Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie!
- Inwestycje w 2017 roku, s. 2
- Kilka słów od Wójta, s. 3
- Wykorzystanie funduszu sołeckiego, s. 3
- WOŚP w Ciepielowicach, s. 4
- Polski Związek Niewidomych, s. 4
- Nieodpłatna pomoc prawna, s. 5
- Turniej skata, s. 6
- Nowy Rok w Skarbiszowie, s. 6
- Jakub Burnetko mistrzem w judo, s. 7
- Spotkanie ze sportowcami w Chróścinie, s. 7
- Spotkanie wigilijne, s. 8
- Mikołaj w Naroku, s. 8
- Mikołaj w Ciepielowicach, s. 9
- Spotkanie przy choince w Prądach, s. 9
- Kolędowanie w Prądach, s. 9
- Zasady segregacji odpadów, s. 10-11
- Kilka słów o smogu, s. 11
- Zaproszenie na koncert charytatywny, s. 12
- Turko po raz XIX - zaproszenie, s. 12
- Koncert kolęd Studia Piosenki, s. 12

Z okazji Waszego Święta
składam najserdeczniejsze
życzenia pomyślności. Niech
dobre zdrowie pozwoli Wam
cieszyć się z chwil spędzanych
z wnuczętami. Wasze
doświadczenie i wiedza to
potencjał, z którego mogą
czerpać młodsze pokolenia.

Wasz Wójt – Marek Leja
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Trudny, ale udany rok 2017. Obiecujące prognozy na 2018

Rok 2017 w związku ze zmianą granic naszej gminy był rokiem bardzo trudnym. Wielomilionowe straty dochodów do
budżetu po okrojeniu naszej gminy sprawiły, że projekt budżetu na rok 2017 w grudniu 2016 roku nie został uchwalony.

Aby zażegnać widmo kryzysu finansów publicznych gminy
Dąbrowa, dokonano znaczących cięć w sferze wydatków budżetowych. Ponadto udało się wywalczyć od Opola przynajmniej
część rekompensaty za utracone dochody naszej gminy (na rok
2017 była to kwota 1,8 mlm zł, zaś globalnie na cztery lata będzie to 5,6 mln zł). Jednocześnie Polskie Sieci Przesyłowe oddały do użytku prawie 10 kilometrowy odcinek sieci 400 kV na
terenie gminy, co przyniosło spodziewane wzrosty dochodów
budżetowych o kolejne 0,8 mln zł.
To wszystko pozwoliło w styczniu 2017 roku uchwalić jednak budżet, uzyskując pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet ten, choć skromniejszy, dał nam możliwość
zrealizowania kilku ważnych inwestycji i remontów, na które
mieszkańcy czekali od wielu lat. Jednocześnie instytucje zewnętrzne działające na terenie naszej gminy lub odpowiedzialne
za infrastrukturę znajdującą się na naszym terenie również przeprowadziły znaczące inwestycje i poczyniły kroki zmierzające
do wykonania następnych. Ale po kolei.
Gmina, uzyskując wsparcie finansowe z programu „Senior+”
wykonała gruntowny remont wnętrza budynku (obok OSP w Dąbrowie), który stał się nową świetlicą wiejską z Klubem Seniora.

Nowa świetlica wiejska i Klub Seniora w Dąbrowie
Na wiosnę tego roku po remoncie elewacji i zagospodarowaniu terenu zewnętrznego budynku (parking + zieleń) będzie on
w pełni funkcjonalną świetlicą wiejską z zapleczem kuchennym,
sanitariatami i pomieszczeniami gospodarczymi. Za 100 tys. zł
zakupiono wóz strażacki do OSP Dąbrowa. Rozbudowano sieć
oświetleniową, w tym między innymi na nowym osiedlu w
Siedliskach. Ponad 250 tyś. zł przeznaczono na fundusz sołecki,
z którego powstało również wiele inwestycji w postaci placów
zabaw, siłowni zewnętrznych, modernizacji centrów wsi.

KONTAKT DO REDAKCJI

900-metrowy chodnik w Karczowie
Natomiast Uniwersytet Opolski za kwotę ponad 2 mln zł zrewitalizował park zamkowy w Dąbrowie. Powstały nowe ścieżki
i aleje, wybudowano wiatę, zamontowano oświetlenie, ławki
i kosze, wyremontowano zbiornik wodny.

Wejście do parku w Dąbrowie
Zarząd Dróg Wojewódzki uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na
przebudowę drogi wojewódzkiej i budowę chodnika na długości
2 kilometrów w miejscowości Narok. Prace ruszą na wiosnę.
Bardzo dobrze zapowiada się rok 2018. Zaplanowano 3,5
mln w budżecie gminy Dąbrowa na inwestycje, kolejne kilka
milionów zostawią u nas inwestorzy „zewnętrzni”, ale o tym napiszemy w lutowym numerze naszej gazety.
(red)

e-mail: redakcja@gminadabrowa.pl
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Od wielu lat konsekwentnie budowane i remontowane są
drogi, choć ciągle w tej kwestii potrzeby są ogromne. Przebudowaliśmy z szutrowych na asfaltowe: ulicę Polną i część ulicy
Kościuszki w Dąbrowie, Lipową w Mechnicach i ulicę Leśną
w Karczowie oraz przeprowadziliśmy remont ulic Kasztanowej
i Zamkowej w Niewodnikach.
Jeżeli zaś chodzi o „zewnętrznych” inwestorów, to Zarząd
Dróg Powiatowych wybudował na długości prawie 900 metrów
chodnik przy ulicy Dąbrowskiej w Karczowie wraz z parkingami, zatoczką autobusową i poszerzeniem jezdni.

tel.: 505486996

Nakład: 1200 egzemplarzy
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Kilka słów od Wójta

Zima niebawem zagości 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.
Zachęcam do śledzenia ostatnich stron gminnego miesięcznika,
na których ukazują się poradniki Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Wójt Gminy Dąbrowa - Marek Leja

Podsumowanie funduszu sołeckiego w 2017 r.

W ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. wydano 250 tyś. zł na zadania ustalone na zebraniach wiejskich w wrześniu
2016 roku. Obok podstawowych i stałych elementów typu organizacja imprez czy pielęgnacja zieleni w sołectwach
mieszkańcy wybrali i zrealizowali wymienione niżej przedsięwzięcia.
1.
2.
3.
4.
5.

Modernizacja i doposażenie świetlic (Chróścina, Mechnice, Skarbiszów, Nowa Jamka, Karczów, Narok, Niewodniki, Siedliska).
Doposażenie placów zabaw (Żelazna, Mechnice, Karczów, Dąbrowa - zakup materiału, bez montażu).
Montaż lub doposażenie siłowni zewnętrznych (Sokolniki, Ciepielowice, Niewodniki)
Budowa lub kontynuacja montażu altany (Prądy, Nowa Jamka-II etap)
Inne: odnowienie zbiornika wodnego w Dąbrowie, tablice informacyjne w Mechnicach i Prądach.
K. Gołębiowska-Jarek

Ciepielowice - doposażenie siłowni

Karczów - doposażenie placu zabaw

Karczów - doposażenie placu zabaw

Nowa Jamka - pokrycie dachowe altany

Prądy - montaż altany

Prądy - tablica informacyjna

Siedliska - podłoga w altanie

Żelazna - doposażenie placu zabaw

Dąbrowa - modernizacja zbiornika
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Dąbrowa

5047,98 złotych udało się zebrać podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciepielowicach. Orkiestra
Jurka Owsiaka po raz pierwszy zagrała w naszej gminie i sądząc po odzewie mieszkańców, na pewno inicjatywa ta wejdzie na stałe do gminnego kalendarza imprez! Zebrane do
puszki WOŚP pieniądze pochodziły z dobrowolnych datków
od mieszkańców naszej gminy oraz z licytacji przedmiotów
podarowanych na aukcję przez licznych darczyńców.
Program finału złożony był z koncertu Gminnej Orkiestry
Dętej „Wind Power” oraz występu zepołu V220 z Karoliną Kornatowską jako wokalistką. Zabrzmiały największe przeboje muzyki rozrywkowej zaaranżowane na orkiestrę a także współczes-

ne interpretacje kolęd w wykonaniu zespołu V220. Oba koncerty
przeplatane były licytacjami.
Emocji w czasie licytacji nie brakowało i wszystkie podarowane przedmioty znalazły nabywców, a dzięki ich hojności konto WOŚP zostało zasilone łączną kwotą 2280 złotych.
Za przekazane upominki do licytacji serdecznie dziękujemy
darczyńcom, a byli to: wójt gminy Marek Leja, państwo Sylwia
i Roland Krause, Pracownia Fotograficzna Fotosynteza Rafała
Nosala, Kabaret Chyba, Ireneusz Racławicki, Swojskie Jadło u Macieja, sołectwa Ciepielowice i Dąbrowa oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz darczyńcy prywatni, którzy poprosili o anonimowość. Wszystkim, za okazane
serce, bardzo dziękujemy! 			
zj

Serdecznie witamy Czytelników „Życia Gminy Dąbrowa”

Jako Polski Związek Niewidomych Koło Opole Powiat chcemy zaprezentować nasze stowarzyszenie, które działa na terenie powiatu opolskiego, jak również gminy Dąbrowa już
60 lat. Koło Powiatowe skupia 153 członków, w tym 20 dzieci
niewidomych i słabowidzących.

Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu naszych członków
i ich rodzin, organizujemy liczne imprezy, wyjazdy i wycieczki. Pomagają one naszym podopiecznym w integrowaniu się ze
sobą oraz ze środowiskiem, w którym przebywają. Jest to forma
rehabilitacji społecznej. W tym roku, jak i w poprzednich latach
dzięki sponsorom udało nam się zorganizować wiele imprez,
m.in. Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Chłopaka, które odbyły się w świetlicy biura, Święto Pieczonego
Ziemniaka w Kniejówce koło Siedlisk, wyjazd na basen „Wodna
Nuta” i do aquaparku do Wrocławia połączony ze zwiedzaniem
Afrykarium. Odbył się też całodniowy festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w Blaszaku nad Jeziorem Średnim:
z jazdą konną, strzelaniem z broni laserowej, grami i zabawami
dla dzieci i jazdą na policyjnych quadach.
Zorganizowaliśmy także 3 dniową wycieczkę do Łowicza
i okolic, 4 dniową wycieczkę do Torunia, Ciechocinka i Krusz-

wicy, 7 dniowy turnus rekreacyjny do Rabki Zdrój oraz 7 dniowy
turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa. W październiku spotkaliśmy się, aby obchodzić Międzynarodowy Dzień Niewidomego – Święto Białej Laski, który uczciliśmy, spotykając się przy
uroczystym obiedzie w restauracji w Opolu. Spotkanie było połączone ze szkoleniem i pokazem sprzętu dla osób z dysfunkcją
wzroku.
Jak co roku w grudniu odbyła się zbiórka żywności pod Patronatem Banku Żywności w Luboszycach. Z zebranych produktów zrobiliśmy paczki „Podziel się Posiłkiem” dla dzieci,
młodzieży i najuboższych członków. Rok kalendarzowy zakończyliśmy niezwykle uroczystym spotkaniem wigilijnym z Mikołajem, które odbyło się w ośrodku „Wodnik” w Turawie. Wręczyliśmy tam paczki świąteczne członkom, a dzieci otrzymały
dodatkowe prezenty od niezwykłego sponsora.
Z początkiem roku odwiedzimy najstarszych i schorowanych
członków, którzy nie mogą już uczestniczyć w proponowanych
przez nas imprezach, obdarowując ich upominkami.
Codziennie nasi członkowie mogą spotkać się przy kawie
i ciastku w świetlicy koła w Opolu przy ul.Damrota 6.
Zachęcamy tych, którzy mają problemy ze wzrokiem, aby
kontaktowali się z nami, by dowiedzieć się, jak przynależeć do
naszego stowarzyszenia.
Liczymy również na pomoc finansową z 1% podatku i darowizn. Nasz KRS 0000067813 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO OPOLE POWIAT ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, nr konta 20 1140 1788 0000 2230 0600
1010.
Naszą działalność można śledzić na stronie internetowej
http://pzn.opole.pl/kola-terenowe/opole-powiat/ oraz na naszym
facebooku: Polski Związek Niewidomych Koło Opole Powiat.
Zarząd Koła, sekretarz Renata Nowara, prezes Tadeusz Kolbusz
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna – nowy harmonogram
Przypominamy o realizowanej w Gminie Dąbrowa nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc
prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Od stycznia 2018 roku pomoc udzielana jest
w czwartki od 12:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56,
pok. nr 110, tel. 77 46 410 10 wew. 210.
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumenty do okazania):
• osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości),
• osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości),
• osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
• osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
• osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie),
• kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
• weteranom (ważna legitymacja weterana),
• kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę).
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazaniu sposobu rozwiązania 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 mogą 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, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Szczegółowe informacje na stronie BIP Gminy Dąbrowa (http://www.bip.gminadabrowa.pl).
Grzegorz Jaziorański
STYCZEŃ 2018
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II Otwarty Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa
MECHNICE
W niedzielę 17 grudnia w budynku klubowym LZS Mechnice odbył się II Otwarty Turniej Skata o Puchar Wójta
Gminy Dąbrowa. Ku ogólnemu zaskoczeniu zwyciężyła niezrzeszona Jessika Greif, pokonując wielu zawodników klubowych. Serdecznie gratulujemy Jessice, a klubowi LZS Mechnice dziękujemy za profesjonalną organizację zawodów.
Na szczególne słowa podziękowania zasługują Paweł Kiszka, Krystian Golec i Joachim Gonsior. 		
(red)

Mieszkańcy Skarbiszowa przywitali Nowy Rok
SKARBISZÓW
Pomysł wspólnego świętowania Nowego Roku przyciągnął do świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie wielu mieszkańców. Gratulujemy inicjatywy!
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Jakub Burnetko Mistrzem Opola
w Judo Szkół Podstawowych
SP CHRÓŚCINA
16 grudnia 2017 r. odbyła się
piąta edycja Mistrzostw Opola w Judo Szkół Podstawowych.
Zawody, w których wzięło udział
102 uczniów z 26 podstawówek
przeprowadzono w hali namiotowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Opolu.
Impreza ta to doskonała promocja judo w środowisku szkolnym,
zarówno jako dyscypliny olimpijskiej, jak i uczciwej rywalizacji
sportowej. Z dumą zawiadamiamy, iż w zawodach złoty medal
zdobył uczeń Szkoły Podstawowej
w Chróścinie szkoły Burnetko. Kubie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
       SP Chróścina

Spotkanie z zawodowymi sportowcami w chróścińskiej szkole
SP CHRÓŚCINA
W połowie grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Chróścinie miało miejsce niezwykłe
sportowe wydarzenie – dzięki staraniom p.
Krystiana Golca odwiedzili szkołę zawodnicy dwóch opolskich klubów: Odry Opole (Marcin Wodecki, Mateusz Bodzioch)
i Gwardii Opole (Przemysław Zadura, Mateusz Morawski). Zawodnikom towarzyszył
Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta
Opola p. Tomasz Lisiński.
Gości powitał gospodarz Gminy Dąbrowa
– wójt Marek Leja oraz dyrektor szkoły Krystian Iwański. Na uczniów biorących udział
w spotkaniu czekało wiele atrakcji: możliwość
zadawania różnorodnych pytań profesjonalnym zawodnikom, autografy, upominki, losowanie nagrody głównej (ufundowanej przez p.
Krystiana Golca) – koszulki klubowej Odry
Opole, a także krótki trening z piłkarzami.
Na pewno to nie ostatnia tego typu impreza
w chróścińskiej szkole.
SP Chróścina
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Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych
W dniu 20.12.2017 r. w Gminie Dąbrowa
odbyło się spotkanie wigilijne dla osób
starszych i samotnych. Na zaproszenie
Wójta Gminy Dąbrowa przybyło wiele
osób, by jak co roku spędzić mile czas
przy wigilijnym stole.
Życzenia świąteczne złożyła współorganizator spotkania Pani Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Marzena Nowak oraz
Wójt Gminy Dąbrowa. Podczas uroczystości fragment Pisma Świętego oraz modlitwę
poprowadził ks. proboszcz parafii Św. Mikołaja z Żelaznej Edmund Sachta. Później
przy akompaniamencie „Kapeli Nieznanej”
wszyscy razem śpiewali kolędy.
Goście zachwalali smak przygotowanych potraw wigilijnych i dziękowali za
gościnność restauracji Dąbrowianka. Po
posiłku seniorzy zostali obdarowani stroikami świątecznymi. Jak co roku spotkanie
przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze i z nadzieją spotkania się w przyszłym
roku.
       OPS Dąbrowa

Mikołaj w bryczce konnej odwiedził narockie dzieci
NAROK
Niedziela 10 grudnia była dniem wizyty Świętego Mikołaja w Naroku. Na
ten magiczny i niezwykły dzień z niecierpliwością czekało każde dziecko
w naszej miejscowości, bo któż z nas
nie lubi być obdarowywany.
Wszystko rozpoczęło się przed
świetlicą wiejską, gdzie dzieci wraz
z rodzicami oczekiwały na przybycie
św. Mikołaja.
Mikołaj dotarł przed salę pięknie
oświetloną bryczką konną wraz z asystą
aniołków. W sali panowała niesamowita atmosfera. Uroczystość rozpoczęła
pani sołtys od przywitania przybyłych
gości. Następnie głos zajął św. Mikołaj.
Całą imprezę poprowadziły Reniferki, które zachęciły dzieci do wspólnej zabawy. Po zaśpiewaniu piosenki,
wspólnym tańcu i bajkowych zagadkach, nadszedł czas na prezenty.
Św. Mikołaj obdarował wszystkich paczką pełną słodyczy. Na dowód
wdzięczności dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji mikołajowej
imprezy.
Roksana Odziomek
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Św. Mikołaja nie zabrakło w Ciepielowicach
CIEPIELOWICE
Na początku grudnia w ciepielowickiej świetlicy zorganizowano warsztaty świąteczne i spotkanie ze św. Mikołajem. W programie warsztatów nie mogło zabraknąć dekorowania pierników, które z kartkami świątecznymi przygotowanymi również przez
dzieci trafiły do naszych seniorów.
Dla ponad 40 dzieci oczywiście najważniejszym punktem dnia była wizyta św. Mikołaja. Wszystkie dzieci były grzeczne, więc
każdy otrzymał prezent-niespodziankę. W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Stowarzyszeniu „Nasze Ciepielowice” oraz Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Ciepielowic za finansowe wsparcie.
Anna Cisowska

Mieszkańcy Prądów spotkali się tradycyjnie przy choince
PRĄDY
Tradycyjnie w połowie stycznia Rada Sołecka z Sołtysem Andrzejem Piotrowiczem na czele przygotowała dla mieszkańców świąteczne spotkanie przy choince. Przybyli goście mieli okazję usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu
Zespołu Pieśni Siołkowiczanki. Niezwykle miłą atmosferę umilił słodki poczęstunek. Gratulujemy inicjatywy!

Zanieśli dobrą nowinę i życzenia

W tym roku podobnie jak w poprzednich latach mieszkańców
Prądów odwiedzili kolędnicy niosący dobrą nowinę i życzenia pomyślności w Nowym Roku.
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Zasady segregacji odpadów w gminie Dąbrowa
W związku z pojawiającymi się pytaniami
dotyczącymi aktualnych zasad segregacji odpadów w naszej
gminie przypominamy
poniżej, jak powinny
być gromadzone poszczególne frakcje odpadów. Informujemy
również, iż odbiorca
odpadów – firma Remondis Opole - odbiera także odpady
w workach o dowolnej kolorystyce oraz tzw. „nieremondisowskie”, z zachowaniem zasad segregacji obowiązujących w gminie Dąbrowa. Dla przykładu: jeżeli
mieszkaniec nagromadził odpady z tworzywa, a zabrakło mu worków koloru żółtego, to może przygotować
do odbioru odpady w worku niebieskim.
Od stycznia 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa działa Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajduje się on w Dąbrowie, przy ul.
Spółdzielczej 4. Mieszkaniec Gminy, za okazaniem pracownikowi PSZOK-u dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę bieżącej
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
może do punktu dostarczyć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

szkło pochodzenia opakowaniowego;
papier;
tworzywa sztuczne pochodzenia opakowaniowego;
opakowania wielomateriałowe;
metale;
odpady wielkogabarytowe;
odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte opony samochodowe o średnicy zewnętrznej nie
większej niż 75 cm i opony rowerowe w ilości 4 sztuk
na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) w ilości 3 metry przestrzenne na rok kalendarzowy
od gospodarstwa domowego;
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 metr przestrzenny na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego.

PSZOK w Dąbrowie czynny jest w każdą drugą i czwartą sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii) w godzinach od 8.00 do 13.00.
Zasady segregacji odpadów
1. Papier, tektura
•

kartony, pudełka kartonowe,

•
•
•
•
•

gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi,
gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty,
zeszyty, stare książki,
torebki papierowe, papier pakunkowy,
tektura falista.

2. Szkło
•
•
•

butelki szklane po napojach,
słoiki po przetworach,
szklane opakowania po kosmetykach.

3. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomate
riałowe
•
•
•
•
•
•
•
•

butelki plastikowe po napojach, plastikowe nakrętki,
butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
kubki plastikowe po produktach spożywczych,
folie opakunkowe, torebki foliowe,
puszki po napojach, po konserwach,
kapsle, metalowe zakrętki,
drobny złom,
opakowania wielomateriałowe po napojach, mleku
(tzw. tetra paki).

4. Odpady ulegające biodegradacji
•
•
•
•
•

obierki warzyw i owoców, resztki warzyw i owoców,
resztki jedzenia natury roślinnej,
drobne odpady ogrodowe, resztki kwiatków doniczkowych i ciętych, ziemia doniczkowa,
niesegregowany papier,
skoszona trawa, liście, gałęzie, trociny.

5. Odpady niebezpieczne
•
•
•
•
•
•
•

baterie i akumulatory,
resztki farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy
i żywic zawierających substancje niebezpieczne oraz
opakowania po nich,
oleje mineralne i opakowania po nich,
przeterminowane leki,
detergenty zawierające substancje niebezpieczne oraz
opakowania po nich,
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
opakowania po aerozolach (dezodoranty).

6. Odpady wielkogabarytowe
•
•
•
•

meble,
drzwi,
okna,
inne odpady komunalne, które powstają w gospodarstwie, a ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie
mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady.

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierany jest również zużyty sprzęt AGD i RTV oraz opony
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(rowerowe, motorowe i do samochodów osobowych - do
3,5 t - do 4 sztuk).
7. Pozostałe odpady – czarny pojemnik (nie ujęte w se
lektywnej zbiórce – odpady zmieszane)
•
•
•

naczynia ceramiczne, fajansowe, kryształowe, porcelanowe,
stłuczone szkło płaskie,
elementy drewniane,

•
•
•
•
•
•
•
•

żużel, popioły,
resztki mięsa, kości,
papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony,
papier kopiujący, kalki,
zużyte artykuły higieniczne,
tekstylia,
zmiotki,
opakowania piankowe, styropianowe.
Grzegorz Wocka

Palimy cz.1, czyli: Skąd się bierze smog?
Po ubiegłorocznej histerii medialnej rozpętanej w styczniu
mogłoby się wydawać, że już wszystko na ten temat napisano
i powiedziano. Jednak, gdy rozmawiam ze znajomymi, okazuje się, że ciągle powtarzają utrwalone mity. Na postawione
w tytule pytanie otrzymuję najczęściej takie odpowiedzi:
1. Bo ludzie palą śmieciami.
2. Bo na składach jest złej jakości węgiel.
Można uznać, że jest w tym jakaś cząstka prawdy, ale problem zasadniczo tkwi zupełnie gdzie indziej.
Główną przyczyną smogu jest nieprawidłowa technika spalania.Żeby to uzasadnić, musimy się nieco zagłębić w proces
spalania węgla.
Jak się spala węgiel?
Węgiel kamienny zawiera przeciętnie 60% czystego węgla,
10% popiołu i 30% tzw. części lotnych, czyli uwięzionych palnych gazów. Po wrzuceniu porcji węgla do rozpalonego kotła
węgiel ulega podgrzaniu. Najpierw w temp. powyżej 200 °C
następuje odgazowanie części lotnych pomieszanych ze smołą
i sadzą. Pozostały na ruszcie koks pali się dopiero w temperaturze ponad 500 °C jasnym, niekopcącym płomieniem. Powstaje
pytanie, co zrobić żeby spalić również części lotne? Po prostu
trzeba je przepuścić przez warstwę rozżarzonego koksu!
Jakie są rodzaje kotłów rusztowych?
Zasadniczym elementem kotła jest ruszt (żeliwny lub wodny),
na którym odgazowuje, a następnie spala się węgiel. W zależno-

ści od budowy komory spalania rozróżniamy 2 typy kotłów:
1. Kocioł górnego spalania – wylot z komory spalania do dalszej części kotła znajduje się u góry komory (Rysunek 1.).
To ten rodzaj kotła, który zdecydowana większość ludzi ma
w domu. Części lotne nie mają tutaj szans na prawidłowe
spalenie, bo wylatują do komina z pominięciem warstwy
rozżarzonego koksu. Skutkiem złego spalania jest większe
zużycie węgla (nawet do 30%). Niespalone części lotne zasnuwają okolicę, co widać i czuć. Najgorszą sprawnością
„wykazują się” niby nowoczesne kotły z dmuchawą i sterownikiem. Dmuchawa znacznie skuteczniej wydmuchuje
do komina niespalone części lotne niż naturalny ciąg. Na
kpinę zakrawa fakt, że kotły te były nierzadko sprzedawane
jako ekologiczne!
2. Kocioł dolnego spalania– wylot z komory spalania znajduje się z tyłu komory spalania tuż nad rusztem (Rysunek 2.).
W tej sytuacji części lotne, żeby przedostać się do komina,
muszą przejść przez warstwę żaru, co powoduje ich zdecydowanie lepsze dopalenie. Kocioł tego typu zużywa mniej
węgla i wysyła w świat zdecydowanie czystsze spaliny. Kotły dolnego spalania są dostępne na rynku, niektóre również
z obowiązkowym obecnie certyfikatem 5 klasy. Dobrze wyregulowany kocioł 5 klasy jest bezdymny. Technikę dolnego
spalania zastosowano również w retortowych kotłach podajnikowych na ekogroszek.
W artykule korzystano z materiałów zamieszczonych na stronie www.czysteogrzewanie.pl. Gorąco zachęcam do korzystania
z obszernej wiedzy tam podanej na temat ogrzewania domu.
W następnym numerze: „Jak palić ekonomicznie w kotłach górnego spalania”.
WR

Rysunek 1. Kocioł górnego spalania
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Rysunek 2. Kocioł dolnego spalania
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Pomóż – daj nadzieję

Koncert kolęd Studia Piosenki
11 stycznia w auli Szkoły Podstawowej w Dąbrowie odbył się koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu uczniów Studia Piosenki.
Dzieci wystąpiły po raz pierwszy pod kierownictwem Marty Cienciały, która od września prowadzi
zajęcia wokalne w naszej gminie. Na czwartkowy
koncert przyszli rodzice i członkowie rodzin małych
wokalistów, a także nauczyciele i osoby zaprzyjaźnione.
W ciągu godzinnego spotkania przy ciastkach
usłyszeliśmy kilkanaście utworów wykonywanych
zarówno solo, jak i zespołowo. Dla wielu śpiewaków był to pierwszy kontakt ze sceną. Musieli poradzić sobie nie tylko z repertuarem, ale i towarzyszącą występowi tremą.
Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Ciepłe przyjęcie widowni to bez wątpienia duża
zachęta do dalszej pracy w Studiu Piosenki. Efekty
tej pracy usłyszymy podczas kolejnych koncertów
szykowanych przez Martę Cienciałę!
gokir




