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Koncert andrzejkowy i inne atrakcje
28 listopada o godzinie 19:00 w sali wiejskiej w Cie-
pielowicach odbędzie się koncert mieszkańca Dą-
browy – Mieczysława Sienkiewicza. Występ po-
przedzony będzie mini recitalem zespołu Wiekowe 
Baszty.

Zespół „Wiekowe Baszty” wystąpił po raz pierwszy 
w 1988 r. na I Festiwalu Zapomnianej Piosenki Har-
cerskiej w Opolu i od razu sięgnął po Grand Prix. Jako 
zespół harcerski występował z sukcesami na wielu 
przeglądach i festiwalach piosenki. Dzisiaj to duet Jan 
Wochnik i Tadeusz Śmieja. Po wielu latach prezentu-
ją zarówno piosenkę harcerską, znaną z turystycznych 
szlaków, jak i własne kompozycje. Występowali na 
licznych przeglądach piosenki turystycznej w woje-

wództwie i poza jego granicami. To oni uświetnili Jubi-
leuszowy Zjazd Klubu „Góry-Szlaki” w Zawoi.

Mieczysław Sienkiewicz na ciepielowickim koncer-
cie zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty, 
którą wydał w kwietniu tego roku. Jest to dwupłytowy 
album zawierający piosenki z nurtu autorsko-poety-
ckiego oraz muzyki pop-rock. Mieczysław Sienkiewicz 
na scenie występuje z własnym akompaniamentem na 
gitarze elektroakustycznej z towarzyszeniem zaprzy-
jaźnionych muzyków. W Ciepielowicach zapowiada 
jeszcze bogatszą aranżację muzyczną.  

Oba występy zostaną przedzielone krótkimi etiuda-
mi teatralnymi w wykonaniu amatorskiego teatru doro-
słych, działającego w świetlicy w Karczowie. 

Początek koncertu o godzinie 19.00. Zapraszamy! gokir



Nakład: 1200 egzemplarzy
E-mail do redakcji: redakcja@gminadabrowa.pl
Druk: Wydawn. Alia-Media, tel. 609 547 182
E-mail: aliamedia.wydawnictwo@gmail.com
Reklama: str. 1. - 3 zł, str. 2., 11., 12. - 2,50 zł,
str. środkowe - 1,50 zł brutto / 1 cm2. 

LISTOPAD 2017                                                    3

AKTUALNOŚCI

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Tradycyjnie w Urzędzie Gminy Dąbrowa wójt Marek 
Leja wręczył małżonkom Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wśród Jubilatów znalazła się para, która ob-
chodziła 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego – Wła-
dysława i Józef Gruntowscy z Karczowa.  

W trakcie październikowej uroczystości trzy małżeństwa 
z naszej gminy odebrały okolicznościowe medale. Dwie pary 
obchodziły Złote Gody, czyli 50-lecie zawarcia związku mał-
żeńskiego: Kazimierz i Jadwiga Procherowie z Żelaznej 
oraz Regina i Józef Poprawkowie z Chróściny. Władysła-

wa i Józef Gruntowscy z Karczowa odebrali odznaczenia 
z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy ślubu. 

Szanowni Jubilaci odebrali medale z rąk wójta Marka Lei 
w trakcie miłej uroczystości z poczęstunkiem i przy lampce 
tradycyjnego szampana. Spotkanie było fantastyczną okazją 
do wspólnych rozmów i rozmyślania nad początkami wspól-
nej drogi i zawiłej wędrówki przez życie. 

Serdecznie gratulujemy tak zacnych, długoletnich staży 
małżeńskich. Życzymy zdrowia, miłości i kolejnych odzna-
czeń. Państwa postawa pokazuje, zwłaszcza młodym ludziom, 
jak powinno wyglądać małżeństwo.                                (red)

Druh Dariusz Jagielski
z odznaką Dawcy Przeszczepu.
Słowa nie wyrażą uznania
Trudno słowami wyrazić uznanie dla gestu dh. Dariu-
sza Jagielskiego – członka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Dąbrowie, który 17 października zdecydował się 
na oddanie szpiku kostnego.

Ofiarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi zma-
gającemu się z chorobą to jeden z najszlachetniejszych 
uczynków człowieka względem człowieka. Dlatego też 
pragniemy wyrazić ogromny szacunek dla tak wspaniałego 
gestu. Gratulujemy Druhowi także odwagi, jakiej wymaga-
ła decyzja zostania dawcą szpiku kostnego.                (red)
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AKTUALNOŚCI

Chodnik zaczyna służyć mieszkańcom Karczowa

Zakończyła się budowa chodnika o długości 900 metrów 
wraz z dwoma parkingami i zatoczką autobusową przy 
ulicy Dąbrowskiej w Karczowie. 

Dodatkowo poprawiono zapadnięte pobocze drogi oraz 
poszerzono jezdnię. Serdecznie dziękujemy Staroście Opol-
skiemu Henrykowi Lakwie i Zarządowi Dróg Powiatowych 

za tę, tak wyczekiwaną od lat, inwestycję. 
Koszty projektu przebudowy na bazie porozumienia mię-

dzy samorządami poniosła Gmina Dąbrowa. Dodatkowo 
w trakcie realizacji zadania Gmina wyremontowała nadwąt-
loną sieć wodociągową na tym odcinku. Dziękujemy miesz-
kańcom ulicy za cierpliwość podczas przeprowadzania inwe-
stycji oraz za cenne uwagi.               (red)

KARCZÓW

Odznaczenie Marszałka dla Chróściny
CHRÓŚCINA

Podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej na ręce 
pani sołtys Chróściny - Magdaleny Podsady został prze-
kazany medal z okazji jubileuszu XX-lecia Programu 
Odnowy Wsi. 

Odznaczenie zostało wręczone przez Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego Andrzeja Bułę. List Gratulacyjny 
złożył również Poseł Ryszard Wilczyński. Chróścina to mo-
delowy przykład „Wsi Sukcesu”. Przez 10 lat funkcjonowa-
nia miejscowości w Programie Odnowy Wsi warunki życia 
mieszkańców znacznie się polepszyły. Ilość przedsięwzięć, 
mądre podejście do planowania oraz zaangażowanie miesz-
kańców obserwować można przez cały rok.

Liderem Odnowy Wsi jest p. Ewa Rosińska, która od po-
czątku wyznaczała kierunki działań. Godnym zauważenia 
jest również to, że wieś zrealizowała przy wykorzystaniu 
rożnych środków zewnętrznych szereg projektów popra-
wiających estetykę wsi oraz jakość życia mieszkańców. To 
zasługa wielu mieszkańców, miejscowych firm oraz oczywi-
ście stowarzyszenia. 

Istniejące blisko 8 lat społeczne stowarzyszenie, aktualny 
zarządca parku dworskiego ma za sobą dziesiątki zrealizo-
wanych projektów. Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek głośno powtarza: - Sukces tkwi w ludziach! 
…a pełnoprawność organizacji umożliwia tylko pozyskanie 
środków, udział w konkursach czy partnerskie rozmowy w 
władzami samorządowymi na różnych szczeblach – co czę-
sto było oceniane podczas wizytacji.            (red)
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Spotkanie hodowców trzody chlewnej w Karczowie

15 listopada 2017 r. jednostka Małopolskiego Centrum Bio-
techniki Sp. z o.o. w Krasnem – Stacja Inseminacyjno-Ho-
dowlana w KARCZOWIE zorganizowała spotkanie Ho-
dowców Trzody Chlewnej z regionu opolskiego. Podobnie 
jak w poprzednich latach wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu przedstawiciela firmy 
Topigs Norsvin Polska CM, który opowiedział zebranym o suk-

cesie osiąganym poprzez stałą poprawę efektywności i wydaj-
ności produkcji. Firma Topigs Norsvin słynie z innowacyjnego 
podejścia do wdrażania nowych technologii oraz z ciągłego dą-
żenia do obniżania kosztu produkcji mięsa wieprzowego. Fun-
damentem firmy są badania, innowacje i upowszechnianie po-
stępu genetycznego.  

Głównym tematem tegorocznego spotkania był wpływ cho-
rób układu oddechowego na odchów prosiąt. Wykład ten popro-
wadził dr Piotr Kołodziejczyk. Temat okazał się niezwykle inte-
resujący dla zebranych, co zaowocowało dyskusją. 

Podobnie jak w poprzednich latach liczba przybyłych hodow-
ców świń była bardzo wysoka, na co niewątpliwie wpływ miała po-
ruszana problematyka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję 
i zapraszam za rok na koleje spotkanie.           Mariola Staszowksa

KARCZÓW

Obchody Święta Marcina w Naroku. Tradycja nie gaśnie
NAROK

11 listopada obchodzimy nie tylko Święto Niepodległości, ale 
również w tym dniu przypada Święto Marcina. W tym roku 
dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Republiki Federalnej Niemiec oraz Towarzystwa Społecz-
no – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Naroku realizowany był projekt „Mar-
tinstag”, którego pomysłodawczynią i realizatorką była p. Ma-
ria Sikora.

Główny cel projektu to kultywowanie miejscowych tradycji, 
w tym poprzez zajęcia warsztatowe dla uczniów polegające na wy-
konywaniu lampionów i gąsek marcinowych, pieczenie rogali oraz 
opracowanie programu artystycznego przybliżającego postać Świę-
tego Marcina.

To nie pierwszy tego typu projekt przeprowadzany w narockiej 
szkole umożliwiający rozszerzanie wiedzy uczniów o ich małej oj-
czyźnie i tradycjach regionalnych.

11 listopada podczas nabożeństwa w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Floriana w Naroku uczestnicy projektu przedstawi-
li dwujęzyczny program artystyczny, którego głównym przesłaniem 
było wyczulenie na potrzebę dostrzegania problemów i  cierpienia 
drugiego człowieka. 

Nie obyło się bez tradycyjnych rogali marcinowych, które poświę-
cił ks. Proboszcz. Następnie spod kościoła przy dźwiękach miejscowej 
orkiestry dętej wyruszył orszak prowadzony przez jeźdźca w czerwonej 
pelerynie na koniu, symbolizującego postać Św. Marcina, w którego co 
roku wciela się pan Andrzej Simora. O bezpieczeństwo przemarszu za-
troszczyli się niezawodni strażacy z OSP w Naroku.                           MS
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 5 - 6 latki dziewczynki

1. Hanna Rusnak, Dabrowa
2. Oliwia Niemiec, Chróścina
3. Karolina Letki, Karczów

5 - 6 latki chłopcy

1. Jan Lewandowski, Narok
2. Tobias Buhl, Sławice
3. Miłosz Śmigiel, Prądy

7 – 8 latki dziewczynki

1. Kamila Siendzielorz, Chróścina
2. Agata Kownacka, Dąbrowa
3. Violetta Baldy, Sławice
 

7 - 8 latki chłopcy

1. Daniel Antosz, Dąbrowa
2. Filip Puchała, Narok
3. Jakub Przybut, Chróścina

9 - 10 latki dziewczynki

1. Julia Hantulik, Chróścina
2. Emilia Raida, Chróścina
3. Karolina Pluta, Chróścina 

9 - 10 latki chłopcy

1. Kamil Letki, Dąbrowa
2. Przemysław Seredyka, Dąbrowa
3. Kamil Bednorz, Chróścina

•

•

•

•

•

•

11-12 latki dziewczęta

1. Oliwia Kwiecień, Dąbrowa
2. Agnieszka Diaków, Chróścina
3. Patrycja Szeremeta, Dąbrowa

11-12 latki chłopcy

1. Kamil Puchała, Narok
2. Michał Podlodowski, Dąbrowa
3. Kamil Pasternak, Narok

13 – 15 latki dziewczęta

1. Natalia Żołądkowska, Chróścina
2. Paulina Mainka, Chróścina
3. Elżbieta Lach, Żelazna

13- 15 latki chłopcy

1. Jakub Szczeciński, Chróścina
2. Piotr Gruszka, Dąbrowa
3. Seweryn Szolc, Żelazna

OPEN kobiety

1. Anna Ryguła, Opole
2. Lilianna Milińska, Niemodlin
3. Agata Siejka, Świdnica

OPEN mężczyźni

1. Łukasz Maciuszek, Opole
2. Roman Pudelko, Chróścina
3. Łukasz Śmigiel, Prądy

•

•

•

•

•

•

KLASYFIKACJA X BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

X Bieg Niepodległości i tłumy biegaczy na starcie

Tradycyjnie 11 listopada o godz. 11.00 
rozpoczęły się przy ciepielowickim obeli-
sku  gminne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości, których zwieńczeniem 
były – jak co roku – zmagania sportowe. 

Uroczystości rozpoczęły się od hym-
nu państwowego, któremu akompaniowała 
Gminna Orkiestra Dęta. Po przywitaniu go-
ści przez Zbigniewa Janowskiego głos za-
brał Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa 
Kazimierz Wojdyła. Następnie wójt Marek 
Leja przypomniał mieszkańcom i przybyłym 
gościom sylwetkę zmarłego już mieszkańca 
Ciepielowic – Henryka Półtoraka – z ini-
cjatywy którego powstało w naszej gminie 
miejsce upamiętniające cierpienie Polaków 
na Kresach Wschodnich. 

Po uroczystych przemowach przy akom-
paniamencie naszej orkiestry Wójt Gminy 
Dąbrowa oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Dąbrowa złożyli kwiaty przy obelisku i tym 
samym zamknięto część oficjalną obcho-
dów. 

W tym roku na starcie Biegu Niepodle-
głości stanęło ponad 200 biegaczy, którym 
towarzyszyły rodziny i znajomi. Cieszył wi-
dok mieszkańców, którzy bardzo aktywnie 
włączyli się w organizację biegu. 

Nad przebiegiem zmagań biegaczy czu-
wali niezastąpieni pracownicy gminnych 
placówek oświatowych oraz druhowie z OSP 
Dąbrowa, którym w tym miejscu serdecznie 
dziękujemy. 

Podziękowania kierujemy również 
w stronę wszystkich osób przybyłych na 
gminne obchody Narodowego Święta Nie-
podległości w Ciepielowicach. Do zobacze-
nia za rok!                     (red)
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Młodzież z Lengede z wizytą w Chróścinie
PSP CHRÓŚCINA

W dniach 6 – 13 listopada w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie odbywała się 
międzynarodowa wymiana młodzieży z uczniami z za-
przyjaźnionej szkoły w Lengede (Niemcy). Był to kolejny 
etap działań podjętych w celu integracji młodych ludzi 
z różnych krajów Europy (w marcu uczniowie z Chróści-
ny gościli w Lengede). 

Przez siedem dni zwiedzając region, bawiąc się, pracu-
jąc na warsztatach, a także zasiadając przy wspólnym stole 
w polskich domach uczestnicy wymiany doskonalili umiejęt-
ności językowe, poznawali kulturę krajów partnerskich oraz 
nawiązywali przyjaźnie. 

Podczas tygodniowego pobytu młodzież z Niemiec razem ze 
swoimi polskimi kolegami odwiedziła Centralne Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach, Kraków i dzielnicę żydow-
ską Kazimierz oraz stolicę Dolnego Śląska - Wrocław. Wzięła 
również udział w zajęciach warsztatowych, gdzie wykonano 
m.in. dwujęzyczny mini przewodnik po Krakowie i Kazimierzu 
oraz kalendarz świąt obchodzonych w Polsce i Niemczech. Po-
nadto nasi goście stanęli na starcie X Biegu Niepodległości. 

Jednym z hitów całego pobytu okazała się wizyta w miesz-
czącym się w Chróścinie Telewizyjnym Studio „Brawo”, 
gdzie gospodarze obdarowali uczniów koszulkami z logo im-
prezy Master Truck Show organizowanej w Polskiej Nowej 
Wsi, oprowadzili po profesjonalnym telewizyjnym studiu 
oraz zaprosili do zabawy przy teledyskach wyświetlanych na 
multimedialnych ścianach obiektu. 

W poniedziałkowy poranek patrząc na pełne łez, uścisków 
i serdeczności pożegnanie można stwierdzić, że założony 
cel wymiany, jakim było nawiązywanie nowych znajomości 
i przyjaźni, przezwyciężanie stereotypów narodowościowych 
i etnicznych oraz kształtowanie właściwych postaw przyszłe-
go społeczeństwa obywatelskiego Europy, został osiągnięty.

Składamy serdeczne podziękowania: Fundacji „Polsko – 
Niemiecka Współpraca Młodzieży” z siedzibą w Warszawie, 
władzom Gminy Dąbrowa, sponsorom, rodzicom uczniów 
biorących udział w wymianie oraz nauczycielom i pracowni-
ków PSP w Chróścinie za okazane wsparcie i zaangażowanie 
w realizację projektu.      Krystian Iwański

Zdjęcia: Kinga Kotula, Paulina Holek, Krystian Iwański
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Zestawy tlenowe dla szkół z terenu naszej gminy

Dzięki projektowi UKS Sokolik Niemodlin, którego preze-
sem jest Bartłomiej Walków, do dąbrowskich szkół trafiły 
zestawy zapewniające udzielenie pierwszej pomocy.

Zadaniem projektu zrealizowanego przez UKS Sokolik 
Niemodlin przy wsparciu finansowym Opolskiej Wojewódz-
kiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zwiększenie 
świadomości zasad udzielania pierwszej pomocy w placów-
kach oświatowych. Zestawy tlenowe trafiły do szkoły z Tuło-
wic, dwóch placówek z Niemodlina oraz dwóch szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy: SP Dąbrowa i SP Chróścina.

30 października w ZS w Dąbrowie nastąpiło przekazanie 
zestawów do pierwszej pomocy, które poprowadził koordyna-
tor projektu i jednocześnie prezes niemodlińskiego Sokolika 
– Bartłomiej Walków. W przekazaniu zestawów tlenowych 
udział wzięli m.in. członek zarządu Województwa Opolskie-
go - Szymon Ogłaza, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Bartosz Wajman, dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Edward 
Kinder, burmistrz Niemodlina - Dorota Koncewicz, wójt gmi-
ny Dąbrowa - Marek Leja, przedstawiciele UKS Sokolik Nie-
modlin, nauczyciele i dyrektorzy szkół. 

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy poprowadzili ra-
townicy opolskiego WOPR – Agata Martula i Michał Szcze-
pański.

Serdecznie dziękujemy p. Bartłomiejowi Walków za włącz-
nie do projektu szkół z naszej gminy.              (red)

PSP DĄBROWA / PSP CHRÓŚCINA

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie
PSP DĄBROWA 

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Jest to święto wszystkich pracowników Oświaty. Uroczyste 
obchody tego dnia miały miejsce w naszej szkole 13 paździer-
nika. Rozpoczęły się mszą św. sprawowaną w parafialnym 
kościele w intencji uczniów, nauczycieli i wszystkich pracow-
ników Oświaty.

Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach. 
Kolejnym, bardzo atrakcyjnym punktem w programie tego dnia, 
była inscenizacja muzyczna „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów 
klas II gimnazjum przygotowanych przez p. D. Książek i p. D. 
Antonowską.

Walc zatańczony przez gimnazjalistów był piękny. Cieszyły 
oko zjawiskowe stroje i fryzury występujących. Dzieło wieńczy-
ła dopracowana scenografia. Po miłych doznaniach muzycznych 
wszyscy wzięli udział w głównym wydarzeniu tego dnia, jakim 
był apel przygotowany przez uczniów klasy IV b i VI b SP pod 

opieką p. S. Czerezdreckiej i p. A. Olender.
Piękne słowa wiersza „Pan od przyrody” wprowadziły reflek-

syjny nastrój. Na scenie pojawiła się Pani Nowa Reforma, któ-
rą uczniowie z sukcesem oswoili. Zobrazowane zostało również 
trudne życie uczniów w klasie, nad którym na szczęście czuwają 
energiczni i kreatywni nauczyciele. Całość przeplatana była utwo-
rami muzycznymi w wykonaniu szkolnego chóru i jego solistów, 
których jak zawsze do występu przygotowała pani D. Słomka. 

Na koniec nauczyciele zostali zaskoczeni niespodzianką. Był 
nią film powstały z nagrań otrzymanych od byłych absolwentów, 
którzy obdarzyli swoich dawnych wychowawców, nauczycieli 
wieloma ciepłymi słowami. Dostarczyło to odbiorcom mnóstwa 
radości, ale przede wszystkim spowodowało wielkie wzruszenie. 
Dziękujemy.

Tym pogodnym akcentem zakończył się dzień podziękowań 
nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za codzienną 
pracę.                Anna Olender
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Uczennice PSP w Dąbrowie docenione i nagrodzone

Nadia Mendel, uczennica klasy 6a PSP w Dąbrowie zdobyła II miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Ekologiczno-Artystycznym „Magiczny świat zabawek: 
naszą Ziemię szanujemy, ekokoszulkę projektujemy!” pod patronatem hono-
rowym Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka. Jej młodsza koleżanka 
– Dominika Taboł z klasy 5a otrzymała wyróżnienie.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie projektu koszulki w papie-
rowej wersji. Bohaterem była zabawka zachęcająca do dbania o środowisko natu-
ralne. Należało opracować również hasło proekologiczne i umieścić je na koszulce. 
Napłynęło 50 prac konkursowych z całej Polski. Każda z nich była inna, niepowta-
rzalna.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Rudnie 19 października 2017 r. 
Nagrody dla Nadii oraz Dominiki zostały przesłane do szkoły pocztą i wręczone 
podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Gratulujemy dziewczętom i życzymy jeszcze wielu sukcesów artystycznych.   
                       Renata Planert-Palak

Pasowanie na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
PP DĄBROWA

Dzień 27 października na długo zostanie w pamięci dzie-
ci 3,4 i 5 letnich przedszkola w Dąbrowie i ich rodziców. 
Tego właśnie dnia odbyło się pasowanie na przedszko-
laka. 

W uroczystości brali dzieci z grupy Sówki oraz ich ro-
dzice. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani 
Dyrektor, która serdecznie powitała gości i zaprosiła na 
występ przedszkolaków. 

Były piosenki, wierszyki, zabawy i tańce. Po przedsta-
wieniu dzieci i ich rodzice zostali pasowani na przedszko-
laków i rodziców przedszkolaków.

Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały wyko-
nane własnoręcznie przez wychowawców dyplomy i drew-
niane sówki. Wszystkim podobała się zabawa, w niejednym 
oku zakręciła się łza ze wzruszenia.

Później miał miejsce wspólny poczęstunek, podczas któ-
rego był czas do rozmów i integracji. Było to również ofi-
cjalne zakończenie i ewaluacja programu adaptacyjnego pt. 
„Mamo, tato, będę przedszkolakiem”.         PP w Dąbrowie

Śmieci segreguję, bo środowisko poważnie traktuję
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei 
odbył się po raz czwarty konkurs ekologiczny pn. 
„Edukacja + Segregacja”, którego głównym ce-
lem jest kształtowanie zachowań proekologicznych 
wśród uczniów przedszkoli i szkół naszej Gminy. 27 
października br. podczas spotkania w świetlicy wiej-
skiej w Naroku nagrodzone zostały placówki biorące 
udział w akcji w roku szkolnym 2016/2017.

Zgodnie z regulaminem, w ramach konkursu „Edu-
kacja + Segregacja” najlepsze miejsca zajęły szkoły 
i przedszkola, które zebrały łącznie najwięcej kilogra-
mów baterii, makulatury oraz puszek aluminiowych 
w przeliczeniu na 1 ucznia/przedszkolaka.

W konkursie wzięło udział 6 placówek: Publiczne 
Przedszkola i Publiczne Szkoły Podstawowe z Chróści-
ny, Dąbrowy i Naroka. Po występach artystycznych 
dzieci z Naroka Wójt Gminy Dąbrowa wręczył przed-

stawicielom poszczególnych placówek pamiątkowe dy-
plomy i nagrody.

Serdeczne podziękowania kierujemy do gospodarzy 
spotkania: Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka 
w Naroku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Naroku za przygotowanie programu arty-
stycznego i poczęstunku.

Klasyfikacja końcowa konkursu „Edukacja+ Segre-
gacja”, rok szkolny 2016/2017:

  PP Narok
  PP Chróścina
  PSP Narok
  PSP Dąbrowa (klasy1-3)
  PP Dąbrowa
  PSP Chróścina

                Urząd Gminy Dąbrowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Jak przygotować się do zimy? - poradnik
ZIMA - informacje podstawowe

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związana, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą pa-
raliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, 
a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Kolejnym niebezpiecznym czynnikiem jest silny wiatr, któ-
ry w połączeniu z temperaturą tylko nieco powyżej 0o C, może mieć taki sam skutek jak powietrze o temperaturze -30o 
C w bezwietrzny dzień. Również wilgoć potęguje odczuwanie chłodu. Te dwa czynniki (wiatr i wilgoć) powodują, że 
marzniemy bardziej, niż wskazywałaby na to temperatura odnotowana na termometrze. 

WYCHŁODZENIE
Wychłodzenie (hipotermia) – jest stanem organizmu, gdy temperatura ciała spada poniżej 36,6o C. Lekkie wychłodze-
nie grozi przeziębieniem, silne, gdy temperatura spada poniżej 28o C – śmiercią. Do hipotermii może dojść, gdy długo 
przebywamy w bardzo niskiej temperaturze lub w wodzie, która chłodzi organizm 20 razy szybciej niż powietrze.

OBJAWY
Pierwszymi objawami wychłodzenia są dreszcze. To 
sygnał, że powinniśmy szukać miejsca, gdzie może-
my się ogrzać, bądź założyć kolejne warstwy odzieży. 
Kiedy oprócz dreszczy występuje jeszcze drżenie mięś-
ni, osłabienie, zawroty głowy i dezorientacja – mamy 
do czynienia z łagodną hipotermią (temperatura ciała 
spada do 350, 340 C). Wtedy jeszcze jesteśmy w stanie 
samodzielnie podjąć działania, by się ogrzać (rozpalić 
ogień, założyć kolejną warstwę odzieży). Pod żadnym 
pozorem nie wolno pić alkoholu, ponieważ sprzyja on 
wychładzaniu organizmu.

POSTĘPOWANIE
Osobę wychłodzoną przede wszystkim należy rozgrzać – powoli 
i stopniowo. Zbyt szybkie ogrzewanie mogłoby doprowadzić do 
przyspieszenia krążenia (w hipotermii jest ono spowolnione) i do-
tarcie lodowatej krwi do serca, co mogłoby zatrzymać krążenie. 
Z tego samego powodu nie należy rozcierać ciała. Najlepiej osobę 
wychłodzoną rozebrać z zimnego ubrania, otulić kocami i podawać 
ciepłe płyny, ale tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna. Należy też 
przykładać do głowy, szyi, pleców i ud coś ciepłego. Gdy osoba jest 
nieprzytomna należy zacząć ją ogrzewać i niezwłocznie wezwać 
pomoc. Gdy nie oddycha i jej puls jest niewyczuwalny, trzeba roz-
począć akcję reanimacyjną i prowadzić ją aż do przyjazdu lekarza.

ODMROŻENIA
Odmrożenie – to zmiany w skórze i tkankach podskórnych następujące w skutek działania niskiej temperatury. Od-
mrożeniom sprzyja nie tylko mróz, ale przede wszystkim wiatr i wilgoć. Najbardziej narażonymi na odmrożenia częś-
ciami ciała są: twarz, dłonie i stopy. Pierwszymi objawami odmrożeń jest zmiana koloru skóry, następnie dochodzi 
drętwienie, pieczenie, a czasem utrata czucia. Najlepszym sposobem na uniknięcie odmrożeń jest prawidłowy ubiór.

OBJAWY POSTĘPOWANIE

Odmrożenia mają różne stadia zaawansowania, które różnią się objawami:
I. Odmrożenia pierwszego stopnia:

zblednięcie skóry, która staje się kredowo biała,
następnie zaczerwienienie z lekko sinawym odcieniem,
skóra zaczyna piec i pojawia się obrzęk,
dochodzi do zaburzenia krążenia, pojawia się drętwienie i brak czucia.

II. Odmrożenia drugiego stopnia:
na skórze pojawiają się pęcherze z płynem surowiczym lub surowiczo krwistym,
odmrożona cześć ciała jest sina i opuchnięta.

III. Odmrożenia trzeciego stopnia obejmują całą grubość skóry:
pęcherze surowicze,
martwica tkanek,
owrzodzenia.

IV. Odmrożenia czwartego stopnia obejmują także mięśnie, a nawet kości.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Pod żądnym pozorem NIE WOLNO 
rozcierać silnym masażem czy nacierać 
śniegiem. Może to prowadzić do uszko-
dzenia odmrożonych tkanek.Kiedy skó-
ra jest blada, można stosować kąpiele 
rozgrzewające w letniej wodzie, około 
250 C, stopniowo podnosząc jej tem-
peraturę do około 400 C. Po osuszeniu 
skórę trzeba przykryć jałowym opa-
trunkiem. Przy odmrożeniach drugie-
go stopnia NIE WOLNO przekłuwać 
pęcherzy. Także należy zastosować ja-
łowy opatrunek. Odmrożenia trzeciego 
i czwartego stopnia wymagają pomocy 
lekarskiej.

WYCHŁODZENIA, ODMROŻENIA - ZAPOBIEGANIE

By nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu:
ubieraj się stosownie do temperatury na zewnątrz; gdy 
planujesz dłuższe przebywanie na dworze, ubierz się war-
stwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkania lub tkanin 
typu polar; ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia.
noś odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograni-
czało możliwości poruszania palcami,
noś ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniającą czo-
ło i uszy, nie zasłaniaj twarzy szalem, gdyż pod wpływem 

•

•

•

oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powsta-
wanie odmrożeń,
przed wyjściem na mróz posmaruj odkryte części ciała 
(policzki, noc, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną 
– szczególnie dotyczy to dzieci,
nie stój nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna ci być zimno, 
podskakuj, tup, rozcieraj dłonie itp.,
nie spożywaj na zimnie alkoholu, sprzyja on wychładzaniu 
organizmu.

•

•

•
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OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY

Zima jest porą roku szczególnie trudną dla osób starszych, które 
mieszkają samotnie oraz osób dotkniętych problemem bezdom-
ności. Nie bądźmy obojętni wobec nich. W warunkach zimowych 
nie przechodź obojętnie obok starszych ludzi, poruszających się 
z widoczną trudnością – omdlenie na mrozie może doprowadzić 

do poważnych konsekwencji. Zwracaj uwagę, na osoby bezdom-
ne, śpiące na ławkach lub w altankach działkowych. Nie bój się 
podejść do osoby śpiącej na przystankach, nawet jeżeli wygląda 
na pijaną. Reaguj, zadzwoń na policję, do straży miejskiej lub pod 
numer ratunkowy. Twój telefon może uratować komuś życie.

OSOBY CHORE I NIEPEŁNOSPRAWNE
Pamiętajmy, że zimą częściej niż podczas innych pór roku zda-
rzają się przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodo-
wane aurą. Dlatego, jeżeli mamy chorego, który wymaga wspo-
magania funkcji życiowych za pomocą urządzeń zasilanych 
prądem, zaopatrzmy się w agregat prądotwórczy. W pomiesz-
czeniach mogą być stosowane generatory zasilane z akumula-
torów, których czas działania jest określony. W związku z tym 
powinnyśmy mieć ustalony kontakt z zakładem energetycznym, 
by sprawdzić, jak długi jest przewidywany czas usuwania awa-
rii, oraz dowiedzieć się, skąd można wypożyczyć akumulatory 
bądź je doładować, gdyby przerwa w dostawie energii była dłu-

gotrwała. Pamiętaj, że w sytuacji zagrożenia pomocą służy straż 
pożarna, która z reguły dysponuje agregatami prądotwórczymi, 
należy jednak to wcześniej sprawdzić i ustalić zasady pomocy. 
Jeżeli nasi bliscy cierpią na przewlekłe schorzenia wymagające 
częstych wizyt u lekarza, upewnijmy się, że w przypadku trud-
nych warunków pogodowych (zasypane drogi) i braku możliwo-
ści dotarcia do przychodni, będziemy mieli możliwość uzyskania 
porady przez telefon. Warto również zgłosić w gminie, że mamy 
w domu chorego wymagającego częstych i systematycznych wi-
zyt u lekarza, by w razie zasypania drogi przez śnieg, była ona w 
pierwszej kolejności odśnieżona.

DACHY I CHODNIKI
Poważne zagrożenie zimą stanowią zwisające sople. Choć wyglądają 
niezwykle malowniczo, są bardzo niebezpieczne. Spadający, dodat-
kowo ostro zakończony kawałek lodu może ranić lub nawet przyczy-
nić się do śmierci przechodnia. Również śnieg zalegający na dachach 
jest zagrożeniem. Kluczowe znaczenie ma tu zawartość wody w śnie-
gu. Na pewno nie raz obserwowaliśmy, że śnieg jest sypki i lekki jak 

puch lub mokry i ciężki. Ten drugi, zwłaszcza przy dachach płaskich 
o dużej powierzchni, może spowodować ich zawalenie. Dlatego przy 
intensywnych opadach dachy należy oczyszczać z zalegającego tam 
śniegu. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach 
budynków. Podobnie ma się z chodnikami przed posesjami. Za ich 
odśnieżanie odpowiadają właściciele lub zarządcy.

ZWIERZĘTA
Zwierzęta też potrzebują zimą pomocy. Jeżeli nie możemy zapew-
nić naszym czworonogom (kotom, psom) schronienia w mieszka-
niu/domu, zadbajmy,  by miały gdzie się schronić przed mrozem, 
wiatrem i śniegiem. Sprawdźmy, czy buda psa jest wystarczająco 

ocieplona, zostawmy uchylone okienko do piwnicy dla kotów lub 
również dla nich przygotujmy  ciepłe  budki.  Sprawdzajmy,  czy  
nasze  zwierzęta  mają pokarm, czy nie zamarzł lub nie został przy-
sypany śniegiem. Pamiętaj, zwierzęta się nie skarżą!
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