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Nauka ratowania życia
Europejski Dzień
Przywracania Czynności
Serca, to wspaniała
okazja, aby poprzez
zabawę przekazać
dzieciom i młodzieży
wiedzę na wagę życia.
Okazję tę postanowili
wykorzystać w PSP
w Chróścinie przyłączając
się do ogólnopolskiej
akcji bicia rekordu
w prowadzeniu
resuscytacji krążeniowooddechowej.

W

akcji wzięło udział
157 uczniów z naszej

szkoły – mówi nauczycielka ze szkoły w Chróścinie
Małgorzata Steciuk. – Podczas bicia rekordu uczniowie prowadzili nieprzerwanie od godz. 12.00 do 12.30
resuscytację
krążeniowooddechową na 6 fantomach
– dodaje.

Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat
zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Bicie
rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscyta-

cji krążeniowo-oddechowej przez jak największą
ilość osób, to wspaniała
inicjatywa
wykorzystująca naukę poprzez zabawę. Szkoła w Chróścinie
pierwszy raz brała udział
w tym wydarzeniu, ale organizatorzy i uczestnicy
wydarzenia jednogłośnie
zapewniają, że zamierzają
ją kontynuować w następnych latach.
– Podczas bicia rekordu widać było niesamowite
zaangażowanie
uczestników oraz radość z faktu,
że zdobyło się bezcenną

wiedzę i wiarę w to, że
każdy z nas może uratować
życie oraz, że takie akcje
mają wielką moc i sens – tłumaczy Małgorzata Steciuk.
Tradycją szkoły od 2008
r. jest szkolenie uczniów
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu
WOŚP „Ratujemy i uczymy
ratować”. Są to bardzo wartościowe zajęcia dla uczniów klas I-III PSP, dzięki
którym uczniowie zapoznają się z podstawowymi
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

akcji ewakuacyjnej i gaśniczej w budynku.
- To nie tylko nasza pasja,
ale też misja społeczna jaką
chcemy przekazywać z pokolenia na pokolenie. Udział
w takich ćwiczeniach to nie
tylko wspaniała okazja do
podniesienia swoich umie-

jętności czy kwalifikacji, ale
też do wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami
OSP - dodają druhowie.
Redakcja ŻGD życzy druhom siły i zaangażowania.
Oby wasze umiejętności
były wykorzystywane tylko
podczas ćwiczeń.

Nasi strażacy zawsze gotowi
Ratują, wspierają,
społecznie działają,
stanowią fundament
społeczności lokalnej.
Mowa o strażakach
ochotnikach, którzy
z poświęceniem
własnego zdrowia i życia
służą pomocą najbardziej
potrzebującym.
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P

odczas akcji liczy się
każda sekunda, tutaj nie
można pozwolić sobie na
chwilę wahania, czy też błąd
- przyznają jednogłośnie
druhowie z OSP w gminie
Dąbrowa.

Stąd też kiedy to tylko
możliwe odbywają szkolenia, kursy, biorą udział
z zawodach, a wszystko po
to, aby móc profesjonalnie
wykonywać swoją misję.
W gminie Dąbrowa odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych,
podczas których druhowie
i druhny z naszych ochotniczych straży mogli podnieść
swoje kwalifikacje, a także
nabyć niezbędną wiedzę
i umiejętności. Mogli m.in.
sprawdzić swoje możliwości w uwalnianiu z wraku
samochodu,
udzielaniu
pierwszej pomocy czy też

www.gminadabrowa.pl
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Przełajem po zdrowie

W duchu sportowej rywalizacji, czyli Powiatowe
Biegi Przełajowe. Jak mawiają, w zdrowym ciele
zdrowy duch, a u nas dusz chętnych do sportu było
ponad 300.

W

szystko za sprawą Powiatowych Biegów Przełajowych
o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa, które odbyły się w
niezwykłych okolicznościach parku przy Zamku w Dąbrowie. Choć teren był trudny, pogodna deszczowa, sportowców nie zabrakło, a każdy na starcie miał uśmiech na twarzy i chęć rywalizacji w sercu.

Organizatorami imprezy była Gmina Dąbrowa i Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, a sportowcy w pięknej,
przyjaznej atmosferze rywalizowali o puchar wójta gminy
Dąbrowa.

Powiatowe Biegi Przełajowe:
Dziewczęta rocznik 2005-2006: 1. PSP Popielów, 2. PSP Ligota Turawska, 3. PSP Dąbrowa
Dziewczęta rocznik 2007-2008: 1. PSP Łubniany, 2. SP1
Niemodlin, 3. SP 3 Ozimek
Dziewczęta rocznik 2009-2010: 1. PSP Dąbrowa, 2. PSP
Łubniany, 3. PSP Popielów
Chłopcy rocznik 2005-2006: 1. PSP Popielów, 2. SP 1 Niemodlin, 3. SP 3 Ozimek
Chłopcy rocznik 2007-2008: 1. PSP Karłowice, 2. SP 3 Ozimek, 3. SP 1 Niemodlin
Chłopcy rocznik 2009-2010: 1. PSP Popielów, 2. PSP w Turawie, 3. PSP Łubniany
Klasyfikacja indywidualna:
Rocznik 2005-2006 chłopcy: 1. Dmytro Halushko (PSP
Popielów), 2. Bartosz Chaszczewski (PSP Karłowice),
3. Thoms Przywara (PSP Zimnice)
Rocznik 2009-2010 chłopcy: 1. Olaf Bednarski (PSP w Turawie), 2. Fabian Wiesner (PSP Popielów), 3. Samuel Gurbierz (PSP Zimnice:
Rocznik 2005-2006 dziewczęta: 1. Wiktoria Rak (PSP Popielów), 2. Oliwia Grubiak (PSP Murów), 3. Ewa Glatki (PSP
Popielów)
Rocznik 2007-2008 dziewczęta: 1. Bianka Walków ( SP1
Niemodlin), 2. Zuzanna Broy ( PSP Zimnice), Paulina Bartosz (PSP Łubniany)
Rocznik 2009-2010 dziewczęta: 1. Oliwia Przywara (ZSP
Boguszyce), 2. Katarzyna Roskosz (ZSP Boguszyce), 3. Maja
Gurbierz (PSP Zimnice)

Samym tenisem człowiek żyje
Sezon w tenisa ziemnego
za nami. Po intensywnych
rozgrywkach, obfitujących
w wielkie sukcesy,
niespodzianki, a przede
wszystkim dobrą
sportową zabawę
przyszedł czas na
odpoczynek.

W

sezonie zimowym
członkowie LZS Karczów w tenisie ziemnym nie
zamierzają jednak próżnować i już zapowiadają, że
www.gminadabrowa.pl

wykorzystają ten czas na
intensywne treningi.

- Dopóki pozwoli na to
pogoda, będziemy prowadzili treningi na kortach
zewnętrznych, a w sezonie
zimowym planujemy korzystać z hali. Dla nas to wielka
pasja i sposób na spędzanie
czasu wolnego - mówią tenisiści z gminy dąbrowa.
Po wyczerpującym sezonie finałowe rozgrywki,
które były jego podsumo-

waniem, wyłoniły liderów:
1. Bogusław Dziadkiewicz, 2.
Stanisław Walas, 3. Bernard
Olender, 4. Wiktor Sołęga

W sezonie 2019 w LZS
Karczowie trenowało 30
tenisistów na kortach w Dąbrowie i Karczowie.
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Życzenia dla nauczycieli

Swoją pracą
i zaangażowaniem
kształtują pokolenia
naszych najmłodszych
mieszkańców. Dzień
Edukacji Narodowej
w gminie Dąbrowa
przebiegał pod hasłem
uroczystych apeli,
podziękowań i gratulacji.

J

esteście znaczącym ogniwem w procesie wychowania naszych dzieci, a wasze
zaangażowanie
pozwala
otwierać przed nimi nowe
horyzonty: wiedzy, nauki,
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doświadczenia,
talentów
– mówiła Katarzyna Gołębiowska- Jarek, wójt
gminy Dąbrowa. - Dziękuję
za wskazanie młodemu pokoleniu autentycznych wartości życia, naukę tolerancji,
szacunku i zrozumienia dla
drugiego człowieka - kontynuowała wójt.
Uroczyste apele odbyły
się w szkołach gminy Dąbrowa. Młodzież dziękowała swoim pedagogom
z humorem, z powagą, muzycznie i teatralnie. Obok
występów
muzycznych,
wokalnych i instrumentalnych, nie zabrakło skeczów
kabaretowych czy pięknych
cytatów. To ważny dzień
dla społeczności szkolnej,
w którym codzienna praca grona pedagogicznego
może zostać w szczególny
sposób doceniona przez
najbliższych adresatów ich
zadania - uczniów.
Redakcja ŻGD przychyla
się do życzeń, wierząc, że
każdy dzień pracy nauczyciela to dzień pełen pasji
i samorealizacji.

www.gminadabrowa.pl
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Jak mażoretki z Żelaznej
świat podbijają
XVI Mistrzostwa Europy
Mażoretek w Zagrzebiu
na Chorwacji to ogromny
sukces mieszkanek
naszej gminy.

Z

aangażowanie i pasja
opatrzone ogromnym talentem przyniosły wielkie
osiągnięcia. Mimo młodego
wieku, dziewczęta odnoszą
spektakularne sukcesy, a każdy z nich okupiony jest ciężką
pracą i ogromnym wysiłkiem.

W zawodach uczestniczyły zespoły z całej Europy,
a konkurencja była ogromna – kilka tysięcy najlepszych zawodniczek z ponad
20 krajów.
Komisja sędziowska jednak nie miała wątpliwości,
to reprezentantki naszej

gminy ujęły cały skład sędziowski swoim talentem,
zaangażowaniem i wdziękiem osobistym.
Organizatorem
mistrzostw jest MWF - Majorette-sport WORLD Federation z Włoch.
Mistrzostwo
Europy
w swoich kategoriach wiekowych.
Kinga
Prudlik
(15
lat Żelazna; złoty medal,
srebrny medal, 4. miejsce),
Martyna Lach (14 lat Żelazna, złoty medal, srebrny
medal, 4, miejsce), Magdalena Strzała (9 lat Niewodniki, złoty medal, srebrny
medal), Violetta Baldy (10
lat Żelazna, złoty medal,
srebrny medal, brązowy
medal), Julia Mrohs (10 lat
Żelazna, złoty medal, srebr-

ny medal, brązowy medal).
Dna co dzień dziewczęta
trenują w zespole Mażore-

tek Seniorita w Dobrzeniu
Wielkim, pod okiem Marty
Jabłońskiej.

sadzki, wykonana została
izolacja akustyczna, zamontowana izolacja fotowoltaiczna oraz wysokiej jakości
sprzęt akustyczny.

Całkowity koszt inwestycji, na które gmina uzyskała
dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, to 209.891,64 tyś zł

uroczyste otwarcie Centrum
kultury w Ciepielowicach
W naszej społeczności
lokalnej stanowią
centrum integracji i życia
kulturalnego. Mowa
o świetlicach wiejskich.

W

Ciepielowicach odbyło
się uroczyste otwarcie
zmodernizowanej świetlicy
wiejskiej, która jest jednym
z najważniejszych obiektów
kulturalnych na mapie gminy. Uroczystość rozpoczęła
się od poświecenia obiektu, a po okolicznościowych
www.gminadabrowa.pl

przemówieniach przyszedł
czas na część artystyczną.
Organizatorzy zadbali o każdy szczegół imprezy, po to
aby móc zaprezentować
wszystkie walory techniczne i audiowizualne nowego
centrum kultury.

W ramach prac wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, naprawę dachu i izolację ścian
fundamentowych. W obiekcie pojawiły się nowe po-
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Otwarcie drogi w Mechnicach

Kilometr nowej,
bezpiecznej,
funkcjonalnej drogi
jest już otwarty dla
mieszkańców naszej
gminy.

P

rzebudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w istotny sposób wpłynęła nie tylko na układ komunikacyjny
naszego regionu. Przede
wszystkim przyczyniła się
do komfortu i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Dąbrowa.
Budowa
chodników,
przystanków autobusowych
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oraz oświetlonych przejść
dla pieszych umożliwia
bezpieczne poruszanie się
mieszkańców na odcinakach
wymagających
zabezpieczenia ruchu pieszych. Poza
budową nowej nawierzchni
na długości jednego kilometra powstał 120-metrowy
chodnik z kostki betonowej
oraz kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowie
uległy również trzy skrzyżowania. Powstała zatoczka
autobusowa, dwa przejścia
dla pieszych oraz zjazdy na
okoliczne posesje. Całość
inwestycji została kompleksowo odwodniona, powstała

też kanalizacja deszczowa
odprowadzająca wodę.
– Jesteśmy wdzięczni
Urzędowi Marszałkowskiemu za tę inwestycję. Nieoceniony jest   wkład Wojewódzkiego Zarządu Dróg,
który również partycypował w kosztach i nadzorował prawidłowy przebieg
inwestycji – mówi wójt
Dąbrowy, Katarzyna Gołębiowska-Jarek. – Bezpieczna gmina jest dla nas
priorytetem i podejmujemy
szereg działań, aby naszym
mieszkańcom mieszkało się
bezpiecznie i komfortowo.
Inwestycja w drogi to tylko

część naszych planów – dodaje wójt.
Podczas
oficjalnego
otwarcia drogi oprócz
przedstawicieli władz samorządowych i wójt gminy gościł również członek
zarządu
województwa
opolskiego Szymon Ogłaza, dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich Bartłomiej
Horaczuk oraz zgormadzeni mieszkańcy Mechnic z sołtys wsi Teresą Kowolik na czele.
Cała inwestycja kosztowała 4,2 mln zł, a wkład gminy Dąbrowa to 200 tys. zł.
www.gminadabrowa.pl
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Święto piwa w
gminie Dąbrowa
To już kilkuletnia tradycja, która z roku na rok przyciąga
większe rzesze fanów nie tylko tego złotego trunku, ale
dobrej zabawy i przyjacielskiej rodzinnej atmosfery.

O

ktoberfest w Mechnicach w tym roku przyciągnął wielu
sympatyków tradycji bawarskiej związanej z dobrym
piwem i dobrym jedzeniem. Na gości imprezy czekało wiele niespodzianek.

- Imprezę organizujemy od trzech lat wraz z ekipą wolontariuszy- mówi organizator wydarzenia Krystian Golec. Dla naszej społeczności to wspaniała okazja do wspólnego
spędzenia czasu, pobiesiadowania, cieszymy się, że z roku na
rok w imprezie bierze udział coraz większa liczba miłośników nie tylko piwa - dodaje Krystian Golec.
Impreza rozpoczęła się od tradycyjnego odszpuntowania beczki przez wójt gminy Katarzynę Gołębiowską- Jarek,
po czym goście mogli się bawić przy dźwiękach zespołu
Transfer. W drugim dniu imprezy nie zabrakło atrakcji,
a wieczór uświetnił występ Marii Honki- Biły.

www.gminadabrowa.pl
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Dzieci z gminy Dąbrowa
w krainie robotów
Zdobywają świat, a na pewno wiedzę, umiejętności,
nowe doświadczenia. Dzieci z gminy Dąbrowa
w krainie robotów.

D

zieci z terenu gminy Dąbrowa odbyły jednodniową wycieczkę edukacyjno - rekreacyjną do Fabryki Robotów
w Łączniku k/ Mosznej. Wycieczka organizowana była
przez gminę Dąbrowa, przy współpracy wychowawcy podwórkowego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Podczas wycieczki dzieci miały możliwość podziwiania
m.in ogromnych stalowych robotów inspirowanych filmami Sci -fi, budowanych przez Pana Sebastiana Kucharskiego z części samochodowych.

Następnie w programie wycieczki było zwiedzanie
pięknego zamku w Mosznej. Ten wspaniały kompleks, zachwycał uczestników wycieczki swoim rozmiarem i kunsztem architektonicznym. Po wielu atrakcjach związanych
ze zwiedzaniem był również czas na smaczny posiłek
i chwilę relaksu.

Uśmiech na ustach dzieci był najlepszym dowodem, że
nowe doświadczenia i rekreacja są najlepszym przyjacielem dziecka.

Młodzież kocha futsal
Piłka nożna w czterech
ścianach, a emocji tyle,
co na pełnowymiarowym
boisku.

F

utsal zdobywa coraz
większą
popularność
wśród zawodników i kibi-
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ców. Rozgrywki sportowe
odbywają się już nawet
na poziomie szkół podstawowych. A wszystko by
przybliżyć młodzieży tę aktywność sportową, a także
ducha rywalizacji.

Za nami rozgrywki w halową piłkę nożną szkół
z terenu gminy Dąbrowa.
Uczestników chętnych do
grania w piłkę nie brakowało. Emocje i doping przewyższały ten z największych stadionów sportowych.
- Rozwój pasji do sportu ważny jest już od najmłodszych lat, a kto wie,
może i w naszej gminie są
wybitne talenty piłkarskie - mówi Rafał Ochlust

nauczyciel
wychowania
fizycznego ze szkoły podstawowej w Dąbrowie. Cieszy nas chęć dzieci do
uprawiania sportu, a naszym zadaniem jako pedagogów jest proponowanie
im jak największych możliwości - dodaje
W hali sportowej w Pub-

licznej Szkole Podstawowej
w Dąbrowie emocji sportowych nie brakowało. Oto
klasyfikacja końcowa:
Rocznik 2006 i młodsi:
1. Chróścina, 2. Dąbrowa,
3. Narok
Rocznik
2004-2005:
1. Narok, 2. Dąbrowa,
3. Chróścina
www.gminadabrowa.pl
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Dożynkowo w Żelaznej
Tradycja dożynkowa w gminie Dąbrowa obchodzona
jest na wiele sposobów. Oprócz dożynek gminnych,
będących świętem wszystkich rolników, niemal każde
sołectwo na swój sposób chce nie tylko kultywować
to wspaniałe dziedzictwo kulturowe, ale także
podziękować za urodzaj plonów.

D

ożynek było wiele, te tradycyjne i moniuszkowskie i bawarskie. Na bawarską nutę w Żelaznej nie tylko się bawiono, ale przede wszystkim dziękowano rolnikom za trud ich
pracy i urodzaj plonów, prosząc o łaskę w roku następnym.

Piękny korowód przeszedł ulicami Żelaznej, mieszkańcy ubrani w tradycyjne stroje bawarskie pozdrawiali gości.
Nie zabrakło tradycyjnej formy dzielenia chleba między
mieszkańców przez włodarza gminy Katarzynę Gołębiowską-Jarek, a także występów artystycznych. Oby rok następny, biorąc pod uwagę te wspaniałe święto, obfitował w
radość związaną z plonami, tak jak wspaniale radowali się
mieszkańcy Żelaznej.

www.gminadabrowa.pl
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Dąbrowskie debeściaki
Tak nazwać można uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie, którzy zdominowali podium
Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich 2019.

W

Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie odbyła
się uroczystość podsumowania Wojewódzkich Igrzysk
LZS Szkół Wiejskich 2019. Podczas gali zaprezentowana
została ogólna klasyfikacja rozgrywek w grach zespołowych i lekkoatletyce na poziomie wojewódzkim, a także
uhonorowani zostali najlepsi sportowcy i działacze sportowi. Prym w wojewódzkiej klasyfikacji niezaprzeczalnie
wiodła Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, której uczniowie
mogą pochwalić się osiągnięciami:

Również sportowcy rocznika 2005-2004 odnieśli wielki
sukces i uplasowali się na:
• I miejscu w Igrzyskach szkół podstawowych rocznik
2005-2004 gry zespołowe
• I miejscu w Igrzyskach szkół podstawowych rocznik
2005-2004 lekkoatletyka
Co również w klasyfikacji ogólnej pozwoliło im stanąć na
podium z łączną liczbą 517,5 punkta.
– Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, to nasza nadzieja. Cudownie, że młodzi ludzie są tak bardzo zaangażowani
w sport i odnoszą w nim tak wielkie sukcesy. Również sama
uroczystość to wielkie wyróżnienie dla naszej gminy – mówiła podczas uroczystości Wójt gminy Dąbrowa Katarzyny
Gołębiowskiej-Jarek.
Słowa uznania pod adresem młodych sportowców płynęły również z ust przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu
LZS, a także zaproszonych wielkich sportowców. Gala wojewódzka to również wielki sukces trenerów piłki ręcznej
Małgorzaty Bucykn i Andrzeja Dolipskiego, którzy otrzymali wyróżnienie za zasługi na rzecz sportu.

• I miejsca w Igrzyskach Szkół Podstawowych rocznik
2006 i młodsi gry zespołowe,
• I miejsce w Igrzyskach szkół podstawowych rocznik
2006 i młodsi lekkoatletyka,
Co w klasyfikacji ogólnej pozwoliło im zająć najwyższe
miejsce na podium z 497,5 punktami.

Rekrutacja dzieci do nowego
żłobka w Żelaznej

Od 15 października trwa rekrutacja dzieci do nowo
otwieranego Publicznego Żłobka w Żelaznej przy ulicy
Opolskiej 37.

Z

głoszenia należy dokonać na formularzu (druk do pobrania ze strony internetowej Gminy Dąbrowa lub osobiście
w Urzędzie) i złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa w biurze podawczym (pok. nr 1) w terminie do 31 października 2019 r.
(jeżeli po tym terminie zostaną jeszcze wolne miejsca, również
będzie można dokonać zgłoszenia).

10

www.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA

październik
2 0 1 9

Dekada z patronem

Przyjaciele Bożego
Ekologa – 10-lecie
z patronem Publicznego
Przedszkola w Naroku.

4

października 2009 roku
przedszkolu w Naroku
został nadany patron św.
Franciszek z Asyżu. Postać
nie przypadkowa, doskonale odzwierciedlająca misję
przedszkola. Działania podejmowane przez pedagogów z Naroka świadomie

www.gminadabrowa.pl

obejmują obszar przyrody,
zdrowia i człowieka.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod obeliskiem św. Franciszka, skąd
goście przeszli do kościoła
p.w. św. Floriana na uroczystą mszę, koncelebrowaną
w intencji dzieci, pracowników i przyjaciół przedszkola. Po mszy uroczystości zostały przeniesione na

świetlicy wiejskiej, gdzie
dyrektor przedszkola Gizela Przybyła powitała
zaproszonych gości, m.in.
wójt gminy Dąbrowa Katarzynę Gołębiowską- Jarek,
księdza proboszcza parafii
w Naroku Witolda Walusiaka, a także licznie zgormadzonych przyjaciół i sympatyków przedszkola.
Montaż muzyczno-słowny przygotowany przez
kadrę i dzieci z przedszko-

la był doskonałym podsumowaniem działań tej
placówki, a także wspaniałą wędrówką przez życie św. Franciszka. Występ
ujął swoim wykonaniem
wszystkich zgromadzonych
gości, a gromkie brawa były
tego najlepszym dowodem.
Podczas jubileuszu nie zabrakło wspaniałego tortu
i poczęstunku, jak przystało
na eko-przedszkole, złożonego ze zdrowej żywności.
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OBOJĘTNOŚĆ GORSZA NIŻ MRÓZ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE UPRZEJMIE PROSI
O ZWRACANIE UWAGI

NA OSOBY SAMOTNE, BEZDOMNE, NIEPORADNE
LUB UZALEŻNIONE OD ALKOHOLU,
KTÓRE NARAŻONE SĄ NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
UTRATY ZDROWIA LUB ŻYCIA Z POWODU
NISKICH TEMPERATUR

Prosimy o zgłaszanie wszelkich
niepokojących sygnałów:
numer alarmowy
112
pogotowie ratunkowe
999
policja
997

Czym nie palimy w piecu!
	Plastikowymi: butelkami, pojemnikami,
kartonami po napojach, torbami.
	Oponami, odpadami gumy i sztucznej skóry
 Drewnem pokrytym lakierem, meblami
	Opakowaniami po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach
Do pieca lub kominka można wrzucać:
 Drewno bez zanieczyszczeń, wióry, trociny, ścinki i korek
Na domowych posesjach nie wolno palić liści i gałęzi

ośrodek pomocy społecznejw dąbrowie
77 464 17 78
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