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Korona żniwna z Naroka doceniona na Powiatowych Dożynkach!
Dzieło wyplecione przez narockie gospodynie zajęło II miejsce w konkursie „Koron Żniwnych” w czasie Powiatowo-
Gminnego Święta Plonów w Popielowie. Serdecznie gratulujemy tak prestiżowe-go wyróżnienia i chylimy czoła przed 
pracą włożoną w wykonanie wieńca!

Zapraszamy do kibicowania
Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa z przyjemnością zaprasza na I Dąbrowski 
Turniej Amatorów w Piłce Ręcznej, który odbędzie się w dniach 23-24 września 2017 r. w dąbrowskiej hali. 
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AKTUALNOŚCI
II miejsce i 10 tyś. zł w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2017” dla Ciepielowic!

CIEPIELOWICE

Z przyjemnością informujemy, że Ciepielowice zajęły 
drugiej miejsce w kategorii „Najlepszy projekt odnowy 
wsi” konkursu „Piękna Wieś Opolska 2017” , którego 
wyniki ogłoszone zostały w trakcie Dożynek Wojewódz-
kich w Namysłowie.

Główne cele konkursu sprowadzały się do podejmowa-
nia przez miejscowości działań edukacyjnych i promocyj-
nych w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przy-
rodnicze w lokalnych środowiskach. 

Komisja Konkursowa nagrodziła ciepielowicki projekt 
„Przyroda wokół nas”, który zrealizowany został w ramach 
programu „Działaj Lokalnie”.

Wspomniany projekt obejmował m.in. przeprowadze-
nie warsztatów edukacyjnych w zróżnicowanych siedli-
skach, lesie, przydrożnych nasadzeniach i parku dwor-
skim. Mieszkańcy ponadto zorganizowali wycieczkę 
rowerową przez las oraz spacer z nauką rozpoznawania 
drzew. Ważnym elementem projektu w ochronie lokalnych 
zasobów przyrodniczych są powstałe tablice informacyjne, 
z których korzysta społeczność lokalna, turyści na trasie 
gminnej ścieżki rowerowej oraz uczestnicy Biegu Nie-
podległości organizowanego corocznie w Ciepielowicach. 
Trwałym i widocznym znakiem  zrealizowanego projektu 
są nasadzone drzewa i krzewy, które z czasem poprawią 
krajobraz wsi i warunki bytowe ptaków i owadów. Miesz-
kańcy otrzymali materiał edukacyjny w postaci mapy przy-
rodniczej promującej wieś w regionie. Dzięki projektowi 
mieszkańcy zaczęli baczniej zwracać uwagę na lokalną 

otaczającą ich przyrodę, jej nieodzowność w krajobrazie 
wiejskim, jak również na ryzyko szybkiej degradacji. 

Zaangażowanie mieszkańców wsi w realizacje projek-
tu przełożyło się na wzrost świadomości ekologicznej i co 
najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrod-
nicze.

Serdecznie gratulujemy! Dzięki takim działaniom na-
sza gmina pięknieje!               (red)

Zdjęcia: Anna Cisowska
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GMINNO-PARAFIALNE DOŻYNKI W DĄBROWIE

Mieszkańcy podziękowali za plony
DĄBROWA

Gminno-Parafialne Dożynki przeszły już do historii, ale 
chyba każdy z obecnych w Dąbrowie w ostatnią niedzielę 
sierpnia zgodzi się, że impreza mogła podobać się nawet 
najwybredniejszym gościom.

Tegoroczne – jedenaste już – gminne dożynkowanie roz-
poczęła uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. Pio-

tra Kondzielę  (Sławice), ks. Huberta Łysego (Wrzoski) oraz 
ks. Henryka Cwika (Dąbrowa).

Następnie spod dąbrowskiego kościoła ruszył barwny ko-
rowód z koronami dożynkowymi, które przygotowało 8 so-
łectw: Mechnice, Dąbrowa, Narok, Ciepielowice, Karczów, 
Żelazna, Skarbiszów i Prądy. Chyba wszystkim zrobiło się 
miło, gdy wśród dzieł znalazła się również korona ze Sławic.
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Organizatorzy Gminno-Parafialnych Dożynek zadbali 
o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Były dmuchańce, tram-
poliny, bogato zastawione stoły, występy artystyczne naszych 
mażoretek, popisy wokalne Dominiki i Hani ze Studia Piosen-
ki i wiele innych! Przyszedł również czas na to, by podzięko-
wać Pani Sołtys Dąbrowy za ogromny wkład w organizację 
imprezy.

W imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy organizato-
rom, tj. Pani Sołtys Elżbiecie Mojzyk i Radzie Sołeckiej  wsi 
Dąbrowa, Wójtowi Gminy Dąbrowa, GOKiR w Dąbrowie,  OSP 
w Dąbrowie oraz SSKF KS Dąbrowa, za trud włożony w organi-
zację naszych XI Gminno-Parafialnych Dożynek.               (red)

Trzeba przyznać, że mieszkańcy Dąbrowy i okolic stanęli 
na wysokości zadania… Dożynkowe dekoracje i ozdoby przy 
posesjach prezentowały się znakomicie! Gratulujemy pomy-
słów! 

Wyplecione korony trafiły na pobliskie boisko, gdzie oce-
niane były przez Elżbietę Oficjalską  i Zbigniewa Janowskie-
go. Za tę najpiękniejszą komisja uznała koronę z Żelaznej, 
drugie miejsce przypadło Mechnicom, trzecie miejsce na po-
dium trafiło do Ciepielowic. Ile pracy w przygotowanie koro-
ny żniwnej trzeba włożyć, wiedzą tylko gospodynie pracujące 
przy jej wykonywaniu. Już teraz serdecznie dziękujemy za 
poświęcony czas.

W trakcie dożynek każde z sołectw miało okazję do zapre-
zentowania się. Pomysły były bardzo różne: scenki komiczne, 
wiersze, autorskie piosenki, układy taneczne. Gratulujemy in-
wencji i dziękujemy za sporą dawkę śmiechu.



GMINNE KONKURSY

6                 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Rozstrzygnięcie konkursów „Aktywna Wieś” i „Moja Zagroda” 
24 lipca Komisja Konkursowa w składzie Zbigniew Ja-
nowski (przewodniczący), Maria Sikora, Maria Ryn-
kowska, Kazimierz Wojdyła, Mariusz Konopa oraz 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek (członkowie) rozstrzyg-
nęła gminne konkursy „Moja Zagroda” oraz  „Aktyw-
na Wieś”. 

Do XI edycji konkursu „Moja Zagroda” zgłoszono 8 
posesji, do kategorii „Aktywna Wieś” wpłynęło 5 zgło-
szeń. Poniżej prezentujemy zwycięzców. 

24 lipca członkowie komisji ustalili kolejność wizyt 
i udali się w teren w celu oceny zgłoszonych posesji oraz 
wykonania materiału zdjęciowego. Na tej podstawie komi-
sja wyłoniła zwycięzców. 

Kategoria I „Moja Zagroda” 

I miejsce (450 zł) – Robert i Justyna Pytlikowie (Chróścina) 
I miejsce (450 zł) – Andrzej Bienek (Cipielowice)
II miejsce (300 zł) – Klaudia Gonschior (Chróścina)
III miejsce (150 zł) – Teresa i Stefan Sopowie (Żelazna)
III miejsce (150 zł) – Lidia i Henryk Oleksiukowie (Żelazna)
Wyróżnienie (100 zł) – Piotr Morawski (Ciepielowice)

Kategoria II – „Aktywna Wieś

I miejsce (3000 zł) – Chróścina
II miejsce (2000 zł) –  Prądy
III miejsce (1000 zł) – Żelazna

Nagrody i ogłoszenie wyników nastąpiło w czasie Gmin-
no-Parafialnych Dożynek w Dąbrowie. 

Zgodnie z regulaminem ustalonym przez Wójta Gminy 
Dąbrowa w przypadku „Aktywnej Wsi” oceniano inicjaty-
wy mieszkańców według następujących kryteriów: zaanga-
żowania mieszkańców w działania na rzecz projektu, wraże-
nie estetyczne, kultywowanie tradycji i rozwoju tożsamości 
wiejskiej, udział organizacji pozarządowych w realizacji 
zgłaszanego projektu oraz dbałość o ochronę środowiska. 

Regulamin konkursu „Moja Zagroda” zakładał ocenę 
wrażenia estetycznego zgłoszonej posesji, staranność wyko-
nania kompozycji, pomysłowość i oryginalność, wzajemne 
funkcjonalne powiązanie znajdujących się na posesji obiek-
tów, stan techniczny i estetykę budynków oraz pomysło-
wość i oryginalność.  

Komisja wyraziła ogromne zadowolenie z coraz więk-
szej dbałości mieszkańców naszej gminy o swoje otoczenie: 
zarówno to najbliższe wokół własnego domu, jak też w so-
łectwach. Wszystkie zgłoszone propozycje zasługiwały na 
uwagę i przychylność, jednak regulaminy konkursów naka-
zywały wybranie tylko tych nagradzanych. 

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału 
w przyszłorocznej odsłonie konkursu!                          (red)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tak prezentują się posesje w naszej gminie
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Dziewiąte Zamczysko w deszczu i pełne emocji

Tym razem pogoda rozdawała karty na Zamczysku. Jesz-
cze w czwartek przed imprezą termometry wskazywały 
ponad 30 stopni, by dzień później słupek rtęci nie prze-
kroczył 15! Na dodatek wszystko odbywało się w ciągłych 
opadach deszczu. Nie pozostało to bez wpływu na wieczor-
ne koncerty. Popołudniowa sesja prób scenicznych zosta-
ła opóźniona przez utrudnienia na drogach, przez które 
niektórzy wykonawcy nie zdążyli na czas. W rezultacie 
z dużym poślizgiem zaczęły się koncerty piątkowe. Jakże 
różne od znanych z lat poprzednich! Wszystko za sprawą 
układu widowni, która schroniła się pod namiotami, zo-
stawiając przed sceną pustą przestrzeń. Na szczęście wy-
konawcy dali z siebie wszystko, by choć własną muzyką 
zatrzeć niemiłą niespodziankę, jaką sprawiła przyroda.

Jako pierwszy zaprezentował się Tomasz Olesiński. Na 
Zamczysko przyjechał ze świeżo wydaną płytą „Wszystko się 
zmienia” i utwory z tego krążka zdominowały jego występ. 
Mimo chłodu teksty i warstwa muzyczna zagrzewały publicz-
ność do żywiołowych reakcji. Warto nadmienić, że na scenę 
Tomek Olesiński zaprosił również innych muzyków, dzięki 
czemu brzmienie znacznie zostało wzbogacone, a piosenki 
o wartościach, ludzkich zachowaniach i przede wszystkim 
o miłości – ciepło zostały przyjęte przez publiczność. 

Kolejnym wykonawcą był Piotr Kajetan Matczuk z zespo-
łem Piramidy. Trio gitarzystów znakomicie odnalazło się na 
dąbrowskiej scenie. Piosenki Bułata Okudżawy w aranżacji 
muzyków z Pomorza niezwykle świeżo i aktualnie wpisały 
się w otaczającą rzeczywistość. Mocny wokal I świetne aran-
że sprawiły, że pochowana pod namiotami publiczność raz 
po raz podchodziła do sceny, by w pełni uczestniczyć w mu-

zycznym show Piotra i jego kolegów. Przy tak dynamicznym 
występie łatwo było zapomnieć o chłodzie i deszczu, za co 
wszyscy byli muzykom wdzięczni, a pamiątkowa statuetka 
będzie przypominać zespołowi Piramidy o nietuzinkowej 
przygodzie, jaką bez wątpienia był występ na Zamczysku.

Muzycy z duetu Póki Co dąbrowską scenę znają już bar-
dzo dobrze. Nie tak dawno gościli tu jako grupa BIEGUNI, 
ale tym razem przyjechali z własnym, autorskim projektem. 
I jak się okazało, zamiast duetu, na scenie zobaczyliśmy 
kwintet. Piosenki wzbogacone o solówki skrzypiec, brzmie-
nie gitary basowej i perkusji wyciągnęły miłośników Póki Co 
spod namiotów i przyprowadziły pod scenę. W programie 
Póki Co można było odnaleźć muzyczne nawiązania do nurtu 
„Krainy Łagodności”. Ich gra wywodzi się przede wszystkim 
z bossanovy, reggae, folku, bluesa, smooth jazzu… Oprócz 
kompozycji własnych, zespół zagrał również własne interpre-
tacje znanych utworów.  Nagle okazało się, że chłód i deszcz 
nie stanowią przeszkody dla miłośników poezji śpiewanej 
w takiej odsłonie, jaką zaproponowali artyści z Ząbkowic. 
Wspólne śpiewanie, a nawet tańce z parasolami w dłoniach 
dodały smaku występowi. Niezawodny wokal Elżbiety Rojek 
i radosne teksty rozgrzewały przez niemal godzinę dąbrow-
ską publiczność. 

Równie gorąco było podczas występu Chwili Nieuwagi! 
Rybnicki zespół przyjechał do Dąbrowy z projektem Mo-
rawska Brama. Czeska poezja dla niektórych okazała się 
odkryciem, innym dała szansę powrotu do klimatów od lat 
kreowanych przez poetów zza południowej granicy, jakże 
bliskich naszemu spojrzeniu na świat! A wszystko okraszo-
ne mocnym głosem Martyny Czech oraz niezwykle ciepłym, 
lirycznym wokalem Kuby Blokesza. Tytułowa Brama to re-
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gion, w którym żyjemy, a który w naturalny sposób łączy Pol-
skę i Czechy. Przez tę geologiczną wyrwę w Beskidzie od 
wieków przepływały między naszymi narodami towary, ale 
również wytwory naszych kultur, stąd te piosenki są nam tak 
bliskie. Wypada powiedzieć, że oczekujemy na zapis płytowy 
Morawskiej Bramy, bo brzmienie i radość, która towarzyszy 
wykonywanym przez Chwilę Nieuwagi piosenkom, w pełni 
zasługują na rejestrację i szansę wielokrotnego odtwarzania 
w domowych warunkach. Było to po prostu pyszne!  

Niezrażeni późną porą słuchacze entuzjastycznie powitali 
na scenie kolejnych wykonawców: Zespół Cisza Jak Ta. Mi-
chał Łangowski i spółka zaserwowali dąbrowskiej publiczno-
ści mieszankę największych przebojów z ostatnich krążków, 
ale także zupełnie nowe kompozycje: piosenki z płyty „Nie-
obecność” odwołujące się do tradycyjnych pieśni Łemków, 
rdzennych mieszkańców Karatów oraz do bieszczadzkiej 
Wetliny. Ze sceny wybrzmiał profesjonalizm i pełen liryki 
przekaz. Miłośnicy zespołu otrzymali w pigułce towar znany, 
lubiany i opakowany w od lat znane dźwięki. Dla wszystkich, 
którzy po raz pierwszy usłyszeli Ciszę (a było niewielu takich 
tego wieczoru) – koncert stanowił zachętę do kupowania płyt, 
na których mieli szansę w pełni docenić walory kołobrzeskiej 
formacji poetyckiej. Nie sposób wszak w kilkudziesięciomi-
nutowym koncercie zaprezentować dorobek ponad dwunastu 
lat obecności na scenach poetyckich w kraju – wielu więc 
w płyty się zaopatrywało. A o ich dostawę zadbał Marek 
Sztandera z wydawnictwa Dalmafon.

O ile historia Ciszy Jak ta liczy się w „nastu” latach, o tyle 
koncert Elżbiety Adamiak to zapis ponad czterech dekad mu-
zycznych wędrówek! Ale jakże piękny! W rozmowie przed 
koncertem Ela stwierdziła, że jej dyspozycja głosowa tego 
dnia może uniemożliwić pełne zaprezentowanie piękna jej 
piosenek, jednak po wejściu na scenę absolutnie nie było to 
widoczne. Występ można skwitować jednym słowem: znako-
mity! Tym razem grupa widzów pod sceną powiększyła się 
do kilkudziesięciu osób i wspólnie z artystką śpiewała znane 
od lat przeboje. Zaczęło się od „Jesiennej zadumy”, a później 
program pęczniał wspaniałymi kompozycjami oraz dialogami 
prowadzonymi z publicznością. Próba zdefiniowania żeńskiej 
formy rzeczownika BARD skończyła się na wersji BARDA 
i jako taka zapamiętana zostanie w Dąbrowie.

Sobotę rozpoczęły, tradycyjnie, warsztaty muzyczne 
prowadzone przez Darka Czarnego. Uczestniczyło w nich 
sześć osób, które przez kilka godzin miały okazję dosko-
nalić swoje umiejętności gry na gitarze. Każdy z uczestni-
ków otrzymał stosowny, pamiątkowy certyfikat podpisa-
ny przez prowadzącego szkolenie Dariusza Czarnego. 

Sobotnie popołudnie i wieczór wyglądały już zupełnie 
odmiennie do piątku – przede wszystkim pogoda sprzyjała 
i muzykom, i publiczności! Pierwszym sobotnim zespołem, 
który wystąpił na scenie, był PILAR - śląska grupa, która za-
prezentowała piosenki z wydanej trzy lata temu płyty  „Nasze 
poddasze”. Mimo zapowiedzi, że występ w Dąbrowie będzie 
ostatnim przed zamierzoną przerwą artystyczną, muzycy za-
grali tak, jakby przed nimi była cała trasa koncertowa i kolejne 
płyty! Bardzo ciepło przyjęci przez publiczność, wykonywali 
utwory, angażując słuchaczy do ich współtworzenia, co wie-
lu przypadło do gustu. Mają na koncie dziesiątki koncertów 
w Polsce i poza jej granicami, a także wiele nagród i jesteśmy 
przekonani, że koncert na Zamczysku nie był zamknięciem, 
ale otwarciem nowego etapu drogi artystycznej PILARA. 

Kolejnym wykonawcą był Łukasz Majewski. Solowy 
występ zawsze niesie za sobą obawę, że nie zostanie dobrze 
przyjęty. Wszystko wszak zależy tylko od jednej osoby! Tutaj 
obaw takich nie było. Łukasz Majewski zaprezentował utwo-
ry ze swojej trzeciej płyty „Niebajka”, która na Zamczysku 
w istocie miała swoją premierę! Żart, autoironia, dystans do 

życia i siebie samego pobrzmiewały w licznych piosenkach, 
a wszystko wyśpiewane mocnym głosem. Jak sam zaznacza, 
piosenkami stara się rozsupłać własne bolączki i pokazuje, 
jak to mocowanie z samym sobą można ubrać w świetne teks-
ty i spiąć gitarowym akordem. Mimo, że piosenki Łukasza 
Majewskiego traktują o sprawach codziennych, zawierają 
w swej treści elementy ponadczasowe, które sprawiają, że 
teksty te od lat są niezmiennie aktualne. 

Kolejnym wykonawcą na scenie był Wojtek Gęsicki, 
któremu w występie dąbrowskim towarzyszył  akordeoni-
sta. Wychowany na polskich piosenkach, jak sam podkreśla, 
z dobrym tekstem jest za pan brat od czasów dzieciństwa. 
Wzorców dostarczał mu między innymi Wojciech Młynarski. 
Humor, którym przesiąknięte są teksty Gęsickiego jest tego 
pokłosiem. Jak sam mówi, życie dostarcza nam tylu trosk, 
że chęć uśmiechu jest dzisiaj tak bardzo pożądana przez od-
biorców. Z wielkim wyczuciem artystycznym, nawiązują-
cym do najlepszych tradycji polskiego kabaretu, prowadził 
rozmowę ze słuchaczami, sprawiając, że to co wydawało się 
być nieprzyswajalne, stało się przyjemne, mądre i melodyj-
ne. Koncert niebywale energetyczny, publiczność wciągnięta 
do wspólnego śpiewania i fakt, że bez bisów nie pozwoliła 
artyście zejść ze sceny, są najlepszą recenzją występu Wojt-
ka Gęsickiego – jak dotąd „największego artysty w Polsce” 
(wzrost 203 cm!).

Kolejni wykonawcy przed laty gościli już na Zamczysku. 
Tym razem jednak postanowili stworzyć wspólny projekt mu-
zyczny: Tomasz Lewandowski i grupa BOHEMA. W ciągu 
ponad 90-minutowego występu zaprezentowali swoje naj-
większe przeboje, dając słuchaczom ogromną dawkę liryki 
i muzycznych refleksji nad tym, co spaja każdego z nas – nad 
miłością. Tomasz Lewandowski sam o sobie mówi, że od 
blisko 25 lat wykonuje swoje „Smutne piosenki o miłości’’. 
Smutkiem jednak nie wiało ze sceny. Zarówno Tomek, jak 
i Bohema z Rafałem Nosalem znakomicie godzili liryczny 
przekaz z mocniejszymi akordami gitar i ostrym perkusyj-
nym rytmem, a każda piosenka żywiołowo była przyjmowa-
na przez publiczność. 

Na zakończenie ZAMCZYSKA wystąpił warszawski ze-
spół PLATEAU. Każdorazowo po zaśpiewanej piosence sce-
na była wygaszana, dając publiczności możliwość uczestni-
czenia w spektaklu złożonym z poszczególnych kawałków, 
ale tworzącym spójną całość. Usłyszeliśmy największe prze-
boje zespołu, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej gościły 
na listach przebojów, ale także piosenki sprzed lat, którymi 
PLATEAU podbijał polski rynek muzyczny. Ponad 20 zagra-
nych piosenek, z których dużą część stanowiły utwory Mar-
ka Grechuty, zostało zagranych z taką dynamiką, że niemal 
dwugodzinny koncert minął jak z bicza strzelił. Autorskie 
i odważne wersje piosenek Marka Grechuty znalazły aproba-
tę wśród słuchaczy – wspólnie wyśpiewujących znane słowa 
wraz z wokalistą Michałem Szulimem. Album z 2011 roku 
„Projekt Grechuta” był prezentowany w Polsce na ponad 300 
koncertach promujących. Wszędzie był znakomicie przyjmo-
wany – i nie inaczej było w Dąbrowie! Koncert zakończo-
ny po północy przeniósł się do ogniskowego kręgu i tam do 
późnych godzin rannych uczestnicy IX Zamczyska dopełniali 
muzycznie dwudniowy festiwal. 

Kolejne, dziesiąte Zamczysko, jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, odbędzie się 7-8 września przyszłego roku. 
Za tegoroczne serdecznie dziękujemy Artystom, Publicz-
ności, Sponsorom, Wolontariuszom, bez których niewiele 
moglibyśmy zrobić, Strażakom z dąbrowskiej OSP, pra-
cownikom GOKiR, Pani Basi Kot z Restauracji Dąbro-
wianka za opiekę gastronomiczną nad Wolontariuszami, 
a przede wszystkim Gminie Dąbrowa za wsparcie!   

Tegoroczne Zamczysko było współfinansowane z Pro-



gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Bo-
rów Niemodlińskich.     Zbigniew Janowski

Gmina Dąbrowa
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

OPEX S.A. www.opex.com.pl
GAZ-SYSTEM S.A. Operatorowi Gazociągów Przesyło-
wych www.gaz-system.pl. Operator Gazociągów Przesy-
łowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla 
polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest 
transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie 
całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybu-
cyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do 
systemu przesyłowego.

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 
Praxi-Dent Opole 
KLIMOSZ Sp. z o.o.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

ARION Original
Swojskie Jadło u Macieja
Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina 

Uniwersytet Opolski
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa
Opolskie PKS 
Firma Nagłośnieniowa BESCO
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbro-
wa „Dąbrowskie Skarby”

Marszałek Województwa Opolskiego
Starosta Opolski
Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Radio Opole
TVP3 Opole
Nowa Trybuna Opolska 
Radio Park
Radio Vanessa
Grupa Lokalna Balaton
Nowa Gazeta
Tygodnik Ziemi Opolskiej

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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IX ZAMCZYSKO / ZAWODY STRAŻACKIE

ORGANIZATORZY IX ZAMCZYSKA

GŁÓWNI SPONSORZY IX ZAMCZYSKA

SPONSORZY IX ZAMCZYSKA

PARTNERZY IX ZAMCZYSKA

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

OSP Żelazna górą w Zawodach Sportowo-Pożarniczych!
16 września na boisku KS Dąbrowa rozegrano Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Dą-
browa. 

We wszystkich kategoriach Ochotnicza Straż Pożarna 
z Żelaznej dominowała nad druhami z innych jednostek. 
W sztafecie i bojówce strażacy z Żelaznej nie mieli sobie 
równych.

W zawodach gościnnie wystąpiły jednostki ze Sławic 
i z Wrzosek – dziękujemy za obecność!

Ogromne brawa należą się OSP Dąbrowa, która w roli 
organizatora stanęła na wysokości zadania! Serdecznie 
gratulujemy zwycizcom!                  (red)

Grupa „A” mężczyzn:
I miejsce – OSP Żelazna
II miejsce – OSP Chróścina
III miejsce – OSP Narok
IV miejsce – OSP Dąbrowa

Grupa „C” kobiet:
I miejsce – OSP Żelazna
II miejsce – OSP Dąbrowa

Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza Dziewcząt:
I miejsce – OSP Żelazna

Harcerska Drużyna Pożar-
nicza Dziewcząt Starszych:
I miejsce – OSP Narok

Harcerska Drużyna Pożar-
nicza Dziewcząt Młodszych:
I miejsce – OSP Żelazna

Harcerska Drużyna Pożar-
nicza Chłopców Starszych:
I miejsce – OSP Chróścina

Wyniki zawodów



ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

10                 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NAROKU

Liczba uczniów i przedszkolaków
w roku szkolnym 2017/2018

NAZWA
PLACÓWKI

LICZBA
UCZNIÓW

PSP DĄBROWA 187
PG DĄBROWA 47
PSP CHRÓŚCINA 191
PG CHRÓŚCINA 50
PSP NAROK 77
PG ŻELAZNA 31
PP DĄBROWA 50
PP PRĄDY 32
PP CHRÓŚCINA 76
PP ŻELAZNA 36
PP KARCZÓW 36
PP NAROK 46

4 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku gościła władze gminy 
oraz delegacje szkół i placówek oświatowych Gminy Dąbrowa na uroczy-
stej inauguracji nowego roku szkolnego.

Dyrektor szkoły Przemysław Gajos w swoim przemówieniu przedstawił hi-
storię i osiągnięcia szkoły, mówił o nadchodzących zmianach w szkolnictwie. 
Przyszli pierwszoklasiści otrzymali rogi obfitości z rąk dyrektora i wychowaw-
czyni Marioli Domanowskiej

W trakcie uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali również program 
artystyczny.

Zastępca Wójta Erwin Marsolek życzył uczniom w imieniu Wójta Gminy 
sukcesów w nauce, a całemu gronu pedagogicznemu wielu satysfakcji w pracy 
z młodzieżą. Szczególne życzenia skierował do uczniów klasy I. Na zakoń-
czenie uroczystości zabrzmiał symboliczny pierwszy dzwonek obwieszczający 
rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18.           Bogumiła Angel

Życzenia wójta z okazji rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
jest czasem snucia nowych planów, któ-
re przychodzą po wakacyjnej beztrosce.

Kochani Uczniowie,

jestem dumny z Waszych zeszłorocz-
nych osiągnięć. Niech ten nowy rok 
przyniesie Wam kolejne sukcesy i ra-
dość wynikającą z poznawania świata.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Pracownicy oświaty,

życzę wszystkim Państwu, by rozpo-
czynający się rok szkolny obfitował 
w chwile spełnienia na niwie zawodo-
wej. Wierzę, że dzięki Państwa pracy 
szkoły staną się dla uczniów miejscem 
przyjaznym, dzięki któremu rozwiną 
drzemiący w nich potencjał.

Drodzy Rodzice,

życzę Wam spokojnego roku szkolne-
go, dobrej współpracy z nauczycielami 
oraz dumy ze swoich dzieci i spełnie-
nia nadziei w nich pokładanych.

Wasz Wójt – Marek Leja
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WSPOMNIENIA Z ZIELONEJ SZKOŁY
Podsumowanie pobytu uczniów ZS w Dąbrowie na Zielonej Szkole w Jastarni                                            

Zielona Szkoła zorganizowana w dniach 25.05 – 2.06.2017 r. 
dla uczniów naszej szkoły była pierwszym takim projektem 
w historii Zespołu Szkół. Realizacja tego przedsięwzięcia 
możliwa była dzięki inicjatywie p. Janusza Gruszki – Leś-
niczego Leśnictwa Dąbrowa w Nadleśnictwie Opole. 

Pan Janusz (rodzic Piotra z kl. 1bG) za zgodą i przy współ-
pracy z p. Zdzisławem Dzwonnikiem - Nadleśniczym Nadleś-
nictwa  Opole – zapewnił fantastyczną lokalizację, którą był 
Ośrodek Nadleśnictwa Opole – nad samym morzem w urokli-
wej Jastarni. 

Uczestnicy ponieśli symboliczny koszt zakwaterowania 
w nowocześnie wyposażonych domkach. Drugą osobą, któ-
ra swoim ogromnym zaangażowaniem od początku do końca 
wspierała organizację Zielonej Szkoły była p. Elżbieta Zelek 
(mama Sabiny z 1bG). To dzięki p. Elżbiecie dzieci miały za-
pewnione wyżywienie w restauracji Domu Wczasowego Duna 
w Jastarni, organizację wycieczek do Gdańska, Władysławo-
wa, na Hel i do Juraty. Pani Elżbieta Zelek pełniła funkcję 
skarbnika – rozliczenie wszystkich wydatków i wraz z Panem 
Januszem sprawowali również opiekę nad dziećmi.

Wyrażamy ogromny podziw, szacunek i wdzięczność za za-
angażowanie w realizację tego projektu. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że bez Państwa wsparcia nie zapewnilibyśmy naszym 
uczniom tylu atrakcji .  

Za część dydaktyczną odpowiedzialni byli:
M. Oberska – Rencz – matematyka
B. Książek – j. polski
B. Walków – nauki przyrodnicze 

Zajęcia prowadzone były zgodnie z rozkładem zawartym 
w programie Z.SZ.

Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach rekreacyjno-
sportowych oraz plastycznych. Efekty działań zostały uwiecz-
nione na fotografiach.

W ramach realizacji programu uczniowie brali udział 
w bardzo ciekawych spotkaniach z p. Jackiem Koniecznym 
– Leśniczym Leśnictwa Jastarnia. Wraz z p. Jackiem odbyli-
śmy pouczający spacer. Uczniowie z zainteresowaniem wy-
słuchali informacji o roślinności typowej dla wydm, było to 

•
•
•

tym bardziej interesujące, że wszystkie okazy mogli zobaczyć, 
dotknąć, przekonać się o ich roli w wiązaniu podłoża. W czasie 
spaceru dzieci zbierały śmieci pozostawione przez …?

Nieustannie zadziwia i bulwersuje fakt, że tak bezmyślnie 
i beztrosko zaśmieca się środowisko, za które wszyscy jeste-
śmy odpowiedzialni. 

Na zakończenie pobytu dzieci uporządkowały teren wokół 
swoich domków i drogi prowadzące do ośrodka, aby kolejnych 
wczasowiczów przywitał widok równie miły  jak nas.

Cele i założenia Zielonej Szkoły zostały zrealizowane.

Serdecznie dziękujemy za współpracę 
Wychowawcy klas



           
 

     
t

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie prowadzi do 30 września nabory do kół zainteresowań

Grupa teatralna
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Dąbrowie ogłasza nabór do grup teatral-
nych działających na terenie gminy:

GRUPA DOROSŁYCH – zajęcia 
w każdy poniedziałek o godz. 19:00 
w świetlicy w Karczowie.

GRUPA MŁODZIEŻOWA (od 13 roku 
życia) - zajęcia w każdą środę o 15:15 
w Zespole Szkół w Chróścinie.

W programie zajęć: elementarne zada-
nia aktorskie, dykcja, emisja głosu, sceny 
klasyczne i współczesne, improwizacja. 
Gwarantujemy bezstresową atmosferę 
i dużo dobrej zabawy. Zajęcia prowadzi 
zawodowy aktor.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy 
o kontakt: email: tomaszstochnial@gmail.com / 
tel. 503 974 182.

Studio piosenki
Studio Piosenki działające przy GO-

KiR w Dąbrowie serdecznie zaprasza 
wszystkie dzieci i młodzież na lekcje 
śpiewu i emisji głosu. W ramach zajęć 
każdy uczeń będzie mógł popracować 
nad swoim głosem, poczuciem rytmu, 
dykcją i zachowaniem na scenie. Zaję-
cia poprowadzi studentka wokalistyki 

jazzowej w PWSZ w Nysie – Marta Cienciała (mail: ciencialamarta@gmail.com / tel. 
695998587). 

Lekcje będą odbywały się indywidualnie lub w grupach. Zapraszamy wszystkich, 
którzy lubią śpiewać i bawić się muzyką!

Zostań mażoretką
Zespół Mażoretkowy „Tupot” dzia-

łający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza na zaję-
cia w nowym roku szkolnym 2017/2018 
do swoich grup wiekowych: kadetek (8-11 
lat), juniorek (12-14 lat), seniorek (15 lat 
i więcej) oraz do nowo powstającej gru-
py dla początkujących mażoretek – grupy 
przygotowawczej dla dzieci w wieku 5 -7 
lat.

Zajęcia obejmują naukę: tańca, pod-
staw tańca klasycznego, operowanie  re-
kwizytem (pałeczką mażoretkową/pom-
ponem), podstawy akrobatyki, gimnastyki 
i rytmiki. Zajęcia  odbywają się dwa razy 
w tygodniu na hali w Dąbrowie i w świet-
licy w Skarbiszowie.  

Zapraszamy wszystkich chcących na-
uczyć się tańczyć, nawiązać nowe przy-
jaźnie, polepszyć swoją koordynację ru-
chową, zwiększyć swoją pewność siebie 
i samodyscyplinę. Gwarantujemy udział 
w wstępach i dobrą zabawę.

Dodatkowe informacje o zajęciach 
można uzyskać w GOKiR.

Ognisko muzyczne. Nauka gry na gitarze
Nauka gry na gitarze prowadzona jest w każ-

dą środę w świetlicy w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy ulicy Niemodlińskiej 69 
w Chróścinie w godzinach od 15.15 do 19.15. 

Zajęcia odbywają się grupowo: przeważnie 
3-4 osoby w grupie. Uczniowie poznają akordy 
oraz związane z tym bicia akordowe, tabulatury 
gitarowe i nuty. Grupy są zróżnicowane zarów-
no pod względem wieku, jak i stopnia zaawan-
sowania gry.  

W repertuarze programu zajęć są: współczesne przeboje polskiej i zagranicznej muzy-
ki rozrywkowej - zwłaszcza te najbardziej lubiane przez uczniów, a także nie może zabrak-
nąć kolęd i muzyki kla-sycznej.

Nabyte umiejętności uczniowie prezentują przed rodzicami na spotkaniach kolędo-
wych oraz na za-kończenie roku szkolnego w świetlicy, jak i w szerszym gronie.

W świetlicy uczniowie mogą korzystać z pulpitów na nuty, stojaków na gitarę oraz 
podnóżków.

Instruktor gry na gitarze:  Małgorzata Guziałowska, tel.: 603 328 267 / e-mail: guzmar-
go@interia.pl

Dołącz do orkiestry dętej
Gminna Orkiestra Dęta Wind Power działa przy GOKiR Dąbrowa. Została założona 

w roku 2012 i liczyła początkowo... 7 osób. 
Dzięki wytrwałości, pracy i zaangażowaniu w kształcenie młodzieży skład przez 

kolejne lata stopniowo powiększał się i obecnie w orkiestrze gra ponad 20 osób. Do-
bra atmosfera i radość z grania muzyki powodują, iż poziom wykonawczy stale rośnie,               
a w każdym sezonie Orkiestra poszerza swój repertuar o kolejne pozycje, grając muzykę 
zarówno marszową, jak i filmową czy przeboje muzyki pop. Uświetnia swoimi wystę-
pami imprezy okolicznościowe na terenie Gminy Dąbrowa, dożynki, a także koncertuje 
poza Gminą. Od dwóch lat cały skład orkiestry wyjeżdża w trakcie ferii zimowych na 
kilkudniowe muzyczne warsztaty, gdzie pracuje nad nowym repertuarem. 

W orkiestrze może grać każdy kto...chce grać. My już się nim zajmiemy :) Zaprasza-
my wszystkich, którzy mają chęć poznać tajniki gry na instrumencie dętym drewnianym 
lub blaszanym i wspólnie spędzić trochę czasu. 

Próby Orkiestry odbywają się raz w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej w Karczowie 
o godz. 19.00. Orkiestrę prowadzi Jan Swaton we współpracy z Andrzejem Wilczyń-
skim.


