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ORLIK oficjalnie otwarty!
reklama

- Miałam przyjemność brać udział w otwarciu wielu Orlików na terenie naszego województwa, ale nie waham się powiedzieć od siebie, że ten wasz, w Chróścinie, jest chyba najbardziej urokliwy z wszystkich - powiedziała Wicemarszałek
Województwa Opolskiego, Barbara Kamińska. Na zdjęciu Puyol i Messi, czyli Patryk i Sebastian, główni bohaterowie
uroczystego przecięcia wstęgi na nowiutkim Orliku. Relacja na str. 3.
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Newsletter Gminy Dąbrowa

Kultura kwitnie
Z pewnością wydarzeniem miesiąca w naszej gminie było oficjlne otwarcie w Chróścinie „Orlika”, ale o tym więcej na stronie obok. Poniżej kilka
informacji wybitnie kulturalnych!

Brawo Letka, brawo Gospel!
Zespół Gospel działający przy GOKiR
w Dąbrowie zajął 2. miejsce na Festiwalu
„Corda Cordi” w Brzegu, w kategorii „Zespół” powyżej 21 lat. Natomiast Jarosława
Letka (na zdjęciu podczas nagrodzonego
występu), śpiewająca w Studiu Piosenki oraz
we wspominanym zespole, zajęła 1. miejsce
w kategorii „Soliści” powyżej 21 lat. W
przesłuchaniach konkursowych udział wzięło 47 podmiotów z Polski. Festiwal Piosenki
Religijnej w Brzegu organizowany jest już
od 16 lat.
VIVA STRAUSS - ZAPRASZAMY
GOKiR w Dąbrowie zaprasza 19 kwietnia
(godz. 18.00) do ZS w Chróścinie na pełen
dowcipu i pięknych kreacji koncert operetkowy. Spodziewajcie się najpiękniejszych
melodii prosto z wiedeńskich salonów. Artyści zaprezentują walce, arie i duety z takich
operetek, jak „Księżniczka Czardasza’’,

„Wesoła Wdówka’’, „Hrabina Marica’’,
czy „Zemsta Nietoperza”. Wystąpią Naira
Ayvazyan (Sopran) i Tomasz Białek (Tenor). Koncert okrasi niebanalnym humorem
Jacek Nowosielski, natomiast solistom towarzyszyć będzie turniejowa para taneczna
S klasy - Dominika i Daniel Trzemżalscy.
„Baby, ach te baby,
czym by bez nich był ten świat...”
- śpiewali Andrzej Zaucha i Ryszard Rynkowski. Słowa znanego utworu szczególnie
są nam bliskie 8 marca, w dniu, w którym
wszystkie Panie obchodzą swoje święto.

Kwiaty, upominki, miłe gesty od najbliższych… Panie z Ciepielowic i Dąbrowy postanowiły dorzucić coś jeszcze – wolny wieczór w babskim gronie! 9 marca w świetlicy
w Ciepielowicach zorganizowano spotkanie,
w którym wzięło udział 25 osób płci pięknej.
Przy suto zastawionym stole Panie zachwycały się kuchnią, w całości wyremontowaną
przez naszych Panów. Był to dla wszystkich
chyba największy z ich strony prezent. Nowe
dekoracje okienne również zdobyły uznanie
w oczach tych, które na co dzień dbają o
ład i porządek w domach. Nastrój spotkania
był wyśmienity. Nie milkły liczne dowcipy,
oczywiście o mężczyznach! Rozchodząc się
Panie planowały następne spotkanie, ale też
myślały o tym co zrobią na niedzielny obiad
dla swoich rodzin, dając świadectwo kolejnym słowom wyśpiewanym przez słynny
duet: „Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez
baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka, toś jest
chwat!”
(ac)
Europejska Dąbrowa!
W Lizbonie, w dniach 14-16 marca 2013
r., odbyła się doroczna konferencja eTwinning 2013. Podczas uroczystej ceremonii
nagrodzono najlepsze europejskie projekty. Zwycięzcy w trzech kategoriach wiekowych i trzech kategoriach specjalnych
zostali wybrani z 300 zgłoszonych projektów. W gronie laureatów znalazł się Zespół
Szkół w Dąbrowie! Szczegóły w następnym numerze „ŻGD”.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych
Urząd Gminy Dąbrowa informuje,
iż w dniach 16 – 23 kwietnia br. na
terenie Gminy Dąbrowa odbędzie się
mobilna zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych.
W 5 miejscowościach gminy zostanie
ustawiony kontener, do którego będzie
można oddawać odpady niebezpieczne,
powstające w gospodarstwach domowych.
Zbierane będą następujące odpady:
- baterie i akumulatory,
- resztki farb, tuszy, farb drukarskich,
klejów, lepiszczy i żywic zawierających
substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich,



SzczegÓŁowy harmonogram zbiÓrki odpadÓw
niebezpiecznych na terenie Gminy DĄbrowa
Miejscowość
Data
Godzina
Dąbrowa - parking naprzeciw Urzędu Gminy
16.04.2013
11.00 - 17.00
Chróścina - osiedle, przy boisku
17.04.2013
11.00 - 17.00
Żelazna - przed świetlicą wiejską
18.04.2013
11.00 - 17.00
Narok - obok remizy strażackiej
22.04.2013
11.00 - 17.00
Sławice - pętla autobusowa
23.04.2013
11.00 - 17.00
Zbiórka prowadzona będzie przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o.
- oleje mineralne i opakowania po nich,
- przeterminowane leki,
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć,
- opakowania po aerozolach.
(gw)
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Wójt, Przewodniczący Rady Gminy i Wicemarszałek Województwa Opolskiego przecięli wstęgę

ORLIK oficjalnie otwarty!
Mamy wreszcie swojego Orlika! Podczas uroczystego otwarcia obiektu przy ZS
w Chróścinie cieszyli się wszyscy, począwszy od wójta Gminy Dąbrowa Marka
Lei, a skończywszy na najmłodszych. Bo to sportowe cacko robione było właśnie z myślą o nich, czego nie omieszkali przypominać w krótkich wystąpieniach
niemal wszyscy goście. - Miałam przyjemność brać udział w otwarciu wielu
Orlików na terenie naszego województwa, ale nie waham się powiedzieć od
siebie, że ten wasz, w Chróścinie, jest chyba najbardziej urokliwy z wszystkich
- powiedziała Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Barbara Kamińska
(na zdjęciu u dołu). Miło było słyszeć takie słowa...

Orlik w liczbach
- A gdy sobie przypomnę, z jaką determinacją władze Gminy zabiegały o wsparcie
tego projektu, to nie mam złudzeń, że ten
obiekt będzie tętnił życiem - dodała.
Zanim zaproszeni goście powiedzieli
kilka słów od siebie, na boisku odbyła się
krótka uroczystość przecięcia wstęgi oraz
poświęcenie obiektu przez ks. proboszcza
Ryszarda Wołowca. Było zbyt zimno,
aby uroczystości (w tym zawody sporto-
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we) mogły się odbyć na powietrzu, więc w
trosce o najmłodszych już wcześniej zdecydowano, że należy przenieść się do sali
gimnastycznej.
- Mieliśmy zaplanowane kilka konkurencji sportowych, przygotowaliśmy puchary,
ale co się odwlecze, to nie uciecze. Wrócimy na Dzień Dziecka i przeprowadzimy
wszystkie zaplanowane wcześniej konkurencje - zapewniał uśmiechnięty wójt.
W tym sportowym święcie naszej gminy
gościliśmy także m.in. Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego, Radosława
Miążka, Kurator Oświaty Halinę Bilik, i
Wicestarostę Opolskiego Leonardę Płoszaj. Oni również zachwycali się naszym
nowym obiektem i doprawdy nie zdawali
się być tylko kurtuazyjni!
W krótkiej części artystyczno-sportowej oklaskiwaliśmy młodzież w pokazach
sportowo-artystycznych. Jak tylko ustąpi
zima, wszyscy oni mogą pobiec na Orlika, bo przecież nasza Gmina ma już swojego! Do tematu wrócimy w kolejnych
numerach „ŻGD”. Galeria zdjęć z uroczystości na stronie Urzędu Gminy i na
naszym facebooku!
(d)

- boisko piłkarskie o nawierzchni z
trawy syntetycznej i wymiarach 30m x
62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone o wysokości 4m, wyposażone
w piłkochwyty, wyposażenie sportowe
trwale montowane do podłoża (dwie
bramki do gry w piłkę nożną);
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni
poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m
– ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem
o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe
montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet
wyposażenia do gry w piłkę siatkową),
- budynek sanitarno-szatniowy o
powierzchni użytkowej 58m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi
funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół
higieniczno-sanitarny, pomieszczenie
gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
- oświetlenie kompleksu – 10 słupów
oświetleniowych: boiska piłkarskiego
i boiska wielofunkcyjnego



BARDZO WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

To trzeba wiedzieć!

Opłaty za zagospodarowanie odpadów
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza wybór jednej
z czterech metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może stanowić iloczyn stawki oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub
powierzchni lokalu mieszkalnego. Czwartą dopuszczalną metodą naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zryczałtowana opłata
od gospodarstwa domowego. Radni Rady Gminy Dąbrowa zdecydowali, iż na
terenie naszej Gminy opłata naliczana będzie od gospodarstwa domowego,
wg czterech kategorii/rodzajów gospodarstw domowych (patrz ramka).

O

stateczna wysokość opłaty uzależniona
jest od sposobu, w jaki właściciel nieruchomości, gromadzi odpady komunalne.
Przez selektywne gromadzenie odpadów należy rozumieć gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, workach z podziałem
na następujące frakcje odpadów: makulatura
+ opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne + metale, odpady ulegające
biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady resztkowe (pozostałe odpady - zmieszane, które
pozostają po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów odpadu).
W zakresie ww. frakcji odpadów nie
wykazywano dotychczas obligatoryjnego
obowiązku wyselekcjonowania odpadów
ulegających biodegradacji, do których zaliczamy: obierki warzyw i owoców, resztki
warzyw i owoców, skorupki jajek, łupiny
orzechów, resztki jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie i herbacie wraz z papierowym filtrem, drobne odpady ogrodowe,
resztki kwiatków doniczkowych i ciętych,
ziemia doniczkowa, niesegregowany papier (chusteczki, serwetki), skoszona trawa, liście, gałęzie, trociny.
Z dniem 1 lipca br. właściciel nieruchomości, aby płacić opłatę w wysokości
przewidzianej dla nieruchomości, gdzie
gromadzi się odpady w sposób selektywny, zobowiązany jest gromadzić odpady
ulegające biodegradacji w przydomowym
kompostowniku lub zlecić w urzędzie gminy wywóz tej frakcji odpadów (w pojemniku o litrażu 120, 240, 1100) za dodatkową
opłatą (dotyczy zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej, gdzie nie ma wybranego
przez właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólną nie prowadzi zarządca). Dla
potwierdzenia posiadania przydomowego
kompostownika, właściciel nieruchomości obowiązany jest załączyć odpowiednie
oświadczenie podczas składania pierwszej
deklaracji (druk zostanie załączony do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-



darowanie odpadami). Rozwiązanie kwestii
odpadów ulegających biodegradacji ma
związek z koniecznością osiągnięcia przez
każdą gminę w Polsce, określonych poziomów, w zakresie ograniczenia składowania
tej frakcji odpadu.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami dla danego rodzaju

l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie);
Odpady komunalne odbierane w sposób
selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane będą
raz w miesiącu, bez limitu litrażowego/kilogramowego, w workach plastikowych,
według następującego sposobu zbiórki:
makulatura + opakowania wielomateriałowe; szkło; tworzywa sztuczne + metale.
B) budynki wielorodzinne (z wyłączeniem budynków ujętych w pkt. a – np.
wspólnoty mieszkaniowe):
1) jeden pojemnik o pojemności 1100
l na odpady zmieszane na każde 40 osób
– częstotliwość wywozu co 2 tygodnie;
2) jeden pojemnik o pojemności 1100 l

OpŁaty za zagospodarowanie odpadÓW
Wysokość opłaty (w złotych)
Rodzaj Gospodarstwa
		
		
1-osobowe
od 2 do 4 osób
od 5 do 7 osób
8-osobowe i większe

Gromadzenie odpadów
na nieruchomości
w sposób selektywny
18
26
43
72

gospodarstwa zapewniony będzie następujący zakres usług (tzw. standard):
A) budynki jednorodzinne oraz budynki
wielorodzinne, jeżeli na terenie nieruchomości nie ma wybranego przez właścicieli
lokali zarządu, a nieruchomość wspólną
nie prowadzi zarządca:
1) z gospodarstwa 1-osobowego - jeden
pojemnik o pojemności 80 l na odpady
zmieszane (częstotliwość odbioru co 4-tygodnie);
2) z gospodarstwa od 2 do 4 osób - jeden
pojemnik o pojemności 120 l na odpady
zmieszane (częstotliwość odbioru co 4-tygodnie);
3) z gospodarstwa od 5 do 7 osób - jeden
pojemnik o pojemności 120 l na odpady
zmieszane (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie);
4) z gospodarstwa 8-osobowego i większych - jeden pojemnik o pojemności 240

Gromadzenie odpadów
na nieruchomości
w sposób nieselektywny
36
52
86
144

na odpady ulegające biodegradacji na każde 100 osób – częstotliwość wywozu co 2
tygodnie;
Odpady komunalne: makulatura, szkło,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe odbierane podobnie jak
w przypadku zabudowy jednorodzinnej raz
w miesiącu, bez limitu litrażowego/kilogramowego, jednakże w pojemnikach 1100 l.
Bez względu na rodzaj zabudowy, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt RTV
i AGD, odbierane będą bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości dwa razy w roku
kalendarzowym (termin wiosenny, termin
jesienny), bez limitu litrażowego/kilogramowego. Opony samochodowe osobowe,
opony rowerowe, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, podczas
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w
ilości 4 sztuk z gospodarstwa domowego
podczas każdej zbiórki.
(ciąg dalszy na str. 5)
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Podobnie wyglądać będzie odbiór odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych (m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory,
lampy fluorescencyjne, farby, opakowania
po farbach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia) - będą one zbierane w specjalnych
pojemnikach, zlokalizowanych na terenie
każdego sołectwa Gminy Dąbrowa oraz
raz w roku w specjalnie utworzonych mobilnych punktach do selektywnej zbiórki
odpadów niebezpiecznych, również bez
limitu litrażowego/kilogramowego.
Dla właścicieli nieruchomości, którzy
zainteresowani będą zwiększeniem ilości
odbieranych odpadów zmieszanych, odbiorem odpadów ulegających biodegradacji lub
odbiorem odpadów budowlanych i rozbiórkowych (jednorazowo, na czas określony
lub nieokreślony) przygotowano wzór „zamówienia dodatkowych usług świadczonych
przez Gminę. Zamówienie dodatkowej usługi będzie można złożyć w Urzędzie Gminy.
Przykład:
Gospodarstwo domowe 3-osobowe, które
będzie zainteresowane zwiększeniem częstotliwości wywozu pojemnika 120 l na odpady
zmieszane, z co 4 tygodnie na częstotliwość
co 2 tygodnie, zapłaci dodatkowo kwotę
17,00 zł za każdy dodatkowy pojemnik.
Pełen zakres usług dodatkowych,
wraz z cenami, zostanie dołączony do
druku deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będziemy miesięcznie,
bez wezwania, do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Należności należeć
będzie uregulować przelewem na rachunek
bankowy Gminy Dąbrowa, gotówką w kasie
Urzędu Gminy w Dąbrowie lub w drodze
inkasa. Termin wniesienia pierwszej opłaty, upływa 10 sierpnia 2013 r. i obejmuje
okres od 1 lipca do 31 lipca br. Po złożeniu
deklaracji, każdy właściciel nieruchomości
dodatkowo otrzyma druk wpłaty (blankiet)
opłaty za gospodarowanie odpadami.
Informujemy również, iż w ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, Gmina Dąbrowa wyposaży nieruchomości w pojemniki
i worki plastikowe do gromadzenia odpadów
– pozwalają na to zmiany wprowadzone nowelizacją do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, które obowiązują od
5 marca 2013 r. Należy podkreślić, iż jest
to już druga w tym roku zmiana tej ustawy.
Pierwszy pakiet zmian wprowadziła w styczniu br, ustawa o odpadach. W ciągu dwóch
lat ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach była 3-krotnie zmieniana! (gw)
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Złóż deklarację
o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmie zarządzanie nad odpadami komunalnymi
i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, każda gmina zobowiązana jest do wdrożenia nowoczesnego systemu odbioru odpadów na swoim terenie.

W

ykonując obowiązek ustawowy, Rada
Gminy Dąbrowa podjęła uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komun alnymi.
Złożenie takiej deklaracji jest obowiązkiem
każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie naszej Gminy.
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dąbrowie w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
Na podstawie wypełnionej deklaracji,
określona zostanie wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
która wnoszona jest na rachunek Gminy.
Z ponoszonej opłaty Gmina sfinansuje system odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych
od właścicieli nieruchomości.
Druki deklaracji zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości do skrzynek pocztowych do 12 kwietnia. Właściciele nieruchomości, którzy w tym terminie nie otrzymają
druków, zobowiązani są pobrać je w biurze

podawczym Urzędu Gminy w Dąbrowie lub
na stronie internetowej www.gminadabrowa.
pl w zakładce Urząd Gminy, podstrona: Odpady Komunalne. W przypadku zabudowy
wielorodzinnej, gdzie wybrano zarząd lub
nieruchomość wspólną prowadzi zarządca,
a gospodarka odpadami realizowana jest
wspólnie, deklarację o wysokości za gospodarowanie odpadami składa zarządca lub
zarząd wspólnoty mieszkaniowej (należy w
tym przypadku wypełnić druk deklaracji dla
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej).
Mieszkańcy gminy mogą  zasięgnąć porad w sprawie ustalenia opłaty za wywóz
odpadów, ich segregacji i wypełnienia
deklaracji każdego dnia, w godzinach
pracy UG (pokój nr 103) lub telefonicznie pod nr telefonu 77 464 10 10 w. 203.
Na terenie gminy zorganizowane będą
punkty informacyjne, gdzie można zapoznać
się z nowymi uregulowaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i wypełnić
deklarację wg harmonogramu poniżej.

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
Lp. Miejscowość
1. Ciepielowice
2. Nowa Jamka
3. Wrzoski
4. Żelazna
5. Karczów
6. Narok
7. Skarbiszów
8. Niewodniki
9. Prądy
10. Siedliska
11. Chróścina
12. Mechnice
13. Lipowa
14. Sławice

Miejsce
Świetlica wiejska, ul. Długa 18a
Świetlica wiejska, ul. Kwiatowa 25
Świetlica wiejska, ul. Wrocławska 8
Świetlica wiejska, ul. Opolska 58
Świetlica wiejska, ul. Szkolna 2
Świetlica wiejska, ul. Wiejska 6
Świetlica wiejska, ul. Opolska 52
Świetlica wiejska, ul. Opolska 31
Świetlica wiejska, ul. Sportowa 18
Świetlica wiejska, ul. Kasztanowa 7
Świetlica wiejska, ul. Niemodlińska 69
Świetlica wiejska, ul. Niemodlińska 61
Sala obok kaplicy, ul. Dębowa
Świetlica wiejska, ul. Strażacka 13

Termin
15.04
15.04
15.04
15.04
16.04
16.04
16.04
17.04
17.04
17.04
19.04
19.04
19.04
19.04

Godzina
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
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W 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski Mechnice walczyły, ale...

...Leśnica za silna
Powoli wracamy na ligowe boiska. LZS Mechnice uczynił to bez żadnej taryfy
ulgowej, bowiem 9 marca rywalizował w 1/8 Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z trzecioligową Leśnicą. Liczyliśmy na niespodziankę, ale grający
o dwie klasy rozgrywkowe wyżej przeciwnik zwyciężył 4-2. Teraz czas na
rozgrywki ligowe. Poniżej relacja z PP i zapowiedź startu rundy wiosennej.

A

trakcyjna była pierwsza połowa. Gole
wisiały w powietrzu od początku
i pomiędzy 21. a 32. minutą kibice obejrzeli aż... 5! Leśnicę na prowadzenie wyprowadził Antosz po podaniu Janczarka.
Wyrównał sprytnym strzałem Krzysztof

Niedworok, ale kolejne trzy trafienia były
już autorstwa lepszych piłkarsko przyjezdnych. Dwa razy celnie główkował Dudek,
a czwartego gola zdobył Sikora (asysta
Janczarka). W 50. minucie drugą bramkę
dla miejscowych przymierzył strzałem
z ostrego kąta Dennis Greinert, ale na
więcej naszej drużyny stać już nie było.
Wiosenną rundę czas zacząć

Na zdjęciu zawodnik LZS Mechnice,
Dennis Greinert.

żej Żelazną (5. miejsce i tylko 4 „oczka”
straty do drugich Karłowic). I tutaj może
być ciekawy początek wiosny, bo nasi zaczynają od starcia z Odrą Mikolin, którą
w tym sezonie rozgromili 7-3! Granie na
serio rozpocznie się od zaległości z jesieni. Niewodniki podejmą Sławice, które
w 12. kolejce pauzują, a w 13. jadą do...
Żelaznej, z którą jesienią poległy aż 2-5.
Wszystkim naszym drużynom życzymy
zwycięstw i pięknych goli!
(r)

nia statusu jednostki Krajowego
Systemy Ratowniczo Gaśniczego.
Uroczyste wręczenie odbędzie się
o godz. 12 przed remizą OSP w Sławicach. Wcześniej, o 11.00, msza
święta w kościele w Sławicach.
- OSP Dąbrowa 15 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 wyjechała wraz z Państwo-

wą Strażą Pożarną JRG Niemodlin na
węzeł Prądy w celu sprawdzenia pilotów
i kluczy do wjazdów awaryjnych na autostradę A4.
- OSP Żelazna i OSP Narok 17 lutego
2013 r. o godzinie 13.32 wyjechały do palącej się starej owczarni w miejscowości
Narok, przy ul. Karczowskiej.
- OSP Dąbrowa 19 lutego 2013 r. o godzinie 9.14 wyjechała wraz z Państwową Strażą Pożarną JRG Niemodlin do
Ciepielowic na ćwiczenia z zapoznania
i sprawdzenia sieci hydrantowej.
„Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy,
jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na
ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak
lew”.
Dh Widacha Karol

Spokojne dni



9-10 marca 2013 r.
LZS Mechnice - Leśnica 2-4 (1-4)
Niedworok (23), Greinert (50) - Antosz
(21), Dudek (26, 29), Sikora (32)
Śląsk Łubniany - Polonia Głubczyce

1-1 (1-1, 0-1) rzuty karne 0-3
Gacmaga (65) - Cieślik (24)
GLKS Kietrz - Odra Wodzisław

0-3 (0-1)
Balcer (13), Grabowski (78),Gać (84)
Źródło Krośnica - Start Namysłów

1-2 (1-1)
Szopa (3) - Samborski (10), Maryniak
(86)
Chemik Kędzierzyn-Koźle
- Odra Opole
0-3 (0-2)
Setla (9), Deja (29), Wawrzyniak (60)
Walce - Starowice
1-0 (0-0)
Fiertel (75)
Orzeł Źlinice
- Swornica Czarnowąsy 3-4 (1-2)
Schichta (9), Staniów (57), Mokrzycki
(86) - Słonecki (12), Kowalczyk (40),
Bednarski (76), Franek (90-karny)
Małapanew Ozimek
- Piast Strzelce Opolskie 0-1 (0-0)
Korchut (55)

Rundę wiosenną rozpocznie 9 naszych
zespołów. W klasie okręgowej LZS Mechnice plasuje się po jesieni na 13. miejscu.
Szansa na awans jest już na inaugurację,
pod warunkiem pokonania na wyjeździe
sąsiada w tabeli, Źródło Krośnica (jesienią wygraliśmy 5-3). W klasie A o utrzymanie walczy przedostatni Karczów.
W pierwszy weekend kwietnia zagra
w domu z Luboszycami. Zapowiada
się kolejna wymiana ciosów, ponieważ
w pierwszym meczu było... 5-5! W B klasie (grupa Opole II) kibicujemy 3. w tabeli
Wrzoskom, 4. Prądom i 5. ekipie Mechnice II Dąbrowa. LZS Wrzoski do liderującej Odry II Opole traci raptem 3 pkt.
Na początek derby z Mechnicami II, zaś
Prądy jadą do Opola mierzyć się z Tempem. W klasie B (Opole III) wycofał się
Narok, ale i tak mamy aż 4 ekipy. Najwy-

Kronika strażacka (II.2013 r.)

Luty okazał się łaskawy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
w naszej gminie. Mała ilość zagrożeń cieszy i nas ochotników, ale
i przede wszystkim mieszkańców
gminy. W lutym jednostki przeprowadzały szkolenia i ćwiczenia we
własnych strażnicach, a także były
dysponowane do ćwiczeń z Państwową Strażą Pożarną. 6 kwietnia
2013 r. OSP Sławice otrzyma od Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu akt nada-
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KULTURA I REKREACJA

Rajd zimowy za nami, ale będą następne!

80 kilometrów konno
Wystartowali z Lipowej, by przez Sosnówkę, Grodziec i Szydłów dotrzeć
do Brzeźnicy. 40 kilometrów w jedną
stronę i na drugi dzień tyle samo z powrotem. Na koniach. Pierwszy w tym
roku Rajd Zimowy udał się wspaniale,
a zorganizowany został w czasie zimowych ferii, 10-11 lutego.
- W dwa dni przemierzyliśmy Bory Niemodlińskie - opowiada jedna z organizatorek, Zofia Salamon ze Szkoły Jazdy Konnej Stajnia Lipowa. - 20 par jeździeckich
przemierzyło ten dystans na przemian stępem, kłusem i galopem. Było super!
Obok Szkoły Jazdy z Lipowej rajd zorganizowała Stajnia pod Rozbrykanym
Kucykiem w Brzeźnicy. Pomysł jest taki,
aby ten rodzaj rekreacji stał się cykliczny.
Zapowiadane są więc kolejne konne wypady wiosną, latem i jesienią. O terminach
będziemy informować.
Aby wziąć udział w tego typu atrakcji
należy najpierw spróbować swych sił we

Spisujemy
azbest
W związku z podjętymi działaniami
przez Gminę Dąbrowa, w zakresie
opracowania „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 20132032”, informujemy, że na przełomie
marca i kwietnia rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest, zlokalizowanych na terenie
Gminy. Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy Pracowni Analiz Środowiskowych „Sozolog”. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą
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współpracy z koniem. Niezbędne jest około 10 profesjonalnych lekcji. - Od dzieciństwa byłam uczona, że nie ja jestem
najważniejsza, tylko koń i dokładnie to
samo przekazuję nowicjuszom. Bez takiego podejścia nie dogadamy się z koniem,
a bez takiej komunikacji przyjemności nie
uświadczymy - mówi Zofia Salamon.
Do Brzeźnicy wybrali się amatorzy konnego wypoczynku nie tylko z naszej gminy, ale także z Dobrodzienia czy Krap-

kowic. Najmłodsi skończyli raptem 11
lat, najstarsi liczyli już sobie 64 wiosny.
- Dzieciaki poradziły sobie znakomicie,
starsi troszkę narzekali na ból w kolanach,
ale przy takiej dawce konnej rekreacji to
nic dziwnego - wspomina pani Zofia.
Przygody na trasie? Drobne zdarzały się.
Jeden z uczestników spadł z konia prosto
w kałużę, którą jego koń chciał ominąć.
Koniowi się udało... Wieczorem najmłodsi
bawili się w ganianego i tu kolejna wodna

przygoda. Dominik nie zauważył stawu
i też się zmoczył, na szczęście zbiornik był
płytki i nic złego się nie stało.
Organizatorzy zapewniają jednak solennie, że rajd jest absolutnie bezpieczny.
- Grupę zawsze prowadzi Master i nikt nie
może go wyprzedzić. Tradycja wywodzi się
z polowań, pogoni za lisem. Wtedy też rządzi Master - tłumaczy właścicielka Stajni
w Lipowej. - Rajd zamyka Kontrmaster.
Podczas takich rajdów zdarza się oczywiście, że trzeba na chwilkę opuścić lasy
i ścieżki i przedostać się przez ruchliwą
ulicę. W zwartym szyku „rajdowcy” uczynili to na „krajówce” w Sosnówce, a nad
wszystkim czuwała policja z Niemodlina.
Bezpieczeństwo najważniejsze.
- Namawiam na taki rodzaj spędzania
wolnego czasu. Świeże powietrze, obcowanie z naturą i zwierzętami, odnajdywanie
i poznawanie nowych tras. Czy może być
lepsza forma bezpiecznej rekreacji!? A do
tego dzieciaki uczą się odpowiedzialności
za zwierzę - kończy Zofia Salamon. (red)

posiadały stosowne upoważnienie
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa.
Zwracamy się prośbą, do właścicieli
i zarządców nieruchomości, o współpracę
z wykonawcą w zakresie umożliwienia
przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej
ww. inwentaryzacji.
Po zinwentaryzowaniu azbestu (termin
zakończenia 30 czerwca br.), projekt ww.
programu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, zostanie wyłożony w Urzędzie Gminy do publicznego wglądu. Zainteresowane osoby będą miały możliwość
wnoszenia uwag i wniosków do projektu.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, umożliwi pozyskanie środków finansowych
(zewnętrznych) na demontaż, transport

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. JPrzypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy
miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, zobowiązani są
do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, do 31 stycznia każdego roku, odpowiednio wójtowi (osoby fizyczne) oraz
marszałkowi (firmy).
Wyroby zawierające azbest powinny
być usunięte do 31 grudnia 2032  roku.
Data taka pojawia się w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

(gw)

 

Udana
Wrzosola

NASZE SPRAWY

wadził Marcin Pospieszalski - kompozytor, aranżer, producent, który
współpracował m.in. ze Stanisławem
Sojką, Anną Marią Jopek, Michałem
Urbaniakiem i zespołem „Voo Voo”
oraz Piotr Pałka, dyrygent, aranżer i
kompozytor z Krakowa.
ospodarzem Przeglądu była parafia
we Wrzoskach oraz Wójt Marek Leja,
fundator upominków dla uczestników.
W najbliższym numerze „ŻGD”
szczegóły oraz galeria zdjęć.
(mm)

G

16 marca w Kościele Św. Józefa we
Wrzoskach odbył się XI Przegląd
Scholi Liturgicznych – Wrzosola. W
tym roku miał charakter warsztatów
muzyczno-liturgicznych, które popro-

MUZYCZNA PRZYSTAŃ z bluesem

Joanna... „Killerka”
24 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza do Ciepielowic na kolejny koncert z cyklu
„Muzyczna Przystań”. Tym razem
bohaterem koncertu będzie Joanna Mioduchowska - kompozytorka,
autorka tekstów piosenek i małych
form literackich.
ej teksty piosenek zostały wykorzystane
m.in. przez zespół „Elektryczne gitary”
- „Wnoszą, wynoszą”- z płyty, „Słodka

J

maska”, „Ja mam szczęście” z płyty i muzyki do filmu „Killerów 2óch”.
Joanna Mioduchowska jest laureatką
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Aktorskiej OPPA i Praskiego Przeglądu
Piosenki Autorskiej. W recitalach, oprócz
swoich tekstów, wykorzystuje również
wiersze wielkich poetów: J. Iwaszkiewicza, B. Leśmiana, J. Tuwima. Obecnie
współpracuje z Wojciechem Zalewskim
- kontrabasistą, kompozytorem, aranże-

Gminne eliminacje konkursu plastycznego rozstrzygnięte

Czad okiem artystów
Za nami gminne eliminacje XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieży, które organizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Tym razem odbyły się one pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu
w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

O

tym temacie nigdy za wiele. O tragediach związanych z zatruciem tlenkiem węgla słyszymy zbyt często! Warto,
aby młodzież i dzieci o cichym zabójcy
wiedziały jak najwięcej.
Prace oceniało jury w składzie: przewodniczący Zbigniew Janowski (dyrektor GOKiR w Dąbrowie), oraz członkowie: Renata Planert-Palak (nauczycielka
plastyki w ZS w Dąbrowie), Mariola Podbrożny (pedagog szkolny w PSP Sławice),
Krystian Iwański (nauczyciel plastyki ZS
w Chróścinie), Małgorzata Litwiniec (nauczycielka plastyki w PSP Narok).
Prace Marcela Żytyńskiego, Aleksandra Kokota, Jana Kotynia, Adriana Jendryaszka, Martyny Balsam i Roksany
Czech zakwalifikowano do eliminacji na
szczeblu powiatowym. Wyniki ze szczeb-



la centralnego poznamy 14 czerwca 2013
r. W przeszłości do szczebla centralnego
docierały już prace Mikołaja Żytyńskiego (był nawet pierwszy w swojej kategorii
wiekowej) oraz Katarzyny Gwość i Karoliny Kornatowskiej.
(gokir)

rem i dyrygentem), Tomaszem Drachalem - (poetą i gitarzystą). Można również
usłyszeć Joannę w duecie z Kubą Sienkiewiczem (liderem zespołu Elektryczne Gitary). Na koncert Joanny Mioduchowskiej
zapraszamy do sali w Ciepielowicach 24
kwietnia o godzinie 18.00.
(gokir)
Laureaci konkursu:
Uczniowie klas I-III
szkoły podstawowej:
1. Marcel Żytyński
2. Natalia Piechota
3. Agnieszka Kowalczuk
Uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej:
1. Aleksander Kokot
2. Jan Kotynia
3. Adrian Jendryaszek
Martyna Balsam
Wyróżnienie - Monika Moj
Uczniowie gimnazjum:
1. Roksana Czech
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PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Pradach podsumowuje

Nie grymaszą i nie płaczą
W minionym półroczu w przedszkolu
w Prądach było gwarno i wesoło, ale
bywało także poważnie. Przedszkolaki miały okazję zdobywać wiedzę poprzez zabawę, a każdy następny dzień
przynosił im nowe doświadczenie.

U

Ważne wydarzenia

roczystości przedszkolne to szczególny czas zabaw, radości i niesamowitych emocji dla maluchów. Początki były
trudne, szczególnie dla najmłodszych, ale
pasowanie na przedszkolaka dużym czarodziejskim ołówkiem i zdobyty paszport
wzbudziło w dzieciach poczucie przynależności do grupy i można było już wspólnie zaśpiewać ,,Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę…’’

Kolejny raz podczas wykopek zorganizowanych przez dziadków Izabeli mieliśmy okazję przeżywać ,,Święto pieczonego ziemniaka’’, w którym dzieci bardzo
aktywnie uczestniczyły.
W październiku do naszego przedszkola
przybyli zacni goście – panie listonoszki,
które obchodziły swoje święto w ,,Dzień
Poczty Polskiej’’. Opowiedziały nam
o swoim zawodzie, a dzieci pięknie dla
nich zatańczyły i obdarowały kwiatami
dziękując za trud ich pracy.
W przedszkolu nadszedł także czas
wróżb i zabaw andrzejkowych, podczas
których dowiedzieliśmy się, co przyniesie
przyszłość. Dzieci zabrały swoją woskową wróżbę do domu i wypatrywały w niej
spełnienie własnych marzeń.
W okresie grudniowego oczekiwania
rzeczywistość splatała się z dziecięcymi
marzeniami. Święty Mikołaj zapukał do
naszych drzwi z wielkim worem prezentów, oferując dobrą zabawę i obiecując, że
wróci za rok.
Jak tradycja każe, przedszkolaki przedstawiły w przedszkolu ,,Jasełka’’, gdzie
wraz z rodzicami poszukiwali szczęścia
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śpiewając: ,,Wiem już dobrze mały Jezu
gdzie mieszkanie Twoje, tam w Betlejem
dawno temu dzisiaj w sercu moim.’’ Przedszkolaki odnalezionym szczęściem podzieliły się z mieszkańcami Prądów podczas przedstawienia ,,Jasełek’’ w świetlicy
wiejskiej oraz kolędując ulicami do domów ludzi starszych z małym upominkiem, przygotowanym wspólnie z rodzicami podczas świątecznych warsztatów,
które odbyły się w przedszkolu. Rodzice
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu
świątecznych ozdób, jednocześnie mieli możliwość wsparcia placówki, zakupując na kiermaszu świątecznym stroiki
wykonane przez pracowników placówki,
a za zebrane pieniądze zakupiono stroje na
,,Jasełka’’.
W czasie balu karnawałowego przedszkolaki uczestniczyły w ,,Wyprawie po
skarb Faraona’’. Wszyscy dotarli do celu
wyprawy, ale największym skarbem jaki
zdobyli była wyśmienita zabawa w doborowym towarzystwie.
Dzieci podczas ,,Dnia Babci i Dziadka’’
miały okazję wyrazić swoją wdzięczność
za każdą poświęconą im chwilę. Wnuki
recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i wspólnie z dziadkami biesiadowały.

zję poznawać własne emocje i rozwijać
umiejętność panowania nad złym zachowaniem.
Zrealizowano także program ,,Czyste
Powietrze Wokół Nas’’, podczas którego
przedszkolaki miały okazję poznać niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem
od papierosów, alkoholu, leków, Internetu
i telewizji. Poruszono również zagadnienie
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Cały personel przedszkola wraz z dziećmi uczestniczył w próbie ewakuacyjnej
i szkoleniu związanym z ewentualnym
zagrożeniem zdrowia i życia osób przebywających w placówce.
Akcja zbierania
Elektrośmieci
Pobudzając dziecięcą wrażliwość na
środowisko naturalne nasze przedszkole
zorganizowało jesienią zbiórkę złomu
na rzecz przedszkola. Kontynuując tę
inicjatywę rozpoczęliśmy udział w akcji zbierania elektrośmieci. W związku
z powyższym zachęcamy wszystkich
mieszkańców gminy do przyłączenia się

Bezpieczeństwo
przedszkolaków
Podczas zajęć i dowolnych zabaw
w placówce szczególną uwagę zwracano
na bezpieczeństwo. Dzieci dowiedziały
się, co może być ryzykownym zachowaniem w takich miejscach, jak: przedszkole, plac zabaw, autobus, sklep, góry,
las, ulica, dom. Przedszkolaki wspólnie
ustalały bezpieczne zasady korzystania
z miejsc zabaw i tworzyły kontrakt grupy, wspomagający utrwalenie tych zasad. Omawialiśmy sposoby bezpiecznej
obsługi urządzeń elektrycznych, zabaw
podczas burzy i na śniegu. Przedszkolaki
dowiedziały się kogo, gdzie i jak można
prosić o pomoc. Przedszkole gościło Teatrzyk ,,Wróbelek Elemelek’’ z przedstawieniem pt. ,,Bezpieczny przedszkolak’’,
utrwalający zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczestniczyliśmy
w kampanii ,,Bezpieczny przejazd’’, zapoznając dzieci z broszurą promującą tę
kampanię.
W przedszkolu realizowano program
promujący zdrowie psychiczne ,,Przyjaciele Zippiego’’, gdzie dzieci miały oka-

do powyższej akcji, w celu zmniejszenia
zaśmiecenia szkodliwymi materiałami
środowiska naturalnego. Przedszkole
w Prądach gromadzi i bezpłatnie organizuje wywóz zużytych wielkogabarytowych i małogabarytowych urządzeń
gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego,
komputerów, sprzętów audiowizualnych,
oświetleniowych, narzędzi elektrycznych
i elektronicznych i baterii. Wszystkim
biorącym udział w akcji dziękujemy i
prosimy o kontynuację wspólnego dzieła
ochrony środowiska. Pytania związane z
akcją prosimy kierować pod numer telefonu 77 464 12 71.
Anna Puzik, Małgorzata Kozakiewicz
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Ferie 2013 to już historia, ale za to jaka!

Małe sukcesy i... nauka
Wychowankowie świetlic Gminy Dąbrowa wielokrotnie dali się poznać
jako sportowcy – amatorzy. Czy były
to mecze piłki nożnej podczas zeszłorocznego Dnia Wiosny, czy wakacyjne siatkarskie zmagania, mogliśmy
być dumni z tego typu zacięcia młodszych, starszych i „najstarszych”. W
tym roku również zaczęliśmy od sportowego wydarzenia, czyli od turnieju
piłki siatkowej w Żelaznej.
ierwszy raz jamecka młodzież miała
okazję przekonać się, jak grają mieszkańcy ościennych wiosek. Była to lekcja
pokory dająca sporo do myślenia. Jedno
było pewne, stanęliśmy w szranki z bardzo
dobrymi zawodnikami, od których mogliśmy się uczyć, co to znaczy gra zespołowa
oraz strategia. O podium nawet nie mogliśmy pomarzyć. Po meczu wnioski nasunęły się same – ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze
raz ćwiczyć! Kto wie co przyniesie kolejny rok? A może uda nam się stanąć ramię
w ramię jako równorzędni partnerzy gry?
XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego

P

szły na marne. Opłaciło się! Trzecie miejsce w kategorii młodzików zajął Bartek
- uczeń klasy VI, a w kategorii seniorka
3. lokatę Edyta, również mieszkanka Nowej Jamki. Wielu uczestników było o krok
od zwycięstwa, niektórym niewiele zabrakło, aby wrócić do domu z dyplomem
i pucharem. Nic straconego, w przyszłym
roku znowu przyjedziemy i postaramy się
zaprezentować jeszcze lepiej.
Młodzież starsza i młodsza mogła wykazać się podczas sportowych zmagań, a najmłodszym Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie zaoferował wyjazd na przedstawienie profilaktyczne w auli Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. „Skarb dobroci” adresowano
do przedszkolaków i uczniów klas I – III.
W barwny i niezwykle obrazowy sposób aktorzy przekazywali życiowe prawdy
dotyczące prawdomówności, uczciwości,
pracowitości oraz uczynności. Warto czasami przypomnieć naszym „milusińskim”
o tak banalnych sprawach, jak pracowitość, czy uczynność. Warto przypominać

Na zdjęciu u góry Bartek Sakowski dumny z 3. miejsca w turnieju tenisa stołowego.
Powyżej grupa z Nowej Jamki przygląda się, jak można dobrze grać w siatkówkę.
im. Kazimierza Turko przyniósł nam więcej satysfakcji oraz miejsca na podium.
9 lutego stawiliśmy się pokaźną grupą
w ZS w Chrócinie, aby móc pokazać sobie
i innym, że wielogodzinne potyczki przy
stole do tenisa w naszej świetlicy nie po-

o uczciwości i życzliwości w stosunku do
swoich najbliższych, kolegów i koleżanek,
osób starszych z dalszego i bliższego sąsiedztwa. Pamiętajmy mądre powiedzenie,
które nie wzięło się znikąd: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca: GOKiR w Dąbrowie,
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
tel. 77 464-10-10 w. 213, Strona internetowa:
www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl, e-mail
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trąci!”. Programy oraz spektakle profilaktyczne mają pomagać w zrozumieniu zasad oraz reguł panujących w otaczających
dzieci świecie, ale to głównie rodzice oraz
dorośli z najbliższego środowiska są odpowiedzialni za „nasiąkanie” najmłodszych
dobrymi wzorami!
Oby było ich jak najwięcej!
Opracowała M.K.

reklama

Skutecznie i tanio!
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EGON ALTER na Dzień Kobiet

Szampańska zabawa
Ponad dwie godziny zabawy zafundowali mieszkańcom Gminy Dąbrowa artyści
z zespołu Egon Alter wraz z adeptkami dąbrowskiego Studia Piosenki. 7 marca
w Ciepielowicach odbył się koncert dedykowany wszystkim Paniom z okazji
Dnia Kobiet. Przemysław Kmietjan i Rafał Kierpiec wręcz kipieli energią, co
znakomicie przełożyło się na zachowanie widzów. Rozradowanych i rozluźnionych, a o to przecież chodziło!
Przez wiele lat przyzwyczajano nas, że
w tym dniu jedynie goździk i upominek
ma być oznaką święta. Tymczasem koncert
w Ciepielowicach pokazał, że uhonorować Panie w dniu ich święta (a właściwie
w przeddzień) można również muzycznie
i z humorem. Wykonawcy swoimi wykonaniami zapewnili widowni doskonałą zabawę, zakończoną kilkoma bisami.
Dowcipne teksty, dobra muzyka i swoisty show wciągnął dąbrowską publiczność.
Instruktorka dąbrowskiego Studia Piosen-

ki Magdalena Janoszka przygotowała
z dziewczynami repertuar piosenek o kobietach, napisanych i wykonywanych przez
kobiety. Gorące brawa nagradzały każdą
z prezentujących się wokalistek. Występ
duetu Egon Alter (Przemysław Kmietjan
– Rafał Kierpiec) zaoferował widzom
dużą dawkę śląskiego bluesa, rock&rolla,
ballady a nade wszystko humoru. Dobry
nastrój udzielił się wszystkim, którzy zdecydowali się skorzystać z tej propozycji
GOKiR. Koncert odbył się w ramach realizowanego od początku 2013 roku cyklu
„Muzyczna Przystań”.
(gokir)

MARZEC
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OSP Dąbrowa zakupiła sprzęt ratownictwa drogowego

Ten sprzęt ratuje życie!
Jednostka OSP w Dąbrowie zakupiła sprzęt do ratownictwa
drogowego (na zdjęciach). Specjalistyczne urządzenia do
skutecznego prowadzenia działań ratunkowych podczas
wypadków drogowych, kosztowały dwanaście tysięcy złotych, a ich zakup został sfinansowany z trzech źródeł.

N

owy sprzęt został zakupiony ze środków OSP w Dąbrowie,
Rady Sołeckiej wsi Dąbrowa oraz Gminy Dąbrowa. W skład

zestawu wchodzą: pompa hydrauliczna z silnikiem spalinowym
wyposażona w dwa odcinki węży hydraulicznych po 10 mb każdy,
nożyce hydrauliczne, rozpierak ramieniowy, dwa rozpieraki kolumnowe oraz niezbędne akcesoria. Zestaw stanowi minimum potrzebne do skutecznego prowadzenia akcji ratownictwa drogowego.
- Po kilku latach poszukiwań dokonano wyboru i zakupiono
sprzęt amerykańskiej produkcji ZUMRO. Od co najmniej 3 lat przygotowywaliśmy się do tej działalności, zakupując wcześniej sprzęt
taki, jak np. torbę ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z noszami
i szynami KRAMERA. Ponadto kilkunastu druhów ukończyło kursy ratownictwa medycznego oraz kursy ratownictwa technicznego
– informuje Karol Widacha, prezes OSP Dąbrowa.
- Jaki wpływ ma zakup takiego sprzętu dla Gminy Dąbrowa? –
pytamy zastępcę Naczelnika OSP Dąbrowa, Dawida Zielonkę.
- Za pomocą tego sprzętu możemy sprawnie i szybko ewakuować poszkodowanych zakleszczonych w pojazdach na drogach
w całej gminie. Czas wyjazdu jednostki to ok. 4 minuty od zawycia
syreny, więc przekłada się to na uratowanie życia osobom poszkodowanym. Sprzęt można wykorzystać przy katastrofach budowlanych. Zakup wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach w
całej gminie! – zapewnia Dawid Zielonka
Głównym powodem takiego zakupu są coraz częstsze wyjazdy
do wypadków drogowych, m.in. na drodze nr 46 oraz autostradzie A4. Statystycznie jednostka wyjeżdża do około dwudziestu
wypadków rocznie. Na początek nowe wyposażenie zostanie zamontowane w obecnym samochodzie.
W ostatnich latach obserwujemy, że jednostka OSP z Dąbrowy wyjeżdża do zdarzeń około pięćdziesiąt razy rocznie. Co jest
przyczyną tak częstych wyjazdów?

- W ostatnich latach mobilność naszej jednostki jest bardzo dobra. Drugim ważnym punktem jest to, że nasza jednostka oprócz
samej Dąbrowy zabezpiecza aż 8 innych miejscowości! Do nich
należą: Ciepielowice, Nowa Jamka, Lipowa, Skarbiszów, Karczów, Sokolniki, Siedliska oraz Prądy. Inne jednostki OSP mają
pod sobą dwie lub trzy wsie. Właśnie, dlatego potrzeba nam podstawowego sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
na terenie gminy - mówi Karol Widacha
Za zaangażowanie strażakom niezmiennie bardzo wdzięczny
jest Wójt Marek Leja, radni, Rada Sołecka wsi Dąbrowa i wszyscy mieszkańcy. - Na nich zawsze można polegać! - powiedział
wójt. Tutejsza jednostka zgromadziła pieniądze ze składek członkowskich, festynów strażackich, a także ze zbiórki datków podczas
roznoszenia kalendarzy w tym i poprzednim roku! Jednostka OSP w
Dąbrowie, choć przecież z nazwy ochotnicza, bardzo się profesjonalizuje, choć sprzętu nigdy za wiele. - Przydałyby się np. aparaty
ochrony dróg oddechowych, ale nie ukrywam, że lista życzeń jest długa. Podejmujemy działania mające na celu zakup nowego samochodu gaśniczego. Zgłosiło się już kilku sponsorów, którzy oferują swoją
pomoc - opowiada prezes.

OSP ma także inne problemy, jak remont strażnicy, konieczność
wymiany posadzki oraz okna na wieży. Należy także uszczelnić przeciekający dach. Strażacy co mogą, naprawiają sami.
Kto chce zobaczyć nowy sprzęt może odwiedzić OSP Dąbrowa. W czasie Festynu Strażackiego, który odbędzie się w maju,
zaplanowano pokazy sprzętu i ćwiczenia przeprowadzone na samochodach. Już teraz serdecznie zapraszamy!
(r)
Sponsorzy jednostki OSP Dąbrowa: Szkoła Nauki Jazdy
DAKAR, Truckport Sp.z Sp.o, AUTO NAPRAWA Tadeusz
Sydor Prądy, Usługi budowlane Adam Jagielski, Piekarnia
Dąbrowa, Naprawa samochodów ciężarowych, dostawczych
i naczep Jan Faryniarz.
reklama
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