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ZAMCZYSKO tuż, tuż!

Po raz piąty Dąbrowa gościć będzie najcie-
kawszych polskich wykonawców piosen-
ki autorskiej i turystycznej. Każdego roku 
przyjmujemy w gminie nowych artystów, po-
szerzając wśród słuchaczy współczesny kra-
jobraz muzycznej „krainy łagodności”. Za-
praszamy wszystkich w dniach 6-7 września. 
Szczegóły na str. 4-5 i na plakacie (str. 12).

***
MAMY MISTRZA ŚWIATA!
 - szczegóły na str. 3
ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI
 - szczegóły na str. 11
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Zapraszamy	na	Dożynki!
Na Gminno-Parafialne Dożynki tym ra-

zem zapraszamy do Prądów. Jak zwykle 
czeka nas sporo atrakcji. Na wszystkich 
mieszkańców czekamy 1 września. Impre-
zę tradycyjnie zainauguruje msza święta w 
kościele w Prądach (godz. 11.00) podczas 
której poświęcone zostaną korony żniw-
ne. Dożynkowy korowód ruszy o 13.30. 
Szczegółowy plan dożynek można znaleźć 
na plakacie - str. 11.

Z	wizytą	w	Niemczech
W dniach 12-13 lipca delegacja z Gminy 

Dąbrowa uczestniczyła w Festynie Wielo-
narodowym w Niemczech. Przedstawicie-
le 15 różnych krajów oraz tysiące turystów  

przybyło do Abtsgmuend na imprezę pod 
nazwą „Strassenfest Mit Sommer”. Bur-
mistrz Armin	 Kiemel przywitał gorąco 
delegację z Polski, podziękował za przy-
bycie, chęć integracji i poczucie wspól-
noty. Gminę Dąbrowa reprezentowali: 
zastępca wójta Erwin	Marsolek oraz Ma-
rek Snela, Janusz	 Staszowski i Marek	
Wocka.  Abtsgmuend zamieszkuje 7400 
mieszkańców i aż 15 narodowości. Gmina 
częściowo usytuowana jest na terenach za-
grożonych powodzią, a więc podobnie jak 
nasza. Była zatem okazja, aby  przedysku-
tować ten ważny dla obydwu stron prob-
lem. Gospodarzom bardzo zależy, aby w 
przyszłości  nawiązać partnerstwo z jedną 
ze szkół w naszej Gminie i zapewne nie-
bawem dowiemy się na ten temat więcej 
szczegółów. Razem z naszą delegacją  bur-
mistrz Kiemel przyjmował także gości  z 
partnerskiej gminy we Włoszech. Ich dele-
gacja koncentrowała się przede wszystkim 
na problemach gospodarczych, bowiem 

panuje u nich niemal pięćdziesięciopro-
centowe bezrobocie. Na	 zdjęciu	 polskie	
stoisko	pośród	innych	z	widocznym	logo	
naszej	gminy.

***
W następnym numerze o innym wyjeź-

dzie do Niemiec. W Lengede odbył się 
Międzynarodowy obóz Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP. Byli tam także 
nasi ochotnicy z Dąbrowy

Tenis	w	Karczowie
W dniach 23-25.08.2013 z okazji 10-

lecia istnienia kortów tenisowych w Kar-
czowie, tamtejszy LZS organizuje zawody 
tenisa ziemnego. W programie zawodów: 
turniej juniorski do lat 19, zawodnicy z 
licencją ATP. Rozpoczęcie 23 sierpnia, 
godz. 9.00 do 20.00 (mecze grupowe);  24 
sierpnia godz. 9.00 – 13 (faza finałowa). 
Po finale juniorskim turniej deblowy dla 
uczestników ligi tenisowej, mecze finało-

we debla w niedzielę. Fundatorem nagród 
jest Wójt Gminy Dąbrowa.

W przypadku złej pogody turniej odbę-
dzie się w dniach 30 sierpnia - 1 września.

Ciepielowice	wyróżnione
Sołectwo Ciepielowice zostało wy-

różnione i otrzymało 3,500 zł nagrody w 
konkursie wojewódzkim „Piękna Wieś 
Opolska” w kategorii „Najlepszy start w 
odnowie wsi”. Komisja doceniła efekty 
trzyletniej aktywności mieszkańców, zor-
ganizowania  podstawowej infrastruktury 
warunkującej życie wsi, dbałość o elemen-
ty przestrzeni publicznej i widoczne zaan-
gażowanie młodych mieszkańców w życie 
społeczno-kulturalne wsi. W protokole 
komisji odwołano się również do jednej 
z fundamentalnych imprez, tj. coroczne-
go Biegu Niepodległości organizowanego 
przez Gminę Dąbrowa we współpracy z 
mieszkańcami Ciepielowic. W planach 
długoterminowych sołectwo pochwaliło 
się rozpoczętą inwestycją: utworzeniem 
terenu sportowo-rekreacyjnego. Obszar  
1,20 ha został zaplanowany i wstępnie 
przygotowany pod teren wypoczynkowy. 
Gratulujemy wzorowej postawy Liderom 
Wsi, a wszystkim mieszkańcom życzymy 
dalszej aktywności i wytrwałości w reali-
zowaniu wyznaczonych zadań.

Festyn	Strażacki
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

zaprasza na Festyn Strażacki koło remizy 
w dniach 24-25 sierpień. Odbędą się różne 
konkursy, ćwiczenia OSP z PSP, będzie dy-
skoteka, atrakcje dla najmłodszych, coś na 
„ząb”, zimne napoje a także wręczane będą 
odznaczenia dla druhów i druhien z  OSP 
Dąbrowa. Zapraszamy na dobrą zabawę. (r)

Newsletter Gminy Dąbrowa 

Działo się i będzie się dziać!
Dożynki w pierwszy weekend września i tydzień później Zamczysko - oto naj-
ważniejsze wydarzenia w naszej gminie nadchodzących dni. Obydwa szeroko 
zapowiadamy na stronach 4-5 oraz 11-12. Na obydwa zapraszamy wszystkich 
mieszkańców. Bedzie się działo.  Mamy się czym chwailić i w tym numerze to 
czynimy. Między innymi wyróżnieniem dla Ciepielowic (czytaj poniżej) i mi-
strzem świata w taekwondo z Prądów (str. 3). Miłej lektury!

Wielkie gabaryty
Urząd Gminy w Dąbrowie przy-
pomina, że na terenie gminy  od-
będzie się we wrześniu zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, zu-
żytego sprzętu RTV i AGD i opon do 
samochodów osobowych (w ilości 
do 4 sztuk), pochodzących z go-
spodarstw domowych. 

Odpady należy wystawić bezpośred-
nio przed swoje posesje tak, aby nie 

utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, 
najpóźniej w dniu wywozu do godziny 
8.00.

Harmonogram zbiórki

11 września 2013 r.
Mechnice, Chróścina, Prądy, Siedli-

ska, Karczów, Wrzoski, Dąbrowa.
12 września 2013 r.

Sławice, Żelazna, Niewodniki, Na-
rok, Skarbiszów, Ciepielowice, Nowa 
Jamka, Lipowa.
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Anglik... wymiotował

Było to już czwarte starcie Bartka w tur-
nieju. Wyglądało jak wszystkie poprzed-
nie, a przynajmniej podobnie. - Już w 
pierwszej akcji wykonałem kopnięcie ob-
rotowe w brzuch i sędzia musiał zatrzymać 
pojedynek - opowiada Bartek.

Rzeczywistość była jeszcze mocniejsza. 
Anglik przez pięć minut... wymiotował! 
Zresztą nie jedyny raz podczas finału.

- W mojej konkurencji nie można prze-
ciwnika znokautować. Trzeba panować nad 
swoimi ciosami. W zasadzie podczas wal-
ki finałowej niemal po każdej akcji miałem 
ostrzeżenie od arbitra za zbyt mocne uderze-
nia, a ponieważ we wcześniejszym pojedynku 
otrzymałem żółtą kartkę, bałem się dyskwali-
fikacji i porażki. W końcu byłem zdecydowa-
nie lepszy - tłumaczy.

W efekcie Bartek unikał już do końca 
mocnych serii rękami, od czasu do czasu 
tylko trącając rywala uderzeniami z oby-
dwu nóg. Mistrzem świata został zdecydo-
wanie i zasłużenie!

- Czy się cieszę? Jasne! Jechałem na 
turniej pełen nadziei. Mój trener Łukasz 
Rewieński bardzo we mnie wierzył i zapo-
wiadał, że powinienem powalczyć o pełną 
pulę. Sam też czułem się mocny. Ostatnio 
zrobiłem spore postępy, zatem można by 
rzec, że niespodzianki nie było - trzeźwo 
analizuje swój sukces chłopak z Prądów.

I racjonalnie, bo pokazuje piękny, wiel-
ki medal za mistrzostwo świata, ale zaraz 
schodzi na... ziemię.

- Jestem mistrzem świata w odmianie nie 
olimpijskiej. W konkurencji olimpijskiej bra-

kuje mi jeszcze do najlepszych w kraju, ale 
wszystko przed 18-latkiem - uśmiecha się.

Aikido zbyt nudne...

Taekwondo pochodzi z Korei. Tae (ude-
rzenie stopą) - kwon (uderzenie pięścią) - 
do (sztuka, metoda). Zanim jednak Bartek 
zainteresował się koreańską sztuką walki, 
w... przedszkolu poznał aikido, którego 
uczył się przez rok.

- Było dla mnie zbyt nudne, przypomi-
nało lekcje wuefu. Z taekwondo zetknąłem 
się w 2005 roku, gdy w szkole w Dąbro-
wie zorganizowano pokaz tej dyscypliny. 
Pierwszy miesiąc był za darmo. Zebrało 
się z 30 chętnych, po pół roku zostało oko-
ło 10, później jeszcze mniej i przestało się 
opłacać prowadzenie treningów w Dąbro-
wie - wspomina Bartek.

W ten sposób trafił do Opola,  konkretnie 
do Opolskiego Klubu Taekwondo, skrom-
nego, ale będącego w czołówce tego typu 
ośrodków w Polsce. W Coventry oprócz 
Barta mistrzostwo zdobyła Natalia	 Wa-
luś, a brąz Błażej	Pluta z OKT.

Pod okiem trenera Łukasza Rewień-
skiego nasz mistrz świata trenuje cztery 
razy w tygodniu. Ponieważ na co dzień 
uczy się w Technikum Ekonomicznym 
w Opolu, do rodzinnych Prądów zwykle 
przyjeżdża późnym wieczorem.

Dużo-szybko-mocno!

- Nasze treningi są urozmaicone. Tech-
niczny jest lżejszy, wytrzymałościowy bardzo 
ciężki - mówi Bartek i pokazuje... delfinka, 
czyli specyficzną pompkę z wyskokiem. 
Zrobić ich dziesięć to niezły wyczyn...

- Dużo-szybko-mocno - tak streściłbym 
trening wytrzymałościowy. Śmiem twier-
dzić, że wielu wyczynowych sportowców 
mogłoby nie wytrzymać takiego wysił-
ku! Kopnięcia przeplatamy brzuszkami, 
przysiadami, pompkami. Wszystkiego jest 
właśnie dużo, wszystko się dzieje szybko i 
jest okraszone sporą siłą - zdradza kulisy 
treningu Bartek.

Słowa godne mistrza

Czy tak wysportowany młody chłopak 
nie dostaje z głowy podszeptów, aby spró-
bować nieprzeciętnej siły poza matą?

- Nigdy tak nie było. Oczywiście wiem, 
że dałbym niejednemu radę, ale też wiem, 
że mam trochę siły i umiejętności, aby móc 
zrobić komuś krzywdę, a tego bym nigdy 
nie chciał. Wszystko zatem zostaje na ma-
cie - tam mam pokazywać, ile jestem wart 
- to rzeczywiście słowa godne mistrza 
świata!

Osiemnastolatek, który został czempio-
nem globu w tak trudnej dyscyplinie jak 
taekwondo ma prawo marzyć. Jakie to ma-
rzenia?

- Przyziemne - odpowiada. - Szukam 
sponsora, bo moja dyscyplina sporo 
kosztuje. Każdy obóz, zawody, stroje - za 
wszystko płacą rodzice, a przecież im też 
się nie przelewa. Jeszcze dwa lata będę 
się uczył w technikum, potem albo studia 
od razu, albo najpierw jakaś praca. Przy-
dałby się teraz sponsor. Jeśli są chętni na 
mistrza świata w taekwondo, zgłaszam się 
- mówi całkiem poważnie Bartek.

Może ktoś go usłyszy...
(dk)

Bartek Chaduch z Prądów triumfował w angielskim Coventry

Nasz mistrz świata!
Coventry, hala Skydome Arena, 16 mat, 3000 zawodników, a pośród nich m.in. 
Bartek Chaduch. Skromny, młody chłopak z Prądów, który kilka lat wcześniej 
w Dąbrowie pierwszy raz spróbował swych sił w taekwondo. Teraz walczył w 
finale Mistrzostw Świata z Anglikiem Robertem Bartholomey.
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Pod znakiem jubileuszy

Po pierwsze: Przegląd obchodził będzie 
mały jubileusz. Po drugie: swój jubileusz, 
znacznie większy, bo trzydziestolecie, 
świętować będzie u nas grupa „Bez Ja-
cka”, która w Dąbrowie gościła w 2010 
roku. Miłośnicy poezji śpiewanej będą 
mieli okazję spotkać wykonawców, którzy 
jeszcze do ubiegłego roku występowali 
pod szyldem „Stare Dobre Małżeństwo”, 
a dziś tworzą zespół „U Studni”. Po wielu 
latach na scenę powróci Zespół „Iluzja”. 
Być może Zamczysko stanie się okazją do 
reaktywacji tej grupy, znanej przed laty w 
środowisku harcerskim, a w której wystę-
powali także mieszkańcy naszej gminy(!). 

Dwa dni atrakcji

Pierwszy dzień ZAMCZYSKA to przede 
wszystkim koncert solistów, którzy swoją 
twórczością balladową zaliczani są do gru-
py współczesnych bardów. W piątek usły-
szymy między innymi Piotra	 Bukartyka 
i Krzysztofa	 Napiórkowskiego, a także 
niezwykły brzmieniowo duet „Czarny	No-
sal”. Piątkowe występy rozpocznie zespół 
„Klub	50”, złożony z opolskich muzyków, 
którzy od lat tworzą z pasją piosenkę tury-
styczną i swoją energią sceniczną porywa-
ją publiczność do wspólnej zabawy. Drugi 
dzień ZAMCZYSKA to czas dla zespołów. 
Koncerty rozpocznie wspomniana „Iluzja”, 
po której na scenie zaśpiewa związana od 
początku z ZAMCZYSKIEM Basia	Beuth. 
Jej występ to nie tylko przypomnienie naj-
bardziej znanych kompozycji Basi, ale 
przede wszystkim okazja do prezentacji 
utworów, które znalazły się na wydanej w 
kwietniu tego roku płycie „Świat dobrze 
wyjaśniony”. I to będzie jak u Hitchcocka: 
najpierw trzęsienie ziemi („Iluzja” i Basia 
Beuth), a później napięcie będzie rosło: 
„Na	Bani”, „U	Studni”, „Słodki	Całus	od	
Buby” i „Bez	Jacka”! To zresztą nie jedyne 
atrakcje ZAMCZYSKA.

Warsztaty jak zwykle

Tradycyjnie Dąbrowskim Spotkaniom 
z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO towa-

rzyszyć będą warsztaty muzyczne. W tym 
roku w rolę instruktorów wcielą się Ra-
fał	Nosal - poprowadzi zajęcia ze śpiewu 
estradowego oraz Darek	 Czarny uczył 
będzie adeptów gitary klasycznej i aku-

stycznej. Warto zatem zgłaszać do udzia-
łu w warsztatach. Regulamin oraz Karty 
Zgłoszeń można pobrać ze strony www.
gokir.pl. 

„Bez Jacka”

Zespół powstał w 1983 roku, choć jego 
początki to wczesne lata siedemdziesiąte, 

kiedy to w 1974 roku w Kielcach powsta-
je zespół „KANT” w składzie: Zbigniew	
Stefański, Jan	Stefański, Jacek	Stefań-
ski i Maksymilian	Ziętek (chociaż bracia 
muzykowali dużo wcześniej). Pod koniec 
lat siedemdziesiątych koleje losu sprawia-
ją, że bracia Jasiu i Jacek wracają do ro-
dzinnego Gdańska, a Zbyszek zostaje na 
kielecczyźnie. Od tego okresu muzykują 
i występują jako „Bracia Stefańscy”. 9 
sierpnia 1983 roku ginie Jacek Stefański, 
pobity „przez nieznanych sprawców” (jest 

na helsińskiej liście ofiar stanu wojenne-
go). Pozostali muzycy: Zbigniew Stefań-
ski, Jan Stefański i Jarosław	Chrząstek 
postanowili uczcić Jego Pamięć nadal gra-
jąc. Wkrótce ludzie zaczęli o nich mówić 
„bez Jacka”... i tak już zostało. Na swoim 
koncie mają 10 płyt długogrających. Ostat-
nia „Ot tak po prostu” została wydana w 
2010 roku. 

2013 rok jest dla grupy „Bez Jacka” 
jubileuszowym (30-lecia działalności). Z 

tej okazji występ na tegorocznym ZAM-
CZYSKU jest dla zespołu Koncertem 
Urodzinowym! Torty i prezenty dla zespo-
łu mile widziane. Pod koniec roku ukaże 
się śpiewnik z nutami, z anegdotami, opo-
wiastkami i wspomnieniami członków Ze-
społu i Przyjaciół o grupie „Bez Jacka” 

Piotr Bukartyk

Autor, kompozytor, artysta poruszający 
się na pograniczu wielu gatunków mu-
zycznych, mieszający rocka, bluesa, folk 
oraz reggae z kabaretem i piosenką litera-
cką. Szerokiej publiczności znany od 2007 
roku z piątkowych porannych audycji 
Wojciecha	Manna „Zapraszamy do Trój-
ki”. Napisał przeszło 400 piosenek, nie-
które okrzyknięte radiowymi hitami, np. 
„Kobiety jak te kwiaty”, „Niestety trzeba 
mieć ambicję”, „Sznurek”, czy „Piosen-
ka z praniem w tle”. Od września 2012 w 
nowym programie TVP 2 „Kocham To Co 
Lubię” Wojciecha Manna, można na stałe 
usłyszeć i zobaczyć Bukartyka z jego peł-
nym zespołowym składem – „Szałbydał-
ci”: Krzysztof	Kawałko – gitara, Michał	
Przybyła – bas, Marek	Błaszczyk – kla-
wisze, Krystian	Majderdrut – perkusja. 
Piotr Bukartyk wydał sześć płyt, z których 
ostatnia „Tak jest i już” ukazała się w 
2012 roku. 

(ciąg	dalszy	na	stronie	5)

V Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO”

ZAMCZYSKO tuż, tuż!
Po raz piąty Dąbrowa gościć będzie najciekawszych polskich wyko-
nawców piosenki autorskiej i turystycznej. Każdego roku przyjmujemy 
w gminie nowych artystów, poszerzając wśród słuchaczy współczes-
ny krajobraz muzycznej „krainy łagodności”. Tegoroczne Zamczysko 
będzie ze wszech miar wyjątkowe.
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„Na Bani”

Zespół założony w 1992 roku, przez 
trzech studentów Uniwersytetu Gdań-
skiego. Od początku grupa wykonywała 
głównie utwory z gatunku piosenki tu-
rystycznej, bazując częściowo na poezji 
Jerzego	Harasymowicza, ale i na pierw-
szych własnych tekstach. Zespół nie stroni 
ani od wpływów muzyki popularnej, ani 
muzyki poważnej. Od wielu lat „Na Bani” 
gości na krajowych festiwalach muzycz-
nych: Yapa, Bazuna, Bieszczadzkie	Anio-
ły, Bakcynalia, Łykend… Piętnastolecie 
działalności podsumowane zostało au-
torską płytą koncertową „Nad poziomem 
morza”, a trzy lata później grupa wydała 
drugą, studyjną już płytę, „Świat bez tła”. 
W połowie zeszłego roku ukzała się płyta 
„20 lat z górą”, która zajęła pierwsze miej-
sce w corocznym plebiscycie Bazy Ludzi 
z Mgły w rzeszowskim Radiu Centrum i 
została POETYCKĄ BAZOWĄ PŁYTĄ 
ROKU 2012.

„U Studni”

Jeden z najlepszych w Polsce zespołów 
uprawiający balladę z umiejętnie dobra-
nym tekstem i niebanalną oprawą muzycz-
ną. Swój najnowszy program opierają na 
wierszach Adama	Ziemianina, wybitne-
go krakowskiego poety, a także na utwo-
rach autorstwa Oli	 Kiełb, Darka	 Czar-
nego i Ryszarda	 Żarowskiego. Mądra 
refleksja, afirmacja życia we wszystkich 
jego przejawach, liryka najwyższej próby 
i optymizm, to oprócz przepięknej harmo-
nii głosów wokalistów i akompaniujących 
instrumentów dominanty przekazu i stylu 
wykonawczego „U Studni”. Współtworząc 
przez wiele lat (1984-2012) „Stare Dobre 
Małżeństwo”, wyznaczyli rozpoznawalne 
brzmienie i styl muzyczny tej legendarnej 
grupy. Twórcze osobowości, naturalność 
i swoboda bycia na scenie oraz świetny 
kontakt z publicznością gwarantują wy-
jątkowość każdego koncertu „U Studni”. 
Grupa powstała w 2012 roku, a w lutym 
tego roku, zespół wydał swój pierwszy al-
bum zatytułowany „U Studni”.

Krzysztof Napiórkowski

Wokalista, pianista, autor muzyki i teks-
tów. Występował na jednej  scenie z wie-
loma, m. in.: z Grzegorzem	Turnauem, 
Lorą	 Szafran czy Januszem	 Szromem. 
W grudniu 2012 uczestniczył w wydarze-
niu „Artyści dla Polskiej Akcji  Humani-
tarnej“, które odbyło się w Teatrze Dra-
matycznym w Warszawie. Jego ostatnia 
płyta - niezwykle dobrze przyjęta przez 
słuchaczy oraz dziennikarzy, w tym Mar-

ka	Niedźwieckiego - „Drugi oddech” po-
siada patronat Radiowej Trójki. Utwory z 
albumu znajdowały się na wysokich miej-
scach list przebojów.

„Słodki Całus od Buby”

Zespół założony w 1986 roku przez 
trzech wyznawców twórczości Belona, 
Kaczmarskiego i Rock and Rolla. Gru-

pę tworzyli Olek	Rzepczyński, Mariusz	
Kamper i Mariusz	Wilke. Po kilku la-
tach, zmianach składu i wielu nagrodach 
oraz wyróżnieniach na scenach Yapy, Ba-
zuny, Bakcynaliów, Giełdy Piosenki w 
Szklarskiej Porębie itp. wykrystalizował 
się skład zespołu, który do dzisiaj prze-
trwał w formie: Krzysztof	 Jurkiewicz - 
gitara, harmonijka, śpiew; Mariusz	Kam-
per - gitara, śpiew; Jarosław	Medyński	
- harmonijka ustna; Jacek	 Jakubowski 
- akordeon, klawisze, śpiew; Cezary	Ro-
galski - gitara basowa i Adam	Skrzyński-
Paszkowicz - perkusja. Najnowsza płyta 
zespołu „Między 1 a 7” wydana została 
w 2012 roku. Podstawą repertuaru „Słod-
kiego Całusa od Buby” są autorskie pio-
senki Krzysztofa Jurkiewicza i Mariusza 
Kampera, muzycznie mocno osadzone w 
rockowej i folkowej tradycji. 

„Czarny Nosal”

Duet tworzony przez kędzierzyńskich 
muzyków Darka	 Czarnego i Rafała	
Nosala. Darek Czarny - niegdyś aranżer 
i muzyk Starego Dobrego Małżeństwa, z 
którym nagrał 5 płyt. Występował także 
z Georgem	 Hamiltonem i Tomaszem	
Szwedem. Aktualnie jest liderem formacji 
„U Studni”. Rafał Nosal to lider „Grupy 

Bohema”, z którą wydał 2 płyty. Jest lau-
reatem głównych nagród na największych 
festiwalach piosenki studenckiej w Polsce. 
Na koncertach prezentują piosenki napisa-
ne do wierszy znanych poetów oraz kom-
pozycje autorskie. Bogactwo brzmień, 
oraz aranżacji gwarantuje ciekawą przygo-
dę muzyczną. Wieloletnie doświadczenie 
sceniczne, a przede wszystkim przyjaźń, 
nie tylko muzyczna, zaowocowały projek-
tem „Czarny Nosal”.

Maciej Służała

Debiutował w 1991 roku współtwo-
rząc zespół „Krążek”. Piosenki tej grupy 
znajdowały uznanie jurorów i publiczno-
ści na licznych festiwalach piosenki tu-
rystycznej w Polsce. Pierwszą piosenką 
autorską Służały była „Wieczorna pio-
senka o domu”, potem pojawiły się „Po-
wrót”, „Requiem dla Majstra Biedy”, 
„Wiatr i Strzyga”. Sam o sobie mówi, 
że śpiewa, często przygrywając sobie na 
gitarze. Twierdzi, że jedno mu w drugim 
nie przeszkadza. Czasem „popełnia” ja-
kąś piosenkę, zmuszając pozostałych do 
jej wykonywania. Dla wielu słuchaczy, 
ten z zawodu kowal artystyczny pozosta-
je od lat dobrym duchem turystycznych 
szlaków.

***
Organizatorami V Dąbrowskich Spot-

kań z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO 
są: Gmina Dąbrowa, Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie i Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskie-
go. Patrona Honorowy nad imprezą objęli: 
Marszałek Wojewodztwa Opolskiego Jó-
zef Sebesta oraz Starosta Opolski Henryk 
Lakwa. 

***
 Sponsorami V ZAMCZYSKA są: Bank 

Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.
pl, ZTW Explomet, RSP Wydrowice, Pra-
xi-Dent Opole, Grunbau Kaluza. 

Partnerzy Dąbrowskich Spotkań z Poe-
zją Śpiewaną ZAMCZYSKO: TAURON 
Dystrybucja Spółka Akcyjna www.tau-
ron-dystrybucja.pl, Uniwersytet Opolski, 
BESCO Leszek Wyrwas. OSP Dąbrowa. 
Dąbrowskie Skarby.

Patronat medialny nad imprezą objęli: 
TVP Opole, Radio Opole, NTO, Radio 
Plus Opole, Radio Vanessa, Radio Liryka, 
Opolski Serwis Informacyjny oraz portal i 
sklep internetowy Kraina Łagodności. 

***
Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. (zj)
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Tort na licytacji

Jak przystało na festyn sportowy, zaczę-
ło się od sportowych emocji, bowiem w 
bratobójczym meczu zagrali między sobą 
młodzicy z Niewodnik. Podczas obydwu 
dni działo się naprawdę sporo. W sobotę 
mieliśmy do czynienia m.in. z emocjonu-
jącą licytacją... tortu. Wieczorem w sobotę 
mieszkańcy do późnych godzin bawili się 
przy muzyce zespołu Ranway. Ogromnym 
powodzeniem cieszył się obficie zaopa-
trzony bufet (zimne napoje, grill). Drugie-
go dnia dzieciakom niespodziankę sprawi-
li strażacy z OSP Żelazna. Przywieźli oni 
ściankę wspinaczkową, na której sił pró-
bowały nie tylko dzieci, ale także dorośli. 
Gości zelektryzował duet harleyowców, 
który zachwyconych maluchów cierpliwie 
woził po miejscowym boisku. Wieczorem 
drugiego dnia pojawiła się także... policja. 
Na szczęście była to jednak wizyta przy-
jaźni, poniewż mundurowi postanowili 
pokazać dzieciom od środka radiowóz, a 
nawet urządziły im przejażdżkę. 

Gospodarze najlepsi

W niedzielnym maratonie piłkarskim 
(I turniej im. Józefa Moczko) ostatecz-
ny triumf przypadł dość nieoczekiwanie 
gospodarzom, którzy okazali się lepsi od 
IV-ligowych ekip Śląska	 Łubniany (2. 
miejsce), Olimpii	Lewin	Brzeski (3. miej-

sce), Rybnej	Rybnios i Bongo	Karczów. 
Najlepszym bramkarzem został Andrzej	
Król (LZS	Niewodniki), zaś najlepszym 
piłkarzem Dawid	Dulski (Olimpia	Lewin	
Brzeski). Puchary dla trzech najlepszych 
zespołów ufundował wójt Gminy Dąbro-
wa Marek	Leja, natomiast dla najlepszego 
zawodnika i bramkarza Gminne Zrzesze-
nie LZS w Dąbrowie. Drużyna z Niewod-
nik rozpoczęła zawody gorzej niż źle, 
przegrywając w premierze 0-4 z Olimpią 
Lewin Brzeski, ale później było już tylko 
lepiej. Najpierw punkt z Karczowem (0-0), 
efektowne 3-0 ze Śląskiem Łubniany (w 
strugach deszczu), wreszcie 1-0 z Rybną 
Rybnios po bramce Marka	 Szwardzba-
cha w ostatniej akcji spotkania.

Mimo tych wyników w ostatnim me-
czu mierzyły się ekipy z Karczowa (bez 
zwycięstwa) i Lewina Brzeskiego. Tym 
drugim wystarczał nawet remis, aby w ta-
beli wyprzedzić gospodarzy i zwyciężyć 
w całym turnieju. Okazało się jednak, że 
piękno futbolu polega właśnie na tym, że 
jest kompletnie nieprzewidywalny. Skazy-
wany na porażkę Karczów zwyciężył 2-1, 
przyczyniając się tym samym do końco-
wego sukcesu gospodarzy.

- Dzień przed turniejem mówiłem chłopa-
kom, że z pucharu dla zwycięzców będzie-
my pić szampana. I proszę, miałem rację 
- cieszył się Andrzej Król, bezsprzecznie 
najlepszy bramkarz turnieju, który oprócz 

niezliczonej liczby udanych interwencji 
popisał się także obroną dwóch rzutów 
karnych. Osobne podziękowania należą 
się sędziemu Adamowi	Czerwińskiemu, 
który mimo upału i ulewnego deszczu w 
pojedynkę świetnie poprowadził kilkugo-
dzinny turniej.

Podziękowania

Organizatorzy	 dziękują	 przede	
wszystkim	Andrzejowi	Meketiukowi	za	
pomoc	 przy	 zorganizowaniu	 namiotów	
wojskowych	oraz	wszystkim	sposorom,	
którzy	 opłącili	 orkiestrę.	Wdzięczni	 są	
wszystkim,	 którzy	 nawet	 w	 najmniej-
szym	 stopniu	 pomogli	 przy	 organiza-
cji	 festynu.	Osobne	 podziękowania	 dla	
pań,	które	zadbały	o	porządek	w	szatni	
LZS	Niewodniki.

 (d)
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Dokumentacja turnieju 
im. Józefa Moczko:

LZS Niewodniki - Bongo Karczów 
0-0, Śląsk Łubniany Rybna Rybnios 
0-1, Olimpia Lewin Brzeski - LZS 
Niewodniki 4-0, LZS Karczów - Śląsk 
Łubniany 0-4, Rybna Rybnios - Olim-
pia Lewin Brzeski 0-1, LZS Niewodni-
ki - Śląsk Łubniany 3-0, LZS Karczów 
- Rybna Rybnios 2-5, Śląsk ubniany 
- Olimpia Lewin Brzeski 3-0, LZS 
Niewodniki - Rybna Rybnios 1-0, LZS 
Karczów Olimpia Lewin Brzeski 2-1.

Tabela końcowa:
1.	LZS	Niewodniki	 �	 7	 �-�
2. Śląsk Łubniany 4 6 7-4
3. Olimpia Lewin Brzeski 4 6 6-3
4. Rybna Rybnios 4 6 6-4
5. LZS Karczów 4 4 4-10

Sportowy festyn w Niewodnikach

Tata byłby dumny!
Już nie tylko w Mechnicach Gmina Dąbrowa może chwalić się dwudniowym 
festynem sportowym. Podobnego zadania podjęli się w Niewodnikach Rafał 
Moczko i Janusz Jurcewicz. Pomysł zaskoczył, tłumnie było zarówno w sobotę 
3 sierpnia, jak i w niedzielę. - To festyn imieniem mojego ojca, Józefa Moczko, 
przed laty prezesa naszego LZS, od lat patrzącego na nas już stamtąd, z wyso-
ka - mówił wyraźnie wzruszony syn Rafał. Panie Rafale - tata byłby dumny!
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Mężatki rozłożyły Panny

W meczu Juniorów	Mechnic z tamtej-
szymi Oldboyami nikt nikomu nie zrobił 
krzywdy i padł sprawiedliwy remis 2-2. 
tradycyjnie najwięcej emocji było podczas 
niedzielnego starcia „gigantek”, czyli po-
jedynku Panny kontra Mężatki. Tutaj nie 
mogło być mowy o żadnej taryfie ulgowej. 
I nie było! Po dramatycznym i emocjonu-
jącym meczu lepsze okazały się... żony 
swoich mężów, zwyciężając 3-1. Jak się 
więc okazuje, zaprawione domowymi 

obowiązkami mężatki to większy atut na 
boisku niż mające znacznie więcej wolne-
go czasu dla siebie panny.

Golec ograł Leję

Zupełnie serio rozgrywany był także 
mecz LZS	 Mechnice	 -	 Reprezentacja	
Gminy	Dąbrowa. Na trenerskich ławkach 
zasiadły lokalne tuzy - tych pierwszych 
prowadził ich trener Krystian	Golec, za-
kochany w futbolu od dziecka, tych dru-
gich pozytywnie zakręcony na punkcie 

piłki i sportu w ogóle wójt Marek	Leja. 
4-0 dla LZS Mechnice nie daje złudzeń, 
kto w tym meczu był lepszy. Najważniej-
sze jednak, że zawodnicy i szkoleniowcy 
po ostatnim gwizdku nie szczędzili sobie 
dobrego słowa i wzajemnych uprzejmości. 
- Cieszę się, że zawodnicy na codzień gra-
jący w B-klasach, mogli się zmierzyć z czo-
łową drużyną okręgówki - mówił wójt.

Karne maluchów

Na tym oczywiście nie koniec wątków 
sportowych, bo przecież właśnie tymi wy-
darzeniami żyje mechnicki festyn. W kon-
kursie rzutów karnych dla najmłodszych 
najlepiej poradzili sobie Patryk	 Gala i 
Maksymilian	Jarek. W nagrodę otrzymali 
od Krystiana Golca koszulki Odry	Opole.

Mega piłka

Trener Mechnic i jednocześnie nasz radny 
Krystian Golec przygotował jeszcze jedną 
niespodziankę. W podziękowaniu za pro-
wadzenie przez 11 lat „Mechnickiego Nie-
dzielnika Sportowego” Marek Leja i jego 
żona Helena (nieprzerwany sponsor pisma) 
otrzymali oryginalną piłkę z autografami 
piłkarzy Borussi	Dortmund!

Do zobaczenia za rok!

Obok dwudniowej rywalizacji sporto-
wej na boisku LZS cały czas tętniło typo-
wo festynowe życie. Zimne napoje, grill, 
tradycyjny kołacz śląski, program mu-
zyczno rozrywkowy Bieruńskich	 Baje-
rów, zabawa taneczna z zespołem Sonido. 
Dzieciaki miały swoje wesołe miasteczko 
(m.in. wodne piłki, karuzele) oblegane 
przez obydwa dni. Naprawdę się działo. 
Świadkowie tych dwóch dni już dzisiaj 
wyczekują lipca 2014 i kolejnego festy-
nu sportowego w Mechnicach. Wszak to 
przecież tradycja.

 (d)

Sportowy festyn w Mechnicach

Żony, panny i nie tylko
Festyn Sportowy w Mechnicach to już stały element każdych wakacji. Jak co 
roku i tym razem były to dwa niezykle udane, intensywnie i zdrowo spędzone 
dni (20-21 lipca). Mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli, tłumnie goszcząc na 
obiekcie LZS Mechnice.

LISTA SPONSORÓW 
FESTYNU SPORTOWEGO

Urząd Gminy Dąbrowa, GOKiR w Dąbro-
wie, Elko - Tomasz i Katarzyna Kotula, 
Klopfer Polska - Andrzej Kalla, Krzysz-
tof Czok, Astrum - Staś Bramy Garażowe, 
Lumen - Joachim Pudełko, Eltel Z.U.E. 
- Łukasz Gonsior, Truck Parts - Gruntow-
ski Andrzej, Zakład Murarski - Bernard 
Szemainda, Lakiernictwo Samochodowe 
- Andrzej Holek, Dekarstwo-Ciesielstwo 
- Tudyka S.C., Zakład Malarski Milek Pa-
weł, Transport Międzyanrodowy Ginter i 
Klaudiusz Cebula + ADMA, Imex Piechota 
- Antoni i Adrian Piechota, Zakład Budow-
lany Dussa Robert i Sebastian - Mechnice, 

Benjiflora - Pudełko Beniamin, Zakład 
Malarski - Bernhard Dariusz, Restauracja 
Radiowa - Tomasz Wąsiak, Virgin Salon 
Urody - Svietlana Dereń, Herbaciarnia „Jas-
minum” - Sabina Gnat, Sklep Twój Styl - 
Marcinkiewicz Justyna, Stylizacja Paznok-
ci - Ignac Ewelina, Sklep Trans Grzegorz 
Paliszewski - Kołłątaja 7, Przyciemnianie 
Szyb - Aleksandra i Marek Stepaniak, 
Usługi Fryzjerskie - Anna Filusz, Piekarnia 
Dąbrowa - Radosław Nieckarz, Luna Park 
„Krzyś” - Prudel Krzysztof, Zespół Oldbo-
jów - Mechnice, Zakład Stolarski - Robert 
Gładki, Jerzy i Ewa Janiszewscy, Henryk 
Niedziela, Piotr Komenda, Beata Labusga, 
Beata Gonsior, Bernd Kotula, Jako-Gol 

Krystian i Anita Golec, In Plus - Biuro Ra-
chunkowe Helena Leja, Marcin Ignac, To-
masz Kubis Transport, Małgorzata Seifert, 
Krystian Słowik, Hubert i Barbara Gonsior, 
Manfred Golec, Adrian Głatki, Dariusz 
Zwoliński, Józef Lorek - Usługi Budow-
lane, „Mechnicki Niedzielnik Sportowy” 
- Marek Leja, Raida Oswin - Ratex, Firma 
Przewozowa Berland - Domecko, Kowalski 
Władysław, A Bon Marche - Opole, ul. Ka-
towicka, „W Ramach Okazji” - Mechnice, 
Farby Kosta - Opole, ul. Wrocławska, Sa-
lon Urody - Teresa Okos, Dekarstwo Cie-
sielstwo - Paweł Bauman, Posadz-Mix s.c. 
Daszkiewicz-Bąk, Firma Ruck-Zuck Opo-
le, Jendryschik Tomasz.
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Po pierwsze – należy ocenić podstawowe 
funkcje życiowe poszkodowanego. Spraw-
dzić czy jest przytomny, czy oddycha oraz 
czy ma zachowane krążenie.
Przytomność	 poszkodowanego spraw-

dzamy pytając np.: jak się czuje, co go boli 
itp., sprawdzamy również reakcję na mocne 
dotknięcie.

Oddech sprawdzamy poprzez nasłuch i 
wyczuwanie strumienia powietrza wydo-
bywającego się z ust i nosa, gdy brak jest 
widocznych ruchów klatki piersiowej. Przy 
częściowej niedrożności dróg oddechowych 
słychać odgłosy, tj. chrapanie i bulgotanie.

Sztuczne oddychanie

Podejmując decyzję o rozpoczęciu udzie-
lania pierwszej pomocy, należy udrożnić 
drogi oddechowe, co wykonuje się poprzez 
odgięcie głowy poszkodowanego do tyłu. 
Poduszka lub zwinięty koc pod barkami 
utrzymują głowę poszkodowanego w odgię-
ciu. Jeżeli jest podejrzenie uszkodzenia krę-
gosłupa szyjnego, głowy poszkodowanego 
nie należy odchylać do tyłu.

Gdy poszkodowany, mimo udrożnienia 
dróg oddechowych, nie może oddychać, 
zakładamy, że drogi oddechowe są zatkane 
ciałami obcymi. Należy wtedy otworzyć po-
szkodowanemu usta i wydobyć ciała obce 
– krew, wymiociny, sztuczna szczęka itp. 
Mamy dwa sposoby sztucznego oddychania: 
metodą usta – usta lub usta – nos.

Usta – usta

Udzielający pomocy opiera swoją dłoń na 
czole poszkodowanego, kciukiem i palcem 
wskazującym zaciska mu nos. Usta ratowa-

nego muszą być lekko rozchylone, ratujący 
wdycha powietrze i szybko cofa swoją gło-
wę, sprawdzając równocześnie kątem oka 
ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

Usta – nos

Głowa, jak w przypadku metody usta 

– usta, jest odgięta do tyłu, szyja wyprosto-
wana. Przytrzymując żuchwę zamykamy 
usta poszkodowanego, ratujący poprzez nos 
wtłacza powietrze do płuc poszkodowanego. 
Dalej postępujemy jak przy usta – usta.

Reanimacja krążeniowa

Krążenie można sprawdzić w trzech miej-
scach, tj. na tętnicy szyjnej, udowej lub pro-

mieniowej. U nieprzytomnego pacjenta tętno 
na tętnicy szyjnej sprawdzamy z obu stron, 
najpierw po jednej stronie, a gdy nie wyczu-
wamy tętna, sprawdzamy po drugiej stronie 
szyi. Brak tętna na tętnicy szyjnej wskazuje 
na zatrzymanie krążenia. Jeżeli stwierdzamy 
brak krążenia, należy ułożyć poszkodowa-
nego płasko na plecach, podłoże musi być 
twarde. Uniesienie nóg do góry zwiększy 
znacznie efekty masażu. Punkt nacisku ma-
sażu pośredniego serca znajduje się na dol-
nej części mostka.

Punkt uciskania 
przy masażu serca

Nadgarstek umieszczamy w punkcie 
wskazanym na rysunku powyżej, drugi nad-
garstek umieszczamy na pierwszym, palce 
obu rąk unosimy do góry, aby niedoprowa-
dzić do złamania żeber. Ramiona ratownika 
powinny być wyprostowane, bark pionowo 
nad mostkiem, który wciskamy na głębokość 
około 3 cm, używając do tego ciężaru włas-
nego ciała. Następnie nie odrywając rąk od 
punktu nacisku odciążamy mostek, klatka 
piersiowa poszkodowanego powinna wrócić 
do poprzedniej pozycji. Ucisk wywiera się 
prostopadle do klatki piersiowej, wyprosto-
wanymi ramionami. Palce odgięte ku górze. 
Fazy ucisku i rozluźnienia powinny trwać 
tyle samo czasu. Ruchy muszą być bardzo 
płynne i skoordynowane.

Jednoczesny masaż serca 
i sztuczne oddychanie

Postępujemy tak, jak opisano to powyżej. 
Pamiętając, że na każde dwa oddech przypa-
da piętnaście nacisków na klatkę piersiową 
poszkodowanego. Nie ma znaczenia, czy re-
animację wykonuje jeden czy dwóch ratow-
ników, podstawowe zasady są identyczne w 
obu przypadkach.

Ramka: Nie wolno przerywać akcji rea-
nimacyjnej! Reanimację prowadzi się aŜ do 
przybycia lekarza chyba, że wcześniej ratow-
nik z powodu wyczerpania nie będzie zdolny 
do udzielania pomocy poszkodowanemu.

(r)

Takiej wiedzy nigy za wiele

Pierwsza pomoc
Zasady udzielania pierwszej pomocy są bardzo słabo znane przez obywateli 
naszego kraju. W przypadkach konieczności udzielenia pierwszej pomocy wie-
lu uważa, że nie będą próbować jej udzielać gdyż i tak się na tym nie znają. 
Przedstawiamy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Należy pamiętać, aby w przypad-
kach podejrzenia uszkodzenia krę-
gosłupa poszkodowanego poruszać 
tylko, gdy jest to absolutnie ko-
nieczne. Nieprawidłowe poruszanie 
może doprowadzić do uszkodzenia 
rdzenia kręgowego, a tym samym 
do paraliżu.

Kronika strażacka (VII. 2013)

Spokojne 
wakacje
Lipiec był łaskawy dla naszych stra-
żaków. Alarmowane były tylko dwie 
jednostki pod koniec miesiąca, gdy 

nastąpiły wichury i silne wiatry na 
terenie gminy.

W tym miesiącu druhny i druhowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 
sześciu naszych jednostek udały się na 
obóz do Niemiec gdzie poznawały dzia-
łania zachodnich kolegów i koleżanek. W 
Polsce został także zorganizowany obóz 
szkoleniowo wypoczynkowy w Turawie, 
w którym uczestniczyły cztery druhny z 
OSP Dąbrowa. Liczymy na przekazanie 

wiedzy oraz nowych doświadczeń kole-
gom macierzystych koleżankom w ma-
cierzystych jednostkach. W zdarzeniach 
brały udział następujące jednostki:
-	OSP	Żelazna, 29 lipca 2013 r. o go-

dzinie 22.37 wyjechała do powalonego 
drzewa na jezdnię w Skarbiszowie. 
-	OSP	Dąbrowa, 30 lipca 2013 r. o go-

dzinie 03.52 wyjechała do powalonego 
drzewa na jezdnię na trasie  Karczów/
Skarbiszów. dr	Karol	Widacha
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Kończąc naukę w roku szkolnym 
2012/13 uczniowie klas II i III Pub-
licznego Gimnazjum im. Szarych Sze-
regów w Dąbrowie odwiedzili Urząd 
Gminy Dąbrowa. 24 czerwca wzięli 
udział w spotkaniu z Wójtem Gminy 
Markiem Leją.

Celem spotkania było zapoznanie się z 
praktycznym funkcjonowaniem Urzędu 
Gminy oraz działalnością władz naszej 
gminy. Dzięki temu uczniowie mieli nie-
powtarzalną okazję połączenia wiedzy 
szkolnej z praktycznym funkcjonowaniem 
gminnej jednostki samorządowej.

Prowadzący spotkanie z uczniami wójt 
Marek	Leja przybliżył im zakres spraw, 
którymi zajmuje się Urząd Gminy oraz 
tych, za które nie odpowiada, choć często 
mieszkańcy nie zdają sobie z tego sprawy. 

Następnym punktem spotkania były ak-
tualne zadania i problemy władz Gminy. 
Wójt przybliżył gimnazjalistom w jaki 

sposób przebiegają sesje Rady Gminy, jak 
wygląda stan finansów gminy, na co są one 
przeznaczane oraz w jakiej wysokości.  

Ostatnią częścią spotkania były pyta-
nia uczniów – tu głównym tematem stało 

się korzystanie przez naszą gminę z fun-
duszy unijnych. Wójt odpowiedział wy-
czerpująco na wszystkie pytania uczniów 
dąbrowskiego gimnazjum, wyjaśniając 
im, jak gmina z powyższych funduszy 
korzysta, z czego w wielu przypadkach 
nie zdawali sobie sprawy. 

Opiekę nad uczniami sprawowali na-
uczyciele ZS w Dąbrowie Barbara Sołęga 
oraz Tomasz Sąsiadek. (ts)

Urząd Gminy od kuchni oczami uczniów

Gimnazjaliści u wójta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbro-
wie informuje, że od 1 sierpnia 2013 
roku przyjmuje wnioski o przyznanie 
świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go na nowy okres zasiłkowy 2013/14. 
Formularze wniosków dostępne są w 
siedzibie ośrodka.

Do wypełnionego wniosku należy do-
łączyć:

- uwierzytelnioną kopię dokumentu 
stwierdzającego tożsamość osoby ubiega-
jącej się o świadczenie z funduszu alimen-
tacyjnego;

- zaświadczenia właściwego urzędu 
skarbowego lub oświadczenia o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych każdego 
członka rodziny uzyskanym w roku kalen-
darzowym 2012;

- zaświadczenie lub oświadczenie o wy-
sokości składek na ubezpieczenie zdro-
wotne w roku kalendarzowym 2012;

- oświadczenia o dochodzie członków 
rodziny rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, uzyska-
nym w roku kalendarzowym 2012;

- zaświadczenia lub oświadczenia do-
kumentujące wysokość innych docho-
dów członków rodziny uzyskanych w 
roku kalendarzowym 2012 (alimenty, 
stypendia, dochód z gospodarstwa rol-
nego), w szczególności zaświadczenie 
komornika prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne na rzecz uprawnionego o 
wysokości świadczenia alimentacyjnego 
wyegzekwowanego w roku kalendarzo-
wym 2012 (jeśli postępowanie było pro-
wadzone);

- zaświadczenie o 2-miesiecznej bezku-
teczności od komornika

- dokument stwierdzający wiek osoby 
uprawnionej;

- odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty, od-
pis postanowienia sądu o zabezpieczeniu 
powództwa o alimenty, odpis protokołu 
zawierającego treść ugody sądowej lub 
ugody zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie lub oświadczenie o 
uczęszczaniu osoby uprawnionej do szko-
ły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy 

osoba uprawniona ukończyła 18 rok ży-
cia;

- przekazy lub przelewy pieniężne do-
kumentujące wysokość zapłaconych ali-
mentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą są-
dową do ich płacenia na rzecz osoby spoza 
rodziny;

- skrócone akty urodzenia dzieci
- zaświadczenie z Urzędu Ppracy, że jest 

sie zarejestrowanym jako bezrobotny;

WAŻNE!!!

Wnioskodawcy, pobierający świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego w obec-
nym okresie zasiłkowym tj. 2012/13, 
których dzieci mają ukończony 18 rok 
życia zobowiązani są dostarczyć aktualne 
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu 
nauki w roku szkolnym 2013/14 w nie-
przekraczalnym terminie do 10 września 
2013 r.

W przypadku niedopełnienia wyżej wy-
mienionego obowiązku wypłata świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego od miesiąca 
września 2013 r. zostanie wstrzymana.

Szczegółowych informacji udziela 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 
ul. Pl. Powstańców Śl. 2 od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7:30-15.30 lub tele-
fonicznie 77 464 10 08. 

(ops)

Fundusz alimentacyjny

Czekają na wnioski
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W dniach 21, 22, 23 czerwca 2013 
parafialna schola „Gaudium” wraz z 
opiekunami udała się na kolejny (już  
jedenasty), wyjazd warsztatowo-wy-
poczynkowy do Turawy. Jak było? Oto 
krótka kronika wydarzeń…

21 czerwca, piątek

Wyjechaliśmy ok. godziny 16.00 z Dą-
browy - 17 osób razem z opiekunami. D.	
Słomką i K.	Adamskim. Kierunek nasze-
go wyjazdu to rzecz jasna Turawa i ośro-
dek „Madzia”, albo jak kto woli „Feniks. 
Turawa przywitała nas jak zwykle zapa-
chem sosnowego lasu i… drewnianych 
domków. Po szybkim zakwaterowaniu, ru-
szyliśmy w stronę Promenady, przywitać 
się z jeziorkiem i lodami „U Grubego”. Po 
drodze odbyliśmy walkę z komarami, któ-
re atakowały bezlitośnie. Mimo zaopatrze-
nia w broń typu „Off” i inne trzeba nam 
było uznać przewagę wroga. Po spacerze 
i szybkiej kolacji, jak zwykle spotkaliśmy 
się na wspólnym wieczornym śpiewaniu w 
jednym z domków, aby przypomnieć sobie 
wszystkie dobrze i mniej znane piosenki. 
Ciszę nocną przywitaliśmy słowami „Za-
pada zmrok, już świat ukołysany…” Jutro 
znowu się spotkamy….

22 czerwca, sobota

Około 8.30 wyruszyliśmy do „Niedź-
wiedzia”. Usiedliśmy przy wspólnym sto-
le i modlitwą rozpoczęliśmy śniadanko. 
Potem czas na próbę naszych śpiewów. 
Podczas takich przymiarek mamy czas na 
ćwiczenia emisyjne, intonacyjne, odde-
chowe i dykcyjne, potrzebne do popraw-
nego śpiewania. Tym razem ćwiczenia 
przygotowała i poprowadziła Ada, która 
uczęszcza na zajęcia teatralne w MDK w 
Opolu. Było  przy tym trochę wygłupów i 
śmiesznych min… Jest to czas, kiedy mo-
żemy nauczyć się nowych utworów, lub 
przypomnieć sobie dawno nie śpiewane. 
Po próbie szkoda czasu na co innego niż je-
ziorko, więc szybciutko szykujemy się do 
wymarszu w kierunku Promenady, gdzie 

już czekają na nas rowerki wodne, zamó-
wione przez „Klemiego” (nasz opiekun 
Klemens, podczas tego pobytu otrzymał 
ksywkę DJ Klemi). Zapakowaliśmy się 
do rowerków i wyruszyliśmy na jezioro. 
Potem lody, obiad, sjesta i kolejna próba 
śpiewów. Mamy też wtedy czas na uzupeł-
nienie i uporządkowanie naszych segrega-
torów z nutami. Kolejną atrakcją dnia był 
rejs stateczkiem po Dużym Jeziorze. Krót-
ki meczyk w siatkówkę, badmintona i inne 
zajęcia sportowe na plaży umiliły nam 
czas do kolacji. Na wieczór zawsze planu-
jemy ognisko z pieczeniem kiełbasek, tak 
było i tym razem. Ognisko rozpoczęliśmy 
jednak inaczej niż zwykle, bo oto Sylwia 
obchodziła akurat 18. urodziny! Prezent i 
życzenia oraz dekoracja jubilatki specjal-
nymi szarfami pełnoletniości, a potem już 
wspólne śpiewanie, kiełbaski i ta niezwy-
kła moc ognia...

23 czerwca, niedziela

No i oczywiście zaspaliśmy! To znaczy 
nie wszyscy, ale jednak kilka osób zaspa-
ło… Musieliśmy w przyspieszonym tem-

pie zrobić krótką próbę, podzielić funkcje 
na mszę św. i w końcu autobusem pod-
jechaliśmy pod kościółek w Rzędowie, 
umiejscowiony malowniczo przy ścianie 
lasu. Tam już czekał na nas zaprzyjaźnio-
ny ks. proboszcz tamtejszej parafii, który 
zawsze miło wita nas podczas pobytów w 
Turawie. Po mszy św. podziękowaliśmy 
serdecznie parafianom i księdzu za gości-
nę i na pożegnanie wręczyliśmy znaczek 
naszej scholi, który otrzymują od nas 
przyjaciele i dobroczyńcy. Zaplanowali-
śmy jeszcze próbę, a potem plażowanie do 
końca pobytu zakończonego obiadkiem.

Każdy z pobytów w Turawie możliwy 
jest dzięki naszym parafianom i księdzu 
proboszczowi. Gdyby nie ich wyrozu-
miałość i dobre serca niemożliwe byłyby 
takie wyjazdy, podczas których nie tylko 
wypoczywamy, ćwiczymy śpiew, ale prze-
cież poznajemy się, integrujemy ze sobą 
i umacniamy więzi żeby tworzyć grupę, 
służącą swoim śpiewem Panu Bogu i lu-
dziom! 

Członkowie	scholi	
„Gaudium”=Radość

Dziękujemy parafianom i proboszczowi

Warsztaty muzyczne w Turawie
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Chętni do przyjęcia gości ZAMCZYSKA proszeni są o kontakt z GOKiR w Dąbrowie (tel. 77 464 10 10, w. 221)


