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AKTUALNOŚCI

Kilka słów od Wójta

Zima zagościła na dobre, więc ostrożności nigdy za wiele. W związku z okresem zimowym apeluję do wszystkich
mieszkańców gminy Dąbrowa o rozwagę. Pamiętajmy
o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej
niż jest to konieczne.
Dogrzewając mieszkanie, koniecznie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych czy
grzejników katalitycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia
te należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu
drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszystkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć.

Pamiętajmy również o naszych sąsiadach, a szczególnie
o osobach samotnych i chorych. Jeżeli nie możemy pomóc im
sami, to w razie potrzeby powiadommy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie (Tel. 77 464 10 71) lub Urząd Gminy ( tel.
77 464 10 10).
Apeluję również do rodziców i opiekunów o szczególny
nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych rzek, stawów i innych zbiorników wodnych jako
ślizgawek. Są to miejsca bardzo niebezpieczne, na których rozegrało się już wiele tragedii.
Właścicielom i administratorom budynków i obiektów budowlanych przypominam również o obowiązku w razie potrzeby odśnieżania chodników i usuwania nawisów lodowych
i zalegających warstw śnieżnych z dachów.
Wójt Gminy Dąbrowa - Marek Leja

Kazimierz Wojdyła nowym Przewodniczącym Rady Gminy Dąbrowa
12 stycznia w trakcie sesji Rady Gminy Dąbrowa w wyniku tajnego głosowania wybrano nowego Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa, którym został mieszkaniec
Prądów – Kazimierz Wojdyła piastujący wcześniej funkcję
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przypomnijmy, że w wyniku aneksji Sławic do Opola z przyczyn formalnych prof. dr hab. Piotr Wieczorek nie
mógł dłużej obejmować funkcji Przewodniczącego. Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za wieloletnią działalność na
rzecz naszej gminy.
Przed nowym Przewodniczącym wiele wyzwań. Gratulujemy nominacji i życzymy owocnej pracy w strukturach gminy Dąbrowa.
(red)

Nowy - stary Sołtys Chróściny

8 stycznia 2017 roku wybierano w Chróścinie Sołtysa
i Radę Sołecką. Zebranie wyborcze potwierdziło zaufanie
mieszkańców dla obecnej Pani Sołtys.

Spotkanie otworzył Grzegorz Jeziorański - kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrowa.
W głosowaniu jawnym powołano Komisję Wyborczą dla
wyboru sołtysa i rady w składzie: Ewa Rosińska (przewodnicząca) oraz członkowie: Izabela Dusza i Alfred Biskup.
W wyniku tajnego głosowania sołtysem sołectwa Chróścina na czteroletnią kadencję została ponownie wybrana Pani
Magdalena Podsada. To już trzecia kadencja Pani Sołtys, gratulujemy!
Została również wybrana, tym razem w pełnym składzie
(kończąca kadencję liczyła tylko trzy osoby) Rada Sołecka,
tj.:
•
•
•
•
•
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Kolędowanie w Prądach
PRĄDY

Tradycyjnie w pierwszych dniach stycznia mieszkańców Prądów
odwiedzili kolędnicy niosący dobrą nowinę i życzenia pomyślności
w Nowym Roku. Kolędnicy przybyli również do domu wójta Marka Lei. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!

Trzej rycerze

W grudniu przy stacji Orlen we Wrzoskach
stanął kolejny rycerz z herbem gminy Dąbrowa, który ma świadczyć o przynależności terenu do naszej gminy.
To już trzeci „zbrojny” broniący naszych granic. Rycerz miał stanąć na nowym rondzie w Karczowie wraz z odtworzonym tzw. „grzybkiem”
(miejsce odpoczynku z wiatą z czterospadowym
daszkiem - było tu takie w latach 60-tych). Niestety, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mimo wcześniejszych zapewnień, że to do
gminy Dąbrowa należeć będzie możliwość zagospodarowania środka ronda, odmówiła zgody na
ustawienie tych elementów na rondzie.
(red)

Gospodarka śmieciowa z wymuszonymi zmianami
W roku 2013 ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
zmieniła zasady gospodarowania
odpadami na terenie gminy. Od
tamtej pory to gmina przejęła odpowiedzialność za tą gospodarkę, wyłaniając w przetargu firmę odbierającą odpady.
Koszty odbioru i utylizacji śmieci
wraz z całą obsługą systemu pokrywane są z opłat, które wnoszą mieszkańcy. W tymże 2013 roku jako jedna
z nielicznych gmin wprowadziliśmy opłatę za śmieci nie od
osoby, a od gospodarstwa domowego, co pozwoliło obarczyć rozsądną stawką „duże” rodziny. Ponadto dla rodzin
mniejszych (do 4 osób) przyjęliśmy częstotliwość wywozu
czarnego pojemnika z odpadami zmieszanymi co 4 tygodnie.
Wydawało się to bardzo rozsądne, bo biorąc pod uwagę,
że umożliwiamy mieszkańcom oddawanie w workach każdej ilości odpadów segregowanych (szkło, plastiki, papier),
w wyniku segregacji śmieci zmieszanych powinno być mało.
Tym, którym taka częstotliwość była zbyt mała, zapewniliśmy
możliwość skorzystania z usługi dodatkowej i za dodatkową
opłatą można było zwiększyć częstotliwość do dwóch tygodni np. w okresie zimowym w związku z dużą ilością popiołu.
System ten pozwolił mieszkańcom na indywidualną gospodarkę śmieciową z regulowaną opłatą za konkretną usługę.
Powodowało to, że nasze stawki były jednymi z najniższych
w kraju. Zmuszaliśmy mieszkańców do bardzo dokładnej se-
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gregacji, a śmieciarki nie woziły „powietrza”.
Niestety nowelizacja ustawy nakazuje nam odbiór od
mieszkańca każdej ilości śmieci zmieszanych, nie wyznaczając odgórnie ilości śmieci, za którą pobierana jest opłata podstawowa. Innymi słowy nie możemy od mieszkańców
w zakresie „czarnego” pojemnika przyjmować zleceń dodatkowych, wszystko musi się zmieścić w opłacie podstawowej. To oznacza konieczność odbioru śmieci zmieszanych od
wszystkich gospodarstw z większą częstotliwością.
Rada Gminy zdecydowała się na system odbioru śmieci
co dwa tygodnie, który stosowany jest w większości gmin
w Polsce. Przy odbiorze tylko co 4 tygodnie spotkalibyśmy
się z zarzutami ze strony wielu mieszkańców, że nie realizujemy wywozu wszystkich śmieci, że śmieci zagniwają, że
doprowadzamy do zanieczyszczenia środowiska, a nadmiar
śmieci „ląduje” w lasach czy rowach. Zdajemy sobie również
sprawę z niezadowolenia tej części mieszkańców, którzy podobnie jak władze gminy zauważają, że dotychczasowy nasz
system był bardzo dobry, a wprowadzane (wymuszone prawem) zmiany zmniejszą presję na mieszkańcach, aby segregowali śmieci, bo przecież w pojemnikach czarnych częściej
wywożonych będzie teraz więcej „miejsca”.
Nielimitowany odbiór odpadów zmieszanych zwiększa
oczywiście koszty całego sytemu gospodarki. Do przetargu
na wywóz i utylizację śmieci zgłosiła się tylko jedna firma:
Remondis. Warunki finansowe postawione przez firmę są
zdecydowanie wyższe niż były do tej pory, stąd od pierwszego
kwietnia musimy zmienić wysokość opłaty dla mieszkańców.
Prace nad system opłat i wysokością stawek trwają i muszą
być zatwierdzone przez Radę Gminy.
(red)

						

		

3

AKTUALNOŚCI

Udany rok dla OSP Dąbrowa. Ambitne plany
OSP DĄBROWA
W połowie stycznia w remizie strażackiej OSP Dąbrowa
odbyło się walne zebranie członków. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się Marek Leja, Jerzy Michalczyk, Elżbieta
Mojzyk, Kazimierz Wojdyła oraz Radni Gminy Dąbrowa.
W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji-rewizyjnej oraz plan działalności i plan finansowy na bieżący rok.

Dąbrowscy strażacy w 2016 r. wyjechali 56 razy do akcji
ratowniczych, w tym 25 razy wzywani byli do gaszenia pożarów, 28 razy pomagali przy likwidacji miejscowych zagrożeń, a trzykrotnie brali udział w ćwiczeniach międzyjednostkowych. Fałszywych alarmów w 2016 r. nie odnotowano.
W 2016 roku strażacy z Dąbrowy obchodzili jubileusz
120-lecia istnienia jednostki i było to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie zorganizowane przez OSP Dąbrowa. Ponadto druhowie i druhny włączali się w wiele pomniejszych
akcji, m.in. we współorganizację oficjalnej kolacji dla delegacji z partnerskiej gminy Lengede, w zabezpieczanie imprez
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie (Zamczysko, Bieg Niepodległości). Strażacy
uczestniczyli również w sołeckich dożynkach w kilku miej-

scowościach naszej gminy. W ramach działań prewencyjnych
członkowie jednostki prowadzili w szkołach pogadanki na
temat bezpieczeństwa.

Na rok 2017 zaplanowano szereg działań. Do najważniejszych należą:
• organizacja uroczystości wręczenia aktu włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w dniu 11 marca 2017 r.,
• położenie kostki brukowej od wejścia na teren sportowy
do siłowni napowietrznej,
• remont dachu jednostki (położenie papy, modernizacja
instalacji odgromowej),
• rozbudowa remizy o dwa boksy garażowe oraz zaplecze
specjalne do wykorzystania w trakcie katastrof,
• zakup sprzętu pożarniczego,
• w ramach działalności prewencyjnej pogadanki w szkołach i w trakcie zebrań wiejskich,
• organizacja wycieczki krajoznawczej w Góry Opawskie,
• organizacja obozu dla młodzieży,
• liczne szkolenia.
Dużym sukcesem jednostki i władz gminy stanowi fakt
włączenia OSP Dąbrowa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym faktem 1 stycznia 2017
roku teren działania naszych strażaków został zwiększony do
całego województwa. 				
(red)

Grupa kabaretowo-teatralna ZAPROSZENIE NA WYSTĘP
GOKiR ogłasza nabór dla osób dorosłych do tworzącej się grupy kabaretowo-teatralnej. Opiekunem grupy będzie zawodowy aktor. Gwarantujemy
miłą, bezstresową atmosferę pracy i dużo dobrej
zabawy. Zapraszamy wszystkich w wieku od 18 do
118 lat. W każdym odkryjemy talent i będziemy go
rozwijać. A gdy – w wyniku lekkiej i przyjemnej
pracy - stworzymy nasz program, to pokażemy go
całemu światu.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 6 lutego o godz. 19:00 w świetlicy w Ciepielowicach.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich na spektakl w wykonaniu naszej młodzieżowej grupy teatralnej. Przedstawienie
nosi tytuł „Klasyka nieklasycznie” i pokazuje, jak w szalony i niestandardowy sposób można zaprezentować twórczość takich
pisarzy, jak Henryk Sienkiewicz czy Julian Tuwim. Gramy we wtorek 31 stycznia
o godz. 11 i 16:15 w budynku Gimnazjum
w Chróścinie.
Wstęp wolny, a dobra zabawa gwarantowana!
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HATTRICK

VIII Hattrick z niespodziankami!

Po raz ósmy piłkarze rywalizowali w Noworocznym Turnieju Piłki
Halowej Hattrick o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa.

WYNIKI
GRUPA „A”
LZS NIEWODNIKI – LZS WRZOSKI
SŁAWICE II – KS DĄBROWA
LZS NIEWODNIKI – SŁAWICE II
LZS WRZOSKI – KS DĄBROWA
LZS WRZOSKI – SŁAWICE II
KS DĄBROWA – LZS NIEWODNIKI

0-2
1-1
0-0
0-1
5-0
2-1

GRUPA „B”
LZS MECHNICE – NIEWODNIKI II
LZS SŁAWICE – DĄBROWA II
LZS MECHNICE – LZS SŁAWICE
NIEWODNIKI II – DĄBROWA II
DĄBROWA II – LZS MECHNICE
LZS SŁAWICE – NIEWODNIKI II

3-1
0-2
2-1
0-3
1-3
1-1

PÓŁFINAŁY
W tym roku do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów, które zostały
podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Losowania grup dokonał, tradycyjnie, Wójt Gminy Marek Leja.
Tytułu zdobytego w 2016 roku bronił zespół LZS Mechnice. Jednak
sztuka ta piłkarzom z Mechnic tym razem się nie udała. I choć wygrali
swoją grupę eliminacyjną i w półfinale zmierzyli się z teoretycznie słabszą
drużyną z Dąbrowy, to jednak z boiska zeszli pokonani i na osłodę pozostała im rywalizacja o trzecie miejsce.
Za to zdecydowanie najlepiej w całym turnieju zaprezentowała się drużyna LZS Wrzoski, która w decydującym o wygranej meczu w regulaminowym czasie wprawdzie zremisowała z Dąbrową, ale za to znacznie
precyzyjniej wykonywała rzuty karne i ostatecznie Puchar Wójta Gminy
Dąbrowa mógł w triumfalnym geście wznieść kapitan drużyny z Wrzosek.
Nadspodziewanie dobrze zaprezentowali się wspominani już piłkarze
z Dąbrowy. Do Turnieju wystawili dwa składy drużyn i zawodnicy z obu
ekip dotarli do walki o miejsca na podium. Lepsi okazali się piłkarze z ekipy Dąbrowa II, którzy ostatecznie zajęli drugie miejsce.
Tradycyjnie przyznawane były także nagrody indywidualne, i tak: najlepszym strzelcem, podobnie jak rok temu, okazał się Dennis Grainert
z Mechnic, najlepszym bramkarzem Rafał Jagielski z Wrzosek, natomiast za najbardziej wszechstronnego zawodnika turnieju uznany został
Jan Krzywy z Dąbrowy. Zawody sędziował pan Zbigniew Kaczkowski
z Komprachcic.
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział, a za okazaną pomoc i ufundowanie pucharów szczególne podziękowania kierujemy na ręce Prezesa
Gminnego Zrzeszenia LZS Łukasza Wichera. 			
gokir
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KS DĄBROWA – DĄBROWA II
LZS MECHNICE – LZS WRZOSKI

0-4
0-1

MECZ O III MIEJSCE
KS DĄBROWA – LZS MECHNICE

0-7

FINAŁ
DĄBROWA II – LZS WRZOSKI

0-0 (2-3)

NAGRODY INDYWIDUALNE
KRÓL STRZELCÓW
DENNIS GRAINERT

LZS MECHNICE

NAJLEPSZY BRAMKARZ
RAFAŁ JAGIELSKI

LZS WRZOSKI

NAJWSZECHSTRONNIEJSZY ZAWODNIK
JAN KRZYWY

		

DĄBROWA II
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Ptasia grypa – informacje dla hodowców drobiu i gołębi pocztowych
dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym
wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.
Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu chów przyzagrodowy

W zawiązku z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 23. ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptaków u drobiu zamieszczamy podstawowe informacje na temat ptasiej grypy oraz wytyczne
dla hodowców.
Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt
(drobiu) są dzikie ptaki będące bezobjawowymi nosicielami
wirusa grypy ptaków.
Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków,
zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie
i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu
wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy
ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja,
biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu
i dróg oddechowych.
Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu
domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez
zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy
odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie,
obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność
w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest
przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie
pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie
stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go
również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).
ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na
celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo

Zaleca się:
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
• przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej
przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów
z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
• odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
• przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
• unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą
pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników
wodnych i rzek);
• zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć
drobiu;
• ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz
zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje
drób;
• po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi
umycie rąk wodą z mydłem;
• wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
• osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym,
aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu;
Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych
Zaleca się:
• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp
ptaków dzikich;
• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych
lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
• nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania.
Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni są zawsze obowiązkowo
badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo
zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu
w ubojniach drobiu.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne
zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez
spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.
W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia
wysoce zjadliwą grypą ptaków - ptasią grypą w Polsce, jak
i w krajach sąsiednich – Główny Lekarz Weterynarii podejmie
wszelkie możliwe i prawem przewidziane działania w celu
zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby.
Opracował: Jerzy Michalczyk
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PROKADO

Fontanny PROKADO dla spragnionych

Osiem szkół z terenu czterech gmin, w tym gminy Dąbrowa, otrzymało od Związku Gmin PROKADO noworoczne prezenty – fontanny wody pitnej, popularnie nazywane
„poidełkami”. Urządzenia serwujące nieodpłatnie zdrową
i dobrą wodę dostarczaną przez Związek Gminy PROKADO szybko zostały docenione przez uczniów.
Do końca roku 2016 trwała akcja, której inicjatorem
i fundatorem był Związek Gmin PROKADO. Na terenie
gmin wchodzących w skład Związku Gmin PROKADO, tj.
w Prószkowie, Komprachcicach, Krapkowicach i Dąbrowie
- w wybranych szkołach - zamontowane zostały urządzenia,
szybko nazwane przez uczniów „poidełkami”.

Fontanna w ZS w Dąbrowie.

pitnej widzieli dotychczas jedynie na filmach. Teraz „poidełka” zagościły w ich szkołach na wiele kolejnych lat.
Anna Rutowicz, uczennica klasy III b Zespołu Szkół
w Dąbrowie zdradza, że fontanna bardzo się dzieciom podoba:
- Mogę się zawsze napić, na przykład, gdy zabraknie mi napojów. To też taka zabawa dla nas, chociaż trochę rozchlapujemy.
W pierwszym etapie akcji w każdej gminie członkowskiej
Związku fontanny zostały zamontowane w dwóch wybranych
placówkach. W przyszłości Związek Gmin PROKADO planuje dostarczenie urządzeń do wszystkich zainteresowanych
akcją szkół obszaru, na którym działa.
Tekst i zdjęcia: Kajetan Syguła

Fontanna w ZS w Chróścinie.

Zdrowa woda, do której uczniowie będą mieli nieograniczony dostęp dzięki zamontowanym w szkołach fontannom,
to alternatywa dla słodkich, często szkodliwych, napojów.
Urządzenia wyposażone w higieniczne, antybakteryjne filtry są w zasadzie bezobsługowe, w bezpiecznych dla dzieci
łagodnych kształtach. „Poidełka” montowane są na wysokości, która pozwala korzystać z wody również uczniom pierwszych klas. Woda, którą piją dzieci i młodzież to dobra woda
dostarczana z sieci wodociągowej Związku Gmin PROKADO. O tym, jakiej jakości dzieci piją wodę, ich rodzice mogą
sprawdzić na stronie internetowej prokado.pl. W zakładce
„Nasza woda” są publikowane bieżące wyniki badań wody
dostarczanej przez Związek Gmin PROKADO. Na terenie
gminy Dąbrowa fontanny zamontowane zostały w Zespole Szkół w Chróścinie oraz w Zespole Szkół w Dąbrowie.
W obu placówkach dzieci i młodzież często korzystają z dostępnej bez ograniczeń wody - takie urządzenie to dla nich
niezwykła atrakcja. Uczniowie zdradzają, że fontanny wody

Dostawcą wody dla mieszkańców gmin Prószków, Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice od 1993 roku jest
Związek Gmin PROKADO, którego zadaniem jest przygotowanie odpowiednich do tego celu warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych. Jednostka realizuje to zadanie m.in korzystając z sieci wodociągowych
znajdujących się na terenach zrzeszonych gmin, systematycznego prowadzenia badań laboratoryjnych oferowanej wody oraz sprawowania nadzoru, instruktażu specjalistycznego i wdrażania postępu technicznego. Związek
Gmin PROKADO finansuje swoją bieżącą działalność, jak i zaplanowane inwestycje, ze środków własnych uzyskanych w toku funkcjonowania. W celu optymalizacji działań Związku zostały powołane dwa organy. Władzą
stanowiącą i kontrolną jest Zgromadzenie Związku. Zarząd Związku, organ wykonawczy, jest w szczególności
odpowiedzialny za efektywne gospodarowanie majątkiem Związku. Związek Gmin PROKADO jest jednostką
nastawioną na dynamiczny rozwój technologiczny i organizacyjny, dbającą jednocześnie o najwyższą jakość
świadczonych usług, korzystając przy tym z najlepszych dostępnych metod badawczych
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AZBEST / NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku
Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków
o udzielenie dotacji na
usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Opolskiego, w ramach którego
Gmina Dąbrowa ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z powyższym Gmina Dabrowa planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji

wyroby zawierające azbest. Kosztami kwalifikowanymi, które zostaną poryte z budżetu Gminy Dąbrowa oraz środków
WFOŚiGW w Opolu są: demontaż, transport i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. W przedsięwzięciu
mogą brać również udział właściciele nieruchomości, którzy
posiadają wyroby azbestowe już zdemontowane. Wydatki
związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie
gminy oraz na stronie internetowej www.gminadabrowa.pl)
należy składać w terminie do 10 lutego br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa przy ul. ks. prof. J. Sztonyka
56 w Dąbrowie.
O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku, w ramach
dostępnych środków finansowych.
Informacji udziela również pracownik Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11) – tel. 774641010 w. 111 lub
774641058.

Nieodpłatna pomoc prawna - nowy harmonogram

Od stycznia 2017 r. obowiązuje nowy harmonogram z nowymi punktami nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla mieszkańców Naszej Gminy najważniejsza informacja to ta, że
jednym z nowych punktów jest Urząd Gminy Dąbrowa ul.
Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, pok. nr 110, tel. 77 46 410
10 wew. 210, godziny otwarcia punktu pomocy prawnej:
poniedziałki od 11.00 do 15.00.

•

•

Pomoc prawna przysługuje (dokumenty do okazania):
•
•
•
•

•
•
•
•

osobie, która nie ukończyła 26 lat (dokument tożsamości),
osobie, która ukończyła 65 lat (dokument tożsamości),
osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały
przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia
lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie),
osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający
ciążę),
kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
weteranom (ważna legitymacja weterana).

Pomoc prawna będzie polegała na:
•
•

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,

pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
prawa ubezpieczeń społecznych,
prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
•
•
•

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Stała zakładka dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej
znajduje się w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Dąbrowa (www.bip.gminadabrowa.pl).
Grzegorz Jeziorańśki
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WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ
DĄBROWA
Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56
pok. Nr 110, tel. 77 46 41 010 wew. 210

1

2

NIEMODLIN
Zespół Szkół, ul. Opolska 34
pok. Nr 16, tel. 697 685 812

Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 12.00 – 16.00

TUŁOWICE
Urząd Gminy, ul. Szkolna 1
pok. Nr 21, tel. 77 46 00 143 wew. 28

Piątek: 9.00 – 13.00

TURAWA
Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C
pok. Nr 27, tel.77 42 12 012 wew. 122
ŁUBNIANY
Urząd Gminy, ul. Opolska 104
pok. Nr 7, tel. 77 42 70 589

3

Poniedziałek: 11.00 – 15.00

KOMPRACHCICE
Urząd Gminy, ul. Ks. B. Bilińskiego 2
pok. Nr 5, tel. 77 46 47 305

POPIELÓW
Samorządowe Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34
pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193
DOBRZEŃ WIELKI
Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44
pok. Nr 4, tel. 77 46 95 483 wew. 213

Fundacja
TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn

Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek: 9.00 – 13.00
Piątek: 9.00 – 13.00

Fundacja
TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn

Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 11.00 – 15.00

OZIMEK
Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4
pok. Nr 7, tel. 77 46 51 139

Poniedziałek: 9.00 – 14.00
Środa: 9.00 – 14.00

SUCHY BÓR (gm. Chrząstowice)
Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2
tel. 77 45 45 027

Wtorek: 14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Daszyńskiego 6
Parter, tel. 77 46 48 062
TARNÓW OPOLSKI
Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6
pok. Nr 2, tel. 77 46 40 881

Stowarzyszenie OPPEN
Obywatel Prawo Edukacja
Nowatorstwo
ul. Duboisa 18/3
45-070 Opole

Czwartek: 12.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 14.00

4

OPOLE
Starostwo Powiatowe, ul. 1-Maja 29
pok. Nr 1, tel. 77 54 15 148

Poniedziałek: 15.00 – 19.00
Wtorek: 15.00 – 19.00
Środa: 15.30 – 19.30
Czwartek: 14.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 12.00

5

OPOLE
ul. Ks. Opolskich 27
pok. Nr 3, tel. 697 686 123

Poniedziałek: 8.00 – 12.00
Wtorek: 8.00 – 12.00
Środa: 7.30 – 11.30
Czwartek: 10.00 – 14.00
Piątek: 12.00 – 16.00
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Okręgowa Izba
Radców Prawnych
w Opolu

Okręgowa Rada
Adwokacka w Opolu
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EDUKACJA

Stawiamy na bezpieczeństwo
ZS W CHRÓŚCINIE
Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem w działalności każdej
placówki oświatowej. Bezpieczny uczeń w klasie, na przerwie, na wycieczce, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, imprezach
szkolnych to jedno z kluczowych zadań, jakie stawia sobie właściwie
funkcjonująca szkoła.
Kwestie bezpieczeństwa rozstrzyga obowiązujące prawo, ale bezpieczna
szkoła to nie tylko paragrafy, procedury, regulaminy, ale także konkretne
działania, które w znaczący sposób wpływają na poprawę bezpieczeństwa
w środowisku szkolnym. Mając to na uwadze w Zespole Szkół w Chróścinie podejmowane są różnorodne inicjatywy dotyczące tej sfery życia szkolnego. Biorą w nich udział nauczyciele i pracownicy szkoły, jak również
uczniowie.
Zorganizowane w ostatnim czasie warsztaty z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego czy szkolenie „Opieka nad dzieckiem chorym na
cukrzycę w placówce oświatowej” pod patronatem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą poszerzyły wiedzę osób dorosłych
pracujących w szkole, natomiast zajęcia „Ratujemy i uczymy ratować”
prowadzone przez gimnazjalistów, pod opieką p. Małgorzaty Steciuk, dla
młodszych kolegów ze szkoły podstawowej oraz przedszkola zaopatrzyły
w niezbędne wiadomości dzieci i młodzież.
Poprawie bezpieczeństwa służyła również akcja informacyjna, polegająca na umieszczeniu na drzwiach każdej klasy, zasad postępowania
w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, a także wyposażenie
w dodatkowe apteczki pracowni przedmiotowych (m.in. pracowni biologiczno-chemicznej, pracowni przyrodniczej), w których występuje zwiększone ryzyko wypadku.
Wierzymy, iż wszystkie te działania procentować będą zarówno zwiększeniem bezpieczeństwa, jak i wzrostem świadomości naszej szkolnej spoKrystian Iwański
łeczności. 					

Weekendowa wyprawa do Kotliny Kłodzkiej
ZS W CHRÓŚCINIE
W jeden z ostatnich weekendów minionego roku członkowie koła turystycznego „TRAMP – EK” działającego przy
ZS w Chróścinie po raz kolejny wyruszyli na pełen przygód turystyczny szlak. Tym razem celem wyprawy była
Ziemia Kłodzka.

Podróż, w którą udało się 18 gimnazjalistów wraz z opiekunami p. Renatą Daszkiewicz i p. Krystianem Iwańskim,
rozpoczęła się wczesnym świtem, w mroźny sobotni poranek
na stacji „Chróścina Opolska”. Stąd członkowie wyprawy
dotarli pociągiem do Wrocławia, a następnie przez Kłodzko
do Dusznik Zdroju (przepiękną, malowniczą trasę kolejową
z Kłodzka do Kudowy Zdroju uruchomiono po wielu latach
przerwy).
W Kotlinie Kłodzkiej na uczestników wyjazdu czekało
mnóstwo atrakcji: wspinaczka po 665 schodach na Szczeliniec
Wielki (najwyższy szczyt Gór Stołowych – 919 m n.p.m.),
który odwiedziło wcześniej wiele znanych osobistości, m.in.
król pruski Fryderyk Wilhelm II, Johann Wolfgang von Goethe oraz ówczesny poseł w Prusach, późniejszy prezydent
USA John Quincy Adams; gorąca herbata przy dźwiękach
gitary w Schronisku „Na Szczelińcu”; wędrówka skalnym labiryntem; chwila refleksji nad przemijaniem w Kaplicy Czaszek w Czermnej; „łyk” leczniczej wody w Parku Zdrojowym
w Kudowie Zdroju, a także wizyta w kręgielni w Dusznikach
Zdroju. Nie zabrakło oczywiście wspólnie przygotowywanych posiłków, długich wieczornych rozmów, zabawy i śmiechu.
Tej „nietypowej” lekcji geografii oraz właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej młodzież gimnazjalna
z Chróściny na pewno długo nie zapomni.Krystian Iwański
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Rozśpiewana Emilia Homenda

10 grudnia w Łambinowicach odbyły
się przesłuchania do II etapu Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek
im. Kazimierza Szwarlika. Zwycięsko
z miejscowej sali widowiskowej „Pandora” wyszła Emilia Homenda, która reprezentowała Studio Piosenki działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie.

Zdj. Magdalena Janoszka

12 stycznia 2017 r. w czasie II etapu Festiwalu, tym razem w siedzibie Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Będzinie, Emilia prezentowała swój talent
muzyczny przed profesorskim jury, w skład
którego wchodził m.in. prof. dr hab. Jerzy
Rachubiński z Akademii Muzycznej im. Gra-

żyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Choć Emilii nie udało się otrzymać promocji do Koncertu Galowego, to godnie
reprezentowała naszą gminę na tak prestiżowym konkursie. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. 						
(red)

GWIAZDKA NA GWIAZDKĘ
ZS W DĄBROWIE
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres. W tym czasie różne instytucje
i organizacje, min. Polski Czerwony Krzyż oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
myślą szczególnie o osobach potrzebujących wsparcia.

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Mieczysław Sienkiewicz

Srogi luty
Mroźny i srogi, okrutny i zły,
tak dawniej znaczyło słowo luty.
Stąd też nazwa miesiąca się wzięła,
i z czasem na stałe tak się przyjęła.
Luty nie jest jednak okrutny i zły,
nie ma w tym prawdy ani krzty.
Mroźny i srogi, owszem, zgoda,
luty lubuje się w srogich chłodach.
Ale tam, po co wywody i dogmaty,
krótki jest, więc szybciej do wypłaty.
Cóż, ziemia się tak dziwnie obraca,
Przez co, ten miesiąc człowiek skraca.
Widoczne już dni dłuższych znaki,
kluczem przylatują pierwsze ptaki.
Żurawie i gęsi w czasie lotu gęgają,
oto już jesteśmy - znak głosem dają.
Ze snu zimowego borsuki się budzą,
a niedźwiedzie o pokarm się trudzą.
Poczuł już ciepła pierwsze tchnienie,
przebiśnieg, przedwiośnia natchnienie.
I spod śniegu odważnie się przebija,
mówiąc: już jestem, niech zima mija.
Kiedy słońce jest swe płatki rozkłada,
kuli się, kiedy chłód i mrok zapada.
Słońce na niebie już świeci z ochotą,
a dni chłodne z ciepłymi się plotą,
Wierzby swe pierwsze pąki puszczają,
bazie lub kotki puchate, tak je nazywają.
To oznaki pierwsze wiosennej szaty,
mienią się w słońcu jak złote dukaty.

Zaszczepiając uczniom wrażliwość i potrzebę dzielenia się z innymi, w grudniu
w Zespole Szkół w Dąbrowie zorganizowano akcję pomocy świątecznej pod znakiem „Czerwonokrzyskiej gwiazdki”.
Dzięki wielkim sercom dzieci oraz hojności ich rodziców pozyskaliśmy dużą
ilość produktów żywnościowych trwałych. Świąteczną pomoc skierowaliśmy do
potrzebujących wsparcia. Zebrane dary przekazaliśmy pracownikom OPS w Dąbrowie.
Ponadto połączone chóry naszej szkoły „Allegro” oraz „Kaprys” pod kierunkiem
mgr Doroty Słomki zaśpiewały kolędy i pastorałki, uświetniając spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z gminy Dąbrowa.
Odczucie radości dawania i dzielenia się z potrzebującymi upewnia nas w poczuciu czynienia dobra. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki
którym mogliśmy podarować potrzebującym radosne Święta Bożego Narodzenia.
Beata Derda

STYCZEŃ 2017

						

Ciche sady i lasy splątane we mgle,
przed burzą, tą, co wiosną się zwie.
Wszyscy już porywów jej czekamy,
otwarte nasze serca i ogrodów bramy.
Na kwiatów i zielenią nasycony gaj,
czekamy, aż nadejdzie wreszcie maj.
Czekamy na wiosnę, jesteśmy gotowi,
pełni wiary, że jak co roku nas odnowi.
Że znów zapał serca i radość przyniesie,
po chłodach zimy, zastoju i regresie.
Na wiosnę czeka przecież każdy z nas,
by ją przeżyć w uniesieniu kolejny raz.
Dąbrowa, dnia 6 września 2016
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DĄBROWSKIE SKARBY

W związku z przygotowywaną publikacją

poszukujemy dokumentacji
dotyczacej
Zamku w Dabrowie.
‚
‚
Zwracamy się z prośbą
o udostępnienie wszelkich

]GMHþGRNXPHQWyZLLQQ\FKPDWHULDãyZ
‚
Będziemy wdzięczni za umożliwienie ich opublikowania.
Kopię, skan, zdjęcie posiadanej dokumentacji można przesłać
na adres e-mail: dabrowskieskarby@gmail.com
W razie pytań prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, tel. 77 464 10 10
lub Łukaszem Litwinowiczem, tel. 792 141 194.

Zamek w Dabrowie
‚
g m i n a D ą b rowa ʕ p ow i at o p o l s k i

