- Zawody PROKADO, s. 8
- Lukas Gogol, s. 2

- Dbajmy o środowisko, s. 9

- Wyróżnienie dla A. Wachowskiego, s. 2 - Usuwanie azbestu, s. 9
- Zawody strażackie, s. 3

- Gminni dzielnicowi, s. 9

- Nasi judocy w Świdnicy, s. 3

- Ochrona przed czadem, s. 10

- Z życia Prądów, s. 3

- Ochrona przed wichurą, s. 10

- Coś dla seniorów, s. 4
- Prezent dla Wawelna, s. 4
- Warsztaty fotograficzne, s. 4

- Psie odchody, s, 11
- Mapa Borów Niem., s. 11

- Dożynki w Naroku, s. 5
- Nowy klub Disco Polo, s. 6
- Turniej w szczypiorniaka, s. 7
- Z boisk piłkarskich, s. 7
- „Bieg Pamięci”, s. 8
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AKTUALNOŚCI

Pomóżmy Lukasowi rozwijać talent

Lukas Gogol to niezwykle uzdolniony 15-latek mieszkający
w Chróścinie. Od dziecka jego pasją jest gra na akordeonie.
Ostatnio o naszym mieszkańcu zrobiło się głośno za sprawą
bardzo udanego występu w programie „Mam talent”. Jury
zakwalifikowało Lukasa do półfinałowego programu.
Lukas uczęszcza do trzeciej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu i równolegle uczy
się w Gimnazjum Plastycznym. Swoją przygodę z akordeonem
rozpoczął przeszło 10 lat temu i od tamtego czasu nieprzerwanie doskonali swój warsztat muzyczny. Na jego koncie znajdują
się liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych.
O mieszkańcu Chróściny zaczęto mówić po występie w popularnym programie „Mam talent”, w którym otrzymał od Agnieszki Chylińskiej „Złoty Guzik” i tym samym awansował do
etapu półfinałowego. Lukas prezentował swoje umiejętności na
pożyczonym ze szkoły akordeonie, marzy jednak o swoim własnym, który pozwoli mu rozwijać pasję.
Nowy instrument to wydatek rzędu 45 tyś zł. W zbiórkę zaangażowała się chróścińska społeczność, jednak cena akordeonu
jest znaczna, dlatego warto wspomóc tego młodego człowieka
i przekazać wybraną sumę na jego zakup. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:

https://zrzutka.pl/akordeon-dla-lukasa
W zbiórce liczy się każda złotówka. Im więcej osób zaangażuje się w akcję, tym szybciej uzbieramy pożądaną sumę. (red) Zdjęcie: archiwum prywatne Lukasa Gogola

Prestiżowe wyróżnienie dla
Andrzeja Wachowskiego
W połowie września podczas uroczystej gali 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych mieszkaniec
Chróściny Andrzej Wachowski (Producent Programu „Na Osi”)
został nagrodzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę złotym medalem zasługi.
Mieszkaniec Chróściny został doceniony za wieloletnią służbę w branży transportowej oraz zasługi na rzecz szeroko pojętego transportu drogowego oraz środowiska przewoźniczego. Jest to pierwsza tego rodzaju nagroda uzyskaną przez producenta telewizyjnego. Odznaczenie wręczone
zostało przez doradcę Prezydenta RP Agnieszkę Lenartowicz-Łysik. Serdecznie gratulujemy!
Stowarzyszenie Miłośników Chróściny
KONTAKT DO REDAKCJI
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AKTUALNOŚCI

Druhny z OSP Żelazna mistrzyniami powiatu!
Nasi strażacy zaliczyli bardzo udany występ na X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które rozegrane
zostały 30 września w Kotorzu Małym.
4 jednostki reprezentowały naszą gminę na X Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych: żeńskie drużyny OSP Żelazna i OSP Dąbrowa oraz męskie OSP Żelazna i OSP Chróścina.
Druhom z OSP Żelazna nie udało się obronić zeszłorocznego tytułu mistrzowskiego i ostatecznie strażacy z Żelaznej zakończyli rywalizację na czwartym miejscu. Bardzo udany debiut
zaliczyli strażacy z OSP Chróścina, kończąc jako szósta drużyna
zawodów.
Druhny z OSP Żelazna nie miały sobie równych i zasłużenie znalazły się na pierwszym miejscu podium. Żeńska drużyna
z Dąbrowy debiut zakończyła na 9. miejscu. Serdecznie gratulu(red)
jemy zwycięzcom i debiutantom! 			

Nasze mieszkanki powalczyły w Super Lidze Judo w Świdnicy

W dniach 23-24.09.2017 r. w Świdnicy odbyła się Super Liga Judo
pod patronatem dwukrotnego Mistrza Świata Rafała Kubackiego:
VIII Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Judo.

W niedzielę na tatami do walk
o medale walczyło pięciuset judoków z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego,
dolnośląskiego oraz cztery kluby
z Czech. Wśród zawodników znalazły się dwie dziewczynki z gminy
Dąbrowa trenujące judo w Klubie
Sportów Walki Opole pod okiem
trener Jolanty Brożyny: Anita Cieślik z Ciepielowice, która zajęła
I miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz Zuzanna Gasek z Lipowej, która zakończyła zawody na IV
miejsce.
Marta Cieślik

Ciekawa inicjatywa
Małgorzaty Żytyńskiej
PRĄDY
Mieszkanka Prądów Małgorza Żytyńska zaprojektowała tablicę informacyjną,
która w najbliższym czasie zostanie wykonana ze środków Funduszu Sołeckiego
na rok 2017 i zainstalowana w Parku pod
Brzozami.
Na tablicy znajdą się informacje dotyczące położenia sołectwa, zabytków i atrakcji turystycznych. Pojawią się również wzmianki
na temat historii Prądów. Gratulujemy inicja(red)
tywy! 				
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AKTUALNOŚCI

Świetlica wiejska i klub seniora w Dąbrowie
DĄBROWA
W zakupionym przez gminę w ubiegłym roku budynku
mieszczącym się obok remizy w Dąbrowie powstanie świetlica wiejska i klub Seniora+. Środki przeznaczone na remont obiektu zostały pozyskane z programu Senior+ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i uzupełnione
wkładem własnym gminy Dąbrowa.

Jeszcze słów kilka o samym programie Senior+. W marcu
2017 roku Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 projekt polegający na utworzeniu i wyposażeniu klubu seniora. Gmina
Dąbrowa złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł jako jedna ze 130 gmin z całej Polski.
Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie
sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Seniorów +.
Program przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 60
roku życia. Seniorom zostaną zaproponowane zajęcia aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb. W ramach programu udostępniana będzie infrastruktura zapewniająca aktywne spędzanie
wolnego czasu, a także zaangażowanie seniorów w działania
samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Zajęcia będą
się odbywać codziennie w wymiarze 2 godzin.
(red)

12 października została podpisana umowa na roboty remontowe obejmujące wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych, nowych podłóg, sufitu, docieplenie stropów, zmiana
konfiguracji pomieszczeń wewnętrznych i doświetlenie wnętrza poprzez wykonanie nowych otworów okiennych.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcami robót zostały firmy: Dach Bud pana Mateusza Gleja oraz Impost
pana Tomasz Duszyńskiego. Koszt inwestycji 235 tys. zł.

Miły gest chróścińskiej społeczności.
Prezent dla sąsiadów z Wawelna
CHRÓŚCINA
W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Chróściny Katarzyna
Gołębiowska-Jarek (prezes) oraz Magdalena Podsada (członek zarządu) z okazji XX-lecia Programu Odnowy Wsi wręczyły sąsiedniej miejscowości Wawelno obraz na płótnie jako
wyraz uznania za wkład miejscowości na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Gratulujemy
inicjatywy! 						
(red)

GOKiR zaprasza na warsztaty fotograficzne

Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe na warsztaty fotograficzne przy GOKiR Dąbrowa. Proponujemy zajęcia
dla początkujących i zaawansowanych. Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne, w miarę możliwości odbywają się także w plenerze.

Tematyka:
• kompozycja i kadrowanie, czyli jak od razu robić lepsze
zdjęcia,
• podstawy obsługi aparatu cyfrowego: omówienie funkcji
dostępnych w aparacie i sposobu ich wykorzystania oraz
efektów jakie można uzyskać,
• fotografia tematyczna, np.: portret, krajobraz, architektu-

•
•
•

ra, makrofotografia, reportaż, fotografia reklamowa, panoramy, fotografowanie o różnych porach,
prawa i obowiązki fotografa, czyli co można oraz jak
uniknąć konfliktów z prawem w trakcie wykonywania
i publikowania zdjęć,
sprzęt fotograficzny,
inne zagadnienia w zależności od potrzeb i zainteresowań
uczestników.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 31 października
(wtorek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Karczowie. Terminy zajęć do uzgodnienia z uczestnikami. Informacje pod numerem tel. 609 547 182. 		
gokir
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ŚWIĘTO PLONÓW W NAROKU

Starożytny Narok - dożynki inne niż wszystkie
NAROK

W Naroku odbyły się dożynki wiejskie. Tym razem tematem przewodnim była starożytność. Dzięki licznym dekoracjom, kostiumom i potrawom mogliśmy się przenieść
w czasy starożytnej Grecji, Rzymu, Egiptu.

przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek. Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich sponsorów
oraz przybyłych gości.
Roksana Odziomek

Całość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym
pod wezwaniem św. Floriana, której przewodniczył ks. prob.
Witold Walusiak. Następnie zaproszeni goście wraz z rolnikami udali się do sali wiejskiej na uroczysty obiad. Pomimo
niesprzyjającej aury nie mogło zabraknąć tradycyjnego korowodu, który przejechał ulicami Naroka.

Dalsze obchody odbyły się na boisku wiejskim. Część
artystyczną rozpoczęło uroczyste zapalenie znicza dożynkowego. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiło przekazanie
chleba i wina na ręce wójta Marka Lei i ks. Proboszcza.
Na dożynkach mogliśmy podziwiać występy Publicznego
Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku. Po
prezentacji najmłodszych nadszedł czas na konkursy: wyścig
rydwanów, budowanie piramid oraz owijanie mumii. Nie
mogło również zabraknąć naszej wizytówki, czyli narockiej
młodzieży. Tym razem młodzi artyści postawili na bajkową
piosenkę o Herkulesie oraz taniec rodem ze starożytnego
Egiptu.
W trakcie dożynek nagrodzono uczestników korowodu
oraz mieszkańców, którzy udekorowali swoje posesje. Koniec części artystycznej symbolizowało zgaszenie znicza dożynkowego. Całość zwieńczyła zabawa taneczna do późnych
godzin wieczornych.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
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ROZRYWKA

W Chróścinie otwarto nowy klub w rytmie Disco Polo
CHRÓŚCINA

W każdą sobotę od godziny 19:00 w studio telewizyjnym
w Chróścinie Opolskiej odbywają się jedyne w swoim rodzaju imprezy taneczne w rytmie popularnej muzyki rozrywkowej disco, disco polo i rock polo. Niepowtarzalność zabaw
zapewniają multimedialne ściany obiektu, na których wyświetlane są najnowsze teledyski pochodzące z najbardziej
znanych wytwórni. W profesjonalnym studio telewizyjnym
zaaranżowanym na czas imprez na salę klubową z parkietem
tanecznym można nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć popularnych wykonawców muzycznych w akcji.
Wielu z nas słucha tej muzyki na co dzień choćby w radiu, ale
zwykle nie mamy okazji nawet zobaczyć, jak wygląda teledysk do
ulubionej piosenki. W naszym klubie dajemy Państwu taką możliwość. A aranżacje tych klipów są naprawdę fascynujące. Przygotowując zestaw piosenek na imprezy – z przyjemnością podziwiamy, jakie oryginalne pomysły mają wykonawcy muzyczni – mówi
Aleksandra Donocik z Telewizyjnego Studia Brawo z Chróściny.
Przedsmak imprez można zobaczyć w kilku odcinkach produkowanego przez nas programu telewizyjnego pod nazwą taką jak
nazwa naszego klubu „Brawo Disco Polo”, które można oglądać
w telewizji NTL Radomsko dostępnej na platformach cyfrowych
oraz na naszej stronie internetowej www.tvbrawo.pl w zakładce
Disco Polo – dodaje.
Imprezy ruszyły w klubie z końcem września i cieszą się co-

Zdjęcia: Studio Brawo

raz większą popularnością. Przyjeżdżają na nie miłośnicy muzyki
i tańca z całej Opolszczyzny, a zdarza się, że zaglądają także ludzie znani. Ostatnio podczas jednego z wieczorów w klubie nieoczekiwanie pojawił się prowadzący program „Na Osi”, znany
aktor, Piotr Zelt. Warto zatem zaglądać, bo nigdy nie wiadomo,
kogo będzie można zobaczyć – czy to na ekranie, czy na żywo.
Organizatorzy na bieżąco dopasowują swoją ofertę do potrzeb
gości. Wprowadziliśmy więcej muzyki znanej z lat 80. i 90-tych,
bo prosili o to nasi goście. Modyfikujemy także menu, w którym,
na życzenie naszych klientów pojawił się klasyczny śledzik – zdradza Donocik.
Organizatorzy przygotowują także imprezy tematyczne. Już
28 października odbędzie się zabawa w stylu Halloween, na którą
goście powinni przyjść przebrani. Inwencja się opłaci, ponieważ
właściciele najciekawszych przebrań zostaną nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Studio Brawo. Kto nie znajdzie
czasu na przygotowanie odpowiedniego outfitu, będzie mógł
skorzystać z przygotowanej na miejscu wypożyczalni, a w oprawie muzycznej znajdą się na pewno najbardziej mroczne z teledysków z kolekcji disco, jak choćby Thiller Michaela Jacksona.
Barmanki zapowiadają także przerażające niespodzianki w menu
i wystroju klubu.
Przygotowywane są również andrzejki, które odbędą się w klubie 25 listopada. Wstęp będzie płatny jak zawsze – 10 złotych, ale
gwarancję miejsca siedzącego trzeba sobie wykupić w cenie 20
złotych od osoby i już prowadzone są zapisy. Wszyscy Andrzeje
w ten wieczór zostaną wpuszczeni gratis, a każdy gość otrzyma
od organizatorów ciasteczko z wróżbą i zagrychę w postaci pajdy
chleba ze smalcem. Wszystkie imprezy prowadzą wspólnie – DJ
Rafał – wprost z DJ-ki oraz DJ Yaco z wirtualnego telewizyjnego
studia, w którym przy okazji powstaje program telewizyjny.
Studio mieści się przy głównej trasie (droga nr 435) z Opola
w kierunku Niemodlina przy skrzyżowaniu ulic Niemodlińskiej
i Nowowiejskiej. Niełatwo przeoczyć ten sporych rozmiarów
budynek z wiatrakiem i półkolistym dachem. Wieczorem, a imprezy rozpoczynają się o godz. 20:00, hol i wejście podświetla
diodowa iluminacja. Tuż przy klubie (po przeciwnych stronach
skrzyżowania) przygotowane są miejsca parkingowe dla osób
chcących przyjechać na imprezy samochodem. Nietrudno będzie
się tu dostać także autobusem miejskim linii nr 16 lub pociągiem
relacji Opole-Wrocław. Wygodny dojazd, a także powrót zapewnić mogą również kierowcy współpracującej ze studiem korporacji Taxi-Odra. 					
(red)
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SPORT

I Dąbrowski Turniej Amatorów w Piłce Ręcznej

Weekend z 23-24 września w Dąbrowie zdecydowanie stał
pod znakiem piłki ręcznej. Wszystko za sprawą I Dąbrowskiego Turnieju Amatorów w Piłce Ręcznej i drużyn, które w tych dniach walczyły o miano najlepszej.

bramki strzegli Monika Filińska z Tarnowa oraz Mateusz Machajda z Orawy. Statuetki królów strzelców przypadły Paulinie Jaworskiej z Grodkowa i Mateuszowi Myczkowskiemu
z Gorzowa Wlkp.
Perfekcyjnie przygotowany turniej to wielotygodniowa
praca działaczy sekcji piłki ręcznej SSKF KS Dąbrowa z Andrzejem Dolipskim na czele. Serdecznie dziękujemy za trud
włożony w organizację imprezy! Trzymamy kciuki, by nic nie
stanęło na przeszkodzi w organizacji II Dąbrowskiego Turnieju Amatorów w Piłce Ręcznej.
(red)

W dąbrowskiej hali do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów
męskich i 4 drużyny kobiece: TSR Orawa, SPR OSP Seligów,
Hutnik Kraków, Handball Gorzów Wlkp. Sport House Team,
KS Dąbrowa, Orlik Brzeg. Zespoły kobiece: TOR Dobrzeń
Wlk., Olimp Grodków, MŻK Brzeg, WMT Tarnów.
Na turnieju nie brakowało emocji. Kibicom szczególnie do
gustu przypadł kobiecy półfinał pomiędzy zespołami TOR-u
Dobrzeń i MŻK Brzeg oraz mecz o 3. miejsce, w który na
przeciw siebie stanęły zawodniczki TOR-u Dobrzeń i WMT
Tarnów. Oba spotkania zakończyły się remisem, więc o ostatecznym rozstrzygnięciu decydowały rzuty karne. Z pierwszego pojedynku zwycięsko wyszły szczypiornistki z Brzegu.
W drugim spotkaniu zwyciężyły piłkarki z Dobrzenia. W finale naprzeciw siebie stanęły drużyny z Grodkowa i Brzegu.
Zdecydowanie bardziej doświadczoną i ograną drużyną okazała się Olimpia Grodków, pokonując rywalki 14 do 10.
Niemniej dramatyczne były rozgrywki mężczyzn, bowiem
trzy zespoły zakończyły turniej z taką samą ilością punktów.
O końcowym wyniku decydować musiała zatem liczba zdobytych bramek. Najlepiej w tej klasyfikacji wypadli goście
z Gorzowa, drugie miejsce przypadło drużynie z Krakowa,
podium zamknęła ekipa z Orawy.
Za najlepszego rozgrywającego wśród kobiet uznano Marcelinę Migoń reprezentującą team z Grodkowa, wśród panów
najlepszym okazał się Michał Wójt z Orawy. Najlepiej swojej Zdjęcie: KS Dąbrowa

Niezły początek sezonu w wykonaniu naszych piłkarzy

Postanowiliśmy sprawdzić, jak radzą sobie nasze zespoły na boiskach Opolszczyzny. Poniżej zamieszczamy tabelę,
w której prezentujemy szczegółowe dane na temat naszych drużyn (stan na 20.10.2017 r.). 			
(red)
Klasa
Liczba
Liczba
rozgrywkowa meczów
punków
LZS Mechnice
OKR. I
10
19
LZS FC Żelazna
A gr. 2
9
15
KS Dąbrowa
B gr. 5
9
21
LZS Niewodniki
B gr. 5
9
1
*drużyna KS Dąbrowa ex aequo z GZ LZS Brynica
Drużyna

Liczba
Liczba
Miejsce zwycięstw
remisów
5.
6
1
5.
5
0
*1.
6
3
14.
0
1

Liczba
porażek
3
4
0
8

Zdecydowanie najlepiej w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 radzą sobie piłkarze KS Dąbrowa.
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Liczba
bramek
25:16
28:25
20:9
5:48

Zdjęcie: KS Dąbrowa
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EDUKACJA / SPORT

Pobiegli w „Biegu Pamięci”
ZS W CHRÓŚCINIE
Już po raz drugi młodzież z Chróściny pobiegła w nocnym Biegu Pamięci (Polska Nowa Wieś - Wieluń) ku czci pierwszych
ofiar cywilnych II wojny światowej.
Biegacze wraz ze swoimi kolegami z Wielunia, Płońska oraz miasta
partnerskiego Gminy Wieluń – Osterburga – pokonali trasę o długości
110 km rozpoczynającą się na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, skąd startowały niemieckie samoloty 1 września 1939 do ataku na
Wieluń. Całonocna sztafeta dotarła do Wielunia 1 września o godzinie
4.40, gdzie podczas obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej
przekazała ogień pokoju biegaczom z Ostrzeszowa, Sieradza i Burzenina. Tu warto dodać, iż na odbywającą się o świcie uroczystość przybyło
wielu znamienitych gości. Wśród nich byli naoczni świadkowie walk,
weterani i kombatanci. Do Wielunia przyjechał również prezydent RP
Andrzej Duda oraz wielu przedstawicieli rządu, sejmu i senatu.
Uczniom i absolwentom dziękujemy za godne reprezentowanie
szkoły i gminy oraz gratulujemy wytrwałości i kondycji!
					
Krystian Iwański

Wzorowa postawa uczniów w turnieju sportowym PROKADO
Ponad 130 uczniów szkół podstawowych z terenu
gmin: Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice wzięło udział w kolejnej edycji imprezy sportowo-integracyjnej, której organizatorem był Związek
Gmin PROKADO. Osią wydarzenia, które odbyło
się 22 września 2017 r. w Krapkowicach były zawody
pływackie oraz rozgrywki w piłkę siatkową i nożną.
Reprezentacjom gmin kibicowali ich szkolni koledzy i
koleżanki - najciekawsza forma kibicowania również
została doceniona przez pomysłodawców spotkania.
Impreza odbyła się na Pływalni „Delfin” w Krapkowicach oraz na terenie pobliskiego kompleksu sportowego.
Przypomnijmy, że tegoroczne wydarzenie organizowane
pod hasłem „PROKADO nieza_WODNI” to kolejna akcja, której celem jest zachęcenie młodych mieszkańców
obszaru do zdrowego trybu życia.
W piątek 22 września br. uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w indywidualnych zawodach pływackich oraz sztafecie pływackiej, a także w meczach siatkówki oraz piłki nożnej.
Każda z ekip była też dopingowana przez swoich
szkolnych przyjaciół, a przygotowanie do kibicowania
było także doceniane w ramach akcji „My to Wy!”.
Młodzi sportowcy dali z siebie wszystko, bawiąc się
i rywalizując zgodnie z zasadą fair play. Każdy otrzymał
od Związku Gmin PROKADO medale oraz sportowe
upominki, które wręczali: Andrzej Kasiura - Burmistrz
Krapkowic, Marek Leja - Wójt Gminy Dąbrowa, Leonard
Pietruszka - Wójt Gminy Komprachcice, Sławomir Augustyniak - Zastępca Przewodniczącego Związku Gmin
PROKADO, Georg Gonschior - Członek Zarządu, Andrzej Malinowski - Członek Zarządu, Gerard Cebula przedstawiciel Gminy Prószków w Zgromadzeniu Związku Gmin PROKADO
Nasza drużyna na turnieju sportowym PROKADO
zdobyła pierwsze miejsce w sztafecie pływackiej oraz
trzecie w siatkówce i piłce nożnej. Dodatkowo nasi uczniowie otrzymali pierwsze miejsce w kategorii fair play
za najlepszy doping. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za postawę!					
(red) Zdjęcia: Studio EMKA - Marek Doskocz
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Nie palmy śmieci w kotłowniach. Dbajmy o siebie i środowisko
W związku z rozpoczynającym się
sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom gminy o obowiązującym zakazie spalania
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych.

Niektórzy właściciele nieruchomości, ogrzewając mieszkania, pozbywają się zbędnych śmieci (butelek i opakowań
z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, zużytych opon), nie zważając na szkodliwe
skutki swojego postępowania.
Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne
związki chemiczne, takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór,
cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje
te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania
licznych chorób.
Ponadto piece domowe nie są przystosowane do spalania
śmieci, gdyż proces spalania odpadów w ramach odzysku energetycznego wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie
w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej
sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do
zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zacza-

dzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
Chorobotwórcze substancje przenoszą się w powietrzu do
otoczenia, osiadają na roślinach i przedmiotach, a następnie
przez opady atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz z pożywieniem (np.
uprawianymi warzywami, owocami, zbożami) i wdychanym
powietrzem związki te dostają się do naszego organizmu.
Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych oraz
naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo.
Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, należy przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.
Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. Dbajmy
o środowisko!
Czym grozi spalanie?
W procesie spalania śmieci powstają toksyczne opary m.in.
dioksyny. Wyzwolone w procesie spalania powodują niewyobrażalne skutki w środowisku. Generują choroby nowotworowe, mutacje i uszkodzenia płodu. Działają alergicznie
oraz obniżają odporność organizmu, co powoduje zwiększenie podatności na zakażenia wirusowe i bakteryjne. GO

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 r.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy nr 58/2017/G-11/
OZ-ZOA/D z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa – VIII nabór”.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38 126,00 zł.
Kwota dotacji wyniosła 32 407,10 zł, z czego kwota 19 063,00
zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska w Warszawie, a kwota 13 344,10 zł pochodzi
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została
pokryta ze środków z budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach
zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest
w ilości 62,075 Mg ( 4775,00 m2 ).
Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się w sierpniu i wrześniu br. W projekcie wzięło udział 19 właścicieli
nieruchomości z terenu naszej Gminy. W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Dąbrowa, warunki nowego naboru wniosków od mieszkańców będą znane
w styczniu 2018 r.
UGD

Bezpieczniej z dzielnicowym

Poniżej prezentujemy dzielnicowych, którzy pełnią służbę w rejonie naszej gminy:

Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć
pomocą. Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on
– jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie, ale także z prośbą o radę albo
niektóre informacje prawne.
Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem
ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych
bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich
dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych,
uczniów i ich rodzin.
Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są
tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

PAŹDZIERNIK 2017

•

starszy aspirant Adam Głuszek

Komisariat Policji w Niemodlinie
telefon 77/ 402-36-72 wew. 226, tel. komórkowy: 514-819927, e-mail: dzielnicowy.niemodlin52@op.policja.gov.pl
Miejscowości: Ciepielowice, Karczów, Lipowa, Nowa Jamka, Narok, Niewodniki, Skarbiszów, Żelazna
•

starszy sierżant Dawid Włoch

Komisariat Policji w Niemodlinie
telefon 77/ 402-36-72 wew. 226, tel. komórkowy: 514-819932, e-mail: dzielnicowy.niemodlin53@op.policja.gov.pl
Miejscowości: Chróścina, Dąbrowa, Mechnice, Prądy,

UGD

Siedliska, Sokolniki
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Jak przygotować się na czad? - poradnik
CZAD - INFORMACJE OGÓLNE

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych - gazu, paliw płynnych i stałych - spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do
całkowitego spalania. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Czad jest gazem
bardzo niebezpiecznym ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną.
Tworzy połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc
do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co
w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego
CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku
z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.

OBJAWY ZATRUCIA
Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są
od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz
od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi.
Do
najważniejszych
objawów, które mogą
mieć różne natężenie,
należą:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ból głowy,
zaburzenia koncentracji,
zawroty głowy,
osłabienie,
wymioty,
konwulsje, drgawki,
utrata przytomności,
śpiączka,
zaburzenia tętna,
zwolniony oddech.

PRZYCZYNY ZATRUCIA
Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się
w okresie jesienno - zimowym, gdy następuje sezon
ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:
•
•
•
•
•

wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze,
niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,
niesprawne przewody kominowe w budynków,
niedrożna wentylacja pomieszczeń,
pożary.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIOM?
•
•
•
•
•

przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać
szczelności przewodów kominowych i systematycznie •
je czyścić,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki,
•
nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;
upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie z instrukcją •
producenta,
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń,
ponieważ okna wykonane w nowych technologiach za-

pewniają dużą szczelność,
często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się
proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek
węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces
spalania,
w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady
lekarskiej.

Jak przygotować się na wichury? - poradnik
WICHURA - INFORMACJE OGÓLNE

Mówiąc o porywistych wiatrach, klasyfikuje się je częściej nie wg prędkości z jaką przemieszczają się masy
powietrza, lecz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h
jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102
km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

OCHRONA PRZED
•
•
•

usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie •
przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr
i stanowić zagrożenie,
•
zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba
dodatkowo je zabezpiecz,
przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii,

zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom,
zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie
parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów
trakcji energetycznej.

10 									

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

WARTO WIEDZIEĆ
OCHRONA PODCZAS
•
•
•
•
•
•

nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne,
jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego •
schronienia,
nie zatrzymuj się pod drzewami,
wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebez- •
pieczeństwo
powstania pożaru,
•
nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku

zasilania istnieje ryzyko uwięzienia,
zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się
łamać konary, po drugie
- przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje
ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

OCHRONA PO
•

•
•

poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne •
właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi,
pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel •
im pierwszej pomocy,
uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj

ich samodzielnie usuwać,
zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku
i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej,
wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz
i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub
też poczujesz swąd spalonej instalacji.

Informacja dla właścicieli czworonogów

Każdy właściciel psa wie, że posiadanie czworonoga to mnóstwo radości, ale też obowiązków. Niestety nie każdy pamięta, że jednym z nich jest usuwanie nieczystości po swoim pupilu. Należy pamiętać,
że odchody są nie tylko mało estetyczne, ale przede
wszystkim groźne dla zdrowia. Najbardziej narażone
są dzieci.

znajdziemy przepisy dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe m. in.:
• właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do
sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, nie
pozostawianie ich bez dozoru, zabezpieczenie posesji w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niej,
• utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający
Badania wykazały, że skażenie na ponad połowie plauciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich
ców zabaw i boisk zagraża zdrowiu i może prowadzić
lokalach lub nieruchomościach,
do chorób układu pokarmowego a nawet uszkodzenia • właściciel ma obowiązek oznakowania tabliczką
wątroby i nerek. Psie nieczystości wraz z wodami opaostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej, że na podowymi wsiąkają w glebę, zanieczyszczając wody grunsesji znajduje się zwierzę mogące stanowić zagrożetowe.
nie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
Choć nie istnieją ogólnopolskie przepisy, które re- • w miejscach publicznych psy mogą być wyprowagulowałby tę kwestię, ustawa o utrzymaniu czystości
dzane tylko na smyczy, natomiast grupa uznawana
i porządku w gminach odsyła nas do przepisów prawa
za agresywną również w kagańcu,
miejscowego. Gmina Dąbrowa ma podjętą uchwałę, • opiekunowie czworonogów są zobowiązani do naz treścią której można się zapoznać, wchodząc na BIP
tychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostaGminy Dąbrowa (Uchwała Nr XIX/128/16 z dnia 7 lipwionych przez zwierzęta.
ca 2016 r. Rady Gminy Dąbrowa). W treści tej uchwały
MP

Mapa Borów Niemodlińskich
Nowa edycja mapy Borów Niemodlińskich już do nabycia. Mapa
obejmuje zmiany granic miasta Opola, zmiany nazw ulic oraz zaktualizowane numery oddziałów leśnych. Obejmuje wszystkie gminy
połączone Borami Niemodlińskimi.
Można ją nabyć w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich
w Niemodlinie, Rynek 52, od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem sklepiku internetowego pod adresem http://boryniemodlinskie.pl/837/479/mapa-borow-niemodlinskich-2017.html.
Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi wydawnictwami Partnerstwa, które ukazują się w ramach działalności statutowej
odpłatnej stowarzyszenia. 			
Urząd Gminy Dąbrowa
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Wójt G
Gminyy Dąbrowa
ą
zaprasza na

PLAN OBCHODÓW DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
 1100 – po
początek uroczystości pod obeliskiem w Ciepielowicach

 odśpiewanie hymnu państwowego
 przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa
 prze
przemówienie Wójta Gminy Dąbrowa
 złożenie kwiatów pod obeliskiem
 program artystyczny Gminnej Orkiestry Dętej
 1130 – biegi w poszczególnych kategoriach
 ok. 1330 – wręczenie nagród

