWIĘTOWANO W PRĄDACH

działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zajęcia
plastyczne, kulinarne. Przy
dąbrowskim Klubie Seniora
działa kółko teatralne.
– To nasz drugi dom –
mówią seniorzy, mamy tu
przyjaciół, koordynatorów,
którzy dbają o nas, proponują zajęcia. Możemy wyjść
z domu i spotkać się w gronie przyjaciół, a przy okazji
zrobić coś fajnego – dodają.
Gmina
obecnie
jest
w trakcie modernizacji
obiektu w Nowej Jamce, który przeznaczony zostanie na
utworzenie kolejnego Klubu
Seniora. Środki w wysokości
150 tys. zł pozyskano z rządowego programu Senior +
pozostałą kwotę 78 tys. zł,
przekazała na ten cel Gmina
Dąbrowa. Planowany termin
otwarcia Klubu to styczeń
2020 roku.

Niezwykły koncert dla mieszkańców Prądów i Gminy
Dąbrowa, przygotował sołtys sołectwa Prądy Andrzej
Piotrowicz wraz z Radą Sołecką.

C

hcieliśmy w wyjątkowy sposób uczcić rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zależało mi również,
żeby zagospodarować ten wyjątkowy czas mieszkańcom.
I myślę, że się udało – mówi sołtys.

Gwiazdą wieczoru był zespół Kokorycz z Grodkowa, który w swoim repertuarze przygotował piękne pieśni patriotyczne, a także własne utwory.
– Cieszymy się, że możemy być dziś z Wami. Serdecznie
dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że dzięki nam
ten wieczór będzie dla Państwa wyjątkowy – mówili wykonawcy zespołu.
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PSP W CHRÓŚCINIE
DOŁĄCZYŁA DO EKOGENERACJI
Chcą, by świat był bardziej EKO

W

miesiącach październiku i listopadzie br. we współpracy z Aglomeracją Opolską uczniowie szkoły
w Chróścinie wzięli udział w ekologicznej akcji.

– Celem akcji było zwiększenie
świadomości uczniów, na temat ekologii. Nasze codzienne zachowania mają
ogromne znaczenie dla środowiskamówi Renata Planert-Palak, dyrektor
szkoły w Chróścinie.

W akcji mógł wziąć udział każdy, kto przyniósł 15 toreb foliowych.
W zamian otrzymał wytrzymałą ekologiczną torbę wielokrotnego użytku
lub lniany plecak.
– Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by udać się na nieplanowane zakup – zachęca Renata
Planert-Palak, taka torba zwija się
do niewielkich rozmiarów, dzięki
czemu zawsze można ją mieć przy
sobie. Młode pokolenie zdecydowanie ekologię ma w genach – dodaje
dyrektor szkoły.

ODWIEDZIŁA NAS MŁODZIEŻ Z LENGEDE

Uczniowie z partnerskiej
gminy Lengede
w Niemczech mieli okazję
po raz kolejny odwiedzić
sowich przyjaciół
w Chórścinie.

M

iędzynarodowa
wymiana uczniów jest
niezwykle
interesującą
i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą
pracy z uczniami – mówi
Krystian Iwański nauczyciel w szkole podstawowej
w Chróścinie.
Od lat Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Gustawa
Morcinka w Chróścinie realizuje program wymiany młodzieży ze szkołami
w Niemczech (Lengede), na
Ukrainie (Halicz), a także
w Turcji (Serinhisar). Międzynarodowe spotkania są
znaczącym elementem programu pracy placówki.
www.gminadabrowa.pl

– Głównie chodzi o rozwijanie partnerskich kontaktów między uczniami
oraz nauczycielami, doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie kultury i życia mieszkańców
sąsiadujących ze sobą krajów – mówi Iwański. Takie
idee przyświecały również
wizycie młodzieży z Lengede, która gościła w Chóróścinie.

– Podczas tygodniowego
pobytu uczestnicy wymiany
mieli okazję odwiedzić stolicę gminy i spotkać się z jej
władzami, poznać uroki
wiejskiego życia w gospodarstwie
agroturystycznym w Biadaczu, zwiedzić
piękne i klimatyczne Opole
oraz dynamicznie rozwijającą się stolicę Dolnego Śląska, z przebogatą historią
– Wrocław. Brali również

udział w różnorodnych zajęciach integracyjnych, a także dyskotece w TW Brawo –
wymienia Iwański. – Dzięki
profesjonalnie opracowanemu programowi wymiany,
ogromnemu zaangażowaniu wielu osób oraz organizacji, dla wszystkich uczestników projektu, był on
wspaniałą, bardzo ubogacającą i niezapomnianą przygodą – dodaje.

3

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

LISTOPAD
2 0 1 9

SUKCESY NA MIARĘ
WIELKICH SPORTOWCÓW

– Wszystko zaczęło się 5
lat temu – mówi Marta
Cieślik, córka spróbowała
treningów jeszcze
w przedszkolu i tak jej się
spodobało, że kontynuuje
je do dnia dzisiejszego –
dodaje.

A

nita Cieślik ma 10 lat,
jest uczennicą Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dą-

browie, a na swoim koncie
ma spektakularne sukcesy
w judo. Na co dzień trenuje
w opolskim Klubie Sportów
Walki w Opolu.

– Jest to sport ogólnorozwojowy,
kontaktowy.
Staramy się, aby traktowała to jako zabawę, a towarzyszące temu sukcesy są
dla niej dodatkową moty-

wacją – mówi mama Anity.
Anita ma za sobą cztery
starty w Dolnośląskiej Super Lidze Judo, Międzynarodowym Turnieju Judo w Tułowicach, a także zawodach
w Niemczech i na Cup Okami w Obornikach Śląskich.
– Jesteśmy dumni z każdego miejsca, które zajmuje
córka, już samo wyjście na
matę wymaga od niej wiele
odwagi – dodaje mama judoczki.
Obecnie Anita przygotowuje się do startu w III Memoriale Trenera Edwarda
Faciejewa w Opolu.
Cztery starty w Dolnośląskiej Super Lidze Judo:

3. 13.10.2019 Oleśnica – 1.
4. 17.11.2019 SObótka – 1.
Oprócz
tego
start
w
Spremberg,
Niemcy
02.03.2019 – 3. 7. Cup Okami Oborniki Śląskie – 1.; Śląska Liga Judo Radzionków
01.06.2019 – 1. Międzynarodowy Turniej Judo w Tułowicach 26.10.2019 – 2.

1. 10.03.2019 Jordanów
Śląski – 3 miejsce
2. 26.05.2019 Świdnica – 1.

MAŁE – WIELKIE SUKCESY UCZNIÓW
PSP W CHRÓŚCINIE
Finał powiatu w piłce
nożnej halowej chłopców
w Ozimku okazał się
wielkim sukcesem
reprezentacji PSP
w Chróścinie.

P

o emocjonującej walce
i turnieju pełnym sportowych wrażeń i bramek uczniowie z Chróściny zajęli 3.
miejsce. Warto nadmienić,
że jako jedyni zremisowali z drużyną z Ozimka 0-0,
która wygrała zawody.

4

1. PSP Ozimek
7 pkt.
2. PSP Łubiany
6
3. PSP Chróścina 4
4. PSP Prószków 0
Szkołę reprezentowali:
Filip Argier, Oskar Kampa, Jakub Wojciechowski,
Kamil Bednorz, Kamil Labisz, Tomasz Matkowski, Tomasz Mayer, Michał Tudyka,
Aleksander Kaliński, Marcel
Borowicz. W eliminacjach
gminnych grali Adam Labisz
i Bartłomiej Raszewski.
Grzegorz Fiec
www.gminadabrowa.pl
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SZCZYPIORNIŚCI OPANOWALI
SZKOŁĘ W DĄBROWIE
W hali sportowej w Dąbrowie odbyły się mistrzostwa
Powiatu Opolskiego w piłce ręcznej. W zawodach
uczestniczyło 6 drużyn z powiatu.

C

ieszymy się, że to właśnie w naszej szkole są rozgrywane mistrzostwa powiatu. Piłka ręczna w naszej
placówce jest głęboko zakorzeniona ze swoimi sukcesami na koncie, więc tym bardziej czujemy się gospodarzami tych mistrzostw. Sport jest bardzo ważny w
kształtowaniu młodego człowieka, dlatego będziemy
wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu jego popu-

WYNIKI
Grupa A
Dąbrowa – Karłowice
10:3
Karłowice – Boguszyce
2:7
Dąbrowa – Boguszyce
4:4
Grupa B
Tułowice – Komprachcice
4:7
Komprachcice – Tarnów Op.11:2
Tułowice – Tarnów Opolski 5:7
Półfinał I
Dąbrowa – Tarnów Opolski 11:4
Półfinał II
Boguszyce – Komprachcice 7:3
Mecz o 3 miejsce:
Tarnów Op. – Komprachcice 6:6, 2:1 w karnych
Finał:
Dąbrowa – Boguszyce
4:7
laryzację – mówił Bartłomiej Walków, dyrektor Szkoły
w Dąbrowie.
Głównym sędzią mistrzostw był Andrzej Dolipski, który
na co dzień trenuje drużynę piłki ręcznej w Gminie Dąbrowa.

JAK ŚW. MARCIN UCZY MIŁOSIERDZIA

Celebrowanie święta św.
Marcina stało się tradycją
społeczności w gminie
Dąbrowa. Od lat w naszych
sołectwach królują marsze
z lampionami i rogaliki
z białym makiem. W tym
roku świętowaliśmy
z Marcinem w Naroku,
Żelaznej i Mechnicach.

T

o piękna tradycja, piękne
rodzinne święto – mówi
Maria mieszkanka gminy
Dąbrowa. Staram się co roku
uczestniczyć w tym wydarzeniu i co roku przeżywam
je na nowo – dodaje.
W kościele parafialnym
pw. św. Floriana w Naroku
www.gminadabrowa.pl

uczniowie PSP z Naroka,
pod przewodnictwem pani
Marii Sikory zainscenizowali słynny akt miłosierdzia
św. Marcina okrywającego napotkanego żebraka
skrawkiem swego żołnierskiego płaszcza.
– Nasi aktorzy wykazali
ogromne
zaangażowanie,
część z nich przełożyła swoje
rodzinne plany, wyjazdy, po
to by, móc być z nami i przeżywać to wspaniałe święto –
mówi Maria Sikora, nauczycielka z PSP w Naroku.
Po uroczystościach w kościele licznie zgormadzeni
mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi w pięknym
pochodzie na czele którego

stanął św. Marcin na koniu,
z lampionami w rękach,
udali się na boisko szkolne,
gdzie odbywały się dalsze
uroczystości.
– W tym roku przy okazji św. Marcina chcielibyśmy
uczcić również 101 rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości – mówiła Maria
Sikora.
Z tej okazji celebrowanie
rozpoczęto od odśpiewania
Hymnu Polski.
I choć na dworze było
mroźno, atmosfera w Naroku była prawdziwie gorąca.
Wspólne świętowanie przy
płomieniach ogniska to mistyczny czas zbliżający ludzi
i nadający relacjom innego,

magicznego wymiaru.
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BIEGALI ZA NIEPODLEGŁĄ

XII Bieg Niepodległości w Ciepielowicach to impreza z tradycją
i swoją już historią.

O

d 12 lat Gmina Dąbrowa na sportowo świętuje rocznicę odzyskania Niepodległości, a bieg ulicami
Ciepielowic urósł do rangi jednej ze
sztandarowych gminnych uroczystości. Jego zasięg z roku na rok zatacza
coraz szersze kręgi. W tegorocznej
imprezie udział wzięło 270 uczestników.

Bieg odbył się w 14 kategoriach:
począwszy od pięcio i sześciolatków,
skończywszy na maszerujących o kijkach seniorach.
– To wspaniała impreza sportowa,
jedna z większych w gminie, a i okoliczności są wyniosłe, bo świętujemy
przy tej okazji rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości – mówi
uczestniczka biegu. – To dla mnie bardzo symboliczny wymiar – pokonując
swoje słabości i zmęczenie, oddaję

hołd bohaterom, którzy w trudach
i znojach, własną krwią, okupili wolność ojczyzny. Moim biegiem chcę im
za to podziękować – dodaje.
W tym roku szczególnie dużym
zainteresowaniem cieszył się bieg
dzieci, wiele z nich startowało w nim
po raz pierwszy, ale już zapowiadało
udział w kolejnych edycjach.
– Lubię biegać, często na lekcjach
wf-u ścigam się z koleżankami i wygrywam. Podoba mi się, że jest tyle
innych dzieci, będę startować za rok –
mówi Ania, uczestniczka biegu.
Dekoracji laureatów dokonała wójt
Gminy Dąbrowa, Katarzyna Gołębiowska – Jarek, której słowa uznania
każdego czyniły wygranym. Wszyscy
uczestnicy zostali uhonorowani medalami za udział, a sześciu najlepszych biegaczy otrzymało pamiątkowy dyplom. Dla trzech najlepszych
pierwszych miejsc Gmina Dąbrowa
ufundowała nagrody pieniężne.
– Jesteśmy zaszczyceni, że w tym
roku impreza cieszyła się tak wielkim

KLASYFIKACJA KOŃCOWA WEDŁUG KATEGORII:

zainteresowaniem. Osiągnęła ona już
wymiar międzywojewódzki i rokuje
na następne lata. Chcielibyśmy jako
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie podziękować Dyrekcji
i gronu pedagogicznemu w Dąbrowie,
a także Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrowie za pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu biegu. A wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy
postawy fair play i chęci sportowych
– mówiła Anita Jonczyk z Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Wydarzenie sportowe poprzedziła
oczywiście część oficjalna.
– Pamiętajcie o wszystkich, którzy
za naszą wolność zapłacili najwyższą
cenę – mówiła wójt Gminy Dąbrowa,
Katarzyna Gołębiowska – Jarek. – Ale
pamiętajcie również o naszej małe ojczyźnie jaką jest gmina. Wspierajcie ją
– dodała wójt.
Całość uroczystości uświetnił koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Jana Swatona.

Rocznik 2013 – 2014 chłopcy: 1 Patryk Garcorz, 2. Mikołaj Kowalczyk, 3. Bartłomiej Szydeł, 4. Jakub Greinert, 5. Remigiusz
Strąg; rocznik 2013 – 2014 dziewczynki: 1. Małgorzata Kołtowska, 2. Hanna Marciniak, 3. Liliana Kubis, 4. Emilia Gwość, 5.
Maja Bojdak, 6. Kamila Pietruszka; rocznik 2011 – 2012 chłopcy: 1. Daniel Hantulik, 2. Antoni Ćwikła, 3. Filip Hałabura, 4. Jan
Lewandowski, 5. Miłosz Śmigiel, 6. Karol Czaja; rocznik 2011 – 2012 dziewczęta: 1. Emilia Półtorak, 2. Oliwia Niemiec, 3. Agata Kowalczyk, 4. Julia Pasternak, 5. Hanna Rusnak, 6. Iga Placha; rocznik 2009 – 2010 dziewczęta: 1. Aleksandra Śnietura,
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2. Violetta Baldy, 3. Emilia Marciniak, 4. Bianka Kacuba, 5. Zofia Rutowicz, 6. Zuzanna Boś; rocznik 2009 – 2010 chłopcy: 1.
Filip Puchała, 2. Jakub Parzybut, 3. Daniel Antosz, 4. Oliwier Pek, 5. Krzysztof Groszek, 6. Adam Labisz; rocznik 2007 – 2008
dziewczęta: 1. Marta Leśniweska, 2. Maja Matuszewska, 3. Jessika Jendryasek, 4. Julia Hantulik, 5. Emilia Raida, 6. Paulina
Niemiec; rocznik 2007 – 2008 chłopcy: 1. Kamil Letki, 2. Bartosz Bojdak, 3. Patryk Chendowski, 4. Tomasz Matkowski, 4. Kamil
Labisz, 5. Mateusz Łokcewicz, 6. Roland Soppa; rocznik 2005 – 2006 dziewczęta: 1. Oliwia Kwiecień, 2. Patrycja Szeremeta, 3.
Milena Szymaczewska, 4. Monika Siuzdak, 5. Paulina Szeremeta, 6. Rosowska Malwina; rocznik 2005 – 2006 chłopcy: 1. Szymon Wróblewski, 2. Szymon Krzywy, 3. Tomasz Lewandowski, 4. Jan Pastuła, 5. Michał Łokcewicz, 6. Michał Chomićkij; kategoria
OPEN mieszkanki Gminy Dąbrowa: 1. Justyna Florianowicz, 2. Agnieszka Machura, 3. Martyna Wicher, 4. Karolina Juszczak;
kategoria OPEN mieszkańcy Gminy Dąbrowa: 1. Michał Grzegorzak, 2. Filip Wienczek, 3. Tomasz Gajda, 4. Julian Półtorak,
5. Łukasz Śmiegielski, 6. Mateusz Opolski; kategoria OPEN kobiety: 1. Patrycja Suchowiecka – Ruda Śląska, 2. Elżbieta Lewicka – Niemodlin, 3. Ryguła Anna – Opole, 4. Katarzyna Pawlik – Nysa, 5. Liliana Milińska – Niemodlin, 6. Justyna Florianowicz
– Dąbrowa; kategoria OPEN mężczyźni: 1. Drobnik Piotr – Opole, 2. Halczak Szymon – Opole, 3. Paweł Pac – Brzeg, 4. Adam
Piegowski – Opole, 5. Rafał Jagiela – Opole, 6. Piotr Białek – Przecza

WSZYSTKIE SERCA BIJĄ DLA ANDREI

Młoda energiczna dziewczyna
obdarzona nietuzinkowym
poczuciem humoru, tak mówią
o niej najbliżsi.

C

horoba pojawiła się nagle. Diagnoza
– zapalenie mózgu i szereg konsekwencji jakie za tym idą – mówią bliscy
Andrei.
Na co dzień matka dwóch synów,
opiekunka i mentorka została pozbawiona samodzielności.
– Szansą dla Andrei w chwili obecnej jest rehabilitacja i fachowa opieka
www.gminadabrowa.pl

– mówią bliscy, a to wszystko wiąże się
z ogromnymi środkami finansowymi.
Na pomoc nie trzeba było długo
czekać. Ludzie dobrego serca ruszyli
z akcjami, których celem jest zbiórka
pieniędzy na kosztowną rehabilitację
Andrei.
– To oczywiste, że w takiej sytuacji
każdy, kto jest wrażliwy na nieszczęście drugiego człowieka rusza z pomocą – mówi Katarzyna Gołębiowska–Jarek Wójt Gminy Dąbrowa.
Jako wójt, a przede wszystkim człowiek, zapewniłam stosowne wsparcie,
jakie można udzielić rodzinie z dziećmi w wieku szkolnym, która znalazła
się w nagłej, trudnej sytuacji losowej.
Andrea i jej rodzina może liczyć na
wsparcie gminy – dodaje wójt.
W akcję pomocy włączyli się mieszkańcy gminy, w szczególności Mechnic i Chróściny.
– Jesteśmy jedną społecznością,
musimy się wspierać w każdej sytuacji. Kiedy dostaję sygnał, że ktoś
potrzebuje pomocy działam – mówi
Krystian Golec jeden z organizatorów meczu. Nie było by tej akcji bez
wsparcia wielu osób, klubu, mieszkańców–wylicza Golec.
Siła jest w ludziach i to największy
dar, a naszym celem jest pomóc Andrei – dodaje
Podczas meczu licytowane były koszulki i piłki z autografami znanych

piłkarzy, a także urządzona została
zbiórka. A kwota jaką udało się zebrać
jest niebagatelna ponad 20 tys zł.
Pięknych gestów w całej akcji nie
brakuje. Rafał Kluczny, uczeń klasy
7 szkoły podstawowej w Chróścinie,
przekazał 1000 zł na rehabilitację
Andrei z kwoty, jaką sam otrzymał ze
zbiórki mechnickiego klubu na swoją
rehabilitację.
– Mamy wielką rodzinę – mówi
Sandra Cierniak, siostra Andrei, a ma
na myśli wszystkich, którzy wspierają ich działania. To piękne, że nasza
społeczność jest taka zżyta i wrażliwa
na drugiego człowieka, dziękujemy
wszystkim za wsparcie – dodaje.
Machina wsparcia dla Andrei kręci
się dalej. W akcję pomocy włączyła się
Szkoła Podstawowa w Chróścinie,
która na rzecz Andrei organizuje Bal
Przebierańców. Na dzieci czeka szereg atrakcji, a każdy kupując cegiełkę
przybliży powrót Andrei do sprawności. Będzie też Maraton Zumby. Jedną
z prowadzących trenerek będzie Anna
Cichoń, która do akcji włączyła również instruktorki Zumby z całej opolszczyzny.
– Andrea uczęszczała do mnie na zajęcia, był to dla mnie naturalny odruch
– mówi trenerka. Maraton odbędzie się
7 grudnia o godz. 17:00 w Publicznej
Szkole Podstawowej w Chróścinie cegiełka to koszt 25 zł.
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NIEPODLEGŁA OCZAMI MŁODZIEŻY
Uroczyste apele z okazji
Dnia Niepodległości stały
się już tradycją obchodów
rocznicy, a także stałym
elementem edukacji
historycznej i społecznej
uczniów szkół.

Z

tej okazji uczniowie
Publicznych Szkół Podstawowych przygotowali
uroczyste apele upamiętniające 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wszystkie uroczystości
rozpoczęły się uroczystym
odśpiewaniem
Hymnu
Państwowego, po czym

uczniowie zaprezentowali
inscenizacje teatralno-muzyczne.
– Uczniowie klasy VII
przybliżyli młodszym kolegom historię naszego kraju
– czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła
na 123 lata z mapy świata – wyjaśnia Małgorzata
Groszek-Baliga nauczyciel
szkoły w Chróścinie.
W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła Pamięta” podczas
apelu w Chróścinie uczczono również pamięć poległych w czasie II wojny
światowej i powstania warszawskiego.

-Taka lekcja historii ma
dla uczniów wielką wartość i pozostaje na długo
w ich świadomości. Pamięć
o historii jest ważnym elementem każdej społeczności – wyjaśnia Małgorzata
Groszek – Baliga.
„Niepodległa” w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie to przejmujący
montaż muzyczno – poetycki. Na scenie szkolnej auli
obok Chóru Allegro pod
kierownictwem pani Doroty Słomki, zaprezentowa-

SEGREGACJA+EDUKACJA
Za nami VI finał
gminnego konkursu
ekologicznego.

E

dukacja ekologiczna to
inwestycja w przyszłość.
Świadome dzieci i młodzież
to świadome starsze pokolenia. Matkę ziemię mamy
tylko jedną i dlatego warto
o nią dbać na wszelkie spo-
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li się uczniowie klasy VIII
a w przejmującym programie literacko-poetyckim.
Szkolna młodzież przybliżyła
zgromadzonym
gościom i uczniom klas
młodszych najważniejsze
wydarzenia
prowadzące
Polskę do niepodległości, a także trud i heroizm
jaki podejmowali walczący o niepodległość. Piękne
teksty prezentowane przez
uczniów miały ponad czasowy wymiar i spełniały
rolę swoistej księgi naszego
kraju.

soby, a edukację ekologiczną
popularyzować wśród dzieci
i młodzieży.
Integralną częścią polityki
jaką prowadzą samorządowcy w gminie Dąbrowa jest
ekologia. Podejmując szereg
inwestycji, realizując szereg
programów, których celem
jest dbałość o środowisko, nie

www.gminadabrowa.pl
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zapominają także o edukacji, która jest fundamentem
świadomości ekologa.
Za nami finał VI edycji konkursu Segregacja+
edukacja
realizowanego
we wszystkich placówkach
oświatowych na terenie
gminy. Przez cały rok dzieci,
młodzież, a także całe rodziny zaangażowane są w zbieranie makulatury, baterii
i plastikowych nakrętek.
– Akcja z roku na rok cieszy się coraz to większym
zainteresowaniem, bo i świadomość społeczna jest coraz
większa – wyjaśnia Grzegorz
Wocka, główny specjalista ds.
gospodarki odpadami w Gminie. – W realizację konkursu

zaangażowane są często całe
rodziny, nie chodzi tu tylko o zbieranie odpadów, ale
także ich zbyt – wyjaśnia, te
wszystkie tony makulatury
ktoś musi odebrać z placówek i przewieść je do skupu,
to wymaga większej organizacji, ale i z tym radzą sobie
dąbrowskie placówki – kontynuuje Wocka.
W ramach konkursu należało zebrać jak największą
ilość makulatury, baterii oraz
nakrętek w przeliczeniu na
jednego ucznia/przedszkolaka. W tym roku w akcję
włączyło się aż 9 placówek
oświatowych z terenu gminy
Dąbrowa, które dzięki zaangażowaniu, uczniów, wycho-
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wanków, kadry pedagogicznej oraz rodziców zebrały
łącznie 15 ton makulatury,
2,5 tony nakrętek, a także 1
tonę baterii.
Tegoroczny finał odbył
się w Naroku, gdzie uczestników konkursu gościli
ubiegłoroczni
zwycięzcy,
Publiczne Przedszkole im.
Św. Franciszka. We współpracy z Publiczną Szkołą
Podstawową w Naroku,
gospodarze
przygotowali
piękny występ artystyczny
o tematyce ekologicznej. Nie
zabrakło również zdrowego,
ekologicznego poczęstunku,
jak na ekologów przystało.
W poszczególnych kategoriach najwięcej zebrali:

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. PSP w Dąbrowie (1-3),
2. PP w Naroku,
3. PP w Chróścinie,
4. PP w Karczowie,
5. PP w Dąbrowie,
6. PP w Naroku o Żelazna,
7. PP w Dąbrowie o./ Prądy,
8. PSP w Chróścinie,
9. PSP w Naroku
• makulatura – Publiczne
Przedszkole w Naroku –
6950 kg;
• baterie – Publiczne Przedszkole w Chróścinie – 317
kg
• nakrętki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (klasy 1-3) – 479 kg.

PARK W SKARBISZOWIE ZYSKAŁ BLASK

Uroczyste otwarcie
zabytkowego parku
w Skarbiszowie stało
się wspaniałą okazją do
świętowania nie tylko dla
mieszkańców sołectwa
Skarbiszów, ale również
dla całej gminy.

W

2014 roku gmina przejęła park od Agencji
Nieruchomości Rolnych. Agencja uporządkowała teren, potem ruszyły prace związane
z rewitalizacją: przygotowanie stosownych dokumentów,
projektów i wykonanie – wywww.gminadabrowa.pl

licza Katarzyna Gołębiowska
– Jarek, wójt gminy Dąbrowa.

Prace na terenie parku
dotyczyły wykonania alejek
spacerowych,
oświetlenia,
wybudowana została altana
na spotkania mieszkańców,
plac zabaw dla najmłodszych
i zewnętrzna siłownia. Powstało również miejsce na
ognisko wraz z ławeczkami.
– Mamy teraz wspaniałe
miejsce do wypoczynku i rekreacji – mówią mieszkańcy
sołectwa, a i przyjeżdżają do
nas mieszkańcy sąsiednich so-

łectw, żeby wypocząć w parku
– dodają.
Całkowity koszt inwestycji
opiewał na kwotę 375 tysięcy
złotych, 240 tysięcy udało się
zdobyć ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe pieniądze
wyłożyła gmina Dąbrowa.
Uroczystości
związane
z otwarciem parku rozpoczęto od części oficjalnej, podczas
której sołtys Jerzy Niedworok
podziękował wszystkim, zaangażowanym w powstanie
parku.
– Życzę nam wszystkim, aby
było to wasze ulubione miej-

sce, tętniące życiem i waszą
energią. To od Was mieszkańców sołectwa teraz zależy jak
będzie funkcjonował ten park
i jakie będziecie podejmowali na jego terenie inicjatywy
społeczne – mówiła podczas
oficjalnego otwarcia Katarzyna Gołębiowska – Jarek, wójt
gminy Dąbrowa.
Podczas uroczystości goście mogli obejrzeć pokaz
Grupy Rekonstrukcji Historycznych Wiwern z Opola,
a główną atrakcją było wspólne pieczenie kiełbasek przy
ognisku.
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PIERWSZY TAKI W HISTORII GMINY
Wieloletnie marzenie
ochotników z OSP
w Dąbrowie ma kolor
czerwony i moc 285 Km.

M

owa o nowym wozie ratowniczo – gaśniczym,
który zasilił Ochotniczą
Straż Pożarną w Dąbrowie.

– Nasza jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, dlatego ważne jest,
żebyśmy dysponowali nowoczesnym i niezawodnym
sprzętem. Podnosimy nasze
indywidualne kwalifikacje,
uczestniczymy w szkoleniach i kursach, ale dla efektywnej pracy potrzebny jest
dobry sprzęt. Inwestycja
w nowy wóz to nie tylko
większe
bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy, ale także czynnik, który
pozwoli na dalszy rozwój
jednostki – mówi Dawid
Zielonka, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie.
Powitanie nowego auta
godne było powitania największych i najlepszych.
Udział w nim wzięli przedstawiciele władz samo-
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rządowych z Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyną
Gołębiowską – Jarek na
czele, Radni Gminy, przyjaciele sąsiednich straży pożarnych, a także mieszkańcy
gminy.
– To długo wyczekiwany
zakup, cieszymy się bardzo,
że jest w naszej jednostce
i będzie służył nam i mieszkańcom gminy – cieszą się
druhowie z OSP w Dąbrowie.
– Piękny wóz, robi wrażenie, i tak dobrze wyposażony – mówi Pan Kazimierz
mieszkaniec Dąbrowy. Oby

tylko nasi strażacy nie musieli go zbyt często używać
– dodaje.
Łączny koszt zakupu pojazdu wyniósł 760 tys. zł.
Kwota w wysokości 260 tys.
zł przekazana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, kwotę 150 tys. zł
przekazał na ten cel Krajowy System Ratowniczo –
Gaśniczy. Kwotę 350 tys. zł
przekazała Gmina Dąbrowa.
– Ta inwestycja na pewno będzie dobrze wykorzystana – mówi Dawid Zielonka.

Z inicjatywą zakupu nowego wozu wystąpił zarząd
OSP w Dąbrowie.
– Przez kilka miesięcy
pracowaliśmy nad stworzeniem wymaganej dokumentacji,
uzyskaniem
stosownych
pozwoleń
i wypełnieniem wszystkich
wymogów. W naszych działaniach cały czas mogliśmy
liczyć na wsparcie gminy, za
co serdecznie dziękujemy –
mówi Dawid Zielonka.
Zakup pojazdu marki
Volvo FL 4 x 2 GBA 2,5/16
odbył się w drodze przetargu. Nowy wóz ma mocy 285
kM. Wyposażony jest w 6 –
cio osobową zespoloną kabinę, posiada zbiornik wody
o pojemności 2500 l.
– Dzięki temu zakupowi
nasze akcje będą realizowane szybciej i skuteczniej,
a co za tym idzie – bardziej
efektywnie – mówi Dawid
Zielonka
Strażakom życzymy, aby
wóz służył im przez wiele
lat i oby nie musieli go zbyt
często używać ratując ludzkie życie i zdrowie.
www.gminadabrowa.pl

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

LISTOPAD
2 0 1 9

GRZEJEMY CZ.5: CZY GAZ ZIEMNY
JEST RZECZYWIŚCIE DROGI?
Już chyba wszyscy słyszeli,
że w Dąbrowie nadchodzi
„gazowa rewolucja”.
Problemem dla odbiorcy pozostaje
wysoka cena gazu.
Czy na pewno? Jest to mit, który
postaram się obalić.

D

ziesięć lat temu gaz był rzeczywiście około dwa razy droższy od
węgla czy drewna. Obecnie relacje cen
zupełnie się zmieniły.

Miały na to wpływ: duży wzrost cen
węgla, niewielki wzrost cen gazu ziemnego oraz upowszechnienie się kotłów
gazowych kondensacyjnych i ogrzewania podłogowego, przez co wzrosła
sprawność ogrzewania gazowego.
W poniższej tabeli przedstawiłem
koszt uzyskania ciepła w różnego typu
instalacjach, najczęściej spotykanych
w naszych domach. Jako podstawę do
porównań przyjąłem ogrzewanie ekogroszkiem. Roczny koszt ogrzewania
Źródło ciepła

obliczyłem dla domu o powierzchni
150 m2, zaizolowanego wg dotychczas obowiązujących standardów
(120kWh/m2*a). Roczne obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie dla
takiego domu wynosi 18.000 kWh.
Sprawność niektórych instalacji
może wydawać się zaniżona, ale podano
orientacyjną sprawność całej instalacji
w przeciętnych warunkach eksploatacji. Bardzo niska sprawność kominków
starego typu i kotłów górnego spalania
wynika głównie ze złej jakości spalania.
W tabeli przyjęto przeciętne ceny w naszej okolicy. Konkretne ceny mogą odbiegać od podanych w tabeli, ale raczej
nie zmieni to ogólnego obrazu.
Jak widać z powyższego zestawienia gaz ziemny, nie dość że z bezobsługowych źródeł ciepła jest najtańszy,
w dodatku nie jest istotnie droższy od
ekogroszku. Zauważmy, że ogrzewanie gazem jest o 25% tańsze niż ogrzewanie kotłem górnego spalania (czyli
tzw. kopciuchem). Jeżeli ktoś nie po-

Urządzenie grzewcze

siada ogrzewania podłogowego (lub
przewymiarowanych grzejników) zużycie gazu będzie nieco wyższe.
Ogrzewanie gazowe nie emituje
żadnych szkodliwych substancji do
atmosfery. Całkowita bezobsługowość
ogrzewania gazowego jest nie do przecenienia, zwłaszcza dla osób starszych
czy schorowanych.
Problemem dla wielu potencjalnych
odbiorów mogą być koszty modernizacji kotłowni, które szacuję na kilkanaście tysięcy złotych. Można się jednak starać o dofinansowanie lub nisko
oprocentowaną pożyczkę w ramach
jednego z aktualnych programów.
Poprzednie odcinki cyklu są dostępne na stronie gminadabrowa.pl
w zakładce:
„Aktualności” → „Życie Gminy
Dąbrowa” numery 1-3/2018 oraz
1/2019.
W następnym artykule: Palimy
drewnem, czyli tanio i ekologicznie.
WR

Wartość
opałowa

Cena

Sprawność
instalacji

Roczny
koszt
ogrzewania

Stosunek
do
ekogroszku
1,00

Węgiel ekogroszek

Kocioł podajnikowy

26 kJ/kg

830 zł/Mg

0,7

2738

Węgiel orzech

Kocioł rusztowy
górnego spalania

26 kJ/kg

780 zł/Mg

0,5

3603

Drewno liściaste
na składzie

Kominek zwykły (z
rusztem)

7582kJ/Mp

220 zł/Mp

0,5

3485

1,28

Drewno liściaste
na składzie

Kominek ekodesign lub
kocioł rusztowy 5klasy

7582kJ/Mp

220 zł/Mp

0,7

2489

0,91

Pellet

Kocioł 5 klasy

1,32

18 kJ/kg

990 zł/Mg

0,8

4128

1,51

Energia elektr. nocna
Piec akumulacyjny
(taryfa G12)

–

0,2816 zł/
kWh

1

4697

1,72

Gaz ziemny GZ-50

Kocioł kondensacyjny

–

0,1525 zł/
kWh

0,9

2826

1,04

Propan – butan w
zbiorniku

Kocioł kondensacyjny

22,6 kJ/l

1,70 zł/l

0,9

5021

1,84

Olej opałowy

Kocioł tradycyjny

36,6 kJ/l

3,19 zł/l

0,8

6542

2,4

www.gminadabrowa.pl
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Nabór na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki komunalnej
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać do Urzędu Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 do
dnia 06.12.2019 r. do godz. 12:00.
Szczegółowe informacje na stronie
internetowej:
www.gminadabrowa.pl
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Wydawca:
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Publiczna w Dąbrowie,
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tel. 77-464-10-10 wew. 303
redakcja@gminadabrowa.pl
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Druk: Eurocent
tel. 77 44 10 777
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