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Narok w koronie!
Jak to zwykle podczas dożynek gminno-parafialnych bywa, jednym z najbardziej ekscytujących
momentów jest ogłoszenie wyników wyboru najładniejszej korony dożynkowej. Z roku na rok konkurencja jest coraz większa, bo korony coraz piękniejsze! Tym razem ten zaszczytny tytuł przypadł
koronie wykonanej przez sołectwo Narok. Wybór
był słuszny, co zostało potwierdzone także podczas
dożynek wojewódzkich w Starych Siołkowicach.
Narockie cudeńko w rywalizacji z kilkudziesięcioma
innymi koronami zyskało znakomite drugie miejsce!
Wspomnijmy zatem, jak powstawała najładniejsza
korona gminna, druga pod względem urody w województwie opolskim. Pracowały nad nią 24 osoby
przez dwa tygodnie. Gdzie? Na plebani w stodole u
księdza proboszcza Witolda Walasiuka.
Trasę 20 kilometrów z koroną na przyczepie pokonali dwaj rolnicy - Andrzej Szdzuy i Jan Kowol. Na
placu kościelnym pw. św. Michała Archanioła koronę
z Naroka poświęcił biskup Andrzej Czaja. W Dożynkach uczestniczyła trzypokoleniowa, szesnastoosobowa delegacja, która przykuwała uwagę pięknymi,
charakterystycznymi dla śląska opolskiego strojami
własnoręcznie wykonanymi przez mieszkanki Naroka. W uroczystym korowodzie dożynkowym oprócz
korony żniwnej, mogliśmy również podziwiać m.in.
wykonany z ziaren herb gminy, pięknie zdobiony
chleb wraz z kielichem, a także miniaturowy wóz
drabiniasty z płodami rolnymi.

reklama

Relacja z dożynek gminno-parafialnych na str. 4-5
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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Kalendarz pełen imprez
Bardzo dużo działo się w ostatnich tygodniach na terenie naszej gminy. Wspomnijmy tylko dwudniowy maraton z poezją śpiewaną Zamczysko, Dożynki
Gminno-Parafialne, czy uroczystą inaugurację roku szkolnego.
Zapraszamy na koncert
piosenki francuskiej!
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
Dąbrowie zaprasza na kolejną muzyczną
atrakcję. 30 września (godz. 18.00) w ZS
w Dąbrowie odbędzie się koncert piosenki
francuskiej „Yaga w repertuarze Juliette Greco”. Występ artystki z Krakowa
poprzedzony będzie krótkim recitalem
Małgorzaty Kalińskiej, która wystąpi w
repertuarze Anny German.
Dożynkowe konkursy
To już tradycja, że podczas dożynek gminno-parafialnych rozstrzygane są trzy ważne
konkursy. Najlepszą koroną została ta z Naroka, która na Dożynkach Wojewódzkich w
Starych Siołkowicach, w stawce kilkudziesięciu koron, zdobyła 2. miejsce. Gratulujemy! VIII edycję „Mojej Zagrody” wygrał
Radosław Dąbrowski z Wrzosek, a w „Aktywnej Wsi” wybór padł na sołectwo Ciepielowice. Więcej na str. 4-5.
Prośba wójta
We wrześniu i październiku na terenie
gminy Dąbrowa prowadzone są prace związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. Wykonywane są nowe fotografie
nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Zwracam się z prośbą do
mieszkańców o wyrozumiałość i przychylne
traktowanie osób upoważnionych do wykonywania powyższych prac.
Wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja

Opolska Karta Rodziny
i Seniora (2+)
W gminie Dąbrowa od maja 2014 roku
rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci w
wieku do 18 lat oraz osoby od 65 roku życia
składają wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w OPS w Dąbrowie.
Karty uprawniają do ulg i zniżek oferowanych przez różnego rodzaju firmy i Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Na
terenie Gminy Dąbrowa posiadacze karty
mają prawo do zniżek przy wnoszeniu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Więcej
informacji udziela OPS: www.ops-dabrowa.

pl; tel.: 77 464 10 71, 77 464 10 08. W OPS
udzielane są też szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny (3+).
Urząd czeka na oferty
Urząd Gminy Dąbrowa zaprasza do składania ofert dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych. Oferta powinna
zawierać: cenę za 1 roboczogodzinę pracy
sprzętu; nazwisko, imię lub dane firmowe
(adres). Termin skłądania ofert do 1.10 2014
r. Szczegółowe informacje: tel. 77 464 10 10
wew. 203, e-mail: gkios@gminadabrowa.pl
Piłkarska szkółka w Chróścinie
Ruszają zajęcia piłki nożnej na Orliku i na
sali w Chróścinie, które prowadzi Grzegorz
Fiec. Plan: poniedziałki i środy: godz. 16.0017.00 dzieci do lat 7, godz. 17.00-18.00 - 8, 9,
10-latki. Warto trenować. Na zdjęciu u dołu
juniorzy z Mechnic, którzy od tego sezonu
grają w najwyższej klasie rozgrywkowej w
województwie. Oni też zaczynali w ten sposób swoją przygodę z piłką.

(r)

Osoby na zdjęciu z lewej od góry: TRENER - Grzegorz Fiec, Bartosz Pytel, Adrian
Zyla, Mateusz Surma, Jakub Koczwański (gościnnie z drużyny seniorów), Beniamin
Biskup, Tomasz Gajda (gościnnie z drużyny seniorów), Rafał Kurpierz, Tomasz Szopa
(kapitan), Łukasz Woszek. Osoby w dolnym rzędzie od lewej: Łukasz Szczepańczyk,
Michał Olejniczak, Tomasz Klos, Markus Przywara, Kamil Raudzis. Nieobecni na
zdjęciu: Piotr Werner, Kuba Janeczko, Patryk Mudyna.

Inauguracja roku szkolnego - pierwsza taka w Gminie Dąbrowa

W Żelaznej witaliśmy rok szkolny
Po raz pierwszy w naszej gminie odbyło się
uroczyste otwarcie roku szkolnego wszystkich naszych szkół. Taka pierwsza gminna
inauguracja zorganizowana została 1 września w Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żelaznej. Na
uroczyste otwarcie przybyły poczty sztandarowe z wszystkich szkół z terenu Gminy Dąbrowa. Po przemówieniach dyrekcji szkoły
oraz zaproszonych gości, w tym Wójta Gminy Marka Lei, młodzież z pierwszej klasy
gimnazjum w Żelaznej złożyła ślubowanie,
a co za tym idzie została przyjęta do grona
pełnoprawnych gimnazjalistów.
(r)
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“Historia administracji samorządowej na terenie gminy Dąbrowa”. Autor Marek Leja

Podziały administracyjne występujące na terenie obecnej
Już za rok 15 października 2015
Gminy Dąbrowa w latach 1945-1975
roku nasza gmina obchodzić bę-

D

ekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 o
organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego przyjął podział administracyjny, który wcześniej obowiązywał w Polsce przedwojennej tzn.
• Województwa,
• Powiaty,
• Gminy miejskie lub wiejskie.
W skład gmin wiejskich wchodziły gromady (Uwaga! Tutaj nazwa gromada była
stosowana w rozumieniu wioski, miejscowości; proszę nie mylić z powstałymi w 1954
roku Gromadami zastępującymi w swoim charakterze gminy i skupiającymi klika miejscowości).
Te trzy szczeble administracji (wtedy zwanej w dekrecie „samorządową”) reprezentowane były przez Rady Narodowe odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne. Każda Rada dysponowała organem wykonawczym. W przypadku Gminnej Rady
Narodowej organem wykonawczym był zarząd gminny, w skład którego wchodził
wójt, podwójci oraz trzech członków zarządu wybieranych przez Gminną Radę Narodową. Do celów administracji gromadami (wioskami), wójtom podlegali sołtysi i podsołtysi wybierani przez zebranie gromady. Oczywiście te same szczeble podziału administracyjnego zastosowano również troszkę później („Dekret Prezydenta
Narodowej Rady Krajowej z dnia 13 listopada 1945 o zarządzie ziem Odzyskanych”) dla terenów niemieckich uzyskanych
w wyniku działań wojennych oraz ustaleń konferencji jałtańskiej i poczdamskiej (odebranie Polsce Kresów Wschodnich na
rzecz ZSRR oraz ustalenie rekompensaty dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego,
Prus Wschodnich i Śląska)
29 maja 1946 roku rozporządzeniem Rady Ministrów „w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem
Odzyskanych” stworzono trzy zupełnie nowe województwa oraz do istniejących województw Polski międzywojennej dołączono nowe powiaty, których obszar był najczęściej tożsamy z obszarem przedwojennych niemieckich powiatów (kreis).
Rozporządzenie to pozwoliło dołączyć do województwa śląskiego między innymi powiaty: opolski (landkreis Oppeln)
i niemodliński (landkreis Falkenberg). Obszar obecnej gminy Dąbrowa tak przed wojną, jak i po wojnie podzielony był
właśnie pomiędzy te dwa powiaty: niemodliński i opolski. Granica przebiegała, idąc z kierunku północnego od Odry, między Żelazną a Niewodnikami, dalej między Wrzoskami a Karczowem oraz między Dąbrową a Wawelnem. W 1921 roku
była to również granica plebiscytowa, gdyż powiat opolski podlegał procedurze plebiscytowej, a powiat niemodliński nie.
W 1946 roku oba powiaty znalazły się najpierw w województwie śląskim, potem śląsko-dąbrowskim, a od 1950 roku w nowopowstałym województwie opolskim.
Jednocześnie w 1946 roku powiaty podzielono na gminy składające się z kilku gromad (wiosek). Ponieważ przed
wojną na terenach niemieckich każda wieś była osobną gminą, wprowadzenie przez polską administrację Gmin było jednocześnie stworzeniem dodatkowego szczebla samorządu. Miejscowości Dąbrowa, Synowice (potem Karczów), Ciepielowice, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Narok, Niewodniki tworzyły gminę Dąbrowa należącą do powiatu niemodlińskiego. Miejscowość Lipowa należała do gminy Skorogoszcz (powiat niemodliński). Mechnice, Chróścina, Wrzoski,
Żelazna, Sławice wraz z Bierkowicami i Żerkowicami tworzyły gminę Wrzoski należącą do powiatu opolskiego.
Pierwsza zmiana w opisanym powyżej układzie została wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 1951 i dotyczyła zmiany nazwy i siedziby gminy Wrzoski na Chróścinę. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 1952 roku. Wniosek w tej sprawie złożono już w lutym 1948 roku i motywowano kłopotami lokalowymi we
Wrzoskach oraz tym, że w Chróścinie funkcjonowała poczta i kolej.
Następne zmiany związane były z nowym podziałem administracyjnym Polski. 25 września 1954 roku weszła
w życie ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W miejsce dotychczasowych gmin stworzono gromady grupujące kilka wsi. W wyniku tych działań z 3001 gmin powstało aż 8789 gromad.
I tak gminę Dąbrowa podzielono na gromadę Dąbrowa (Dąbrowa, Ciepielowice, Karczów, Siedliska, Prądy, Nowa Jamka)
oraz Narok (Narok, Skarbiszów, Niewodniki), natomiast gminę Chróścina na gromadę Chróścina (Chróścina, Mechnice,
Wrzoski) i gromadę Sławice (Sławice, Żelazna, Bierkowice). Wieś Lipowa pozostała w gromadzie Skorogoszcz. Ten rozrost administracji nie utrzymał się długo. Już od 1960 roku rozpoczął się proces likwidacji najmniejszych gromad. W 1972
roku pod koniec „ery gromadzkich rad narodowych” w całej Polsce zostało tylko 4313 gromad. Proces ten nie ominął
również obecnej Gminy Dąbrowa. Z dniem 1 stycznia 1962 przestała istnieć gromada Sławice, która „wolą mieszkańców”
została włączona do gromady Chróścina. Cudzysłów jest tu na miejscu, gdyż mimo zebrań wiejskich przeprowadzonych w
Żelaznej i Sławicach i jednogłośnie wyrażonej woli mieszkańców o samorozwiązaniu się gromady Sławice i przyłączeniu
do gromady Chróścina, wydaje się, że decyzje zapadły już wcześniej i to na wyższym szczeblu. Świadczy o tym fakt, że już
na przełomie 1959 i 1960 zlikwidowano Urzędy Stanu Cywilnego w Naroku i Sławicach. Mimo likwidacji USC w Naroku
gromada Narok funkcjonowała dalej aż do 1972 roku.
Kolejna zmiana podziału administracyjnego w Polsce nastąpiła w roku 1973...
(ciag dalszy w następnym numerze)
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dzie 40-lecie istnienia w obecnym kształcie. Z tej okazji wójt
gminy Marek Leja przygotowuje
wydawnictwo „ Historia administracji samorządowej na terenie
gminy Dąbrowa”. Dziś prezentujemy pierwszą część skrótu
tego wydawnictwa, które za rok
zostanie wydane w pełnej formie
z materiałami archiwalnymi, wykazem radnych rad gromadzkich,
gminnych, sekretarzy, naczeników, wójtów.
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Gminno-parafialne święto rolników w Mechnicach i Chróścinie - za rok spotykamy się w Karczowie

Tłumy na dożynkach!
Tym razem doroczne święto rolników,
dożynki, wspólnie obchodziliśmy w
sołectwach Chróścina i Mechnice.
W sobotę (23 sierpnia) od godziny
19.00 chętni bawili się na zabawie tanecznej z zespołem „Dimon”. W niedzielę nastąpiła kulminacja uroczystości. Wszystko zaczęła oczywiście
msza święta dożynkowa w kościele w
Chróścinie, a wielobarwny korowód
dożynkowy ulicami Mechnic i Chróściny wyruszył o godz. 14.00.

P

kowych widzę wszystkich piętnastu sołtysów
Gminy Dąbrowa. To dowód, że z roku na rok
coraz lepiej się integrujemy.
Toby biegał po... stołach

Korowód za dorożką

rowadziła go dorożka, w której
mieszkańców gminy pozdrawiał
wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz
starostowie dożynek Marcin Ignac i
Kornelia Niedziela (oboje z Mechnic).
Gdy cała kolumna kolorowych i pięknie
przystrojonych wozów zjechała na boisko w Mechnicach, na widok publiczny
wystawiono dziewięć koron żniwnych (z
sołectw: Chróścina, Dąbrowa, Sławice,
Narok, Siedliska, Skarbiszów, Mechnice, Wrzoski, Żelazna), które rywalizowały o miano najładniejszej. Ostatecznie,

Burmistrz Wiącek i wójt Leja.
- Jeśli mnie pamięć nie myli, tak dużo koron
w naszych dożynkach gminno-parafialnych
jeszcze nie podziwialiśmy. Bardzo, bardzo
się z tego cieszę - mówił wójt Marek Leja.
- Innym powodem do dumy jest tłum mieszkańców i fakt, że na uroczystościach dożyn-

Po części oficjalnej, tłumnie przybyli na
dożynki mieszkańcy Gminy, wysłuchali
występu Gminnej Orkiestry Dętej z Komprachcic. Nie dość, że kilkunastoosobowy
zespół raczył wszystkich zróżnicowanym
repertuarem, to dodatkowo bawił i rozśmieszał pięknie opowiadanymi dowcipami, a wszystko w tak lubianej u nas gwarze śląskiej. Kolejną atrakcją, był występ
Toby’ego z Monachium. Gość z Niemiec
ponad godzinę znakomicie bawił uradowaną publikę. Toby rewelacyjnie integrował
się z ludźmi, czego najlepszym dowodem
były jego wędrówki po... biesiadnych stołach bezpośrednio do fanów, kilka bisów
na koniec i mnóstwo rozdanych po koncercie autografów.
Dla ostudzenia emocji muzycznych,
kolejnym punktem programu były znowu
emocje konkursowe. Tym razem rozstrzygano doroczne konkursy gminne „Moja
Zagroda” oraz „Aktywna Wieś”. O wybo-

Powyżej migawki z dożynkowego korowodu oraz przejęcie chleba przez wójta od starosty i starościny. U dołu dorożka otwierająca
uroczysty przejazd przez Chróścinę i Mechnice.
komisja, której przewodniczyła Elżbieta
Oficjalska (pracownik muzeum w Bierkowicach) ustaliła, że czołowe trzy miejsca otrzymały korony wykonane przez:
1. Narok, 2. Sławice, 3. Żelazna. Warto
odnotować, że komisja konkursowa zdecydowała się w tym roku przyznać także
wyróżnienia oraz symboliczne nagrody
za uczestnictwo. Wszystko dlatego, aby
praca przy każdej z przywiezionych koron była doceniona. A chwalić naprawdę
było za co. Zwycięska korona pojechała na konkurs w Starych Siołkowicach,
gdzie podczas Dożynek Wojewódzkich
zdobyła 2. miejsce! Wygrała Krośnica.
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1. Ciepielowice
2. Prądy
3. Dąbrowa
3. Narok
3. Niewodniki
Wyróżnienia:
1. Karczów
2. Wrzoski

(nagroda 2.000 zł)
(nagroda 1.500 zł)
(nagroda 1.500 zł)
(nagroda 1.000 zł)
(nagroda 1.000 zł)
(nagroda 300 zł)
(nagroda 300 zł)

Buraky, czyli samorządowcy
też się śmieją

rze decydowali Członkowie Komisji Konkursowej w składzie: Zbigniew Janowski
(przewodniczący), Katarzyna Gołębiowska-Jarek (sekretarz) oraz Karol Widacha, Rafał Olender i Kazimierz Wojdyła
(członkowie).
VIII edycja „Moja Zagroda”:
1. Radosław Dąbrowski

(Wrzoski, nagroda 500 zł)
2. Ewa Mroziewicz

(Dąbrowa, nagroda 400 zł)
3. Jadwiga i Norbert Glombek

(Narok, nagroda 300 zł)
Wyróżnienia:
1. Rober Sikora

(Mechnice, nagroda 150 zł)
2. Stanisław Olender

(Dąbrowa, nagroda 150 zł)
„Aktywna Wieś”

Wielką atrakcją i prawdziwym przebojem
dożynek był występ samorządowej grupy
Buraky, którą tworzą burmistrzowie, radni

oraz kierownicy. Liderem zespołu jest burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, który
z wielkim wyczuciem, dowcipem, a przede
wszystkim olbrzymim luzem bawił całą pub-

likę. „Buraky” bardzo szybko na scenę zaprosiły naszego wójta oraz sołtyski organizujące dożynki - z Mechnic Teresę Kowolik i z
Chróściny Magdalenę Podsadę. Poszerzony
skład samorządowej grupy kabaretowej bawił potem jeszcze ponad godzinę. Również
i w tym przypadku publika kilka razy domagała się bisów nie pozwalając zespołowi
zejść ze sceny.
Podczas gdy dorośli emocjonowali się
koncertami i wynikami konkursów, najmłodsi oblegali część zabawową festynu,
bowiem dla nich przygotowane były atrakcje w postaci dmuchanych zamków i wie-

lu innych w wesołym miasteczku. Na dożynkach nie mogło zabraknąć oczywiście
m.in. pysznego śląskiego kołacza i gorącej
strawy oraz zwieńczającej imprezę zabawy tanecznej z zespołem Magnetic.
Długa lista podziękowań

Laureaci konkursu „Moja Zagroda” na wspólnym zdjęciu. U góry najładniejsza korona żniwna i sołtysi po wręczeniu nagród w konkursie „Aktywna Wieś”. Gratulujemy!

WRZESIEŃ

Z dożynkowej sceny, ale także za naszym pośrednictwem wielkie podziękowania składają współorganizatorki dożynek,
sołtyski Mechnic i Chróściny. - Obawiamy się, że nie starczyłoby miejsca, abyśmy
mogły podziękować za pomoc każdemu
z osobna. Począwszy od Urzędu Gminy
Dąbrowa reprezentowanego przez wójta
Marka Leję, przez dziesiątki wolontariuszy i jeszcze większej liczby sponsorów to
bardzo, bardzo długa lista. Wszystkim jesteśmy szalenie wdzięczne - powiedziały
Teresa Kowolik i Magdalena Podsada.
Za nami Dożynki Gminno-Parafialne 2014
roku, a my już możemy ogłosić, że decyzją
wójta, za rok spotkamy się na podobnej imprezie w Karczowie. Nie mamy wątpliwości, że będzie równie udana!
(dk)



MUZYCZNE WYDARZENIE ROKU W GMINIE

ZAMCZYSKO 2014 odwiedziły tłumy fanów poezji śpiewanej

Dwa dni poezji i świetnej muzyki
Szóste ZAMCZYSKO już za nami. Na
koncerty do Dąbrowy przyjechały
setki miłośników piosenki autorskiej
z całego kraju. Wielu z nich gościło u
nas po raz pierwszy i jak zapewniali, w kolejnych latach także wezmą
udział w „zamczyskowych” koncertach. Urzekło ich piękne otoczenie
dąbrowskiego zamku i rodzinna atmosfera podczas występów. Jak sami
podkreślali, mimo że byli pierwszy raz
– czuli się jak w gronie przyjaciół. Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną to w końcu nie tylko festiwal piosenek z tzw. „krainy łagodności”, ale
przede wszystkim doskonała zabawa
w gronie znajomych.
ej zabawie i nocnym, wielogodzinnym biesiadom przy ognisku sprzyjała także doskonała pogoda. 5 i 6 września w Dąbrowie najważniejsza jednak
była muzyka. Na scenie usłyszeliśmy
zarówno utwory rockowe, jazzowe, klasyczną balladę rosyjką, piosenki kabaretowe oraz piosenki inspirowane muzyka
ludową. W tym roku po raz pierwszy
także na ZAMCZYSKU zagościły szan-

T

Kierunek Zamczysko - dwudniowy festiwalowy maraton poezji śpiewanej w Dąbrowie czas zacząć!
Dodatkową oprawę przygotowało Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”, które
umożliwiło wejście na dziedziniec zamkowy,

na którym prezentowana była wystawa poplenerowa opolskich artystów oraz wystawa
starych fotografii z naszej gminy. Pokazywane zdjęcia stanowiły plon konkursu fotograficznego, którego zwycięzców mieliśmy
okazję poznać i wyróżnić na głównej scenie
ZAMCZYSKA.
Za pomoc w przygotowaniu VI Zamczyska ogromne podziękowania składamy
strażakom z OSP Dąbrowa oraz wszystkim
wolontariuszom. Bez Waszego wsparcia
Zamczysko nie wypadło by tak dobrze.
Organizatorami ZAMCZYSKA byli: Gmina Dąbrowa oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. VI Dąbrowskie
Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO wpisane zostały przez Marszałka Województwa Opolskiego do Projektu Opolskie
Kwitnące Muzycznie II. Patronami Honorowymi tegorocznej Imprezy byli: Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła,
Starosta Opolski Henryk Lakwa i Rektor
Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław S.
Nicieja.
Rzecz jasna tak duża impreza nie mogła by
się odbyć bez wsparcia Partnerów i Sponsorów.

Duet Andrzej Korycki-Dominika Żukowska podbił serca publiczności, podpisując się także na naszym festiwalowm plakacie. Kolejka po autografy ustawiła się oczywiście także po koncercie Kuby Sienkiewicza. U dołu Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja i
Marszałek Województwa Opolskiego Barbara Kamińska, którzy wspólnie z dyrektorem GOKiR Zbigniewem Janowskim uroczyście
otworzyli VI Zamczysko i w dowód wdzięczności za wsparcie finansowe otrzymali okolicznościowe statuetki.
ty. Słowem każdy mógł znaleźć swój
ulubiony nurt muzyczny. Zadbali o to
znakomici wykonawcy: Kuba Sienkiewicz, Tadeusz Woźniak, duet Andrzej
Korycki-Dominika Żukowska, Tomasz
Lewandowski, Piotr Woźniak, Mateusz Rulski oraz zespoły: Cisza Jak Ta,
Chwila Nieuwagi, Małżeństwo z Rozsądku, Grupa Bohema i kwartet Albo i
Nie. Każdy z wykonawców prezentował
inny styl muzyczny i odmienną wrażliwość na piękno słowa i to właśnie oni
stanowili o wyjątkowym charakterze dąbrowskiego festiwalu.



ŻYCIE GMINY DĄBROWA

MUZYCZNE WYDARZENIE ROKU W GMINIE

Sponsorami tegorocznej
Imprezy byli:
OPEX S.A. www.opex.com.pl
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. www.gaz-system.pl Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu
ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi
gazociągami w Polsce. W chwili obecnej
Spółka rozpoczyna realizację strategicznego
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław o długości ok. 130 km i
średnicy 1000 mm., na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. Efektem projektowanej
inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i
Dolnego Śląska. Gminy, na terenie, których
zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają
dodatkowe wpływy finansowe w postaci

odprowadzanego corocznie przez inwestora
podatku od nieruchomości w wysokości 2%
inwestycji zlokalizowanej na terenie danej
gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Ponadto gazociąg relacji ZdzieszowiceWrocław będzie stanowić ważny element
Korytarza Gazowego Północ-Południe. Ko-

niu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury
przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w
broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZSYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/
nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RSP
Wydrowice www.rspwydrowice.home.pl
Praxi-Dent Opole www.praxident.pl

misja Europejska w październiku 2013 roku
przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znacze-

Brukarstwo Grunbau Kaluza z Wrzosek

Niekwestionowana gwiazda drugiego dnia Zamczyska - Tadeusz Woźniak. Mimo późnej pory nikt nie wychodził, a wielu po koncercie prosiło o autografy.

WRZESIEŃ

Partnerami Imprezy byli:
TAURON Dystrybucja S.A. www.
tauron-dystrybucja.pl
Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina
Uniwersytet Opolski
OSP Dąbrowa
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury
w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”
Nad nagłośnieniem czuwała firma
BESCO Leszek Wyrwas www.besco.pl.
O promocję medialną zadbali nasi
patroni medialni: Radio Opole, Radio
Aspekt, TVP Opole, Radio Doxa, Radio Vanessa, Nowa Gazeta, Nowa Trybuna Opolska, portal internetowy Kraina Łagodności oraz wszyscy, którzy
udostępniali informacje o ZAMCZYSKU
na swoich stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych.
Wszystkim gorąco dziękujemy!
Zbigniew Janowski



WSPOMNIENIE

Danuta Panufnik (17.03.1959 - 17.09.2014) -

Taki dobry człowiek
Gdy ktoś od nas odchodzi nie ma
dobrych słów, aby wyrazić żal, przygnębienie, nierzadko złość. Gdy ktoś
od nas odchodzi, tych słów najczęściej zwyczajnie brakuje. Co powiedzieć nie popadając w banał? Co więcej można powiedzieć o kimś, kogo
wszyscy wspominają po swojemu,
ale kończą podobnie: „taki dobry
człowiek”. 17 września walkę z chorobą przegrała wieloletnia dyrektor
ZS w Chróścinie, Danuta Panufnik.
Skończyła raptem 55 lat...
ie sposób opisać stan przygnębienia,
jaki panował w jej szkole w dniu,
gdy nadeszła ta tragiczna wiadomość.
Uczniowie przemykali przez szkolne korytarze. I ta cisza, jakby w ten sposób jej
dzieci chciały uczcić swoją panią dyrektor. Jakby chciały pokazać, że choć już do
nich nie wróci, to martwić się nie musi.
Będą pamiętać, że dobre wychowanie to
pierwszy krok w dorosłość. A nauczyciele ze szkoły, jej koleżanki i koledzy? Płakali, nie wstydzili się płakać.
- Dwanaście lat pracowałyśmy razem,
ja jako jej zastępczyni. Danusia to było
najlepsze co naszej szkole mogło się przytrafić - z trudem zbiera się do pierwszego
zdania Mariola Wodyńska. - Naprawdę
takiej osoby nie można zastąpić! Mądra
dyrektor. Nie wiem skąd miała ten dar,
ale potrafiła do wszystkiego angażować
ludzi.
Danusia kochała sport, od dziecka uprawiała go wyczynowo. Z tamtych czasów
świetnie pamięta ją jej trener piłki ręcznej, Henryk Kwolik. Z trudem przyjął
wiadomość, że ta energiczna, pełna życia
dziewczyna, przed laty świetna lewoskrzydłowa m.in. Startu Opole i Ruchu
Zdzieszowice, nie dała rady chorobie.
- Utalentowana, pracowita, do wieku
juniorki starszej w kadrze Dolnego Śląska. Pracowaliśmy razem w Opolu, a
potem w Zdzieszowicach, gdzie kończyła
karierę. To niesprawiedliwe, nie godzę
się, że odeszła - mówi powoli, drżącym
głosem.
Całe lata z Danusią pracował Grzegorz
Fiec, także nauczyciel wychowania fizycznego. Kto go zna, ten wie - uśmiechnięty, dowcipny... Ale nie gdy rozmawiamy o jego najpierw koleżance, a potem
przełożonej. Nie wstydzi się łez.

N



- Pamiętam 1998 rok. Mieliśmy klepisko
zamiast boiska, nie było nawet asfaltu, a
ona ze swoimi uczennicami wygrała dla
nas mistrzostwo województwa szkół wiejskich w piłce ręcznej. Taka była! Jak się
za coś brała, osiągała sukces. Najpierw
jako nauczycielka, potem dyrektorka.
Dyrektorką została w roku szkolnym
2004/05, gdy PG i PSP zostały połączone
w Zespół Szkół w Chróścinie.
- Nie pchała się na funkcję. Nauczyciele ją zaproponowali, a ona na początku
nie chciała. „Nie podołam” - mówiła
nam. Ale wiedzieliśmy, że ta dziewczyna
jest uparta, skuteczna, znakomita organizatorka życia dookoła nas. Na szczęście dyrektorką została. Naprawdę, nic
lepszego tej szkoły spotkać nie mogło!
- z naciskiem raz jeszcze mówi Mariola
Wodyńska.
Krystian Iwański od września w zastępstwie kierujący jej szkołą i ciągle...
oczekujący na powrót Danusi: - Tak, to
zawsze będzie jej szkoła, ona zostanie
naszą dyrektorką. Szanowała nas, ceniła. Jej spokój, opanowanie, łagodność
oraz rozsądek przydawały nam większe
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Dyrektorem bywała, dobrym człowiekiem
być nie przestawała. Czekaliśmy na nią,
wierzyliśmy, że wróci...
W identycznym tonie mówi o niej wójt
Marek Leja, przez dwie kadencje jej
szef.
- Ciągle Ją widzę pełną energii, zaangażowania, błysku w oczach, kiedy mówiła o swojej szkole, o nowych projektach,
o planach rozwoju szkoły, o tym jak sobie
radzi w pokonywaniu i łagodzeniu szkolnych problemów tak natury dydaktycznej,
jak i związanych z zarządzaniem szkołą.
Patrząc dziś na 8 lat naszej współpracy
mogę powiedzieć, że miałem mnóstwo

szczęścia, że trafił mi się tak wspaniały
Dyrektor, mądry Menadżer, a jednocześnie tak dobry i ciepły człowiek. Przez te
8 lat nie doszło między nami do żadnej
scysji, nieporozumienia, jakiegokolwiek
nawet najdrobniejszego konfliktu i to na
pewno jest przede wszystkim Jej zasługa. Dziękuję Ci za wszystko - wspomina
przygnębiony.
Renata Daszkiewicz, sekretarz szkoły,
trzęsącymi rękami przeszukuje w archiwum szkoły zdjęcia, na których jest jej
była szefowa.
- Niech pan pokaże ją uśmiechniętą.
Taka była i taką chcemy ją zapamiętać.
Pogodna nawet wtedy, gdy tłumacząc
swoje racje groźnie wymachiwała palcem
wskazującym. Nikt się jej nie bał, ale też
nikt jak ona nie miał takiego autorytetu.
Wielka, wielka to sztuka.
Kogo by nie zapytać, Danusię ocenia
podobnie. Może innymi słowy, ale podobnie. „Taki dobry człowiek”.
- Tak, na pewno byłyśmy przyjaciółkami, ale takimi nie nachalnymi - dyrektorka
PSP w Sławicach, Barbara Ottenbreit,
również nie próbuje nawet skrywać łez.
- Uwielbiałam się z nią spotykać, uwielbiałam z nią pracować. Gdy ja zostawałam dyrektorką, ona w tym fachu była już
doświadczona. Zawsze miałam mnóstwo
pytań, ciągle czegoś nie wiedziałam, a
ona nigdy nie zostawiała mnie z tym samej. Jakiś czas temu zachorowałam, a
Danusia wydzwaniała do mnie, późno po
pracy przyjeżdżała. Pomogła mi wyzdrowieć. A miesiąc później sama zachorowała. A ja jej nie pomogłam. Boże, jak mi jej
brakuje...
***
Danusia walczyła z chorobą jak na
sportowca przystało. Ambitnie i do końca. Nieprzerwanie planowała powrót do
szkoły, budowała dom w rodzinnym Mirsku. Bo przecież jak memento powtarzała, że „nie ma rzeczy niemożliwych”. Danusiu, miałaś rację - dla Ciebie nie było
rzeczy niemożliwych. Tyle lat pracowaliśmy razem, wiem co mówię! A odeszłaś,
bo nie od Ciebie to zależało... Nikt z nas
nie miał na to wpływu. Ale będziemy
pielęgnować pamięć o Tobie, wspominać Ciebie, brać za wzór jako dobrego,
przyzwoitego człowieka. A ty spoglądaj z
góry i codziennie przekonuj się, że zostałaś w naszych sercach. I wiedz, że przyszło nam to bez trudu.
W imieniu przyjaciół, kolegów,
koleżanek, uczniów i nauczycieli
Dyrektor GZEASiP w Dąbrowie
Janusz Staszowski
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DOŻYNKI, FESTYNY

Dożynki w Niewodnikach i Skarbiszowie

Święto plonów

Gmina w minionych tygodniach żyła
nie tylko dożynkami o zasięgu gminnym (piszemy o nich na str. 4-5), ale
także świętem plonów w poszczególnych wioskach. W tym numerze odwiedzamy Niewodniki i Skarbiszów.

M

Niewodniki

imo zmiennej aury i czasami padającego deszczu, frekwencja dopisała.
Dzieciaki miały mnóstwo atrakcji w wesołym miasteczku i na ściance wspinaczkowej, a dorośli świetnie bawili się m.in.
przy dźwiękach muzyki, podczas występu kobiet z miejscowości Borki (gmina
Dobrzeń Wlk.), a także w trakcie pokazu
Zumby. Dożynki w Niewodnikach uświetniła również orkiestra dęta z Dańca
Zorganizowano również konkurs na najładniejszą dożynkową posesję. Jury (zastępca wójta Erwin Marsolek, radna gminy Maria Sikora, sołtys Żelaznej Robert Samsel)
pierwsze miejsce przyznało posesji państwa
Glomb, którą nazwano „Wiatrak, a kolejne

rodzinom Sośnik i Marciniszyn („Paw”)
oraz państwu Knosala („Jabłka Putina”).
Dodatkowo wyróżniono posesje przy ul.
Wiejskiej 1 i Zamkowej 5.
Organizatorzy dziękują sponsorom (Bieleccy, Kowalczyk, Jacek, Glomb, Slemp,
Bagiński, Laska). Sołtys Mariola Wieczorek dziękuje także za pomoc w organizacji

dożynek kobietom, które dodatkowo upiekły
pyszne ciasta, a mieszkańcom wdzięczna jest
za piękne wystrojenie posesji oraz efektowny korowód dożynkowy. Oddzielne wyrazy
wdzięczności skierowała do strażaków z Żelaznej, na których jak zwykle cała społeczność mogła polegać.

U

Skarbiszów

roczysty charakter miały dożynki
wiejskie w Skarbiszowie. Wszystko dlatego, że połączono je z obchodami
100-lecia kościoła. Z tej okazji imprezę
poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Sołectwo Lipowa 16 sierpnia zorganizowało w swojej
miejscowości wiejski festyn. Udał się znakomicie, dopisała
frekwencja, nie zawiodła nawet pogoda, choć zapowiadało się, że z tym może być różnie.

W miejscowej świetlicy zaprezentowały się przedszkolaki z Naroka, uczniowie
szkoły podstawowej odegrali przedstawienie
teatralne, a miłośnicy tańca nowoczesnego
podziwiali młodzież z zespołu ASTER, na
co dzień ćwiczącego w GOKiR w Dąbrowie.
Wystąpiła także Gminna Orkiestra Dęta i zespół V 220. Gwoździem programu były popisy naszych mażoretek, w tym m.in. Kamili
Lach, która kilka dni wcześniej na mistrzostwach świata w Pradze została wicemistrzynią świata (więcej na str. 3)! Do białego rana
bawiono się przy muzyce zespołu Magnetic.
W konkursie na najlepiej przystrojoną posesję kolejność była następująca:
1. Władysław Bąk, 2. Zygmunt Faryniarz i Magdalena Mazur, 3. Norbert Białas i Walenty Puszczewicz; Wyróżnienia:
Waldemar Wierzimok, Elżbieta Nowotarska, Andrzej Bienek, Józef Bąk
Rada Sołecka Skarbiszowa zadbała, aby
wszystkich gości poczęstować kawą, herbatą
i ciastem. Nowa sołtys, Jadwiga Kozibroda, może być zadowolona. Pierwsza duża
impreza pod jej kierunkiem wypadła bardzo,
bardzo sympatycznie.
(red)
W następnym numerze relacja z innych sołectw.
(r)

Nowa wiata i świetna zabawa dzieci i dorosłych

Festyn w Lipowej
I

mpreza była znakomitym pretekstem do tego, aby uczcić zakończenie prac nad budową wiaty, która na co dzień służyć będzie mieszkańcom Lipowej. Warto odnotować, że powstała ona z
pieniędzy funduszu sołeckiego, a wszystkie prace z nią związane
społecznie wykonywali mieszkańcy wsi.
Organizatorzy zadbali o sporo atrakcji. Najmłodszym zorganizowano zabawy i konkursy sprawnościowe oraz rozrywkę na
dmuchanej zjeżdżalni. Młodzież i dorośli mogli przekonać się
o zaletach zumby (zawiera w sobie elementy tańca i aerobicu).
Najmłodsi wielką frajdę mieli z ciągnięcia losów, zawierających
przeróżne nagrody-niespodzianki.
Organizatorzy dziękują za wsparcie przy organizacji festynu: Gospodarstwo Rolne w Przeczy, Leroy Merlin Opole, Biker
Usługi Transportowe, Salon Fryzjerski Żaneta Litwiniec, Piekarnia Dąbrowa, Sklep Roman Kaszuba, Masterpol, Imex Piechota
oraz wielu sponsorów anonimowych.
(d)

WRZESIEŃ



NASZE SUKCESY

Wielki sukces naszych mażoretek w Pradze

Tupot wicemistrzyniami świata!
Kamila Lach z grupy mażoretkowej Duży Tupot (juniorki) zdobyła I-vice Mistrzostwo Świata w konkurencji solo podwójny baton juniorki podczas II
Mistrzostw Świata Mażoretek, które odbyły się w stolicy Czech w ostatnich
dniach sierpnia.
tych podczas XVI Mistrzostw Polski, które
odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu.
Podczas Mistrzostw Świata Mażoretki
Tupot brały udział w 3 konkurencjach: solo
podwójny baton juniorki, mix kadetki oraz
solo baton kadetki, osiągając w poszczególnych konkurencjach następujące wyniki:
I-vice Mistrzostwo Świata - Kamila Lach,
7. miejsce - Marta Angel, Magdalena Bo-

W

dniach 28-30.08.2014 r. mażoretki
Tupot z grupy kadetek i juniorek brały
udział w II Mistrzostwach Świata Mażoretek
w Pradze. Wydarzenie to zgromadziło grupy
mażoretkowe z całej Europy, między innymi,
z: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji,
Chorwacji, itd. W zawodach brało udział ponad 60 najlepszych zespołów, które oceniane
były przez sędziów z całego świata.
Udział w Mistrzostwach Świata zawodniczek z Dąbrowy był zwieńczeniem ich wspaniałych wyników (między innymi, brązowy
medal w konkurencji mix kadetki) osiągnię-

Kronika strażacka: VIII 2014 r.

Groźne osy

Palący się autobus na A 4 km.221
2 sierpnia OSP Dąbrowa wraz z JRG 3
Niemodlin wyjechali do zdarzenia o godz.
06.45.

Sierpień okazał się umiarkowany pod
względem wyjazdów naszych jednostek
do zdarzeń. Odnotowano kilka niegroźnych pożarów i wypadków. W Naroku
poszukiwano osoby zaginionej, a we
Wrzoskach usuwano gniazdo os.
Poszukiwanie osoby zaginionej
w Naroku
1 sierpnia OSP Narok wraz z JRG 2 Opole
wyjechali do zdarzenia o godz. 08.53.

Palące się ściernisko
w Chróścinie przy ul. Dąbrowskiej
6 sierpnia OSP Chróścina wyjechała do
zdarzenia o godz. 22.56.
Palące się ściernisko
w Dąbrowie ul. Sokolnicka
10 sierpnia OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 01.01.
Palące się śmieci za Dąbrową
kierunek Chróścina

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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gusławska, Elżbieta Lach, Martyna Lach,
Kinga Prudlik, Julia Langner, Weronika
Knosala, 18 miejsce - Kinga Prudlik.
Był to pierwszy udział zawodniczek z grupy Tupot w zawodach o randze światowej, w
których biorą udział najlepsze zespoły mażoretkowe. Wspaniałe występy Tupotu można
było podziwiać dzięki transmisji zawodów
na żywo za pośrednictwem internetu.
Mażoretki Tupot na co dzień ćwiczą w
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w
Dąbrowie pod okiem trenerki Barbary Kajdzik, której przy tej okazji należą się osobne
gratulacje i podziękowania za wkładany trud
w codzienny trening.
Wszyskim mażoretkom z grupy Tupot gratulujemy i życzymy im sukcesów podczas
kolejnych zawodów, o zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym.

(red)
10 sierpnia OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 15.38.
Palące się sterta suchej trawy
przy ul. Polnej w Dąbrowie
16 sierpnia OSP Dąbrowa wyjechała do
zdarzenia o godz. 22.57.
Gniazdo os pod kościołem
we Wrzoskach
23 sierpnia OSP Sławice wyjechał do
zdarzenia o godz. 18.36.
Wypadek dwóch samochodów
osobowych na DK 46 (3 rannych)
28 sierpnia OSP Wrzoski wraz z JRG 2
Opole wyjechali do zdarzenia o godz. 17.02.
(kw)

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

SPORT, BIBLIOTEKI

Jubileusz uczczono na sportowo

10 lat kortu w Dąbrowie
Kort w Dąbrowie ma 10 lat. Z tej okazji pod koniec wakacji zorganizowany
został tam turniej tenisowy. Pomysłodawcą zawodów był Leszek Lasota,
od samego początku opiekun obiektu. Puchary i poczęstunek ufundował
wójt Gminy Dąbrowa, Marek Leja.
- Panu Leszkowi „dziękuję” należy się nie
tylko za organizację turnieju, ale za całokształt. Jego zaangażowanie sprawia, że na
dąbrowskim korcie nieustannie się coś dzieje,
a trzeba pamiętać, że oprócz grania w tenisa równie istotna jest codzienna pielęgnacja
kortu - dziękował wójt Marek Leja.
W turnieju wystartowało 8 par deblowych (m.in. z Opola, Karczowa i Dąbrowy), a grano także na kortach w
Karczowie. W finale duet Leszek LasotaStanisław Walas ograł 2-1 w setach parę
Bogdan Chwaliński-Jan Lorenc.
(d)

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: Miłość dobrej kobiety
Autor: Alice Munro
Zbiór ośmiu opowiadań o kobietach. Ich
losy, możliwości i ograniczenia we współczesnym świecie są główną osią twórczości
Munro, znakomitej pisarki kanadyjskiej. Jej
bohaterki muszą sobie radzić z niejednoznacznością własnych uczuć, z wewnętrznymi konfliktami, z rozdźwiękiem między
tym, czego chcą, a tym, co muszą. Jest tak z

WRZESIEŃ

wkraczającą w dorosłość mężatką, która szuka swojego miejsca w życiu, jest tak z młodą
kobietą, która przyjeżdża na wakacje do matki, ale nie potrafi z nią wytrzymać, bo ma w
sobie zbyt dużo goryczy i żalu. Miłość kobiet
przyjmuje rozmaite formy: uczucia matki do
córki, dziecka do dorosłego, żony do męża,
przyjaciółki do przyjaciółki – Munro pokazuje je wszystkie z niezwykłą wnikliwością,
odsłaniając głębię i zawiłość zwyczajnego
życia oraz siłę emocji, które wiążą ludzi ze
sobą na nieskończenie różnorodne sposoby.
Tytuł: Imię wiatru
Autor: Patrick Rothfuss
Kvothe to człowiek legenda. Wielki mag,
geniusz muzyki, bohater i złoczyńca - namówiony przez Kronikarza - wspomina swe
barwne życie. Od dzieciństwa spędzonego
w trupie wędrownych aktorów poprzez lata
chłopięce spędzone w półświatku mrocznego
miasta po szaloną, ale udaną próbę wstąpienia na Uniwersytet. Powoduje nim pragnienie
władania magią i zemsty na demonach, które
zabiły jego rodziców i cały jego świat obróciły w perzynę. Niezwykle żywo i naturalnie
snuta opowieść fantasy. Prawa do wydania
książki sprzedano do ponad 20 krajów.

red

Plastyczne
atrakcje
Podczas wakacji biblioteka w Dąbrowie i świetlica w Chróścinie były
miejscem, w których prowadzono
warsztaty plastyczne zorganizowane
prze GOKiR.
prowadzano różne techniki plastyczne, mające na celu rozwijanie
zdolności manualnych dzieci. Prace plastyczne wykonywano różnymi technikami. Było malowanie pastelami, farbami,
węglem, warsztaty recyklingowe, prace z
masy solnej, collage. Gdy sprzyjała pogoda, zajęcia odbywały się na świeżym
powietrzu. Atrakcyjne były także zajęcia
w plenerze, podczas których uczestnicy z
Dąbrowy poznawali historię miejscowego
Zamku.
Aleksandra Homenda, Klaudia Reuss

W
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Zamczysko 2014 na zdjęciach

Podczas Zamczyska 2014 zrobiliśmy blisko 1000 zdjęć, Wiele z nich opublikowaliśmy na stronach internetowych (Facebook, GOKiR oraz
strona Gminy Dąbrowa). Dla wszystkich nie mających dostępu do Internetu przedstawiamy migawki z dwóch dni koncertu. W pierwszym
rzędzie od góry reżyserka koncertu, czyli konsola do nagłośnienia oraz konferansjer „Rosół”. Poniżej m.in. wójt i pani marszałek podziwiają otrzymane statuetki i nasze wolontariuszki rozdające kanapki. Dalej tłumy fanów, Piotr Woźniak otrzymujący kręcone kominy,
zwiedzanie dziedzińca Zamku. U dołu namiot z wolontariuszkami przyjmującymi zapisy na noclegi, końcówka występu Chwili Nieuwagi i
taneczne popisy dyrektora GOKiR i wreszcie ognisko na koniec obydwu dni koncertów, czyli nocne śpiewanki. Jak więc widać, działo się
sporo i podczas koncertów i wokół nich. Na str. 6-7 relacja z Zamczyska i kolejna porcja zdjęć.

