
Z wizytą u sołtysów 
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Gabriela Wołczyk – nowa 
Pani Sołtys Raszowej mieszka 
w tej wsi od 13 lat. Wcześniej 
też tu bywała, gdyż urodzoną 
raszowianką jest jej mama. 
Choć stateczna mężatka i mat-
ka 3 nastoletnich synów wśród 
otaczającej ją młodzieży wy-
gląda jak jedna z nich. Ga-
brysia marzyła o zdobyciu 
zawodu przedszkolanki – jed-
nak życie poukładało się ina-
czej. Po maturze pracowała 
jako handlowiec, po przepro-
wadzce do Raszowej zdobyła 
stosowne umiejętności i stała 
się… rolniczką. Od marca tego 
roku pracuje w filii GOK w 
Raszowej. 
 
- Jak to się stało, że została 
Pani sołtysem? 
- Od dawna współpracuję ze 
świetlicą, biblioteką i stąd 
związki z częścią osób zaan-
gażowanych w sprawy kultury. 
Chciałam mieć wpływ na to co 
się we wsi dzieje – stąd po-
mysł „wystartowania” w wy-
borach do Rady Sołeckiej (po 
krótkich namowach członków 
OSP). A kandydowanie na 
stanowisko Sołtysa było natu-
ralna konsekwencją. Z poprze-
dniego składu RS pozostało 3 
członków – to dobrze, że jest 
pewna ciągłość. Obecnie w 
Radzie jest jeszcze 5 pań, no i 
5 panów. Są przedstawicielami 
różnych grup wiekowych i 
zawodowych, jednocześnie 
reprezentują wszystkie działa-
jące w Raszowej organizacje: 
OSP, Mniejszość Niemiecką, 
Radę Rodziców. Dzięki temu 
zapewniona jest współpraca i 
przepływ informacji. W Ra-
szowej dużą rolę odgrywa 
miejscowe DFK – działacze i 
członkowie mniejszości „od 
zawsze” wykazywali się ini-

cjatywą w sprawach działań o 
charakterze kulturalnym. Jak 
wiadomo, od 2 lat działa tu też 
szkoła stowarzyszeniowa. 
- Pełni Pani kilka ról – zawo-
dowo i społecznie. Kim się Pa-
ni czuje przede wszystkim? 
- W pracy jestem „panią ze 
świetlicy”. W Radzie Rodzi-
ców – matką i członkiem Za-
rządu, w pozostałych przypad-
kach (poza domem) przede 
wszystkim sołtysem. Choć – 
po prawdzie – trudno te role 
precyzyjnie rozdzielić. W 
świetlicy jestem na co dzień w 
określonych godzinach, dla te-
go często ktoś tu wpada w 
sprawach sołeckich. Dobrze, 
że jest tu grupa starszej mło-
dzieży, która pomaga mi w 
pracy, opiekuje się młodszymi. 
Dość szybko wdrożyłam się w 
swoje obowiązki i nie mam 
oporów przed indagowaniem 
gminnych urzędników i samo-
rządowców w różnych spra-
wach praktycznych. Nieskro-
mnie powiem, że jestem ope-
ratywna i sądzę, że w trakcie 
kadencji uda mi się sporo 
spraw załatwić. 
- Jakie to ważne dla wsi 
sprawy leżą Pani na sercu? 
- Priorytet – to obiekty po 
byłym Kółku Rolniczym. 
Chcielibyśmy je zagospodaro-
wać. Stanowią one własność 
gminy, administrowaną przez 
Radę Sołecką. Plac jest dzier-
żawiony i opłata dzierżawna 
wpływa do gminnej kasy – 
więc my nie mamy z tego nic. 
Według mojej wiedzy dzierża-
wca zamierza zrezygnować. W 
zależności od wyników eks-
pertyzy stanu technicznego i 
możliwości wykorzystania 
obiektów magazynowych ma-
my alternatywne plany ich za-
gospodarowania. Dalej trzeba 
zadbać o najmłodszych – plac 
zabaw domaga się uporząd-
kowania i doposażenia, chce-
my też go zadrzewić. Ważne 
jest, aby wszyscy mieszkańcy 
byli świadomi, że są odpo-
wiedzialni za stan i utrzymanie 
miejsc, które służą wszystkim. 
Żeby „nasze” czy „sołeckie” 
lub „gminne” znaczyło: „mo-
je”, „twoje”, a nie „czyjeś” i 
jacyś tajemniczy „oni” zadbają 
lub – przeciwnie – zniszczą. 
- Coś jeszcze? 
- Naszą wielką bolączką jest 
stan sali biesiadno-tanecznej, 
(cały budynek nie jest w 

najlepszej kondycji), które to 
pomieszczenie pilnie wymaga 
kompleksowego remontu. Pla-
nujemy zagospodarować teren 
wokół budynku świetlicy i 
OSP tak, aby było miejsce do 
grillowania i spotkań rodzin-
nych, imprez integracyjnych… 
A właśnie, co do integracji. 
Mam sygnały od osób star-
szych, że czuja się nieco za-
niedbane. Chcą zorganizować 
dla siebie zajęcia z zakresu 
robótek ręcznych. Jest już 
osoba, która zgodziła się takie 
warsztaty poprowadzić, jednak 
musi się zebrać grupa inicja-
tywna i poczynić ustalenia co 
do częstotliwości, pory, czasu 
trwania tych spotkań. 
- Jakie sprawy poruszono 
jeszcze na zebraniu wiejskim – 
poza wyborami? 
- Przedstawiono mieszkańcom 
zalety przystąpienia do „Pro-
gramu Odnowy Wsi”. Zebra-
nie podjęło stosowną uchwałę, 
dokumenty zostały złożone do 
Rady Gminy. Po rozpatrzeniu i 
zaopiniowaniu przez komisje 
stałe Rada podejmie uchwałę 
w tej sprawie (stało się to już 
23 maja br. – przyp. I.Z.). 
Trzeba opracować Plan Odno-
wy Wsi. Raszowianie postulo-
wali pozyskanie środków i 
wykonanie remontu muru ota-
czającego wzgórze kościelne. 

Ponadto postanowiono – przy 
współpracy z Księdzem Pro-
boszczem i Radą Parafialną 
opracować i wdrożyć Regu-
lamin Cmentarza. Ogólną bo-
lączką (nie tylko chyba naszej 
miejscowości) są wałęsające 
się psy. Przypomniano miesz-
kańcom stosowne przepisy 
dotyczące praw i obowiązków 
właścicieli tych czworonogów. 
Obiecuję przestrzeganie i eg-
zekwowanie przepisów z całą 
surowością – choćbym miała 
stracić poparcie tych, którym 
się to nie podoba. Od policji 
otrzymałam informacje w jaki 
sposób mogę dokumentować 
takie wykroczenia. 
- Czy już poczuła się Pani 
pewnie w gąszczu nowych 
spraw i przepisów? Jakieś 
spostrzeżenia? 
- Na razie uczę się… 
biurokracji. Doszłam do wnio-
sku, że sołtys musi się przede 
wszystkim sporo nachodzić! 
Prawdziwym sprawdzianem 
sprawności organizacyjnej i 
autorytetu będą dożynki gmin-
ne. W związku z nimi mam 
sporo obaw. Jednak plany po-
woli się krystalizują. Postara-
my się! 
- Życzymy Pani, Radzie Sołe-
ckiej i mieszkańcom powo-
dzenia! 
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Wycieczka rowerowa  
dla każdego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Z dołu do góry z 
góry na dół….”, jak śpiewała 
Kora z zespołu Maanam. Tak 
wyglądała trasa wycieczki ro-
werowej Klubu Ekstremalnej 
Turystyki Antyodleżynowej 
K.E.T.A. zorganizowanej 7.05 
br. Trasę, którą pokazał nam 
nauczyciel WF z PG w Tarno-
wie Opolskim Dariusz Śmi-
chura, polecamy  wszystkim, 
którzy są jeszcze w stanie wyr-
wać się z oków nałogowego 
oglądania telewizji i podróży 
po najdalszych zakątkach 
świata z National Geographic i 
resztą kanałów zakupionych w 

promocyjnym pakiecie. Aby 
tego dokonać wystarczy odku-
rzyć rower po zimie, napom-
pować koła, zabrać ze sobą coś 
do picia, jedzenia i zapasową 
dętkę. Trasa wiedzie z Tar-
nowa Opolskiego przez Ot-
mice, Henryków do Szymiszo-
wa. Powrót lasem obok Kali-
nowa, Otmic i Kamienia Ślą-
skiego. Po drodze można wstą-
pić do Rezerwatu Przyrody 
Tęczynów. Kto nie lubi dłu-
gich męczących tras albo 
wspinania się na Górę Świętej 
Anny będzie zadowolony, tym 
bardziej, że powrót to głównie 
łagodny zjazd. Czas przejazdu 
ok. 3h. Szczegóły dotyczące 
trasy można uzyskać u pra-
cowników Hali Sportowej  
nr tel. 774644318. 

Jeśli macie pomysły 
na wycieczkę rowerową po 
okolicy, chcecie pokazać in-
nym coś ciekawego, możecie 
pisać na adres: 
halasportowa@tarnowopolski.pl 

T.Rega 


