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Ministerialne wyróżnienie dla pani kierownik OPS w Dąbrowie
21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Warszawie wyróżnienie za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej odebrała p. Marzena Nowak - Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Takie nagrody i wyróżnienia indywidualne otrzymało tylko 10 osób z całej Polski. Pani Marzena Nowak otrzymała wyróżnienia za działania na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia oraz
wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu
poprawę jakości i efektywności realizowanych zadań.

dla wszystkich pracowników dąbrowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składają Przewodniczący Rady Kazimierz
Wojdyła i Wójt Gminy Marek Leja.
UG Dąbrowa

Pani Marzena Nowak od czterech lat pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, w którym
wcześniej pracowała jako pracownik socjalny. Od lat zajmuje
się problemami rodziny, poświęcając temu zagadnieniu także swój prywatny czas – jest liderem Wspólnoty Trudnych
Małżeństw SYCHAR. Jest także Pełnomocnikiem do Spraw
Profilaktyki Alkoholowej, Przewodniczącą Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Reprezentuje gminę Dąbrowa w zakresie działań pomocy społecznej w Związku Gmin
Śląska Opolskiego.
Panią Marzenę Nowak cechuje ogromne zaangażowanie,
umiejętność skutecznego nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami (np. ze Stacją Opieki Caritas
Diecezji Opolskiej czy Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu). Dzięki dużej empatii, umiejętnościom motywacji innych
do podejmowania działań cieszy się zaufaniem współpracowników i klientów Ośrodka. Lubi wyzwania i w swojej pracy
wykorzystuje wszelkie szanse na wcielenie w życie nowatorskich rozwiązań, w czym pomaga jej nieustanne dokształcanie
się poprzez udział m. in. w sympozjach, konferencjach i szkoleniach. Skutecznie wykorzystuje środki unijne, wprowadza
także niemal wszystkie projekty proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, np. „Maluch”,
„Bliżej rodziny i dziecka”.
Dzięki wszechstronności, kreatywności, przedsiębiorczości
i rzetelności Pani Marzena Nowak przyczynia się do rozwoju
Gminy Dąbrowa. Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia
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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia życzę Mieszkańcom Gminy Dąbrowa
dużo szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności.
Niechaj te świąteczne dni upłyną
w rodzinnej atmosferze i pod znakiem miłości,
a nadchodzący Nowy Rok 2018 spełni wszystkie
marzenia i plany.

Wasz Wójt – Marek Leja

Lukas Gogol zwycięzcą X edycji „Mam talent!”!

W sobotę 2 grudnia Lukas Gogol z Chróściny wygrał finałowy etap popularnego programu telewizyjnego „Mam Talent!”. To dla nas ogromny zaszczyt,
że mieszkaniec naszej gminy podbił serca tylu Polaków, bowiem to widzowie głosowali za swoim faworytem.

Przypomnijmy, że Lukas Gogol to niezwykle uzdolniony 15-latek mieszkający w Chróścinie. Od dziecka
jego pasją jest gra na akordeonie. 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.
Dzięki wygranej (300 tyś zł) z pewności nasz młody muzyk będzie mógł nieprzerwanie rozwijać swój
talent. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, którzy włączyli się do głosowania.
Lukasowi serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 		
(red)
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IX turniej darta za nami. Były niespodzianki

Dziewiąty już raz spotkaliśmy się w sali w Naroku, aby rozegrać turniej Darta o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji. Tym razem zawody rozegrane zostały 5
grudnia. Emocji nie brakowało.
Jak zwykle najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się wśród
najmłodszych zawodników. Spośród grupy dziecięco-młodzieżowej najcelniej do tarczy rzucali: Hania Pastuła, Olwia Kwiecień
oraz Michał Pelka. W tej kolejności stanęli na symbolicznym podium, odbierając puchary za zwycięstwo.
Wśród dorosłych rywalizacja toczyła się równie emocjonująco, choć pod dyktando faworytów. Nie obeszło się jednak bez

niespodzianek. Ubiegłoroczny zwycięzca Mateusz Kobszyk zajął
dopiero trzecie miejsce, na drugim zameldował się Andrzej Pochopień, zwycięzcą tegorocznej rywalizacji został natomiast Kazimierz Filipiuk. Gratulujemy!
Jak co roku zwody darta rozgrywane są metodą „high score”,
czyli najwyższego wyniku uzyskiwanego na podstawie sumy
punktów z dziesięciu rund. Jeśli zawody darta zyskają na większej
popularności w naszej gminie, być może w kolejnych rozgrywkach
uczestnicy podejmą próbę rywalizacji w systemie mistrzowskim,
w którym zdobywane punkty są odejmowane od 501 do 0. Czy to
się uda? Wszystko zależy od wprawy i celnej ręki, a te z każdym
rokiem są na coraz wyższym poziomie.
gokir

Nasze judoczki znów na podium w Super Lidze Judo
19.11.2017 r. w Oleśnicy odbyły się kolejne zawody z serii Super Liga Judo 2017 dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i województw ościennych. Ponownie do zawodów stanęły dwie dziewczynki z gminy Dąbrowa
trenujące judo w Klubie Sportów Walki Opole pod okiem trener Jolanty Brożyny – Mistrzyni Europy Masters w Judo: Anita Cieślik z Ciepielowic, która zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz Zuzanna
Gasek z Lipowej, która wśród rówieśniczek uplasowała się na III miejscu. 			
Marta Cieślik
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Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r.
Urząd Gminy Dąbrowa informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Dąbrowa na rok 2018. Usługę realizować będzie
spółka Remondis Opole.
Cena za odbiór śmieci dla mieszkańców naszej gminy NIE ULEGNIE ZMIANIE.
Do końca grudnia br. przedsiębiorca dostarczy mieszkańcom nowe harmonogramy odbioru odpadów oraz
zestawy worków do selektywnego gromadzenia odpadów. W harmonogramie odpadów wprowadzono zmianę dotyczącą terminów odbioru odpadów selektywnych.
Odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego (w tym
odpady metalowe) będą zbierane w innym terminie niż
odpady papierowe i szkło.

Zmianie ulega również sposób gromadzenia odpadów wielomateriałowych (tzw. tetrapaków -kartonowe
opakowania po sokach, mleku). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016
r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady te mają
trafiać do worka żółtego (dotychczas niebieski). W całej Polsce, z zachowaniem okresu przejściowego, mają
obowiązywać identyczne zasady segregacji odpadów
i kolory worków/pojemników, w których gromadzone
są odpady.
Od stycznia 2018 r. zmianie ulegają godziny otwarcia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Dąbrowie przy ul.
Spółdzielczej 4. PSZOK będzie czynny w każdą drugą
i czwartą sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii)
Grzegorz Wocka
w godzinach od 8.00 do 13.00.

Gmina zakupiła nowy wóz strażacki - Steyr 13S23
OSP DĄBROWA
Leciwe Volvo, które
przez długie lata służyło
w jednostce OSP Dąbrowa, zastąpił w ostatnim
czasie Steyr 13S23 4x4,
który został sprowadzony do Polski z Austrii
przez jedną z firm w woj.
małopolskim, a następnie
odkupiony za 100 tyś zł
przez gminę Dąbrowa.

41-letnie Volvo ma za sobą długą historię w jednostce OSP
Dąbrowa. Przez wiele lat było niezastąpione. Jego miejsce
zajął dużo młodszy Steyr z 1991 roku. Auto wyposażone jest
w napęd 4x4 i 232-konny silnik, co z pewnością ułatwi strażakom dotarcie do zdarzeń. Wóz ma niespełna 30-tysięczny
przebieg, więc jeszcze sporo akcji przed nim. Steyr pomieści
7 strażaków i zabierze ze sobą 3000 litrów wody.
Nowy pojazd jest już po podziale bojowym i wyjeżdża do
zdarzeń. Jego zadaniami są gaszenie pożarów oraz ratownictwo techniczne (wypadki i inne zdarzenia, których niestety
jest coraz więcej).
			
(red)

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Skarbiszowie
SKARBISZÓW
W niedzielę 10 grudnia do Skarbiszowa zawitał Święty Mikołaj i obdarował grzeczne dzieci prezentami. Dzieci i ich
rodzice mogli liczyć również na drobny poczęstunek oraz wspaniałą, ciepłą i radosną atmosferę.
Jerzy Niedworok
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Św. Mikołaj odwiedził sołectwo Prądy
PRĄDY
7 grudnia Św. Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców Prądów. Przybyli na spotkanie goście, a wśród nich wójt
Marek Leja, mogli także obejrzeć jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Prądach. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy. 		
Prądy Nasz Mały Świat

Do Chróściny Św. Mikołaja przywiozły „konie mechniczne”
CHRÓŚCINY
12 grudnia plac kościelny w Chróścinie wypełniony był najmłodszymi mieszkańcami sołectwa, którzy z uśmiechami
na twarzach czekali na Św. Mikołaja. Zamiast jednak tradycyjnych sań dzieci zobaczyły „sanie elektryczne” (ale to
z uwagi na brak śniegu – dodają organizatorzy z uśmiechem). Zawsze mile widziany i długo wyczekiwany Święty obdarował wszystkie dzieci prezentami i obiecał, że za rok powróci....
Stowarzyszenie Miłośników Chróściny
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Podsumowanie sezonu piłkarskiego - JESIEŃ 2017

Inwestycja KS Dąbrowa w murawę boiska z pewnością przyczyniła się do wyniku drużyny. W rozgrywkach piłkarskich w sezonie
2017/2018 biorą udział 4 kluby seniorskie
z terenu naszej gminy: LZS Mechnice (klasa okręgowa), ŻELAZNA (klasa A), SSKF
KS Dąbrowa (klasa B) oraz LZS Niewodniki (klasa B). Ponadto swoich reprezentantów w rozgrywkach młodzieżowych ma
drużyna LZS Mechnice.
Bez wątpienie najlepiej na boiskach piłkarskich Opolszczyzny spisuje się w tym sezonie
drużyna SSKF KS Dąbrowa, która po 13 spotkaniach ex aequo obok GZ LZS Brynica zasiada na fotelu lidera. Warto dodać, że piłkarze
z Dąbrowy nie odnotowali porażki.
Tradycyjnie seniorska drużyna LZS Mechnice z dorobkiem 26 punktów plasuje się
w górze tabeli klasy okręgowej. Mechniczanie
do lidera tracą 7 punktów.
Środek tabeli w grupie drugiej piłkarskiej
A klasy zajmują piłkarze z LZS FC Żelazna
i raczej ze spokojem mogą dograć rundę wiosenną, bez obaw o spadek.
LZS Niewodniki zdobyły w rundzie jesiennej zaledwie 4 punkty i zajmują przedostatnią
lokatę w tabeli.
Drużyny młodzieżowe LZS Mechnice zajmują kolejno 7. i 6. miejsce w swoich kategoriach rozgrywkowych.		
(red)
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Zbliża się Boże Narodzenie…
PSP CHRÓŚCINA
Zapach igliwia i pierników, błysk świątecznych ozdób, uśmiechy na twarzach ludzi
– zbliża się Boże Narodzenie. Kiermasz Świąteczny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie przyciągnął tych, którzy już teraz chcieli
poczuć atmosferę świąt. Było coś dla ducha i dla ciała.
Władze gminy, radni, sołtysi, emerytowani i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły,
rodzice, uczniowie, absolwenci, a także Mieszkańcy Chróściny, Mechnic i Opola (Wrzosek) oraz inni licznie zgromadzeni goście obejrzeli wspólnie spektakl w wykonaniu młodych aktorów - uczniów szkoły.
Przedstawienie „Miłość mi wszystko wyjaśniła” przygotowane pod kierunkiem p.
Barbary Tempki, p Małgorzaty Groszek – Baligi i p. Agnieszki Bartnik wprowadziło
wszystkich w świąteczną zadumę.
Po owacjach na scenie zagościła muzyka. Trzeba przyznać, że zarówno młodzi wokaliści, jak i instrumentaliści nie poddali się tremie i fantastycznie zaprezentowali wybrane
przez siebie utwory. Ostatnie ich dźwięki wybrzmiewały przy intensywnym już zapachu
ciast i pierników. Goście szybko przeszli spod sceny do stołów uginających się pod ciężarem słodkich wypieków, kolorowych pierników czy stroików błyszczących bombkami
i pachnących choinką.
Wszystkie smakołyki szybko znikały, a stoliki zapełniały się uśmiechniętymi gośćmi, którzy po kupieniu słodkości chcieli jeszcze chwilę pobyć w świątecznej atmosferze
i spędzić czas na rozmowach przy aromatycznej kawie.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła zabawa „Prezent dla Każdego”. Paczki
– niespodzianki sprawiły radość i dużym, i małym. I tylko podsyciły apetyt na główne
nagrody – 2 vouchery na kolację w Restauracji „Kredens” ufundowane przez firmę Max
Bau Sp. z o.o., 4 talony do myjni samochodowej „Laserwash” – podarunek od firmy
Imex Piechota, 2 bony o wartości 100 zł do sklepów Decathlon i Empik zakupione przez
Radę Rodziców oraz tradycyjnie już, wykonany przez p. Urszulę Wojciechowską, przepiękny domek z piernika.
I ja tam byłam, pierniki jadłam i kawę piłam
Joanna Krok-Alberska

,,Boże Narodzenie – mimo wszystko”
PSP DĄBROWA

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów.
Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu. Właśnie z takim bożonarodzeniowym przesłaniem przed szeroką publicznością wystąpili
uczniowie naszej szkoły.
Młodzi aktorzy (przedstawienie przygotowali uczniowie kl. III gimnazjum oraz
kl. VIa szkoły podstawowej, pod kierunkiem p. A. Staszowskiej, p. D. Antonowskiej
i p. I. Dudy) doskonale wcielili się w swoje role i przedstawili sześć scenek z życia
codziennego, ilustrujących ludzkie zachowania i słabości we współczesnym świecie.
Nadrzędny cel inscenizacji – pobudzenie do refleksji, podkreślenie niezwykłej
wagi i wyjątkowości Świąt, a przede wszystkim tak ważnej potrzeby akceptacji i zrozumienia drugiego człowieka – został osiągnięty.
Publiczność szczególnie zachwyciła postać diabła – w tej roli wystąpił uczeń kl. III
PG, Mikołaj, który jako,,kusiciel” i doradca okazał się niezwykle przekonujący
Całość uświetniły kolędy i pastorałki w przepięknym wykonaniu p. Jarosławy Letkiej, Zuzi Letkiej oraz szkolnego chóru pod kierunkiem p. Doroty Słomki.
Po jasełkach, natchnieni życiowym mądrościami, nasi uczniowie i ich rodzice
mogli poczuć magię prawdziwych świąt, uczestnicząc w kiermaszu. W pracowniach
można było nabyć przepiękne, własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, aniołki,
stroiki, kartki świąteczne, bombki, mikołaje i choinki. Na stoiskach znalazły się także
pachnące, ozdobione pierniki. Każdy znalazł coś dla siebie albo swoich bliskich. Jak
co roku ogromną popularnością cieszyły się paczki z pracowni Św. Mikołaja. Rodzice
tradycyjnie już wspaniale zaopatrzyli w pyszne ciasta szkolną świąteczną kawiarenkę.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców, jak i gości naszej
szkoły. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację Jasełek
oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
Anna Staszowska, Renata Planert-Palak
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Brydż - hobby na całe życie. Innowacja w Chróścinie
PSP CHRÓŚCINA
Laura Jurczyk, Paulina Mainka, Franciszek Woś, Kacper
Wojciechowski i Maciej Cechowski z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chróścinie pod opieką p. Aleksandry
Pluty reprezentowali nasz region w Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym.
Brydż to nie tylko alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, ale też nauka myślenia analitycznego, myślenia
twórczego i przewidywania. Młodzież ze Szkolnego Koła
Brydża Sportowego po raz pierwszy w historii województwa
reprezentowała Opolszczyznę w tego typu zawodach. Było
to dla nich ciężkie wyzwanie i doskonała próba sprawdzenia
umiejętności.
W trakcie cotygodniowych treningów uczniowie rozgrywają i analizują około 6 rozdań, tymczasem podczas zawodów, tylko w porannej, pierwszej części rozgrywek drużynowych mieli ich aż 24!
Na dwie rundy przed końcem zawodów reprezentacja
Opolszczyzny wyprzedzała 4 ekipy. Duże tempo rozgrywek
oraz doświadczenie przeciwników sprawiło, że w klasyfikacji końcowej odnotowali nieznaczny spadek, jednak ducha
walki nie osłabił.
W „turnieju przyjaciół” dziewczęta wystąpiły w parach
z opiekunami, natomiast chłopcy walczyli sami. Wynik:
miejsca w okolicach środka tabeli. Biorąc pod uwagę, że
przeciwnikami byli Mistrzowie Świata czy Europy w swoich kategoriach wiekowych - rewelacyjny.
Sobotni „turniej par” młodzież rozpoczęła w bojowych
nastrojach. Wyniki w okolicach 40-47% spowodowały, że
w klasyfikacji końcowej udało się każdej z par wyprzedzić
po kilka duetów. Jesteśmy bardzo dumni z naszych reprezentantów, wyników, jakie osiągnęli oraz wytrzymałości
psychicznej i fizycznej.
Warto dodać, iż Szkolne Koło Brydża Sportowego to innowacja pedagogiczna. W Publicznej Szkole Podstawowej
w Chróścinie powstał pomysł utworzenia pierwszej na Opolszczyźnie sekcji młodzieżowej brydża sportowego. Przyczyną wdrożenia tego pomysłu jest nasilająca się tendencja
ucieczki dzieci i młodzieży w świat wirtualny, a brak umie-

jętności przeżywania sukcesów i porażek w wieku dziecięcym
jest przyczyną niepowodzeń i frustracji w wieku dorosłym.
Brydż to znakomita forma zabawy, nauki i sportu, pozwalająca nam choć na chwilę oderwać dzieci od świata wirtualnych
gier. Brydż, jako gra logiczna przy użyciu kart, wpływa na rozwój
dodatkowych zainteresowań i jednocześnie wspomaga aktywność
twórczą. Ze względu na ogromną ilość możliwych kombinacji
rozwija umiejętność kreatywnego myślenia, a ze względu na konieczność szukania najlepszych rozwiązań poprawia umiejętność
myślenia analitycznego.
Uczniowie trenują od roku pod okiem p. Aleksandry Pluty
i p. Andrzeja Skotnicznego . W imieniu naszych młodych zawodników i opiekunów dziękujemy Dyrekcji oraz Radzie Rodziców
za wsparcie duchowe i materialne.
Aleksandra Pluta

Listopadowe świętowanie przedszkolaków
PP CHRÓŚCINA

Listopad upłynął w przedszkolu w Chróścinie pod znakiem wielu ważnych dla dzieci wydarzeń.
Miesiąc ten rozpoczął się od organizacji Święta Dyni, które przygotowała grupa Ananasów. Przedszkolaki zapoznały
się z różnego rodzaju dyniami i jej krewniakami. Poznały
walory smakowe dyni i jej wartości odżywcze. Dynia posłużyła im również jako rekwizyt do wielu atrakcyjnych zabaw
ruchowych. Świętowanie zakończyło się przygotowaniem
i upieczeniem pysznych dyniowych ciasteczek.
Drugim ważnym wydarzeniem listopadowym w chróścińskim przedszkolu był Dzień 11 Listopada. W przeddzień
Święta Niepodległości odbył się w przedszkolu apel, podczas
którego każda z grup zaprezentowała przygotowane na tę
okazję wiersze i piosenki o Polsce. Dzieci wraz ze swoimi
paniami przygotowały również różne biało-czerwone atrybu-
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ty nawiązujące do barw narodowych. Kontynuacją świętowania Dnia Niepodległości był udział przedszkolaków w Biegu
Niepodległości.
Mijały listopadowe dni, a przedszkolaki szykowały się
już do następnego ważnego dla nich dnia. Były to 115 urodziny Pluszowego Misia, największego przecież przyjaciela
dzieci. Każdy przedszkolak w tym dniu przyniósł ze sobą
swojego ulubionego pluszowego misia, by wspólnie z nim
spędzić miły dzień w przedszkolu. Dzieci przygotowywały
misie z masy solnej, wykonały misia z recyklingu pudełeczek
po jogurtach i papierowych talerzyków, a maluszki z wielkim zapałem kolorowały portret misia- przyjaciela dzieci.
Przedszkolaki złożyły solenizantowi życzenia, a ten w zamian za miłe spotkanie poczęstował dzieci słodyczami. Na
koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z misiem.
            
           Agnieszka Iwańska
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Bezpieczny wypoczynek zimą - poradnik
Zima to wyjątkowa pora roku – czas zabaw na śniegu i lodzie:
jazda na nartach, sankach, łyżwach, lepienie bałwana czy bitwy
na śnieżki. Jednak każda zabawa musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim osobom, które
biorą w niej udział. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych.
UBIÓR
Typowy ubiór powinien się składać z trzech warstw:
•
•
•

wewnętrznej (bielizna), która odprowadza wilgoć ze skóry,
środkowej (np. polar), która stanowi właściwy termoizolator,
zewnętrznej, która chroni przed wiatrem (np. soft-shell)
i wilgocią (np. gore-tex itp.).

Możliwe są oczywiście różne kombinacje w zależności od warunków i dostępnej garderoby.

Najczęściej popełniane błędy w ubiorze podczas wysiłku
fizycznego zimą:
•
•
•
•
•

zakładanie bielizny, która pochłania wilgoć np. bawełnianej,
zakładanie dwóch typowo zewnętrznych, warstw ubrania
np. dwóch kurtek typu soft shell,
brak zewnętrznej warstwy odzieży,
niedostosowanie ubioru do wysiłku fizycznego,
zakładanie specjalistycznej odzieży ochronnej, która podczas
nieprawidłowego prania utraciła swoje właściwości ochronne.

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
Dłonie i stopy są najbardziej narażone na odmrożenia – organizm ogranicza w nich przepływ krwi, aby „zaoszczędzić” ciepło.
•
•

Rękawice powinny być luźne. Ponadto, warto mieć ze sobą
zapasową parę rękawic, na wypadek gdyby pierwsza para
została zgubiona lub przemoczona.
Buty zimowe powinny być odrobinę za duże (o 0,5 – 1 numer). Najlepiej założyć dwie cienkie skarpety, które chronią przed zimnem lepiej niż jedna gruba. Powinniśmy również sznurować buty z tzw. lekkim luzem, aby para wodna
była odprowadzana podczas chodzenia – mokre buty lub
skarpety przestają chronić przed zimnem.

•

Podczas przerw w zjazdach narciarskich warto rozpinać
klamry butów, aby poprawić ukrwienie w stopach.

Pamiętajmy, że podczas zjazdów na nartach lub wędrówek górskich nasze oczy, twarz i szyja są bardziej narażone na promieniowanie UV ze względu na wysokość na jakiej się znajdujemy
i odbijanie się promieni UV od śniegu. Np. w Zakopanym nasze oczy są „bombardowane” dwa razy większą dawką promieniami UV niż w Warszawie. Dlatego również zimą, zwłaszcza
w górach, powinniśmy używać okularów przeciwsłonecznych
z filtrem UV. W górach nawet pozornie niewielkie nasłonecznienie może wywołać oparzenia słoneczne, dlatego zwłaszcza
osoby o jasnej karnacji powinny stosować filtry UV.

ZABAWA ŚNIEŻKAMI
Lepienie bałwana i „wojny na śnieżki” to jedna z bardziej lubianych zabaw na śniegu. Musimy jednak pamiętać, że
śnieżka zrobiona z mokrego śniegu jest bardzo twarda, a zatem uderzenie nią bywa tak samo bolesne, a przed wszystkim niebezpieczne jak kamieniem. Niedopuszczalną rzeczą jest wkładanie do śnieżek kamieni lub kawałków lodu.

JAZDA NA SANKACH
Zjeżdżać na sankach powinnyśmy tylko w miejscach bezpiecznych – w odpowiedniej odległości od drogi, by podczas zabawy nie wjechać pod samochód. Specjalnie przygotowane górki do zjeżdżania powinny być także usytuowane
z dala od drzew. Uderzenie rozpędzonych sanek w drzewo
może skończyć się bardzo poważnym urazem.
Kulig to bardzo przyjemny sposób na spędzenie czasu na
śniegu. Należy jednak pamiętać, że ze względów bezpie-

czeństwa, musi być on odpowiednio zorganizowany. Przede
wszystkim nie wolno jeździć po drogach publicznych – stanowi to zagrożenie dla uczestników zarówno kuligu, pieszych jak i kierowców. Nie wolno też przywiązywać sanek
do traktora, samochodu czy quada. Tak zorganizowany kulig
jest niebezpieczny dla jego uczestników i niezgodny z przepisami. Kierujący pojazdem może zostać ukarany pięciusetzłotowym mandatem oraz pięcioma punktami karnymi.

ZABAWY NA LODZIE
Każda udana zabawa musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo jej uczestnikom. Przebywając
nad zbiornikami pokrytymi lodem należy zachować szczególną
ostrożność i pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód, jeżeli nie
mamy pewności, że jest dostatecznie gruby i bezpieczny. Najlepiej
ślizgać się w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych.
Jeżeli jesteśmy świadkami załamania się lodu pod osobą, w pierw-

szej kolejności wezwijmy służby ratownicze (straż pożarna 998).
Nie wchodźmy na lód. Starajmy się znaleźć jakąś gałąź, by podać
ją osobie znajdującej się w wodzie. Jeżeli znajduje się ona w odległości, która uniemożliwia nam interwencję z brzegu, a służby
ratownicze jeszcze nie dotarły, chcąc pomóc należy położyć się na
lodzie (rozkładamy wtedy ciężar ciała na większej powierzchni)
i doczołgać się do poszkodowanego. Nie należy jednak podawać
ręki tylko coś czego poszkodowany będzie się mógł uchwycić bez
ryzyka, że wciągnie nas do wody (gałąź, szalik).
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Jazda samochodem w zimie - przydatne wskazówki

Jedną z przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie samochodu do sezonu oraz brak wiedzy,
jak się zachować, gdy utkniemy podczas podróży z powodu awarii samochodu bądź złych warunków atmosferycznych
(zamieć, śnieżyca).

STARANNIE ZAPLANUJ PODRÓŻ
•

•

Załóż opony zimowe. Opony całoroczne uznawane są za
znacznie mniej bezpieczne rozwiązanie niż opony sezonowe. Opony zimowe skutecznie „odprowadzają” śnieg,
a przede wszystkim potrafią zachować swoje optymalne
parametry w niskich temperaturach.
Wyjeżdżając w podróż, powiadom rodzinę lub znajomych
o docelowym miejscu i przewidywanej godzinie przyjazdu.

•
•
•

Upewnij się, że masz w pełni zatankowany samochód.
Na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne, suche pożywienie, termos z gorącym napojem i kilka
butelek wody.
Sprawdź szczegółową prognozę pogody. Nie lekceważ
ostrzeżeń meteorologicznych – IMGW formułuje je precyzyjnie, z podziałem na województwa.

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE PODCZAS PODRÓŻY
Jeśli prognozy wskazują na gwałtowne pogorszenie pogody i wyjątkowo trudne warunki – rozważ przełożenie
podróży na inny termin.
Wybierając się w podróż miej w samochodzie:
• w pełni naładowany telefon komórkowy, ładowarkę samochodową, śpiwór lub koc,
• małą łopatkę, np. saperkę,
• latarkę (najlepiej pulsacyjną) z zapasowymi bateriami, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki, których używasz,

•
•
•
•

•

podręczne narzędzia: klucz do kół, śrubokręt, szczypce
uniwersalne itp.,
przewody do rozruchu silnika,
łańcuchy do opon,
jaskrawą tkaninę, której można użyć jako flagi sygnalizacyjnej, gdyby samochód został unieruchomiony, dodatkowy jaskrawy element odzieży, np. odblaskową kamizelkę,
suchy prowiant, w tym wysokokaloryczne pożywienie,
kilka butelek wody, termos z gorącym napojem, zapałki.

JEŚLI UTKNĄŁEŚ W DRODZE
Jeżeli z powodu zamieci lub awarii samochodu utknąłeś
w drodze:
• jeśli to możliwe, zjedź lub zepchnij samochód na pobocze,
• nie wychodź szukać pomocy w nieznanym terenie, chyba że
pomoc jest w widocznej odległości – wędrówka w śniegu
wyczerpuje siły, poza tym możesz zabłądzić,
• umocuj na antenie samochodu flagę sygnalizacyjną, aby
była widoczna dla ratowników,
• racjonalnie ogrzewaj samochód, mając na uwadze zasób paliwa; włączaj silnik okresowo, np. co godzinę na ok. 10 min
– już taka częstotliwość zapewni wystarczającą temperaturę
wnętrza; WAŻNE – sprawdź, czy rura wydechowa nie jest
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•
•

•
•

zakryta śniegiem, aby nie zatruć się spalinami – włączając
na postoju silnik w celu ogrzania samochodu, uchyl lekko
okno,
wykonuj co jakiś delikatne ćwiczenia ruchowe, aby utrzymać prawidłowe krążenie krwi,
unikaj nadmiernego lub zbędnego wysiłku; zimne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenia dla serca; nadmierny
wysiłek taki jak np. pchanie samochodu może spowodować
zdrowotne dolegliwości,
jeżeli w samochodzie przebywa więcej osób, powinny się
zgromadzić blisko siebie, aby łatwiej utrzymać ciepło,
racjonalnie wykorzystuj zapasy zabrane na drogę.
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Koncert andrzejkowy z udziałem naszych mieszkańców
28 listopada w Ciepielowicach zorganizowany został koncert andrzejkowy
z udziałem grupy teatralnej z Karczowa, duetu Wiekowe Baszty oraz Mieczysława Sienkiewicza.
Imprezę rozpoczął recital piosenek turystycznych w wykonaniu Wiekowych
Baszt. Autorskie utwory przeplatane były
kompozycjami znanymi z turystycznych
szlaków, a w wielu przypadkach wspólnie
śpiewane ze zgromadzoną publicznością.
Dużą porcję śmiechu dostarczyła następnie grupa teatralna, która od kilku miesięcy ćwiczy pod kierunkiem instruktora
– Tomasza Stochnioła. Aktorzy zaprezentowali kilka scenek z małżeńskiego życia,
a ponieważ całość w sposób przezabawny
została przerysowana, dostarczyło to rozrywki widzom. A
Na zakończenie wystąpił mieszkaniec
Dąbrowy Mieczysław Sienkiewicz. Towarzyszyła mu grupa wokalna Iluzja. Muzyk
zaprezentował kompozycje ze swojej debiutanckiej płyty, która po koncercie można było nabyć.
gokir

HATTRICK
HALA SPORTOWA ZS W DĄBROWIE
20 STYCZNIA - ELIMINACJE
27 STYCZNIA - FINAŁY

GODZINA 900
ZAPISY DO 5.01.2018

gokir@gminadabrowa.pl
@

W sobotę 20 stycznia rozgrywane będą mecze eliminacyjne IX Turnieju Halowej Piłki Nożnej HATTRICK. Zwycięzcy grup spotkają się tydzień później (27.01) w walce o zwycięstwo w Turnieju. Losowania grup tradycyjnie dokona wójt Gminy Dąbrowa Marek
Leja. W rywalizacji może wziąć udział drużyna (nie ma obowiązku przynależności do klubu sportowego) składająca się z 5 - 8 zawodników. Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz + 4 zawodników w polu). Podczas całego spotkania
wolno wymieniać dowolną ilość zawodników. Czas trwania gry wynosi 10 minut (bez zmiany stron). Kapitanowie drużyn obowiązani są do przedstawienia w dniu turnieju imiennej listy zawodników z przyporządkowanymi numerami koszulek oraz opłaceniu
kwoty wpisowego 50 zł. Jeśli zawodnik nie jest pełnoletni, powinien posiadać zgodę na udział w Turnieju Hattrick podpisaną przez
opiekuna prawnego.Zapisy do Turnieju prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Jeśli liczba drużyn
pozwoli na rozegranie eliminacji i finałów jednego dnia – rozgrywki zakończą się 20 stycznia.
gokir

