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Bartosz Chaduch srebrnym medalistą Podwórko NIVEA gotowe!
Pod koniec października mieszkaniec Prądów – Bartosz Chaduch
– wywalczył srebrny medal na Mistrzostwach Polski Seniorów
w Taekwondo Olimpijskim, które rozgrywane były w warmińskomazurskim Kętrzynie.
Nasz mieszkaniec od ponad 10
lat trenuje taekwondo pod okiem
Łukasza Rewieńskiego w Opolskim
Klubie Taekwondo. Na swoim koncie ma szereg sukcesów zarówno
w odmianie olimpijskiej, jak i nieolimpijskiej.
Bartosz w taekwondo olimpijskim wywalczył kilkukrotnie mistrzostwo Polski, wielokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium
mistrzostw Europy i świata.
Wiemy, że Bartosz rozpoczął już
treningi do Mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku
w Polsce. Będziemy trzymać kciuki!
Serdecznie gratulujemy srebrnego medalu i życzymy dalszych sukcesów!
(red)

Bieganie to moja pasja!
Sylwester 2009/2010 – Łukasz Śmigiel z Prądów postanawia rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. W maju 2011 roku bierze udział
w pierwszych zawodach i jak sam mówi: - Tak mi się spodobało, że
biegam do dziś.

CIEPIELOWICE
2 czerwca zakończył się konkurs „Podwórko NIVEA”, w którym Ciepielowice znalazły się w gronie 20 miejscowości nagrodzonych placem zabaw.

Z przyjemnością informujemy, że firma NIVEA
zakończyła montaż urządzeń i tym samym plac zabaw powoli zaczyna służyć mieszkańcom.
Oficjalne otwarcia obiektu wraz z poświęceniem
miało miejsce 19 listopada. Przyjrzeliśmy się placowi
i trzeba przyznać, że robi on wrażenie. - Plac jest super. Bawimy się od rana! – powiedziały nam z uśmiechami na twarzach Maja i Ola.
(red)

Niedawno
mieszkaniec
Prądów zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej w zawodach „Wzgórzowa
13”, które odbywały się w podopolskich Chrząszczycach.
Na co dzień Łukasz pracuje i wraz z żoną wychowuje
dwóch synów. Treningom oddaje się najczęściej w godzinach rannych, by po powrocie
z pracy mieć czas dla rodziny.
Zapytany przez nas o największy swój sukces odpowiada, że biega dla siebie, a przekroczona
meta stanowi dla niego wyraz największego spełnienia. – Jeśli uda się
wybiegać jakieś podium, to jest to dla mnie miłe zaskoczenie – zdradza
nam w rozmowie.
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że pasja jest zasadniczą rzeczą określającą wyjątkowość człowieka i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Życzymy wytrwałości i jak najmniej kontuzji!
(red)
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Dziesięć lat

10 LAT WÓJTA

przeleciało
jak jeden dzień

Świetlica wiejska i szatnia w Prądach

W niedzielę 12 listopada 2006 roku
mieszkańcy gminy Dąbrowa wybrali nowego wójta. Kilka dni temu minęła właśnie 10. rocznica tych wyborów.
Czas minął błyskawicznie, szron przyprzypószył wójtowe oblicze. Jak sam
wspomina najwięcej siwizny przybyło
mu podczas powodzi w 2010 roku i teraz,
w roku walki o integralność naszej gminy.
Podczas tych 10 lat było jednak dużo
więcej radosnych chwil i sukcesów. Te klika przykładów, które prezentujemy obok
to zaledwie mała część tego, co zostało
zbudowane, odnowione, wyremontowane.
To efekt wspólnej pracy wszystkich mieszkańców gminy z radnymi, sołtysami oraz
urzędnikami.
Te 10 lat zarządzania gminą przez obecnego wójta to niewątpliwie dobry czas dla
naszej gminy.
A tak było 12 listopada 20006 roku:

Świetlica wiejska i szatnia we Wrzoskach

Hala sportowa w Dąbrowie

Orlik w Chróścinie
LISTOPAD 2016
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APEL WÓJTA
Dąbrowa, 8 listopada 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa!
Dzień 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lipca 2016 r., położy się cieniem na realizacji zadań własnych Gminy Dąbrowa, prowadząc do stagnacji na całym
jej obszarze. Pismem tym chcę uprzedzić Wszystkich mieszkańców, że jeżeli ta decyzja zostanie
utrzymana i wprowadzona w życie, dotknie w ona w całej rozciągłości Naszą Społeczność, a szczególnie w obrębie 13 sołectw, pozostałych w jej granicach. Choć wielokrotnie przedstawiałem skalę
zagrożenia, pozwalam sobie dzisiaj jeszcze raz w sposób skondensowany przedstawić Państwu
bilans strat, jakie mogą nas spotkać od nowego roku (prezentacja na odwrocie tego listu).
Gmina Dąbrowa nie była i nie jest zamożną jednostką samorządową. Ostatnia dekada pokazała jednak, że staraniami Nas Wszystkich jej obraz urósł do rangi konkurencji dla większego
sąsiada, powodując zainteresowanie Włodarzy Opola przejęciem jej znaczących składowych: Sławic, Wrzosek i części Karczowa, terenu, który w przyszłości miał sprawić, że mogliśmy bez obaw
i z dumą patrzeć w przyszłość.
Niestety już dzisiaj wiemy, że nie możemy być pewni jutra. Ze smutkiem chcę poinformować,
że najprawdopodobniej, aby zrównoważyć budżet i uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, będę musiał wprowadzić program naprawczy w Gminie polegający na ograniczeniu wydatków bieżących, mając pełną świadomość braku możliwości utrzymania poziomu życia
i realizacji zadań, do których Wszyscy przywykliśmy. W kolejnych latach, nie z mojej winy, będę
musiał zmniejszyć dotacje dla jednostek kultury, sportu, OSP, ale przede wszystkim ograniczyć
inwestycje, na które tak czekaliśmy, jak chociażby: budowa kanalizacji w Skarbiszowie czy II etap
budowy oczyszczalni przydomowych. To wszystko niezaprzeczalnie dotknie nas wszystkich.
Ten temat stał się już oczywisty nie tylko dla Nas, ale dzisiaj także dla wszystkich samorządowców, biskupa Diecezji Opolskiej, posłów i senatorów z terenu Opolszczyzny, a nawet dla tych,
którzy zapoczątkowali ten proces rozbicia naszej Gminy. Ci ostatni, żeby uciec od odpowiedzialności, zaproponowali Gminie “pomoc” w formie jednorazowej dotacji finansowej, która w żaden sposób nie powetuje poniesionych strat, czy to w perspektywie najbliższej, czy, tym bardziej,
w kolejnych latach. Jestem odpowiedzialny za to, żeby gmina i jej mieszkańcy godziwie mogli żyć
i w roku 2017, i w następnych latach. Ten ruch ze strony Ratusza miał uspokoić tych wszystkich,
którzy o tym procesie decydowali i go poparli, a teraz widzą, że był on źle przygotowany i nieprzemyślany ekonomicznie. Dzisiaj, na tym etapie procesu, zgoda na przyjęcie “pomocy’’ zakończyłaby toczącą się ożywioną dyskusję, w kwestiach fundamentalnych związanych z ekonomicznym
istnieniem okrojonych gmin. Tym sposobem też wszyscy, począwszy od władz Opola, przez Wojewodę Opolskiego czy urzędników MSWiA, ukoiliby swoje sumienia, wykorzystując ten argument
przy każdej nadarzającej się okazji, bo przecież ‘’pomogli’’. Jeżeli jednak mielibyśmy przystać
na takie dictum, choć dzisiaj tego nie rozważamy, temat musiałby być rozwiązany kompleksowo
z rekompensatami rozłożonymi na wiele lat, być może przy wsparciu rządowym.
Przed Nami jeszcze dwa miesiące starań o zachowanie granic naszej gminy, której 40-lecie
świętowaliśmy w 2015 roku. Chciałbym, szczególnie uwypuklając dotychczasowy, samoczynny
wysiłek mieszkańców Gminy Dąbrowa w działaniach na rzecz ocalenia jej terytorium, zaapelować
o wsparcie kolejnych posunięć zaplanowanych na najbliższy czas, przeciwstawiających się tej bezprzykładnej ingerencji w Nasze życie, jakiej dopuściły się władze miasta Opola.
Serdecznie pozdrawiam, prosząc o zrozumienie, zaufanie i pomoc
Wasz wójt - Marek Leja
4
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Rekordowa liczba uczestników na IX Biegu Niepodległości!
Tradycyjnie 11 listopada o godz. 11.00 rozpoczęły się przy
ciepielowickim obelisku gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości, których zwieńczeniem były – jak
co roku – zmagania sportowe.

czekają nas po zmianie dotychczasowych granic gminy, zapraszając jednocześnie mieszkańców Sławic i Wrzosek do
uczestnictwa w przyszłorocznych obchodach Dnia Niepodległości, które mają już 10-letnią tradycję.
Po uroczystych przemowach przy akompaniamencie naszej orkiestry Wójt Gminy Dąbrowa oraz Przewodniczący
Rady Gminy Dąbrowa złożyli kwiaty przy obelisku i tym samym zamknięto część oficjalną obchodów.

Uroczystości rozpoczęły się od hymnu państwowego,
któremu akompaniowała Gminna Orkiestra Dęta. Po przywitaniu gości przez Zbigniewa Janowskiego głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Piotr Wieczorek, który
opowiedział zebranym m.in. o postawie Ignacego Jana Paderewskiego w czasie
I wojny światowej i jego
wystąpieniach publicznych, w których starał
się wzbudzić wśród obcych narodów nie tylko
podziw i pełne umiłowanie dla swojej ojczyzny, ale także serdeczne
współczucie, zrozumienie ogromnych krzywd
popełnianych względem
Polski.
Przewodniczący nawiązał również do
Henryka
Sienkiewicza
– zmarłego przed 100 laty
pisarza, który w swoich tekstach zmieniał mentalność i ambicje Polaków.
Następnie wójt Marek Leja przypomniał mieszkańcom
i przybyłym gościom sylwetkę zmarłego już mieszkańca
Ciepielowic – Henryka Półtoraka – z inicjatywy którego powstało
w naszej gminie miejsce
upamiętniające cierpienie Polaków na Kresach
Wschodnich. Wójt przypomniał również o zmarłej przed dwoma laty
Pani Dyrektor Danucie
Panufnik – wieloletniej
sędzi Biegu Niepodległości. Marek Leja nawiązał
ponadto do kwestii związanych z działalnością
na rzecz Małej Ojczyzny
i trudnymi czasami, które

W tym roku na starcie Biegu Niepodległości stanęło 238
biegaczy, którym towarzyszyły rodziny i znajomi.

Cieszył widok mieszkańców, którzy bardzo aktywnie włączyli się w organizację biegu.

Nad przebiegiem zmagań biegaczy czuwali niezastąpieni
pracownicy gminnych placówek oświatowych oraz druhowie
z OSP Dąbrowa, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich
osób przybyłych na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ciepielowicach. Do zobaczenia za rok! (red)
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KLASYFIKACJA IX BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
•

5 - 6 latki dziewczynki

		

11 – 12 latki dziewczynki

1. Agata Karakuła, Dąbrowa
2. Oliwia Kalińska, Chróścina
3. Milena Mikoś, Chróścina

1. Natalia Żołądkowska, Chróścina
2. Natalia Garbowska, Sławice
3. Kamila Borowicz, Chróścina

•

•

5 - 6 latki chłopcy

11- 12 latki chłopcy

1. Rafał Kozłowski, Dąbrowa
2. Tobias Buhl, Sławice
3. Przemysław Szymczak, Sławice

1. Filip Wienczek, Dąbrowa
2. Julian Półtorak, Dąbrowa
3. Kamil Puchała, Narok

•

•

7 – 8 latki dziewczynki

Gimnazjum dziewczęta

1. Karolina Pluta, Chróścina
2. Emilia Raida, Chróścina
3. Kamila Siendzielorz, Chróścina

1. Zuzanna Reuss, Chróścina
2. Paulina Mainka, Chróścina
3. Maria Czaja, Chróścina

•

•

7 - 8 latki chłopcy

Gimnazjum chłopcy

1. Przemysław Seredyka, Dąbrowa
2. Filip Argier, Chróścina
3. Maksymilian Walczyk, Sławice

1. Szymon Machnik, Chróścina
2. Bartłomiej Łokcewicz, Dąbrowa
3. Piotr Gruszka, Dąbrowa

•

•

9 - 10 latki dziewczynki

OPEN kobiety

1. Bianka Walków, Dąbrowa
2. Oliwia Kwiecień, Dąbrowa
3. Patrycja Szeremeta, Dąbrowa

1. Anna Ryguła, Opole
2. Lilianna Milińska, Niemodlin
3. Ewelina Gierłach, Ciepielowice

•

•

9 - 10 latki chłopcy

1. Michał Podlodowski, Dąbrowa
2. Tomasz Lewandowski, Chróścina
3. Michał Łokcewicz, Dąbrowa

LISTOPAD 2016

•

		

			

OPEN mężczyźni

1. Roman Pudelko, Chróścina
2. Łukasz Śmigiel, Prądy
3. Michał Grzegorzak, Mechnice
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Święto Pieczonego Ziemniaka
MECHNICE
W niedzielne, październikowe popołudnie, mimo panującego chłodu, na boisku
LZS-u w Mechnicach odbył się po raz pierwszy, i zapewne nie ostatni, Festyn
Biesiadny zorganizowany wspólnymi siłami Rady Sołeckiej i LZS-u Mechnice.
Kontynuacja działań zmierzających do integracji naszych mieszkańców powiodła się. Choć pogoda nie rozpieszczała, obecność sporej części mieszkańców i gości
świadczyła o tym, że warto było poświęcić czas na przygotowanie i zorganizowanie
tego spotkania.
Atrakcją imprezy były potrawy przyrządzane na otwartym ogniu, tzw. „kociołki”, czy pieczone w ognisku kartofle. Rarytasy znikały błyskawicznie, a dodatkowo
pieczone kiełbaski z grilla czy konkursowe sałatki, przygotowane przez mieszkanki
naszego sołectwa , sprawiały, że nikt głodny nie wyszedł z biesiady. Można również
było spróbować domowych wypieków przy kawie lub herbatce.
Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy i zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem oczywiście ziemniaków. Nie mogło zabraknąć również atrakcji, jaką
od pewnego czasu jest artystyczne malowanie buziek dzieci, przeobrażających je
w różne postacie z bajek lub ulubione zwierzątka czy owady.
Spotkanie przy ognisku było okazją do ciekawych rozmów i bliższego poznania
się, a także sprawdzianem ze współpracy, który wszyscy zdali na piątkę. Dziękujemy tym osobom, które zaangażowały się w organizację biesiady i pomogły w jej
Maria Rynkowska
przeprowadzeniu.
				

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW
Mieczysław Sienkiewicz
Grudzień staruszek
		
Grudzień, w ciepły kożuch jest ubrany,
zimny, śnieżny, taki wszak jest lubiany.
Zmierza wolno do końca, już zmęczony,
by w Sylwestra zamknąć rok miniony.
I choć jest na końcu miesięcy ostatni,
jest z nich najbardziej rodzinny i bratni.
Osobliwy to jest miesiąc i jakże uroczy,
kiedy biel zimy wszystko wokół otoczy.
Ale nawet, jeśli śniegiem nie sypnie,
dość, gdy mróz nam policzki uszczypnie.
Czuć już jest świąt radosną atmosferę,
przygotowań wzniosłych uczuć sferę.
Grudzień zdarza się różny, biały i szary,
albo zgnuśniały, bądź skory na czary.
Więc czasami nas aurą swą zaskoczy,
kiedy zimną pluchą buty nam zmoczy.
Ale deszcz to nie jest w jego naturze,
do twarzy mu w kożuchu i w kapturze.
Wszystkie dzieci tak radością nastraja,
grudniowy dzień świętego Mikołaja.
Niech więc zadość tradycji się stanie,
i każde dziecko swój prezent dostanie.
Starsi, też radości nie muszą udawać,
bo prawdziwym szczęściem jest dawać.

Ziemniak w Karczowie
KARCZÓW

5 listopada Rada Sołecka Karczowa przygotowała dla mieszkańców spotkanie z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Poza pieczonymi ziemniakami
i grillem na przybyłych czekało wspólne biesiadowanie, któremu towarzyszył śpiew i gitarowy akompaniament.

Śpi las pod śniegiem i śpią senne pola,
dla zwierząt trudny to czas, ciężka dola.
Kiedy idą stadnie za karmą w szeregu,
widać ślady i tropy ich kopyt na śniegu.
W ten czas trudny o nich pamiętajmy,
w tęgie mrozy i śniegi karmy im dajmy.
W czas świątecznego wyczekiwania,
grudniowej zimy chłodów panowania,
Kiedy za oknem wiatr mroźny huczy,
gdy samotność tobie mocno dokuczy,
jeśli chcesz mieć na zimę kompana,
ulep sobie ze śniegu miłego bałwana.
A gdy nadejdzie grudnia dzień osobliwy,
gdy na niebie w mroku dzieją się dziwy.
Kiedy imieniny swe mają Adam i Ewa,
myśli wigilijna wszystkie serca rozgrzewa.
Dzieląc się opłatkiem usiądźmy do stołu,
zaśpiewajmy radośnie kolędę pospołu.
Gdy znak strzelca koziorożec zmienia,
nadchodzi czas zimowego przesilenia.
Odtąd dni trwać będą dłużej o chwilę,
światło dnia przybierać będzie na sile.
Aż w końcu nadejdzie ten podniosły czas,
by z kalendarza wyrwać kartkę ostatni raz.

zdj. Sylweriusz Bąk
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SSKF KS Dąbrowa to również koszykówka
KS DĄBROWA
23.10.2016 r. rozpoczęła się kolejna edycja rozgrywek
Opolskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej – OLKA, organizowanej przez MOSiR Opole. Wśród zgłoszonych zespołów nie mogło zabraknąć reprezentacji KS Dąbrowa.
Poza naszym zespołem swój akces w rozgrywkach zgłosiły
następujące drużyny:
1. LO 2 BASKETBALL
2. ZWM ITAKA
3. CZTERY20
4. SNEAKER HEAD.pl PAWLISZYN
5. TAKA PAKA MOKRSKO
6. GOODFELLAS
7. WEEGREE
8. LKS JENOTY KOSZĘCIN
9. KRAPKOWICE BASKET
10. OLD STARS
W pierwszej kolejce nasz zespół przegrał spotkanie z LO2
Basketball 56-81 i zajmował po tej rundzie rozgrywek 6 miejsce w tabeli.
Druga odsłona rozgrywek w dniu 30.10 br. była bardzo ciekawa, a drużyna KS Dąbrowa wysoko pokonała zespół CZTERY20, bo 114:28.
6.11 rozegrana została trzecia kolejka OLKA.Niestety nie
był to dzień szczęśliwy dla naszej ekipy. Braki kadrowe miały
bezpośredni wpływ na wynik końcowy spotkania SSKF KS
DĄBROWA - TAKA PAKA MOKRSKO, który ostatecznie
został ustalony na 50-71.
Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę w hali sportowej II LO w Opolu przy ul. Pułaskiego 3. Wszystkich kibiców
serdecznie zapraszamy i prosimy o doping. Drużynie życzymy
powodzenia w kolejnych spotkaniach! SSKF KS Dąbrowa

Gminny Klub Turystyczny znów na trasie!

Jesienno-zimowe warunki towarzyszyły uczestnikom wycieczki w Góry Izerskie. 49 osób miało do pokonania trasę
z Polany Jakuszyckiej do Chatki Górzystów i z powrotem.

stów, a także Pucharu Świata w Biegach Narciarskich.
Widoki torfowisk na Hali Izerskiej i radość z przejści drogą równą odległościom w Układzie Słonecznym - zrekompensowały wysiłek włożony w pokonanie trasy.
(gokir)

Pogoda w górach zmieniała się z godziny na godzinę: od
złotej jesieni i zamglonych szczytów, poprzez rozpogodzenia,
aż po śnieżycę, która pożegnała nas na trasie.
Poruszaliśmy się drogami, którymi w sezonie zimowym
ścigają się narciarze biegowi. To trasa dorocznego Biegu Pia-
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Rozstrzygnięcie konkursu „Edukacja + Segregacja”
Po raz trzeci w Naroku zostały ogłoszone wyniki konkursu ekologicznego pn. „Edukacja + Segregacja” organizowanego przez Wójta Gminy Dąbrowa. Przedszkolaków
i uczniów postanowiono nagrodzić za wysiłek związany
ze zbiórką surowców wtórnych – odpadów (makulatury,
baterii, puszek aluminiowych).

Nagrodzone placówki oraz miejsca w konkursie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Publiczne Przedszkole w Naroku
Publiczne Przedszkole w Chróścinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (klasy 1-3)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach
Publiczne Przedszkole w Karczowie
Zespół Szkół w Chróścinie
Grzegorz Wocka

Rozstrzygniecie odbyło się 26 października w świetlicy wiejskiej w Naroku, gdzie w roli gospodarzy wystąpiło
Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka w Naroku oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku.
Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu „Edukacja + Segregacja” najlepsze miejsca zajęły szkoły i przedszkola, które zebrały łącznie najwięcej kilogramów baterii, makulatury
oraz puszek aluminiowych w przeliczeniu na 1 ucznia/przedszkolaka.
W III edycji, w roku szkolnym 2015/2016, w konkursie
wzięło udział 7 placówek oświatowych. Po występie artystycznym dzieci z Naroka wójt Marek Leja wręczył przedstawicielom poszczególnych placówek pamiątkowe dyplomy,
maskotki i nagrody.

„W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka - edycja III”
ZS W DĄBROWIE
Z przyjemnością informujemy, że została już rozstrzygnięta III edycja organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
konkursu plastycznego „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka”, w której udział wzięli uczniowie klas 1-3 z kilkudziesięciu szkół podstawowych
województwa opolskiego.
W ramach konkursu złożono 103 bardzo ciekawe
i różnorodne prace, dlatego też komisja konkursowa
miała niełatwe zadanie.
19 października 2016 r.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu Piotr Soczyński wręczył dyplomy
i nagrody.

Laureatką konkursu plastycznego została
uczennica klasy 2a PSP w Dąbrowie Weronika MALEC, która w nagrodę otrzymała
hulajnogę. Z kolei Wojciech Diduch (kolega
z klasy) otrzymał wyróżnienie.
Dodatkową nagrodę stanowiła wycieczka dla klasy, do której uczęszcza laureatka
konkursu. Uczniowie klasy 2a pojechali do
Opola do Izby Leśnej. Tu odbyły się warsztaty edukacyjne w Zielonym Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. Poznaliśmy pracę leśnika oraz tajemnice lasu
w czterech porach roku.
Trzygodzinne zajęcia z edukacji leśnej były niezapomnianą przygodą. Wrażeń było
aż nadto, a przygotowane
specjalnie dla nas bułeczki
z jabłkiem oraz pyszna pizza zadowoliły nawet wybredne podniebienia.
Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy nagrodzonym
dzieciom!
Renata Planert – Palak
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KOMUNIKATY ZGiKiM
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
tel. 77 464 80 73 / e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa
Wytyczne montażu nowych wodomierzy ogrodowych
Zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków w przypadku montażu podlicznika mierzącego wodę bezpowrotnie
zużytą na podlewanie ogrodu bez opłaty za ścieki sanitarnej.
Uprzejmie informujemy, że zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przyjętych do rozliczenia przez Spółkę może
nastąpić w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego jedynie po udokumentowaniu przez odbiorcę faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu należy opomiarować instalację do podlewania ogrodu, tj. zamontować
wodomierz ogrodowy jako podlicznik wodomierza głównego.
Warunki techniczne dla wykonania tego typu instalacji są następujące:
1. Należy wystąpić do ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie z wnioskiem o zgodę na montaż podlicznika.
2. Po uzyskaniu zgody można zamontować dodatkowy wodomierz samodzielnie lub zlecić montaż naszej Spółce.
3. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z uzyskanymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki o dokonanie odbioru
prac. Pracownik ZGKiM Prószków odpłatnie dokona sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombuje łączniki wodomierza- podlicznika.
4. Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odczytów i odliczanie wody bezpowrotnie zużytej bez opłaty za ścieki
sanitarnej.
Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co
5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt.
Mieszkańcy, którzy mają już zamontowane podliczniki mierzące wodę bezpowrotnie zużytą, proszeni są o pilne zgłoszenie
się (telefonicznie lub osobiście w godz. 7.00-15.00) do ZGKiM w Prószkowie w celu oplombowania podlicznika i zawarcia
umowy.
Mieszkańcy, którym w przeszłości zostały odczytywane wskazania podlicznika, czynności formalne ZGKiM w Prószkowie wykona bezpłatnie.
Od 01.01.2017 odczyty podlicznika i rozliczenie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze Spółką stosownej umowy.
Prezes Zarządu ZGKiM Sp. z o.o w Prószkowie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
tel. 77 464 80 73 / e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa
W związku z dużym napływem wody do sieciowych przepompowni ścieków podczas opadów deszczu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie, zamierza przeprowadzić kontrolę mającą na celu stwierdzenie
sposobu odprowadzania wód opadowych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa.
W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o sprawdzenie i ewentualne uporządkowanie gospodarki
wodnej na terenie swoich posesji. Wszystkich mieszkańców, którzy odprowadzają deszczówkę do kanalizacji sanitarnej
wzywamy do natychmiastowego trwałego rozłączenia instalacji.
Kontrola będzie przeprowadzona w każdej miejscowości od 20 stycznia 2017 roku.
Zgodnie z art. 9.1. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków z dnia 7 czerwca 2001r
prawnie zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Ponadto zgodnie
z art 28 punkt 4 i 4a, kto wprowadza bez umowy ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
Prezes Zarządu ZGKiM sp. z o.o. Prószków
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