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MECZ PIŁKI NOŻNEJ
Serdecznie zapraszamy na

78 MECZ Z CYKLU 
 „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”

Reprezentacja Polski Futsalu +35
vs

Reprezentacja Gminy Dąbrowa +35

1 października 2016 r. (sobota), godz. 1700, wstęp bezpatny
Hala Sportowa ZS w Dąbrowie
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Wesprzyjmy inicjatywę ZS w Dąbrowie

W roku szkolnym 2014/2015 powstała w ZS w Dąbrowie toaleta przy-
stosowana dla osób niepełnosprawnych. Niedawno do użytku została 
oddana nowoczesna łazienka na pierwszym piętrze budynku.

We wrześniu bieżącego roku Zespół Szkół w Dąbrowie z własnej 
inicjatywy włączył się w Ogólnopolski Program Wzorowa Łazienka, 
w którym może wygrać generalny remont i aranżację szkolnej łazienki 
o wartości 30 000 zł (położonej na pierwszym piętrze).

Dzieci z klas 1-6 wykonują projekty łazienek, które następnie zosta-
ją opublikowane na stronie organizatora konkursu i włączone do szkol-
nej galerii. Głos na dąbrowską szkołę można oddawać codziennie od 12 
września do 30 listopada. 

Oddaj swój głos:

1) Otwórz stronę www.wzorowalazienka.pl.
2) Kliknij w zakładkę „Głosuj” (prawy dolny róg).
3) Następnie kliknij w „Oddaj głos” (lewy górny róg).
4) Wybierz województwo: opolskie.
5) Wybierz miejscowość: Dąbrowa.
6) Wybierz szkołę: Zespół Szkół w Dąbrowie.
7) Kliknij „Pokaż galerię”.
8) Kliknij w galerię.
9) Wpisz adres mailowy lub głosuj przez portal Facebook.
10) Kliknij „Wyślij”.
11) Otwórz skrzynkę mailową i potwierdź oddanie głosu.

ZS W DĄBROWIE

Liczba głosów możliwa do oddania z jednego 
adresu IP ograniczona jest do 200 głosów dziennie. 
Jedna osoba może oddać jeden głos jednego dnia 
(trzeba podać adres mailowy i kliknąć w link po-
twierdzający głos). 200 wyróżnionych szkół otrzy-
ma roczny zapas produktów Domestos.         (red)

Na zdjęciach: zrealizowane remonty łazienek w Ze-
spole Szkół w Dąbrowie.

Informowaliśmy w sierpnio-
wym numerze o dębowych 
rycerzach wyrzeźbionych 
w trakcie imprezy „Rzeźbia-
rze na Zamku w Dąbrowie”, 
która zorganizowana została 
przez Stowarzyszenie Ochro-
ny Dóbr Kultury w Gminie 
Dąbrowa - „Dąbrowskie 
Skarby”. Jedna z rzeźb broni 
dąbrowskiego zamku, drugą 

zaś od niedawna można podziwiać przy Placu Powstańców Śląskich. 
Dzieła wzbudzają duże zainteresowanie zarówno mieszkańców naszej 
gminy, jak i osób przejeżdżających przez Dąbrowę. Gratulujemy inicja-
tywy!                   (red)

DĄBROWA

Nasza gmina pięknieje! Droga dla rowerów otwarta

We wrześniu zakończyły się pra-
ce związane z otwarciem drogi 
dla mieszkańców Karczowa bieg-
nącej przy wiadukcie w kierunku 
Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie. 
Przypomnijmy, że po zmianie 
organizacji ruchu (zakaz wjazdu 

w ul. Brzozową, postawienie barier przy wjeździe w ul. 
Spółdzielczą) rowerzyści dojeżdżający z Karczowa 
do Dąbrowy czy Ciepielowic zmuszeni byli korzystać 
z wiaduktu, co wiązało się z dużym niebezpieczeństwem 
i sporym wysiłkiem przy podjeździe. Liczne protesty 
skierowane do GDDKiA przyczyniły się do otwarcia 
drogi i poszerzenia pasa bocznego, co z pewnością po-
prawi komfort rowerzystów.                                    (red)

KARCZÓW
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Gminna Inauguracja Roku 
Szkolnego 2016/2017

1 września w Zespole Szkół w Dąbrowie odbyła się Gminna In-
auguracja Roku Szkolnego 2016/2017. Po mszy świętej w intencji 
uczniów i pracowników szkoły przybyli goście wraz z całą społecz-
nością szkolną zgromadzili się w hali sportowej, by tam oficjalnie 
pożegnać wakacje i przywitać nowy rok szkolny. 

Wśród zebranych w dąbrowskiej hali nie zabrakło wójta Marka 
Lei, dyrektora Janusza Staszowskiego, dyrektorów wszystkich szkół 
i przedszkoli z terenu naszej gminy, a także reprezentacyjnych pocztów 
sztandarowych.   

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych w naszej gmi-
nie będzie uczęszczało 493 uczniów, do gimnazjów – 201. Edukację 
przedszkolną rozpocznie lub będzie kontynuowało 275 dzieci.      (red)

ZS W DĄBROWIE

Liczba uczbiów i przedszkolaków 
w roku szkolnym 2016/2017

NAZWA  
PLACÓWKI

LICZBA 
UCZNIÓW

PSP  DĄBROWA 178
PG  DĄBROWA 75
PSP  CHRÓŚCINA 161
PG  CHRÓŚCINA 80
PSP  NAROK 69
PSP  SŁAWICE 85
PG  ŻELAZNA 46
PP  DĄBROWA 46
PP   PRĄDY 24
PP  CHRÓŚCINA 74
PP  SŁAWICE 35
PP  ŻELAZNA 22
PP  KARCZÓW 29
PP  NAROK 45

Życzenia wójta z okazji 
rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego
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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W NAROKU

Podziękowaliśmy za plony

28 sierpnia 2016 roku za sprawą Gminno-Parafialnych Doży-
nek w Naroku na stałe wpisze się w pamięć mieszkańców gmi-
ny i przybyłych gości. 

Tegoroczne – dziesiąte już – gminne dożynkowanie pod hasłem 
wszyscy razem Sami Swoi rozpoczęła uroczysta msza święta cele-
browana przez księdza proboszcza Witolda Walusiaka. Następnie 
spod narockiego kościoła ruszył barwny korowód z koronami do-
żynkowymi, które przygotowało aż 10 sołectw: Chróścina, Cie-
pielowice, Dąbrowa, Karczów, Narok, Prądy, Skarbiszów, Sławi-
ce, Wrzoski oraz Żelazna.

Wyplecione korony trafiły na pobliskie boisko, gdzie oceniane 
były przez Elżbietę Oficjalską, ks. Witolda Walusiaka i Zbigniewa 
Janowskiego. Komisja za tę najpiękniejszą uznała koronę przygo-
towaną przez sołectwo Sławice, drugie miejsce przypadło Naroko-
wi, a podium konkursowe zamknęła Żelazna. Warto zaznaczyć, że 
wszystkim zaprezentowanym wieńcom przyznano wyróżnienia. 

Organizatorzy rozpoczęli uroczystość od poloneza, w którym za-
prezentowały się pary w regionalnych strojach, a następnie z właś-
ciwym danemu rejonowi akcentem – przywitały zebranych gości. 

Następnie głos zabrali ks. Witold Walusiak i wójt Marek Leja, 
których humorystyczne wypowiedzi wywoływały uśmiech na 

Wyniki konkursu „Aktywna wieś”

NAROK I miejsce – Ciepielowice (nagroda 2000,00 zł)
II miejsce –  Narok (nagroda 1500,00 zł)
II miejsce – Dąbrowa (nagroda 1500,00)
III miejsce – Prądy (nagroda 1000,00 zł)

•
•
•
•

Najpiękniesza korona żniwna

I miejsce - Sławice (nagroda 400 zł)
II miejsce - Narok (nagroda 300 zł)
III miejsce - Żelazna (nagroda 200 zł)
Wyróżnienia (nagroda 100 zł): Ciepielowice, 
Chróścina, Skarbiszów, Prądy, Wrzoski, Dąbro-
wa, Karczów 

•
•
•
•

Korona żniwna ze Sławic. Zdjęcia: GOKiR Dąbrowa.

twarzach zebranych w namiocie gości.  
Po symbolicznym przełamaniu się chlebem, przyszedł 

czas na występy taneczne, wokalne i instrumentalne.
W trakcie dożynek wyłoniono również zwycięskie 

miejscowości w gminnym konkursie „Aktywna wieś”: 
I miejsce i nagroda w wysokości 2000 zł trafiła do Ciepie-
lowic, zajmujące ex aequo drugie miejsce sołectwa Na-
rok i Dąbrowa otrzymały po 1500 zł, Prądom przypadło 3 
miejsce i nagroda 1000 zł. 

Dziesiąte gminne dożynki były wyjątkowe. Na po-
chwałę i uznanie zasługuje perfekcyjna organizacja. Nie 
można także zapomnieć o przepięknych dekoracjach, nad 
którymi osoby przygotowujące wydarzenie pracowały 
niemal rok. Gratulujemy!

Przyszłoroczne gminne dożynki – jak zapowiedział 
wójt Marek Leja – odbędą się w Sławicach. Cała gmina 
zawsze razem!                         (red) 
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W dniu 16.09.2016 zostało zawarte porozumienie po-
między Komendantem Miejskim Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu a Wójtem Gminy Dąbrowa i OSP 
Dąbrowa w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

W związku z tym faktem 1 stycznia 2017 roku teren 
działania naszych strażaków zostanie zwiększony do ca-
łego województwa. Przypomnijmy, że to już czwarta jed-
nostka strażacka z naszej gminy włączona do KSRG przez 
wójta Marka Leję. Brawo Panie Wójcie! Gratulacje Dru-
howie i Druhny!        (red)

Strażacy z Dąbrowy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
OSP DĄBROWA

Co robić z odpadami roślinnymi?
W związku z licznymi 

pytaniami i wątpliwościami 
dotyczącymi możliwości 
spalania pozostałości ro-
ślinnych (trawa, liście itp.) 
wyjaśniamy, że obecnie 
obowiązuje zakaz spalania 
tzw. odpadów zielonych.

Zgodnie z obowiązującym prawem niedozwolone jest ter-
miczne przekształcanie odpadów poza instalacjami do tego prze-
znaczonymi - spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów 
roślinnych (nie można spalać w ogniskach odpadów, takich jak: 
liście, trawa, zielsko, kwiaty), gdyż są one objęte obowiązkiem 
selektywnego zbierania.

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów to odpady nada-
jące się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do 
pojemników wraz z innymi odpadami. Najlepszą metodą zago-
spodarowania tego rodzaju odpadów, w miarę możliwości tech-
nicznych, jest kompostowanie ich w miejscu wytworzenia, czyli 
w przydomowych kompostownikach. Właściciele nieruchomo-
ści, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają od-
pady zielone, mogą je również odpłatnie przekazywać przedsię-
biorcy, który na zlecenie gminy odbiera odpady komunalne.

Apelujemy o rozwagę przy powiadamianiu policji o og-
niskach na działkach czy w ogrodach. Być może kulturalna 
uwaga zwrócona sąsiadowi przyniesie lepsze rezultaty od 
interwencji funkcjonariuszy, a już na pewno pomoże zacho-
wać właściwe relacje w lokalnej społeczności.                  (red)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje pro-
jekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Bliżej 
rodziny i dziecka”. 

Celem projektu jest wsparcie rodzin przeżywających prob-
lemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy za-
stępczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 84 420,00 zł

  Wsparcie w projekcie skierowane jest zarówno do 
rodzin naturalnych mających trudności w opiece nad dzieć-
mi, jak i do dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy za-
stępczej. Zatrudniony w ramach projektu asystent rodziny 
wspiera rodziców/opiekunów w pełnieniu ról opiekuńczo- 
wychowawczych poprzez usługi aktywizujące czy wspiera-
jące np. w postaci specjalistycznego poradnictwa. Z kolei 
w stosunku do dzieci asystent rodziny podejmuje działania 
mające na celu wzrost ich kompetencji społecznych, kultu-
ralnych i edukacyjnych.            OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje pro-   Wsparcie w projekcie skierowane jest zarówno do 

3 września KS Dąbrowa na własnym boisku pokonała LZS 
Niewodniki 9-0, tym samym wygrywając pierwsze gminne 
derby w sezonie 2016/2017. Strzelali: 4x F. Widacha, P. Półto-
rak, P. Olender, A. Daszkiewicz, F. Kościelny i M. Siuzdak. 

Kolejne derbowe spotkanie w naszej gminie odbędą się:

LZS Wrzoski – LZS FC Żelazna: 26.09, godz. 16.00,
LZS Sławice – KS Dąbrowa: 2.10, godz. 15.00
LZS Bongo Karczów – LZS Wrzoski: 16.10, godz. 15.00 (boi-
sko w Niewodnikach),
LZS FC Żelazna – LZS Bongo Karczów: 23.10, godz. 14.00,
LZS Sławice – LZS Niewodniki: 30.10, godz. 10.00.

•
•
•

•
•

Derby dla Dąbrowy
KS DĄBROWA
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Nie liczba stanowi o sile
CIEPIELOWICE

W dniach 10-11 września na terenie rekreacyjno-spor-
towym w Ciepielowicach odbyły się sołeckie dożynki, 
których wielkość – wydawałoby się – znacznie prze-
wyższała możliwości organizacyjne miejscowości za-
mieszkałej przez niespełna 500 mieszkańców.

Świętowanie rozpoczęto późnym popołudniem w so-
botę. Na przybyłych gości czekała zabawa taneczna z ze-
społem „Step” oraz dj-em „Igłą”. Mieszkańcy pobliskich 
miejscowości mogli słyszeć do wczesnych godzin rannych 
muzykę dochodzącą z ciepielowickiej sceny, co niewątpli-
wie świadczyło o dobrej zabawie. 

Niedzielne dożynkowanie zainaugurowała msza św. 
w Świetlicy Wiejskiej. Tuż po niej ulicami Ciepielowic 
z wójtem Markiem Leją na czele ruszył barwny koro-
wód, który zamykała i otwierała Ochotnicza Straż Pożarna 
z Dąbrowy. Nie zabrakło także pięknych dekoracji przy-
domowych i mieszkańców podziwiających przejeżdżające 
wozy.

Dalsze świętowanie odbyło się – podobnie jak poprzed-
niego dnia – na terenie rekreacyjno-sportowym, który nie-
dawno doposażono w oświetlenie. 

Organizatorzy w szczególności zadbali o najmłodszych, 
dla których przygotowano szereg atrakcji, m.in. potyczki 
sportowe, darmowe dmuchańce czy pokaz sztuk walki. 

W ramach festynu dożynkowego odbył się również 
mecz pomiędzy kawalerami a żonatymi, z którego zwy-
cięsko wyszli starsi koledzy.

Dodając do wszystkiego suto zastawiony bufet z napo-
jami chłodzącymi, ciepłe napoje i domowe wypieki, a tak-
że wspaniałą organizację – ręce same składają się do braw 
w geście uznania dla miejscowych aktywistów. Serdecznie 
gratulujemy wspaniałego przedsięwzięcia, które zgroma-
dziło tak wielu mieszkańców naszej gminy.               (red)

Pożegnanie lata
SKARBISZÓW

Dnia 11.09.2016r. odbył się w Skarbi-
szowie festyn pod hasłem  „Pożegnanie 
lata”. 

Całą imprezę rozpoczęła część dla najmłodszych. Żegnali lato tym, co 
lubią najbardziej - zabawą. Było przeciąganie liny, wyścigi , zabawy z ba-
lonami i wiele innych atrakcji, które dostarczyły mnóstwo frajdy zarówno 
dzieciom, jak i dla prowadzącej. Kiedy młodsza część mieszkańców zakoń-
czyła swoje pożegnanie, na parkiet świetlicy wiejskiej „wkroczyli starszaki” 
wraz z gośćmi, bawiąc się świetnie do białego rana.      Jadwiga Zalovskyy 
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TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Mieczysław Sienkiewicz

Złoty Październik

Październik to artysta światła i cienia,
Który swą aurą nastrój ludzi zmienia.

I malarz, który pędzlem tchnienia
Zieleń w złoto i czerwień przemienia.
Robi to od lat wielu, każdej jesieni,
Mówią o nim, że nie lubi zieleni.

Miesiąc ten różne oblicza ma,
Które pokaże?, jak Bóg da.

Gdy babiego lata nić złotą snuje
Lub też śniegiem z deszczem pluje.

Mimo wszystko lubić się da,
Bo wiele uroku on w sobie ma.

Ziemia plony wszystkie już dała,
Będzie do wiosny odpoczywała.
Pługiem wielkim zaorana rola,

Szare, szerokie i puste pola.
Ptaki z krzykiem na nich żerują, 

Do długiego lotu się szykują.

W lasach dywan z liści usłany,
Pajęczą nicią i wrzosem haftowany.
Gdy nadejdzie suche dnia południe,

Szeleści pod stopami cudnie.
Kruchy jak tafla lodu cienkiego,
Kobierzec ze snu bajkowego.

Odsłoniła swe korale jarzębina
I czerwienią wszystko wokół zaklina.

Zdjął z niej wiatr z liści odzienie,  
Aż po stóp jej szerokie korzenie. 

A gdy sosna i świerk z niej szydzi,
Ona się swej nagości nie wstydzi.

Spadają liście z drzew, spadają.
Że czas upływa szybko znak dają,
Jak ziarna piasku w klepsydrze,

Czas z kalendarza kartki wydrze.
Że czas każdemu się z rąk wymyka,
Gdy już jesień i czas października.

Poranki często usłane w szronie,
W bieli jaskrawej i rześkim tonie.

         Ziemia spowita wiotkim kokonem,  
Chłodnej mgły jesiennym welonem.

To znak, że będzie ładna pogoda,
Słońce w tym dniu otuchy doda.

Więc łapmy słońca ostatnie tchnienie,
Nim znosić będziemy chłodu brzemię.

Nim szaruga smutnej szarej jesieni
I zimy chłodnej wszystko zmieni.
I syćmy oczy października złotem,
Nim je listopad zmiesza z błotem. 

Dąbrowa, dnia 30 lipca 2016

Zawody wędkarskie w Chróścinie

W ramach obchodów Dożynek Wiejskich w Chróścinie 20 sierpnia na sta-
wach w parku dworskim zorganizowano zawody wędkarskie w dwóch ka-
tegoriach: kobiety i dzieci do lat 14 oraz mężczyźni.

CHRÓŚCINA

MĘŻCZYŹNI

	 imie i nazwisko                           szt.                 waga/g

1. WALDEMAR LATA   42         3,450
2. WERNER NICPOŃ   46  2,575
3. RUDOLF PANUSZ   30  2,350
4. KRZYSZTOF OSUMEK   15  1,075
5. WILHELM TOMASZ   19  0,775
6. DAMIAN MAJER    1  0,500
7. LESZEK BRZEZIŃSKI   1  0,225
8. HENRYK PUDEŁKO   2  0,200
9. JOACHIM PANUSCH   1  0,150

KOBIETY I DZIECI

	 imie i nazwisko                                 szt.                 waga/g
 
1. JAKUB SZCZECIŃSKI   51      1,550 
2. MICHAŁ KLESZCZEWSKI  26  1,550 
3. WANESSA NIZIK    20  1,050
4. MARCEL DWORCZAK   10  0,525
5. KRZYSZTOF I DAMIAN MALIK 8  0,375
6.WIKTOR WIENCZEK   2  0,200
7. MARCEL MOLEK    2  0,175
8. KLAUDIUSZ GONSIOR   1  0,050

WYNIKI ZAWODÓW
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Dobra zabawa na Pikniku Rodzinnym
NOWA JAMKA

20 sierpnia Rada Sołecka i Sołtys Nowej Jamki zorganizowali dla mieszkań-
ców Piknik Rodzinny. 

W trakcie imprezy przeprowadzono szereg konkursów dla młodszych i star-
szych, m. in. skoki w workach czy przeciąganie liny. Można było również spró-
bować swoich sił w strzelaniu z łuku do tarczy. Na gości czekał ponadto grill, 
napoje oraz wypieczone przez mieszkańców słodkości. Zadbano także o oprawę 
muzyczną. Dochód uzyskany z festynu (słodkości, napoje) zostanie wykorzysta-
ny na budowę zadaszenia na powstającej wiacie przy świetlicy wiejskiej.    (red)

Specjalne wyróżnienie dla dziewczyn z OSP Żelazna

Rozstrzygnięto plebiscyt Strażak Roku 2016 zorgani-
zowany przez spółkę „Pro Media”. Plebiscyt polegał na 
wyborze najpopularniejszego strażaka OSP oraz najpo-
pularniejszej jednostki OSP.

Głosowanie przeprowadzone zostało za pomocą SMS 
Premium oraz aplikacji internetowej FB. W kategorii drużyn 
zgłoszono 17 kandydatów. Wygrała  OSP Domaradzka Kuź-
nia.

Pomimo, iż w gronie kandydatek nie było jednostki 
z Żelaznej, jej kandydaturę zaproponował dh Jerzy Imbior-
ski - dyrektor zarządu wykonawczego Opolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP. Żeńskiej drużynie przyznano 
jednomyślnie specjalne wyróżnienie, podkreślając jej wyraź-
nie zasługi.

Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Żelazna (gmina Dą-
browa) to drużyna, która wywalczyła 3 razy Wice-mistrzo-
stwo Polski w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych (2007r. Płock, 2011r. Konin, 
2015r. Polanica-Zdrój). W skali kraju nie ma drugiej takiej 
jednostki, która przez 3 kolejne zawody krajowe OSP z rzędu 
zajęłaby to samo miejsce. Należy podkreślić, że zawody od-
bywają się co 4 lata, a skład drużyny się zmieniał.

Skład drużyny OSP Żelazna:
1. Lidia Baldy - Przodownik II roty
2. Paulina Pacuła - Pomocnik II roty
3. Anna Kohs - Przodownik I roty
4. Marta Pacuła - Pomocnik I roty
5. Brygida Wolnik - Rozdzielacz
6. Joanna Gładki - Mechanik
7. Wiktoria Dudek - Łącznik
8. Sara Biedron - Rezerwa
9. Justyna Rychlik – Dowódca
10. Bernard Biedron - Obsługa motopompy
11. Paweł Baldy - Kierownik drużyny

Przypomnieć tu warto pierwszy sukces drużyny z OSP Że-
lazna z 1974 roku, kiedy dziewczyny (inny skład) wywalczy-
ły pierwsze miejsce na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-
Pożarniczych samochód bojowy „żuk”.

Komisja obradowała w składzie: dh Jerzy Imbiorski (dy-
rektor zarządu wykonawczego Opolskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP),  bryg. mgr inż. Marek Kucharski 
(komendant wojewódzki PSP w Opolu) bryg. mgr inż. Adam 
Janiuk (zastępca naczelnika wydziału operacyjnego). NTO 
reprezentowali: Krzysztof Krupa (prezes zarządu Pro Me-
dia Sp. z o.o.), Justyna Duchnowska (dyrektor marketingu), 
Krzysztof Zyzik (redaktor naczelny).

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

OSP ŻELAZNA
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EDUKACJA

Po raz drugi, z Polskiej Nowej Wsi, 31 sierpnia wyruszył 
Bieg Pamięci mający na celu uczczenie tragicznej śmierci 
pierwszych ofiar cywilnych II wojny światowej oraz edu-
kację historyczną młodzieży poprzez sport.

To z lotniska obecnego Areoklubu Opolskiego startowały 
niemieckie samoloty bombardujące Wieluń 1 września 1939 
roku. Uczestnikami Biegu Pamięci byli uczniowie wieluńskich 
szkół ponadgimnazjalnych, młodzież z miasta Płońsk, które 
przewodniczy Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Miast 
Orędowników Pokoju oraz zaproszeni goście z miast partner-
skich Gminy Wieluń – Osterburga i Adelebsen. Tym razem, 
w tej wspaniałej inicjatywie, wzięli udział również uczniowie 

Zespołu Szkół w Chróścinie. Tu 
warto dodać, iż nie tylko po-
większyli grono biegaczy, ale 
też przygotowali profesjonalne 
nagłośnienie imprezy na lotni-
sku w Polskiej Nowej Wsi. Za 
tak wyjątkowe zaangażowanie 
organizatorzy, na ręce dyrekto-
ra ZS w Chróścinie Krystiana 
Iwańskiego, przekazali pamiąt-
kową koszulkę, a także album 
opowiadający o wieluńskiej he-
katombie. Całonocna sztafeta 
dotarła do Wielunia 1 września 
o godzinie 4.40, gdzie przekazała ogień pokoju biegaczom 
z Ostrzeszowa, Sieradza i Burzenina.                 KI

Uczniowie Zespołu Szkół w Chróścinie wystartowali w II Biegu Pamięci
ZS W CHRÓŚCINIE

Rowerkiem wzdłuż Odry

Ostatniego dnia czerwca zostały przekazane klucze 
z przedszkola w Prądach na ręce Rady Rodziców. Decy-
zja ta wynikała z inicjatywy rodziców wyrażających chęć 
pomalowania podczas wakacji sali przedszkolnej.

Pomysł zrodził się na ,,Dniu Mamy i Taty’’ kiedy to rodzi-
ce zadeklarowali chęć społecznej współpracy na rzecz przed-
szkola. Pani dyrektor wraz z nauczycielkami bardzo chętnie 
poparła tę inicjatywę, postarano się więc o środki finansowe 
na ten cel. Przychylnie do działań rodziców ustosunkował się 
również Urząd Gminy Dąbrowa, dzięki któremu uzyskano 
pieniądze na remont. Praca więc mogła nabrać tempa. Ro-
dzice zakupili materiały remontowe i przez dwa tygodnie po 
godzinach własnej pracy poświęcili czas dla przedszkola. 
Podczas pracy podkreślali, że robią to przede wszystkim dla 
własnych dzieci, gdyż one większość czasu spędzają w przed-

szkolu. Dodatkowo okazało się, że był to dobry sposób na 
wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń związanych 
z rodzicielstwem.  Efekty pracy pobudzały nowe pomysły 
na wystrój sali, dlatego też skierowano prośbę do miejsco-
wego plastyka p. Małgorzaty Żytyńskiej o namalowanie na 
ścianach bajkowych postaci. Tak powstał ,,Smerfny świat’’. 
Dzisiaj można już podziwiać cały kunszt pracy wszystkich 
zaangażowanych, dzięki którym przedszkole nabrało nowego 
blasku.
 Zaangażowanym w odnowienie sali naszego przed-
szkola dziękuje dyrektor, nauczyciele i przede wszystkim za-
skoczone niespodzianką przedszkolaki.             Anna Puzik  

Wakacje w przedszkolu w Prądach
PP W PRĄDACH

Już po raz kolejny opiekunki Koła Turystycznego mgr Gra-
żyna Frejus oraz  Koła Regionalnego mgr Maria Sikora zor-
ganizowały w sobotę 10 września dla chętnych uczniów  Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Naroku wycieczkę rowerową. 

Tym razem szlak 
wiódł ścieżką rowe-
rową wzdłuż rzeki 
Odry.  Celem wyjaz-
du było pokazanie 
wyjątkowych walo-
rów przyrodniczych 
oraz kulturowych 
obszaru objęte-
go ochroną Natura 
2000.

Uczestnicy wycieczki wyjechali z Naroka, a następnie 
udali się w kierunku Wielopola i dalej do widocznych z dale-
ka nadodrzańskich wałów przeciwpowodziowych, docierając 
na rozległe starorzecze Odry, zwane Gęsim Stawem. Są tu 

stanowiska chronionych 
roślin wodnych: grzybie-
nia białego oraz innych 
roślin wodnych. 

Na skraju jednego 
z oczek wodnych rośnie 
potężny dąb  zwany Dę-
bem Klara, znany w okoli-
cy pomnik przyrody  opie-
wany w legendach. Jedna 
z nich mówi o dramacie 
dwojga kochanków: chło-
piec zginął z rąk ojca swej 
ukochanej, a ten na miej-
scu tragedii posadził dąb, 
by ukoić ból córki.  

Uczniowie jednoznacz-
nie stwierdzili, że wy-
cieczka się udała. Dopisa-
ła pogoda, a i była okazja 
ucieszyć oczy ciekawymi 
okazami spotykanych ro-
ślin oraz  zwierząt.               
														 													MS

PSP NAROK
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Balladowo i kabaretowo na Zamczysku
8 Zamczysko już za nami. Znakomita at-
mosfera, znakomita publiczność i świetne 
teksty, a wszystko w magicznej scenerii 
dąbrowskiego zamku. Tak w kilku sło-
wach można podsumować tegoroczne 
Spotkania z Poezją Śpiewaną. Jednak 
obraz byłby niepełny. Warto zatem kilka 
słów więcej o tej Imprezie powiedzieć. 

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie zaprosił do wy-
stępów dwunastu wykonawców, z których 
jedynie Czerwony Tulipan już kiedyś na 
Zamczysku gościł. Pozostali zagrali tu po 
raz pierwszy. Można było mieć obawy, czy 
nowe nazwiska, nowi wykonawcy będą po-
trafili ująć za serce dąbrowską publiczność. 
Ale to obawy płonne. Wyrobiona i prze-
siąknięta poezją publika znakomicie przy-
jęła zaproszonych wykonawców i ze strony 
Organizatorów należy się naszym Miesz-
kańcom głęboki ukłon za taką postawę. 
Z drugiej strony nie było to na wyrost, bo też 
wykonawcy wykazali się naprawdę wyso-
kim kunsztem artystycznym. Dzisiaj Zam-
czysko jawi się jako jeden z ważniejszych 
przeglądów Poezji Śpiewanej w Polsce i ta 
renoma działa niezwykle mobilizująco na 
zapraszanych Artystów. W ciągu dwóch dni 
koncertów na dąbrowskiej scenie pojawili 
się ciekawi polscy wykonawcy nurtu poe-
tyckiego, między innymi Kuba Blokesz, 
Leonard Luther, Anna Ciaszkiewicz, Jacek 
Stęszewski, Aga Kostencka z Andrzejem 
Marczyńskim czy zespoły Sklep z Ptasimi 
Piórami i CelticTree. Dla wszystkich warto 
było poświęcić kilka chwil piątkowego i so-
botniego wieczoru!

Pierwszy dzień Festiwalu rozpoczęła Ju-
lia Rams. Jej krótki występ był nagrodą za 
zwycięstwo w tegorocznym Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej Bumerang 
we Wrocławiu. Dziękujemy i wierzymy, że 
występ w Dąbrowie będzie dla tej wyko-
nawczyni nie tylko miłym wspomnieniem, 
ale tez bodźcem do dalszej pracy muzycz-
nej. Po Julii, z debiutanckim recitalem, wy-
stąpiła Sylwia Janowska. Zaprezentowała 
własne teksty do skomponowanej przez sie-
bie muzyki. Mimo młodego wieku autorki, 
poznaliśmy utwory głębokie, przemyślane. 
Doświadczenie zdobyte na licznych festiwa-
lach piosenki poetyckiej w Polsce zaowo-
cowało niezwykle subtelnym, lirycznym, 

ale też głębokim 
materiałem, świet-
nie przedstawionym 
i ciepło przyjętym 
przez publiczność. 
Wypada nam czekać 
na pierwszą płytę, 
która, jesteśmy o tym 
przekonani, znajdzie 
swoich nabywców 
i fanów! Przedpre-

mierowe utwory zaprezentował nam także 
Grzegorz Grunwald. Jego nazwisko coraz 
częściej pojawia się na festiwalowych afi-
szach, a także na indywidualnych recitalach. 
W pełni zasłużenie! Ciepły głos, niebanalne 

teksty i świetna technika gitarowa sprawia-
ją, że koncertów pana Grzegorza słucha się 
z ogromną przyjemnością. I w tym przypad-
ku czekamy na płytę, bo wierzymy, że ten 
materiał na nią naprawdę zasługuje.       

Pierwsze trzy występy były tak napraw-
dę przygrywką, ale też wyznacznikiem 
drogi tegorocznego Zamczyska. Poezja, 
ballada, świetna gra instrumentalistów 
i wysmakowany humor to cztery punkty 
styczne, którymi można połączyć wszystkie 
występy. Przepełniony liryką i kobiecym, 
wręcz filuternym humorem występ dała 
na Zamczysku Anna Ciaszkiewicz. Głos 
wyrobiony przez lata na scenie szantowej, 
urzekający ciepłem i kołysząca barwą spra-
wił, że widownia dała się ponieść bajkowo-
nostalgicznemu repertuarowi, okraszonemu 
krotochwilnym uśmiechem kobiecej prze-
kory.  Swoje dwudziestoletnie sceniczne do-
świadczenie Artystka umiejętnie sprzedała 
dąbrowskiej publiczności. Jak zaznaczyła 
na wstępie koncertu – stara się gitarową 
muzyką oraz poetyckim słowem nastrajać 
i leczyć ludzkie serca. Bez wątpienia jej się 
to udało, a wciągnięta do wspólnego śpie-
wania widownia nie wypuściła Artystki bez 
obowiązkowego bisu. W maju tego roku 
ukazała się na rynku jej solowa, debiutancka 
płyta pt. „Ballady ponad mgłą” i dzięki temu 
wielu chętnych muzykę Anny Ciaszkiewicz 
zatrzymało na dłużej. 

Bisy i aplauz towarzyszyły wszystkim 
wykonawcom. Na wspólne śpiewanie po-
rywali się jednak nieliczni. Wśród nich był 
Leonard Luther. Na scenie obok Leonarda 

rozgościła się Aleksandra Bacińska, autorka 
znakomitej większości utworów wykony-
wanych przez Luthera, która swoimi sło-
wami opowiadała historię prezentowanych 
piosenek. Ten kontekst i koloryt dodały nie-
zwykłości występowi. A że teksty dowcipne 
i niebanalne, szybko zostały podchwycone 
przez widownię i wraz z muzykami wspól-
nie odśpiewywane. Wielu na czas koncertu 
mogło wspomnieniami sięgnąć do czasów 
studenckich, a dla innych był to przykład 
barwnych opowieści ze świata liryki, balla-
dy. Ci, którzy zasmakowali w tej niezwykłej 
krainie rodem z Bydgoszczy, mogą sięgać 
po utwory Leonarda uwiecznione na au-
torskich płytach. Wielu bez wątpienia tak 
uczyni!   

Czarodziejski klimat kołyszącej balla-
dy i niezwykłych wędrówek poetyckich 
Osipa Mandelsztama zaprezentował  Sklep 
z Ptasimi Piórami. Ta szczecińska formacja 
w niezwykły sposób roztańczyła wyobraź-
nię i poszerzyła przestrzeń w Dąbrowie. 
Ciepły piątkowy wieczór zabrzmiał rytma-
mi niemal portugalskich kafejek, zabierając 
w tę wędrówkę setki ludzi. Kilkadziesiąt 
płyt przywiezionych przez Zespól zniknęło 
w błyskawicznym tempie. Nas to nie dziwi! 
Wszak grupa ta od czterech dekad coraz to 
młodsze pokolenia wciąga w swój muzycz-
ny świat i coraz to młodsze pokolenia dają 
się uwieść ciepłemu głosowi Ryszarda Le-
oszewskiego, jego gitarze i szalejącemu na 
perkusji Groszkowi. A wszystko za sprawą 
stylu muzyki „sklepowej” i klimatu dąbrow-
skiego koncertu. Ze swej strony zazdrości-
my, ale i podpisujemy się pod tym, że Sklep 
z Ptasimi Piórami jest prawdziwie poetycką 
wizytówką kulturalną dla Szczecina. 

Piątkowy wieczór zakończył koncert ol-
sztyńskiej grupy Czerwony Tulipan. Czego 
tu nie było! Był kabaret w najlepszym wyda-

niu, piękne ballady Nohavicy (Kometa, Sa-
rajewo) w wykonaniu Krystyny Świąteckiej, 
fantastyczne show Ewy Cichockiej (np. 
Lokomotywa po czesku, kabaretowe mo-
nologi). a wszystko zaprawione solówkami 
gitarowymi Andrzeja „Paco” Czamary. Jeśli 
dodamy, że w ciągu niemal dwugodzinnego	
występu zespół zaprezentował największe 
przeboje towarzyszące nam od ponad 30 lat 
– to wszelki komentarz jest zbędny. Stefan 
Brzozowski – lider Tulipana, po koncercie 
sam stwierdził, że atmosfera tegorocznego 
Zamczyska niezwykle go uskrzydliła na 
scenie. Podświetlona wielobarwnie lipa, 
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przywiodła mu na myśl taką sama lipę, 
która towarzyszyła przez lata Olsztyńskim 
Spotkaniom z Poezją na tamtejszym zamku, 
a którą to lipę wichura niedawno połamała. 
Dzięki widowni, otoczeniu, świetnym aku-
stykom, ale przede wszystkim niepowtarzal-
nemu klimatowi Dąbrowy – udało mu się 
wykrzesać niezwykłe pokłady muzycznego 
czaru i zaprezentować  na scenie. Bisom nie 
było końca, a ci którym mało było poezji, 
dopełnili wieczór przy wspólnym ognisku. 

Drugi dzień Zam-
czyska rozpoczęły 
warsztaty muzyczne. 
Tym razem podzielone 
na dwie części: wo-
kalną i instrumentalną. 
Poprowadzili je lider 
zespołu Celtic Tree 
Tomek Fojgt wraz z Ju-
styną Mihułką. Uczest-
nicy przez prawie czte-
ry godziny korzystali 

z wiedzy i doświadczenia obojga instruk-
torów, a na pamiątkę otrzymali stosowne 
certyfikaty. 

Sobotnie wystę-
py rozpoczął duet in-
struktorek ze Studia 
Piosenki z Dąbrowy: 
Jarosławy Letki i 
Magdaleny Janoszki. 
Czysty głos, blueso-
wy rytm i harmonia 
dźwięków zagościły 
na kilkadziesiąt minut 
na naszej scenie. Pio-
senki znanych polskich artystów, jak choćby 
Grażyny Łobaszewskiej – obu Artystkom 
udało się odświeżyć i zaprezentować w no-
wych aranżach, dzięki czemu kompozycje 
znalazły swoją drugą młodość, a widownia 
na nowo mogła je odkryć. A że publiczności 
spodobał się ten mini-recital świadczy fakt, 
że bez bisów nie chciała obu piosenkarek 
puścić.

Kolejnym wykonawcą był duet z Wej-
herowa: Aga Kostencka i Andrzej Marczyń-
ski. Ich występ przeniósł nas do niewielkich 
klubowych sal, gdzie w kameralnej scenerii 
rozbrzmiewa poezja. Wyrazistość mądrych 
słów niezwykle ciepło wybrzmiała na sce-
nie, ukazując publiczności kolejny wymiar 
piosenki poetyckiej – tej utożsamianej ze 
skupieniem i zadumą, bez fajerwerków. 
Gdzie liczy się słowo, a nie zbędny gest.  
Po tej porcji zadumy przyszedł czas na 
poezję irlandzkich bardów w wykonaniu 
Celtic Tree. Początkowo nieśmiało, z każ-
da minutą zespół rozkręcał się na scenie, by 
w końcu porwać do wiru celtyckiego folku 
nie tylko publikę, ale także konferansjerów. 
Bo przy tej muzyce nie sposób usiedzieć! 
Ciepły wokal Iri Matuszkiewicz, wspierany 
głosem i brzmieniem instrumentów struno-
wych Tomka Fojgta, ze snującym się śpie-
wem skrzypiec Agnieszki Kalisz-Dzik oraz 
muzyką instrumentów rodem z Zielonej 

Wyspy w wykonaniu Pawła Rewuckiego 
i Kuby Szczygła – to wszystko na godzinę 
zawładnęło dąbrowska sceną. Było zarów-
no lirycznie, jak i tanecznie.

Lirycznie było 
także na koncercie 
Kuby Blokesza. 
Teksty Stachury, 
Nohavicy (ponow-
nie usłyszeliśmy 
Kometę), a także 
własne kompozycje 
– świetnie okraszone 
muzyka gitary i wio-
lonczeli. Przejmują-

cy, docierający do wnętrza odbiorcy wokal 
i siła przekazu wyśpiewywanych utworów 
– to bez wątpienia największe atuty wystę-
pu Kuby Blokesza. Artysta wymusił nie-
wielkimi środkami niezwykłe skupienie 
publiczności w przedstawianym przez sie-
bie świecie liryki. Mimo pleneru, chwilami 
sielankowej atmosfery na obrzeżach kon-
certu, udało mu się przykuć uwagę widowni 
i poprowadzić ją we własne światy. Gorący 
aplauz po każdym utworze oraz bisy były 
wyraźnym sygnałem wdzięczności za ten 
występ.

Jacek Stęszewski do sobotniego wieczoru 
był dla wielu osobą znaną jedynie jako lider 
rockowego zespołu Koniec Świata. Jednak 
od pierwszej chwili, kiedy zabrzmiał jego 
wokal i niezwykle soczysta gitara, porwał 
publikę w poetycki świat swoich kompozy-
cji z płyty „Księżycówka”. Sentymentalna 
podróż po czasach rzeczywistości PRL-u, 
zakrzywiona wyobraźnią artystyczną Jacka 
Stęszewskiego i wzmocniona zachrypnię-
tym wokalem – napełniła energią zieloną 
przestrzeń zamkowego parku. Wśród pub-
liczności pojawiały się głosy, że sposób 
wykonania Stęszewskiego przypomina im 
energię koncertów Jacka Kaczmarskiego 
– z podobnym pazurem i wrażliwością ar-
tystyczną. I pewnie coś w tym było. Warto 
nadmienić, że w ponad godzinnym wystę-
pie mieliśmy okazję usłyszeć także utwory 
premierowe, które dopiero za kilka miesię-
cy szersza publiczność pozna z najnowszej 
płyty Stęszewskiego. Zaraz po Zamczysku 
Artysta wszedł do studia i już zgrywa naj-
nowszy materiał. W Dąbrowie bez wątpie-
nia zyskał kolejne, liczne grono fanów. 

Finałem Zam-
czyska był występ 
Zespołu Reprezen-
tacyjnego. Opisać 
wrażenia w kilku 
linijkach po tym, 
jakże soczystym 
występie, to trochę 
tak, jak nie powie-

dzieć nic. Bo też co tam się działo! Ponad 
dwie godziny barwnej, chwilami mocno do-
sadnej poezji Lluisa Llacha, Georgesa Bras-
sensa, Boba Dylana, kabaretowy humor, 
krotochwilne opowieści Jarosława Gugały 
i Filipa Łobodzińskiego, a wszystko w nie-

co absurdalnym klimacie rodem z Monty 
Pythona. Piosenki własne, piosenki filmo-
we, cięte riposty i puszczane co chwila do 
widowni „oko” podtekstów nie pozwalało 
choć na moment oderwać się od tego wystę-
pu, by niczego nie uronić. Muzycy w zna-
komitej formie dali popis w najlepszym 
stylu piosenki kabaretowej i pełnej liryki, 
gdzie słowo nie potrzebuje wielu ozdobni-
ków, żeby wyrazić niesioną treść. Jeśli do-
damy, że w czasie występu Zespołu Repre-
zentacyjnego po raz trzeci na Zamczysku 
zabrzmiały teksty Nohavicy – można sobie 
wyobrazić,  z jaką mieszanką wybuchową 
mieliśmy do czynienia. I taką energią zosta-
liśmy uraczenia na koniec Zamczyska, by 
móc czekać na kolejną odsłonę tej Imprezy 
za rok.                       Zbigniew Janowski

ZZ
Za okazaną pomoc dziękujemy!

Organizatorom ZAMCZYSKA: 

Gminie Dąbrowa, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, Marszałkowi 
Województw Opolskiego oraz nieocenionym 
wolontariuszom, którzy spisali się na medal.

Głównym Sponsoram ZAMCZYSKA, 
firmom:

- OPEX S.A. www.opex.com.pl
- GAZ-SYSTEM S.A. Operatorowi Gazocią-
gów Przesyłowych www.gaz-system.pl. Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SY-
STEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej 
gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SY-
STEM S.A. jest transport paliw gazowych 
siecią przesyłową na terenie całego kraju, w 
celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych 
oraz do odbiorców końcowych podłączonych 
do systemu przesyłowego.

Sponsorom, firmom:

-  MM Systemy Sp. z o. o
- Zakład Technologii Wysokoenergetycznych 
Explomet S.j.
- Andrzej Holek. Lakiernictwo Samochodo-
we
- BCh Chwaliński. Autoryzowany Dealer For-
da 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RSP 
Wydrowice www.rspwydrowice.home.pl
- Praxi-Dent Opole www.praxident.pl
- Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina
Partnerom Imprezy: 
- TAURON Dystrybucja S.A. www.tauron-
dystrybucja.pl
- Opolskie PKS S.A. www.pks.opole.pl
- Uniwersytet Opolski
- Besco Ewa Wyrwas
- OSP Dąbrowa
- Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby”

Patronom Medialnym: 

Radio Opole SA, TVP3 Opole, Radio Vanessa, 
Radio Park, Radio Doxa, Nowa Trybuna Opol-
ska, Nowa Gazeta, Tygodnik Ziemi Opolskiej, 
GrupaLokalna.pl, KrainaŁagodności.pl
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Zajęcia plastyczne 
Serdecznie zapraszamy na lek-
cje rysunku i malarstwa odby-
wające się w każdą sobotę od 
godziny 9 do 11 w świetlicy 
w Karczowie (ul. Szkolna 2). 
Zajęcia prowadzone są głów-
nie dla dzieci, choć tematyka 

zajęć jest uniwersalna i z pewnością zadowoli również 
starszych odbiorców. Warsztaty plastyczne prowadzi 
studentka architektury.  Do zobaczenia na zajęciach!         
	 							 	 											Apolonia Browarska

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie prowadzi do 30 września nabory do kół zainteresowań

Nauka gry na gitarze prowadzona jest 
w każdą środę w świetlicy w budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej przy 
ulicy Niemodlińskiej 69 w Chróścinie 
w godzinach 15.30 -19.30. Zajęcia są 
przeważnie grupowe. Podczas war-
sztatów gitarowych uczniowie pozna-
ją akordy, nuty i tabulatury gitarowe. 
Grupy są zróżnicowane zarówno pod 
względem wieku: od najmłodszych 6-

7 lat do dorosłych,  jak i stopnia zaawansowania gry.  W repertuarze pro-
gramu zajęć są kolędy, muzyka klasyczna, a także współczesne przeboje 
polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Nabyte umiejętności ucznio-
wie prezentują na występach  przed rodzicami, jak i w szerszym gronie.             
	 	 	 	 	 										Małgorzata Guziałowska

Chcesz nauczyć się robić wspa-
niałe zdjęcia i poznać tajniki foto-
grafii oraz  sprzętu fotograficznego? 
Zapisz się na warsztaty fotograficz-
ne organizowane przez GOKiR w 
Dąbrowie. Dowiesz się tu, jakie 
możliwości daje aparat fotograficz-
ny, żeby wyrazić na zdjęciu emo-
cje, własną wrażliwość i spojrzenie 
na otaczający nas świat; poznasz 
zasady kompozycji i kadrowania, 
zagłębisz się w szczegóły fotografii 
tematycznej. Co roku mamy możli-

wość podziwiania postępów i umiejętności uczestników zajęć na wystawach or-
ganizowanych w Galerii Na Schodach Urzędu Gminy w Dąbrowie, a niektórzy 
prezentowali już także swoje prace na wystawach indywidualnych poza gminą. 

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w budynku biblioteki w 
Karczowie w godzinach popołudniowych. Dokładne terminy zostaną ustalone 
na spotkaniu organizacyjnym w czwartek 13 października o godz. 17.00, na któ-
re serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji pod 
numerem tel. 609 547 182.                                 Jolanta Widuch

Jedno ze zdjęć uczestniczki warsztatów.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza 
chętnych na zajęcie grupy teatralnej. W pro-
gramie m.in. elementarne zadania aktorskie, 
dykcja, emisja głosu, wiersz, proza, ruch sce-
niczny.  Grupa teatralna przy GOKiR działa od 

kilku lat i wielokrotnie występowała już na terenie gminy (i nie tylko). Zajęcia 
prowadzi zawodowy aktor. Jeśli skończyłeś 13 lat i chcesz do nas dołączyć, to 
zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 15:15 do budynku Gimnazjum w 
Chróścinie. Zajęcia w pełni bezstresowe.     
	 	 	 	 	 	 													Tomasz Stochniał

Zespół Mażoretkowy „Tu-
pot” działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie zaprasza na zaję-
cia w nowym roku szkolnym 
2016/2017 do swoich czterech 
grup wiekowych: przedszkolnej 

rekreacyjnej (do 8 lat), kadetek (8-11 lat), juniorek (12-
14 lat), seniorek (15 lat i więcej).

Zajęcia obejmują naukę: tańca, podstaw tańca kla-
sycystycznego, operowania  rekwizytem (pałeczką 
mażoretkową/pomponem), podstawy akrobatyki, gim-
nastyki i rytmiki. Warsztaty odbywają się dwa razy w 
tygodniu w hali w Dąbrowie – środy oraz na świetlicy 
w Ciepielowicach – piątki.

Zapraszamy wszystkich chcących nauczyć się tań-
czyć, nawiązać nowe przyjaźnie, polepszyć swoją ko-
ordynację ruchową, zwiększyć swoją pewność siebie i 
samodyscyplinę.

Gwarantujemy udział w wstępach i dobrą zabawę.
Dodatkowe informacje o zajęciach można uzyskać w 
GOKiR.Zapraszam serdecznie.       Barbara Kajdzik

Studio Piosenki działające przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dą-
browie serdecznie zaprasza wszystkich 
melomanów na zajęcia wokalne. Zajęcia 
odbywać się będą w środy w godz. 13-17 
w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie. 
W programie: interpretacja piosenki, 
emisja głosu, przygotowanie do pracy na 
scenie. Zapraszam dzieci, młodzież i do-

rosłych pragnących rozwijać swój talent muzyczny. Więcej informacji pod 
numerem 606470807.                Magdalena Janoszka

Grupa teatralna

Zostań mażoretką!

Warsztaty fotograficzne

Ognisko muzyczne - gitara

Twoje pasje bez granic
Gminna Orkiestra Dęta 

Wind Power działa przy 
GOKiR Dąbrowa. Zosta-
ła założona w roku 2012 
i liczyła początkowo... 7 
osób. 

Dzięki wytrwałości, 
pracy i zaangażowaniu w kształcenie młodzieży skład 
przez kolejne lata stopniowo powiększał się i obec-
nie w orkiestrze gra ponad 20 osób. Dobra atmosfera 
i radość z grania muzyki powodują, iż poziom wyko-
nawczy stale rośnie , a w każdym sezonie Orkiestra 
poszerza swój repertuar o kolejne pozycje, grając mu-
zykę zarówno marszową, jak i filmową czy przeboje 
muzyki pop. Uświetnia swoimi występami imprezy 
okolicznościowe na terenie Gminy Dąbrowa, dożyn-
ki, a także koncertuje poza Gminą. Od dwóch lat cały 
skład orkiestry wyjeżdża w trakcie ferii zimowych na 
kilkudniowe muzyczne warsztaty, gdzie pracuje nad 
nowym repertuarem.

W orkiestrze może grać każdy kto...chce grać. My 
już się nim zajmiemy :) Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy mają chęć poznać tajniki gry na instrumencie dętym 
drewnianym lub blaszanym i wspólnie spędzić trochę 
czasu. Próby Orkiestry odbywają się raz w tygodniu w 
Świetlicy Wiejskiej w Karczowie o godz. 19.30. 

Orkiestrę prowadzi Jan Swaton we współpracy z 
Andrzejem Wilczyńskim.                  Jan Swaton

Dołącz do orkiestry


