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Witajcie w szkole!

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Wszystkie placówki oświatowe w Gminie Dąbrowa wystartowały zgodnie z planem. W tym roku szkolne progi przywitało
69 pierwszoklasistów, z czego 14 sześciolatków.
W sumie w naszych szkołach do nauki przystąpiło
735 uczniów. A do przedszkoli przyszło 280 dzieci.
O sytuacji naszej gminnej oświaty rozmawiamy
z dyrektorem Gminnego Zespołu EkonomicznoAministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie,
Januszem Staszowskim.
Rozmowa na stronach 4-5
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Kultura, sport i... wybory
W naszej gminie ostatnio bardzo dużo się działo, w dodatku na wielu płaszczyznach. W dziale „lokalna polityka” poznaliśmy nowego sołtysa Sławic,
a 23 września przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy (już po
zamknięciu gazety). Kultura, to przede wszystkim IV Zamczysko. Spotkanie
z poezją śpiewaną zgromadziło wokół dąbrowskiego zamku mnóstwo gości
z całej Polski. Gwiazdą dwudniowego muzycznego maratonu był Andrzej Sikorowski, ale znakomite występy dali wszyscy uczestnicy. Oświata przywitała
się z nowym rokiem szkolnym. W dziedzinie inwestycji też było niczego sobie.
Oddano do użytku piękne boisko w Sławicach, ruszyły także inne duże inwestycje, czyli Orlik w Chróścinie i sala gimnastyczna w Dąbrowie. W najnowszym newsletterze zapowiadamy też szczególne spotkanie uczniów ze swoją
nauczycielką. Teraz zdjęcie i krótka zajawka, za miesiąc reportaż.
Warsitz za Wacławczyk
2 września mieszkańcy Sławic wybrali
nowego sołtysa. Kadencję zakończyła Weronika Wacławczyk, a jej miejsce zajął
Janusz Warsitz. Z nowym gospodarzem
sołectwa rozmawiamy na stronach 6-7.
Wracamy do nauki
Dla dzieci zła nowina - rozpoczął się
nowy rok szkolny, a więc koniec wakacji. Do nauki przystąpiło 735 uczniów,
w tym 69 pierwszoklasistów, z czego 14
sześciolatków. Do przedszkoli poszło 280
maluchów. O gminnej oświacie więcej
w wywiadzie z dyrektorem GZEASiP, Januszem Staszowskim na stronach 4-5.
Wystaw wielkie gabaryty
Przypominamy, że w dniach 26-27
września br. na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 26.09 w Mechnicach, Chróścinie,
Prądach, Siedliskach, Karczowie, Wrzoskach i Dąbrowie. 27.09 w Sławicach,
Żelaznej, Niewodnikach, Naroku, Skarbiszowie, Ciepielowicach, Nowej Jamce
i Lipowej. Zbiórka przeznaczona jest dla
właścicieli nieruchomości, którzy posiadają umowę z Remondisem.
Nagrodzona Korona
Korona z Wrzosek została wyróżniona
w kategorii koron kłosowych na XII Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Przyworach. Gratulujemy! Przypominamy,
że to właśnie ta korona zajęła 1. miejsce
podczas dożynek gminno-parafialnych. W
Przyworach 1. miejsce przypadło sołectwu
Nowe Siołkowice
Orlik już się buduje
W poprzednim numerze zapowiadaliśmy, że ma ruszyć program rządowo-samorządowy, czyli budowa Orlika.
W połowie sierpnia prace w Chróścinie
rzeczywiście wystartowały. Koszt inwestycji to 1 419 000,00 zł, z czego 653
000,00 zł będzie pochodzić z Minister-



stwa Sportu i Turystyki, a 13 000,00 zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Planowany termin zakończenia robót to 31 grudnia 2012 r.
Projekty czekają na uwagi
Do 25.09. wyłożone są projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla potrzeby linii 110 kV. Do 10.10. można składać uwagi do projektów. Pełny tekst ogłoszeń znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej UG Dąbrowa bip.gminadabrowa.pl w zakładce „Ogłoszenia 2012”.
Obwieszczenia zostały zamieszczone na
tablicy ogłoszeń w UG Dąbrowa oraz na
wiejskich tablicach w: Lipowej, Prądach,
Sokolnikach, Dąbrowie i Chróścinie.
Będzie piękna sala gimnastyczna
W połowie sierpnia rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej w Dąbrowie. Koszt
inwestycji to ponad 3 500 000,00 zł. Około
1 300 000,00 zł będzie pochodzić ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakończenie budowy planuje się na koniec
2013 roku. Budowana sala gimnastyczna

wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół
w Dąbrowie będzie przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych oraz gier (na przepisowej pełnowymiarowej powierzchni):
piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa oraz wyposażona w 4 kosze treningowe do koszykówki na ścianach bocznych
i drabinki gimnastyczne. Przy hali zrealizowane zostanie zaplecze sali gimnastycznej w łączniku z magazynem na sprzęt
sportowy, zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniem trenera, pokojem
nauczycielskim oraz salka kultury fizycznej. Więcej na ten temat w następnym
numerze „Życia Gminy Dąbrowa”.
Wybory uzupełniające
do Rady Gminy Dąbrowa
Już po zamknięciu gazety odbyły się u
nas wybory uzupełniające do Rady Gminy
Dąbrowa z okręgu nr 3, obejmującego sołectwa Dąbrowa, Prądy i Siedliska. Wybrany został następca zmarłego 14 maja br.
Stanisława Królikowskiego. W najbliższym numerze sylwetka nowego radnego.
Spotkanie klasowe po latach
Takie uroczystości są zawsze wyjątkowe. Maria Śmigulec, wychowawczyni od
I do VIII klasy dzieci z lat 1969-1977 w
sławickiej podstawówce (rocznik 1962)
spotkała się ze swoimi uczniami 35 lat
po zakończeniu ich nauki. - Sami to zorganizowali, to dla mnie piękne przeżycie,
bo to trochę moje dzieci. Wcześniej spotkaliśmy się w 2002 roku, z okazji 25-lecia
ukończenia przez nich szkoły. Większość
przyjechała z Niemiec - wspomina Maria
Śmigulec. Reportaż ze spotkania po latach
w najbliższym wydaniu „Życia Gminy
Dąbrowa”. Na zdjęciu uczestnicy spotkania. W środku Maria Śmigulec. (red)
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Wstęga przecięta, boisko w Sławicach oficjalnie otwarte!

Zapłonął nawet znicz!
O wielofukcyjnym, nowiutkim i ślicznym boisku przy PSP w Sławicach pisaliśmy już w lipcowm numerze „ŻGD”. Teraz oficjalnie już możemy ogłosić, że
obiekt został oddany ludziom. Wójt Marek Leja, Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wieczorek i sołtys Sławic Janusz Warsitz przecięli wstęgę, proboszcz parafii w Sławicach Piotr Kondziela obiekt poświęcił, zaś dzieci, rodzice, urzędnicy i radni sprawdzili murawę w trzech dyscyplinach sportowych (piłce nożnej,
koszykówce i siatkówce). Wszystko wypadło bez zarzutu.

U

roczyste otwarcie boiska miało przemiły i wielowątkowy charakter.
Dzieci stworzyły sztafetę z symbolicznym
zniczem olimpijskim (świetny pomysł!),
zaprezentowały krótki program artystyczny (m.in. nowatorskie przedstawienie bajki pt. „Kopciuszek”) i zademonstrowały
kilka dyscyplin sportowych, które mogą
być uprawiane na nowym obiekcie. Cały
program powstał pod czujnym okiem nauczycieli ze sławickiej szkoły. Umiejętności zaprezentowały także mażoretki oraz
gminna orkiestra dęta, czyli grupy działąjące przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Rekreacji w Dąbrowie.
- Dzisiaj muszę wystąpić przed wami
z kartką, choć zwykle tego nie czynię. Nie
dlatego, że się starzeję, ale nie chciałbym
nikogo pominąć, komu należy się słowo
„dziękuję” za pomoc przy realizacji tej inwestycji - rozpoczął swoje krótkie przemówienie Wójt Marek Leja. I miał rację, bo
lista zasłużonych rzeczywiście krótka nie
była... My wspomnijmy choćby podziękowanie dla księdza Piotra Kondzieli, który dobrowolnie zrezygnował z ubiegania
się o środki finansowe w ramach dużych
projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zatem Urząd Gminy mógł
właśnie wystarać się o spore pieniądze na
ten cel (ok. 216 tys.), uzupełniając środkami z budżetu gminy (ok. 116 tys.).

Otwarcie obiektu uświętniła m.in. Prezes Rejonowego Oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Opolu, Marzena Sedlaczek, która wręczyła odznaczenia „Przyjaciel Dzieci” Wójtowi Markowi Lei,
Przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi
Wieczorkowi oraz Dyrektorowi GZEASiP Januszowi Staszowskiemu.
Gości było zresztą więcej, że wymieńmy choćby Kawalerów Orderu Uśmiechu:
Teresę i Kazimierza Jednorogów oraz
Helenę Wąchałę. Organizatorzy uroczystości wpadli na miły pomysł, każdemu
z honorowych gości wręczając pamiątkowy medal z okazji powstania boiska.

WRZESIEŃ

Premierowe mecze na nowym obiekcie sędziowali nauczyciele wychowania
fizycznego: z Chróściny - Paweł Staszak (siatkówka, koszykówka) i Dariusz
Lewandowicz z Żelaznej (piłka nożna).
A wszystko zakończyło starcie siatkarskie
Urzędnicy kontra Radni.
- Po ostatnim meczu piłkarskim, w czasie Festynu Dębowego, złapaliśmy za dużo
kontuzji, więc postanowiliśmy spróbować
sił w mniej kontuzjogennej dyscyplinie zaznaczył przed pojedynkiem wójt. Przyznajmy, siatkówka nie okazała się mocną
stroną jednych i drugich, bo tylko z rzadka
dochodziło do emocjonujących wymian,
a na boisku częściej rządził przypadek
aniżeli umiejętności. Ostatecznie wygrali
Urzędnicy, choć w trakcie tego starcia najważniejsze było... oświetletnie. Mecz rozgrywany był po zmroku i należało sprawdzić, czy także ten element wyposażenia
nowego obiektu nie zawiedzie. Możemy
być spokojni, jak cała reszta, boisko zdało
egzamin na piątkę. Goście, pomysłodawcy
obiektu oraz jego wykonawcy także! Teraz tylko pozostaje mieć nadzieję, że nowa
inwestycja codziennie służyć będzie nie
tylko mieszkańcom Sławic, ale wszystkim
w gminie. Bo o to chodziło, gdy padł pomysł zbudowania boiska wielofunkcyjnego w Sławicach.
(d)



SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Janusz Staszowski - dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Dąbrowie

Nowy rok szkolny rozpoczęty!
Rozpoczął się nowy rok
szkolny. Wszystkie placówki oświatowe wystartowały zgodnie z planem. W tym
roku szkolne progi przywitało 69 pierwszoklasistów,
z czego 14 sześciolatków. W
sumie w naszych szkołach do
nauki przystąpiło w tym roku
735 uczniów. A do przedszkoli przyszło 280 dzieci.
O sytuacji naszej gminnej
oświaty rozmawiamy z dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Aministracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Dąbrowie, Januszem Staszowskim.

re wyraziło pozytywną opinię na otwarcie
trzech gimnazjów.
Przyjazne i bliskie dziecku

Dlaczego trzy gimnazja
- Jak szczegółowo wygląda sieć szkół i
przedszkoli w naszej gminie?
- Mamy dwa zespoły szkół. Jeden
w Chróścinie, drugi w Dąbrowie. Każdy
z nich posiada publiczną szkołę podstawową i gimnazjum, jedno niezależne gimnazjum w Żelaznej i dwie szkoły podstawowe w Naroku i Sławicach. Posiadamy też
pięć przedszkoli, w tym dwa z oddziałami
zamiejscowymi, co daje nam siedem placówek. Przedszkola mamy w Chróścinie,
Dąbrowie, Karczowie, Naroku i Sławicach, a oddziały zamiejscowe w Prądach
i Żelaznej.
- A więc mamy trzy gimnazja jako jedyna gmina wiejska na Opolszczyźnie,
cztery szkoły podstawowe oraz siedem
placówek przedszkolnych. Za dużo, za
mało, czy w sam raz?
- Uświadommy sobie, że jesteśmy gminą
o bardzo dużym obszarze, w dodatku przedzielonym drogą krajową Opole-Wrocław
oraz linią kolejową na tej samej trasie. W
tej sytuacji trudno byłoby utworzyć jedno
gimnazjum i jedną szkołę podstawową, do
której uczęszczałaby cała młodzież z terenu gminy.
- Na czym ta trudność miałaby polegać?
- Oczywiście myślę o bezpieczeństwie
dzieci! Byłem przy tworzeniu gimnazjów
na terenie naszej gminy oraz nowej sieci szkół podstawowych i doskonale pamiętam obawy rodziców w tym zakresie.
W tym czasie założenia ministerstwa i ku-

	

ratorium były takie, że ilość dzieci na terenie naszej gminy pozwalała na utworzenie
jednego gimnazjum.
- Ale przecież mamy trzy.
- Przed tworzeniem gimnazjów odbyły się konsultacje społeczne. W tym celu
zorganizowano spotkania z rodzicami
z poszczególnych miejscowości, gdzie
usłyszeliśmy argumenty typu: „Co zrobi
uczeń, który skończył lekcje dwie godziny
wcześniej, a na trasie np. Narok-Dąbrowa
nie ma żadnych innych połączeń, oprócz
proponowanego przez was dowozu? Z
pewnością pójdzie do domu wcześniej, pokonując drogę międzynarodową oraz kolejową. Nikt na dzień dzisiejszy nie może
nam zagwarantować, że nic takiego się nie
przytrafi!”. Jest to spowodowane tym, iż
wszystkie miejscowości skomunikowane
są z miastem Opole, a nie między sobą.
- Więc łatwo was przekonali, że jedno gimnazjum nie wystarczy choćby ze
względów bezpieczeństwa?
- Nas oczywiście nie trzeba było długo
przekonywać, ale niezbędna była pozytywna opinia kuratorium w celu utworzenia gimnazjów. Dla naszej gminy statystycznie przypadało utworzenie jednej
takiej placówki.
- Dlaczego zatem trzy?!
- Po negatywnej opinii kuratorium w zakresie utworzenia większej ilości gimnazjów, zaproszono kuratora oświaty na rozmowy z mieszkańcami gminy. Argumenty
mieszkańców przekonały kuratorium, któ-

- Dobrze, wiemy już dlaczego są u
nas trzy gimnazja. Mamy jeszcze cztery
podstawówki i pięć przedszkoli. Dużo?
- Szkoły podstawowe mają być przyjazne i bliskie dziecku. Inaczej mówiąc, jak
najbliższe jego miejsca zamieszkania z zachowaniem racjonalizacji sieci szkół.
- Nie rozumiem?
- Racjonalizacja jest niczym innym, jak
dostosowaniem ilości dzieci w poszczególnych szkołach, z uwzględnieniem ilości
dzieci na oddział (klasę). Mówiąc krótko,
im więcej dzieci w oddziale, tym gmina
mniej musi dołożyć do utrzymania szkół.
W miastach, lub takiej gminie jak Tułowice, jest to proste do zrobienia. Na przykład
Tułowice mają tylko jedną szkołę, ale każde dziecko ma do niej raptem kilka kilometrów, obojętnie z której wioski jedzie.
Gmina Tułowice ma pięć miejscowości, a
my piętnaście sołectw. Zatem wykonanie
założeń „blisko i bezpiecznie” przy mniejszej liczbie szkół u nas jest niewskazane.
- Wspomniał pan o pieniądzach, ale
zanim o nich, zatrzymajmy się jeszcze w
przedszkolach.
- Uważam, że sieć naszych przedszkoli jest wystarczająca, bo posiadamy pięć
przedszkoli i dwa oddziały zamiejscowe.
- Podczas niedawnych dożynek w Żelaznej, Wójt zapytany o liczbę przedszkoli w naszej gminie wręcz zaznaczył,
że 7 placówek w gminie mającej 15 sołectw to powód do dumy.
- Rzeczywiście, mamy dużo przedszkoli, ale ich rozłożenie umożliwia łatwy dostęp wszystkim dzieciom do opieki przedszkolnej.
Rząd zmienia plany
- Rozumiem zatem, że w naszej
gminie nie ma kłopotu z miejscem
w przedszkolu?
- Nie do końca. Rząd realizuje zmianę
podstawy nauczania wraz ze zmianą wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. W roku
szkolnym 2012/2013 wszystkie sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy. Jednak
rząd decyzję zmienił, przesuwając termin
o dwa lata.
- Co to oznacza w praktyce?
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- Założenia rządu były proste: sześciolatki do szkoły, a pięciolatki objęte zostały
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego. Po przesunięciu terminu dla sześciolatków, nie przesunięto obowiązku dla pięciolatków. W efekcie mamy dwa roczniki,
którym musimy w pełni zapewnić miejsce
w naszych placówkach. I to niezależnie od
tego, czy rodzic chciałby oddać pięciolatka do przedszkola, bo w chwili obecnej ma
taki obowiązek. Posunięcia rządu spowodowały nie tylko w naszej gminie, ale także w całej Polsce, tłok w przedszkolach.
- A gdyby ktoś dzisiaj przeprowadził

- Przedszkola, w odróżnieniu od szkół,
nie otrzymują subwencji oświatowej.
Oznacza to, że w stu procentach utrzymanie przedszkoli pokrywane jest ze
środków budżetu gminy. Inaczej mówiąc,
z podatków.
- Ale przecież rodzice płacą za przedszkole!
- Tak, płacą. Policzmy. Plan utrzymania
przedszkoli na rok 2012 wynosi 3 377 230
zł. Tych kosztów w całości na pewno nie
pokryją rodzice.
- Dlaczego?
- Pięć godzin (tzn. podstawa programo-

- 300 tysięcy, o których pan mówi, to
jest wykonanie za rok 2011, a 500 tysięcy to plan na ten rok. Planując przyjmuję
ilość dzieci, stawkę godzinową oraz ilość
dni roboczych w roku, za wyjątkiem lipca
i sierpnia. Jednak na koniec roku następuje weryfikacja kwoty, bo zaplanowana
ilość godzin przez rodzica i dni, w których
dziecko ma być w przedszkolu, jest mniejsza ze względu na nieobecność maluchów
w przedszkolu (choroby itp.). A za każdą
godzinę absencji dziecka rodzic otrzymuje
zwrot kosztów.
- Ile średnio kosztuje utrzymanie rocz-

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w PSP w Sławicach. Z lewej dyrektor szkoły, Barbara Ottenbreit.
się do naszej gminy i miał dziecko pięcio-sześcioletnie, to czy znajdzie się dla
niego miejsce?
- Oczywiście! Mamy jeszcze wolne
miejsca w przedszkolach w Prądach i Karczowie.
Ważny temat, czyli pieniądze
- Zatem teraz poruszmy temat, którego uniknąć nie sposób. Pieniądze.
- W ubiegłym roku oświata kosztowała gminę prawie 12 milionów złotych,
a przedszkola niemal 3 miliony. Subwencji od Państwa na oświatę otrzymaliśmy
7.720.466 zł. W stosunku do całego budżetu gminy, to 50% całego budżetu.
- Oświata kosztuje nas połowę budżetu. Dlaczego w tych wyliczeniach wyróżnił pan przedszkola?

WRZESIEŃ

wa) pobytu dziecka w przedszkolu jest za
darmo. Za pozostałe godziny, wykraczające poza podstawę programową, opłata
wynosi 1.65 zł za godzinę. Więc w ubiegłym roku dochody z przedszkoli (wpłaty
rodziców) wyniosły 314 736 zł. Byłoby
pięknie, gdyby to były pieniążki tylko
za opłatę pobytu dzieci w przedszkolu,
a jest to kwota wraz z wyżywieniem. Suma
opłat za pobyt w przedszkolu to około 50
procent tej kwoty. Oczywiście jeżeli mówimy o wyżywieniu, rodzice pokrywają
wyłącznie wsad do kotła. Jeśli plan na ten
rok jest prawie 3 miliony 400 tysięcy, a
plan dochodów 500 tysięcy (opłata plus
wyżywienie), to już wiemy, ile musi dołożyć gmina.
- Dlaczego planuje pan wzrost dochodów z 300 na 500 tysięcy?

ne jednego przedszkolaka?
- Średnio na dziecko w przedszkolu trzeba wydać ponad 12 tysięcy.
- A jak przedstawiają się koszty utrzymania szkół?
- W przeciwieństwie do przedszkoli, na
szkoły otrzymujemy subwencję. W tym
roku wynosi ona 7 936 536 zł. Oczywiście
subwencja nie wystarcza na utrzymanie
szkół. Aby zbilansować wydatki na szkoły,
transport i obsługę (za wyjątkiem przedszkoli, o których mówiłem wcześniej),
gmina musiała w ubiegłym roku dołożyć
około milion złotych.
- Czego życzymy uczniom na koniec
naszej rozmowy?
- To oczywiste, samych szóstek i szybkich... wakacji!
Rozmawiał (dk)



Z ŻYCIA GMINY, WYBORY

„Dąbrowa, dnia 29 grudnia 2010 roku
- Pan Rafał Tkacz, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Opolu. - Szanowny Panie Dyrektorze - Nawiązując do wniosków składanych przez mieszkańców i radnych
z Wrzosek i Żelaznej dot. utworzenie w tych miejscowościach stałych
obwodów głosowania, zwracam się
z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie niniejszych wniosków i w miarę
możliwości ich uwzględnienie przed
najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Do tej pory mieszkańcy Wrzosek głosowali w oddalonym o 4 km
lokalu wyborczym w Chróścinie, zaś
mieszkańcy Żelaznej w lokalu w Sławicach, oddalonym o 3,5 km. Obydwie
miejscowości posiadają na dzień dzisiejszy już stałą liczbę mieszkańców
powyżej 500-osobowego limitu, z tendencją rozwojową ze względu na rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Zdecydowanie popieram te wnioski,
bowiem nie ulega żadnej wątpliwości, że ich zrealizowanie spowoduje
zwiększenie frekwencji wyborczej, w
szczególności w przypadku zarządzania wyborów w okresach jesienno-zimowych. Informując o powyższym,
pozostaję z wyrazami szacunku.” Tak
rozpoczęła się batalia Wójta o nowe
siedziby komisji obwodowych.
Odpowiedź z KBW w podtekście dawała szansę na nowe lokale wyborcze, ale
w nowym rozdaniu, przy okazji utworzenia
jednomandatowych okręgów wyborczych
do rady gminy. W związku z powyższym,
ponowiono w roku bieżącym wniosek
w tej sprawie i uzyskano pozytywne

Leksykon samorządowy według sekretarza

Nowe obwody głosowania
Nr
obw. Granice obwodu
głos.		
1 Jednostka pomocnicza: Dąbrowa;
		

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Remiza OSP,
ul. Ks. prof. J. Sztonyka
19 49-120 Dąbrowa
ZS, ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina
PSP, ul. Szkolna 19 49-120 Narok

2 Jednostka pomocnicza: Chróścina;
		
3 Jednostki pomocnicze: Narok;
Niewodniki;
4 Jednostka pomocnicza: Sławice;
PSP, ul. Opolska 34 49-120 Sławice
5 Jednostki pomocnicze: Ciepielowice, Świetlica wiejska, ul. Długa 18a
Lipowa, Nowa Jamka, Skarbiszów. 49-120 Ciepielowice
6 Jednostki pomocnicze: Prądy;
Budynek socjalno-administracyjny,
Siedliska;
ul. Sportowa 18 49-120 Prądy
7 Jednostka pomocnicza: Mechnice; Świetlica wiejska, ul. Niemodlińska 61
		
46-073 Mechnice
8 Jednostka pomocnicza: Karczów;
Świetlica wiejska, ul. Szkolna 2
		
49-120 Karczów
9. Jednostka pomocnicza: Wrzoski;
Budynek wielofuncyjny,
		
ul. Wrocławska 8 46-073 Wrzoski
10. Jednostka pomocnicza: Żelazna;
Świetlica wiejska, ul. Opolska 58
		
49-120 Żelazna
uzgodnienie dla uruchomienia nowych siedzib obwodowych komisji wyborczych we
Wrzoskach i Żelaznej, co należy uznać
za sukces Urzędu Gminy, tym bardziej
w obliczu panującej obecnie mizerii budżetowej. We Wrzoskach siedzibą komisji
wyborczej będzie nowowybudowany budynek remizy OSP przy ul. Wrocławskiej.

Obiekt jest w pełni dostosowany dla osób
niepełnosprawnych, na co PKW zwraca
szczególną uwagę. W Żelaznej lokal wyborczy będzie funkcjonował w świetlicy
wiejskiej. 30 sierpnia br. Rada Gminy
zaakceptowała wniosek Wójta w tym zakresie. W ramce aktualny podział gminy
Dąbrowa na obwody głosowania.
(rs)

Janusz Warsitz - nowy sołtys Sławic

Chcę być blisko ludzi
2 września w Sławicach przeprowadzono wybory na nowego sołtysa, bowiem kadencję
zakończyła Weronika Wacławczyk. Mieszkańcy zaufali
Januszowi Warsitzowi, z którym rozmawialiśmy kilka dni
po wyborze.
- W Sławicach nie jest pan osobą anonimową, czego dowodzi choćby fakt, że
niedawno został nowym sołtysem. Proszę jednak przedstawić się bliżej tym,
którzy jeszcze pana nie znają.
- Mam 37 lat. Ukończyłem studia
wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej

	

w Krakowie. Obecnie pracuję w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
jako Główny Specjalista ds. Kontroli Terenowych.
- Od dawna mieszka pan w Sławicach?
- Od 2000 roku. Sześć lat później zostałem wybrany do Rady Sołeckiej, której kadencja została przedłużona do roku
obecnego. Mam żonę Małgorzatę i dwójkę
dzieci: 13-letniego Kubę i 7-letnią Zuzię.
- Ma pan jakąś pasję?
- Od dwóch lat jestem myśliwym
w Kole Łowieckim nr 11 ,,Cietrzew”. Interesują mnie wszelki aspekty łowiectwa, od

(ciąg dalszy na stronie obok)
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SPORT, WYBORY

Do nowego sezonu piłkarskiego wystartowało 10 naszych LZS-ów

Liderów dwóch!
Gmina Dąbrowa LZS-ami stoi! Nic
dziwnego, bo przecież mamy ich aż
10, a ponieważ wystartował piłkarski
sezon 2012/13, pora na pierwszy raport. Uwaga, tekst i tabele uwzględnia stan do 21 września br.
Dobre złego początki
Zacząć wypada od klasy okręgowej, bo
tam od wielu sezonów rywalizuje LZS
Mechnice. Zaczął widowiskowo, bo na
inaugurację 5-3 ograł Żródło Krośnice,
jednak szybko nadeszło otrzeźwienie (2-5
w Kolonowskim). Co najdziwniejsze, to
jedyne dotąd zwycięstwo outsidera grupy
(stan na 21 września br.). Najbardziej bolesna była klęska 1-5 w Murowie. PrawKlasa okręgowa; grupa opolska I
1. KS Krasiejów
7 21 28-7
2. Stal Brzeg
7 16 23-8
3. Unia Murów
7 14 11-5
4. Silesius Kotórz
7 14 12-7
5. LZS Rudniki
7 13 15-11
6. Start II Namysłów
7 12 12-11
7. Start Dobrodzień
7 11 8-8
8. LZS Rybna
7 9 15-10
9. Naprzód Jemielnica 7 9 11-17
10. Źródło Krośnica
7 8 14-14
11. LZS Przywory
7 7 15-16
12. LZS MECHNICE 7 7 18-24
13. Widawa Lubska
7 6 12-20
14. Skalnik Tarnów
7 6 12-24
15. LZS Proślice
7 4 11-21
16. Unia Kolonowskie 7 4 11-25

Czekając na zwycięstwo
Beniaminek klasy A, Bongo Karczów,
po 5 kolejkach ze zwycięstwa jeszcze się
nie cieszył i na ten moment zajmował
przedostatnią lokatę. Debiut był... hokejowy, ponieważ starcie z Luboszycami
zakończyło się niecodziennym w futbolu
5-5. Drugi punkt nasi urwali 3. w tabeli
Stali Osowiec. Już po zamknięciu gazety
Karczów „bił się” z liderem z Kup, a więc
o wygraną było szalenie trudno. Kolejny

Niepokonany duet
W klasie B mamy 8 zespołów. Znakomicie wystartowały w grupie Opole II Wrzoski. 3-2 w gminnym derby z LZS II Dąbrowa, 6-1 w Malerzowicach i 4-1 z LZS
Przechód dały komplet zwycięstw i prowadzenie w tabeli. Najtrudniejsze mecze
dopiero przed drużyną. W grupie Opole III
też mieliśmy lidera. Żelazna 7-3 rozgromiła Odrę Mikolin, 5-2 sąsiednie Sławice
i 3-0 LZS Narok. - Pięć goli strzelił Piotrek Troche. Mamy kilka wzmocnień (Misztal, Pukajło, Samsel), marzymy o awansie,
ale teraz za wcześnie na takie plany. Najgroźniejsi rywale? Chyba Skorogoszcz i
Golczowice - powiedział nam prezes LZS
Żelazna, Dariusz Biedroń.
Za miesiąc kolejny raport z boisk klasy
okręgowej, A klasy i B klasy.
(d)

TABELE grup, w których grają nasze drużyny (stan na 21.09.2012 r.)
Klasa A; grupa Opole III
1. LZS Kup
5 13 13-0
2. LZS Popielów
5 12 13-2
3. Stal Osowiec
5 11 10-3
4. Gazownik Wawelno 5 9 12-6
5. LZS Brynica
5 8 13-12
6. Rodło Opole
5 8 9-9
7. Rudatom Kępa
5 6 6-8
8. TOR II Dobrzeń W. 5 5 7-6
9. Victoria II Chróścice 5 5 18-18
10. Start Siołkowice
5 5 7-8
11. LKS Chmielowice 5 4 8-11
12. LZS Luboszyce
5 4 15-26
13. Bongo KARCZÓW 5	2	 11-21
14. Groszmal Opole
5 2 1-13

budowy urządzeń łowieckich po hodowlę
zwierząt.
- Sołtysem już pan został, teraz pora
udowodnić ludziom, że warto było stawiać na Warsitza. Co pan zamierza?
- Jako sołtys chciałbym w pierwszej kolejności zaktywizować ludzi do działania.
- Łatwo rzucić hasło, proszę konkretniej.
- W Radzie Sołeckiej i Odnowie Wsi
działam już sześć lat. W tym czasie zauważyłem, że w naszej społeczności mamy
grupę bardzo aktywnych i chętnych do
pracy ludzi. Moim marzeniem jest zdopingować do działania jak największą liczbę
osób. Wiadomo, w jedności siła! Chciałbym uaktywnić do działania (właściwie
przede wszystkim) ludzi, którzy do naszego sołectwa właśnie się wprowadzili.
- Będzie pan blisko ludzi? Takich sołtysów ceni się najbardziej.

WRZESIEŃ

dziwy test podopiecznych Krystiana Golca czeka w weekend 29-30 września, bo
wtedy grają na boisku hegemona z Krasiejowa (komplet zwycięstw, średnio 4 strzelone gole na mecz!).

rywal to Gazownik, zatem poprzeczka
cały czas wisi bardzo, bardzo wysoko.

Klasa B; grupa Opole II
1. LZS WRZOSKI
3 9 13-4
2. Odra II Opole
3 7 9-3
3. Polonia Prószków
3 7 11-7
4. Swornica II Czarnow. 3 6 12-3
5. LZS Komprachcice 3 6 6-5
6. Tempo Opole
3 4 4-4
7. LZS Przechód
3 3 6-6
8. MECHNICE II DĄBR. 3 3 9-11
9. Delta Bielice
3 3 6-15
10. Gazownik II W.
3 1 3-8
11. LZS Malerzowice 3 1 7-13
12. Orzeł PRĄDY
3 1 4-11

Nowa Rada Sołecka:
Elżbieta Knosala
– nowa radna
Justyna Michalczyk – nowa radna
Roman Gadziński
– nowy radny
Jan Dudek
– „stary” radny
Hubert Dandyk
– „stary” radny
- To mój absolutny priorytet! Oczekuję od mieszkańców kontaktu z sołtysem.
Jestem do ich dyspozycji. Przecież nie
można reprezentować mieszkańców, nie
wiedząc o ich sytuacji lub oczekiwaniach.
Równie mocno zależy mi na współpracy z działającymi organizacjami. Przede
wszystkim z niezwykle prężnie działającym OSP, ale także LZS Sławice, Caritas
czy Mniejszością Niemiecką.
- A najbliższe plany?

Klasa B; grupa Opole III
1. LZS ŻELAZNA
3 9 15-5
2. LZS Skorogoszcz
3 7 10-3
3. LZS Świerkle
3 7 7-4
4. LZS SŁAWICE
3 6 16-8
5. LZS Golczowice
3 6 8-5
6. LZS NAROK
3 3 5-6
7. Polonia Karłowice
3 3 4-5
8. LZS Przysiecz
3 3 6-9
9. Odra Mikolin
3 2 4-8
10. LZS SKARBISZÓW
3	2	2-6
11. LZS NIEWODNIKI
3 1 3-8
12. Bizon Kurznie
3 1 4-17

- Chciałbym, aby udało się poprawić
stan nawierzchni drugiej co do długości ulicy w Sławicach - Wiejskiej. Droga
ta sukcesywnie się rozsypuje i wymaga
natychmiastowego remontu. Będę prosił
gdzie trzeba o pomoc. Mamy piękny Park
Dworski położony niedaleko boiska LZS
Sławice. Jeszcze kilka lat temu wyglądał
niczym dżungla, a teraz jest to coraz piękniejsze miejsce spotkań dzieci na placu
zabaw i mieszkańców z okazji festynów
i dożynek. Będę aktywnie dbał o to, aby
z tego miejsca byli dumni wszyscy mieszkańcy Sławic. Mam nadzieję, że mogę liczyć na wsparcie nie tylko całych Sławic,
ale także naszych władz samorządowych.
I jeszcze na koniec dziękuję za wszystko
mojej poprzedniczce, Weronice Wacławczyk. Liczę, że będzie mnie wspierała, bo
najlepiej wie, jaka jest rola sołtysa.
Rozmawiał (dk)



Z ŻYCIA GMINY

Dożynki parafialno-gminne były pokazem jedności Gminy Dąbrowa

Piękne święto gminy
Uroczysta msza, długi korowód przystrojonych maszyn rolniczych i samochodów, wreszcie spotkanie przy
stadionie LZS w Żelaznej i zabawa
do późnych godzin nocnych. Dożynki gminno-parafialne organizowane
przez sołectwa Żelazna oraz Niewodniki wypadły znakomicie.

sołtyska Skarbiszowa. Oddajmy sprawiedliwość, pytania nie były trudne.
Poza namiotem, w którym mieściło się
kilkaset osób, przynajmniej drugie tyle
uwijało się wokół licznie rozstawionych
stoisk z atrakcjami gastronomicznymi
oraz placami dla dzieci. W namiocie jednak rozstrzygało się jeszcze kilka ważnych

Na zdjęciach migawki z naszych dożynek. Dominuje oczywiście korowód, który ciągnął się przez całą Żelazną.
- Dzień przed dożynkami przyjechałem
zobaczyć jak się sprawy mają. Przygotowania szły pełną parą, uwijało się kilkadziesiąt osób. Im wszystkim dziękuję przede
wszystkim - powiedział witając wszystkich
gości Wójt Marek Leja. Po chwili prowadzące ceremoniał panie zakomunikowały,
że sprawdzą jego wiedzę na temat gminy.
Jeśli ktoś oczekiwał sensacji, to musiał być
rozczarowany. Wójt wymienił wszystkie
sołectwa w gminie, wiedział ile jest u nas
przedszkoli oraz jak ma na imię i nazwisko

kwestii. Poznaliśmy bowiem najpiękniejszą koronę dożynkową (wygrały Wrzoski
i jako zwycięzcy reprezentowali Gminę
Dąbrowa na XII Powiatowo-Gminnych
Dożynkach w Przyworach, gdzie również
otrzymały wyróżnienie), Dorota i Henryk
Senderscy z Wrzosek zajęli 1. miejsce
w konkursie „Moja Zagroda”, a rywalizację w kategorii „Aktywna Wieś” wygrały
Prądy. W ramkach szczegóły konkursów.
- Nawet nie przypuszczałem, ile pracy
trzeba włożyć w organizację takiej impre-

zy - powiedział sołtys Żelaznej, Robert
Samsel. - Przyznaję, denerwowałem się
w trakcie dożynek. Napięcie spadło dopiero pod koniec. Ludzie bawili się do późnych godzin nocnych. Myślę, że nie mamy
się czego wstydzić - dodał.
Kolejne dożynki gminno-parafialne
w Prądach. Wrzesień to generalnie okres
dożynkowy. Swoje święto organizowali
także mieszkańcy innych naszych sołectw. W kolejnym numerze pokażemy
najciekawsze zdjęcia.
(d)

Najpiękniejsza
Korona Dożynkowa:
1. Wrzoski, 2. Żelazna, 3. Narok
Wyróżnienie Sławice
„Moja Zagroda”:
1. Dorota i Henryk Senderscy
z Wrzosek
2. Józef Kotula z Żelaznej
3. Agata i Krzysztof Holek
z Chróściny
3. Katarzyna i Henryk Kala z Wrzosek
„Aktywna Wieś”:
1. Prądy
2. Chróścina
3. Narok
Wyróżnienie: Wrzoski i Karczów
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Pikniki w Naroku i Lipowej

GOKiR, WAKACJE

Za rok wrócimy!

Tradycją niedawno zakończonych wakacji w naszej gminie
były m.in. środowe spotkania z dziećmi pracownika Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Jeszcze
w lipcu gościliśmy w Siedliskach, a w sierpniu najpierw
Nowej Jamce, potem w Niewodnikach, wreszcie na koniec
w Naroku i Lipowej. Zawsze było tak samo, czyli wesoło.
Pogoda za każdym razem spisywała się na medal. Dzieci także. Na ponad dwie godziny zabawy przychodziło ich
bardzo dużo. W Naroku i Lipowej nie było inaczej.

W Naroku bawiliśmy się na stadionie tamtejszego LZS-u. Dzieci zapiekle i ambitnie rywalizowały w kilkunastu konkurencjach
i znów odnosiliśmy wrażenie, że ambicji mógłby pozazdrościć
im nie jeden... olimpijczyk! Wyścigi w workach, kilka różnych
konkurencji slalomowych, zabawy z piłką, a na koniec pojedynek
w nieśmiertelne dwa ognie. W pikniku uczestniczyły dzieci od lat
Podczas półkoloni w Chróścinie dzieci
nie miały czasu na nudę. Pomysłów
jak spędzić wolny czas było aż nadto.
W pierwszym tygodniu dzieci wybrały się na pocztę, by wysłać samodzielnie
zrobione pocztówki dla bliskich, a następnie „rządziły” na placu zabaw. Dzieciaki
rozpoczynały dzień od gimnastyki, następnie wykonywały prace plastyczne m.in.
odciskały ręce w masie solnej, tworzyły
autoportret postarzający, wykonały sowęmądrą głowę, jadalną biżuterię, gipsowe
maski, piaskowe obrazki, drewniane krasnale itd. Kulinarnie popisaywały się smażąc frytki, piekąc jabłecznik oraz gotując
kompot z jabłek.
Największą frajdę sprawił im wypad
do gospodarstwa rolnego, gdzie karmiły
konie, a w nagrodę mogły liczyć na małą
przejażdżkę. Oglądały również stajnię
i małe cielaczki. W stolarni dowiedziały
się, jak powstają meble. Specjalnie dla
nich został wykonany szyld z napisem półkolonie 2012.
(r)

WRZESIEŃ

4 do 16, a mimo to udało się większość konkurencji tak poprowadzić, że różnica wieku nikomu nie przeszkadzała.
W Lipowej żegnaliśmy wakacje, ponieważ spotkaliśmy się na
pikniku kilka dni przed pierwszym dzwonkiem. Śmiało można
napisać, że w zabawie uczestniczyła cała wieś z najmłodszych
roczników. Ucieszyliśmy sie, bo tym razem dzieciaków przyszło
oglądać wielu rodziców. Od niedawna przy placu zabaw w Lipowej zamontowane zostały bramki do gry w piłkę nożną, które wykorzystywaliśmy w wielu sportowych konkurencjach. Raz
jeszcze bowiem przekonaliśmy się, że można wymyślić niezliczoną liczbę konkurencji, a piłka nożna i tak będzie cieszyć się
największym wzięciem. Zwieńczeniem zabawy w Lipowej było
losowanie koszulki firmowej ogólnopolskiego tygodnika „Tylko
Piłka”. Tym razem posłużyliśmy się starą jak świat wyliczanka
w... marynarza. Oczywiście każdy z uczestników pikniku obdarowany został drobnym upominkiem. Dodajmy, w sportowej rywalizacji każdy na taki drobiazg zasłużył.
Organizator pikników (GOKiR) serdecznie dziękuje wszystkim
sołtysom miejscowości, w których organizowaliśmy imprezy za
pomoc przy ich organizacji. W kolejności Marii Słodkowskiej
(Siedliska), Rafałowi Lyga (Niewodniki), Marzenie Odziomek
(Narok) i Zofii Dziedzic (Lipowa). Dziękujemy także radnej z Lipowej Joannie Gasek za kilka upominków dla dzieciaków oraz
prezesowi LZS Narok Kazimierzowi Filipiukowi, który uczestniczył w zabawie i użyczył sprzętu klubowego. Pewne jest, że
wesołe środy powtórzymy w przyszłe wakacje.
(red)

Wakacyjne wspomnienie

Półkolonie w Chróścinie
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IV ZAMCZYSKO, czyli Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną

Gwiazdy zjechały do

Dąbrowy

Przez dwa dni Dąbrowa rozbrzmiewała piosenkami z Krainy Łagodności.
Setki osób z całego kraju przyjechały
7 i 8 września do Dąbrowy by wziąć
udział w IV Dąbrowskich Spotkaniach
z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO”.
Z roku na rok impreza się rozrasta.
Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że
osiągnęła kształt i formę, która warto
utrzymywać.
Przez całą Polskę
na Zamczysko
Ogólnopolski charakter Zamczyska potwierdzają zarówno wykonawcy, jak też
widzowie, którzy później ich oklaskują
na koncertach. Bywa tak, że niektórzy
przemierzają całą Polskę, aby drugi weekend września spędzić w Dąbrowie. Bez
wątpienia przyczynia się do tego zarówno atmosfera, ale i plejada zaproszonych
wykonawców. A w tym roku pod mury
zabytkowego obiektu przybyły prawdziwe gwiazdy piosenki poetyckiej. Dość
wymienić Andrzeja Sikorowskiego, Basię Stępniak-Wilk, Lubelską Federację
Bardów, Czerwony Tulipan czy Jurka
Filara. Ich występy spotkały się z gorącym, wręcz entuzjastycznym przyjęciem
widowni. Nawet kapryśna pogoda nie
była w stanie popsuć klimatu stworzonego przez tych muzyków. Warto nadmienić,
że bardzo ciepło zostały przyjęte także
występy zespołów młodszych stażem scenicznym: Chwili Nieuwagi, obchodzącej
w tym roku dziesięciolecie twórczości
Ciszy Jak Ta, czy najmłodszego wiekiem
wykonawcy Michała Wojtusika.
Swoistą kropkę nad „i” tegorocznego
Zamczyska postawił Piotr „Kuba” Kubowicz z Piwnicy Pod Baranami. Jego występ był gratką nie tylko dla miłośników
krakowskiej bohemy, ale także dla purystów językowych. Szermierka słowna,
którą przez ponad godzinę raczył widzów
była niezwykłym przeżyciem, w pełni
oddającym klimat Piwnicy Pod Baranami. Piotr „Kuba” Kubowicz wystąpił na

Zamczysku w podwójnej roli: był również
wykładowcą na warsztatach wokalnych,
w których uczestniczyło 11 osób. Jego
wiedza, doświadczenie i umiejętności
wokalne wzbogaciły uczestników zajęć o
nowe doświadczenia.
W porozumieniu ze Stowarzyszeniem
Ochrony Dóbr Kultury Gminy Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” każdy chętny
mógł zobaczyć Zamek w Dąbrowie. W tym
roku w wyremontowanej przez członków
Stowarzyszenia Sali kominkowej zorganizowana został wystawa prac plastycznych
studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego. Na dziedzińcu przygotowana
została atrakcja dla miłośników geologii.
Wystawę kamieni szlachetnych pokazał
pan Jan Maciąg z Prądów. Ekspozycja
zbieranych od wielu lat minerałów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Warto nadmienić, że w tym
roku Uniwersytet Opolski zdecydował się
dodatkowo oświetlić dąbrowski Zamek,
co także dodawało uroku imprezie.
W pierwszym dniu Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”
wystąpiło czterech wykonawców: Chwila
Nieuwagi, Lubelska Federacja Bardów,

ŻYCIE GMINY DĄBROWA
miesięcznik informacyjny dla mieszkańców
gminy Dąbrowa i nie tylko
Wydawca: GOKiR w Dąbrowie,
49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
tel. 77 464-10-10 w. 221,
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Jurek Filar i Cisza Jak Ta. Recitale, choć
różniące się formą i treścią, łączył jeden wspólny mianownik – piękno słowa
i profesjonalizm wykonań. Charyzma
wykonawców, harmonia głosów dawanie
z siebie wszystkiego co najlepsze podczas koncertu – musi być, i jest, doceniane
przez dąbrowską publiczność. Dodajmy,
że śpiewane wspólnie z widzami utwory,
a później autografy, płyty czy wspólne
zdjęcia z artystami bez wątpienia stanowią
sedno koncertów na Zamczysku. Warto
przy tym nadmienić, że na scenie w tym
roku pojawiła się dąbrowska Gminna Orkiestra Dęta, otwierając uroczyście całą
imprezę. Zagrane przez naszych muzyków
aranżacje do melodii filmowych „Pszczółka Maja” oraz motywu z Jamesa Bonda
– świetnie zapowiedziały słuchaczom tak
lekkość przekazu, jak też fantastyczne
emocje, które towarzyszyć miały przez
kolejne godziny.
„Zamczysko” nie jest konkursem, ale
młodzi wykonawcy dostają szansę zaistnienia na scenie. W tym roku śpiewali
soliści z dąbrowskiego Studia Piosenki,
prowadzonego przy Ośrodku Kultury oraz
dnia następnego – uczestnicy warsztatów.
Jedni i drudzy prezentują coraz wyższy

Strona internetowa: www.gokir.pl,www.gminadabrowa.pl,
e-mail do redakcji: gokir@gminadabrowa.pl
Druk: Drukarnia Sady - Zenon Gil, Os. Sady 2, Krapkowice;
Reklama:
kolor 1. strona - 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł
brutto/ 1 cm2 ; strony czarno-białe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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poziom artystyczny i za to warto podziękować im i ich instruktorom.
Sobotnie koncerty rozpoczął młody
wykonawca z Krakowa Michał Wojtusik.
Mimo niedługiego stażu scenicznego,
jego koncert oczarował publiczność. Był
jednocześnie wstępem do niezwykłego
przedstawienia, które zgotował olsztyński zespół Czerwony Tulipan. Ogromna
dawka humoru, pięknych piosenek i teatru
scenicznego – porwały licznie zgromadzoną dąbrowską publiczność. Świadectwem
tego były bisy, bez których ten występ nie
mógł się obejść.
Sikorowski i wszystko jasne!
Ostatnią częścią Zamczyska’2012 był

przeszło czterogodzinny koncert zatytułowany „Na krakowskim Rynku”. Klasą sam
dla siebie był Andrzej Sikorowski, który
przypomniał największe przeboje zespołu
„Pod Budą” a występy w duecie z Mają
Sikorowską dodały kolorytu koncertowi.
Atmosfera koncertu była tak dobra, że nawet kilkuminutowy przelotny deszcz nie
był w stanie zepsuć zbudowanego klimatu
artystycznego. O ten podtrzymanie tego
klimatu postarała się występująca w następnej kolejności Basia Stępniak Wilk.
Subtelny, piękny głos, niebanalne teksty i
lekkość przekazu zabrały słuchaczy w zupełnie inny świat – świat baśni, piękna i
miłości.
Kończący „Zamczysko” Piotr „Kuba”
Kubowicz postawił przed słuchaczami wyzwania literackie, oddziałujące na
wrażliwość, a w swojej treści budzące
i zachwyt, i niepokój jednocześnie.
Twórczość zaprezentowana przez artystów podczas IV Dąbrowskich Spotkań z
Poezją Śpiewaną, dała słuchaczom szansę zapoznania się z szerokim wachlarzem
umiejętności oraz poszukiwań scenicznych wykonawców spod znaku Krainy
Łagodności. Od utworów inspirowanych
motywami ludowymi po kreacje teatralne, od poezji gór – po lirykę miłosną, od

WRZESIEŃ

utworów subtelnych po drapieżne treściowo piosenki.
W imieniu organizatorów: Gminnego

Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz Gminy Dąbrowa za wszystkie
dostarczone widzom piękne chwile serdecznie dziękujemy! Patronat Honorowy
nad Zamczyskiem objął Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta.
Województwo Opolskie było także jednym z organizatorów Dąbrowskich Spotkań. Gościny użyczył nam Uniwersytet
Opolski.
Sponsorami tegorocznego Zamczyska
byli:
Bank Gospodarstwa Krajowego,
TAURON Dystrybucja, ZTW Explomet Gałka Szulc z Opola, NZOZ PRA-

XI-DENT z Opola, firma Brukarstwo
Grunbau Kaluza.
IV Zamczysko udało się zorganizować
dzięki pomocy firm: Besco, Piuma, Stowarzyszeniu Ochrony Dóbr Kultury
Gminy Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”, Partnerstwu Borów Niemodlińskich, Restauracji „Złoty Róg”, Restauracji „Dąbrowianka”, strażakom z OSP
w Dąbrowie oraz Radzie Sołeckiej Ciepielowic.
Patroni medialni: Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole, Radio Plus, Radio
Vanessa, Radio Liryka oraz portale internetowe: KrainaŁagodności.pl i ZnaneNieznane.pl
Za okazaną pomoc dziękujemy!
Na V Zamczysko zapraszamy
w dniach 6-7 września 2013 roku.
(zj)

Lubelska Federacja Bardów na Zamczysku zrobiła prawdziwą furorę.
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Nowy rok szkolny w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

Orkiestra, Zumba i inne atrakcje
Po wakacyjnej przerwie wracają zajęcia zespołów, działających w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Pierwsze nabory zostały już przeprowadzone przez
instruktorów, kolejne będą ogłaszane na tablicach ogłoszeń i w szkołach.
Większość zajęć prowadzona będzie w godzinach i miejscach
ustalonych w roku ubiegłym. I tak mażoretki TUPOT (na zdjęciu) ćwiczyć będą w środy i piątki w Skarbiszowie, zajęcia gitary
w Chróścinie odbywać się będą w środy. W tym roku szkolnym
doskonalona będzie gra zespołowa akordami, w połączeniu ze
śpiewem. Oprócz akordów i solówek, uczniowie będą dalej się
uczyć odczytywać nuty i zaznajamiać więcej z muzyką klasyczną. Zajęcia koła fotograficznego odbywać się będą w środy w
Karczowie. Zespół tańca nowoczesnego Aster zaprasza na treningi do Ciepielowic i Chróściny we wtorki i czwartki. W Żelaznej we wtorki zapraszamy panie na zajęcia aerobiku.

reklama

reklama

reklama

We Wrzoskach w piątki o 18.30 pojawią się tancerze street
dance – to nowa propozycja na ten rok. Do Żelaznej w czwartki
o 16.30 zapraszamy do koła teatralnego. Próby zespołu gminnej orkiestry dętej (na zdjęciu) odbywać się będą w soboty w
świetlicy we Wrzoskach, natomiast w Naroku prowadzone będą
zajęcia nauki gry na instrumentach dętych. Studio Piosenki zaprasza we wtorki o 16.30 do szkoły w Dąbrowie, a zespół gospel
ćwiczyć będzie w czwartki także od 16.30. Drugą nowością, która
już zyskuje zwolenników są zajęcia zumby, które prowadzone
są we wtorki w Ciepielowicach, a w piątki w Karczowie. Jeśli
znajdą się chętne osoby – zumbę będzie można ćwiczyć także we
Wrzoskach.
Szczegółowe programy, wraz z nazwiskami instruktorów, będą
umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji www.gokir.pl.

