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Hala sportowa już czeka!
reklama

W ubiegłym roku otwieraliśmy piękne
boisko w Sławicach, niedawno Orlika
w Chróścinie, a teraz pełnowymiarową halę sportową przy ZS w Dąbrowie. Takiego obiektu nie dość, że nie
trzeba się wstydzić, to wręcz należy
się nim chwalić! 21 listpada zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie.
Każdy na własne oczy może zobaczyć
nowy obiekt.
Szczegóły na ostatniej stronie.
reklama

reklama
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Newsletter Gminy Dąbrowa

Zapłoną znicze
Na co dzień gonimy za niezliczonym pasmem obowiązków w domu, w pracy.
Raczej mało mamy czasu, aby się zatrzymać i pomyśleć o tych, którzy już od
nas odeszli. Ale 1 listopada, w Święto Zmarłych, to dla nich mamy czas - na
wyłączność! Jak zwykle więc spotkamy się na wszystkich cmentarzach całej
Polski, by zadumać się nad życiem doczesnym i wspomnieć modlitwą tych, którzy odeszli do wieczności. Ten dzień, choć taki smutny, to przecież też piękny i
wyjątkowy. Niech na każdym grobie zapłonie choć jeden znicz. Pamiętajmy!

Działają lokalnie
Za nami pierwsze zajęcia realizowane
w ramach programu „Działaj lokalnie”.
W Ciepielowicach dzieciaki uczestniczyły
w warsztatach kulinarnych, w Chróścinie
seniorzy poznawali komputery.
Programem „kuchennego” spotkania 13
października były „Jabłka w roli głównej”,
a tydzień później „Warzywa inaczej”. 17
listopada gotowanie pod hasłem „Ach, te
pierogi”. Tymczasem w ZS w Chróścinie
rozpoczęły się warsztaty komputerowe dla
seniorów, które potrwają do końca roku.
Zarówno w Ciepielowicach, jak i Chróścinie, frekwencja dopisała i mamy nadzieję,
że tak będzie do końca trwania obydwu
projektów. Na zdjęciu powyżej zajęcia w
Ciepielowicach.
Bezpłatne kursy prawa jazdy
Rusza projekt pt: „Rolnik kierowcą zawodowym” współfinansowany przez Unią
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych uprawniających do kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą



lub autobusem przez 42 osoby deklarujące
chęć przekwalifikowania się i odejścia z
rolnictwa. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zakończą się one egzaminami państwowymi wraz z wydaniem uprawnień
dla kierowców zawodowych. Szczegóły

na stronie www.rolnik-kierowca.eu/projekt.html oraz www.gminadabrowa.pl
Co nas czeka w listopadzie
Listopad 2013 roku będzie jak zwykle bogaty w ciekawe wydarzenia. Inwestycyjnie
hitem jest oczywiście oficjalne oddanie do
użytku Hali Sportowej przy ZS w Dąbrowie. Uroczystość, wraz z dniem otwartym
dla wszystkich mieszkańców, zaplanowano
na 21 listopada. Szczegóły na stronie 12,
wszystkich oczywiście zapraszamy tego dnia
na zwiedzanie pięknego obiektu sportowego. Wcześniej, 11 listopada, tradycyjnie na
sportowo świętować będziemy Dzień Niepodległości. Na wszystkich czekamy w Ciepielowicach, a więcej na ten temat w tekście
na str. 3. Tam również zapowiedź koncertu
smyczkowego opolskich filharmoników.
Miłośnikom mniej wyrafinowanej rozrywki
proponujemy tradycyjny turniej Darta w Naroku, zaplanowany na 29 listopada.
Święto Zmarłych
Przed nami 1 listopada, a więc Święto
Zmarłych. W naszym kraju to wyjątkowy
dzień. Jak Polska długa i szeroka, wszyscy
spotykamy się na cmentarzach, by choć
przez moment zwolnić tempo życia, zadumać się nad naszym losem i losem naszych
bliskich. Zwłaszcza tych, którzy odeszli. W
ciągu ostatniego roku do wieczności odeszło
z naszej Gminy 81 osób (55 mężczyzn i 26
kobiet). Ta nieuchronność nie ominęła żadnej z 15 wiosek. Najwięcej ze Sławic i Dąbrowy (po 10), a dalej: Chróścina, Mechnice
(po 9), Karczów (8), Nowa Jamka, Skarbiszów, Żelazna (po 6), Ciepielowice (4), Narok (3), Wrzoski, Siedliska, Lipowa, Prądy i
Niewodniki (po 2). I nie tylko za te osoby z
pewnością pomodlimy się 1 listopada 2013
roku. U dołu zdjęcie cmentarza w Dąbrowie. Jeszcze spokojnie i cicho, ale w Dzień
Wszystkich Świetych z pewnością będzie
inaczej.
(r)
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Czekamy pod pomnikiem w Ciepielowicach

VI Bieg Niepodległości
Szósty Bieg Niepodległości odbędzie się, tradycyjnie, 11 listopada w Ciepielowicach. Jak co roku, bieg jest elementem obchodów Święta Niepodległości w
gminie Dąbrowa. W ostatnich latach na starcie stawała regularnie ponad setka
osób (przed rokiem 158).

P

rzed rokiem wprowadzono nową kategorię wiekową, obejmującą pięcioi sześciolatków. Warunkiem uczestnictwa
w tej kategorii i tym razem będzie przybycie maluchów na start z rodzicami lub
opiekunami prawnymi. Zgodnie z Regulaminem Biegu, w młodszych kategoriach
wiekowych rywalizują uczniowie szkół
z gminy Dąbrowa, zaś w kategorii seniorów (open) mogą startować także biegacze
spoza gminy. Tym razem w kategorii open
przewidzieliśmy również oddzielne nagrody dla najlepszych biegaczy z naszej Gminy. Na biegaczy czekamy pod pomnikiem
w Ciepielowicach 11 listopada. Pierwszy
bieg ok. 11.30.
Zgłoszenia uczniów przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół

z terenu naszej gminy. Zapisy uczestników
w biegach seniorskich prowadzi GOKiR w
Dąbrowie pod nr tel. 77 464 10 10 w. 213.
Zgłaszać można się również na godzinę
przed rozpoczęciem pierwszego biegu, w
Biurze Zawodów w świetlicy wiejskiej w
Ciepielowicach (ul. Długa 18a).
Przed rokiem triumfowali: Patrycja
Szeremeta (pięcio-sześciolatki - dz.), Noel
Vrelus (pięcio-sześciolatki - ch.), Emilia
Gala (klasy I-III SP - dz.), Damian Kulig
(klasy I-III SP - ch.), Zuzanna Reuss (klasy IV-VI SP - dz.), Patryk Wyżykowski
(klasy IV-VI SP - ch.), Wiktoria Mojzyk
(Gimnazjum - dz.), Marcin Mikoś (Gimnazjum - ch.), Teresa Uciechowska (open
- k.), Marcin Uciechowski (open - m.)

(gokir)

Plan obchodów
Dnia Niepodległości:
11.00 - Początek uroczystości pod
Pomnikiem w Ciepielowicach
- Hymn
- Przemówienie Przewodniczącego
Rady Gminy Dąbrowa
- Przemówienie Wójta
Gminy Dąbrowa
- Złożenie kwiatów pod
obeliskiem
11.30 Biegi w poszczególnych
kategoriach
13.30 Wręczenie nagród zwycięzcom
Rodzaje kategorii:
- Pięcio-sześciolatki (250 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Klasy I-III SP (800 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Klasy IV-VI SP (1600 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Gimnazjum (2400 m)

(dziewczęta i chłopcy)
- Seniorzy – Open (4000 m)

(kobiety i mężczyźni)

12 listopada zapraszamy do szkoły w Dąbrowie

Filharmonicy z Opola w Dąbrowie
W ramach obchodów Święta Niepodległości mieszkańcom naszej
Gminy proponujemy nie tylko
atrakcję związaną z tradycyjnie
rozgrywanym już u nas Biegiem
Niepodległości (szczegóły powyżej). Dzień później (12 listopada
w ZS w Dąbrowie o godz. 18.00),
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie, zaprasza na wyjątkowy koncert Kwartetu Smyczkowego
Filharmonii Opolskiej. Wstęp wolny!

PAŹDZIERNIK

K

wartet założony został w 2008 r. Z
powodzeniem występuje w wielu
miastach całej Polski. Repertuar obejmuje utwory od epoki baroku po dzieła dwudziestowieczne, w tym Mozarta
„Eine kleine Nacht Musik”, „Muzyka
na wodzie” Haendla, Dvoraka Kwartet
smyczkowy „Amerykański” op. 96, tanga Astora Piazolli oraz aranżacje muzyki
rozrywkowej. Skład zespołu: Joanna Widawska (skrzypce), Maciej Wachowski
(skrzypce), Oleg Konowałow (altówka),
Mikołaj Gałan (wiolonczela).
(red)

 

GOKiR

Plan zajęć w ramach GOKiR-u w Dąbrowie

Praktyczna ściągawka
Za nami kilka tygodni nowego roku szkolnego. Każdy porządny uczeń ma ze sobą oczywiście plan lekcji. Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie przygotował dla
was swoją ściągawkę. Poniżej plan zajęć na świetlicach
ZAJĘCIA
Zumba
Aerobik
Mażoretki
		
Taniec Aster
Taniec Hip-Hop

GODZINY
Poniedziałek
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
16:30 – 19:30
II i IV tydzień m-ca
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00

Aerobik
Taniec Aster
Taniec Aster
Taniec towarzyski

Wtorek
19:00 – 20:00
16:30 – 17:30
17:45 – 19:00
17:00 – 18:00

Wrzoski
Narok
Sławice
Ciepielowice

Mażoretki
		
Orkiestra szkoła
Gitara ognisko
Taniec towarzyski
Studio Piosenki
Zumba

Środa
16:30 – 19:30
II i IV tydzień m-ca
19:30 – 21:30
16:00 – 19:30
18:00 – 19:00
14:00 - 18:00
19.30-2-.30

Skarbiszów
Narok
Chróścina
Wrzoski
Dąbrowa
Niewodniki

Teatr		
Aerobik
Fitness
Warsztaty fotografii
Gospel
Taniec towarzyski
Fitness

Czwartek
16:15 – 18:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
17:00 – 18:00
19:00 – 20:00

Żelazna
Prądy
Narok
Karczów
Dąbrowa
Ciepielowice
Ciepielowice

w naszej Gminie, które organizuje właśnie GOKiR. Warto
się z nim zapoznać i zapisać na dowolnie wybrane zajęcia,
a oferta jest całkiem, całkiem! Wszędzie czekają na was
profesjonalnie przygotowani instruktorzy. Zapraszamy!

ŚWIETLICA
Ciepielowice
Prądy
Skarbiszów
Narok
Wrzoski

Magdalena Janoszka w ZS Szkół w Dąbrowie podczas naboru
do Gospel na początku roku szkolnego 2013/14..
Zumba
Teatr		
Aerobik
Mażoretki
		

Piątek
19:00 – 20:00
13:30 -15:00
19:00 – 20:00
16:30 – 19:30
II i IV tydzień m-ca

Zespół V220
Mażoretki
		
Orkiestra zespół

Sobota
09:00 – 13:00
Prądy
16:45 – 19:45
I i III tydzień m-ca Skarbiszów
09:00 – 12:00
Wrzoski

Karczów
Dąbrowa
Wrzoski
Skarbiszów

Od lewej zawodowy aktor Tomasz Stochniał podczas zajęć z dziećmi, popisy taneczne mażoretek i wokalne dzieci z naszej Gminy.
Między innymi w tych dziedzinach można spotykać się w naszych świetlicach.
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PRZEDSZKOLA, GOKiR

Przedszkole w Sławicach wyróżnione

Strona z Uśmiechniętą Buźką
Przedstawiciele Publicznego Przedszkola w Sławicach: dyrektor Iwona
Leonarczyk i nauczycielka Oddziału
Zamiejscowego w Żelaznej - Ewa Galus zostały zaproszone do Warszawy
na Edu Trendy 2013. Jest to branżowe spotkanie dedykowane wszystkim
zainteresowanym rozwojem edukacji,
szukającym rozwiązań poprawiających jakość i efektywność nauczania.
Wydarzenie nawiązuje w swojej idei
i założeniach do europejskich wydarzeń edukacyjnych, prezentujących
trendy w nowoczesnej edukacji. Spotkanie odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
opełnieniem całości wydarzenia było
rozstrzygnięcie największego w Polsce konkursu „Szkolnastrona 2013”. Tegoroczna edycja jest piątą z kolei, co ma
wpływ na stale rosnący poziom zgłaszanych stron www. Spośród 2000 szkół i
przedszkoli z całego kraju strona internetowa Publicznego Przedszkola w Sławicach
zdobyła wyróżnienie w kategorii „Strona
z Uśmiechniętą Buźką”. Dyrektor Iwona
Leonarczyk, wraz z nauczycielką Ewą

D

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza
wszystkich miłośników lotek na
V Andrzejkowy Turniej Darta
o Puchar Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Dąbrowie. Zawody odbędą się 29
listopada (piątek) o godz. 16.00
w świetlicy wiejskiej w Naroku.
awody będą rozgrywane w systemie
„high score” - o zwycięstwie zadecyduje suma punktów uzyskanych w kolejnych rundach. Osoby zainteresowane
udziałem w turnieju mogą się zgłaszać do
22 listopada pod nr tel. 077 464-10-10 w.
213 lub na godzinę przed rozpoczęciem
rozgrywek. Turniej rozgrywany będzie w
dwóch kategoriach wiekowych (do lat 15
i starsi). Z roku na rok impreza cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, więc
mamy nadzieję, że uczestnicy nie zawiodą
i tym razem.
Na zdjęciu zwycięzcy sprzed roku
wśród dzieci. Z prawej triumfator Rajmund Soppa, w środku wicemistrz Marek Szczeponek, z lewej trzeci w klasyfikacji Arkadiusz Graczyk.

(gokir)

Galus, odebrały w swoim imieniu oraz
w imieniu pozostałych administratorów:
Justyny Bąk i Ewy Starosty, dyplomy
z wyróżnieniem oraz nagrodę ufundowaną przez firmę Young Digital Planet – grę

edukacyjną – „Pingwin Alex i przyjaciele”- angielski dla dzieci 4-7 lat.
Podczas prezentacji strony Przedszkola
reprezentantki usłyszały słowa, które mobilizują do dalszej działalności: „Nie tylko Wasze przedszkole, ale i Wasza strona
jest miejscem sukcesu intelektu, ducha,
woli i ciała. Z bogatych treści wyłania się
obraz wzajemnego szacunku, otwartości
na wszelakie inicjatywy, doceniania miłych uczynków, zgodnie z zasadą, że razem
zawsze raźniej. Wasi wychowankowie nie
muszą sobie wyobrażać lepszego świata, oni w takim żyją, odczuwają i myślą.
Wasza strona i Wasze przedszkole to klasa
sama w sobie!”
- Jesteśmy niezmiernie dumni z wyróżnienia, ponieważ strona powstała we
wrześniu 2012 roku i nie spodziewaliśmy
się, że zostanie zauważona przez osoby nie
związane emocjonalnie z życiem naszego
przedszkola - powiedziała dyrektor Iwona
Leonarczyk. Wyróżnioną stronę można
odwiedzić wchodząc na serwis: www.ppslawice.szkolnastrona.pl

(red)

Przed nami V Andrzejkowy Turniej Darta

Czekamy w Naroku

Z

PAŹDZIERNIK

 

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY

Gimnazjaliści z Żelaznej w Oświęcimiu

Lekcja historii zbrodni

Wielkie zainteresowanie wzbudziła Kaplica Matki Boskiej zza drutów, w której
znajduje się kopia figurki Niepokalanej,
wykonanej w obozie przez Bolesława
Kupca z Poronina. Więzień umieścił w
niej gryps, w którym oddawał się w opiekę
Matce Boskiej i prosił ludzi o pomoc dla
swoich rodziców. Bolesław Kupiec przeszedł straszliwe tortury i zmarł 4 marca
1942 roku, zakatowany w czasie śledztwa
w Zakopanem, dokąd został przewieziony
z KL Auschwitz.
Wycieczka wywarła na wszystkich
ogromne wrażenie. W pamięci pozostała
informacja przeczytana na jednej z tablic,
że kto nie pamięta swojej historii skazany
jest na ponowne jej przeżycie.
Małgorzata Groszek – Baliga

Ziemia Oświęcimska to miejsce tragedii ludzi różnych narodów i religii.
To ziemia męczenników. W czasie II
wojny światowej tysiące ludzi poniosło śmierć w KL Auschwitz - Birkenau.
28 września Publiczne Gimnazjum w
Żelaznej im. K. K. Baczyńskiego poety – żołnierza AK wychodząc naprzeciw prośbom uczniów zorganizowało
wycieczkę do Państwowego Muzeum
Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
wiedzanie obozu koncentracyjnego
przebiegało w atmosferze zadumy i
wielkiego skupienia młodzieży. Uczniowie
naocznie mogli zobaczyć dowody zbrodni
hitlerowskich oraz holocaustu, jaki miał
miejsce w czasie II wojny światowej. Pod
ścianą śmierci odmówili modlitwę w intencji zamordowanych i zapalili znicz. W
absolutnej ciszy przechodzili przez krematorium oraz obok ruin komór gazowych.
Wiele traumatycznych emocji wzbudziła wystawa stała na terenie Auschwitz
– I istniejąca od 1955 r. Oprócz fotografii
dokumentalnych, modeli, rzeźb zobaczyli eksponaty historyczne tj. ubrania, włosy,
buty i okulary więźniów oraz rzeczy osobiste odebrane deportowanym.
Zafascynowani postawą ojca Kolbe,
który dobrowolnie oddał życie za kolegę

w obozie, odwiedzili Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach, 2 km od Oświęcimia.
Tam zobaczyli obozowe i religijne pamiątki, np. obraz Matki Bożej Niepokalanej z franciszkańskiego kościoła we
Lwowie, przed którym Rajmund Kolbe
składał swoje przyrzeczenie.
Na Tablicach Pamięci uczniowie odczytywali imiona i nazwiska kapłanów i zakonników, którzy zginęli w KL Auschwitz
– Birkenau.

Przedszkolaki w Naroku już po raz 4
świętowali rocznicę nadania przedszkolu w Naroku imienia Św. Franciszka z Asyżu. Tradycyjnie już impreza na tę okoliczność zorganizowana
została 4 października, bo właśnie w
tym dniu Kościół katolicki obchodzi
wspomnienie św. Franciszka.
rzedszkolaki, kadra pedagogiczna,
mieszkańcy Naroka oraz przedstawiciele Urzędu Gminy najpierw udali się na
mszę świętą. Po powrocie do przedszkola
dyrektor Gizela Przybyła oficjalnie pasowała na przedszkolaków maluchy, które we wrześniu rozpoczęły uczęszczanie
do narockiej placówki. Były uściski, akty
przyjęcia i oczywiście słodki upominek.
Impreza miała miejsce w pięknie przystrojonym ogródku Przedszkola w Naroku,
gdzie królowały prace związane z pszczółkami (motywem przewodnim spotkania).
Na uroczystość przybyło wielu rodziców
przedszkolaków oraz przedstawiciele Gminę Dąbrowa.
(red)

Przedszkolaki z Naroka wspominały swojego patrona

Z

To już czwarty raz

P
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KULTURA, SPORT

PIOTR PIEŃKOWSKI na koncercie w Ciepielowicach

Piotr Pieńkowski był wielokrotnie nagradzany na konkursach i przeglądach.
Jest m.in. laureatem nagrody im. Wojtka
Bellona, przyznanej na Ogólnopolskiej
Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. Podczas
Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA 2011
został wyróżniony za całokształt występu,
otrzymał także nagrodę publiczności.
Koncert odbył się w ramach organizowanego od początku 2013 roku cyklu
„Muzyczna Przystań”, którego celem jest
prezentacja dorobku artystycznego śpiewających autorów.
(gokir)

Artysta kompletny
Ciepłe, niezwykle klimatyczne teksty,
okraszone dobrym humorem i gitarową muzyką - to niewątpliwe atuty
Piotra Pieńkowskiego, który wystąpił
8 października z recitalem autorskim
w Ciepielowicach. Usłyszeliśmy przegląd poetyckiej twórczości bydgoskiego barda, który każdą z wykonywanych piosenek wzbogacał ciekawymi
historiami, związanymi z powstaniem
tych utworów. Gorące brawa i kilkakrotne bisy w najlepszy sposób oddają odbiór twórczości Pieńkowskiego
wśród mieszkańców naszej gminy.
iotr Pieńkowski - bydgoszczanin z
urodzenia i, jak sam o sobie mówi,
także z zamiłowania. Jest przedstawicielem nurtu określanego jako piosenka autorska. Wielowymiarowe, liryczne
utwory komponuje kompleksowo, ale
nieco przewrotnie – tworząc najpierw
muzykę, a dopiero potem tekst (dokładnie odwrotnie, niż większość artystów).
Jego piosenki czasem wzruszają, czasem
zmuszają do zastanowienia, a czasem po
prostu bawią. Niemal zawsze są to ja-

kieś historie, z którymi łatwo się zidentyfikować już od pierwszej chwili. Choć
grywał również w zespołach rockowych,
a nawet punkowych, to ostatecznie zachwycił się sztuką bardów i sam usiłuje
podążać tą niełatwą drogą. W jego utworach pobrzmiewają inspiracje twórczością Okudżawy, Wysockiego, Nohavicy,
Kaczmarskiego.

P

11 meczów - 9 zwycięstw - mamy lidera

Szalone Mechnice!
Oglądanie piłkarzy Mechnic to prawdziwa uczta dla fanów
ofensywnej piłki. Nasz zespół po 11. kolejkach tego sezonu jest
liderem, a mecze wygrywa na przykład 13-1 z Murowem, czy
5-0 z Krasiejowem. - Drużyna dojrzała, widzę to teraz wyraźnie.
Gramy podobnym składem z poprzedniego sezonu, jest stosunko-

wo mało korekt i to działa. Mieszanka młodości i rutyny okazuje się być wybuchową - opowiada rozradowany trener Krystian
Golec. Jednocześnie przestrzega: - Chłopcy są trochę zaskoczeni,
że wszystko wygrywają, ale też do każdego meczu podchodzą naprawdę profejonalnie. Wszyscy pytają mnie teraz, czy awansujemy? Nie emocjonuje mnie to nadmiernie. Widawa i Victoria są
piłkarsko bardzo mocne. Zobaczymy, jak udadzą się nam ostatnie
spotkania jesieni, zwłaszcza z wymienionymi drużynami. My trzymamy kciuki za lidera i najskuteczniejszy zespół w tabeli!
(red, fot. Krzysztof Gonsior)
Klasa okręgowa; grupa opolska I
1. LZS Mechnice
2. Widawa Lubska
3. Victoria Chróścice
4. Start Dobrodzień
5. Źródło Krośnica
6. LZS Rybna
7. KS Krasiejów
8. LZS Kup
9. LZS Chrząstowice
10. LZS Proślice
11. Unia Kolonowskie
12. Silesius Kotórz Mały
13. Żubry Smarchowice Śl.
14. LZS Ligota Turawska
15. Unia Murów
16. LZS Rudniki
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
10

28
28
27
20
19
18
17
14
12
12
11
11
10
7
5
2

44-10
32-8
37-16
26-21
23-11
32-25
22-19
16-17
15-20
19-30
17-24
13-16
17-31
21-33
9-38
11-35

TABELE
(stan na 21.10.2013 r.)
Klasa B; grupa Opole II
1. TOR II Dobrzeń W. 8 22 35-7
2. Tempo Opole
8 17 19-8
3. LZS WRZOSKI 8 16 24-12
4. LZS KARCZÓW 7 10 23-17
5. LZS Komprachcice 7 10 16-15
6. LZS Prądy
6 10 14-20
7. LZS ŻELAZNA 7 10 13-14
8. LZS Przysiecz
7 7 15-22
9. Gazownik II Wawelno 6 7 10-16
10. LZS Skarbiszów 7 7 19-28
11. LZS SŁAWICE
8 6 12-20
12. LZS Niewodniki 7 4 9-19
12. MECHNICE II Dąb. 6 4 12-23



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Jak sobie radzić w trakcie klęsk żywiołowych - praktyczny poradnik

Powodzie i zatopienia
W ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku największe straty spowodowała właśnie powódź, szczególnie dotkliwa była ta z lipca 1997 r.
Rozmiar strat mógłby być mniejszy,
gdyby mieszkańcy województwa byli
dostateczne wcześnie poinformowani
o sposobie walki z żywiołem i sposobach ograniczenia jego skutków.

P

ostępowanie obywateli w przypadku wystąpienia powodzi lub zatopień
podzielono na trzy fazy, w zależności od
czasu podejmowania działań.
Przed powodzią:
Przygotuj się do powodzi, zanim Cię
zaskoczy! Dowiedz się w swoim urzędzie
gminy (miasta):
* czy nie mieszkasz na terenie zagrożonym, zalewowym;
* przy jakim poziomie wody ogłaszany
jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy;
* jakie będą stosowane sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe);
* czy w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją przeprowadzi,
kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.
Ubezpiecz siebie i swój dobytek – w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci „stanąć na nogi”.
Jeśli zagrożenie powodzią stanie się
realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:
latarki, radioodbiornik bateryjny z zapasowymi bateriami; inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).
Przygotuj się, aby być samowystarczalnym
przez 3 dni i zdolnym do pomocy innym.
Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się
mieszkanie, dom, obejście przed powodzią
i grabieżą.
Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków
lub czopów do zatkania przecieków, rur i
zbiorników.
W czasie zagrożenia
powodziowego
Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio Opole
103,2 MHz lub 96,3 MHz), albo rozgłośni
lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o
zagrożeniu i sposobach postępowania.



Pogotowie przeciwpowodziowe
wprowadza się, gdy poziom rzeki
wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się,
gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
Postępuj zgodnie z treścią komunikatów
– nie zwlekaj! W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się
na wyżej położone miejsca.
Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację
z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o
swoich zwierzętach.
Zabezpiecz mieszkanie, dom, tj. przenieś
wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli
czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu
worki z piaskiem, folię lub inne materiały
podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub przywiąż je do czegoś
stabilnego, aby nie popłynęły.
W czasie powodzi odłącz urządzenia
elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są
wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć
gazową i wodociągową.
W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki
wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka,
Chlorobis, inne.
Nie używaj w gospodarstwie domowym
wód gruntowych; mogą być skażone.
Nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o
głębokości kilkunastu centymetrów może
przewrócić i przemieścić dorosłego.
Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed
sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez
silnego nurtu.
Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest
duża powódź, zapewnij swobodny wlew
wód powodziowych do piwnicy domu lub
sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w
ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.

Zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość
umysłu - to połowa sukcesu!
Po powodzi
Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem
wód powodziowych, gdyż mogą być skażone. Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny
dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.
Miej zawsze włączone radio w celu
uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia
w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego. Zwracaj uwagę na zdrowie
i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.
Często myj ręce mydłem w czystej wodzie,
szczególnie jeśli miałeś kontakt z wodami
powodziowymi. Pamiętaj o wspomożeniu
sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach,
starszych lub przy niepełnosprawnych
osobach. Wyrzuć żywność, która miała
kontakt z wodami powodziowymi. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych
liniach energetycznych, nieszczelności
rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach. Mieszkanie i wszystkie sprzęty,
przydatne do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł
zawiera duże ilości grzybów i bakterii
chorobotwórczych. Sprawdzaj, czy fundamenty domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem.
Uważaj na poluzowane tynki, sufity. Odpompuj zalane piwnice stopniowo – około
1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie
– w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów. Dopilnuj, aby instalacje
domowe: elektryczne, gazowe i wodnokanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed
powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z
odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych
zniszczeń (budynku i wyposażenia). (JM)
reklama

Tanio, szybko,
solidnie!
Usługi w cięciu
drewna opałowego
pilarką u klienta.
Tanio, szybko i solidnie!
Telefon 79 76 61 248
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WOKÓŁ NAS

Gimnazjaliści z Żelaznej na szlaku

Rowerowa sobota

Dwa tygodnie po rozpoczęciu roku
szkolnego Szkolne Koło Turystyczne
przy PG w Żelaznej ruszyło na trasę
rowerową. Na pierwszy w tym roku
szkolnym rajd wybrali piękne rejony
lasów i jezior turawskich.
Nie wystraszyły ich zapowiedzi meteorologów. Pomimo całonocnych opadów
wyruszyli w trasę. Sobota przywitała ich
mżawką, ale pogodnym nastrojem ekipa
przegnała chmury i słońce uśmiechnęło
się do turystycznej grupy. Woda w Jeziorze Średnim jest już zimna, jednak gry i
zabawy na plaży przypomniały wszystkim
niedawny czas wakacji i beztroski.
Trasę 60 kilometrów pokonali bezpiecznie na dobrze przygotowanych rowerach.
Opiekunami byli Dariusz Lewandowicz i
Janusz Mikurenda.
Następny wyjazd niedługo :)
(jm)

Święto pieczonego ziemniaka i... kiełbaski ze szkołą, OPS-em i GOKiR-em w Dąbrowie

Dwa rajdy - jeden przewodnik
Święto Pieczonego Ziemniaka jest
jednym z najbardziej oczekiwanych
dni przez społeczność uczniowską
w Dąbrowie. W szkole to święto obchodzone jest na przełomie września
i października.

W

tym roku, 30 września, uczniowie
klas I-III szkoły podstawowej pod
opieką wychowawców wybrali się na pieszą wycieczkę po Borach Niemodlińskich.
Przewodnikiem był leśniczy - Tadeusz
Kot, który ciekawie i z humorem opowiadał o lesie oraz jego mieszkańcach. Ponadto pokazał dzieciom, jak odróżniać grzyby
trujące od jadalnych. Spacerując po lesie
była okazja podziwiać barwne liście, babie
lato, a spostrzegawczy uczniowie dostrzegli podgrzybki, kanie i prawdziwki.
W tym dniu na wszystkich czekała jeszcze jedna atrakcja – ognisko, przygotowa-
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ne przez rodziców uczniów, gdzie można
było usmażyć kiełbaskę i upiec ziemniaki.
Wszyscy doskonale się bawili, zwłaszcza,
że pogoda dopisała.
***
Szlakiem Borów Niemodlińskich, również z leśniczym Kotem, wybrały się także
dzieciaki 12 października. Rajd zorganizowały wspólnie OPS i GOKiR w Dąbrowie. Pogoda w sobotnie przedpołudnie
tym razem trochę... onieśmielała, ale ponieważ nie padało, pozostawała nadzieja,
że ognisko nad stawem Sangów odpali! I
rzeczywiście, udało się na 102! Tadeusz
Kot przetestował kondycję uczestników
wycieczki (na zdjęciu część z nich na...
ambonie), serwując im blisko dziesięciokilometrową marszrutę.
(mb, gokir)

 

OSP

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Dziewczyny
z Żelaznej
wygrały!
W sobotę, 5 października 2013 r.,
na stadionie sportowym w Prószkowie odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP. W grupie „C” - jednostka
OSP Żelazna, kobieca drużyna
pożarnicza, zdobyła najlepszą pozycję, czyli 1 miejsce na podium.
Gratulujemy
zwyciężczyniom!
Obok publikujemy szczegółowe
wyniki zawodów.

(r)

Pytania do Wójta

Drogi....
Na stronie Urzędu Gminy (www.gminadabrowa.pl) widnieje zakładka „Pytania do Wójta”. My przytaczamy najciekawsze.
Pytanie: Czy jest w planach oświetlenie
przy ul. Akacjowej w Ciepielowicach i czy będzie jeszcze w tym roku utwardzona?

Krzysztof K.

ODPOWIEDŹ: Projekt oświetlenia ulicy
Akacjowej zostanie wykonany w 2014 r.
Natomiast jeszcze w tym roku ulica zostanie utwardzona.

Pytanie: Kiedy będą zrobione chodniki
przy głównej ulicy w Żerkowicach i Mechnicach.
Czy dopiero, gdy dojdzie do jakiegoś nieszczę-

GRUPA „A”
Kolejne rubryki oznaczają: • Czas łączny • czas sztafety • punkty karne
sztafety • ogółem • czas bojówki • punkty karne bojówki • ogółem.
Jednostka OSP
Sztafeta
Bojówka
1. Łubniany
101,90
61,10 0
61,10 35,80
5 40,80
2. Dębie
103,12
62,12 0
62,12 41,00
0 41,00
3. Tarnów Opolski 103,70
62,20 0
62,20 41,50
0 41,50
4. Węgry
105,40
64,40 0
64,40 41,00
0 41,00
5. Żelazna
108,30
57,70 5
62,70 40,60
5 45,60
6. Falmirowice
109,00
62,40 0
62,40 46,60
0 46,60
7. Krzyżowa Dolina 114,40
66,50 5
71,50 37,90
5 42,90
8. Siołkowice
114,80
65,90 3
68,90 40,90
5 45,90
9. Chrząszczyce
116,80
65,30 0
65,30 46,50
5 51,50
10. Dobrzeń Mały
117,61
66,11 0
66,11 41,50
10 51,50
11. Komprachcice
119,80
68,40 0
68,40 46,40
5 51,40
12. Goszczowice
125,60
71,20 0
71,20 54,40
0 54,40
13. Grodziec
127,00
66,50 0
66,50 55,50
5 60,5
14. Radomierowice 185,40
68,00 0
68,00 112,40 5 117,40
Jednostka OSP
1. Żelazna
2. Dobrzeń Wielki
3. Łubniany
4. Sławice
5. Dębie
6. Domecko
7. Raszowa
8. Osowiec

śliwego wypadku, przecież to jest droga, którą przejeżdżają tiry i autobusy. Jest to droga
przelotowa i panuje tam naprawdę bardzo duży
ruch. Proszę o poważne potraktowanie sprawy,
zanim dojdzie do jakiegoś nieszczęścia.

mieszkanka Mechnic

ODPOWIEDŹ: Zgadzam się z Panią, że
jest to olbrzymie niebezpieczeństwo. Jest
to droga wojewódzka i o chodniki i bezpieczeństwo na tej drodze w pierwszej kolejności ma dbać Zarząd Dróg Wojewódzkich,
bo to jest droga, która przebiega przez
wiele gmin (Żerkowice gmina Komprachcice, Mechnice gmina Dąbrowa). Wraz z
Wójtem Gminy Komprachcice, Pawłem
Smolarkiem, wielokrotnie zwracaliśmy
się z wnioskiem do ZDW o budowę tego
tak potrzebnego chodnika. Mało tego, w
roku 2007 przekazałem ZDW wykonany

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

10

105,60
117,20
119,10
127,9
130,10
147,40
151,40
0,00

GRUPA „C”
Sztafeta
66,60 0
69,70 0
69,80 0
69,90 5
73,20 0
75,90 0
77,40 5
0,00
0

66,60
69,70
69,80
74.90
73,20
75,90
82,40
0,00

Bojówka
39,00
0
47,50
0
49,30
0
48,00
5
56,90
0
71,50
0
64,00
5
0,00
0

39,00
47,50
49,30
53,00
56,90
71,50
69,00
0,00

przez gminę projekt chodnika na odcinku
Mechnice – Turzok. Niestety, do tej pory z
braku środków Zarząd Dróg Wojewódzkich
nie wykonał zadania. Zwiększymy naciski
na ZDW, ale ostateczna decyzja o budowie
chodnika nie zależy od nas.

Pytanie: Mam pytanie odnośnie drogi
Krótkiej i Osadników w Ciepielowicach, które
jako miejsca częstych imprez okolicznościowych nadal będą tak wyglądać? Uważam za
inwestycję konieczną budowę tych ulic, ponieważ mieszczą się w centrum Ciepielowic i są
naszą wizytówką, na przykład podczas Biegu
Niepodległości.

mieszkaniec Ciepielowic

ODPOWIEDŹ: Ma Pani rację. W budżecie na 2014 rok postaram się zabezpieczyć
środki na to miejsce.
Pozdrawiam, Marek Leja

do redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Drukarnia Św.
Krzyża, Opole, ul. Katedralna 6; Reklama:  kolor 1. strona
- 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł brutto/ 1 cm2 ;
strony czarno-białe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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OSP

Ćwiczenia jednostek OSP i JRG 3 Niemodlin w Dąbrowie

Zawyły syreny...
14 września 2013 r. o godz. 14.30 zawyły syreny w Dąbrowie, Chróścinie,
Wrzoskach, Sławicach i Żelaznej. Jednostki z tych miejscowości, wsparte przez
zawodowych strażaków z Jednostki nr 3 Niemodlin, wyjechały do wypadku
drogowego w Dąbrowie. Były to ćwiczenia zorganizowane przez strażaków z
Dąbrowy w celu sprawdzenia mobilności jednostek na wypadek zagrożenia jakim są wypadki drogowe na Naszych drogach.

brali udział strażacy z Dąbrowy, Chróściny i Wrzosek. W pojazdach utkwiły ranne
osoby. Należało zrobić do nich dostęp za
pomocą sprzętu hydraulicznego, aby je
ewakuować i udzielić pierwszej pomocy.
Samochód leżący na masce osobowego
zabezpieczono sprzętem do stabilizacji
tak, aby na nikogo się nie przewrócił. Bezpieczeństwo przy akcjach to bardzo ważny
punkt, na który zwracali uwagę dowódcy
z Niemodlina koordynujący wszystkie
działania. Samochód dostawczy przekazał
również Jan Faryniarz - szef miejscowego
zakładu. Natomiast samochód osobowy
został przywieziony przez dąbrowskich
strażaków z Osowca, a przekazała go firma
PPHU KOMA D. KOWALSKI, A. MASICKI zajmująca się kasacją samochodów.
Słowo od Wójta

M

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się spotkanie jednostek i omówienie ćwiczeń przy
remizie OSP w Dąbrowie. Wójt Gminy
Dąbrowa, jako szef Zarządzania Kryzysowego w naszej Gminie, ocenił ćwiczenia
jako bardzo przydatne dla mieszkańców
gminy, a także podziękował dąbrowskim
strażakom za zorganizowanie zajęć. - Życzę Wam, abyście jak najrzadziej wyjeżdżali do wypadków drogowych. Widzę,
jak ciężką pracę wykonujecie przy takiego
typu zdarzeniach i naprawdę warto w Was
inwestować, bo widać jakie dobro niesiecie bezinteresownie dla innych osób - powiedział.
(kw)

iejscem zbiórki strażaków był plac
Jana Faryniarza przy ul. Karczowskiej 9a. Przed rozpoczęciem ćwiczeń
nastąpiło złożenie meldunku Wójtowi
Gminy Dąbrowa Markowi Lei przez zastępcę Prezesa Oddziału Gminnego OSP w
Dąbrowie dh Karola Widachę. Następnie
Wójt wyraził swoje zadowolenie z postawy i poświęcenie dla Gminy przez strażaków. Po przemówieniu zostały przekazane
założenia i dyspozycje dla dowódców z
każdej jednostki.

czone osoby, które należało ewakuować za
pomocą sprzętu hydraulicznego z pojazdu
i udzielić pierwszej pomocy. Strażacy w
pełnym uzbrojeniu osobistym demonstrowali umiejętne posługiwanie się narzędziami hydraulicznymi. Musieli bardzo szczegółowo przedstawić udzielaną pomoc na
osobach poszkodowanych. Ciężarówkę,
na której mogli ćwiczyć przekazał właściciel firmy NAPRAWA SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH, DOSTAWCZYCH I
NACZEP JAN FARYNIARZ.

Zakleszczeni w ciężarówce

Auto na... aucie

Tematem zajęć dla OSP Sławice i Żelazna był wypadek drogowy z udziałem ciężarówki. W ciężarówce były dwie zaklesz-

Drugim założeniem był wypadek samochodu osobowego i dostawczego, który leżał na jego masce. W tym ćwiczeniu

Sponsorzy i patroni ćwiczeń:
Naprawa samochodów ciężarowych
dostawczych i naczep Jan Faryniarz                                                                 
•  49-120 Dąbrowa, Karczowska 9a
***
PPHU KoMa D. Kowalski, A. Masicki
Osowiec Śląsk ul. Dworcowa 2a

- OSP Dąbrowa 6.09. o. 16.32 wyjechała do pożaru nasypu kolejowego pomiędzy Przeczą a Nową Jamką.
- OSP Dąbrowa 11.09. o 5.36 wyjechała do wypadku autobusu z traktorem
na drodze krajowej nr 46 przed węzłem
Prądy.
- OSP Wrzoski 11.09. o 5.36 wyjechały do pożaru samochodu w Karczowie.
- OSP Chróścina, Dąbrowa, Sławice, Wrzoski, Żelazna wraz z JRG 3
Niemodlin 14.09. o 14.30 wyjechały na
ćwiczenia do Dąbrowy na plac firmy Jan
Faryniarz - Naprawa Samochodów
Ciężarowych przy ul. Karczowskiej.
- OSP Żelazna 19.09. o 9.49 wyjechała do wypadku drogowego ciężarówki z

samochodem osobowym w Niewodnikach na ul. Opolskiej
- OSP Dąbrowa 20.09. o 11.51 wyjechała do wypadku drogowego ciężarówki
z samochodem osobowym na autostradzie A4.
- OSP Narok 30.09.m o 15.49 wyjechało do przewróconego drzewa na drodze powiatowej pomiędzy Narokiem a
Skarbiszowem.
- OSP Wrzoski 30.09. o 19.21 wyjechały do pożaru samochodu na drodze
krajowej nr 94 we Wrzoskach.
- OSP Dąbrowa 30.09. o 19.57 wyjechała do pożaru śmieci przy drodze pomiędzy Chróściną a Dąbrową.
Dh Widacha Karol

Kronika strażacka (IX. 2013)

Pracowicie

Wypadki drogowe oraz pożary samochodów powodowały wyjazdy
naszych jednostek we wrześniu. Wydarzyło się również kilka pożarów i
przewrócone drzewo w Naroku. W
tym miesiącu odbyły się ćwiczenia
z ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy w Dąbrowie
(relacja powyżej).
- OSP Sławice 1.09.2013 r. o godz.
2.08 wyjechały do pożaru zabudowań w
Opolu przy ul. Krapkowickiej.
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Hala sportowa przy ZS w Dąbrowie juź gotowa

21 listopada

Wielkie wydarzenie Wielkie Otwarcie
To pierwsza w Gminie Dąbrowa pełnowymiarowej hala
sportowa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 mln zł. Około 1,3 mln zł pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 21 listopada będzie mógł ją zobaczyć każdy mieszkaniec Gminy.
Dzisiaj prezentujemy ją na zdjęciu poniżej.
Hala
sportowa
wraz
z
łącznikiem
przystosowana jest do ćwiczeń gimnastycznych oraz gier (na przepisowej
pełnowymiarowej
powierzchni)
piłki
ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Wyposażona jest w
4 kosze treningowe do koszykówki na ścianach bocznych, drabinki gimnastyczne oraz ponad 100 krzesełek dla widzów. Powstało
także zaplecze sali z magazynem na sprzęt sportowy, zapleczem
szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniem trenera, pokojem nauczycielskim oraz salka kultury fizycznej.
Przed rokiem cieszyliśmy się z otwarcia pięknego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sławicach, niedawno oddaliśmy do
użytku Orlika w Chróścinie, a teraz wielka gala z okazji hali sportowej w Dąbrowie. Tylko patrzeć, jak za kilka lat z naszej gminy
wyłonią się znakomici sportowcy, może nawet olimpijczycy bo
warunki do uprawiania wszelakich sportów są u nas wręcz komfortowe!
Sala gimnastyczna w liczbach
Budynek pomieści do 200 osób. Sala posiadał następujące gabaryty zewnętrzne: długość – 44,55 m, szerokość
– 35,80 m, wysokość – 9,92 m od terenu do najwyższego elementu dachu. Powierzchnia użytkowa 1274,97 m2,
pow. całkowita 1378,33 m2, pow. zabudowy 1219,12 m2,
kubatura całości 8985,00 m3. Płyta boiska ma wymiary 20
m x 40 m.

Hali Sportowej
w Dąbrowie

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców
na DzieŃ Otwartych Drzwi
i zwiedzanie nowej hali
Program:
część oficjalna i artystyczna od godz. 10.00
- przecięcie wstęgi
- poświęcenie obiektu
- przemówienia (podziękowania) zaproszonych gości
i gospodarzy
- w programie artystycznym występy uczniów
Zespołu Szkół w Dąbrowie
część sportowa od godz. 14.00
- SP Dąbrowa - SP Chróścina (piłka nożna chłopców)
- PG Dąbrowa - PG Żelazna (siatkówka chłopców)
- PG Dąbrowa - PG Chróścina
(koszykówka dziewcząt)
16.00 - Tenis ziemny - mecz pokazowy
17.00 - Mecz piłkarski oldbojów Dąbrowa - Niemodlin
18.00 - Mecz pokazowy drużyn zawodowych
19.00 - Mecz pokazowy piłki ręcznej
		
drużyn zawodowych

