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Święto 
sołtysów
Magdalena Podsada w Chróścinie, Helena Cisowska 
w Ciepielowicach, Wiesława Zarwańska w Dąbrowie, 
Józef Gerc w Karczowie, Mateusz Brosławski w Lipo-
wej, Teresa Kowolik w Mechnicach, Marzena Odziomek 
w Naroku, Mariola Wieczorek w Niewodnikach, Andrzej 
Pochopień w Nowej Jamce, Andrzej Piotrowicz w Prą-
dach, Czesław Grabarz w Siedliskach, Janusz Warsitz 
w Sławicach, Piotr Fikus we Wrzoskach, Robert Samsel 
w Żelaznej - oto wszyscy nasi aktualni sołtysi, którzy 
11 marca obchodzili swoje święto. Skarbiszów czeka 
na następcę po Urszuli Szindler. Poznajcie ich trochę 
bliżej... Szczegóły na stronach 4-5.
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            Z ŻYCIA GMINY            

Urząd Gminy Dąbrowa  informuje, 
iż w dniach 7 – 11 kwietnia br. od-
będzie się zbiórka odpadów niebez-
piecznych komunalnych.

W 5 miejscowościach Gminy (Dą-
browa, Chróścina, Sławice, Żelazna, 
Narok) zostanie ustawiony kontener, do 
którego będzie można oddawać odpady 
niebezpieczne, powstające w gospodar-
stwach domowych.

Zbierane będą następujące odpady 
m.in.: baterie i akumulatory, resztki farb, 
tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy 
i żywic zawierających substancje niebez-
pieczne oraz opakowania po nich, oleje 
mineralne i opakowania po nich, przeter-
minowane leki, detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne oraz opakowa-
nia po nich, lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć, opakowania po 
aerozolach.

Szczegółowy harmonogram zbiór-
ki odpadów niebezpiecznych na terenie 
Gminy Dąbrowa dostępny jest na stronie 
internetowej www.gminadabrowa.pl oraz 
na harmonogramach zbiórki odpadów 
komunalnych na rok 2014, dostarczonych 
przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Urok naszych wsi to nie tylko walory 
przyrodnicze czy kulturowe. Wszę-
dzie bowiem tam, gdzie pojawia się 
człowiek rodzi się potrzeba. Okazuje 
się, że w każdej wsi potrzeb służą-
cych poprawie życia mieszkańców 
jest dość sporo, a pomysłów jeszcze 
więcej. Młode rodziny myślą o pla-
cach zabaw dla swoich pociech czy 
zielonych miejscach do wypoczynku, 
inni pytają o aktywność sportową, 
boiska, siłownie zewnętrzne, kolejni 
zaś potrzebują wspólnych spotkań, 
warsztatów, edukacji. 

Od roku 2009 nasza gmina corocznie 
przekazuje określoną sumę pieniędzy 
każdej wsi i  stwarza każdemu sołectwu 
(mieszkańcom!) możliwość dokonania 
wyboru realizacji zadania opłaconego fi-
nalnie przez gminę. Takie finansowanie 
nazywamy funduszem sołeckim. 
Fundusz	sołecki	to	publiczny	grosz	–	na-

sze	 pieniądze. Wybór zadania, bądź kilku 
zadań w każdej wsi, dokonuje się podczas 
zebrania wiejskiego, gdzie właśnie miesz-
kańcy podają propozycje i wspólnie decydu-
ją o najbliższym otoczeniu. Dlatego każdy z 
nas może mieć wpływ na co wydawane są 
pieniądze z tego funduszu, bo są to właśnie 
pieniądze, które mają służyć poprawie wa-
runków życia mieszkańców. Fundusz jest 
wyodrębniany w budżecie gminy i przez 
cały czas pozostaje jego częścią. 

Bądźmy gospodarzami 
miejsca, w którym żyjemy!

Planowane zadania mogą zakładać rea-
lizację kilkuletnią, a katalog zadań możli-
wych do realizacji jest bardzo szeroki. W 
praktyce oznacza to, że można wydać je na 
wszystko, na co wydaje pieniądze gmina. 
Ustawodawca jasno określa, że wyboru 
zadania dokonuje zebranie wiejskie, czyli 
minimum 15 pełnoletnich mieszkańców. 
Sołtys nie ma prawa głosu podczas doko-
nywania wyboru, a rada sołecka jest tylko 
ciałem doradczym.

Roczne kwoty funduszu uzależnione są 
od ilości mieszkańców i w Gminie Dąbro-
wa do tej pory kształtowały się od 8.000 
zł do 25.000 złotych, co wynika ze wzoru:

F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb,
w którym poszczególne symbole ozna-

czają:
F – wysokość środków przeznaczonych 

na dane sołectwo (nie może być jednak 
wyższa niż dziesięciokrotność Kb)

Lm – liczba mieszkańców sołectwa 
(USC)

Kb – kwota bazowa obliczana jako ilo-
raz wykonanych dochodów bieżących gmi-
ny oraz liczby mieszkańców (GUS)

Kwota bazowa (Kb) funduszu na 
rok 2014 dla sołectw z naszej gminy to 
�.448,07	 zł. Zatem dziesięciokrotność to 
�4.480,70	 zł, czyli maksymalny poziom 
funduszu.

Dzięki niemu jest możliwe w większym 
stopniu budowanie tożsamości wsi, roz-
wój infrastruktury technicznej i społecz-
nej, waloryzacja krajobrazu i architektury, 
wykonanie przedsięwzięć publicznych i 
prywatnych podnoszących warunki mate-

rialne (standard życia), ale również tych 
wpływających na wartości niematerialne 
– duchowe (jakość życia), takie jak poczu-
cie wspólnoty, wzorce wychowawcze, czy 
więź międzypokoleniowa.

Tak było

Do tej pory miejscowości przezna-
czały fundusz na doposażenie świetlic: 
zakup sprzętów komputerowych czy au-
dio-video, utrzymanie nieodpłatne sieci 
internetowej dla swoich mieszkańców, 
tworzenie boisk do piłki plażowej, skate-
parki, dbałość o estetykę miejscowości i 
promocję swoich wsi poprzez zakup stro-
jów ludowych, kalendarzy, folderów itp. 
Jednak trzeba pamiętać, szczególnie przy 
inwestycjach długoletnich, że poszcze-
gólne inwestycje nie mogą przekraczać 
kwoty przetargowej, tj. 14.000 Euro. 
Wachlarz możliwości zatem niemal bez 
ograniczeń, ale najważniejsze, abyście 
Wy, mieszkańcy, wskazywali potrzeby i 
decydowali o wyborze zadania!

Pod tym adresem możemy zobaczyć, jak 
do tej pory sołectwa z naszej gminy wy-
korzystują Fundusz Sołecki w okresach 
rocznych: http://gminadabrowa.pl/�19/
fundusz-solecki.html

***
11	marca	Prezydent	RP	podpisał	no-

welizację	Ustawy	o	Funduszu	Sołeckim	
zezwalającą	na	tworzenie	zadań	wspól-
nych	 przez	 kilka	 sołectw,	 tzw.	 zadania	
sieciowe	 oraz	 bardzo	 istotną	 kwestię,	
jaką	 jest	możliwość	 przesuwania	 środ-
ków	 finansowych	 na	 inne	 niezaplano-
wane	zadania	nawet	w	roku	realizacji,	a	
co	za	tym	idzie	wykorzystanie	funduszu	
przez	wieś	w	pełnej	kwocie.  (kgj)

TRZEBA WIEDZIEĆ!

Gmina Dąbrowa znalazła się na li-
ście rankingowej PBN wniosków za-
kwalifikowanych do dofinansowania 
zadań: Narok (modernizacja świetli-
cy) i Wrzoski (utworzenie placu re-
kreacyjnego przy OSP)

Nasza Gmina znalazłą się także na 
liście zadań dofinansowanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ra-
mach projektu ,,Animator Moje Boi-
sko-Orlik 2012”.

W naszej wsi jest jeszcze wiele do zrobienia…. zatem

Decydujmy razem!
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O tym, dlaczego warto wspierać podatkiem PIT swoje miejsce zamieszkania

Podatek od
nieruchomości
od osób 
fizycznych 
i prawnych

Podatek rolny

Udział gminy 
w podatku PIT

Udział gminy
w podatku CIT

Subwencja
oświatowa

Dotacje 
wojewody na 
zadania zlecone

Szkoły Podstawowe 
i Gimnazja, świetlice

A

Przedszkola

Inwestycje

Kultura i sport

Administracja

Ochotnicze Straże Pożarne 
i Zarządzanie Kryzysowe

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Dotacje: LZS, MZK, 
Caritas, ścieki

B

DOCHODY WYDATKI

Szybki kurs ekonomii cz. 2

W poprzednim numerze naszej gazety przedstawiłem główne 
źródła dochodu gminy, szczególnie uwzględniając podatek od 
nieruchomości, podatek rolny i udział gminy w podatku do-
chodowym PIT od osób fizycznych i udział w podatku CIT od 
osób prawnych. Celem przypomnienia powtórzę, że 37,53 % 
z podatku PIT z Państwa wynagrodzenia otrzymuje gmina, je-
żeli osoba rozlicza się w II Urzędzie Skarbowym mając miej-
sce zameldowania lub zamieszkania na terenie naszej gminy.
Dziś więcej o wydatkach budżetu gminy, który tworzony jest 
z podatków mieszkańców gminy. 
Schemat przedstawiony obok pokazuje, że część Państwa po-
datków wydawana jest na szkolnictwo (szkoły podstawowe 
i gimnazjalne). Niestety subwencja oświatowa nie pokrywa 
wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina szczyci się aż 3 
gimnazjami, 4 podstawówkami, mało-licznymi klasami (pra-
wie jak w szkołach prywatnych), stołówkami szkolnymi, co-
raz dłużej działającymi na życzenie rodziców świetlicami. 
Tylko do samych  szkół dodajemy z naszego budżetu ok. 1,5 
mln zł rocznie.
Przedszkola, a jest ich aż siedem, są praktycznie na całkowi-
tym naszym utrzymaniu. Co prawda rodzice wnoszą opłaty za 
przedszkole oraz od ubiegłego roku otrzymujemy dotację ce-
lową z budżetu Państwa, to jednak stanowi to tylko 20 % nie-
zbędnych kosztów. Plan na 2014 rok: wydatki na przedszkola 
3,23 mln zł, dochody od rodziców i dotacja: 0,66 mln zł.
Kultura i sport: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji otrzy-
muje dotacje na swoje zadania w wysokości 610 tys zł (na rok 
2014), w tym mieści się utrzymanie wszystkich świetlic wiej-
skich, obiektów sportowych, organizacja imprez sportowych, 
koncertów, festiwali, pensje pracowników i instruktorów itp. 
Ponadto 195 tys. kosztują nas biblioteki: w Dąbrowie, Kar-
czowie, Chróścinie i Żelaznej.
Dodatkowo 150 tys. zł przeznaczamy w trybie konkursowym 
na rozgrywki sportowe i szkolenie młodzieży. Od lat środki 
te podejmuje Gminne Zrzeszenie LZS
Również w trybie konkursowym przeznaczamy 150 tys zł na 
opiekę nad osobami chorymi, starszymi i ich rehabilitację. 
Od lat środki te podejmuje i wydaje dąbrowska stacja Caritas.
W tym miejscu uwaga: nasza gmina nie ma na utrzymaniu 
jednostek organizacyjnych służby zdrowia. Zabezpieczenie 
dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej w gminie Dąbrowa realizowane jest przez funkcjono-
wanie trzech Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Dąbrowie, Chróścinie i Żelaznej. Gmina nie zajmuje się opie-
ką zdrowotną realizowaną przez lekarzy specjalistów.
Środki z podatków wydawane są również na administrację
czyli na utrzymanie Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, płace, a także na promocję gmi-
ny. Łącznie jest to wydatek 2,79 mln zł.
W ramach działania Ośrodka Pomocy Społecznej gmina wy-
daje pieniądze na zadania własne, do których należą: finanso-
wanie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, częściowe 
finansowanie pobytu dzieci w Domach Dziecka i pieczy za-
stępczej, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe dla mieszkańców 
gminy spełniających kryteria, na zakup leków, odzieży, opału 

A - Dodatkowe środki na utrzymanie szkół, gdy subwencja 
oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków

B - Wydatki na zadania własne z zakresu opieki społecznej
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i drobne remonty. Łącznie w kwocie dodatkowej 1,2 mln.
Ponad 250 tys zł. wydajemy na działania związane z bez-
pieczeństwem mieszkańców czyli na Ochotnicze Straże 
Pożarne i Zarządzanie Kryzysowe.
Budżet gminy finansuje również tzw fundusz sołecki 
w kwocie 250 tys zł. na zadania, które zaplanują i wybio-
rą sami mieszkańcy.
Jeżeli chodzi o inwestycje to możemy wydatkować środ-
ki na budowę i remonty obiektów użyteczności publicz-
nej typu świetlice, obiekty sportowe, budynki szkolne 
i przedszkolne, strażnice, place zabaw itp.
Ponadto po stronie gminy są wydatki na:
* oświetlenie wszystkich dróg w gminie różnej kategorii 
(poza autostradą i węzłem autostradowym)
* na budowę i remont dróg, ale tylko gminnych
* na inwestycje komunalne: sieci wodociągowe i kanali-
zacyjne. Uwaga: Nie należy do zadań gminy budowa sie-
ci energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych.
Największe inwestycje z ostatniego i bieżącego roku to: 
budowa hali sportowej w Dąbrowie (3,5 mln zł w tym 
około 1,0 mln zł z Ministerstwa Sportu) oraz budowa ka-
nalizacji w Żelaznej (3,7 mln zł w tym 2,425 mln zł z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wójt Gminy - Marek Leja



4	 ŻYCIE	GMINY	DĄBROWA

            NASI LUDZIE           
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1.	od	gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni

0,88 0,89 0,8� 0,82 0,86 0,84 0,86

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchi 4,51 4,56 4,56 4,56 4,52 4,56 4,56

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni

0,45 0,46 0,�� 0,33 0,40 0,46 0,34

�.	od	budynków	i	ich	części

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 0,74 0,70 0,74 0,69 0,74 0,73

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spdarczej zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

22,82 23,03 18,00 21,03 21,07 19,70 21,48

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,65 10,75 10,75 10,75 10,73 10,75 10,75

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nioa świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63 4,68 4,50 4,68 4,65 4,68 4,68

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej

7,66 7,73 4,15 5,76 6,07 7,73 7,73

od	budowli	-	2 % wartości

Chróścina

Magdalena PODSADA 
kadencja 13 stycznia 2013 

- 12 stycznia 2017 r.
Z zawodu 

sprzedawca. 
Prywatnie 
w wolnych 
chwilach lubi 
korzystać z ro-
weru i nie stro-
ni od dobrej zabawy w myśl 
zasady, że to właśnie „taniec 
łagodzi obyczaje”. Rdzenna 
mieszkanka Chróściny.

Z panią Madzią nie ma 
zmiłuj - konkretna jest 

i „do Warszawy nigdy nie 
jedzie przez Gdańsk”, czyli 
mówi co myśli, a nie co ktoś 
chciałby usłyszeć! To duża 
sztuka nie podlizywać się 
dookoła i być jednocześnie 
lubianym. Parafrazując re-
klamę z Obi - „Podsada tak 
to robi”!

Ciepielowice

Helena CISOWSKA 
kadencja 27 stycznia 2013 

- 26 stycznia 2017 r.
Urodzona w 

Magnuszowi-
cach. W cza-
sach aktywno-
ści zawodowej 
nauczycielka. 
Jako emerytka 
ma już spokojniejsze zajęcie, 
w którym królują wnuczki 
Małgosia, Marta i Livia oraz 
wnuk Adrian. Żadne hobby z 
tą czwórką nie wygra, choć 
o ten status bije się mocno 
ogródek pani Heleny, po ma-
luchach jeszcze jedno „ocz-
ko” w głowie matematyczki.

Drzwi w świetlicy wiejskiej 
nie zamykają się i to tak-

że olbrzymia zasługa pani He-
leny. Była nauczycielka, choć 
złych belferskich nawyków 
jakoś nie zauważyłem. Wiem 
co piszę, bo moja mama to też 
emerytowany nauczyciel-:)

Dąbrowa

Wiesława ZARWAŃSKA 
kadencja 18 stycznia 2011 

- 17 stycznia 2015 r.
Urodzona w 

Otmuchowie 
od 35 lat miesz-
ka w Dąbrowie. 
14 lat pracowa-
ła w Urzędzie 
Gminy, teraz 
zajmuje się gospodarstwem rol-
nym. Pytana o zainteresowania 
wypala bez namysłu: „Lubię 
życie, ludzi lubię! Jestem typem 
stadnym.” I pewnie m.in. z tego 
powodu chętnie zgodziła się 
kiedyś zostać sołtyską.

Kobieta z parciem „na 
szkło” (taki żart). Ostatnio 

widziana nawet w... Teleexpres-
sie, zatem bywalczyni salonów i 
lepiej jej nie podpaść.

Karczów

Józef GERC 
kadencja 23 stycznia 2011 

- 22 stycznia 2015 r.
Uwielbia 

sport w każdej 
postaci, ten w 
kapciach jako 
kibic, ale też 
jako czynny 
piłkarz-ama-
tor. Dwa lata temu do szewskiej 
pasji doprowadzał wójta Leję, 
broniąc wszystkie jego strzały 

podczas okolicznościowego me-
czu na Festynie Dębowym. Lubi 
się też pobawić, najlepiej przy 
skocznym disco polo. A zawo-
dowo m.in. kierowca i operator 
sprzętu. Pracuje przy skompli-
kowanych robotach związanych 
z cięciem, z posadzkami, etc. 
Urodził się w Niemodlinie.

Rzadko widzę go uśmiech-
niętym (a szkoda), ale to 

facet, z którym „konie można 
kraść”. „Nie ma sprawy” - to 
jego odpowiedź na każde niemal 
pytanie-prośbę.

Lipowa

Mateusz BROSŁAWSKI 
kadencja 16 czerwca  2013 

- 15 czerwca 2017 r.
W jego 

przypadku 
hobby i zaję-
cie zawodo-
we nachodzą 
na siebie. 
Mateusz od 
urodzenia jest mieszkańcem 
Lipowej. Pracuje jako elek-
tro-mechanik w salonie for-
da, a w wolnych chwilach 
uwielbia naprawiać samo-
chody, zwłaszcza sportowe. 
O marzeniach z tym związa-
nych mówi odważnie: „Jako 
mechanik chciałbym kiedyś 
pojechać na Dakar”.

Cichy, skromny. Może dlate-
go, że sołtysuje od niedaw-

na, a może zwyczajnie grzecz-
ny! Stawiam na to drugie i 
życzę mu wyjazdu na Dakar.

Mechnice

Teresa KOWOLIK 
kadencja 30 stycznia 2011 

- 29 stycznia 2015 r.
Przez lata 

księgowa, 
obecnie han-
dlowiec. 
Twierdzi, że 
chwil tylko 
dla siebie ma 
mało, a jeśli już - czyta, czyta, 
czyta. Interesuje się wieloma 
zagadnieniami - polityką, teo-

logią, ale też lubi poślęczeć nad 
czymś lekkim. Bo jak twierdzi 
Opolanka z urodzenia, książka 
to jej wypróbowana przyjaciół-
ka.

W rodzinie sołtysowanie to 
ponad... sześćdziesięcio-

letnia tradycja! Nieprzerwa-
nie! Mama była pierwsza, od 
20 lat w Osinach to samo robi 
siostra bliźniaczka pani Tere-
sy. Nasza bohaterka Mechni-
com szefuje już ponad 16 lat. I 
co tu więcej dodać?! Te babki 
rządzenie mają we krwi.

Narok

Marzena ODZIOMEK 
kadencja 21 stycznia 2011 

- 20 stycznia 2015 r.
Urodzona 

w Brzegu. Od 
25 lat miesz-
kanka Naroka. 
Wyuczyła się 
na technika ga-
stronomicznego, ale tego zajęcia 
nigdy nie lubiła. Za to komplet-
nie zwariowana na punkcie flo-
rystyki. Uwielbia robótki ręczne, 
szydełkowanie, potrafi pięknie 
przystroić kościół, zaprojekto-
wać i wykonać mnóstwo rzeczy 
w ogrodzie, a nawet uszyć fira-
ny.

Uśmiechnięta i nastawio-
na na cel, bo „w Naroku 

ma się dziać” - powtarza. I się 
dzieje, o czym świetnie wiedzą 
choćby ci, którzy bawili się nie-
dawno z okazji Dnia Kobiet. 
Ale co się dziwić, skoro jedną 
z wielu pasji pani Marzenki to 
także organizowanie imprez!

Niewodniki

Mariola WIECZOREK 
kadencja 26 lipca 2013 

- 25 lipca 2017 r.
Uwielbia 

wszystko co 
związane z flo-
rystyką i ogro-
dem, a więc 
podobnie jak 
sołtyska z są-
siedniego Naroka. Jeśli jeszcze 

Sołtysi Gminy Dąbrowa nie tylko na poważnie

Armia społeczników
11 marca obchodzili swoje święto - Dzień Soł-
tysa. W Polsce z roku na rok coraz bardziej po-
pularne. Przy okazji różnych imprez na terenie 
Gminy Dąbrowa wspominamy ich regularnie. 
Korzystając jednak z okazji, tym razem posta-
nowiliśmy przybliżyć całą armię naszych spo-
łeczników w jednym tekście. 



MARZEC	 	5

            NASI LUDZIE            

nie połączyły swoich pasji, to 
zapewne czas najwyższy. Po 
profesji zajmuje się dziećmi 
jako opiekunka. Od zawsze za-
mieszkała w ukochanych Nie-
wodnikach.

Sołtyska od niedawna, ale 
do pracy zabrała się żwa-

wo i z ochotą bez najmniej-
szej debiutanckiej tremy. Ale 
tak mają zwykle ci, którzy 
wiedzą czego chcą. U pani 
Marioli zauważyłem, że soł-
tysem nie zamierza bywać, 
tylko być!

Nowa Jamka

Andrzej POCHOPIEŃ 
kadencja 8 stycznia 2011 

- 7 stycznia 2015 r.
Urodzony w 

Katowicach, 
dzisiaj już na 
emeryturze, 
przez lata za-
wodowo funk-
cjonariusz 
publiczny, z zamiłowania 
budowlaniec amator. Hob-
by ma jedno, ale rozległe. W 
wolnych chwilach ucieka w 
książki, najchętniej w dobry 
kryminał, ciekawą historię i 
mroczne czasy II wojny świa-
towej.

Uporządkowany, zor-
ganizował najładniej-

szą tablicę ogłoszeniową z 
wszystkich wiosek w gminie. 
Lubiany przez miejscowe 
dzieci, ale to nie dziwota, bo 
nie myśli o nich chyba tylko 
wtedy, gdy... śpi!

Prądy

Andrzej PIOTROWICZ 
kadencja 16 stycznia 2011 

- 15 stycznia 2015 r.
Urodził się 

w Bogorii (wo-
jewództwo 
świętokrzy-
skie). Chociaż 
wyuczył się na 
technika bu-
dowy maszyn, to pracuje jako 
operator prasy... numerycznej. 
Skomplikowane z nazwy, ale 
chodzi m.in. o to, że z pomocą 
maszyny potrafi precyzyjnie 
wycinać np. kawałki blachy. 
Jego ulubione hobby to sport 
w każdej postaci, jak przysta-

ło na sołtysa zamiłowanie do 
pracy społecznej oraz dobry 
film, najlepiej historyczno-
przyrodniczy, a jeszcze lepiej 
przy odpowiednio schłodzo-
nym piwku!

Dobrze gra w piłkę i nie 
opuszcza żadnych imprez 

kulturalnych organizowanych 
w Gminie. Choć znamy się „od 
okazji do okazji” idę o zakład, 
że dobry z niego kolega nie tyl-
ko od święta.

Siedliska

Czesław GRABARZ 
kadencja 7 lipca 2013 

- 6 lipca 2017 r.
Urodzony w 

Lewinie Brze-
skim, w Sied-
liskach osied-
lił się w 1984 
roku. Zawodo-
wo od tamtego 
czasu nieustannie ciężko pra-
cuje pozyskując z lasu drzewo. 
„Czarna robota” - przyznaje 
pan Czesiu. Gdy ma odpocząć, 
wybiera sport, obcowanie z 
przyrodą i działalność w opol-
skim Kole Niewidomych i Nie-
dowidzących.

Pana Czesława nie zdą-
żyłem jeszcze poznać na 

tyle, aby się o nim rozpisy-
wać, ale ilekroć podjeżdżam 
pod jego dom, drzwi są sze-
roko otwarte, jakby oznaj-
miały, że tutaj „czynne całą 
dobę”. Z tego wniosek, że 
sołtys będzie z niego pełną 
gębą na kilka kadencji, cze-
go mu oczywiście życzę.

Skarbiszów

Nie obsadzone.

Sławice

Janusz WARSITZ 
kadencja 2 wrzesień 2012 

- 1 wrzesień 2016 r.
Opolanin. 

W Sławicach 
mieszka od 
2000 roku.  W 
czasie gdy nie 
pracuje jako 
specjalista 
w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
uwielbia biegać ze... strzelbą. 
Myślistwo pochłania mu każ-
dą wolną chwilę, więc na inne 
przyjemne zajęcia z reguły 
nie starcza czasu. Myślistwo 
jest dostatecznie przyjemne.

Pamiętam organizowany 
przez nas koncert w Sła-

wicach. Sołtys bardzo go prze-
żywał, bo czuł się współgo-
spodarzem. Gdyby mógł, tego 
dnia sklonowałby się ze sto 
razy. Janusz, wyluzuj, wcho-
dzisz w okres wieńcowy-:)

Wrzoski

Piotr FIKUS 
kadencja 11 stycznia 2011 

- 10 stycznia 2015 r.
Z Opolem 

ma tyle wspól-
nego, że się 
tam urodził, 
ale z rodzicami 
zamieszkały 
od początku 
we Wrzoskach. Zawodowo... 
„przywraca ziemię”, co w na-
szym języku oznacza, że jest 
rolnikiem. Dodajmy, rolnikiem 
z pasji i zamiłowania! Gdy 
może odpocząć od pracy, lubi 
być z dziećmi. Gdy to moż-
liwe, spacerować po górach. 

Marzenia ma podobne, ale bar-
dziej odległe -  dalekie, najle-
piej orientalne podróże...

Gdybyście słyszeli, z jakim 
przejęciem potrafi opo-

wiadać o potrzebach świetli-
cy we Wrzoskach i troskach 
sąsiadów. Sprawia wrażenie 
poważnego, ale tylko w pierw-
szym momencie. Na wiejskich 
imprezach lew parkietu! Przy-
znaję, razem się nie bawiliśmy, 
ale ludzie mówią, a zdjęcia po-
kazują, że kiedy trzeba „Pio-
trowi w duszy gra”.

Żelazna

Robert SAMSEL 
kadencja 14 stycznia 2011 

- 13 stycznia 2015 r.
Zawód brzmi 

skomplikowa-
nie - elektro-
energetyk, czyli 
spec od sieci 
wysokiego na-
pięcia, operator 
systemu zdalnego sterowania. 
Hobby już nie tak „odjechane”. 
Opolanin z urodzenia (w Że-
laznej mieszka od roku 2001) 
cieszy się możliwością chodze-
nia po górach. Najlepiej z żoną, 
super jak uda się namówić na-
stoletnie córki. Na górskich 
szlakach mile widziani są też 
przyjaciele.

Może to trochę grzeszne 
co teraz napiszę, ale 

niech tam, zaryzykuję. Przy 
swojej młodszej córce Darii 
nie wygląda na ojca, ale star-
szego brata-:) Robert, może to 
dlatego, że widuję cię raczej 
pogodnym, a uśmiechnięci 
później się starzeją-:)?

(dk)

Dziękuję!
Sołtysi to ogniwa łączące mieszkańców Gminy z ich władzami. To Oni pierwsi prze-
kazują Wójtowi potrzeby, problemy i troski mieszkańców. Cieszę się, że w przypadku 
naszej Gminy to nie zabawa w „głuchy telefon”, lecz bardzo profesjonalne, bezpo-
średnie, rzeczowe i bardzo częste kontakty. Sołtysi niezwykle odpowiedzialnie podcho-
dzą do swojej misji, wyrażają się z szacunkiem o swoich mieszkańcach i wzajemnie są 
przez nich szacunkiem obdarzani. Serdecznie dziękuję Sołtysom za ich pracę na rzecz 
lokalnej społeczności.

WójT	GMINY	–	MAREK	LEjA
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Strażacy byli często alarmowani do 
pożarów suchych traw (aż 13-krot-
nie!). Poza tym druhowie i druhny 
brali udział w innych zdarzeniach, 
tj. pożar sadzy w kominie, pompo-
wanie wody z zalanej piwnicy, zła-
manego konaru, czy usuwanie pla-
my oleju z jezdni.  

Zalana piwnica w Nowej Jamce 
2 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 13.00.
Palące się suche trawy 

w Chróścinie przy ul. Kolejowej
4 lutego OSP Chróścina wyjechała do 

zdarzenia o godz. 06.42 
Złamany konar w Dąbrowie 

przy Sztonyka
8 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 10.58 
Palące się suche trawy między 

Wawelnem a Sokolnikami 
8 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 16.19
Palące się suche trawy między 

Skarbiszowem a Narokiem
13 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 14.48 
Plama oleju na ul. Kolejowej 

w Chróścinie
14 lutego OSP Chróścina wyjechała 

do zdarzenia o godz. 14.59
Palące się suche trawy między 

Sokolnikami a Wawelnem
14 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 

zdarzenia o godz. 18.09

Palące się suche trawy przy drodze 
krajowej nr 46 za Dąbrową

14 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 
zdarzenia o godz. 21.15

Palące się suche trawy 
w Sokolnikach

15 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 
zdarzenia o godz. 19.17
Palące się suche trawy i ogrodzenia 

drewnianego przy ul. Akacjowej 
w Dąbrowie

15 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 
zdarzenia o godz. 20.22

Palące się suche trawy na dużej 
powierzchni przy drodze krajowej 

nr 46 za Dąbrową
15 lutego OSP Chróścina, OSP Dąbrowa 

i OSP Wrzoski wraz z JRG 3 Niemodlin 
wyjechały do zdarzenia o godz. 20.28

Pożar sadzy w kominie 
na ul. Klasztornej w Chróścinie

16 lutego OSP Chróścina wyjechała 
do zdarzenia o godz. 18.26

Palące się suche trawy 
w Sokolnikach

18 lutego OSP Dąbrowa wraz z JRG 
3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia o 
godz. 21.54

Palące się śmieci między 
Chróściną a Dąbrową 

25 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 
zdarzenia o godz. 18.10

Palące się suche trawy między 
Narokiem a Skarbiszowem

26 lutego OSP Narok wyjechała do 
zdarzenia o godz. 18.16 

Palące się suche trawy 
w Sokolnikach

28 lutego OSP Dąbrowa wyjechała do 
zdarzenia o godz. 18.46

Palące się suche trawy 
w Mechnicach na ul. Polnej

28 lutego OSP Chróścina wyjechała 
do zdarzenia o godz. 21.19

UWAGA!!!

Wypalanie traw jest zabronione na pod-
stawie kodeksu wykroczeń, który prze-
widuje za to karę grzywny w wysokości 
nawet do 5000 zł! Z kodeksu karnego wy-
nika, że wypalanie traw, które skończy się 
pożarem okolicznych zabudowań, który 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat. Dh	Karol	Widacha
OSP	w	Dąbrowie	składa	serdeczne	po-
dziękowania	Sławomirowi	Płoszajowi	
z	Dąbrowy	za	prace	tapicerskie,	które	
wykonał	wewnątrz	nowo	zakupionego	
samochodu	jelcz.

Kronika strażacka (II. 2014)

Plaga podpaleń suchych traw!

Wszystkie jednostki, aby funkcjono-
wać prawidłowo, co roku muszą na 
walnym zebraniu wykazać działal-
ność za rok poprzedni i przedstawić 
zadania na przyszły. Plany zarządów 
wpłyną na bezpieczeństwo publicz-
ne w naszej Gminie. We wszystkich 
zebraniach biorą udział Wójt Gminy 
Dąbrowa, opiekun gminny z ramienia 
KM PSP w Opolu oraz Prezes Zarządu 
Oddziału OSP w Dąbrowie. 

Plany działalności zarządów 
poszczególnych jednostek 

na rok 2014 r.

OSP Chróścina

W tym roku dokończono plan wprowa-
dzenia do jednostki 4 kompletów aparatów 
ochrony dróg oddechowych dla strażaków. 
Sprzęt wymaga szczególnych przeglądów, 

które zostały przeprowadzone z początkiem 
roku. Zarząd skierował na kurs podstawowy 
4 strażaków, co poprawi mobilność jednostki 
w wyjazdach do akcji. Jednostka chciałaby 
przeszkolić strażaków z Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy.

OSP Dąbrowa

Dla tej jednostki to wyjątkowy rok, ponie-
waż 3 maja odbędzie się uroczystość nadania 
sztandaru oraz poświęcenie niedawno zaku-
pionego przez Gminę Dąbrowa samochodu 
pożarniczego.

(ciąg	dalszy	na	stronie	obok)

Zebrania sprawozdawcze w OSP w Gminie Dąbrowa

Dokonania i plany
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Zasady postępowania na wypadek różnych zagrożeń

Wypalanie traw, czyli głupota!

W związku z tym strażacy mają bardzo 
dużo pracy przy przygotowaniu obiektu do 
uroczystości. Z pomocą sponsorów Gminy 
Dąbrowa oraz ciężkiej pracy strażaków od-
nowiono i odmalowano remizę OSP. PSP 
w Opolu wyposażyła jednostkę w 4 aparaty 
ochrony dróg oddechowych dla strażaków 
ochotników. 

OSP Narok

Głównym celem zarządu jest wyszkole-
nie większej ilości strażaków, którzy będą 
mogli wyjeżdżać do akcji. Na szkolenie 
podstawowe skierowali 6 druhów. Zwięk-
szenie liczby członków MDP oraz człon-
ków zwyczajnych to następne zadanie na 
rok bieżący. Jednostka zostanie wyposa-
żona w system zawiadamiania strażaków 
gdy zostanie włączona syrena alarmowa. 
Każdy członek dostanie wiadomość teks-

tową na własny telefon komórkowy pod-
czas alarmowania jednostki. 

OSP Wrzoski

Włączenie jednostki do Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo Gaśniczego to główny 
cel zarządu. Na dziś już wiemy, że jednost-
ka spełnia wszystkie kryteria i pod koniec 
roku odbędzie się uroczystość nadania 
aktu włączenia do systemu. Następnym 
zadaniem jest pozyskanie samochodu gaś-
niczego na miejsce wysłużonego już Stara. 
Zarząd stara się także o środki pieniężne na  
zagospodarowanie terenu wokół remizy. 

OSP Sławice

Przez ostatnie lata jednostka umocniła 
się pod kilkoma względami: wybudowa-
no dwa garaże, pozyskano samochody 
pożarnicze i włączono ją do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W tym 
roku  obchodzone będzie święto powstania 
jednostki, 80-lecie istnienia. Obchody pla-
nowane są na ostatni weekend czerwca. Po 
za tym zarząd czyni starania do odnowie-
nia parkietu na sali w remizie strażackiej. 

OSP Żelazna

W tym roku zarząd skupi się na rozpoczy-
nającej się rozbudowie remizy strażackiej. 
Dobudowany zostanie boks garażowy na 
łódź wraz z samochodem. Dla strażaków 
wybudowane zostaną  pomieszczenia go-
spodarcze na sprzęt. To wielka inwestycja, 
wymagająca bardzo dużo własnej pracy. 
Strażacy we własnym zakresie będą wyko-
nywać część prac związanych z budową.

(kw)
Na	 zdjęciu	 strażacy	 wycinają	 palące	

się	drzewo	w	Sokolnikach.

Co roku prosimy, co roku ostrzegamy, ale najwyraźniej 
trzeba to robić nieustannie. W kronice strażackiej 
z lutego strażacy informują o wielu przypadkach 
wypalania traw. Niektórzy najwyraźniej nie zdają so-
bie sprawy po pierwsze z niebezpieczeństwa jakie 

niesie za sobą wypalanie traw, po drugie zaś z wyso-
kich kar grożących za tego rodzaju „zabawy”. Ponow-
nie zatem publikujemy materiał przestrzegający przed 
tego rodzaju procederem i jednocześnie apelujemy do 
wszystkich o rozwagę i czujność!
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            SZKOLENIA, SZKOŁA            

Fundacja Aktywizacja oraz Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych realizują dwuletni, 
ogólnopolski projekt „Wsparcie śro-
dowiska osób niepełnosprawnych z 
terenów wiejskich i małomiasteczko-
wych” skierowany do niepełnospraw-
nych, ich rodzin i opiekunów oraz pra-
codawców.

„Postaw na pracę” to hasło przewod-
nie projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych”. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie bierze udział w 
tym projekcie. W naszej Gminie projekt 
rozpoczął się 13 lutego 2014 r. i będzie 
trwał przez 10 miesięcy. W projekcie z na-
szej gminy bierze udział 8 osób.

W ramach projektu Uczestnicy 
i Uczestniczki będą mogli 

bezpłatnie skorzystać m.in. z:

- Doradztwa zawodowego i prawnego, 
- Warsztatów umiejętności społecznych, 
- Indywidualnie dobranych szkoleń 

(m.in. z obsługi komputera - biblioteka 

w Dąbrowie, księgowości, prowadzenia 
działalności gospodarczej), 

- Płatnych staży, 
- Praktyk zawodowych, 
- Wsparcia trenera pracy pomagającego 

osobie niepełnosprawnej w adaptacji w 
nowym miejscu pracy, 

- Dofinansowania na pokrycie kosztów 
rozpoczęcia lub kontynuacji nauki, 

- Warsztatów wyjazdowych. 
Nasi uczestnicy projektu są już po 

pierwszych Warsztatach Umiejętności 
Społecznych, w czasie których nauczyli 
się jak zachowywać się podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej, jak napisać dobre CV 
itp. Obecnie odbywa się kurs komputero-
wy podczas którego uczestnicy projektu 
uczą się zasad pracy z komputerem. W 
najbliższym czasie od 25-28 marca 2014r. 
uczestnicy wyjeżdżają na integracyjne wy-
jazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-
zawodowej do Centrum Falenty k/Warsza-
wy.

(kl)

Cenna inicjatywa

Postaw na pracę!

7 marca przeprowadzono szereg dzia-
łań związanych z tematyką nadwa-
gi wśród dzieci. Otyłość to nie tylko 
problem estetyczny, psychologiczny, 
ale przede wszystkim zdrowotny. 
Podjęcie walki z otyłością może przy-
nieść korzyści związane nie tylko z 
pozbyciem się balastu w postaci nad-
miernych kilogramów, ale również 
możliwość odniesienia zwycięstwa 
nad własnymi słabościami.

Lista działań podjętych przez szkołę 
w Sławicach w tym dniu:

1. Pokazy ćwiczeń kształtujących – za-
pobiegających otyłości. Wykorzystano 
rozmaite przybory. Do aktywności rucho-
wej zachęcała odpowiednio dobrana mu-
zyka.

2. Podczas ćwiczeń dzieci zgłaszały 
się dobrowolnie do pomiaru wagi ciała i 
wzrostu. Na ich podstawie zostało okre-
ślone i zinterpretowane uczniom ich włas-
ne BMI.

3. Wszystkie klasy ze swoimi wycho-
wawcami układały całodzienne jadłospisy 
„z liczeniem kalorii”, a chętni uczniowie 
przygotowali plakaty o nawykach żywie-
niowych swoich idoli. Z prac powstała  
wystawa na korytarzu szkolnym.

4. Prezentowano przyniesione z domu 
„zdrowe śniadania”, częstowano mar-
chewką i owocami.

5. Konkursy na temat zdrowego stylu 
życia, między innymi konkurs na najlep-
szą rymowankę, np: „Zamiast słodyczy i 
ciasteczek zjedz sobie kilka marchewe-

czek”, „Zamiast jeść mufinki wcinaj wi-
taminki”.

Celem działań było zaznajomienie dzie-
ci z problematyką otyłości, nakłonienie 
uczniów do podjęcia decyzji zadbania o 
własne zdrowie oraz porzucenie złych na-
wyków żywieniowych.

Czy tego typu akcje zmniejszą problem 
otyłości w naszym społeczeństwie? Czas 
pokaże, ale z pewnością takie inicjatywy 
trzeba chwalić i z nich nie rezygnować.

joanna	Pobierowska
Magda	Rembiś

Wojewódzki Dzień Walki z Otyłością w Sławicach

Plaga, czyli nadwaga
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W roku szkolnym 2013/ 2014 w gim-
nazjach naszej gminy realizowany 
jest projekt „I ja mogę wiele ”, współ-
finansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 
– 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych  w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.

Ferie zimowe 2014 już za nami. Lepie-
nie bałwana, bitwy na śnieżki, jazda na  
sankach, czy „jabłuszku”… Z tym przede 
wszystkim kojarzą nam się ferie zimowe. 
Niestety, tegoroczna aura nie sprzyjała bia-
łemu szaleństwu. Nie oznaczało to jednak, 
że nie można było liczyć na ciekawe ferie 
– były po prostu nieco inne niż zwykle.

W ramach projektu w zadaniu „I ja je-
stem artystą”, uczniowie klas 1-3 Pub-
licznego Gimnazjum w Dąbrowie wzięli 
udział w wyjazdowych warsztatach arty-
stycznych  w jarnołtówku.

Pięciodniowy pobyt w Górach Opaw-
skich upłynął w atmosferze zabawy, twór-
czej pracy w dziedzinach plastyki, teatru 

i fotografii. Mimo braku śniegu i zimy w 
kalendarzu – wszyscy poczuli i zobaczyli 
wiosnę: zieleń, słońce i temperaturę znacz-
nie powyżej zera… 

Gimnazjaliści pracowali nad nowym 
spektaklem teatralnym. Scenariusz jest już 
gotowy. Ma też swój tytuł roboczy. Pod-
czas warsztatów pracowano nad ekspresją, 
plastyką ciała i gestem scenicznym. Roz-
poczęto projektowanie scenografii oraz 
plakatów i zaproszeń.

Gimnazjaliści przetarli ścieżkę przyrod-
niczo – dydaktyczną „Z Jarnołtówka przez 
Olszak i Żabie Oczko do Pokrzywnej”; 
zobaczyli zaporę przeciwpowodziową na 
Złotym Potoku. Podczas spacerów mło-
dzież fotografowała różne obiekty, które 

może wykorzystać do konkursu fotogra-
ficznego oraz do publikacji kalendarza.

Brak śniegu nie przeszkodził młodzieży 
w dobrej zabawie. Chłopcy rozegrali swój 
pierwszy wiosenny mecz piłki nożnej, a 
dziewczęta im kibicowały. Tradycyjnie 
odbyło się pieczenie kiełbasek, jabłek i 
chleba. 

Wieczorami doskonalili umiejętności 
muzyczne przy karaoke. Były też  ciekawe 
seanse filmowe oraz  zabawy towarzyskie 
integrujące młodzież. 

Mimo iż tegoroczna aura sprawiła 
wszystkim psikusa – to zimowe ferie bez 
śniegu wcale nie okazały się nudne.

Renata	Planert	–	Palak

Jak spędzić ferie zimowe, gdy nie ma śniegu?

W okresie zimowych ferii wiele szkół 
zamieniło się w miejsca zabaw i wy-
poczynku organizując tzw. półkolonie. 
Tak było także w Sławicach. Nauczy-
ciele przygotowali dla swoich uczniów 
bogatą ofertę atrakcyjnych zajęć.

Przez dwa dni odbywały się warsztaty 
w ramach realizowanego w tym roku 

szkolnym projektu unijnego „Fascynujący 
świat nauki i technologii”. Pracowały trzy 
grupy projektowe. Najmłodsi (klasy I i II) 
przygotowali się na nadejście wiosny  bu-
dując fantazyjny pojazd, którym podobno 
nadjechać ma wiosna. Średniacy (klasy II 
i III) zgłębiali tajniki zdrowego żywienia i 

savoir vivre przy stole. Najstarsi (klasy IV 
i V) wędrowali po świecie szlakiem przy-
praw (palcem po mapie i wirtualnie ma się 

rozumieć!), popijając ziołowe herbatki i 
pogryzając korzenne ciasteczka.

Tyle w ramach warsztatów projekto-
wych. Ponadto było: czytanie Kubusia 
Puchatka w namiocie bajek, prezentacja 
baśni braci Grimm „Pani zamieć” w pa-
pierowym teatrze Kamishibai, zajęcia pla-
styczne - wykonanie kreacji z gazet, ma-
lowanie herbatą, rzeźba w masie solnej, a 
także tworzenie postaci techniką płaskiego 
origami.

Jak zawsze dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia sportowe, bo kto nie 
lubi grać w dwa ognie, bawić się w „piłka 
parzy” i celować do kosza. 

Kto nie był, niech żałuje! Kto był,  przyj-
dzie znów za rok, bo w szkole zawsze jest 
coś ciekawego do zrobienia. Zwłaszcza, 
gdy zima zapomni sypnąć śniegiem i po-
skąpi mrozu na ślizgawki.

Barbara	Ottenbreit

Ferie w szkole w Sławicach

Mnóstwo atrakcji
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            GOKiR - ZA NAMI I PRZED NAMI           

1 kwietnia w sali w Ciepielowicach 
wystąpią dwa zespoły prezentujące 
odmienne style muzyczne. Gwiazdą 
wieczoru będzie Ryszard Żarowski 
– muzyk i autor tekstów – gitarzysta 
zespołu U Studni, a wcześniej wie-
loletni muzyk takich grup, jak Stare 
Dobre Małżeństwo, Seta, Małolepsi, 
AKT-Wrocław, Bez Idola.

Tym razem Ryszard	Żarowski towarzy-
szyć będzie niewidomej wokalistce Ka-

tarzynie	Marii	 Nowak	 (oboje	 na	 zdjęciu	
obok). Artystka jest absolwentką kulturo-
znawstwa i filologii polskiej. Uczestniczyła 
w wielu konkursach i festiwalach piosenki, z 
których najwyżej ceni Festiwal Zaczarowanej 
Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie, 
organizowany przez Fundację Anny Dymnej 
Mimo Wszystko. Od kilku lat uczestniczy w 
działalności Festiwalu Artystycznego Mimo 
Wszystko w Przystani, który działa w po-
znańskim Schronie Kultury Europa.

Drugim z zaproszonych zespołów jest 
MOONSHINE	ODDITY. To krakowska 
grupa łącząca w swojej twórczości melan-
cholię z beztroską, science fiction z baśnią. 
Inspirowani światem, tworzą nie przejmu-
jąc się gatunkami czy stylami muzyczny-
mi, a już na pewno nie trendami. Zespół 
tworzą: Grzegorz	 Kosek - krakowski 

gitarzysta tworzący wcześniej formację 
RattleSnake oraz Nina	Sawicka - opolska 
wokalistka bluesowa, kompozytor, dzien-
nikarz (na	zdjęciu	powyżej).

Muzyka MOONSHINE ODDITY oscy-
luje na granicy różnych światów dźwię-
ku, włączając w to hippisowski folk, 
rock’n’rolla i country bluesa. 
Koncert	odbędzie	się	w	ramach	cyklu	

„Muzyczna	Przystań”	1	kwietnia	o	go-
dzinie	19:00.	Wstęp	10	zł.

(zj)

Muzyczna Przystań 1 kwietnia, a więc z uśmiechem

Koncert na prima aprilis

3 marca w sali w Ciepielowicach wystąpił z koncertem 
autorskim Leszek Kopeć - bard, poeta, dziennikarz. Kon-
cert odbył się w ramach cyklu „muzyczna przystań” a jego 
motywem przewodnim było zakończenie karnawału oraz 
Dzień Kobiet.

Z tej przyczyny w repertuarze pojawiły się utwory specjalnie 
dedykowane obecnym na widowni Paniom. Artysta zaśpiewał 
także kilka utworów z gatunku piosenki „zaangażowanej” i one 
również bardzo podobały się widowni.

Warto nadmienić, że na zakończenie występu, w odpowiedzi 
na prośbę Artysty, na scenie pojawiły się wokalistki z Zespołu 
Iluzja, by wspólnie z Leszkiem Kopciem wykonać utwór „Chcę 
biec do ludzi”.

(gokir)

Muzyczna Przystań w Ciepielowicach

Ostatki z balladą
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Osoby chętne do udostępnienia miejsc noclegowych dla przyjezdnych na ZAMCZYSKO proszone są o kontakt z GOKiR w Dąbro-
wie pod numerem telefonu: 77 402 64 49.

Dzieci i młodzież z wielką uwagą 
słuchały i podziwiały kowalskie 
popisy Janusza Sawicza. Na zapro-
szenie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Rekreacji w Dąbrowie kowal z 
Chróściny przeprowadził 20 lutego 
trzygodzinne warsztaty poświęcone 
swojemu zawodowi. Przedstawicie-
la ginącej profesji gościli strażacy z 
OSP Dąbrowa, za co organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Pokazy kucia żelaza janusz	 Sawicz 
okraszał ciekawymi opowieściami o 

ginącym powoli fachu. Bardzo efektownie 
wyglądało rozgrzewanie żelaza do tempe-
ratury 1000 stopni, a później hartowanie 
go w wodzie. Przedszkolaki z wypiekami 
na twarzy przyglądały się, jak mistrz za-
mienia żelazo w podatną na wyginanie... 
„plastelinę”. Specjalnie dla maluchów 
Janusz Sawicz zrobił piękny pierścionek 

z oczkiem. Starsi mogli potem podziwiać 
powstawanie od podstaw ślimaka, które-
go w nagrodę za poprawne odpowiedzi w 
błyskawicznym konkursie zabrał do domu 
uczestnik warsztatów. Kowalowi chętnie 
pomagały przy pracy nie tylko maluchy, 
ale także dorośli. Jedna z babć z wielkim 
zaangażowaniem wykuła metalowego liś-
cia i na własnej skórze przekonała się, jak 
ciężki to kawałek chleba.

Najważniejsze, że podobało się dzie-
ciom, które przy okazji z bliska poznały 
piękny zawód kowala, który nie dość, że 
potrafi godzić ogień z wodą. to jeszcze 
robi piękne rzeczy. (gokir)

Kowalskie warsztaty w Dąbrowie

Żelazo w rękach mistrza!

Podczas ferii jeden z weekendów 
(22-23 lutego) dla dzieci z Karczowa 
był szczególnie atrakcyjny. Ognisko, 
dyskoteka, rywalizacja sportowa - 
atrakcja goniła atrakcję.

Na sportowo rywalizowano w tenisie 
stołowym, mini piłce nożnej, kręcono hula 
hopem, a nawet rywalizowano w letnich 

igrzyskach olimpijskich na X-Boksie. Or-
ganizatorzy chcieli nawiązać do igrzysk 
w Soczi, ale z braku płyty z dyscyplinami 
zimowymi przenieśli scenerię do lata. Naj-
ważniejsza była jednak sama zabawa. Zor-
ganizowano także konkurs rysunkowy pt. 
„Moje tegoroczne ferie w Karczowie” oraz 
na zakończenie pierwszego dnia ognisko. W niedzielę uroczyście wręczano laure-

atom nagrody (pamiątkowe dyplomy, me-
dale). Na najlepszych czekało oczywiście 
podium i fanfary. Zakończenie też było 
udane, bo wszystkie dzieci oczywiście do 
późnych godzin wspaniale bawiły się pod-
czas wyczekiwanej dyskoteki.

Organizatorzy wielkie podziękowania kie-
rują do strażaków z OSP Wrzoski. Strażacy 
pokazali z bliska i od środka swój wóz bojo-
wy, zaprezentowali umiejętności w zainsce-
nizowanym mini pożarze, który wraz z nimi 
miały okazję gasić dzieciaki. Poza tym była 
krótka historia wozu strażackiego, którym 
przyjechali ochotnicy do Karczowa, a także 
lekcja i pokaz sprzętu ratunkowego połączo-
ne z pokazem udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wspaniały poczęstunek 
(m.in. frytki, napoje, słodycze, kiełbaski z 
grilla) zapewnił sołtys Józef Gerc.

Marszał	Krzysztof

Atrakcje w Karczowie

Olimpiada i nie tylko



18	kwietnia	w	Urzędzie	Gminy	Dąbro-
wa	gościliśmy	dostojnych	jubilatów,	któ-
rzy	 w	 ubiegłym	 roku	 obchodzili	 swoje	
Złote	Gody.	Podczas	poczęstunku	i	przy	
lampce	 szampana	 wspominaliśmy,	 jak	
nasi	drodzy	małżonkowie	w	niełatwych	
czasach	dbali	o	 swoje	domy,	wychowy-
wali	 dzieci	 i	 budowali	 obecną	 rzeczy-
wistość.	 Uśmiech	 gościł	 na	 wszystkich	
twarzach	kiedy	Wójt	Marek	Leja	 uro-
czyście	 wręczył	 Medale	 za	 Długoletnie	
Pożycie	Małżeńskie.	
Mężowie	 czule	 spoglądali	 	 na	 żony,	

które	 trzymały	 symboliczne	 bukieci-
ki	kwiatów,	 a	nasze	drogie	 jubilatki	 ze	
wzruszeniem	 wspominały	 półwiecze	
spędzone	z	ukochanym	mężczyzną.

Odznaczone	pary:

Maria	 i	 jan	 Buhl	 (Mechnice),	 Róża	
i	 Alfred	 Gajda	 (Żelazna),	 Gertruda	 i	
jerzy	 Gawlista	 (Wrzoski),	 Elfriede	 i	
jerzy	Giza	 (Mechnice),	Lucja	 i	Rudolf	
Hollek	 (Chróścina),	 Małgorzata	 i	 Re-
inhard	 Kochanek	 (Mechnice),	 Teresa	 i	
Alojzy	Machula	 (Wrzoski),	Edeltrauda	
i	jan	Raudzis	(Żelazna),	Aurelia	i	Karol	
Strąg	 (Dąbrowa),	 Urszula	 i	 jan	 Sylla	
(Niewodniki),	 Róża	 i	 Konrad	 Warzyc	
(Chróścina),	 Zofia	 i	 Mieczysław	 Żoł-
nierczuk	(Niewodniki).
Wszystkim	 jubilatom	 gratulujemy!	

Obok	kilka	zdjęć	z	tej	przemiłej	uroczy-
stości.

Wójt wręczał medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Piękna uroczystość w Gminie


