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7 i 8 września IV Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO”

Zapraszamy
na ZAMCZYSKO!

Kto w Polsce nie zna Andrzeja Sikorowskiego, legendarnego 
lidera krakowskiej grupy „Pod Budą”?! Ten znakomity muzyk 
to tylko jedna z kilku atrakcji dla miłośników poezji śpiewanej 
i piosenki turystycznej z całej Polski, którzy po raz czwarty przy-
jadą do Dąbrowy. 7 i 8 września na scenie w parku zamkowym 
odbędą się bowiem IV Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną 
„ZAMCZYSKO”. Kogo jeszcze zobaczycie i posłuchacie? Czerwo-
ny Tulipan (piosenka poetycka i kabaretowa), Jerzy Filar (kom-
pozytor i wykonawca piosenek), Cisza Jak Ta (grupa z Kołobrze-
gu), Basia Stępniak-Wilk (śpiewająca autorka i kompozytorka, 
artystka kabaretowa), Chwila Nieuwagi (muzyka z kręgu Krainy 
Łagodności). Zapraszamy! Więcej na str. 4, 5 i 12.

reklama
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Kto zastąpi Królikowskiego?
Wojewoda Opolski na 23 września br. 

wyznaczył wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Dąbrowa z okręgu nr 3. Obejmuje 
on sołectwa: Dąbrowa, Prądy i Siedliska. 
Lokalna społeczność wybierze następcę 
Stanisława Królikowskiego, który zmarł 
14 maja br.

Sławice wybiorą sołtysa
2 września wybory sołtysa w Sławicach. 

Kadencję zakończyła Weronika Wacław-
czyk. Zebranie wyborcze odbędzie się o 
19.00 w remizie w Sławicach.

Stypendia czekają
Przypominamy, że można składać wnio-

ski o stypendium szkolne socjalne dla ucz-
niów szkół z terenu Gminy Dąbrowa. In-
formacje: tel.: 77 4641 073, 77 4641 55� 
oraz w pokoju 115 UG (I piętro).

Okręgowa rewolucja
Od kadencji 2014-2018 w naszej gminie 

będzie 15 okręgów wyborczych, a nie jak 
obecnie - 8. Szczegóły na str. 6.

Fundusze skontrolowane
1 sierpnia Regionalna Izba Obrachun-

kowa zakończyła kontrolę w zakresie 
wykonania Funduszu Sołeckiego za 2010-
2011. Z 71 gmin województwa opolskiego 
wytypowano 5, w tym Dąbrowę. Kontrola 
zakończyła się pomyślnie.

Rusza Orlik...
Wkrótce doczekamy się w naszej gmi-

nie pięknego stadionu wybudowanego w 
ramach akcji Orlik (program rządowo-
samorządowy, mający na celu wybudowa-
nie boisk w każdej gminie do 2012 roku). 
Właśnie powinna ruszyć budowa. Boisko 
będzie się mieściło w Chróścinie pomię-
dzy Zespołem Szkół a biblioteką. Powyżej 
jedno z ostatnich zdjęć, które zrobiliśmy 
przed początkiem budowy. Na zdjęciu u 
dołu chaszcze, po lewej droga Mechnice-
Chróścina, w tle po prawej dach ZS Szkół 
w Chróścinie.

... I sala gimnastyczna
1 sierpnia podpisana została umowa na 

budowę sali gimnastycznej w Dąbrowie. 
Wygrała firma, która oferowała wykonanie 
prac za ok. 3.200 mln zł. Jako ciekawostkę 
podajemy fakt, że były także firmy, które 
chciały to uczynić za 2 mln zł więcej.

Pamiętaliśmy
Gmina Dąbrowa pamiętała o powstań-

cach warszawskich. 1 sierpnia, punktual-
nie o 17.00, w całej gminie rozbrzmiały 
syreny alarmowe, a od rana na budynku 
urzędu łopotała biało-czerwona flaga.

Boisko odebrane
W poprzednim numerze ŻGD rozpisy-

waliśmy się o wielofunkcyjnym boisku w 
Sławicach. Teraz oznajmiamy, że obiekt 

został odebrany i lada  moment zacznie 
służyć mieszkańcom.

Wejście do Urzędu
Trwa remont wejścia do Urzędu Gmi-

ny. Przewidziane jest nowe pomieszczenie 
dla kasy i biura podawczego. Na zdjęciu u 
góry widok od środka budynku.

Nowa droga w Żelaznej
Oddana została nowa droga w Żelaznej, 

prowadząca na wał, strategiczna w akcjach 
przeciw-powodziowych.

Piwnica w remoncie
Trwa remont popowodziowy piwnicy 

Gimnazjum w Żelaznej.

Nowa ul. Warszawska
Z pieniędzy popowodziowych wyremon-

towano ulicę Warszawską w Żelaznej.

LZS wraca do Skarbiszowa
Młodzież w Skarbiszowie wystąpiła z 

inicjatywą reaktywacji LZS Skarbiszów.

Wielkie gabaryty
W dniach 26-27 września br. na terenie 

naszej gminy odbędzie się zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych. Szczegółowy 
harmonogram zbiórki na str. 7.

Zapraszamy na ZAMCZYSKO!
Miłośnicy poezji śpiewanej i piosenki 

turystycznej z całej Polski po raz czwar-
ty przyjadą we wrześniu do Dąbrowy. W 
dniach 7-8 września na scenie w parku 
zamkowym odbędą się IV Dąbrowskie 
Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAM-
CZYSKO”. Szczegóły na str. 4-5 i 1�.

Do Żelaznej na Dożynki
26 sierpnia doroczne Dożynki w naszej 

gminie. Tym razem spotykamy się w Że-
laznej. Będzie uroczyście, ale i wesoło. 
Zapraszamy! Szczegóły na str. 11.

(red)

Newsletter Gminy Dąbrowa

Kontrolują, budują, remontują
Za internetową wikipedią czytamy, że newsletter, to elektroniczna forma 
biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumerato-
rów. Kto jednak powiedział, że nie można tej formy komunikacji przenieść 
do gazety papierowej? Od tego numeru „ŻGD”, w krótkich „żołnierskich” 
zdaniach przekazywać będziemy mieszkańcom informacje z naszej gminy. 
W tym miejscu przeplatać się będą ze sobą informacje bardzo ważne, ale 
i te drobne. O czymś nie wiemy? Dajcie nam znać! Napiszemy.
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„Zwariowałeś”

- Przejechałem 648 kilometrów. Samo-
chodem byłoby krócej, ale po pierwsze nic 
bym nie zobaczył i byłoby to takie banalne, 
zaś po drugie, cały czas nadkładałem dy-
stansu, starając się omijać główne drogi i 
poruszać się tylko gminnymi i powiatowy-
mi - opowiada nam cyklista z Chróściny. 
Gdy powiedział znajomym, że zamierza 
wybrać się rowerem przez całą Polskę na 
Hel najczęściej mówili, że... zwariował. 
- Rzeczywiście nie wierzyli. Na dowód 
miałem co kilkadziesiąt kilometrów sta-
wać z rowerem przed znakami z kolejnymi 
miejscowościami, więc stawałem i robiłem 
zdjęcia - mówi. Panu Ryszardowi bardzo 
pomagała rodzina. Pomysłu nikt mu nie 
odradzał. - I tak wiedzieli, że nie zrezygnu-
ję. Córka Agata codziennie dostawała ode 
mnie informację gdzie jestem i w promie-
niu 10 km szukała mi noclegu.

Samemu najlepiej

Od początku wiedział, że w tę podróż 
wybierze się sam. - Uczyniłem to trochę z 

egoistycznych pobudek. Wiedziałem, że jak 
wyruszę w pojedynkę, sam będę regulował 
sobie tempo, decydował ile danego dnia 
przejechać, gdzie się zatrzymać. Liczyłem 
się też z tym, że może nie dam rady i trzeba 
będzie zsiąść z roweru i wrócić pociągiem 
do domu. Trzeciego dnia miałem lekki kry-
zys. Wiało w twarz, byłem zmęczony i prze-
leciało przez głowę, że nie dam rady.

Ale dał, kryzys minął, a potem było z 
„górki”. Nocował w różnych miejscach, 
poznawał różnych ludzi. - Pierwszy nocleg 
miałem w Kępnie. Spałem jednak króciut-
ko, bo okazało się, że mój barak był miej-
scem pracy budowlańców tamtejszej drogi. 
O świcie przyszli i grzecznie obudzili. Wte-
dy na rower wsiadłem już o 6 rano. Zwykle 

jednak wysypiałem się do około 9.00 i do-
piero potem wsiadałem na siodełko.

Cała wieś mnie witała

- Podczas jednego z przystanków na mój 
widok zeszła się cała wieś. Przyznaję, mia-
łem u nich swoje „pięć minut”. Siedzieli-
śmy do późnej nocy, a oni wypytywali się 
o wszystko, chyba zaimponowała im moja 
podróż nad morze rowerem.

Pan Ryszard dawał się zauważyć. Kawał 
chłopa z namiotem, śpiworem, karimatą i 
plecakiem. Trudno było go przegapić. Za-
dbał też o promocję Gminy, ale nie dziwmy 
się, nasz bohater to radny gminy Dąbrowa. 
- W Toruniu wyłowiła mnie dziennikarka 
lokalnego radia. Rozmowa ukazała się na 
antenie, choć nie miałem przyjemności po-
słuchać, bo trzeba było jechać dalej.

Naszemu radnemu przyszło także noco-
wać razem z dzieciakami z Domu Dziecka. 
- Bardzo były zdziwione po co to robię, że 
mi się chce. Tak szczerze, były nawet nie-
przyjemne. Ich opiekun wziął mnie na bok 
i przepraszał, tłumacząc jednocześnie, że 
nie wolno im odpowiadać agresją, choć 
wcale nie miałem takiego zamiaru.

Lądowanie w rowie

Najniebezpieczniejszy moment? - Deli-
katne lądowanie w rowie. Musiałem „prze-
puścić” dwa mijające się tiry. Generalnie 
trzeba uważać, bo kierowcy rowerzystów 
raczej nie szanują. Najpiękniejszy? - Chy-
ba jazda przez Bory Tucholskie. Prawie 
zero samochodów. Śliczna okolica. Jakieś 
rozczarowanie? - Przykro wspominać, ale 
podejście jakiejś pani w helskim ratuszu. 
Poprosiłem o pamiątkę, jakiś proporczyk 
od pobratymców z urzędu na Helu. Nie 
była zbyt miła. Na szczęście jakaś inna ko-
bieta podsłuchała rozmowę i zorganizowa-
ła proporczyk z ich miejscowości ze... stra-
żą pożarną. Powiesiłem go sobie w domu. 
Choć z trudem wywalczony, będzie mi jed-
nak przypominał, że kiedyś przejechałem 
na rowerze ponad 600 km w tydzień.

My panu Gonschiorowi gratulujemy! 
Panie Ryszardzie, Goethe byłby z pana 
dumny.

Wysłuchał Dariusz Król

Ryszard Gonschior w tydzień przejechał 648 kilometrów

Rowerem na Hel
„Jeśli jest coś co możesz zrobić, albo ci się śni, że możesz, zacznij to robić. 
W śmiałości tkwi geniusz, potęga i sława” - to myśl wieszcza rodem z Niemiec, 
Goethe’go. Takie zdanie przeczytał na... przystanku we Wrzoskach Ryszard 
Gonschior, mieszkaniec Chróściny i radny naszej Gminy. Przeczytał i postano-
wił coś zrobić. Miesiąc później wsiadł na rower, który dostał od mamy gdy miał 
11 lat i w 7 dni przejechał całą Polskę. Przygodę zakończył na Helu.

U góry Ryszard Gonschior w Toruniu, 
poniżej mijane po drodze nadleśnictwo 
Dąbrowa w Borach Tucholskich.
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W tym roku gwiazdami będą Andrzej 
Sikorowski (Pod Budą), Jerzy 

Filar, zespół Czerwony Tulipan, Basia 
Stępniak-Wilk, Lubelska Federacja 
Bardów (między innymi Marek Andrze-
jewski i Jan Kondrak), Cisza Jak Ta i 
Piotr „Kuba” Kubowicz z Piwnicy Pod 
Baranami. Ten ostatni poprowadzi także 
warsztaty wokalne, na które każdy chęt-
ny do końca sierpnia może się zapisać. 
Regulamin warsztatów oraz szczegółowy 
program ZAMCZYSKA dostępny jest na 
stronie internetowej www.gokir.pl.

Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpie-
waną „Zamczysko” odbywają się co roku, 
w drugi weekend września, na scenie ple-
nerowej obok Zamku w Dąbrowie. Orga-
nizatorem i pomysłodawcą imprezy jest 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 
Dąbrowie. Dla widzów przygotowane są 
zarówno miejsca siedzące, jak też namio-
ty, w których można się schronić w razie 
niepogody. W czasie koncertów będzie 
można skorzystać z cateringu. Dla przy-
jezdnych zorganizowane będą: pole na-
miotowe oraz noclegownia. 

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem 
Ochrony Dóbr Kultury Gminy Dąbrowa 

„Dąbrowskie Skarby” każdy chętny od-
wiedzić będzie mógł Zamek w Dąbro-
wie, na którym dla zwiedzających przy-
gotowane zostaną specjalne atrakcje. 
Zamek na co dzień nie jest dostępny dla 
zwiedzających, będzie to zatem jedna 
z nielicznych okazji do odwiedzin tego 
obiektu. 

Tegoroczne gwiazdy

Andrzej Sikorowski (z prawej) piosen-
karz, kompozytor, gitarzysta, autor teks-
tów. Od 1977 w krakowskiej grupie Pod 
Budą. Autor przebojów: Ballada o ciotce 
Matyldzie, Ballada o drugim brzegu, Bar-
dzo smutna piosenka retro (znanej też jako 
Kap, kap – płyną łzy), Kraków, Piwna 7, 
Nie przenoście nam stolicy do Krakowa 
(w duecie z Grzegorzem Turnauem), Roz-
mowa przez ocean, To już było i Tokszoł. 
Jego piosenki wykonywali m.in. Maryla 
Rodowicz, Danuta Rinn i Grzegorz Tur-
nau. Napisał muzykę do ponad 20 filmów 
animowanych dla dzieci. Dał ponad 4000 
koncertów w kraju i w takich krajach jak 
Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, 
Belgia, Holandia, Szwecja, Wielka Bryta-
nia.

Czerwony Tulipan tworzy i śpiewa 
piosenki poetyckie i kabaretowe.  Współ-
pracuje z „Kabaretową Sceną Trójki”, gra 
koncerty w całej Polsce . Koncertował w 
EUROPIE był z koncertami w USA i w 
Kanadzie. Związany z Olsztynem oraz 
Warmią i Mazurami - nie tylko miejscem 
zamieszkania. Inicjuje koncerty oraz prze-
glądy i festiwale na terenie Warmii i Ma-
zur . Wydał 12 płyt CD.

Jerzy Filar (poniżej) kompozytor i 
wykonawca piosenek z nurtu piosenki 
poetyckiej, także autor tekstów i animator 
kultury. W 1975 roku współtworzył grupę 
Nasza Basia Kochana. Z zespołem tym zo-
stał laureatem 13 Festiwalu Piosenki Stu-
denckiej w Krakowie. Na festiwalu tym 
zespół zaprezentował piosenkę „Samba 
sikoreczka”. Od początku lat 80. XX wie-
ku występuje samodzielnie. W 1985 roku 
otrzymał I nagrodę na Krajowym Festiwa-
lu Polskiej Piosenki w Opolu. Współpra-
cuje z Jackiem Cyganem. Jego piosenki 
można usłyszeć w wykonaniu m.in. takich 
artystów, jak: Grażyna Łobaszewska, Ja-
nusz Rewiński, Dorota Stalińska, Wały 
Jagiellońskie. Od 1999 do 2006 r. na stałe 
współpracował z Hanką Bielicką.

Cisza Jak Ta (u góry na stronie obok) 
- grupa muzyczna z Kołobrzegu wykonu-
jąca poezję śpiewaną, sięgająca także do 
folku (zwłaszcza irlandzkiego) i rocka. Za 
teksty piosenek zespołowi „Cisza jak ta” 
służą wiersze poetów polskich dwudzie-
stego wieku, zwłaszcza młodopolskich, 

7 i 8 września znowu gościmy miłośników poezji śpiewanej i piosenki turystycznej z całej Polski

Zamczysko po raz czwarty!
Miłośnicy poezji śpiewanej i piosenki turystycznej z całej Polski po raz czwarty 
przyjadą we wrześniu do Dąbrowy. W dniach 7-8 września na scenie w par-
ku zamkowym odbędą się IV Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAM-
CZYSKO”. Impreza jest znana w Polsce i ceniona przez miłośników twórczości 
spod znaku „krainy łagodności”. Niektórzy przemierzają setki kilometrów (!), 
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takich jak Bolesław Leśmian, Maria Paw-
likowska-Jasnorzewska, Kazimierz Prze-
rwa-Tetmajer. Autorami tekstów są rów-
nież Mariusz Borowiec, Mariusz Skorupa 
i Michał Łangowski. Zespół w ciągu 9 lat 
istnienia zagrał ponad 200 koncertów w 
całym kraju.

Basia Stęp-
niak–Wilk 
(na zdję-
ciu obok) 
- śpiewają-
ca autorka 
i kompozy-
torka, ar-

tystka kabaretowa; lublinianka mieszka-
jąca na stałe w Krakowie. W 1995 roku 
zadebiutowała w Piwnicy pod Baranami 
i kabarecie Loch Camelot, w którym 
do dziś występuje. W latach 1995-97 
współtworzyła m.in. wraz z Januszem 
Radkiem, Grzegorzem Halamą, Rober-
tem Kasprzyckim, Szymonem Zycho-
wiczem i  Kamilem Śmiałkowskim for-
mację „Zielone Szkiełko”. Kryształowy 
głos, ambitne, wpadające w ucho melo-
die i świetnie napisane teksty sprawiły, 
że piosenki - “Bombonierka” (śpiewana 
wraz z Grzegorzem Turnauem) i “Słodka 
chwila zmian”, a także “Futerko”, “Bos-
sa nova z Augustowa” (duet z Andrzejem 
Poniedzielskim) i “Wiośnie nie!” (duet z 
Wojciechem Mannem) znalazły się na 
wysokich miejscach ogólnopolskich i lo-
kalnych list przebojów.

Chwila Nieuwagi (po prawej) funkcjo-
nuje od 2008r. Początkowo duet gitarowo-
wokalny (Martyna i Andrzej Czechowie) 
rozrósł się, najpierw do kwintetu, a następ-
nie do sekstetu. Zespół tworzy muzykę z 
kręgu Krainy Łagodności, o czym świad-
czyć może ukazanie się utworu „A kiedy 
mi przyjdzie” na najnowszej składance 
„W Stronę Krainy Łagodności vol.2”. 

Wpisuje się także w folklor górnośląski, 
sięgając do jego źródeł i wplatając jego 
motywy do swojej twórczości. Cechą roz-
poznawalną zespołu jest głos wokalistki 
określany przez dziennikarzy muzycznych 
jako charyzmatyczny i hipnotyzujący. W 
maju 2011 roku ukazała się debiutancka 
płyta zespołu Chwila Nieuwagi zatytuło-
wana: „Niepoprawna Muzyka”.

***
Położony wśród zieleni XVII-wieczny 

Zamek w Dąbrowie stanowi piękną sce-
nografię dla Spotkań z Poezją. Jednym z 
przesłań „Zamczyska” jest promowanie 
wśród mieszkańców Opolszczyzny dą-
browskiego Zamku. Patronat Honorowy 
nad Zamczyskiem objął Marszalek Woje-
wództwa Opolskiego Józef Sebesta.

„Zamczysko” nie jest konkursem. Z tego 
powodu jest szansą zaistnienia sceniczne-
go amatorskich wykonawców poezji śpie-
wanej i piosenki turystycznej. To dla nich 
przygotowana jest tak zwana „wolna sce-
na” i nocne śpiewanki.

***
Sponsorami tegorocznego Zamczyska 

są: Bank Gospodarki Krajowej, Tauron 
Dystrybucja, ZTW Explomet, Gabinet 
stomatologiczny PRAXI-DENT, Grun-
bau Kaluza. Za okazaną pomoc dzięku-
jemy! (zj)

Pikniki rodzinne

Wesołe 

środy
Trwa wakacyjny cykl rodzinnych pik-
ników organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbro-
wie. Za nami już trzy takie imprezy 
(zawsze w środy). Jeszcze w lipcu 
gościlismy w Siedliskach (relacjono-
waliśmy w poprednim numerze ŻGD), 
teraz bawiliśmy się w Nowej Jamce i 
Niewodnikach. Przed nami pikniki w 
Naroku (22 sierpnia) i Lipowej (29 
sierpnia). Na zdjęciach rywalizacja 
slalomowa w Niewodnikach (poniżej) 
i picie przez rurkę na czas w Nowej 
Jamce (u dołu).

Kolejne spotkania z dziećmi dowiod-
ły, że uwielbiają one rywalizację. 

Zarówno w Nowej Jamce, jak i Niewod-
nikach, dzieciaki w każdej konkurencji 
przejawiały wielkie serce do walki. Chcia-
łoby się napisać, że gdyby niektórzy nasi 
olimpijczycy byli równie ambitni, z Lon-
dynu przywieźlibyśmy kilka medali wię-
cej... Rzut do celu (w naszym przypadku 
do wiadra), zabawy z piłką. Mamy już to 
przećwiczone - dla dzieci to ulubione zaba-
wy. Ponieważ pogoda jest zawsze z nami, 
wyścigi z wodą również są konkurencją 
obowiązkową. Dzieciom i i ich rodzicom  
dziękujemy za tak liczne uczestnictwo. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych miejscach 
frekwencja również dopisze.
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            Z ŻYCIA GMINY            

Rewolucja –  było 8, będzie 15 okręgów 
wyborczych. Począwszy od wyborów sa-
morządowych w 2014 r. w gminie Dąbro-
wa będzie 15 nowych okręgów wybor-
czych. Przedstawiamy zasady, dokonując  
nowego podziału gminy Dąbrowa na sta-
łe okręgi wyborcze. Wszystko zgodnie z 
przepisami Kodeksu Wyborczego.   

Liczba mieszkańców gminy Dąbrowa na 
31.12.2011 r. - 9343 osoby. Liczba mandatów 
przypadających  na gminę Dąbrowa - 15 man-
datów. 9343 osób podzielono przez 15 man-
datów, uzyskując normę przedstawicielstwa 
6��,87 osoby. Ta liczba służy do obliczenia ilo-
ści mandatów na poszczególne sołectwa.

Biorąc pod uwagę nowe przepisy, utworzono 
15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Okręg nr 1 obejmujący część Chróściny - uli-
ce: Dąbrowska, Nowowiejska, Komprachcicka, 
Klasztorna, Niemodlińska;

Okręg nr � obejmujący część Chróściny - 
ulice: Dworcowa, Kolejowa, Kościelna, Polna, 
Ogrodowa, Jana Kochanowskiego, Mikołaja 
Kopernika,  Jakuba Kani, Kolejowa, Świętego 
Józefa, Piaskowa, Wiatrakowa, Krótka, 1-go 
Maja; 

Okręg nr 3 obejmujący Ciepielowice;  
Okręg nr 4 obejmujący Osadę Sokolniki i 

część Dąbrowy - ulice: Sokolnicka, Akacjowa, 
Zielona, Nowa, Lipowa, Działkowa, Leśna, 
Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa , Stokrot-
ki, Przytulna, Zamkowa, Parkowa, Polna, Plac 
Powstańców Śl., ks. prof. J. Sztonyka od nr 20 
do 78;    

Okręg nr 5 obejmujący część Dąbrowy - uli-
ce: ks. prof. J.  Sztonyka od nr 1 do 19, Szkolna, 
Wodociągowa, Sosnowa, Dębowa, T. Kościuszki, 
Kosynierów, H. Dąbrowskiego, Brzozowa, Kar-
czowska, Tęczowa, A. Mickiewicza, Krótka, Ja-
nusza Korczaka, Kolejowa, Ciepielowicka, Spół-
dzielcza, Piotra Wysockiego, Opolska, Bukowa, 
Kamienna, Jodłowa, Lawendowa.

Okręg nr  6 obejmujący Karczów;
Okręg nr 7 obejmujący Skarbiszów, Nowa 

Jamka i Lipowa;
Okręg nr 8 obejmujący część Mechnic - uli-

ce: Niemodlińska od 1 do 34, Lipowa, Aleja Róż, 
Jaśminowa, Kwiatowa, Akacjowa, Radosna, La-
wendowa, Szkolna, Krótka, Strażacka, Słonecz-
na, Kolejowa, Torowa;

Okręg nr 9 obejmujący część Mechnic - uli-
ce: Niemodlińska od  nr 35 do  nr 110, Polna, 
Wiejska, Górna; 

Okręg nr  10 obejmujący Narok;
Okręg nr  11 obejmujący Niewodniki;
Okręg  nr 1� obejmujący Prądy i Siedliska;

Okręg nr 13 obejmujący Sławice;
Okręg nr 14 obejmujący Wrzoski;
Okręg nr 15 obejmujący Żelazną.
Według  zapisów art. 417 § 1 i § 2 kodeksu 

wyborczego  należało wyłonić jak największą 
ilość sołectw (jednostek pomocniczych) two-
rzących samodzielnie okręg wyborczy, w celu 
wyłonienia ich reprezentantów do rady gminy. 

Okręgi wyborcze nr 7 i 12 utworzono z so-
łectw o najmniejszej normie przedstawiciel-
stwa (Nowa Jamka, Lipowa i Skarbiszów 
oraz Prądy i Siedliska). Sołectwa te sąsiadują 
z sobą, charakteryzują się wzajemnymi relacja-
mi kulturowymi, a ich mieszkańcy mają w mia-
rę  dogodny dostęp do lokalu wyborczego. 

Okręg nr 7 utworzono z sołectw Nowa Jam-
ka, Lipowa i Skarbiszów, obszarowo związa-
nego z Nową Jamką  i poprzez to sołectwo, z 
sołectwem Lipowa. Sołectwo Skarbiszów, wo-
bec niskiej normy przedstawicielstwa, samo-
dzielnie nie mogło tworzyć odrębnego okręgu 
wyborczego.

Okręg nr 12 utworzono z Prądów i Siedlisk. 
Występują w nich podobne współzależności, 
jak w okręgu nr 7. Łączna liczba mieszkańców 
okręgu nr 12 uprawnia do odrębnego mandatu.  

Największymi wygranymi w nowym podzia-
le zostały sołectwa Wrzoski i Ciepielowice, 
które uzyskały pewne mandaty 1 radnego.

Z małymi kontrowersjami przyjęto podział 
Dąbrowy, Chróściny i Mechnic na dwa odrębne 
okręgi wyborcze w każdym sołectwie. W kulua-
rach sesji, na której dokonano nowego podziału, 
pojawiły się bowiem głosy, że z powodu miejsca 
zamieszkania rodzina radnego już nie będzie mia-
ła tak dużego wpływu na wyniki głosowania, jeże-
li nie będzie mieszkać w okręgu, z którego radny 
będzie startował. Ten oczywisty element poparcia 
w omawianych powyżej sołectwach został przez 
nowe przepisy kodeksu wyrugowany, co ze smut-
kiem przyjęli do wiadomości niektórzy radni.

Wybory uzupełniające z 23 września 2012 roku 
(okręg nr 3) prowadzone będą w starym układzie. 
Mogą w nich startować kandydaci-mieszkańcy nie 
tylko z okręgu nr 3 (Dąbrowy, Prądów i Siedlisk), 
ale całej gminy. Od 2014 r. nie będzie to możliwe. 
Do tej pory wystarczyło, by kandydat mieszkał na 
terenie gminy. Od 2014 r. musi mieszkać na tere-
nie okręgu, z którego startuje w wyborach. Nie 
będzie już możliwości dokonania „zrzutu spado-
chroniarza” z innego okręgu, co miało miejsce  
w ostatnich wyborach. Rodzi to także określone 
konsekwencje przy starcie kandydatów na wój-
ta. Aby wystartować w wyborach, będzie musiał 
przestawić co najmniej 8 swoich kandydatów na 
radnych z 8 okręgów, przy czym kandydaci na 
radnych muszą mieszkać w tych okręgach. (rs)

Okręgi wyborcze ustalone
na podstawie art. -417 § 2 kodeksu wyborczego
W rubrykach kolejno: sołectwa, liczba mieszkańców, norma przedstawiciel-

stwa, mandaty   
Chróścina 1573 622,87 2,525 2 m
Ciepielowice 423 622,87 0,679 1 m
Dąbrowa 1279 622,87 2,053 2 m
Karczów 631 622,87 1,013 1 m
Lipowa, Nowa Jamka, Skarbiszów 717 622,87 1,151 1 m
Mechnice 1076 622,87 1,732 2 m
Narok  788 622,87 1,265 1 m
Niewodniki 409 622,87 0,657 1 m
Prądy, Siedliska 432 622,87 0,693 1 m
Sławice  856 622,87 1,374 1 m
Wrzoski 527 622,87 0,846 1 m
Żelazna 632 622,87 1,015 1 m

Liczba mieszkańców
w sołectwach

Chróścina 1573
Ciepielowice 423
Dąbrowa 1279
Karczów 631
Lipowa 160
Nowa Jamka 175
Skarbiszów 382
Mechnice 1076
Narok 788
Niewodniki 409
Prądy 314
Siedliska 118
Sławice 856
Wrzoski 527
Żelazna 632

Leksykon samorządowy według sekretarza

Okręgowa rewolucja



SIERPIEŃ  7

            WAKACJE, WAKACJE            

Ważne dla 
mieszkańców
Urząd Gminy Dąbrowa informu-
je, iż w dniach 26-27 września 
br. na terenie Gminy Dąbrowa, 
odbędzie się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych.

Harmonogram zbiórki
(�6 września, środa):

- Mechnice, Chróścina, Prądy, 
Siedliska, Karczów, Wrzoski, Dąbro-
wa.

Harmonogram zbiórki
(�7 września, czwartek):

- Sławice, Żelazna, Niewodniki, 
Narok, Skarbiszów, Ciepielowice, 
Nowa Jamka, Lipowa.

Zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych odbywa się na terenie Gminy 
Dąbrowa dwa razy w roku - wiosną 
oraz jesienią. Przeznaczona jest dla 
właścicieli nieruchomości (gospo-
darstw domowych), które posiadają 
umowę na odbiór odpadów komunal-
nych z firmą Remondis Opole Sp. z 
o.o..

(gw)

Festyn w Prądach

740 lat minęło
W dniach 14-15 lipca w Prądach odbył 
się Festyn Wiejski z okazji 740-lecia 
miejscowości. Organizatorami impre-
zy byli sołtys, Rada Sołecka i miesz-
kańcy Prądów.

Festyn rozpoczął się „Turniejem Przy-
jaźni” w piłce nożnej, w którym uczestni-
czyły cztery zespoły: Skaut Opole, Ga-
zownik Wawelno, LZS Grodziec i Orzeł 
Prądy. Najlepszy okazał się Skaut Opole 
(Mistrz Opolszczyzny Oldboy), który w 
finale pokonał miejscowego Orła Prądy, 
ale już w przeciąganiu liny lepsi okazali 
się gospodarze.

Po turnieju rozpoczęły się konkursy. 
Najwięcej emocji wzbudziły „Chłop Prą-
dowski” i „Baba Prądowska” (na zdję-
ciu) Również w sobotę był pokaz wolty-
żerki konnej oraz pokaz „wypasionych” 
motocykli. Po pokazach można było jeź-

dzić na koniach i koniach mechanicznych. 
Wieczór zarezerwowany był na zabawę 
taneczną, na której furorę zrobiło karaoke.

W niedzielę festyn rozpoczął się wystę-
pem mażoretek z GOKiR-u TUPOT, po-
tem były konkursy rodzinne oraz z Wie-
dzy o Prądach. Wręczono również Ordery 

Przyjaciela Prądów. Można było również 
obejrzeć pokaz OSP z Dąbrowy.

W niedzielę gości festynu bawiła Kapela 
Góralska, zespół Shantażyści śpiewający 
szanty oraz Magda Surma.

Podczas festynu spróbować można było 
darmowego pieczonego prosiaka, pojeź-
dzić na wielbłądzie(!) oraz pobawić się w 
mini wesołym miasteczku.

Patronat honorowy nad festynem spra-
wowało RSP Wydrowice.

Andrzej Piotrowicz

Podczas dwudniowego Festynu Zielo-
nego w Sławicach była piękna pogoda 
i mnóstwo atrakcji. Przypomnijmy, że 
część dochodu z imprezy przeznaczo-
no na zakupo sprzętu rehabilitacyjne-
go dla niepełnosprawnego Pawła.

Uczestnicy festyny nie nudzili się. Ba-
wiły ich m.in. występy mażoretek TUPOT, 
gminnej orkiestry, obejrzeli pokazy ratow-
nictwa drogowego, pokazało się koło tea-
tralne z Gimnazjum w Żelaznej. Zarówno 
w sobotę, jak i niedzielę, wszystko koń-
czyła zabawa taneczna. Atrakcją drugiego 
dnia festynu był występ kabaretu Grzego-
rza Stasiaka. Na zdjęciu u dołu trojaczki z 
Niewodnik na festynie z mamą. Po prawej 
atrakcyjna ściana wspinaczkowa. (r)

Festyn w Sławicach

Zielone atrakcje
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            SZKOŁY, POEZJA            

W minionym roku szkolnym Publicz-
ne Gimnazjum w Dąbrowie realizo-
wało w ramach programu eTwinning 
dwa międzynarodowe projekty: The 
Rainbow Village oraz Schools Get To-
gether with History. 

Projekt The Rainbow Village realizowali 
uczniowie klas drugich. Uczestniczyło 

13 nauczycieli i 338 uczniów z zaprzyjaź-
nionych szkół Grecji, Turcji, Włoch, Polski, 
Francji, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Ru-
munii. Głównym celem projektu było stwo-
rzenie wspólnej wioski funkcjonującej na 
zasadach wzajemnego szacunku i tolerancji.

Prace nad projektem przebiegały w kil-
ku etapach. Pierwszym było poznanie się 
uczestników projektu, przygotowanie przez 
uczniów prezentacji własnych szkół oraz za-
prezentowanie najważniejszych informacji 
dotyczących państw-uczestników projektu.

Następnie uczniowie wcielili się w dzien-
nikarzy relacjonujących wydarzenia po kata-
strofie, która nawiedziła planetę. Kolejnym 
etapem było stworzenie Złotej Księgi, za-
wierającej informacje dotyczące mieszkań-
ców tęczowej wioski, a następnie grupy ucz-
niów z każdego kraju zajęły się tworzeniem 
makiety tytułowej tęczowej wioski. Na pod-
stawie makiet, każda grupa napisała prze-
wodnik po wiosce, uwzględniający atrakcje 
turystyczne. Następnie uczniowie ułożyli 
Konstytucję tęczowej wioski, dokonali wy-
boru Prezydenta, zaprojektowali flagę, herb 
oraz hymn. Opiekunem była nauczycielka j. 
angielskiego, Stanisława Czerezdrecka.

***
W ramach programu etwinning prowadzo-

ny był także projekt Schools Get Together 

With History, który realizowali uczniowie 
klas pierwszych gimnazjum. Wzięło w nim 
udział 7 nauczycieli i 58 uczniów z Polski 
(Dąbrowa), Turcji (Bartin) i Włoch (Atti-
gliano). Ideą przewodnią było dzielenie się 
przez dzieci z różnych krajów informacjami 
o swoich miejscowościach, regionie, kraju 
oraz o ich historii. Dzięki temu, że wszelkie 
aktywności i działania tego projektu były 
prowadzone w języku angielskim, uczest-
nicy mieli okazję i możliwość wykorzysta-
nia umiejętności językowych w praktyce. 
Uczniowie brali aktywny udział w wielu 
czatach, dokonywali wpisów do blogu na 
portalu Twin Space, publikowali tam zdję-
cia, filmy i prezentacje multimedialne.

***
Udział w projekcie dąbrowscy gimna-

zjaliści rozpoczęli w październiku ub.r. 
od przedstawienia się partnerom z Turcji i 
Włoch oraz publikacji biogramów na por-
talu Twin Space, który przez kilka następ-
nych miesięcy stał się miejscem wspólnych 
spotkań i wymiany informacji. Następnie 
uczestnicy projektu poznali bliżej szkoły 
partnerów z Włoch, Turcji i Polski. W cza-

sie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie 
składali sobie życzenia, nagrywając na tę 
okazję film i tworząc prezentacje. W drugim 
semestrze w podobny sposób prezentowano 
rodzinne miejscowości, zabytki regionu 
oraz kraju. Zadania przeplatano kolejnymi 
czatami uczniów. Opiekunem uczniów re-
alizujących projekt The Rainbow Village 
oraz Schools Get Together with History był 
nauczyciel historii Tomasz Sąsiadek.

Dzięki wszystkim działaniom, jakie w 
ramach projektów programu etwinning 
The Rainbow Village i Schools Get To-
gether With History wykonali uczniowie 
dąbrowskiego gimnazjum mieli oni moż-
liwość wzbogacania wiedzy na temat kra-
jów partnerskich, poznali lepiej ich kultu-
rę, doskonalili kompetencje językowe oraz 
umiejętności posługiwania się technologią 
informacyjną. 

Na podstawie pracy uczestników obu 
projektów powstał film, zaprezentowany w 
Gimnazjum w Dąbrowie na apelu podsu-
mowującym udział uczniów w programie 
etwinning.

 Tomasz Sąsiadek

Podsumowanie międzynarodowych projektów realizowanych w Zespole Szkół w Dąbrowie

eTwinning, czyli współpraca

W wiosenną dżdżystą pogodę
idzie sobie wędrowiec,
na grzbiecie swym ciężar niesie
wzór wspomnień i tęsknoty korzec.

Ciężar mocno grzbiet przygniata
idąc prosto przed siebie
tęskni o zasłużonym odpoczynku,
o ludziach, o swej ziemi i niebie.

Idzie strudzony, zmęczony,
do swej wioski, do ludzi, do kraju,
idzie do swej ukochanej Ojczyzny,
którą tak bardzo kochają.

Idzie on strudzony,
idzie bo dotrzeć do niej musi,
by zadowolić swe serce
i zapewnić spokój swej duszy.

A kiedy dobrnie do celu,
chociaż zmęczony, strudzony, ubogi
bo dojść do swej Ojczyzny musi
i nie ma do niej złej drogi.

Idzie sobie wędrowiec
strudzony, zmęczony, zadumany,
by dojść do swej ukochanej Ojczyzny
i stanąć u jej bramy.

Kiedy mijają dni całe
i słońce zaczyna świecić wysoko,
ziemia pokryła się kwiatami
pełna pachnącej woni z daleka.

Idzie sobie wędrowiec,
a serce ma przepełnione żalem,
bo biednej swej chateńki
rozpoznać nie może wcale.

Bo miejsce, na którym wyrósł
już dawno porosło ostami
i krzewy wyrosły w pobliżu,
i pole porosło chwastami.

Wioska spalona, zniszczona,
ziemia zaorana bombami,
a zamiast biednych domostw
ziemia usłana krzyżami.

„Wędrowiec”
Julian Chaduch w Prądach mieszka od 1947 roku. Przybył 
z dzisiejszej Ukrainy. Do redakcji przyszedł z reklamów-
ką... wierszy. Zapytał, czy opublikujemy. Dlaczego nie?

Apel podsumowujący udział uczniów PG w Dąbrowie w programie etwinning.
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            SPORT, POEZJA            

Biedny wędrowiec zmęczony,
żal mu serce rozrywa,
usiadł sobie na kamieniu
żałując, że za późno przybywa.

Myśl, która ogniem go pali,
by zemsty dokonać na wrogu,
gniew ściska go ogromy za gardło
i w opiekę poleca się Bogu.

Żal, zemsta, nienawiść
rozrywa i rani jego duszę,
cierpienie ogromne się wzmaga,
chociaż chce uspokoić swą duszę.

I tak osunąwszy się na ziemię
zmęczony, cierpiący, ze łzą w oku,
nie może się ani podnieść,
ani zrobić kroku.

Biedny wędrowiec skonany,
ocknąwszy się dopiero nad ranem,
bezsilny, bezradny, na wpół
nieprzytomny
i cały zalewa się łzami.

Dokąd iść? Co robić?
Gdzie są jego najbliżsi? Nawet tych 
drzew nie ma przy drodze,

bo wróg spalił je z nienawiści.

Biedny, skonany wędrowiec
usiadł na rogu zagrody
i rozmyśla, przeklina to wszystko,
i zabiera się od nowa do roboty.

Lecz nowy duch w niego wstępuje,
dodając mu sił, odwagi, otuchy
nie będzie się mścił
na bezbronnych ludziach
i na zemstę będzie głuchy.

To piekło, które przeżył w strachu,

cierpieniach i męce
ze zdwojoną, ztrojoną siłą się
zabiera
i musi to wszystko odbudować,
i cały ten ciężar bierze na swe
barki i ręce.

Biedny, zmęczony wędrowiec
wychudł, postarzał się,
pozostała tylko w sercu blizna,
ale za wszelką cenę zapragnął
odbudować swój kraj
i ukochaną Ojczyznę.

Julian Chaduch

Punktem kulminacyjnym zabawy była 
niedzielna potyczka Oldboys Mechni-

ce z byłą drużyną Ligi Okręgowej zakoń-
czona wygraną 2-1 tych drugich. - To już 
dekada, jak nieustannie gramy na poziomie 
ligi okręgowej. Warto było to uczcić, warto 
o tym pamiętać, bo dla klubu amatorskie-
go taki szczebel rozgrywkowy to powód do 
dumy. Stąd m.in. przewodnie hasło imprezy 
„10 lat minęło jak jeden dzień” - powiedział 
Łukasz Gonsior, działacz LZS Mechnice, a 
także jeden ze współtwórców „Mechnickie-
go niedzielnika sportowego”.

To pismo od początku tworzy razem z 
Markiem Leją (obaj na zdjęciu poniżej), 
obecnie wójtem gminy. Obaj są pozytywnie 
zakręceni na punkcie futbolu, ale nie tylko 

tego przed telewizorem. Tworzą unikalną 
w skali kraju gazetkę sportową dla jednej 
wioski. Unikalne statystyki i tabele robią 
naprawdę wrażenie. „Mechnicki niedzielnik 
sportowy” także obchodził dziesięciolecie 
działalności. Razem z zarządem LZS-u re-
dakcja przy okazji festynu pokusiła się o wy-

branie jedenastki dekady w klubie (czytaj w 
ramce u dołu).

Oczywiście znalazł się w niej Ryszard 
Machnik (u góry) - najlepszy piłkarz druży-
ny w minionej dekadzie, którego obdarowa-
no okolicznościowym pucharem. Krystian 
Golec (z lewej) otrzymał zaszczytny tytuł 
trenera dziesięciolecia, a Józef Szemainda 
został wybrany honorowym prezesem LZS 
Mechnice. Widać więc, że mechnicka spo-
łeczność pamięta i docenia tych wszystkich, 
którzy w swoim sołectwie próbują robić coś 
pożytecznego. Przez dwa dniu nie było czasu 
na nudę. Za rok kolejny festyn, zapewne ot-
wierający nową, nie gorszą od poprzedniej, 
dekadę LZS Mechnice. (red)

Festyn w Mechnicach

„10 lat minęło jak jeden dzień”
Wesołe Miasteczko, konkurs rzutów karnych z nagrodami, licytacja piłki Boru-
sii Dortmund, tortu z herbem Mechnic, mecz seniorów LZS Mechnice - Skalnik 
Gracze wygrany 5-4 przez gospodarzy, pojedynek piłkarski panny kontra mę-
żatki (5-5, w karnych lepsze panny), starcie młodzików Odry Opole z MKS Go-
golin wygrane przez opolan, występ zespołu Siołkowiczanki, zabawy taneczne 
z zespołami Arkadia i Bajery. Na festynie  w Mechnicach atrakcja goniła atrak-
cję. Warto było zajrzeć na stadion tamtejszego LZS-u 28 i 29 lipca.  Festyn 
zorganizowano pod sentymentalnym hasłem „10 lat minęło jak jeden dzień”.

Jedenastka dzisięciolecia LZS Mechnice:

Bramkarz: Robert KONOPACKI (116 – 0); Obrona: Andrzej TUDYKA (161 
– 42), Grzegorz STOTKO (221 – 21), Robert GŁATKI (134 – 0), Tomasz BĄK 
(205 – 5); Pomoc: Ryszard MACHNIK (257 - 38), Erwin NIMPSCH (207 – 13), 
Dariusz ZWOLIŃSKI (141 - 25), Jarosław KUBAS (163 – 3); Atak: Krzysztof 
NIEDWOROK (194 – 118) , Kornel ZYLA (136 – 117)

(w nawiasach mecze w okręgówce i liczba strzelonych bramek)
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            OPS            

Od 1 sierpnia można składać wnioski 
o świadczenie z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres zasiłkowy 
2012/2013 to jest: od 1.10.2012r. 
do 30.09.2013r., w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie, ul. Powstań-
ców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa.

Do wniosku o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego należy 
dołączyć w szczególności:

1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu 
stwierdzającego tożsamość osoby ubiega-
jącej się o świadczenie z funduszu alimen-
tacyjnego – dowód osobisty.

2. Zaświadczenia wydane przez naczel-
nika właściwego urzędu skarbowego lub 
oświadczenia o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach określonych 
w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świadczenio-
wy - za rok 2011, każda pełnoletnia nawet 
ucząca się osoba w rodzinie.

3. Oświadczenia o dochodzie członków 
rodziny rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, uzy-
skanym w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres świadczeniowy – za rok 
2011 – dotyczy prowadzenia działalności 
gospodarczej.

4. Zaświadczenia lub oświadczenia do-
kumentujące wysokość innych dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym okres świad-
czeniowy (alimenty, stypendia socjalne, 
dochód z gospodarstwa rolnego), w szcze-
gólności zaświadczenie komornika pro-
wadzącego postępowanie egzekucyjne na 
rzecz uprawnionego o wysokości świadcze-
nia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy (jeśli postępowanie było 
prowadzone) - za rok 2011 każda pełnoletnia 
nawet ucząca się osoba w rodzinie.

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o 
wysokości składek na ubezpieczenie zdro-
wotne z ZUS-u, a w przypadku osób pro-
wadzących działalność rolniczą z KRUS-
u – za rok 2011, każda pełnoletnia nawet 
ucząca się osoba w rodzinie.   

6. Oświadczenie o bezskuteczności eg-
zekucji lub zaświadczenie od komornika 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
stwierdzające bezskuteczność egzekucji - za 
ostatnie dwa miesiące poprzedzające mie-
siąc złożenia wniosku i za cały rok 2011.

7. Dokument stwierdzający wiek oso-
by uprawnionej – akt urodzenia dziecka 
uprawnionego.

8. Odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 
postanowienia sądu o zabezpieczeniu po-
wództwa o alimenty, odpis protokołu zawie-
rającego treść ugody sądowej lub ugody za-
wartej przed mediatorem – wyrok sądowy.

9. Zaświadczenie lub oświadczenie o 
uczęszczaniu osoby uprawnionej do szko-
ły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy 
osoba uprawniona ukończyła 18 lat - za-
świadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej 
to jest: liceum, technikum, szkoła zawodo-
wa za rok szkolny 2012/2013 z datą wrześ-
niową, że jest się uczniem, – w przypadku 
szkoły wyższej zaświadczenie z Uczelni. 

10. W przypadku, gdy osoba upraw-
niona znajduje się pod opieką opiekuna 
prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o 
ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 
uprawnionej – wyrok, postanowienie.

11. Orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, w przypadku posiadania 
takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną.

1�. Przekazy lub przelewy pieniężne do-
kumentujące wysokość alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyro-
kiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia 
na rzecz osoby spoza rodziny – za rok 2011.

13. Kopię karty pobytu, w przypadku cu-
dzoziemca przebywającego na terytorium 
RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie 
się, zezwolenia na pobyt rezydenta długo-
terminowego Wspólnot Europejskich, ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny udzielonego w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy 
z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) 
lub w związku z uzyskaniem w RP statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (plus 
oryginały do wglądu).

Gdy okoliczności sprawy mające wpływ 
na prawo do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego wymagają potwierdzenia innym 
dokumentem niż wymienione powyżej, 
podmiot realizujący świadczenie może do-
magać się takiego dokumentu.

Informacji na temat świadczeń udziela 
OPS w Dąbrowie, ul. Powstańców Śl. 2, 
49-120 Dąbrowa nr tel. 77 464 10 08,  77 
464 10 71, a także na stronie interneto-
wej: www.ops-dabrowa.pl. Godziny pracy 
Ośrodka: poniedziałek – środa od 7:30 do 
15:30, czwartek od 7:30 do 17:30, piątek 
od 7:30 do 13:30. (ops)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przypomina

Informacja o funduszu
alimentacyjnym

OPS zaprasza
Chcesz miło spędzić czas? Przyjdź 
na zajęcia do świetlicy w Dąbrowie. 
Zajęcia są bezpłatne i dla każdego. 
Oferujemy naukę gry w tenisa ziem-
nego, rozgrywki piłki nożnej oraz 
wiele innych gier zespołowych.

Zajęcia prowadzone są przez instruk-
tora i odbywają się 2 razy w tygodniu w 
poniedziałki i czwartki w godz. 9:30 do 

13:30 (sierpień) na terenie świetlicy w 
Dąbrowie k/ kortu tenisowego. Informa-
cji udziela Kamila Lasota (tel. 77 464 10 
08) lub osobiście w świetlicy. 

Zajęcia od lipca organizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Możemy już zapew-
nić, że we wrzesień będą kontynuowane. 

Informacje dotyczące zajęć sporto-
wych, świetlic oraz OPS można uzyskać 
na stronie internetowej 

www.ops-dabrowa.pl (kl)
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            WYDARZENIE            

Spotkajmy się 
w Żelaznej

Dożynki to największe w roku święto 
rolników, będące ukoronowaniem ca-

łorocznego trudu. Od 2007 roku, z inicjaty-
wy Rady Gminy i obecnego Wójta, Dożyn-
ki Gminne odbywają się co roku w innej 
parafii. Przed rokiem zapraszały Wrzoski.   
26 sierpnia tego roku gościmy w Żelaznej.

Rozpoczniemy od sumy w kościele, po 
której z boiska szkolnego wystartuje lu-
biany przez mieszkańców korowód. Tra-
dycyjnie wybrana zostanie najładniejsza 
korona.  Atrakcje kulturalne zakończy 
zabawa taneczna (szczegółowy harmono-
gram obok).

Przed wiekami

Dożynki obchodzone są w Polsce od XVI 
wieku. Rozpoczynały się wiciem wieńca, w 
kształcie korony lub koła, z pozostawionych 
na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, 
orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych 
wstążek. Wieniec nazywany bywał plonem 
(uosabiał urodzaj). Niosła go na głowie lub 
wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka. 
Za nią postępował orszak żniwiarzy z kosa-
mi i sierpami, przyozdobionymi kwiatami. 
Po poświęceniu wieńca w kościele, w po-
chodzie udawano się do dworu lub domu 
właściciela pola - gospodarza dożynek.

Parafialna tradycja

W okresie międzywojennym zaczęto 
organizować dożynki gminne, powiatowe 
i parafialne. Z zabawy dla czeladzi dwor-
skiej stały się świętem całego rolniczego 
stanu, połączonym z wystawami rolni-
czymi, festynami, występami ludowych 
zespołów. Po 1980 r. dożynki pozostały 
świętem rolniczego stanu, ale stały się jed-
nocześnie uroczystością wyznaniową, reli-
gijną i dziękczynieniem składanym Bogu 
i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone 
żniwa i zebrane plony.  (red)

reklama



 

 


