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Kupskie Echo – I miejsce
Zespó∏ Kupskie Echo otrzyma∏ I miejsce
w XI Przeglàdzie Amatorskiej TwórczoÊci Artystycznej Wiatraki 2012, który odbywa∏ si´
w dniach 7-8 lipca w Kosorowicach w gminie Tarnów Opolski. Przeglàd odbywa si´ co
dwa lata. Wyst´pujà na nim zespo∏y, prezentujàce folklor naszego regionu.
W kategorii: „zespo∏y Êpiewacze” udzia∏
wzi´∏o 12 zespo∏ów. Przyznano I, II i III miejsce oraz dwa równorz´dne IV miejsca. Zespó∏ Kupskie Echo, jako jedyny w tym
przeglàdzie, wykonywa∏ repertuar a cappella, tzn. Êpiew bez towarzyszenia instrumentów. Prezentowano tradycyjne pieÊni
Âlàska Opolskiego w gwarze.
„Kupskie Echo” ma swojà stron´ internetowà o adresie:
http://www.kupskie-echo.art.pl/
Zainteresowani znajdà na niej wiele in-

Gminne przetargi
✜ Najkorzystniejszà ofert´ w przetargu na
rozbudow´ sieci wodno-kanalizacyjnej
w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Brzozowej
z∏o˝y∏ Lech-Instal z MyÊliborzyc, który
chcia∏ za to zadanie 162 tys. z∏.
✜ Najkorzystniejszà ofert´ na remont koryta rzeki ˚ydówka na odcinku 820 metrów w Dobrzeniu Wielkim z∏o˝y∏y firmy
MAG-POL i BUD-MEL z Kar∏owic (lider).
Zaoferowa∏y one wykonanie zdania za
512 tys. z∏.
✜ Najkorzystniejszà ofert´ w przetargu na
rozbudow´ sieci wodno-kanalizacyjnej
w ChróÊcicach przy ul. Ligonia z∏o˝y∏a firma ABM Mistral z Kotorza Ma∏ego, propo-

formacji o zespole. W dziale „Historia dzia∏alnoÊci” przeczytaliÊmy, ˝e zespó∏ powsta∏ ju˝ w 1995 roku, pierwotnie jako chór
koÊcielny. Pierwszym prowadzàcym by∏
Herbert Linek – organista z Kup. Kolejnym
instruktorem by∏ Krzysztof ˚urakowski, który prowadzi∏ zespó∏ do czerwca 2006 roku.
Na poczàtku grupa wyst´powa∏a pod nazwà „Weso∏e Mamulki”.
Obecnie kierownikiem artystycznym jest
pani Agnieszka Âlusarczyk (dyrygent i manager kultury) a jako akompaniator wspó∏pracuje pan Przemys∏aw Âlusarczyk (dyrygent, kompozytor, manager kultury). Reprezentantkà zespo∏u jest pani Stefania
Meryk. Dzia∏alnoÊç zespo∏u jest finansowana przez Gminny OÊrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
Kupskie Echo wyst´puje przede wszystnujàc realizacj´ zadania za 182 tys. z∏.
✜ Najkorzystniejszà ofert´ na budow´
oÊwietlenia ulicznego dróg w gminie Dobrzeƒ Wielki (∏àcznie 2030 metrów) z∏o˝y∏o przedsi´biorstwo Adrel z Brzegu, które oczekuje za to 317 tys. z∏.
✜ Najkorzystniejszà ofert´ w przetargu na
remont „starej szko∏y” w Borkach z∏o˝y∏a
firma Wekon z ChróÊcic. Chce ona wykonaç to zadanie za ok. 372 tys. z∏.
✜ Gmina uniewa˝ni∏a przetargi na: 1) remont dróg w Kup, Krzanowicach, Dobrzeniu Wielkim i ChróÊcicach oraz 2) budow´ sieci cieplnej w Czarnowàsach (ulice
Jagie∏∏y, Chopina, Wàska i dodatkowe 13
przy∏àczy). W obu tych przetargach najtaƒsza oferta przewy˝sza∏a zarezerwowanà przez gmin´ kwot´.

kim w swojej rodzinnej miejscowoÊci podczas wielu imprez i uroczystoÊci koÊcielnych.
Do mi∏ej tradycji nale˝y organizowany przez
Stefani´ Meryk wieczór wigilijny wraz z kol´dowaniem oraz obdarowywaniem si´ upominkami, który jest formà podzi´kowania za
ca∏orocznà prac´ spo∏ecznà. Zespó∏ koncertowa∏ wielokrotnie na terenie województwa
opolskiego. Po wi´cej informacji odsy∏amy
zainteresowanych do strony zespo∏u.
Cieszymy si´ z sukcesu „Kupskiego
Echa”. Gratulujemy i ˝yczymy kolejnych
sukcesów. Na zdj´ciu „Kupskie Echo” podczas wyst´pu w Kosorowicach.

ChróÊcice – festyn
W dniach 4-5 sierpnia (sobota-niedziela) w ChróÊcicach na parkingu za OSP odb´dzie si´ „Festyn Rodzinny”, organizowany przez OSP ChróÊcice, GOK Dobrzeƒ
Wielki i Rad´ So∏eckà ChróÊcic.
W sobot´ o 18:00 gry i zabawy dla dzieci, o 18:30 wyst´p zespo∏u „Kamraty”
a o 20:00 rozpocznie si´ zabawa z zespo∏em „Galaktica”.
W niedziel´ o 15:00 gry i zabawy dla
dzieci, o 15:30 wystàpià „ChróÊciczanki”,
o 16:00 ma˝oretki z Dobrzenia Wielkiego
(GOK), o 17:00 zespó∏ „Die Silinger” i równolegle pokaz sprz´tu stra˝ackiego,
o 19:00 zespó∏ „Zorba” a od 20:00 zabawa
z zespo∏em „Runway”.
Bogato zaopatrzona gastronomia.
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