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ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

Tel./fax.: (77) 464 10 10
E-mail: ug@gminadabrowa.pl
Strona internetowa: www.gminadabrowa.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, wtorki, środy: 730 - 1530

czwartki: 730 - 1730

piątki: 730 - 1330

poniedziałki, wtorki, środy: 740 - 1520

czwartki: 740 - 1720

piątki: 740 - 1320

Wójt Gminy – w każdy czwartek: 1200 - 1600

Sekretarz Gminy – codziennie
Kierownik Referatu Organizacyjnego – zgłoszone 
ustnie do protokołu.

Pl. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa

Tel.: 77 464 10 71, 77 464 10 08
Strona internetowa: www.dabrowa.opsinfo.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530

czwartek: 730 - 1730

piątek: 730 - 1330

ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

Tel.: 77 464 10 10 w. 213
Fax: 77 402 64 49
E-mail: gokir@gminadabrowa.pl
Strona internetowa: www.gokir.pl

Gminna  Biblioteka Publiczna
Pl. Powstańców Śl.2
Dąbrowa  49-120
Tel.: 77 464 10 56
E-mail: gbpdabrowa@wp.pl

Filia biblioteczna w Chróścinie
ul. Niemodlińska 8
Chróścina Op. 46-073
Tel.: 77 464-05-30
E-mail: filiachros@op.pl

Filia biblioteczna w Karczowie
ul. Szkolna 2
Dąbrowa 49-120
Tel.: 77 464-10-66

Filia biblioteczna w Żelaznej
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tel.: 77 402-12-15
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Drodzy Mieszkańcy gminy Dąbrowa,

oddając w Wasze ręce lutowe wydanie „Życia Gminy Dąbrowa”, pragnie-
my jednocześnie przypomnieć o celach wydawania gminnego biuletynu oraz 
zachęcić do włączenia się w jego przygotowywanie.

Miesięcznik pełni funkcję informacyjno-sprawozdawczą i jest wydawany 
dla mieszkańców gminy Dąbrowa. Z tego powodu zwracamy się z prośbą o 
przesyłanie na adres mailowy redakcji (redakacja@gminadabrowa.pl):

- informacji o odbywających się imprezach,
- zdjęć dokumentujących przedsięwzięcia,
- zaproszeń dla sąsiednich sołectw na przygotowywane przez siebie imprezy,
- notek o sukcesach mieszkańców.

Uczniów szkół namawiamy do:

- przygotowywania wywiadów z ciekawymi osobistościami,
- dzielenia się swoimi pasjami,
- recenzowania książek na łamach miesięcznika i in. form aktywności.

Pamiętajmy, że przejmując za coś odpowiedzialność, stajemy się tego 
częścią. 

             Z życzeniami przyjemnej lektury -

	 	 	 	 	Redakcja	„Życia	Gminy	Dąbrowa”

OD REDAKCJI NOWOŚĆ

Giełda ogłoszeń

Na 11 stronie miesięcznika 
zamieszczane będą płatne 
ogłoszenia o sprzedaży, 
dzierżawie, usługach, pro-
mocjach i in.

W celu zamieszczenia 
ogłoszenia prosimy o 
kontakt z redakcją.

Z listą placówek udzielających nieodpłatne porady prawne, zakresie do-
radztwa oraz kryteriami, jakie trzeba spenić, by taką pomoc uzyskać, można 
zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa: 
www.bip.gminadabrowa.pl. w zakładce -> Prawo miejscowe -> Nieodpłatna 
pomoc prawna.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkt Konsultacyjny

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społeczne w Dąbrowie (www.da-
browa.opsinfo.pl) można zapoznać się z harmonogramem działalności Punk-
tu Konsultacyjnego, w którym przyjmuje psychoterapeuta.  Przypomnijmy, 
że psychoterapia pomaga przy: depresji, stanie lękowym, fobii, stresie po-
urazowym, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach w odżywianiu (an-
oreksji, bulimii, otyłości), kryzysach życiowych oraz innych schorzeniach 
i problemach natury psychologicznej. Dane teleadresowe OPS w Dąbrowie 
można znaleźć na str. 2.   

PSYCHOTERAPEUTA

Kącik dla młodszych i 
starszych czytelników

Od kolejnego numeru na 
11 stronie znajdzie się 
część rozrywkowa z krzy-
żówkami, rebusami, sudo-
ku i in.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Szczere słowa

Jeśli jest ktoś, komu chciał-
byś podziękować, pogra-
tulować, złożyć życzenia 
czy też kondolencje - cze-
kamy na wiadomość.

NOWOŚĆ

Mam coś do powiedzenia

Jeśli chcesz podzielić się 
czymś z mieszkańcami 
Gminy Dąbrowa - nie wa-
haj się o tym napisać na 
adres redakcji. Działaj ak-
tywnie w swojej lokalnej 
społeczności.
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Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza

III przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, 
obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wy-
dział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr OP1O/00072130/0
Poz. 1 Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3
Poz. 2 Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 
Poz. 3 Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 
Poz. 4 Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3
Poz. 5 Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3
Poz. 6 Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 
Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  6 jest 
przedmiotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości

Działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie 
przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej dro-
gę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o 
nawierzchni asfaltowej.
Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi: droga 
gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E, 
Ks.
Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 
58/09, 60/09,  120/07, 121/07, 122/07, 123/07 o warun-
kach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwe-
stycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno 

stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani 
zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 30 900 zł, Poz.2 – 31 000 
zł, Poz. 3 – 28 000 zł, Poz. 4 –       31 100 zł, Poz. 5 – 31 
100 zł, Poz. 6 – 31 000 zł 
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony poda-
tek VAT w wysokości 23%.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi pra-
wami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2016 r. Poz.1 o 
godz. 900, Poz. 2 o godz. 930, Poz.3 o godz. 1000, Poz. 4 
o godz. 1030, Poz. 5 o godz. 1100, Poz. 6 o godz. 1130 w 
sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości :
Poz. 1 – 3090 zł, Poz. 2 – 3100 zł, Poz. 3 - 2800 zł, Poz. 
4 – 3110 zł, Poz. 5 – 3110 zł, Poz. 6 – 3100 zł.
Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na 
konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 21 
marca 2016 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  
upływa  z dniem 21 marca 2016 r.  Datą wpływu wadium 
jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu lub dzień 
dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarial-
nej.
Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.
Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dą-
browa pokój 104 tel.  77 4641010.

PRZETARG

Możliwości weryfikacji danych producentów świń 
i mleka w ARiMR

Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Ryn-
ku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wspar-
cie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy 
o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt 
oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy 
dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na pod-
stawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.
Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i po-

trwa do 18 marca 2016 r. 
Producenci mleka i świń będą mogli je składać w 

Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właś-
ciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pro-
ducenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wy-
słanego wniosku będzie decydowała data stempla 
pocztowego.

Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomo-
cy dla producentów świń i mleka zostały określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycz-
nia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku 
Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymcza-
sowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sekto-
rach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
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WARTO WIEDZIEĆ

Skąd się biorą 
„bezdomne psy”?

Bardzo często zgłoszenie, że w oko-
licy błąka się „bezdomny pies” jest 
stwierdzeniem mylnym. W większo-
ści przypadków psy te mają swoich 
właścicieli, a pojawiające się „bez-
domne psy” to głównie zwierzęta 
nieodpowiednio dopilnowane przez 
właściciela. 

W przypadku, kiedy przypuszcza-
my, kto jest właścicielem biegającego 
psa, fakt ten należy zgłosić na policję, 
która ma prawo pouczyć, a nawet na-
łożyć mandat na nieodpowiedzialnego 
właściciela zwierzęcia. 

W wyjątkowych sytuacjach (podrzu-
cenie psa z innej gminy, miasta, kiedy 
istnieje zagrożenie zdrowia mieszkań-
ców, kiedy pies jest agresywny) gmina 
podejmuje interwencję wyłapania oraz 

odwiezienia zwierzęcia do schroniska. 
Proszę pamiętać, że pies, który tra-

fia do schroniska, przeważnie posia-
da swojego pana. Miejsce, jakim jest 
schronisko, pomimo zapewnionych 
tam warunków jest bardzo smutnym 
obrazem ludzkiej bezduszności.

Staramy się na stronie internetowej 
naszej gminy (www.gminadabrowa.
pl) oraz za pośrednictwem portalu spo-
łecznościowego, jakim jest Facebo-
ok, umieszczać zdjęcia odłoawionych 
psów. Bardzo często pomaga to w odnale-
zieniu właściciela zabłąkanego stworzenia. 

Jeśli to twój pies zaginie,  nie zwle-
kaj z powiadomieniem  nas o tym 
fakcie (tel. 77 4641010).

Niestety zdarzają się przypadki, kie-
dy właściciel próbuje gminę oskarżać 
za bezprawne odebranie psa.  Właści-
ciel wyłapanego zwierzęcia zmuszony 
jest do pokrycia niemałych kosztów 
związanych z odzyskaniem swojego 
pupila. Bywają przypadki, że właści-
ciel celowo zachowuje anonimowość, 
aby uniknąć kosztów i świadomie zo-
stawia przyjaciela w schronisku. 

Posiadacze czworonogów, to od 
was zależy los waszych pupili. 

Pies od zarania dziejów jest przyja-
cielem gatunku ludzkiego i bez opieki 
człowieka nie da sobie rady. 

Zanim zgłosisz problem, upewnij 
się, że interwencja jest niezbędna!

Mariola Przybyła

Dzień Sołtysa
Corocznie w Polsce, 11 marca,  ob-
chodzony jest Dzień Sołtysa -  świę-
to, którego celem jest zwrócenie 
uwagi lokalnej społeczności na rolę 
sołtysa w polskiej wsi.

Rocznik Statystyczny Woje-
wództw podaje, że funkcję sołtysa w 
Polsce piastuje przeszło 40 000 osób. 
Według prawa sołtys zajmuje naj-

niższy szczebel w hierarchii samo-
rządowej. Z wielu jednak powodów 
jest to wyjątkowy urzędnik, który nie 
posiada wyznaczonych stałych go-
dzin pracy, a jednak zawsze stawia 
się do „gaszenia pożaru”. Wybrany 
przez zgromadzenie wiejskie i wspie-
rany przez radę sołecką reprezentuje 
swoją małą ojczyznę na zewnątrz, 
dbając i często walcząc o jej interesy. 
Bez cienia obłudy można stwierdzić, 
że  sołtysowanie to sztuka, na którą z 
pewnością nie zdobyłby się każdy. 

Korzystając z okazji, pragniemy 
złożyć naszym Sołtysom wyrazy 
podziękowania za wkład pracy, za-
angażowanie i aktywną postawę na 
rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy 
dużo zdrowia, pozytywnego na-
stroju, optymizmu, pogody ducha, 
radości, wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym, satysfakcji z wy-
konywanej funkcji oraz realizacji 
pomysłów w działalności sołeckiej.

(red)

Prądy - Nasz Mały Świat
W dzisiejszych czasach najszybszym i najskuteczniej-
szym sposobem promocji jest Internet. Nie dziwi więc 
fakt, że coraz częściej miejscowości zakładają swoje 
fanpage’e. 

Zachęcamy do polubienia fanpage’u sołectwa Prądy, który 
został założony z końcem ubiegłego roku. Na profilu miej-
scowości można znaleźć wiele informacji dotyczących ży-
cia wsi. Administratorzy udostępniają  zdjęcia i materiały 
wideo, z których jasno wynika, że nic tak nie konsoliduje 
społeczności jak zabawa czy wspólna realizacja przedsię-
wzięć.  Graffiti wykonane przez mieszkańców.
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KULTURA

Wystawa „Pejzaż niebanalny” od 
początku lutego eksponowana jest 
w Galerii na Schodach, czyli w 
centralnym punkcie Urzędu Gmi-
ny w Dąbrowie. 

To już kolejna propozycja przy-
gotowana przez uczestników Koła 
Fotograficznego prowadzonego 
przez Jolantę Widuch w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji. 25 fo-
tografii prezentuje niezwykłe ujęcia 
krajobrazu, udowadniając, że na ota-
czający nas świat można spoglądać 
artystycznym okiem i w każdym 
jego szczególe dostrzegać piękno

Odwiedź Galerię 
na Schodach

W Galerii na Schodach mie-
liśmy już okazję podziwiać mię-
dzy innymi zdjęcia portretowe, 
detale architektury, impresyjne 
ujęcia krajobrazu zmieniające 
się wraz z porami roku. Tym 
razem na zdjęciach widzimy 
zarówno krajobrazy z naszej 
gminy, jak też z miejsc odwie-
dzanych podczas artystycznych 
wycieczek autorów zdjęć.  Prób-
kę zamieszczamy w panelu po 
prawej, warto jednak odwiedzić 
urząd i przyjrzeć się detalom. 

Chętni do podciągnięcia się w 
sztuce fotograficznej mogą ko-
rzystać z wiedzy przekazywanej 
na zajęciach koła. Warsztaty od-
bywają się w czwartki w świetli-
cy w Karczowie.            (gokir)

Warto przeczytać
Kolejne wartościowe pozycje na bibliotecznych półkach. Zaprasza-
my do bibliotek w: Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej. 
Zamieszczone tytuły dostępne są przynajmniej w jednej z czterech 
naszych placówek (dane teleadresowe na pierwszej stronie).

Tytuł: Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego
Autor: Magdalena Grzebałkowska

Ksiądz Paradoks to niezwykła historia człowieka, który wy-
myka się wszelkim schematom. Poznaj jego młodość, początki 
niezwykłej popularności oraz ostatnie, najbardziej tajemnicze 
lata jego życia.

Tytuł: Sami swoi. Na planie i za kulisami komedii wszech czasów
Autor: Dariusz Koźlenko

Koźlenko pisze o aktorskich ambicjach, tremie debiutantów, post-
synchronach, które uratowały film i o tym, jak w trakcie kręcenia 
filmu zmieniał się scenariusz. Przytacza anegdoty z planu filmowego 
i nieznane, nigdy dotąd nieopisane szczegóły kręcenia polskiej ko-
medii wszech czasów.

Tytuł: Okularnik
Autor: Katarzyna Bonda

Sasza Załuska postanawia wrócić do policji. Najpierw jednak wyjeż-
dża na Podlasie do Hajnówki, by raz na zawsze uporządkować swo-
je życie osobiste. Profilerka uczestniczy w tradycyjnym białoruskim 
weselu i staje się świadkiem dramatycznych wydarzeń. Uprowadzo-
na panna młoda to kolejna kobieta, związana z lokalnym przedsię-
biorcą, która zaginęła bez śladu.                                                    (red)
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Edukacja prawna uczniów z PG w Żelaznej

Dnia 14.01.2016 r. uczniowie Pub-
licznego Gimnazjum z Żelaznej goś-
cili w ważnej instytucji społecznej, 
czyli w Sądzie Okręgowym w Opolu. 
   

Z aresztem, pokojem przesłuchań 
dziecka czy salami rozpraw zapozna-

ła nas Ewa Kosowska-Korniak 
- Rzecznik Biura Prasowego 
Sądu. Poznaliśmy najważniej-
sze ustawy regulujące polskie 
prawo karne. Największym 
przeżyciem okazała się dla 
nas rozprawa sądowa, w któ-
rej braliśmy czynny udział. W 
rolę prokuratora, adwokatów, 
sędziego, świadków, obroń-
ców,  poszkodowanego oraz 
oskarżonego wcielili się 
uczniowie naszej szkoły.    

Wyrok uniewinniający w roz-
prawie dotyczącej agresji i prze-
mocy wśród młodzieży wydał nasz 
kolega Marek  z klasy III.  

Święto łączące pokolenia
Po raz kolejny, w styczniowe, niedzielne popołudnie 
przy świątecznym stole spotkali się uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Żelaznej, ich rodzice i dziadko-
wie oraz zainteresowani mieszkańcy naszego regionu. 

Gimnazjaliści, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali 
bogaty program artystyczny, prezentując swoje zdolności 
wokalne, instrumentalne, językowe, taneczne i aktorskie. 
Była humorystyczna część przygotowana z myślą o bab-
ciach i dziadkach, którzy obchodzili swoje święto. Walc 
wiedeński stał się okazją do zatańczenia z mamą lub tatą. 
W nawiązaniu do minionych świąt Bożego Narodzenia 
zaproszeni goście mogli obejrzeć spektakl nawiązujący 
do codziennego życia. Pokazano, jak człowieka pochła-
niają: pycha, zazdrość, chciwość, lenistwo, które przy 
odrobinie dobrej woli potrafimy zmienić na pozytywne 
cechy. Nie tylko czas świąt ma być tym okresem zmiany, 

Wydarzenie to było bardzo po-
uczające. Poprzez dobrą zabawę 
mogliśmy się dużo nauczyć i po-
znać tajniki polskiego sądownictwa.

Jessica Glombek
                           

ale każdy dzień, bo przecież „Betlejem jest w Nas”. Pięk-
nie wykonana dekoracja przy współudziale rodziców 
oraz przygotowany poczęstunek dopełniły świętowania. 
Dziękujemy rodzicom za wszelką okazaną pomoc, a 
wszystkim zebranym za tak liczny udział w tym spotkaniu.

IL

Jesteśmy z Was dumni
Uczniowie Zespołu Szkół w Chróścinie, Izabela Kasprzyk i Michał 
Bednorz, zostali laureatami I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
z Języka Niemieckiego Olimpus, która sprawdza wiedzę uczniów w 
zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gra-
matyki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(red) 
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EDUKACJA

Poznajmy tegorocznych 
stypendystów

Wójt gminy Dąbrowa Marek Leja oraz Dyrektor GZE-
AS Janusz Staszowski podczas uroczystych apeli wręczyli 
wyróżniającym się uczniom stypendia za wysokie wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych uczniów, któ-
rym gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

PSP Dąbrowa – 26 uczniów: 

Nadia Mendel, Zuzanna Letka, Aleksandra Kowalczyk, Do-
rota Kotynia, Michał Chomyćkyj, Magdalena Bogusławska, 
Paweł Tempka, Kacper Bienek, Anna Zielonka, , Klaudia 
Brzozowska, Julia Langner Oliwia Żyła, Marta Korzekwa, 
Zuzanna Kołodziej, Antonina Rumin, Julia Jagielska, Filip 
Wienczek, Julian Półtorak, Aleksandra Szczepaniak, Julia 
Próchnicka, Piotr Gruszka, Piotr Bil, Dawid Stępień, Zuzan-
na Siwek, Justyna Gaczkowska, Wiktoria Karakuła.

PSP Chróścina – 7 uczniów:

Paweł Kowalczyk, Paulina Labusga, Damian Pasoń, Paulina 
Mainka, Rafał Pasoń, Paweł Długosz, Maria Fikus.

PSP Sławice – 6  uczniów: 

Karolina Mrohs, Hanna Kotula, Emilia Swora, Natalia Gar-
bowska, Tymon Dzierżanowski, Kinga Prudlik.

PSP Narok – 6 uczniów:

Bartosz Marciniszyn, Julia Krause, Paulina Kijowska, Justy-
na Giesa, Izabela Buhl, Marta Angel.

PG Dąbrowa – 8 uczniów:

Dobrosława Bąk, Jakub Polikowski, Aleksander Kokot, Ju-
lian Iwański, Natalia Gorzawska, Paweł Bil, Aleksandra Ru-
dyk, Jan Sibik.

PG Chróścina – 10 uczniów:

Aleksander Liskowicz, Magdalena Jonczyk, Malwina Szy-
mańska, Agnieszka Czernia, Marcin Giza, Hanna Kowalska, 
Zuzanna Reuss, Sara Weiss, Julia Zmarzlik, Dawid Bednorz.

PG Żelazna – 7 uczniów:

Dominika Bernhard, Dominika Halicka, Aleksandra Pietrz-
kiewicz, Agata Swora, Maria Knop, Kamila Lach, Krzysztof 
Sordon.                 (red)
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SPORT

Hattrick ponownie dla Mechnic

14 drużyn futsalowych  w eli-
minacjach rywalizowało w dwóch 
turach: pierwsza to drużyny z grup 
A i C oraz druga tura z drużynami 
w grupach B i D. Do finałowej roz-
grywki awansowały: LZS Niewod-
niki I, Futsal Team Dzielnica Opo-
le, Bongo Opole i LZS Mechnice.

Mecze finałowe rozegrano 23 
stycznia 2016 w hali w Dąbrowie. 
Drużyny zagrały ze sobą systemem 
„każdy z każdym”, dzięki czemu 
emocji nie brakowało do samego 
końca, bo o układzie miejsc w tabeli 
decydował wynik ostatniego meczu. 
W rywalizacji najlepiej zaprezen-
tował się zespół LZS Mechnice, 
który wygrał dwa spotkania i jedno 
zremisował. Drugie miejsce zajęła 
drużyna FUTSAL Team Dzielnica 
Opole (dwie wygrane, jedna prze-
grana), a  trzecia pozycja przypadła 
Bongo Opole (zwycięstwo, remis 
i jedna przegrana). Największym 
przegranym okazała się drużyna z 
Niewodnik, która przegrała wszyst-
kie mecze. 

Spotkania finałowe rozgrywane 
były w formie: dwie połowy po 8 
minut z 4-minutową przerwą. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał wybrany Dennis Greinert z 
Mechnic, natomiast na miano najlep-
szego bramkarza zasłużył Tomasz 
Kocemba z Futsal Team Dzielnica 
Opole. Najbardziej bramkostrzel-
nym zawodnikiem (9 bramek pod-
czas eliminacji i finałów) okazał się 
zawodnik FUTSAL Team Dzielnica 
Opole Maciej Miga.

Tradycyjnie, podczas turnieju 
Hattrick, rozegrano mecz towarzysz-

ki pomiędzy Radnymi Gminy Dą-
browa (wspieranymi przez sołtysów)  
a pracownikami Urzędu Gminy. W 
tym roku lepsi okazali się urzędnicy, 
którzy pokonali radnych 3:1.

Wszystkie spotkania sędziowali: 
Wojciech Korzekwa i Adam Cze-
szek. Podczas eliminacji wspoma-
gali ich Józef Gerc i Andrzej Pio-
trowicz. Nad przebiegiem zawodów 
czuwali nauczyciele z ZS w Dąbro-
wie: Rafał Ochlust i Bartłomiej 
Walków. Nagrody w tegorocznym 

turnieju ufundował Krystian Golec. 
Dziękujemy za wsparcie i okaza-

ną pomoc!
Zbigniew Janowski

14 zespołów zgłosiło się do tegorocznego Turnieju Piłki Halowej Hattrick. Impreza odbyła się po raz siód-
my. W związku z dużą ilością drużyn – turniej rozgrywany był w dwóch terminach: 16 stycznia eliminacje 
i ćwierćfinały, a 23 stycznia finały okraszone meczem towarzyskim Radnych Gminy Dąbrowa i Pracowni-
ków Urzędu Gminy. Zwycięsko z dwudniowej rywalizacji wyszła drużyna LZS Mechnice. Zanim jednak 
odtrąbiła sukces, musiała przejść przez sito eliminacyjne.
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SPORT
XVII Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

im. Kazimierza Turko za nami
Dokumentacja 

XVII Gminnego Turnieju 
Tenisa Stołowego 

im. Kaziemierza Turko

MŁODZICZKA
1.Julia Szenfelder        (Niewodniki)
2.Marta Angel              (Skarbiszów)
3.Klaudia Brzozowska    (N. Jamka)

MŁODZIK
1.Mateusz Kijak               (Karczów)
2.Marek Jendryaszek         (Żelazna)
3.Michał Faryniarz       (Skarbiszów) 

KADET
1.Daniel Gaida             (Niewodniki)
2.Kacper Żołnierczuk  (Niewodniki)
3.Łukasz Pawełek        (Niewodniki)

JUNIORKA
1.Oktawia Walków           (Karczów)
2.Sara Major                          (Prądy)
3.Karolina Graca         (Narok)

JUNIOR
1.Piotr Kaniak                  (Karczów)
2.Patryk Pelka                      (Narok)
3.Adrian Jendryaszek        (Żelazna)

SENIORKA
1.Joanna Gładki                (Wrzoski)
2.Edyta Kwiecień      (Nowa Jamka)

SENIOR
1.Błażej Krok                   (Karczów)
2.Krzysztof Mikietyn     (Chróścina)
3.Mariusz Kaniak            (Karczów)

OLDBOY 
1.Jan Jendryaszek             (Żelazna)
2.Robert Dussa              (Mechnice)
3.Andrzej Holek            (Chróścina)

DRUŻYNA

1. Karczów
2. Niewodniki
3. Skarbiszów
4. Żelazna
5. Narok
6. Prądy
7. Nowa Jamka
    Chróścina

Kazimierz  Turko, syn Tadeu-
sza i Marii urodzony 2. sierpnia 
1949 r. w Korfantowie. Ukoń-
czył studium nauczycielskie w 
Jeleniej Górze o specjalności 
wychowanie fizyczne; sekretarz 
Szkolnego Związku Sporto-
wego, 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 w 
Dąbrowie, gdzie pełnił funkcję 
inspektora ds. wychowania fi-
zycznego, sportu oraz turystyki. 

Zmarł 19 czerwca1999 r..

Zawodnicy z jedenastu miejsco-
wości naszej gminy wzięli udział 
w XVII Gminnym Turnieju Tenisa 
Stołowego im. Kazimierza Turko. 
Zawody odbyły się 13 lutego w 
Hali Sportowej w Dąbrowie. 

Na 12 stołach rozgrywane były 
potyczki w 8 kategoriach wieko-
wych: młodzik, młodziczka, kadet, 
junior, juniorka, senior, seniorka 
oraz oldboy. W tym roku w kategorii 
kadetek zgłosiła się tylko jedna za-
wodniczka, więc mecze rozgrywała 
w wyższej kategorii wiekowej, czyli 
rywalizowała z juniorkami. Jak się 
okazało – z powodzeniem! Każdy 
z zawodników zbierał jednocześnie 
punkty do klasyfikacji drużynowej 
i w efekcie najlepiej zaprezentowali 
się tenisiści z Karczowa, przed Nie-
wodnikami i Skarbiszowem. Re-
prezentanci tych trzech wsi odebrali 
z rąk wójta Marka Lei okazałe pucha-
ry. Za pomoc w organizacji zawodów 
serdecznie dziękujemy Dyrektorowi 
OSiR w Niemodlinie Krzysztofowi 
Kubiakowi, nauczycielom z ZS w 
Dąbrowie Bartłomiejowi Walków 
oraz Rafałowi Ochlustowi. Za po-
moc w transporcie stołów dzięku-
jemy sklepowi meblowemu BRW 
z Niemodlina. Szczególne podzię-
kowania składami Wójtowi Gminy 
Markowi Lei za patronowanie na-
szej imprezie. 

(gokir)

10                 ŻYCIE GMINY DĄBROWA



ROZRYWKA / GIEŁDA OGŁOSZEŃ

Już po raz piąty w ostatnie dni karnawału, 30 
stycznia, zorganizowano w Świetlicy Wiejskiej 
w Karczowie babski comber. 

Zwyczaj wywodzący się ze średniowiecznych 
zabaw ludowych na stałe wpisał się w harmono-
gram karczowskich imprez i z roku na rok przy-
bywa uczestniczek.

Czesław Witkowski w książce Doroczne polskie obrzędy i 
zwyczaje ludowe usiłował dowieść, że słowo comber pochodzi 
od staroniemieckiego Schemper (maska) lub zampern (biegać 
w maskach), zdania na ten temat są jednak podzielone. Choć 
panie i panny w maskach nie biegały, to dzięki bajkowym stro-
jom podtrzymały tradycję ukrywania twarzy za przebraniem. 

Organizatorki imprezy – Barbara Korzekwa i Jolanta Ja-
kubek – pragną podziękować wszystkim „kobietkom i kobi-
tom” za niezapomnianą zabawę do białego rana.             (red)

Zabawa do białego rana, czyli 
babski comber

Zakończenie karnawału w Niewodnikach
Tradycja wodzenia niedź-
wiedzia sięga czasów śred-
niowiecza (XIV-XV w.), 
kiedy to na terenie naszego 
regionu można było spotkać 
niedźwiedzie siejące spu-
stoszenie w domostwach. 
Gospodarze, by uchronić 
mienie od wszelkich nie-
szczęść, płacili przebierań-
com wykupne w postaci 
mąki czy jajek. To symbo-
liczne odegnanie zła prze-
trwało próbę czasu i nadal 
jest kultywowane przez 
mieszkańców Opolszczy-
zny.                             (red)

CIEKAWOSTKA

W sobotni poranek 6 lutego mieszkańców Niewodnik odwiedził barwny koro-
wód, którym towarzyszył zespół MAGNETIC. Symboliczny sąd nad niedźwie-
dziem miał miejsce wieczorem, po nim była już tylko zabawa do wczesnych go-
dzin rannych. Organizatorzy dziękują gospodarzom za miłe przyjęcie i dobrą 
zabawę.                (red)

GIEŁDA OGŁOSZEŃ
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TU ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE NA TWOJE 
OGŁOSZENIE W 1500 DOMACH

kontakt: redakcja@gminadabrowa.pl, tel. 505486996

• USŁUGI TRANSPORTOWE
• BEZPŁATNY ODBIÓR RTF, AGD, ZŁOMU
• SPRZąTANIE  GRATÓW Z GARAŻY I IN.
• WYWOŻENIE GRATÓW (MEBLE, 
  POZOSTAŁOŚCI PO REMONATCH)

tel.: 786 182 781



KABARET NA DZIEŃ KOBIET
7 marca na scenie w Zespole Szkół w Dąbrowie 

wystąpi jeden z najlepszych polskich kabaretów: Kaba-
ret Chyba! 

Pochodzący z Wrocławia kabaret na ogólnopol-
skiej scenie zabłysnął w 2010 roku, kiedy to zgarnął 
nagrody na wszystkich najważniejszych festiwalach w 
Polsce: między innymi wygrał słynny krakowski festi-
wal PAKA, był laureatem na Lidzbarskich Wieczorach 
Humoru i Satyry. Od tamtej pory jest znany i ceniony 
zarówno przez publiczność, jak i kabaretowe środowi-
sko. Dowodem na to jest stała współpraca z Kabaretem 
Moralnego Niepokoju. 

Kabaret Chyba stale jest zapraszany do realiza-
cji telewizyjnych:  Wczasy z Kabaretem w Szczecinie 
(TVP2), Kabaretowa Noc Listopadowa (TVP2), Latający 
Klub Dwójki (TVP2), Płocka Noc Kabaretowa (TVP2), 
Sopocka Noc Kabaretowa (Festiwal TOPTRENDY w 
Telewizji Polsat).

Niezwykła energia, błyskotliwe teksty, improwi-
zacje kabaretowe – tego po prostu nie wolno przegapić!  
Dzień Kobiet to doskonała okazja do sprawienia radości 
swoim najbliższym. 

Zapraszamy 7 marca do Sali w Zespole Szkół w Dą-
browie. Początek o godzinie 18:00. Bilety w przedsprze-
daży w cenie 10 złotych do nabycia w GOKiR. W dniu 
koncertu bilety sprzedawane będą w cenie 15 złotych.                                                   
          (gokir)

Nie przegap
„Żelaznej Piłki”
Zapraszamy do kibicowa-
nia w VII Gminnym Turnie-
ju Piłki Siatkowej „Żelazna 
Piłka”. Zawody zostaną ro-
zegrane 27 lutego 2016 r. 
(początek godz. 9.00) w sali 
Zespołu Szkół w Chróścinie 
przy ul. Niemodlińskiej 8d.                    
         (gokir)

To niesprawiedliwe…

To niesprawiedliwe, że ferie trwa-
ją dwa tygodnie, a zimowisko jest 
tylko przez tydzień…mówiły dzieci 
podczas zorganizowanych w czasie 
zimowego wypoczynku zajęć w Ze-
spole Szkół w Dąbrowie. 

Uczniowie kl. I-III bezpiecznie, 
ciekawie i aktywnie spędzili pierwszy 
tydzień ferii. Każdego dnia czekały na 
nich nowe atrakcje, a zajęcia zostały 
tak zorganizowane, żeby zadowolić 
każdego, nawet najmłodszego uczest-
nika. 

Humor i dobra zabawa dopisywały 
dzieciom podczas zajęć plastycznych, 
w czasie których popisywały się krea-
tywnością i pomysłowością, a efekty 
pracy podziwiać można na szkolnym 
korytarzu. Ponadto każdego dnia dzie-
ci doskonale bawiły się podczas za-
jęć sportowych, musiały wykazać się 
dużą sprawnością fizyczną, ale przede 
wszystkim nauczyć się zdrowej rywa-
lizacji sportowej. Bardzo przyjemnie 
spędziły czas na wycieczce w kinie i 
na spacerze po opolskim Rynku.

Dziękujemy Parafii św. Waw-
rzyńca w Dąbrowie za finansowe 
wsparcie organizacji zimowego wy-
poczynku dzieci.

Danuta Antonowska
Agnieszka Dziuk

Małgorzata Kownacka-Rusnak
Dorota Książek

Małgorzata Protasewicz
Małgorzata Przybyła


