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AKTUALNOŚCI

Od lutego Nasza Gmina nie tylko w sercu, ale również w... komórce
Gmina wraz z firmą netkoncept.com przygotowała prostą w obsłudze,
darmową i wielofunkcyjną aplikację na urządzenia mobilne.

pl) będziecie Państwo mieli dostęp do aktualności i wydarzeń gminnych oraz do ogłoszeń Biuletynu Informacji
Publicznej.
Aplikacja między innymi przypomni Państwu o zbliżającym się terminie wywozu śmieci. My zaś będziemy
mogli informować Państwa powiadomieniami typu push
o zagrożeniach pogodowych, niebezpiecznych zjawiPo zainstalowaniu apli- skach, problemach na drogach czy o ważnych wydarzekacji (przewodnik na naszej niach. Od tej pory możemy być jeszcze bliżej naszych
stronie www.gminadabro- wspólnych spraw.
wa.pl lub www.dąbrowa.
Wasz Wójt Marek Leja

Klub Seniora w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie otwarty

W piątek 19 stycznia z udziałem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego p. Mieczysława Wojtaszka, władz gminy, a przede wszystkim naszych
seniorów odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora, który
został sfinansowany z budżetu gminy Dąbrowa przy dofinansowaniu z rządowego programu “Senior +”. W maju po
remoncie elewacji, wybudowaniu parkingu i uporządkowaniu terenu wokół budynku nastąpi uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej.
Już trzy dni po otwarciu Klubu licznie zgromadzeni seniorzy świętowali Dzień Babci i Dziadka. Czas naszym babciom
i dziadkom umiliły dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe
w Ciepielowicach. Młodzi mieszkańcy naszej gminy przygotowali dla seniorów część artystyczną, a także wręczyli obecnym
w klubie własnoręcznie przygotowane laurki. Na zakończenie
p. Roksana Odziomek, która prowadzi zajęcia w Klubie Seniora,
przygotowała zabawę integracyjną, dzięki której wszyscy mogli
się lepiej poznać.
Kilka dni później 27 stycznia w dąbrowskim klubie odbył
się Bal Karnawałowy. Impreza rozpoczęła się polonezem, który
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poprowadzili pani kierownik Marzena Nowak oraz pan Tadeusz
Kot. Na uroczystym otwarciu balu gościli również wójt Marek
Leja z małżonką. Widać, że dzięki pomysłowości Roksany Odziomek będzie się działo wiele dobrego w klubie, bo najważniejsze jest zadowolenie i dobre samopoczucie naszych seniorów.
Ponieważ podziękowań za powstanie tego klubu nigdy dosyć, w imieniu wójta dziękujemy p. Marzenie Nowak za pomysł
i wskazanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych (50%
do 50% z budżetem gminy), p. Katarzynie Gołebiowskiej-Jarek
za złożenie wniosku do Wojewody o dofinansowanie i jego rozliczenie, a także p. Emilii Baucz oraz p. Ireneusz Racławickiemu
za codzienne doglądanie tej inwestycji i wiele pomysłów przy jej
realizacji. Wielkie podziękowania należą się również pani sołtys
Elżbiecie Mojzyk wraz z całą ekipą pomocników z Dąbrowy za
urządzenie wnętrza klubu (wybór mebli kuchennych i urządzeń,
stołów, krzeseł i innego wyposażenia) oraz Roksanie z grupą
z Naroka za firanki, dekoracje i inne przyjemne dla oka elementy.
Zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i piątek od 12:00
do 18:00. Zajęcia prowadzić będzie p. Roksana Odziomek,
a bezpośrednią opiekę nad Klubem Seniora pełni Ośrodek Pomocy Społecznej i pani kierownik Marzena Nowak.
(red)
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Inwestycje, remonty, projekty - czyli pracowity rok 2018

Rok 2018 zapowiada się bardzo dobrze pod względem inwestycji w naszej gminie. Sam załącznik nr 6 do budżetu gminy zawiera przedsięwzięcia na ponad 3 miliony zł,
a w wielu przypadkach są tam zapisane tylko kwoty wkładów własnych gminy, co oznacza, że wartość całkowita
przedsięwzięć jest jeszcze większa. Spodziewamy się również wielu inwestycji przeprowadzonych przez podmioty
zewnętrzne i prywatne, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.

Na pewno parter budynku gimnazjum w Żelaznej zostanie przebudowany na żłobek. W budżecie radni zagwarantowali wkład własny w wysokości 150.000 zł, a 600.000 zł
pozyskaliśmy z rządowego programu „Maluch+”. Znajdą tam
dla siebie miejsce dwie grupy po 15 dzieci w każdej. Natomiast
piętro tego budynku zostanie przebudowane na 3-oddziałowe,
ale to w roku 2019, kiedy mury tej szkoły opuści ostatnia klasa
gimnazjalna.

Gimnazjum w Żelaznej zostanie przebudowane na żłobek.
Zdjęcie: D. Halicka
Druga spora inwestycja to termomodernizacja świetlicy
w Żelaznej. Tu oprócz wkładu własnego pozyskaliśmy środki
poprzez Aglomerację Opolską. Koszt przedsięwzięcia, które

zostanie wykonane na zasadzie zaprojektuj i przebuduj, wynosi 700.000 zł. Wyłoniony już jest wykonawca, a prace powinny
zakończyć się w sierpniu tego roku.
Do maja powinna zaś zostać odnowiona elewacja świetlicy w Dąbrowie (ze słynnym już Klubem Seniora) oraz wybudowany parking przed tą świetlicą.
Kiedy Rada Gminy postanowiła, że NOWE SZKOŁY
PODSTAWOWE mieścić się będą w Chróścinie, Dąbrowie
i Naroku, zapadła decyzja o wybudowaniu sali gimnastycznej
przy szkole w Naroku. W tym roku chcemy ją zaprojektować,
a w 2019 postawić. Ma to być hala typu namiotowego z łącznikiem do szkoły, który pomieści sanitariaty i szatnie.
Jeżeli chodzi o drogi wewnętrzne i gminne, to już jesteśmy
po przetargach i zostały wyłonione firmy na przebudowę ulicy
Polnej w Prądach oraz Alei Róż na Turzoku w Mechnicach.
Kolejne przetargi, które będą rozstrzygane w marcu, dotyczyć
będą remontów i przebudowy ulic 1. Maja w Chróścinie,
Korczaka w Dąbrowie i Leśnej w Żelaznej. Jeśli uda się zaoszczędzić środki z innych inwestycji, to w pierwszej kolejności chcemy wyremontować ulicę Cmentarną w Karczowie
oraz ulice na Górce w Dąbrowie.
Zabezpieczyliśmy również środki w budżecie na wkład
własny do budowy ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem
lampami typu LED na prawie kilometrowym odcinku drogi
powiatowej Sokolniki - Dąbrowa. Ścieżka ta miałaby powstać
z dofinansowaniem ze środków Aglomeracji Opolskiej z zadań
przeciwdziałania niskoemisyjności. Jeżeli nie uda się tam uzyskać dofinansowania, to będziemy starać się przeprowadzić tę
inwestycję „pół na pół” z Zarządem Dróg Powiatowych.
Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich już jest na etapie przetargu na przebudowę drogi i wykonanie chodnika
w miejscowości Narok na długości 2 km. Ta inwestycja ma
się zakończyć we wrześniu tego roku. Po wielu latach starania
i lobbowania miłą niespodziankę sprawił nam również ZDW,
wnioskując do RPO województwa opolskiego o środki na
zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej na Turzoku w Mechnicach od granicy z Żerkowicami
do obecnego chodnika w Mechnicach. Czy ta inwestycja zostanie zapoczątkowana już w tym roku, rozstrzygnie się w maju.
Mocno trzymamy skutki.
Bardzo mocno lobbowaliśmy również w Polskiej Spółce Gazownictwa o doprowadzenie gazu do kolejnych miejscowości
naszej gminy. Dyrektor opolskiego oddziału tej firmy Rafał Adamiszyn złożył nam deklarację zaprojektowania w tym roku
odcinków gazociągu Wawelno – Dąbrowa oraz Sławice-Żelazna. Budowa gazociągu i możliwość podłączania się kolejnych
nieruchomości do sieci byłaby możliwa w roku 2019.
Już tylko z tego spisu przedsięwzięć widać, że czeka nas bardzo pracowity rok, aby wszystkie te inwestycje doprowadzić do
końca. Liczymy również na pomoc i zrozumienie tych Państwa,
których niedogodności związane z tymi remontami i budowami na
etapie realizacji mogą dotknąć. Mamy nadzieję, że efekt końcowy
wynagrodzi Państwu i nam te przejściowe trudności.
(red)
Prosimy o wsparcie i
przekazanie 1% podatku na
ORGANIZACJĘ UŻYTKU
PUBLICZNEGO OSP DĄBROWA.
Pragniemy zaznaczyć, że cała
kwota zostanie przekazana na
cele statutowe naszej jednostki.

Nr KRS: 0000192100
Dziękujemy!
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XI Koncert Bożonarodzeniowy „Pomóż – daj nadzieję”

W ostatni weekend stycznia w dąbrowskim kościele po
raz jedenasty odbył się coroczny charytatywny koncert
bożonarodzeniowy, który zgromadził rekordową liczbę mieszkańców naszej gminy. Ofiara z koncertu została przeznaczona na dalsze leczenie i rehabilitację Pawła
i Piotra Bilów.
Z pewnością na tak dużą frekwencję wpływ miały fenomenalna organizacja i zaproszeni artyści: Jasnogórski Chór

Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani” pod dyrekcją p. Jarosława Jasiury oraz akordeoniści - Lukas Gogol i Grzegorz
Kuryła. Zebrani widzowie mogli również usłyszeć parafialną
scholę „Gaudium” pod dyr. P. Doroty Słomki i przy akompaniamencie p. Klemensa Adamskiego.
Chyba każdy z obecnych w dąbrowskim kościele zgodzi
się, że było to wspaniałe muzyczne i duchowe wydarzenie.
Cieszy ponadto fakt, że jako społeczność potrafimy pomagać
i współczuć. W imieniu Państwa Bilów - dziękujemy! (red)

W czasie ferii zimowych dzieci nie mogły narzekać na nudę
W okresie ferii zimowych na terenie
naszej gminy (Narok, Skarbiszów,
Karczów, Prądy, Ciepielowice, Żelazna) odbywały się zajęcia świetlicowe
dla dzieci. Zajęcia jak co roku sfinansowane zostały przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Podczas ferii dzieci uczestniczyły
w zajęciach muzycznych, krawieckich,
plastycznych i kulinarnych (pieczenie
pizzy i słodkich babeczek), jak również
brały udział w zajęciach integracyjnych
oraz w grach i zabawach ruchowych.
Na zakończenie ferii zimowych odbył
się bal karnawałowy, w którym uczestniczyło 30 dzieci wraz ze swoimi rodzicami.
Podczas ferii udało się nawiązać
współpracę z Publicznym Przedszkolem
w Prądach i wspólnie wraz z dziećmi
uczestniczyć w warsztatach plastycznych, podczas których robiono serduszka na dzień kobiet.
Z okazji dnia babci i dziadka dzieci

ze świetlic udały się do Klubu Seniora w Dąbrowie i zaprezentowały dla seniorów występ artystyczny oraz obdarowali ich własnoręcznie wykonanymi
laurkami.
Podczas wszystkich zajęć panowała bardzo serdeczna, ciepła i wesoła atmosfera. Z pewnością każde dziecko wyniosło z zajęć miłe wspomnienia. P. Kuszman
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Marek Leja i Jerzy Michalczyk przekazali strażakom agregat
OSP CHRÓŚCINA

W drugim tygodniu lutego OSP Chróścina otrzymała od Gminy
nowy agregat prądotwórczy ze stabilizacją napięcia, który pozwoli zabezpieczyć działanie respiratora dla jednego z młodych mieszkańców Chróściny w razie awarii zasilania. To wyjątkowy agregat: lekki, prosty w użyciu, do przenoszenia i obsługi wystarczy
jeden ochotnik OSP. Na co dzień agregat służyć będzie jednostce
między innymi do zasilania najaśnic w trakcie akcji.
(red)

II Rodzinny Bal Przebierańców przyciągnął wielu mieszkańców
MECHNICE
10 lutego za sprawą pomysłodawcy Krystiana Golca oraz klubu LZS Mechnice w Mechnicach odbył się II Bal Przebierańców. Imprezę otworzyła Tina Turner (Krystian Golec), która piosenką „Simply the Best” zaprosiła gości do wspólnej zabawy. Na najmłodszych mieszkańców czekało wiele atrakcji. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!
(red)

LUTY 2018		
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XIX Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko

Zawodnicy z dziewięciu miejscowości naszej gminy wzięli udział w XIX Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turko. Swoją obecnością zaszczycili nas również tenisiści stołowi z Wrzosek i ze Sławic.

Na kilkunastu stołach rozgrywane były
potyczki w 5 kategoriach wiekowych:
młodzik, kadet, junior, senior, oraz oldboy.
Każdy z zawodników zbierał jednocześnie
punkty do klasyfikacji drużynowej i w efekcie najlepiej zaprezentowali się tenisiści
z Niewodnik, na drugim miejscu uplasowali
się zawodnicy z Naroka, podium zamknęła
drużyna z Karczowa. Warto dodać, że nasz
wójt Marek Leja otarł się o podium i zakończył zawody na IV miejscu.
Serdecznie dziękujemy organizatorom
za perfekcyjną obsługę: p. Zbigniewowi Janowskiemu, p. Bartłomiejowi Walkowowi
oraz Oktawii Walków. Za pomoc w organizacji zawodów serdecznie dziękujemy
również Dyrektorowi OSiR w Niemodlinie
p. Krzysztofowi Kubiakowi oraz sklepowi
meblowemu Black Red &White z Niemodlina (transport stołów do dąbrowskiej hali).
Graczom i drużynom gratulujemy sukcesów! Przy okazji zapraszamy na przyszłoroczny, jubileuszowy gminny turniej tenisa
stołowego.
(red)

Dokumentacja TURNIEJU
MŁODZICZKA
1. Justyna Giesa – Narok
2. Izabela Łupak – Narok
3. Katarzyna Simora – Narok
MŁODZIK
1. Marek Jendryaszek - Żelazna
2. Jan Głodek - Skarbiszów
3. Michał Szczeponek - Narok

Kazimierz Turko, syn Tadeusza
i Marii urodzony 2 sierpnia 1949 r.
w Korfantowie. Ukończył studium
nauczycielskie w Jeleniej Górze
o specjalności wychowanie fizyczne; sekretarz Szkolnego Związku
Sportowego, przewodniczący ZNP
w Dąbrowie, komendant Ośrodka
Harcerskiego. Od stycznia 1973
związany ze szkołą w Dąbrowie.
Nauczyciel, wychowawca, który
zaszczepił w wielu pokoleniach
młodych ludzi zamiłowanie do
sportu. Od początku 1991 związany z Urzędem Gminy aw Dąbrowie, gdzie pełnił funkcję inspektora
ds. wychowania fizycznego, sportu
oraz turystyki.
Zmarł 19 czerwca 1999 r..

KADET
1. Mateusz Kijak – Karczów
2. Michał Faryniarz – Skarbiszów
3. Maksymilian Antonowski - Dąbrowa
JUNIORKA
1. Aleksandra Sawicka – Skarbiszów
2. Karolina Graca – Narok
3. Julia Schoenfelder – Niewodniki
JUNIOR
1. Adrian Rał – Opole
2. Piotr Kaniak – Karczów
3. Adrian Jendryaszek – Żelazna
SENIORKA
1. Joanna Gładki – Niewodniki
2. Edyta Kwiecień – Nowa Jamka
SENIOR
1. Dawid Kałuża – Niewodniki
2. Krzysztof Mikietyn – Chróścina
3. Patryk Pelka – Narok
OLDBOY
1. Jan Jendryaszek – Żelazna
2. Stanisław Gruszecki – Karczów
3. Andrzej Holek – Chróścinaa
DRUŻYNA
1. NIEWODNIKI
2. NAROK
3. KARCZÓW
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Mechnice tryumfują w IX Hattricku. Orły Otwocka niespodziewanie drugie

Mechnice po roku przerwy znów z pucharem za I miejsce w IX Noworocznym Turnieju Piłki Halowej Hattrick o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei!

miejscu, ustępując w finale drużynie z Mechnic 4:0.
Tytuł najlepszego i najskuteczniejszego zawodnika
przypadł Jurze Kchomonhakowi z Wrzosek. Najlepszym
bramkarzem turnieju jednogłośnie wybrano bramkarkę
Sztuka obrony I miejsca nie udała się drużynie Orłów Otwocka – Anetę Klimek.
z Wrzosek, która tym razem znalazła się na III miejscu Serdecznie gratulujemy sukcesów drużynowych i inpodium. Dużą niespodzianką okazał się występ Orłów dywidualnych. Zapraszamy za rok do udziału w jubileOtwocka (widziano w drużynie zawodników mieszka- uszowym X Turnieju Piłki Halowej Hattrick o Puchar
jących w Prądach), która zakończyła turniej na drugim Wójta Gminy Dąbrowa! 			
(red)
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XVII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
NAROK
12 stycznia 2018 w kościele pod wezwaniem św. Floriana w Naroku odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Kolęd
i Pastorałek organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Naroku. W tegorocznej edycji
konkursu wzięło udział 65 uczniów, których oceniało jury w składzie Elżbieta Ebisch oraz Hubert Labusga.

Lista laureatów
Kl. I-III soliści
1. Dawid Golec – PSP Chróścice
2. Marlena Pantke – ZSP w Boguszycach
3. Karolina Kijowska – PSP Narok
Soliści IV – VII
1. Wikoria Opała – PSP Chróścicie
2. Hanna Kotula – PSP nr 32 w Opou
3. Julia Kuszewicz- ZSP Boguszyce
Zespoły kl. I-III
1. PSP Chróścice
2. „Gwiazdeczki” ZSP Boguszyce
3. „Wesołe nutki” PSP Narok
Zespoły kl. IV – VII
1. „Stokrotki” PSP Narok
2. PSP Chróścice
3. PSP nr 32 Opole i „Triolki z Boguszyc” ZSP Boguszyce

8									
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Stypendia rozdane

W ostatni dzień pierwszego półrocza roku szkolnego
2017/2018 Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz Dyrektor
GZEAS Janusz Staszowski podczas uroczystych apeli wręczyli wyróżniającym się uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce.
W gronie nagrodzonych znalazło się 67 uczniów z czterech
szkół naszej gminy: PSP Dąbrowa: 24 uczniów, PSP Narok: 8
uczniów, PSP Chróścina: 17 uczniów, PG Dąbrowa: 3 uczniów,
PG Chróścina: 9 uczniów, PG Żelazna: 6 uczniów. Serdecznie
gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.
(red)
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Ferie bez nudy
DĄBROWA

Ferie zimowe 2018 to jeden z najbardziej wyczekiwanych
przez uczniów momentów w roku szkolnym. Już w pierwszym tygodniu ferii nauczyciele zaproponowali podopiecznym ciekawą ofertę.
We wtorek liczna grupa dzieci i rodziców pojechała na całodniową wycieczkę do Wrocławia. W programie była: nowa,
największa w Polsce Wystawa Budowli z Klocków Lego oraz
atrakcje w Parku Wodnym. Na 1700 m2 czekały na dzieci
niezwykłe doznania. Wśród wyjątkowych budowli znalazł się
między innymi największy na świecie samolot wykonany z miliona klocków Lego - model Boeinga 747-– samolot specjalnie przygotowany do międzynarodowych podróży prezydenta
USA, wykonany w skali 1:7, o prawie 11 metrach długości,
niemal 10 metrach rozpiętości skrzydeł i blisko 3 metrach
wysokości. Ponadto podziwiać można było budowle słynnych
sportowców: Roberta Lewandowskiego, Rafała Sonika. Część
wystawy stanowiły fascynujące modele ukazujące budowę
układów i narządów wewnętrznych człowieka, pozwalając
najmłodszym na zdobycie wiadomości na temat funkcjonowania organizmu, a starszym na sprawdzenie wiedzy na temat
anatomii i fizjologii. Organizator wystawy przygotował również Strefę Zabawy klockami, tzw. FUN PARK. Na specjalnie
wydzielonej powierzchni znalazła się strefa Duplo, stoliki do
zabawy klockami Lego, przestrzeń do tworzenia konstrukcji
z ogromnych klocków, a także wiele innych atrakcji. Po zwiedzeniu wystawy udaliśmy się do Parku Wodnego, gdzie trzy
godziny zabaw w wodzie upłynęło w oka mgnieniu.
Środa i czwartek to dni pobytu w salach szkolnych, które na
czas zajęć zamieniły się w pracownie eksperymentalne i twórczego działania. Prowadzące zajęcia zorganizowały dzieciom
czas tak, aby mogły się nie tylko bawić, ale i nabywać nowe
umiejętności. Ciekawość świata uczestników zajęć została zaspokojona, zajęcia dla dzieci były pełne radości i efektywnej
pracy w grupie. Jeden z dni wypełniła praca przy tworzeniu

żelowych mydełek i atrakcyjnych pamiątek z drzewa. Drugi z kolei
obfitował w wielkie doznania naukowe. Moc doświadczeń i eksperymentów przygotowanych przez panie - zaskoczyła dzieci.
Piątek przeznaczony został na projekcję filmu pt. „Fernando” .
Dzieci, oglądając przygody sympatycznego byczka, znalazły dużo
powodów, by śmiać się. I chyba troszkę przekonały się, że warto
słuchać własnego serca, zamiast ślepo podążać za drogowskazami,
jakie wyznaczają nam inni.
Małgorzata Przybyła, Małgorzata Kownacka-Rusnak, Danuta Antonowska, Bożena Książek, Renata Planert-Palak, Anna Olender

Kultywujemy tradycje – Szkolne Jasełka
CHRÓŚCINA
Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane są
w polską tradycję. Początku Jasełek można dopatrywać się w misteriach
franciszkańskich, które powstawały w średniowieczu. Pierwsze w historii
Jasełka miał wystawić sam św. Franciszek z Asyżu już w 1223 roku w skalnej grocie w Greccio, później zwyczaj ten przejęli jego zakonnicy i rozprzestrzenili po całym świecie. Sama nazwa „jasełka” pochodzi o staropolskiego
słowa „jasło”, oznaczającego żłób. W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Gustawa Morcinka każdego roku również przedstawiane są Jasełka.
W tym roku przygotowywała je wraz z uczniami katechetka - siostra Radosława. Wspaniała oprawa plastyczna oraz świetnie odegrane role sprawiły, że
przedstawienie, zaprezentowane społeczności szkolnej na przedświątecznym
apelu, zostało nagrodzone gromkimi brawami. Nie był to jednak jedyny występ
naszych młodych aktorów.
Drugi raz Szkolne Jasełka oklaskiwali 12 stycznia pacjenci Oddziału Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Po raz trzeci szkolni artyści
wystąpili 14 stycznia w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie,
gdzie przedstawili historię narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda parafianom tutejszej parafii oraz licznie przybyłym gościom.
Krystian Iwański
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WARTO WIEDZIEĆ

Palimy cz.2: Jak palić ekonomicznie i czysto?
Kotły centralnego ogrzewania znane były już przed •
wojną, a rozpowszechniły się w latach 60-tych XX
wieku wraz z centralnym ogrzewaniem domków jednorodzinnych. Badania wykazują, że w Polsce działa •
obecnie około 3 mln bezklasowych kotłów zwanych
przez media kopciuchami i to one są główną przyczyną smogu. Nieodparcie nasuwa się pytanie, jak
można było do tego dopuścić? Odpowiedzi nie trzeba •
daleko szukać.
•

Dokładanie węgla małymi porcjami tak, żeby nie
zagłuszać zbytnio płomieni (Rys.1). Metoda prosta,
niezbyt uciążliwa, ale też mniej skuteczna.
Dokładanie z boku polega na przesuwaniu żaru
w głąb paleniska i dosypywaniu węgla na ruszt przed
żarem (Rys.2). Metoda niezła dla niskich palenisk,
np. pieców kuchennych.
Rozpalanie od góry (Rys.3). Polega na załadowaniu
wygaszonego kotła dzienną porcją węgla, nałożeniu
drewna na węgiel i rozpaleniu wsadu od góry. Ponieważ przy takim sposobie rozpalania żar tworzy
się na górze wsadu, wydzielające się części lotne
muszą przejść przez strefę wysokich temperatur i się
dopalić. Podnosi to sprawność kotła i zmniejsza radykalnie emisję zanieczyszczeń. Dobra i skuteczna
metoda, której największą zaletą jest to, iż nie wymaga większych nakładów finansowych. Przy okazji
można zaoszczędzić do 30% węgla! Więcej o tym
sposobie palenia w następnym numerze gminnego
biuletynu oraz na stronie www.czysteogrzewanie.pl.
Palenie koksem, czyli paliwem, do którego kotły
górnego spalania zostały stworzone. Spalanie jest
bezdymne za wyjątkiem momentu rozpalania węglem. Niestety koks jest ok. 1,7 razy droższy od węgla. Jednak mając na uwadze spodziewaną poprawę
sprawności kotła o ok. 20%, różnica kosztów między
węglem a koksem może być niewielka.

Żaden rząd nie zrobił nic pożytecznego w temacie,
do października 2017 roku brak było norm i obowiązku badania małych kotłów pod kątem emisji zanieczyszczeń.
• Najczęściej produkowane i sprzedawane były kotły
górnego spalania, bo są najtańsze. Kotły te zostały
wymyślone wyłącznie do spalania koksu. Producenci jakby o tym zapomnieli i wciskali je niezorientowanym klientom jako kotły na węgiel, nie zważając
na konsekwencje w postaci niskiej sprawności i olbrzymiej emisji zanieczyszczeń.
•
• Kotły dolnego spalania, dobrze nadające się do spalania węgla, nie rozpowszechniły się, mimo tylko
nieznacznie wyższej ceny, głównie z powodu braku
wiedzy w społeczeństwie na temat ich zalet.
• Pierwsze konstrukcje automatycznych niskoemisyjnych kotłów retortowych powstały dopiero w latach
90-tych. Kotły te, pomimo ich niezaprzeczalnych
zalet (idealne spalanie, wysoka sprawność, wygoda
Jak nie należy palić w kotłach
obsługi), stanowiły dotychczas margines rynku z pogórnego spalania!
wodu bardzo wysokiej ceny.
Rozpalamy w kotle drewno, zasypujemy grubą warstwą
Jak palić czysto i ekonomicznie w kotle
węgla, włączamy dmuchawę, sterownik i zapominamy
górnego spalania?
o kotle. Teraz wystarczy spojrzeć na komin, żeby zobaczyć słup siwo-burego dymu z niespalonych części lotJest kilka metod, mniej lub bardziej skutecznych, popra- nych. Tak, tak – nasze pieniądze wylatują przez komin...
wy jakości spalania w tego typu kotłach.
W następnym numerze: „Rozpalamy od góry”.
WR
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Koncert na powitanie wiosny
Koncert z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbędzie się
18 marca o godzinie 18.00 w sali w Ciepielowicach.
Na koncercie wystąpi zespół „Bądź Ciszą”, który w tym
roku świętuje pięciolecie swojej działalności. Jak mówią
jego członkowie, najlepiej czują się, grając kameralnie
u przyjaciół przy kominku, w ogrodzie przy ognisku,
w górskich chatkach i klimatycznych kawiarenkach.
Grupa zdobyła główną nagrodę na 47. Ogólnopolskiej
Giełdzie Piosenki Turystycznej i Studenckiej w Szklarskiej Porębie i uczestniczyła w wielu festiwalach piosenki turystycznej i poetyckiej. „Bądź Ciszą” występuje
w składzie: Magda Kulaszka - śpiew, Irek Kulaszka śpiew, gitara, Andrzej Gniewek - śpiew, skrzypce, Witek
Stambulski- śpiew, gitara basowa, akordeon, Grzegorz
Paszyński - gitara elektryczna, gitara akustyczna, śpiew,
Bartłomiej Kulaszka - cajone, instrumenty perkusyjne.
Koncert w Ciepielowicach rozpocznie się o 18.00.
Wstęp 10 złotych.
gokir

Cyrkowe zakończenie ferii!
Przedstawieniem „Gapciowatość” oraz warsztatmi
cyrkowymi zakończyły się tegoroczne ferie zimowe
organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Atrakcji cyrkowych dostarczył najmłodszym mieszkańcom naszej gminy Klaun Jejku. Swój popis rozpoczął od przedstawienia złożonego z kilkunastu gagów
cyrkowych, do udziału w których zapraszał najmłodszych widzów. Śmiechu i emocji nie brakowało!
Po porcji sztuki cyrkowej przyszedł czas na spróbowanie własnych sił w cyrkowym rzemiośle. Dzieci
uczyły się wykonywania różnych figurek z podłużnych
baloników, robienia ogromnych baniek mydlanych,
sztuki wirujących talerzy, a także chodzenia na szczudłach.
Dla wszystkich dzieci była to pierwsza szansa osobistego zmierzenia się ze sztuką cyrkową i jak się okazało – konfrontacja ta wypadła w wielu przypadkach
znakomicie! 				
gokir

