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ZDOBYTE TYTUŁY:

- Wyjątkowy Jubileusz, s. 2

- Działki w Naroku, s. 3

- Szatnia we Wrzoskach, s. 3

- Dzieci w Parku Linowym, s. 4

- Szczypiorniści na obozie, s. 4

-  Pożegnanie M. Janoszki, s. 5

-  Gitarowy koniec roku, s. 5

-  Przyszkolny ogródek, s. 6

-  Profilaktyka tytoniowa, s. 7

- Zamczysko, s. 8-9

- Terminarze, s. 10-11

  

Od września nowe 
godziny przyjęć 

ul. Niemodlińska 61               
Mechnice                                         
w budynku świetlicy wiejskiej 

tel. 692 416 761     

DENTYSTA 
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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Tradycyjnie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Wójt 
Marek Leja wręczył wyjątkowe odznaczenia 
dla Par, które miały szczęście przeżyć w swoim 
towarzystwie ponad 50 lat – Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Małżeństwo jest różnie określane, przez jed-
nych jako trudne i wymagające wielu wyrzeczeń, 
przez innych jako łatwe i przyjemne, nasi Jubilaci 
zaś zgodnie twierdzili, że to wspólne podążanie 
ścieżką życia w czasach trudnych, jak również 
wtedy, kiedy fortuna zdaje się sprzyjać.

Ciekawym opowieściom i wspomnieniom nie 
było końca. Doceniamy ich wkład w nasze społe-
czeństwo, w budowanie rodzin, w dbanie o małą 
ojczyznę. Serdecznie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych wspaniałych jubileuszy.

Odznaczone pary to:
Państwo Józefa i Erhard Kowalczykowie
Państwo Marian i Krystyna Kuchciccy
Państwo Narcyz i Teresa Turscy
Państwo Jan i Hildegarda Gaidowie

          USC Dąbrowa

•
•
•
•
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 Uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowej szatni LZS Wrzoski
WRZOSKI

Dnia 22.07.2017r. odbyło się uro-
czyste otwarcie oraz poświęcenie 
nowej szatni LZS Wrzoski. Z po-
śród zaproszonych gości na uroczy-
stości pojawili się Wójt Gminy Dą-
browa Marek Leja, V-ce Prezydent 
Opola Mirosław Pietrucha, Radna 
Sejmiku Wojewódzkiego Elżbieta 
Kurek oraz trenerzy drużyn spor-
towych LZS Mechnice Krystian 
Golec i LZS Wrzoski Krzysztof 
Niedworok.

Poświęcenia szatni dokonali nasz 
diakon Marcin Fikus oraz alumn Kamil 
Wocka (do niedawna jeszcze kierownik 
naszej drużyny). Chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim gościom za udział 
w uroczystości. W sposób szczególny 
chcemy podziękować Wójtowi Gminy 
Dąbrowa za prezent jaki nam ufundo-
wał. Jest nim herb klubowy, który zdo-
bi już mury naszej szatni.           

	 	 	 	LZS Wrzoski

Przetarg ustny na sprzedaż działek w Naroku
OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA
	
I przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa, 
dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00089705/4

Poz. 1 Działka nr 478/3 o pow. 0,0992 ha, z mapy 5
Poz. 2 Działka nr 478/6 o pow. 0,0997 ha, z mapy  5

Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  2 jest przed-
miotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane  przylegające do siebie przy dro-
dze o nawierzchni  gruntowej.
Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga 
gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.
Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr  
98/13, 99/13 o warunkach zabudowy ustalające warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz wy-
dzielenie drogi wewnętrznej.
Działki znajdują się w zasięgu zalewu powodziowego 
podczas powodzi  w 1997 roku.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani 
zobowiązaniami wobec osób trzecich.

•
•

•

•

•

•

•

•

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 26 000 zł, Poz. 2 – 26 000 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 września 2017	 r.	 Poz.1	
o godz. 9.00, Poz. 2 o godz. 9.30 w sali konferencyjnej (nr 
106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości :

Poz. 1 – 2 600 zł, Poz. 2 – 2 600 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto 
Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 11 września 
2017 r.	

Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 
11 września 2017 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania 
rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty 
w kasie Urzędu Gminy.Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy notarialnej.Nabywca ponosi koszty związane z za-
warciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa, 
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56  pokój 104, tel. 77 4641010 
wew. 204.

Wójt Gminy Dąbrowa
Marek Leja

•
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Przednia zabawa w parku linowym

19 lipca grupa 35 dzieci uczęszczających na zajęcia wakacyjne w świetlicach w Gminie Dąbrowa wzięła 
udział w wycieczce do Parku Linowego pod Wieżycą, gdzie goszczona była przez Dom Turysty PTTK „Pod 
Wieżycą”. Doskonała pogoda oraz ogrom emocji sprawiły, że humory wszystkim dopisywały.            gokir

Nasi szczypiorniści na obozie w Węgierskiej Górce
SSKF KS DĄBROWA

W dniach 25.07-04.08.2017 r. 
najmłodsi członkowie KS Dą-
browa uczestniczyli w obozie 
piłki ręcznej w Węgierskiej 
Górce. Uczestnikami była 7-
osobowa ekipa dziewcząt oraz 
tak samo liczna reprezentacja 
chłopców. 

W czasie obozu udało nam się 
przeprowadzić siedemnaście pół-
toragodzinnych treningów w hali 
miejscowego Ośrodka Promocji 
Gminy. Był również czas na dzień 
„odnowy” w aquaparku w Leśnej 
k/Żywca. 

Zwieńczeniem treningów były sparingi rozegrane przez 
obie nasze ekipy. Drużyna dziewczyn rywalizowała z repre-
zentacją SPR Olkusz prowadzoną przez byłą reprezentantkę 
TOR-u Dobrzeń Wielki – Agatę Wcześniak. 

Chłopcy natomiast zmierzyli się z silną międzynarodową, 
mieszaną ekipą prowadzoną przez byłą zawodniczkę m.in. 
Pogoni Żory, AZS Gdańsk, Vitaral Jelenia Góra oraz repre-
zentantkę Polski – Lidię Saczuk. Drużynę tworzyły dwie za-
wodniczki i dwóch zawodników z Francji (Dunkierka) oraz 
dziewczęta z klubu MTS Żory.

Bardzo widowiskowe okazało się spotkanie naszych 

chłopców. Zgromadziło ono dość liczną publiczność, którą 
stanowili głównie uczestnicy obozu szkoleniowego francu-
skich szermierzy. Zaopatrzeni w puste butelki PET stworzyli 
niezapomnianą oprawę meczu. Nie przeszkodziło to jednak 
chłopakom w odniesieniu zwycięstwa nad zdecydowanie bar-
dziej doświadczonym i „ogranym” zespołem. 

Obie nasze ekipy zwyciężyły po bardzo dobrej grze, ale 
nie wynik był najważniejszy. Godziny treningu spędzone 
w hali przyniosły efekt w postaci realizacji założeń taktycz-
nych, a sposób ich przeprowadzenia stał naprawdę na wyso-
kim poziomie.                    Andrzej Dolipski



AKTUALNOŚCI

SIERPIEŃ 2017                                                  5

20.06.2017 w Dąbrowie odbył się koncert podsumowujący 
roczną działalność Studia Piosenki prowadzonego przez 
Magdalenę Janoszkę w Gminnym Ośrodku Kultury i Re-
kreacji. 

Koncert uświetnili swoimi występami słuchacze Instytu-
tu Jazzu w Nysie. Wokalistom akompaniował zespół: Michał 
Bednarz (perkusja), Bogumił Eksner (bas), Michał Honisz 

(gitara), Bartek Ziętara (klawisze). 
W ciągu 90 minut usłyszeliśmy utwory, które dzieci ze 

Studia Piosenki opracowywały w ciągu ostatnich miesięcy. 
Każde wykonanie spotkało się z żywiołowym przyjęciem 
widowni. Koncert zwieńczyło uroczyste podziękowanie dla 
Magdaleny Janoszki, która po wakacjach przechodzi do innej 
pracy. Za wszystko, co w ciągu minionych 5 lat udało się zro-
bić w Studiu Piosenki, raz jeszcze dziękujemy!             gokir

Koncert Studia Piosenki. Pożegnanie M. Janoszki

Ognisko gitarowe - muzyczne zakończenie roku
Przy muzyce gitarowej i pysz-
nym poczęstunku zakończyli-
śmy rok szkolny w ognisku gi-
tarowym w Chróścinie. Dzieci 
pod kierunkiem instruktorki 
Małgorzaty Guziałowskiej za-
prezentowały przygotowane 
etiudy muzyczne. Ognisko pro-
wadzone w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 
skupia kilkunastu uczniów, na 
różnym poziomie edukacji: od 
początkującego do zaawanso-
wanego. Po wakacjach zajęcia 
zostaną wznowione. Zaprasza-
my!                                       gokir
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Wyróżnienie dla klasy IIa z PSP w Chróścinie za przyszkolny ogródek
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

W maju tego roku wychowawczyni klasy IIa z PSP 
w Chróścinie Wiesława Cieśla zgłosiła przygotowany 
i uprawiany przez swoją klasę ogródek  do  konkursu pt. 
„Najpiękniejszy przyszkolny ogród” w ramach projek-
tu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzi-
ctwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020. 

Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go. Celem konkursu było propagowanie idei związanych 
z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
oraz wspieranie rodzimych tradycji, jak również szerzenie 
wiedzy przyrodniczej i „zakorzenianie” tradycji wśród naj-
młodszych oraz zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę. 

Konkurs odbywał się w kilku kategoriach. Uczniowie 
z Chróściny  wystartowali w pierwszej pod hasłem „Ogród 
przyszkolny – zagospodarowanie przyszkolnego ogrodu - 
dla uczniów klas I-VI”. 

Pod koniec roku szkolnego w Parku Dinozaurów w Kra-
siejowie odbył się finał konkursu, na który młodzi chróś-
cińscy ogrodnicy otrzymali specjalne zaproszenie. Okazało 
się, że ogród zdobył wyróżnienie, a co za tym idzie – na-
grodę pieniężną. Radość była ogromna tym bardziej, że nie 
jest łatwo siedmio- i ośmiolatkom konkurować ze znacznie 
starszymi koleżankami i kolegami. Impreza podsumowu-
jąca udała się wspaniale, uczniowie godnie reprezentowali 
szkołę i gminę, a pomysłodawcy konkursu zadbali o szereg 
atrakcji, sprawiając najmłodszym dużą radość i wiele satys-
fakcji.                    Wiesława Cieśla
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Profilaktyka tytoniowa już w przedszkolu

Państwowa Inspekcja Sanitarna propaguje już od wielu lat 
program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Po-
wietrze Wokół Nas”. Patronatem honorowym przedsięwzię-
cia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo 
Zdrowia. Celem głównym programu jest wzrost kompetencji 
rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym 
tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie ra-
dzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych 
pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PRĄDACH

Przedszkole w Prądach już wielokrotnie 
brało udział w programie. Dzieci miały okazję 
uczestniczyć w wycieczce, podczas której obser-
wowały „co i dlaczego dymi”. Poznały niezwy-
kle sympatyczną postać – Dinusia. Ten wesoły 
smok zwrócił uwagę przedszkolaków na to, jak 
niebezpieczne jest palenie papierosów czy też 
przebywanie w miejscu zadymionym. W przy-
stępny dla dzieci sposób uświadomił im, jak ne-
gatywnie wpływa to na samopoczucie i zdrowie 
człowieka. Dzieci uczyły się piosenki o Dinu-
siu, wykonywały wiele prac plastycznych przy-
bliżających temat „Czystego Powietrza Wokół 
Nas”. Nie zabrakło także dobrej zabawy, pod-
czas której dzieci wcielały się w różne ciekawe 
role.	

Pomimo trudnego dla dzieci tematu eduka-
cji antytytoniowej Dinuś wniósł w świat na-
szego przedszkola wiele radości. Program był 
skierowany także do rodziców. Zapoznano ich 
z głównym przesłaniem profilaktyki tytonio-
wej. Początkowo zauważono sceptyczne po-
dejście rodziców do tej inicjatywy. Wynikało to 
najczęściej z przekonania o zbyt młodym wie-
ku dzieci objętych tym programem. Ogłoszono 
więc konkurs rodzinny „Świat Dinusia”, któ-
ry miał zachęcić do głębszego zapoznania się 
z tematem. Okazało się, że był to strzał w dzie-
siątkę. Powstało wiele bardzo pięknych prac 
wykonanych przez dzieci i rodziców. Oprócz 
głównego przesłania programu, konkurs także 
rozwijał więzi rodzinne. Rodzice opowiadali, 
z jakim niesamowitym zaangażowaniem dzie-
ci tworzyły prace. Efekt powstałych dzieł na-
kłonił nauczycieli do stworzenia galerii tych 
prac w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Niemodlinie. Uznano, że miejsce to jest naj-
bardziej właściwe dla podjętego tematu. Takim 
sposobem coś, co mogło się początkowo wyda-
wać zbyt trudnym dla przedszkolaka, stało się 
przesłaniem małego przedszkolaka dla osób 
w różnym wieku korzystających z działalności 
poradni.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” był 
także pretekstem do omówienia z dziećmi kwe-
stii wielu innych uzależnień. Choć wydają się 
one niewinne, mogą jednak wywołać ogrom-
ne spustoszenie w umyśle dzieci. Mowa tutaj 
o uzależnieniu od telewizora, komputera i te-
lefonu. Rodzice przedszkolaków w tej kwestii 
najprawdopodobniej zauważają problem, lecz 
wolą się z nim nie identyfikować. W natłoku 
codziennych spraw warto jednak od czasu do 
czasu zatrzymać się i poświęcić troszkę więcej 
czasu dla swoich dzieci. Profilaktyka uzależnień 
jest przede wszystkim zależna od nastawienia 
rodziców do problemu.                  Anna Puzik
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IX Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”
Po raz dziewiąty poezja śpiewana zagości w Dąbrowie. Od lat 
na Zamczysku prezentujemy szeroki wachlarz wykonawców 
i stylów muzycznych. Tak będzie i w tym roku. W ofercie pro-
gramowej znajdziemy zarówno ballady poetyckie, piosenki 
kabaretowe, jazzowe, folkowe, jak też rockowe. Nie braknie 
oczywiście piosenek turystycznych, które od lata towarzyszą fe-
stiwalom poetyckim w Polsce. 

Wzorem lat ubiegłych Zamczysko to także okazja do podszko-
lenia się w technice gry na gitarze. Tegoroczne warsztaty muzycz-
ne poprowadzi gitarzysta Starego Dobrego Małżeństwa i zespołu 
U Studni – Dariusz Czarny. Warsztaty odbędą się przedpołudniem 
w sobotę 2 września. Zapisy w GOKiR. 

Zanim jednak odbędą się warsztaty muzyczne, będziemy mie-
li okazję wysłuchać koncertów piątkowych. Wśród wykonawców 
pierwszego dnia Zamczyska usłyszymy: Tomasza Olesińskiego, 
Piotra Kajetana Matczuka, zespoły: Póki Co, Chwila Nieuwagi 
z Kubą Blokeszem, Cisza Jak Ta, a na zakończenie piątkowego 
koncertu wystąpi Elżbieta Adamiak.

Tomek Olesiński od wielu lat wstępuje na scenach, pisząc, 
komponując i wykonując autorskie piosenki. W tym roku na ryn-
ku ukazała się jego debiutancka płyta „Wszystko się zmienia”. Jak 
sam twierdzi, jego teksty traktują o wartościach, o ludzkich zracho-
waniach, o miłości, samotności, o emocjach. O tym, że ludzie piją 
alkohol, biorą narkotyki, bo nie radzą sobie z otaczającą rzeczywi-
stością. To niezmiennie aktualne tematy. Własne przemyślenia, wy-
nikające z obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, artystycznie 
przetworzone i podane w gitarowej wersji – to wypadkowa koncer-
tu, który otworzy Zamczysko. Nadmienić warto, że Tomek Olesiń-
ski od lat związany jest także z Festiwalem Danielka w Ujsołach, 
stąd jego spojrzenie na piosenkę poetycką zawiera w sobie także 
nuty turystyczne.

Piotr Kajetan Matczuk - pianista, gitarzysta, aranżer, autor pio-
senek. Lider i założyciel zespołu PIRAMIDY. Doktorant w Insty-
tucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Oficjalny 
patronat nad jego twórczością objął Program 2 Telewizji Polskiej. 
Koncertował w Polsce i w Europie, m.in. w Hadze w Holandii, 
w Luksemburgu, wielokrotnie w Berlinie, m.in. wspólny koncert 
z Józefem Skrzekiem na oficjalnych obchodach 25-lecia zburzenia 
Muru Berlińskiego, w Kolonii, w Monachium, we Frankfurcie czy 
w Genewie. Jest także autorem muzyki teatralnej i filmowej. Akom-
paniuje w Teatrze Ateneum. W swoich występach często sięga po 
piosenki rosyjskich bardów. Na swym koncie ma pięć płyt długo-
grających, z których ostatnia ukazała się w tym roku. Na Zamczy-
sku wystąpi z piosenkami Bułata Okudżawy – zatem dla miłośni-
ków ballad rosyjskiego poety będzie to wyjątkowa uczta. 

Zespół PÓKI CO – utworzony przez muzyków zespołu Bie-
guni Elżbietę Rojek i Jarka Bielińskiego. Poszukiwanie związków 
słowa i muzyki, dźwięku i ciszy jest ich pasją i sposobem na co-
dzienność, która ubrana w barwne brzmienia daje się łatwiej oswo-
ić. Po kilku latach wspólnego grania w zespole Bieguni okazało 
się, że mają do powiedzenia znacznie więcej w muzyce, a że jest 
mnóstwo świetnych, wciąż niewyśpiewanych tekstów, m.in. z to-
mików poezji Włodka Brzezińskiego, wierszy Marka Hałasa czy 
Aleksandry Bacińskiej – stworzyli własny projekt muzyczny, z któ-

rym występują już od jakiegoś czasu, odnosząc sukcesy na festi-
walach w kraju i zagranicą. W programie Póki Co można odnaleźć 
muzyczne nawiązania do nurtu „Krainy Łagodności”. Gra wywodzi 
się przede wszystkim z bossanovy, reagge, folku, bluesa, smooth 
jazzu czy swinga. Od roku 2016 można ich zobaczyć i usłyszeć 
z serbskim gitarzystą basowym Daliborem Drčelić’em, którego gra 
dodaje nowych kolorów widzeniu muzycznej przestrzeni. Obecnie 
przygotowują się do nagrania pierwszej płyty. 

Chwila Nieuwagi to zespół, który już gościł na Zamczysku. 
W tym roku jednak pojawią się w nowej odsłonie. W kwintecie z Ku-
bą Blokeszem postanowili zmierzyć się z największymi czeskimi 
przebojami muzyki poetyckiej. Chwila Nieuwagi to ZESPÓŁ, który 
zwyczajnie tworzy piosenki i gra niezwyczajne koncerty. Mieszan-
ka stylistyczna, jakiej dopuszcza się Chwila Nieuwagi, wprawia 
w zakłopotanie radiowców i speców od marketingu, równocześ-
nie ciesząc słuchaczy, którym zapewnia różnorodność i absolutny 
brak nudy. Muzyka zespołu to: żywiołowość folkloru (szczególnie 
górnośląskiego, w bardzo ciekawym, nowoczesnym wydaniu), kli-
matyczność jazzu, nastrojowość piosenki poetyckiej oraz setki 
innych barwnych dźwięków. W kompozycjach Chwili Nieuwagi 
wyłapać można obecność: fortepianu – na którym gra Piotr Kotas, 
kontrabasu – Rafał Kierpiec, perkusji – Marek Sochacki i Bartło-
miej Plewka, gitary – Andrzej Czech, a przede wszystkim nietuzin-
kowego głosu żeńskiego, należącego do Martyny Czech.  Uwagę 
przykuwają również ciekawe teksty – część z nich to utwory uzna-
nych poetów, pozostałe to teksty własne zespołu.

Cisza jak ta – tego zespołu miłośnikom poezji i piosenki tury-
stycznej przedstawiać nie trzeba. Od ponad 12 lat koncertują w ca-
łym kraju, mają na koncie ponad osiemset (!) występów. Świadczy 
to nie tylko o popularności, ale także profesjonalizmie tej grupy. 
Cisza Jak Ta również występowała na Zamczysku i podobnie jak 
Chwila Nieuwagi przyjeżdżają do nas z nowymi piosenkami z płyty 
„Ze starej Szuflady”. Oczywiście nie zabraknie i tych najbardziej 
znanych kompozycji.  O głównych inspiracjach ich nieustannej 
wędrówki - miłości we wszystkich odcieniach, barwach i aspek-
tach opowiedzą Wam słowa autorskie zespołu oraz wiersze Jonasza 
Kofty, Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Wojtka Bellona, 
Edwarda Stachury, Haliny Poświatowskiej, Wiesławy Kwinto-Ko-
czan i wielu, wielu innych.

Piątkowy wieczór stanowić będzie gratkę dla miłośników 
ciepłego, lirycznego głosu Elżbiety Adamiak. To piosenkarka, 
autorka tekstów i kompozytorka, która od wielu lat zajmuje czoło-
we miejsce w poezji śpiewanej w Polsce. Cechuje ją oryginalność 
i wyjątkowa umiejętność muzycznego przekazu tekstu poetyckie-
go. Nagrała siedem płyt, z których każda okazała się medialnym 
i komercyjnym sukcesem. W 2009  roku nagrała płytę z tak znany-
mi utworami, jak „Trwaj chwilo trwaj” (w duecie z Adamem No-
wakiem z Raz Dwa Trzy), „Zanosi się na noc” czy „Posiedzimy 
jeszcze w kuchni”. Warto nadmienić, że piosenka „Trwaj chwilo 
trwaj” przez wiele tygodni utrzymywała się w czołówce list prze-
bojów radiowej Trójki i Radia Złote Przeboje. Głosami słuchaczy 
utwór ten został wybrany przebojem jesieni 2009. Wśród słucha-
czy piosenki poetyckiej Elżbieta Adamiak pozostaje jednak twórcą 
kojarzącym się z piosenką „Jesienna zaduma”, która otworzyła jej 
drogę artystyczną i stała się niejako wizytówką niepowtarzalnego 
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stylu. Elżbieta Adamiak w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 40-
lecia pracy artystycznej, a jej występ na Zamczysku będzie podsu-
mowaniem wieloletniego dorobku artystycznego. 

Sobota rozpocznie się, wspomnianymi na wstępie, warszta-
tami muzycznymi pod kierunkiem Darka Czarnego.	

Wędrówkę poetycką rozpocznie Łukasz Majewski. Obecny na 
scenach piosenki turystycznej i poetyckiej od ponad dwunastu lat. 
Jest założycielem zespołów kaVka (piosenka autorska) i Vergil van 
Troff (piosenka turystyczna). Jest laureatem nagrody im. Wojciecha 

Bellona podczas 43. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako-
wie, trzykrotnym laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki 
Autorskiej OPPA oraz zdobywcą Grand Prix 17. Ogólnopolskiego 
Przeglądu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Od 2005 roku zasiada 
w jury Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studen-
ckiej Bazuna. Na Zamczysku zaprezentuje przegląd swoich doko-
nań muzycznych wraz z prezentacją materiału najnowszej płyty.

Pierwszym sobotnim zespołem, który usłyszymy, będzie śląska 
formacja pod nazwą PILAR. Zespół Pilar to grupa muzyków spo-
tykających się i grających wspólnie od 2007 roku. Łączy ich prze-
de wszystkim wspólna pasja – Miłość do Muzyki. I choć każdemu 
w sercu grają inne dźwięki, to projekt Pilar daje im prawdziwe po-
czucie spełnienia – informują muzycy. Muzyka jaką prezentują to 
mieszanka jazzu, bluesa czy samby, a o tym, co w życiu powinno 
być ważne i istotne można usłyszeć w ich tekstach. Ich każdy krok 
jest przemyślany. Dokumentuje to także płyta „Nasze poddasze”, 
z której utwory na pewno usłyszymy.  Mają na koncie setki koncer-
tów w Polsce i poza jej granicami, a także wiele nagród. Koncert na 
Zamczysku będzie zwieńczeniem jednego z etapów ich muzycznej 
drogi. 

Po występie Pilara na scenie zagości piosenka o nasyceniu li-
ryczno-kabaretowym. Autorem i wykonawcą tego nurtu jest Woj-
tek Gęsicki. Z wielkim wyczuciem artystycznym nawiązującym do 
najlepszych tradycji polskiej estrady i kabaretu, rozmawia na swoich 
koncertach ze słuchaczami, sprawiając, że to, co wydawało się być 
nieprzyswajalne, staje się przyjemne, mądre, melodyjne, że można 
tego słuchać, a nawet można to śpiewać i tańczyć. Odwieczny dyle-
mat „mieć, czy być” przestaje być problemem, gdy wsłuchamy się 
w strofy wierszy i wersy piosenek prezentowanych przez Wojtka. 
Jego twórczość rozstrzyga ten problem jednoznacznie: BYĆ! Trze-
ba być, być i marzyć, bo to z marzeń rodzi się przyzwoitość, z ma-
rzeń powstaje jedność serc, chmury malują niebo pastelami, a wiatr 
zaplata warkocze drzewom.

Kolejni wykonawcy gościli już na Zamczysku. Tym razem 
jednak postanowili stworzyć wspólny projekt muzyczny: Tomasz 
Lewandowski i grupa BOHEMA. Zarówno solista, jak i zespół 
mają na swym koncie wiele przebojów śpiewanych od lat na tury-
stycznych szlakach i spotkaniach przy ogniskach. Grupa Bohema 
– powstała na Opolszczyźnie w 1992 roku w wyniku połączenia 
muzycznych pasji grupy przyjaciół. Zespół tworzy w nurcie piosen-
ki autorskiej w gatunku folk, jazz oraz rock. Bohema zadebiutowa-
ła w 2005 roku na polskim rynku muzycznym płytą „Niepogoda 
na sny”. Dzięki kolejnemu krążkowi wydanemu w 2007 roku, w 
postaci solowego projektu założyciela Zespołu – Rafała Nosala, 
Grupa Bohema zaprezentowała się szerzej zarówno polskiej, jak 
i międzynarodowej publiczności. Utwory z płyty „Niech tak zo-
stanie” przez długi okres podbijały serca słuchaczy, utrzymując się 
na czołowych miejscach list przebojów wielu rozgłośni radiowych. 

Tomasz Lewandowski to wykonawca kojarzony z nurtem piosenki 
balladowej i poetyckiej. Kompozytor i gitarzysta. Od blisko 25 lat 
wykonujący swoje „Smutne piosenki o miłości”. Początkowo silnie 
związany z piosenką turystyczną i na takich festiwalach nagradza-
ny.

Komponuje głównie do tekstów i wierszy Mirosława Bochenka, 
autora między innymi piosenek zespołu DŻEM, Macieja Balcara, 
Beaty Przybytek i wielu innych. Przez wiele lat związany był także 
z Piwnica Pod Baranami. W 1992 roku ukazało się na rynku jego 
pierwsze wydawnictwo muzyczne pt. „Miniony Czas”. Znajduje się 
tam też piosenka pt. „Jaka Jesteś”, która stała się jego wizytówką  
i znalazła miejsce w wielu śpiewnikach turystycznych i harcerskich.

Na zakończenie ZAMCZYSKA wystąpi warszawski zespół 
PLATEAU. Grupa zasłynęła bestsellerowym albumem „Projekt 
Grechuta” (2011), na którym znalazły się autorskie i odważne wer-
sje piosenek Marka Grechuty. Są twórcami przebojów: „Niebez-
piecznie piękny świt” i „Nic nie pachnie jak ty”. Słyną z bardzo 
dobrych koncertów, których zagrali już ponad 700! Od lat łączą 
poetyckie teksty z rockowymi i akustycznymi brzmieniami. Mają 
na koncie 5 płyt. Album „Projekt Grechuta” okazał się sukcesem, a 
Plateau zagrali ponad 300 koncertów promujących tę płytę, zapra-
szając na swoją trasę koncertową m.in. Martynę Jakubowicz, Rena-
tą Przemyk, Magdę Umer, Marka Jackowskiego, Adama Nowaka 
(Raz Dwa Trzy)... Ich ostatnia płyta „W związku z Tobą” ukazała 
się w 2016 roku i przyniosła im kolejny przebój - utwór „Niebez-
piecznie piękny świt”, który dotarł do pierwszych miejsc kilkudzie-
sięciu list przebojów w całej Polsce.               Z. Janowski

Tegoroczne ZAMCZYSKO odbywa się dzięki środkom 
Europejskiego Funduszu Rolnego, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Głównymi Sponsorami Zamczyska są: 
OPEX S.A. www.opex.com.pl
GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych 
www.gaz-system.pl. Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej 
gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Sponsorami Zamczyska są:
MM Systemy Sp. z o. o.
Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet S.j.
Andrzej Holek. Lakiernictwo Samochodowe
BCh Chwaliński. Autoryzowany Dealer Forda 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RSP Wydrowice 
www.rspwydrowice.home.pl
Praxi-Dent Opole www.praxident.pl 
KLIMOSZ Sp. z o.o.
ARION Original
Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina 
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Terminarz rozgrywkowy drużyn seniorskich
Kol.  LZS MECHNICE - KLASA OKRĘGOWA GRUPA 1 Data. Godz. Miejce

3 LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY - LZS MECHNICE 2017-08-26 17:00 wyjazd
4 LZS MECHNICE - LZS OLIMPIA LEWIN BRZESK 2017-09-02 17:00 dom
5 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE - LZS MECHNICE 2017-09-09 16:00 wyjazd
6 LKS NAPRZÓD JEMIELNICA - LZS MECHNICE 2017-09-16 16:00 wyjazd
7 LZS MECHNICE - UKS RODŁO OPOLE 2017-09-23 16:00 dom
8 LZS PIOTRÓWKA - LZS MECHNICE 2017-09-30 15:00 wyjazd
9 LZS MECHNICE - LKS HETMAN BYCZYNA 2017-10-07 15:00 dom
10 GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY - LZS MECHNICE 2017-10-14 15:00 wyjazd
11 LZS MECHNICE - SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI 2017-10-21 14:00 dom
12 LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL - LZS MECHNICE 2017-10-28 14:00 wyjazd
13 LZS MECHNICE - FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE 2017-11-04 13:00 dom
14 LZS STAROŚCIN - LZS MECHNICE 2017-11-11 13:00 wyjazd
15 LZS MECHNICE - LZS KOŚCIELISKA 2017-11-18 13:00 dom

Kol.  LZS FC ŻELAZNA - KLASA A GRUPA 2 Data. Godz. Miejce

2 LZS KS WOJSŁAW - LZS FC ŻELAZNA 2017-08-26 17:00 wyjazd
3 LZS FC ŻELAZNA - GZ LZS ECOKOM LUBOSZYCE 2017-09-03 17:00 dom
4 LZS FC ŻELAZNA - GZ LZS RUDATOM KĘPA 2017-09-10 16:00 dom
5 LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE - LZS FC ŻELAZNA 2017-09-17 13:00 wyjazd
6 LZS FC ŻELAZNA - LZS ORZEŁ OLSZANKA 2017-09-24 16:00 dom
7 LZS MAX BAU SKOROGOSZCZ - LZS FC ŻELAZNA 2017-10-01 15:00 wyjazd
8 LZS FC ŻELAZNA - SKF TOR II DOBRZEŃ WIELK 2017-10-08 15:00 dom
9 LZS WRZOSKI - LZS FC ŻELAZNA 2017-10-15 15:00 wyjazd
10 LZS FC ŻELAZNA - KS SKARBIMIERZ 2017-10-22 14:00 dom
11 LZS VICTORIA DOBRZYŃ - LZS FC ŻELAZNA 2017-10-29 13:00 wyjazd
12 LZS FC ŻELAZNA - LKS POLONIA KARŁOWICE 2017-11-05 13:00 dom
13 KS SZCZEDRZYK - LZS FC ŻELAZNA 2017-11-12 13:00 wyjazd

Kol.  LZS WRZOSKI - KLASA A GRUPA 2 Data. Godz. Miejce

2 GZ LZS ECOKOM LUBOSZYCE - LZS WRZOSKI 2017-08-27 14:00 wyjazd
3 LZS WRZOSKI - KS SKARBIMIERZ 2017-09-03 17:00 dom
4 LZS VICTORIA DOBRZYŃ - LZS WRZOSKI 2017-09-10 16:00 wyjazd
5 LZS WRZOSKI - LKS POLONIA KARŁOWICE 2017-09-17 13:00 dom
6 KS SZCZEDRZYK - LZS WRZOSKI 2017-09-24 16:00 wyjazd
7 LZS WRZOSKI - LZS LIGOTA TURAWSKA 2017-10-01 15:00 dom
8 LZS KS WOJSŁAW - LZS WRZOSKI 2017-10-07 15:00 wyjazd
9 LZS WRZOSKI - LZS FC ŻELAZNA 2017-10-15 15:00 dom
10 GZ LZS RUDATOM KĘPA - LZS WRZOSKI 2017-10-22 14:00 wyjazd
11 LZS WRZOSKI - LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE 2017-10-29 13:00 dom
12 LZS ORZEŁ OLSZANKA - LZS WRZOSKI 2017-11-05 13:00 wyjazd
13 LZS WRZOSKI - LZS MAX BAU SKOROGOSZCZ 2017-11-12 13:00 dom
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Kol.  SSKF KS DĄBROWA - KLASA B GRUPA 5 Data. Godz. Miejce

2 SSKF KS DĄBROWA - LZS SŁAWICE 2017-08-27 17:00 dom
3 GZ LZS BRYNICA - SSKF KS DĄBROWA 2017-09-03 17:00 wyjazd
4 SSKF KS DĄBROWA - LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE 2017-09-10 16:00 dom
5 LZS GROM ŚWIERKLE - SSKF KS DĄBROWA 2017-09-17 16:00 wyjazd
6 SSKF KS DĄBROWA - LZS GRUDZICE 2017-09-24 16:00 dom
7 LZS GAZOWNIK WAWELNO - SSKF KS DĄBROWA 2017-10-01 15:00 wyjazd
8 SSKF KS DĄBROWA - LZS ZIELONI LIGOTA TUŁOWICKA 2017-10-08 15:00 dom
9 LZS NIEWODNIKI - SSKF KS DĄBROWA 2017-10-15 15:00 wyjazd
10 SSKF KS DĄBROWA - GKS KOMPRACHCICE 2017-10-22 14:00 dom
11 LZS ZAWADA - SSKF KS DĄBROWA 2017-10-29 13:00 wyjazd
12 SSKF KS DĄBROWA - MKS SOKÓŁ II GRODZIEC-NIEMODLIN 2017-11-05 13:00 dom
13 SKS CHMIELOWICE - SSKF KS DĄBROWA 2017-11-12 13:00 wyjazd

Kol.  LZS NIEWODNIKI - KLASA B GRUPA 5 Data. Godz. Miejce

2 LZS ZIELONI LIGOTA TUŁOWICKA - LZS NIEWODNIKI 2017-08-27 17:00 wyjazd
3 LZS NIEWODNIKI - GKS KOMPRACHCICE 2017-09-03 17:00 dom
4 MKS SOKÓŁ II GRODZIEC-NIEMODLIN - LZS NIEWODNIKI 2017-09-10 16:00 wyjazd
5 LZS NIEWODNIKI - LZS TURAWA 2017-09-17 16:00 dom
6 GZ LZS BRYNICA - LZS NIEWODNIKI 2017-09-24 16:00 wyjazd
7 LZS NIEWODNIKI - LZS GROM ŚWIERKLE 2017-10-01 15:00 dom
8 LZS GAZOWNIK WAWELNO - LZS NIEWODNIKI 2017-10-08 15:00 wyjazd
9 LZS NIEWODNIKI - SSKF KS DĄBROWA 2017-10-15 15:00 dom
10 LZS NIEWODNIKI - LZS ZAWADA 2017-10-22 14:00 dom
11 SKS CHMIELOWICE - LZS NIEWODNIKI 2017-10-29 13:00 wyjazd
12 LZS NIEWODNIKI - LZS SŁAWICE 2017-11-05 13:00 dom
13 LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE - LZS NIEWODNIKI 2017-11-12 13:00 wyjazd

Kol. LZS SŁAWICE - KLASA B GRUPA 5 Data. Godz. Miejce

2 SSKF KS DĄBROWA - LZS SŁAWICE 2017-08-27 17:00 wyjazd
3 LZS SŁAWICE - LZS VICTORIA II CHRÓŚCICE 2017-09-03 17:00 dom
4 LZS GRUDZICE - LZS SŁAWICE 2017-09-10 16:00 wyjazd
5 LZS SŁAWICE - LZS ZIELONI LIGOTA TUŁOWICKA 2017-09-17 16:00 dom
6 GKS KOMPRACHCICE - LZS SŁAWICE 2017-09-24 16:00 wyjazd
7 LZS SŁAWICE - MKS SOKÓŁ II GRODZIEC-NIEMODLIN 2017-10-01 15:00 dom
8 LZS TURAWA - LZS SŁAWICE 2017-10-08 15:00 wyjazd
9 LZS SŁAWICE - GZ LZS BRYNICA 2017-10-15 15:00 dom
10 LZS GROM ŚWIERKLE - LZS SŁAWICE 2017-10-22 14:00 wyjazd
11 LZS SŁAWICE - LZS GAZOWNIK WAWELNO 2017-10-29 13:00 dom
12 LZS NIEWODNIKI - LZS SŁAWICE 2017-11-05 13:00 wyjazd
13 LZS SŁAWICE - LZS ZAWADA 2017-11-12 13:00 dom
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 Dożynki 
Gminno-Parafialne 2017 

27 sierpnia Dąbrowa 
msza święta w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie  1145 

korowód dożynkowy ulicami Dąbrowy i Sokolnik  1415 

 1530 - 2000 boisko KS Dąbrowa 

  2000 - 2400 zabawa taneczna 

 przywitanie gości 

 ceremoniał dożynkowy  

 występy artystyczne:  

 Gminna Orkiestra Dęta 

 mażoretki 

 wokalistki Studia Piosenki  

 

 prezentacja sołectw 

 rozstrzygnięcie konkursów: 

 Koron Żniwnych  

 Aktywna Wieś  

 Moja Zagroda 

 występ zespołu LEWINIACY 

Atrakcje dla dzieci: gry i konkursy 
z animatorem, malowanie twarzy, 

dmuchańce, trampolina i inne 
 

Polecamy smaczną kuchnię 
oraz słodkie desery! 

Organizatorzy: Wójt Gminy Dąbrowa, GOKiR w  Dąbrowie, Sołtys i Rada Sołecka wsi Dąbrowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie, SSKF KS Dąbrowa 

Patronat: 


