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Zapraszamy
na ZAMCZYSKO!
Przed nami kulturalna
impreza roku w Gminie
Dąbrowa. 5 i 6 września
zapraszamy wszystkich
na szóste już Dąbrowskie Spotkania z Poezją
Śpiewaną ZAMCZYSKO.
Przed rokiem na zamek
w Dąbrowie zeszły się
prawdziwe tłumy. Mamy
nadzieję, że i tym razem
dziedziniec pękał będzie
w szwach! Nie może być
inaczej, ponieważ przygotowaliśmy mnóstwo
atrakcji w piątkowe i
sobotnie
popołudnia.
Koncerty trwać będą do
późnej nocy. Usłyszymy
11 wykonawców. Wśród
gwiazd są m.in: Tadeusz
Woźniak i Kuba Sienkiewicz (na zdjęciu). Na
str. 4-5 zapowiedż ZAMCZYSKA, a na ostatniej
plakat informacyjny.
reklama

reklama

• cyklinowanie,
renowacja podłóg
ul. Niemodlińska 41a
Żerkowice k. Opola
tel. 77 457 36 34
tel. kom. 601 43 44 80
agal@agal.opole.pl
www.agal.opole.pl

• parkiety, mozaiki,
listwy podłogowe
• montaż parkietów,
mozaik, desek
podłogowych
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Przed nami natłok imprez
Jak przystało na okres wakacyjny, za nami sporo imprez rekreacyjnych i festynów, o których piszemy w tym numerze. Pracowicie i atrakcyjnie zapowiada
się także najbliższy czas. Na czoło wybija się kulturalna impreza roku w Gminie, czyli Zamczysko (5-6 września), Dożynki Gminno-Parafialne w Chróścinie
i Mechnicach (23-24 sierpnia) oraz Dożynki Wiejskie i 100-lecie Kościoła w
Skarbiszowie (31 sierpnia). ZAPRASZAMY!
OPS czeka na wnioski!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
informuje, że od sierpnia 2014 r. można składać wnioski oświadczenia z funduszu alimentacyjnego a od września 2014 r. o świadczenia rodzinne na okres świadczeniowy
2014/15. Wnioski można pobrać i składać w
OPS w Dąbrowie Pl. Powstańców Śląskich
2, 49-120 Dąbrowa, w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30 - 17.30,
piątek 7.30-13.30 w pokoju nr 1. Informacje
na temat wysokości świadczeń, dokumentów
oraz kryteriów przyznania można uzyskać
pod numerem telefonu: 77 4 64 10 08 oraz na
stronie internetowej www.ops-dabrowa.pl.
Zapraszamy
na Dożynki Gminno-Parafialne
Tym razem Gmina Dąbrowa doroczne
święto rolników, dożynki, obchodzić będzie w sołectwach Chróścina i Mechnice.
Zapraszamy nie tylko mieszkańców gminy, bowiem szykuje się mnóstwo atrakcji.
W sobotę (23 sierpnia) od godziny 19.00
zabawa taneczna z zespołem „Dimon”. W
niedzielę uroczystości rozpocznie oczywi-

ście msza święta dożynkowa w kościele w
Chróścinie, a wielobarwny korowód dożynkowy ulicami Mechnic i Chróściny wyruszy
o godz. 14.00. Wśród niedzielnych atrakcji
m.in. występ zespołów „Toby” z Monachium i „Buraky”. Tę drugą grupę tworzą
samorządowcy - burmistrzowie, radni oraz
kierownicy. Inicjatorem powołania i liderem zespołu jest burmistrz Wołczyna Jan
Leszek Wiącek. Repertuar „Buraków” to
gama znanych hitów disco polo, piosenek
biesiadnych i ludowych oraz muzyka góralska i grecka. Podczas dożynek nie zabraknie oczywiście m.in. wesołego miasteczka
dla najmłodszych oraz pysznego śląskiego
kołacza. Plakat dożynkowy na str. 3.
Trzymamy kciuki za nasze Mażoretki
Mażoretki „Tupot” w dniach 28-30
sierpnia wystąpią w Mistrzostwach Świata
w Pradze. To jeden z wielu sukcesów naszych dziewcząt. Nobilitująca przepustka
na występ w Czechach do rywalizacji z mażoretkami całego świata to efekt m.in. bardzo dobrych występów podczas majowych
mistrzostw Polski w Kędzierzynie-Koźlu.

Trenerem i choreografem zespołu jest Barbara Kajdzik. Trzymamy kciuki za nasze
Mażoretki i obiecujemy obszerną relację z
występu w Pradze.
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy przypomina, iż w dniach 2024 września br. na terenie Gminy Dąbrowa,
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Plan zbiórki wielkogabarytów dla
poszczególnych miejscowości zamieszczono
w harmonogramie wywozu odpadów, który
dostarczyła firma Remondis Opole oraz na
stronie internetowej www.gminadabrowa.pl
Wracamy do szkół
Dla młodzieży szkolnej to raczej smutna
wiadomość (przynajmniej dla większości),
ale pora oswoić się z myślą, że czas wrócić
do szkoły. Uroczystość Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/15 odbędzie się 1
września o godz. 11.00 w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej. W programie m.in. część
oficjalna i artystyczna na boisku szkolnym
oraz zwiedzanie budynku szkoły.
Awans Juniorów Starszych z Mechnic
Juniorzy Starsi LZS Mechnice awansowali do Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych (najwyższa klasa rozgrywkowa w
województwie w tej kategorii wiekowej).
Dotychczasowym trenerm zespołu był Grzegorz Fiec, a od nowego sezonu zastąpi go
Ryszard Machnik.To kolejny sukces LZS
Mechnice, bo przypomnijmy, że seniorzy po
raz pierwszy awansowali do IV ligi. O ich
premierowych meczach na tym szczeblu rozgrywek piszemy na str. 10.
(r)

Ważne dla naszych mieszkańców

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu informuje:
ealizacja przedsięwzięcia dotyczącego poprowadzenia sieci gazowej przez
Gminę Dąbrowa i Komprachcice rozpoczęła się w I kwartale 2012 roku. Obecnie inwestycja jest bliska ukończenia. W Komprachcicach zakończone zostały prace odbiorowe
oraz oznakowana została trasa gazociągu.
Do tej pory wybudowano 96% zakresu rzeczowego w gminach Dąbrowa (trasa Wrzoski – Chróścina – Mechnice – Turzak) oraz
Komprachcice (Wawelno – Polska Nowa
Wieś – Komprachcice – Osiny). Do wykonania pozostaje jeszcze niewielki odcinek w
miejscowości Wawelno. Aby zamknąć cały
projekt oraz rozpocząć procedurę przyłą-
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Na zdęciach niedokończony odcinek w miejscowości Wawelno.
czeniową konieczne jest wykonanie zakresu
rzeczowego w 100%.
Ze względu na upadłość układową głównego wykonawcy, Inwestor został zmuszony
do podjęcia działań zmierzających do zakończenia prac w ramach wykonawstwa zastępczego. Nie mniej wymaga to przeprowadzenia procedury przetargowej, która jest w

trakcie opracowywania. Jeżeli chodzi o procedurę przyłączeniową, to warto odwiedzić
stronę - www.psgaz.pl, gdzie krok po kroku
można dowiedzieć się, jakie dokumenty są
potrzebne aby przyłączyć się do sieci gazowej, lub też bezpośrednio skontaktować się z
Rejonem Dystrybucji Gazu Opole (tel. 77 44
35 234 - pan Wojciech Baran). 
red
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Zegarmistrz światła, killer, folk, szanty, poezja i rosyjskie ballady na ZAMCZYSKU w Dąbrowie

Niech zabrzmi muzyka!
11 wykonawców usłyszymy podczas
tegorocznego ZAMCZYSKA. Wśród
gwiazd, które przyjęły nasze zaproszenie są: Tadeusz Woźniak, Kuba
Sienkiewicz, Piotr Woźniak, Tomasz
Lewandowski, Mateusz Rulski-Bożek a także zespoły: Grupa Bohema,
Chwila Nieuwagi, Cisza Jak Ta, Małżenstwo z Rozsądku, duet Andrzej
Korycki-Dominika Żukowska i Albo i
Nie. Koncerty nie są biletowane. Nasi
tegoroczni goście:

re Dzwony”, Obecnie występuje w duecie
z Dominiką Żukowską, z którą wspólnie
śpiewa utwory autorskie, tradycyjne pieśni
morskie oraz pieśni kubryku.
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
od lat fascynują się repertuarem trzech wybitnych postaci ballady rosyjskiej: Bułata
Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz
Żanny Biczewskiej, które w ujmujący sposób
opisują to, co w życiu często trudno wyrazić
słowami… Podczas koncertów – zarówno
po rosyjsku, jak i w polskich tłumaczeniach
– duet wyśpiewuje wiele wzruszających ballad tych artystów, takich jak: „Modlitwa”,
„Pożegnanie Polski”, „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”, „Piosenka o piechocie”,
„Niebieski balonik”, „Bradiaga”, „Ostatni
trolejbus”, „Trzy miłości”.

Tadeusz Woźniak
- jako gitarzysta grał m.in. w NiebieskoCzarnych, jako kompozytor debiutował w
1967 roku, pisząc muzykę do wierszy Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Od ponad 45
lat występuje jako solista, śpiewając najczęściej melodyjne ballady własnej kompozycji i
akompaniując sobie na gitarze. Komponuje
także muzykę teatralną i filmową, tworzy
spektakle muzyczne i musicale. Tadeusz
Woźniak ma w swoim dorobku muzykę do
ponad 200 piosenek, prawie 100 inscenizacji w teatrach dramatycznych. W 2005 został
odznaczony przez ministra kultury Złotym
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Najpopularniejsze piosenki: „Hej, Hanno”, „Smak i zapach pomarańczy”, „To będzie syn” i nagrodzona na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu „Zegarmistrz światła”.
Tadeusz Woźniak jest również autorem muzyki i wykonawcą piosenki Pośrodku świata, otwierającej każdy odcinek popularnego
serialu „Plebania”.
Na Zamczysku zagra także Piotr Woźniak
(zbieżność nazwisk nieprzypadkowa). Muzyk, poeta, w lipcu tego roku wystąpił w Sali
Kongresowej u boku Katie Melua. O Piotrze
napisać trudno. Chowa się za swoimi piosenkami i trudno go spotkać gdzie indziej. Nie
ulega modom, nie kopiuje innych bardów,
nie wykrzykuje światu swojego buntu. Przed
publicznością staje najczęściej sam z gitarą.
Pytany o miejsce na muzycznej scenie, powiedział: „Takie piosenki z gitarą w wielu
krajach określane są mianem „folk”. Lubię
to słowo w tym właśnie znaczeniu. Dobrze
mnie chyba określa.”
Obdarzony charakterystycznym głosem,
nie do pomylenia z nikim innym – zaskakuje czystością i siłą, skalą emocji od szeptu
po krzyk. W dorobku ma dwie solowe płyty:
„Dom na dachu” oraz „Jak ze źródła”. Jego



Chwila Nieuwagi
Tadeusz Woźniak - gwiazda drugiego wieczoru tegorocznego Zamczyska.
kompozycje znajdują się także na licznych
składankach, brał udział również w nagraniach płyt swojego ojca - Tadeusza Woźniaka.
Kuba Sienkiewicz
- autor tekstów, lider zespołu Elektryczne Gitary, z wykształcenia lekarz neurolog
(posiadający stopień doktora nauk medycznych).
Występował gościnnie w zespole Niepodległość Trójkątów oraz w Orkiestrze Na
Zdrowie Jacka Kleyffa. Od 1990 roku Jakub Sienkiewicz związany jest z Elektrycznymi Gitarami, z którymi nagrywa płyty i
koncertuje. Zespół wyprodukował kilkadziesiąt przebojów, sprzedał ponad milion płyt.
Na Zamczysku Kubę Sienkiewicza usłyszymy w projekcie akustycznym realizowanym
wraz z Jackiem Wąsowskim. Jako Kuba
Sienkiewicz nagrał pięć płyt studyjnych.
Komponuje także muzykę i piosenki do polskich filmów. W 2013 został odznaczony
Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze
Gloria Artis.
Andrzej Korycki
piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów,
związany głównie z nurtem piosenki żeglarskiej. Poza szantami wykonuje także utwory bardów rosyjskich - Bułata Okudżawy,
Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej. Członek legendarnego zespołu „Sta-

to zespół, który tworzy zwyczajne piosenki i gra niezwyczajne koncerty. Mieszanka
stylistyczna jakiej dopuszcza się Chwila
Nieuwagi wprawia w zakłopotanie radiowców i speców od marketingu, równocześnie
ciesząc słuchaczy, którym zapewnia różnorodność i absolutny brak nudy. Na Zamczysku wystąpią po raz drugi. Poprzednio gościliśmy ich w 2012 roku. Muzyka zespołu to:
żywiołowość folkloru (szczególnie górnośląskiego, w bardzo ciekawym, nowoczesnym wydaniu), klimatyczność jazzu, nastrojowość piosenki poetyckiej oraz setki innych
barwnych dźwięków. Uwagę przykuwają
również ciekawe teksty – część z nich to
utwory uznanych poetów, pozostałe to teksty
własne zespołu.
Podobnie jak w przypadku Chwili Nieuwagi po raz kolejny na ZAMCZYSKU zagości zespół
Cisza Jak Ta.
Grupa wykonująca poezję śpiewaną, sięgająca także do folku (zwłaszcza irlandzkiego)
i rocka. Repertuar zespołu charakteryzuje się
ciekawym, nowoczesnym i bogatym aranżem w nurcie folkowo-poetyckim, wyznaczonym przed laty przez takie formacje, jak
Czerwony Tulipan, Stare Dobre Małżeństwo
czy Wolna Grupa Bukowina. Za teksty piosenek zespołowi „Cisza jak ta” służą wiersze
poetów, takich jak Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz
Przerwa-Tetmajer, Wiesława Kwinto-Koczan. Autorami tekstów są również Mariusz
Borowiec, Mariusz Skorupa i Michał Łan-
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gowski. Zespół w ciągu 11 lat istnienia zagrał
ponad 400 koncertów w całym kraju, wydał
6 płyt rejestrujących ponad 70 utworów grupy. W tym roku Cisza Jak Ta zdobyła nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie
muzycznym Skoda Auto Muzyka, w którym
pokonała niemal dwa tysiące zgłoszonych do
konkursu muzyków.
Bohema
to jedyny reprezentant Opolszczyzny na
tegorocznym ZAMCZYSKU. Zespół powstał w 1992 roku. Tworzy w nurcie piosenki autorskiej w gatunku folk, jazz oraz rock.
Bohema zadebiutowała wydaną w 2005 roku
płytą „Niepogoda na sny”.
Dzięki kolejnemu krążkowi wydanemu
dwa lata później przez lidera zespołu Rafała
Nosala, Grupa Bohema zaprezentowała się
szerzej zarówno polskiej, jak i międzynarodowej publiczności. Utwory z płyty „Niech
tak zostanie”, przez długi okres utrzymywały się na czołowych miejscach list przebojów wielu rozgłośni radiowych. Niebanalne
teksty w połączeniu z wysublimowanymi
brzmieniami, przenoszą publiczność podczas
koncertów w wymiar odległy i niezwykły.
W tym roku muzycy Grupy Bohema poprowadzą na ZAMCZYSKU warsztaty: wokalne i gitarowe. Zapisy na warszataty prowadzone są przez GOKiR.

realizator w Studiu Zet. Ma na swoim koncie ponad 2000 skomponowanych utworów
do reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych. Solista w zespole Camerata Vistula.
Twórca i aranżer muzyki teatralnej i filmowej. Przygotowywał aranżacje na potrzeby
festiwali w Opolu i Wrocławiu. Jest twórcą
czołówek festiwali w Sopocie i w Opolu. Czynny muzyk w zespołach WhyNot,
Ferid, Kasia Rodowicz, Roch. Jest kompozytorem sygnałów muzycznych takich
programów, jak „Szansa na sukces” czy
„Zwariowana forsa”, a także głównego sygnału TVP. Tomasz Lewandowski jest producentem i aranżerem muzycznym seriali telewizyjnych: „Tango z aniołem” i „Będziesz

ukazała się debiutancka płyta Mateusza Rulskiego „Protopłyt”. Znajduje się na niej 10
utworów po polsku i angielsku, w tym przebój zatytułowany „Idę w miasto”.
Najmłodszym stażem wykonawcą na
ZAMCZYSKU będzie zespół Albo i Nie,
który powstał w 2011 roku. W 2012 roku
zagrał 30 koncertów, zyskując coraz szersze
uznanie i za swoją twórczość uzyskując nagrody na kilku ogólnopolskich festiwalach,
w tym: I miejsce w Głuchołazach podczas
międzynarodowego festiwalu KROPKA
2013, I miejsce na Wędrownym Przeglądzie Piosenki „Polana” 2013, I miejsce na
festiwalu „Słuchaj i patrz” w Krakowie, II
miejsce na festiwalu piosenki turystycznej

Małżeństwo z Rozsądku
to jedna z ciekawszych formacji młodszego pokolenia artystów z kręgu tzw. Krainy
Łagodności. Wypracowane przez ponad dekadę brzmienie zespołu opiera się przede
wszystkim na umiejętnym połączeniu liryzmu z ciekawą i dynamiczną aranżacją, co
w efekcie daje interesujący mariaż muzyki
z tekstem, odbiegający od stereotypowego
pojmowania piosenki poetyckiej, jako nostalgicznej i przeintelektualizowanej próby
rozważań egzystencjalnych.
W warstwie literackiej grupa czerpie zarówno z klasyki literatury polskiej, śpiewając
wiersze Staffa, Leśmiana czy PawlikowskiejJasnorzewskiej, jak i z twórczości współczesnych poetów - Mirosława Ostrycharza,
Arkadiusza Kobusa, a ostatnio Wiesławy
Kwinto-Koczan. Małżeństwo z Rozsądku z
powodzeniem koncertuje od ponad 15 lat w
całym kraju oraz za granicą (Niemcy, Francja, Węgry). W dotychczasowym dorobku
Zespołu znajdują się cztery płyty. Najnowszy singiel „Niby nic a wszystko” zapowiada
płytę, która na rynku powinna się pokazać
jeszcze w tym roku.
Tomek Lewandowski
absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, stypendysta Duquesne University
w Pittsburghu. Od 1991 roku kompozytor i
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Kuba Sienkiewicz przykuwa największą uwagę podczas pierwszego dnia 6. Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną.
moja”. Na stałe współpracuje z jednym z
najsłynniejszych polskich kompozytorów
muzyki filmowej na świecie Stanisławem
Syrewiczem. Pisze piosenki dla Katarzyny
Skrzyneckiej, Katarzyny Rodowicz, Anny
Marii Jopek (m.in.: „Ale jestem”, „Joszko
Broda”).
Albo i Nie
oraz Mateusz Rulski-Bożek
Na Dąbrowskich Spotkaniach z Poezją
Śpiewaną ZAMCZYSKO wystąpią także
laureaci licznych konkursów i festiwali muzycznych spod znaku piosenki autorskiej:
zespół Albo i Nie oraz Mateusz RulskiBożek. Mateusz Rulski to między innymi
laureat festiwali YAPA 2013, Grand Prix im.
Jonasza Kofty 25. Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA 2007. W 2009 roku

„Wrzosowisko” 2013 w Kędzierzynie Koźlu. W 2013 roku zespól Albo i Nie wydał
pierwszą płytę pt. „Tak”.
Dąbrowskim Spotkaniom z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO towarzyszą wydarzenia okolicznościowe, w tym przede wszystkim warsztaty muzyczne, prowadzone w
tym roku przez Zespół Bohema. Uczestnicy
warsztatów mogą swoje umiejętności zaprezentować na głównej scenie Spotkań.
Dodatkową oprawę Zamczyska zapewniają
wolontariusze ze Stowarzyszenia Ochrony
Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” (wystawy, zwiedzanie Zamku
w Dąbrowie, pokazy historyczne).
(zj)
ZAPRASZAMY NA ZAMCZYSKO
w dniach 5-6 września br. Na ostatniej
stronie gazety plakat zapowiadający naszą imprezę.

 

INWESTYCJE W GMINIE

W Gminie Dąbrowa powstają piękne miejsca, a zabytkowe są odrestaurowywane

Wokół nas coraz piękniej
W naszej gminie sporo się dzieje w
inwestycjach, o czym regularnie staramy się informować mieszkańców.
Na stronie obok szerzej informujemy,
że wytyczane jest kilkadziesiąt kilometrów szlaków rowerowych. W tym
tekście skupiamy się natomiast na nowopowstałym obiekcie we Wrzoskach
i modernizacji zabytkowego budynku
w Naroku.

J

Rekreacja dla każdego
we Wrzoskach

eszcze kilka miesięcy wstecz za świetlicą i strażą pożarną we Wrzoskach roiło
się od chaszczy. Teraz to miejsce jest nie
do poznania! Teren przy świetlicy wiejskiej we Wrzoskach został przepięknie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe, co najlepiej obrazuje zdjęcie obok.
Koszt inwestycji wyniósł 270 tysięcy zł.
Inwestycja przewidywała powstanie wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i
koszykówkę, budowę dwóch wiat drewnianych o wymiarach 5 na 5 metra z dachówką ceramiczną oraz placu zabaw dla dzieci.
Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię asfaltową, ogrodzenie o wysokości 4 m,
dwie bramy wejściowe i odprowadzenie
wód opadowych. Plac zabaw otoczony jest
chodnikiem z dojściem z trzech stron. Przestrzeń nawierzchni placu zabaw wypełniona
jest piaskiem, który będzie musiał być zmieniany dwa razy w roku, do czego zadeklarowało się miejscowe stowarzyszenie. Obiekt
dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępny i bezpłatny.
Podczas realizacji projektu pomagali
mieszkańcy wsi (Stowarzyszenie Odnowy



Wsi Wrzoski) skupiające OSP, LZS, sektor
biznesu i rolników). Ich pomoc polegała
m.in. na porządkowaniu terenu, plantowaniu
ziemi, nasadzaniu krzewów. Dzisiaj już dzieci, młodzież i dorośli korzystają zarówno z
placu zabaw, jak i boiska.

G

Dopieszczany zabytek
w Naroku

mina Dąbrowa stara się dbać o kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
Przykładem niech będzie inwestycja w budynku świetlicy i straży pożarnej w Naroku.
Ponieważ to zabytkowy budynek, modernizacja od początku do końca odbywa się pod
okiem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt znajduje się w
Gminnej Ewidencji Zabytków, zatem ma
wartość historyczną. Modernizacja świetlicy
to przedsięwzięcie w ramach Odnowy Wsi.
Koszt inwestycji to 135.500 zł.

Przewidziano docieplenie ściany tylnej
i ścian bocznych, położenie tynku ciepłochronnego na elewacji frontowej z zachowaniem i renowacją detali ceramicznych
oraz odtworzeniem dekoracyjnych elementów więźby dachowej. Zaplanowano także
m.in. stolarkę okienną oraz wymianę drzwi
wejściowych. Wzbogaceniem architektury
obiektu będzie utworzenie nad wejściem
głównym dwuspadowego zadaszenia - forma
wiaty kryta dachówką ceramiczną wzniesiona na filarach drewnianych.
Budynek powstał ok. 1900 r. Właścicielami była miejscowa rodzina Szenfelder, która
prowadziła gospodarstwo i wyszynk (knajpę). Na górze, na dużej sali, odbywały się zabawy. Po wojnie mieściła się tam Gromadzka Rada Narodowa, w części gdzie teraz ma
siedzibę mniejszość niemiecka utworzono
bibliotekę. Zanim powstała szkoła w Naroku, w budynku odbywały się lekcje dla klas
IV-VIII z Naroka, Skarbiszowa i Niewodnik.
Na dole funkcjonowała poczta i biblioteka.
W budynku swoją siedzibę ma OSP i Mniejszość Niemiecka. Budynek pełni funkcję
świetlicy wiejskiej, w tym rolę rekreacyjną,
sportową, społeczną i kulturalną.
W projekt zaangażowali się mieszkańcy
(grupa odnowy wsi), którzy sami wykonali
szereg prac: cyklinowanie i malowanie podłogi w dużej sali, wykonali z własnych środków finansowych 8 stołów, położyli boazerie
na ścianach, pomalowali łazienki.
Planowane jest także pomalowanie schodów oraz poręczy wewnątrz budynku, założenie instalacji grzewczej (pompy ciepła) na
parterze budynku, remont dachu oraz przełożenie kostki brukowej przed budynkiem.
(red)

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

INWESTYCJE W GMINIE, WAKACJE

Główny szlak rowerowy wytyczany po gminie liczyć ma 36 km

Będą szlaki rowerowe
W naszej gminie wytyczane jest kilkadziesiąt kilometrów szlaków rowerowych
w ramach projektu EUROREGIONU PRADZIAD, z którego korzysta wiele gmin,
także nasza. Chodzi o to, aby wytyczonymi i oznakowanymi szlakami w przyszłości móc dojechać rowerem nawet do Czech. Całkowity koszt projektu, to
blisko 120.000 zł, z czego 5% jest wkładem własnym gminy. Główny szlak po
gminie Dąbrowa (czerwony) prowadzi przez: Wrzoski, Chróścinę, Ciepielowice, Karczów, Leśny Dwór, Narok, Niewodniki, Żelazną, Henryków i Sławice.

lowniczych i dziewiczych zakątków – tłumaczy Katarzyna Gołębiowska - Jarek,
inspektor ds. promocji w urzędzie gminy
Dąbrowa.
Atrakcyjnie, daleko
i bezpiecznie
Wytyczone przez gminę ścieżki prowadzą polnymi i leśnymi drogami. Szlak tylko
w jednym miejscu przecina droga krajowa
nr 46, jednak jest tam bezpiecznie, ponieważ funkcjonuje sygnalizacja świetlna.
Wytrawni cykliści mogą pojechać aż do
Czech, gdzie poprowadzą ich ścieżki przez
Niemodlin, a potem powiat nyski. Za to do
Opola dojedziemy przez Sławice (wyjazd
koło Makro).
Trwa oznakowanie tras. - Postawimy
kilkanaście dużych tablic informacyjnoedukacyjnych ułatwiających podróżowanie – stwierdza Katarzyna Gołębiowska
- Jarek.
Będzie przewodnik i mapy

Powyżej mapa szlaków rowerowych po Gminie Dąbrowa.

Z

trasy można będzie zjechać na jedną
z dwóch pętli prowadzących doliną
Odry lub na szlak nazywany „Rowerem
przez Bory Niemodlińskie”. Ten zacznie
się w Siedliskach i poprowadzony zostanie przez rezerwat Prądy, a dalej Dąbrowę,
Ciepielowice, Nową Jamkę i Lipową, aż
do stawu Sangów na granicy gmin Dąbrowa i Niemodlin.
W sierpniu Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji zorganizował serię pikników dla najmłodszych, podczas których dzieciaki mogły przez kilka godzin bawić się i uprawiać sport.
W Sławicach gościliśmy na placu przy
tamtejszej remizie OSP. Bawić się przyszło
kilkadziesiąt osób. Frekwencja dopisała
także w Lipowej, gdzie największą atrakcją były rozgrywki piłkarskie, a to dlatego,
że piknik zdominowali chłopcy. Z kolei
w Siedliskach rywalizowaliśmy w grach
sprawnościowych. Za rok planujemy kolejne wakacyjne spotkanie z najmłodszymi. Na zdjęciach dzieciaki ze Sławic oraz
Lipowej.
(r)
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Zwiedzanie i rekreacja
na dwóch kółkach
- Pokażemy, że gmina Dąbrowa to znakomite miejsce na wycieczki rowerowe. Tu
można uciec od miejskiego zgiełku, a jednocześnie zobaczyć zabytkowe kościółki,
grądy odrzańskie, rezerwaty dzikiego ptactwa, stare koryto Odry i wiele innych ma-

Wzdłuż szlaków dodatkowo powstaną
miejsca, przy których można się zatrzymać i
odpocząć. Trwają także prace nad przewodnikiem i mapami szlaków rowerowych od
gminy Dąbrowa aż po czeski Jesenik. Gdy
szlak zacznie funkcjonować, gmina stworzy specjalną aplikację oraz interaktywną
mapę dąbrowskich tras. Wirtualną ścieżką
poprowadzi nas lektor w języku polskim i
czeskim.
- Pragnę podkreślić, że w projekcie tym
chodzi o wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych, a nie o budowę nowych
ścieżek rowerowych. Przy wyznaczaniu
tras korzystaliśmy z istniejących już dróg,
najczęściej polnych i leśnych. Projekt powstał, aby mieszkańcy naszej gminy i gmin
sąsiednich mieli spójny, dobrze oznaczony i w miarę bezpieczny szlak rowerowy
- informuje wójt Gminy Dąbrowa, Marek
Leja.
(red)

Pikniki z GOKiR-em

Sierpniowa zabawa



OSP, ZAPROSZENIE

Dwa wielkie pożary w Sokolnikach i
Sławicach oraz wiele akcji gaszenia
pożarów ściernisk. Strażacy wyjeżdżali także do wypadków i złamanych
drzew. W ostatnim dniu lipca druhowie i druhny poszukiwali osoby zaginionej w Naroku.
Palące się drzewo w Sokolnikach
3 lipca OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 14.59.
Palące się ściernisko w Sokolnikach
(spaliło się około 5 hektarów)
4 lipca OSP Dąbrowa wraz z JRG 3
Niemodlin oraz jednostkami OSP z Polskiej Nowej Wsi, Komprachcic i Wawelna
wyjechały do zdarzenia o godz. 22.37.
Wypadek dwóch samochodów
osobowych we Wrzoskach
przy ul. Wrocławskiej
(3 osoby ranne)
5 lipca OSP Wrzoski wraz z JRG 2 Opole wyjechali do zdarzenia o godz. 12.33.
Palące się zboże i ściernisko
pomiędzy Chróściną a Dąbrową
6 lipca OSP Chróścina, Dąbrowa wraz
z JRG 3 Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz. 18.24.
Przewrócone drzewa na jezdnię
za Dąbrową (kierunek Wawelno)
8 lipca OSP Dąbrowa wyjechała do zdarzenia o godz. 14.21
Złamane drzewo od pioruna zawisło
nad ul. Kasztanową w Dąbrowie
9 lipca OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 16.41
Dachowanie samochodu
na obwodnicy Opola.
12 lipca OSP Sławice, Bierkowice wraz
z JRG 2 Opole wyjechały do zdarzenia o
godz. 11.39.
Palące się ściernisko za Dąbrową
(kierunek Chróścina)
13 lipca OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 23.13.
Paląca się łąka przy obwodnicy
na wysokości Wrzosek
15 lipca OSP Wrzoski wyjechały do
zdarzenia o godz. 14.56.
Palące się ściernisko za Chróściną
(kierunek Dąbrowa)
18 lipca OSP Chróścina wyjechała do
zdarzenia o godz. 02.44.
Palące się ściernisko za Chróściną
(kierunek Dąbrowa)
20 lipca OSP Chróścina wyjechała do
zdarzenia o godz. 00.21.
Paląca się sucha trawa
we Wrzoskach przy ul. Wrocławskiej
21 lipca OSP Wrzoski wyjechały do
zdarzenia o godz. 16.06.
Palące się nieużytki
pomiędzy Dąbrową a Chróściną



Kronika strażacka: VII 2014 r.

Pracowite wakacje
21 lipca OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 22.42.
Palące się siano
przy ul. Polnej w Dąbrowie
21 lipca OSP Dąbrowa wraz z JRG 3
Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz.
23.34.
Wypadek samochodu ciężarowego
na DK 46; kierunek Niemodlin
(1 osoba ranna).
22 lipca OSP Dąbrowa wraz z JRG 3
Niemodlin wyjechały do zdarzenia o godz.
16.30.
Paląca się składowana trawa
pomiędzy Dąbrową a Chróściną

26 lipca OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 16.22.
Palące się zboże, ściernisko
i nieużytki w Sławicach
27 lipca OSP Sławice, Żelazna, Narok,
Wrzoski, Chróścina, Dąbrowa, Bierkowice wraz z JRG 1 i 2 Opole wyjechały do
zdarzenia o godz. 14.16.
Poszukiwanie osoby zaginionej
w Naroku
31 lipca OSP Narok i Żelazna wraz z
JRG 1 i 2 Opole wyjechały do zdarzenia o
godz. 12.08.
(kw)
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WAKACJE NA SPORTOWO

II Festyn Sportowy w Niewodnikach

Puchar dla Sławic
- Cieszę się, że nie poprzestaliście na
pierwszym festynie w Niewodnikach
i znowu potrafiliście zorganizować
fajną zabawę połączoną z rywalizacją
sportową - mówił na koniec drugiego
dnia imprezy w Niewodnikach wójt
Gminy Dąbrowa, Marek Leja, fundator
pucharów i statuetek w Turnieju Piłkarskim im. Józefa Moczko.
Na boisku rywalizowano w drugi dzień.
Przez blisko 8 godzin, w olbrzymim upale
mierzyli się piłkarze LZS Golczowice, LZS

Sławice, LZS Żelazna, LZS Dąbrowa oraz
gospodarze LZS Niewodniki. W finale LZS
Sławice 1-0 ograł obrońców tytułu i zarazem
gospodarzy. Zwycięską bramkę strzelił Damian Piśla. Bardziej zacięta była potyczka o
trzecie miejsce, bowiem w regulaminowym
czasie Golczowice remisowały 1-1 z Żelazną. O wszystkim zdecydowała seria rzutów
karnych, a tutaj o jedno trafienie lepsi byli
gracze z Golczowic. Wybrano także najlepszego zawodnika (Sławomir Tramsz z
Golczowic) oraz najlepszego bramkarza. Jak

przed rokiem tę statuetkę zabrał ze sobą golkiper z Niewodnik, Andrzej Król.
Pierwszy dzień festynu, sobotę, zdominowała zabawa na otwartym powietrzu. Licznie przybyli mieszkańcy Niewodnik i okolicy spać poszli dopiero nad ranem.
- Za jakiekolwiek niedociągnięcia przepraszam, za wsparcie dziękuję - mówił na
koniec Rafał Moczko, syn Józefa, imienia
którego rozgrywany był piłkarski turniej.
Organizatorzy dziękują:
Datki na orkiestrę: Marcin Pacuła,
Sebastian Gajda, Janusz Jurcewicz,
Henryk Kotowski, Dawid Kałuża.
Pomoc przy organizacji festynu: Piotr
Niestrój, Kuba Mateja, Andrzej Król,
Łukasz Pasternak.

II Turniej Piłkarski
im. Józefa Moczko
w Niewodnikach o Puchar
Wójta Gminy Dąbrowa
Mecz o 3. miejsce
LZS Golczowice - LZS Żelazna 1-1, k. 4-3
Finał
LZS Sławice - LZS Niewodniki 1-0
Bramka Damian Piśla
Najlepszy Zawodnik Turnieju
Sławomir Tramsz (LZS Golczowice)
Najlepszy Bramkarz Turnieju
Andrzej Król (LZS Niewodniki)

Festynowy weekend w Prądach

„Fura” atrakcji
Na wiejskim festynie w Prądach nie
brakowało niczego - dmuchanych
zamków, balonów z helem, wiatraków, baniek, plastikowych zabawek.
Można było kupić kawkę, pyszne ciasto domowej roboty, lody, działał grill,
a didżej ze sceny zabawiał gości.
ierwszy dzień miał spokojny początek w
rytmach występów solistek ze Studia Piosenki w Dąbrowie pod kierownictwem Jarki
Letkiej, występ Natalii Słodkowskiej, a następnie Koncert Gwiazdy Wieczoru Sports
Brothers i innych atrakcji przeplatanych
konkursami i zabawami dla dzieci oraz dorosłych. Przeciąganie liny, „puszczanie bąków”, skakanie w workach, ubijanie piany
przez mężczyzn, wyścigi w jedzeniu lodów
przez kobiety i słodkie nagrody nakręcały nie
tylko dziecięcą ferajnę. Do tańca i wspólnej
zabawy zachęcał DJ Lech z Niemodlina,
który uwiódł publikę do 3 nad ranem.

Organizatorzy dziękują
sponsorom:

P
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a jajeczny turniej zwieńczył te potyczki. Żeglarską nutą kołysał publikę zespół szantowy
„Pod Masztem”, a do snu nie dopuścił drugi
dzień z rzędu DJ Lechu. W niedzielne popołudnie nie zabrakło pokazu walki Mistrza
Świata w taekwondo Bartosza Chaducha
– mieszkańca Prądów, na który fani przyjechali z okolicznych wsi. Spisał się nie tylko
na medal jako mistrza świata w walce, ale
również jako mistrz dla swojej mamy, która
osobiście wręczyła Bartkowi medal.

W niedzielę również nie brakowało atrakcji. Konkurencja „Sołtys kontra Sołtys”
udowodniła wiedzę na temat wsi każdego
z sołtysów oraz doskonałą znajomość naszej gminy. Sołtysi za pomocą przymiotników udowadniali sobie nawzajem wartość i
atrakcyjność swoich „sołeckich metropolii”,

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice, Auto Czok, Tadeusz Wojdyła,
Kazimierz Wojdyła, REMOST Robert
Osolisz, Karczma Zagłoba Opole, Krystian Kubis Chróścina, Wiesław Łoziński,
Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej
Chaduch, Auto Naprawa Tadeusz Sydor,
Meble Czech, Jarosław Surma, Gospodarstwo Drobiarskie Jerzy Diłaj, Szkółka
krzewów i drzew Opole Leszek Mularz,
Zofia i Wiktor Łaszkiewicz, Pol-Części
Ireneusz Sydor, Bogdan Śnietura, Firma
GIGABIT.
(red)



PIŁKA NOŻNA

Festyn sportowy w Mechnicach i IV-ligowy debiut

Dziękujemy za awnas
W dniach 19-20 lipca na stadionie w
Mechnicach odbył się doroczny festyn
sportowy. O tyle był on wyjątkowy,
że przy okazji zabawy i odpoczynku
świętowano awans LZS Mechnice do
IV ligi. Sam festyn odbył się właśnie
pod wszystko mówiącym hasłem:
„Dziękujemy za awans”.
Jak co roku, atrakcji było co nie miara,
a tradycyjne spotkanie panny kontra mężatkim znalazło swoje miejsce nawet w
Teleexpressie! Z okazji 12-letniej batalii o
IV ligę redakcja „Mechnickiego Niedzielnika Sportowego” podczas festynu wręczyła nagrody dla najbardziej zasłużonych
w klubie (patrz ramka poniżej).
***
Tymczasem premierowy mecz w IV lidze
LZS Mechnice z TOR-em Dobrzeń Wielki
to prawdziwa huśtawka nastrojów. Nasi piłkarze przez większość spotkania prowadzili, by w samej końcówce przegrać...
Beniaminek zwycięstwo stracił w 88.
minucie, a remis w trzeciej minucie doliczonego czasu. Historyczne spotkanie w
Mechnicach, które po raz pierwszy grają
tak wysoko, przyciągnęło na stadion około
300 kibiców. Już w 11. minucie historycznego gola zdobył Tomasz Gajda. Po rzucie
Nagrody
„Mechnickiego
Niedzielnika Sportowego”
na koniec 12-letniej batalii
o IV ligę:
1. DAMIAN KAMPA - Król strzelców V ligi (okręgowej) 2013/14 - 32
bramki. Nagroda: (podobnie jak Lewandowski w Bundeslidze): replika
armaty z XVIII wieku
2. KRZYSZTOF NIEDWOROK
- Najlepszy Strzelec Wyborowy LZS
Mechnice w historii występów w V
lidze - 159 bramek. Nagroda: replika niemieckiego pistoletu skałkowego
prezentowana na specjalnym stojaku

rożnym uderzył nie do obrony z 10 metrów
(po meczu z tej okazji odebrał oryginalną
nagrodę - patrz zdjęcie). Niemal euforia zapanowała w 36. minucie, gdy na uderzenie
z 16 metrów zdecydował się Tomasz Szopa, a piłka tuż przy słupku wpadła do siatki.
Gospodarze poszli za ciosem, ale rywal odgrywał się szybkimi kontrami.
- Mechnice grały na fali euforii po
awansie i na świeżości. Spodziewałem się
tego – oceniał Wojciech Lasota, trener
TOR-u.
Dla naszej drużyny decydująca była 60.
minuta. Po wejściu Wolańskiego ucierpiał
etatowy i niezastąpiony w obronie stoper
Grzegorz Stotko, który musiał opuścić boisko. W efekcie defensywa zaczęła
popełniać błędy. W 78. minucie piłkę do
siatki skierował Wolański. W 88. minucie Sieńczewski uderzył z dystansu, piłka
odbiła się od słupka i było 2-2. TOR nie
odpuścił i w 93 minucie Luptak zdobył
zwycięskiego gola. W ramce obok dokumentacja historycznego meczu.
Niestety, w drugim meczu nasi piłkarze
przegrali 2-6 w Chróścicach z tamtejszą
Victorią. Bramki dla Mechnic strzelili Paliszewski i Kampa. Cóż, frycowe zapłaciliśmy, teraz powinno być tylko lepiej!
3 ROBERT KONOPACKI - Najlepszy Bramkarz LZS Mechnice w historii występów w V lidze. Nagroda:
Miniaturowe wnętrze pokoju z piłkarskimi akcesoriami i nagrodami.
4. GRZEGORZ STOTKO - Najpewniejszy punkt drużyny LZS Mechnice
w historii występów w V lidze. W ciągu 11 lat gry w Mechnicach 4-krotnie
otrzymywał nagrodę „Pewny Punkt
Drużyny”. W ostatnim sezonie przebywał na boisku we wszystkich meczach
od 1 do ostatniej minuty. Nagroda:
Jak przystało na czołowego obrońcę
otrzymał Statuetkę rycerza w zbroi.

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. 213,
Nakład: 1500 egzemplarzy; Strona inter-
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IV liga (premiera,
9.08.2014 r.)
LZS Mechnice
- TOR Dobrzeń Wielki
2-3 (2-0)
Gajda (11), Szopa (36) - Wolański (78),
Sieńczewski (88), Luptak (90+3)
Mechnice: K. Zyla - Machnik, Kurpierz,
Stotko (60. Prymula), Bąk - Zwoliński,
Gajda, Szopa (72. Kościelny), Paliszewski (78. A. Zyla) - Greinert (89. Przywara), Kampa. Trener Krystian Golec
Sędziował: Tomasz Wąsiak (Kluczbork), żółte kartki: Bąk, Szopa, Zwoliński (Mechnice), Malik, Draguć, Luptak (TOR).
Widzów: 300

5. RYSZARD MACHNIK - Kapitan i
Najlepszy Piłkarz LZS Mechnice w historii występów w V lidze. W ciągu 12
lat gry w V lidze w Mechnicach rozegrał ponad 300 spotkań. Nagroda: Jak
przystało na wodza, otrzymał statuetkę
- rzeźbę cesarza Napoleona Bonaparte
6. KRYSTIAN GOLEC - Trener i Twórca Sukcesów klubu LZS Mechnice. Od
kilkunastu lat niezmiennie prowadzi
zespół od B-klasy do IV ligi. Nagroda:
replika Pucharu Świata jak dla Mistrza
Świata, którym dla środowiska piłkarskiego Mechnic, Krystian na pewno jest!
Fundator Nagród:
Helena i Marek Leja

netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail do
redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Wydawnictwo
Alia-Media, ul. Kwaśna 36; Reklama:   kolor 1. strona
- 3 zł brutto/ 1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł brutto/ 1 cm2;
strony pozostałe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.

ŻYCIE GMINY DĄBROWA

WIZYTA, BIBLIOTEKI

Puchar Wójta dla FC Suchary

Plaża w Karczowie
W Karczowie lubią grać w piłkę nożną (istnieje tam LZS),
tenisa ziemnego (prężnie działają tamtejsze korty), a
teraz trwa popularyzacja siatkówki plażowej. II Turniej
Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa zorganizował sołtys Karczowa, Józef Gerc.
a znakomicie przygotowanym boisku do tej dyscypliny rywalizowano 6 godzin w sobotę, 16 września. Mimo kilkukrotnych

N

opadów deszczu za każdymn razem wychodziło słońce i rywalizację udało się bardzo sprawnie przeprowadzić do końca. Ostatecznie
zwyciężyła ekipa FC Suchary (Łukasz Mojzyk, Dawid Mojzyk,
Marek Trymbulak) przed Cichociemnymi (Mateusz Kobszyk,
Łukasz Kijak, Sebastian Czech) i Ogrodnikami z Czernobyla
(Damian Korzekwa, Kacper Duda, Oleg Pytel).
Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Dąbrowa Markowi
Lei za ufundowanie pucharów dla najlepszych.
(r)

Zapraszamy do bibliotek w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej

Warto przeczytać
Kolejna porcja książek. W naszej Gminie znajdują się 4 biblioteki: w Dąbrowie, Chróścinie, Karczowie i Żelaznej.
Wszystkie polecane książki dostępne
są przynajmniej w jednej z czterech
naszych placówek! ZAPRASZAMY!
Tytuł: Niewierna
Autor: Reyes Monforte
Wcześniej myśleliśmy, że zdarza się to tylko w państwach arabskich, bardzo daleko, ale
teraz wiemy, że dzieje się to tutaj, może nawet w naszym bloku, na naszej klatce, obok
za ścianą. Życie nie rozpieszczało Sary. Najpierw śmierć matki, potem ciąża w wieku 16
lat. Być może jednak teraz, kiedy Sara ma 24
lata, uda się jej posmakować szczęścia i spo-

SIERPIEŃ

koju. Niezależna kobieta uczy w szkole językowej, gdzie poznaje i zakochuje się w jednym ze swoich uczniów. Młody Muzułmanin
powoli, acz bardzo metodycznie, wprowadza
ją w swoją kulturę i religię. Nigdy jednak nie
zdradza prawdziwych motywów. A te okażą
się przerażające. Ale gdy prawda wyjdzie na
jaw, będzie już za późno… Książka oparta na
autentycznych wydarzeniach dotyka jednego
z najbardziej niebezpiecznych tematów - relacji między nowoczesnym światem Zachodu
ufundowanym na kulturze chrześcijańskiej a
kulturą muzułmańską.
Tytuł: Zło czai się wszędzie
Autor: Agatha Christie
Kryminały Agathy Christie rekomendacji
nie wymagają. Warto do nich wracać. Tym
razem Hekules Poirot spędza wakacje w hotelu na Wyspie Przemytników, ale oczywiście
nie jest mu dane spokojnie wypocząć. Kiedy
ginie piękna aktorka Arlena Stuart detektyw
może przebierać w kandydatach na mordercę. Piękno budzi pożądanie, ale niekoniecznie sympatię. Co było motywem morderstwa:
Szantaż? Zazdrość? Mania religijna? Spadek?
Jeden z pierwszych w literaturze kryminalnej
portretów sympatycznego psychopaty.

red

Trenują maluchy i starsi

Nauka tenisa
W wakacje z dużym rozmachem ruszyła szkółka tenisowa pod auspicjami Gminy Dąbrowa oraz GOKiR w
Dąbrowie. Zajęcia w Karczowie, Dąbrowie i Chróścinie prowadzi Jakub
Faryniarz.
- Dzieciaki z wielką ochotą poznają tajniki tenisa ziemnego. Chłopcy chcą być
Janowiczami, a dziewczynki oczywiście
chcą naśladować Radwańską - mówi trener Jakub Faryniarz.
Na zajęcia regularnie przychodzi około
30 młodych adeptów tenisa.
- Rozpiętość wiekowa jest spora. Mam
pięciolatków i siedemnastolaków! Kilkoro z nich już teraz ruchowo prezentuje się
bardzo obiecująco. Najważniejsze, że chcą
się uczyć - twierdzi trener.
(r)
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