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KALENDARIUM SIERPIEŃ-WRZESIEŃ

28 sierpnia – Dożynki Gminno-Parafialne 
w Naroku
1 września – Gminna Inauguracja Roku Szkol-
nego w ZS w Dąbrowie
2-3 września – Zamczysko
3-4 września – Powiatowo-Gminne Dożynki 
w Komprachcicach
4 września – Dożynki Wiejskie w Skarbiszowie
10-11 września – Dożynki Wiejskie w Ciepie-
lowicach
24-25 września – Festyn Wiejski w Niewodnikach

•

•

•
•

•
•

•

Potok Chróścinka finalistą w ogólnopolskim konkursie

Stowarzyszenie Miłośników Chróściny zgłosiło swój 
dziewięciokilometrowy potok przepływający przez park 
dworski do ogólnopolskiego Konkursu Rzeka Roku 2016 
– IV edycja. Wniosek złożony przez zarząd urzekł jury 
konkursowe i Chróścinka znalazła się w gronie 11 rzek 
finalistek obok m.in. Odry, Wisły czy Bzury.

Cel konkursu sprowadza się do zainteresowania różnych 
grup społecznych cennymi przyrodniczo, społecznie, kultu-
rowo rzekami w ich lokalnym środowisku oraz wyłonienie 
niezwykłego, najciekawszego, najbardziej lubianego i cenio-
nego przez społeczności lokalne miejsca nad rzeką. Organiza-
torzy konkursu poszukują miejsc nad rzeką, które mają swoją 
historię pobudzającą wyobraźnię i scalającą wspólnotę osób 
mieszkających w danym regionie.

Pierwszy etap Chróścinka ma za sobą, teraz ruch należy 
do internautów, którzy mogą głosować na wybrany ciek wod-

ny od 1 do 29 września za pośrednictwem strony internetowej 
www.zaadoptujrzeke.pl.

Zachęcamy mieszkańców gminy Dąbrowa do oddawa-
nia głosów na naszą rzeczkę, która ma ogromne szanse 
stanąć na podium.                (red)

CHRÓŚCINA

Zdjęcie: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Prace idą zgodnie z planem
28 lipca w Urzędzie Gminy odbyła się pierwsza Rada budowy ron-
da „na Grzybku” z udziałem Inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na czele z dyr. Andrzejem Kałużnym, 
firmy M+ z Kędzierzyna-Koźla – głównego wykonawcy, Inspekto-
rów Nadzoru i Wójta Gminy. 

Prace przebiegają zgodnie z planem i jeszcze w tym roku rondo będzie 
ukończone. Cieszymy się, że tyle lat starań i zabiegów doprowadzi nas do 
celu – zwiększenia bezpieczeństwa kierowców w tym miejscu oraz sko-
munikowania dróg krajowych 94 i 46 ze strefą ekonomiczną.Udowad-
niamy, że byliśmy i jesteśmy w stanie przygotować tereny inwestycyjne 
dla dobra całego regionu, a argumenty prezydenta miasta, że bez Wiel-
kiego Opola się to nie uda, są wyssane z palca.                                (red)

ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza 
mieszkańców gminy do udziału w zespołach i kołach zainte-
resowań. W ofercie m.in.:

Kółko fotograficzne,
Ognisko muzyczne – gitara,
Zespół Mażoretek Tupot.

Nabory rozpoczną się we wrześniu. Więcej informacji na 
stronie internetowej: www.gokir.pl i pod numerem telefonu: 
77 464 10 10 wew. 213.

•
•
•
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
Szanowni mieszkańcy Gminy Dąbrowa!
Podobnie jak większość mieszkańców naszej gmi-
ny jestem zbulwersowany tą polityczną decyzją. 
Bez naszej woli przeprowadzono procedurę, która 
będzie miała olbrzymie negatywne konsekwencje 
tak dla mieszkańców zaanektowanych terenów, jak 
i dla tych, którzy pozostają w gminie Dąbrowa. Stąd 
nigdy nie pogodzę się z zaistniałą sytuacją i będę 
dokładał wszelkich starań, aby tereny te zostały w 
naszej gminie lub prędzej czy później wróciły do 
„macierzy”. Wrzoski i Sławice mają swoją prawie 
800-letnią historię jako niezależne wioski, stąd okres 
2 lub 3 lat pozbawienia ich samodzielności należy 
traktować jako sytuacje przejściową i tymczasową. 
Będziemy czekali na decyzje Trybunału Konstytu-
cyjnego i wyroku Sądu Administracyjnego. 
Jednocześnie zrobimy wszystko, aby nasza gmina 
przetrwała ten ciężki czas, który nas czeka. Utrata 
3,9 mln zł dochodów spowoduje konieczność wpro-
wadzenia programu naprawczego, aby „spiąć” bu-
dżet na następny rok. Będzie się to wiązało z zatrzy-
maniem wszelkich planowanych inwestycji, a także 
z oszczędnościami w Urzędzie Gminy, z prawdo-
podobną likwidacją gimnazjum w Żelaznej oraz  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, zmniejsze-
nia dotacji. Problem finansowy, który wystąpi od 
1.01.2017 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Budżet bieżacego roku pokazuje nadwyżkę opera-
cyjną pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. 
Kwota 1,2 miliona zł nadwyżki pozwoliła spłacić 
pół miliona kredytu oraz umożliwiła przeprowadze-
nie kilku drobnych inwestycji. Odebranie nam 16,7 
km kw. powierzchni, na której mieszka 1500 osób i 
funkcjonuje ponad 60% firm naszej gminy pozba-
wia nas corocznie 3,9 mln zł. Wydatki zmniejszą sie 
jedynie o 2,1 mln zł. Biorąc pod uwagę, że w wielo-
letniej prognozie finansowej i zgodnie z umowami 
z bankami na następny rok zaplanowano spłatę kre-
dytów w wysokości 1,2 mln zł, tworzy nam się na 
rok 2017 dziura budżetowa w wysokości 1,8 mln zł 
i to przy zerowych wydatkach inwestycyjnych. 
Dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i pomoc 
w wyjściu z tej niezawinionej przez nas sytuacji fi-
nansowej gminy Dąbrowa.

Wasz wójt Marek Leja
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19 lipca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie „w spra-
wie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miej-
scowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy „ (opublikowane 
28 lipca w Dzienniku Ustaw z roku 2016 poz. 1134), które w paragra-
fie 1 w punkcie 2 w podpunkcie d) ustala granice gmin miasta Opola i 
gminy Dąbrowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta 
Opola obszaru obrębu ewidencyjnego Sławice o powierzchni 616,94 
ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wrzoski o powierzchni 593,63 ha 
oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Karczów (tu wymienione 
numery działek terenów od Wrzosek do Dożyny czyli tereny inwesty-
cyjne i już zainwestowane (Clatronic, Orlen) oraz pola bez terenów 
mieszkaniowych) o łącznej powierzchni 457,56 ha z gminy Dąbrowa.  
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Łącz-
nie gmina Dąbrowa traci 1668,13 ha swojej powierzchni, co stanowi 
prawie 13 % ogólnej powierzchni gminy oraz 1482 mieszkańców, co 
stanowi 16 % ogólnej populacji naszej gminy.
Rozporządzenie zostało przyjęte 19 lipca bez opinii Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której posiedzenie zwołano na 
20 lipca. Wszystkie korporacje samorządowe poza Związkiem Miast 
Polskich ustosunkowane były negatywnie do tego typu narzucanych 
zmian granic, które następują bez woli mieszkańców tych terenów. 
Rządowe Centrum Legislacji pismem z 15 lipca do MSWIA stwier-
dziło, że projekt nie będzie wymagać rozpatrzenia przez komisje 
prawniczą pod warunkiem uzyskania opinii Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, a jak wiemy ta Komisja opinii nie wyda-
ła. Również Minister Finansów dwukrotnie zwrócił się do MSWIA z 
prośbą o dogłębną analizę sytuacji finansowej naszych gmin po pla-
nowanym włączeniu terenów do Opola. Minister Finansów prosił, 
aby nie zbywać potrzeby analizy, stwierdzeniem „mniejszy obszar to 
mniej ludzi, mniej zadań czyli mniej wydatków po stronie gmin”, po-
nieważ utrata wpływów podatkowych jest zdecydowanie większa niż 
oszczędności w wydatkach, a poza tym gmina ma pewne koszty stałe, 
które nie zmniejszają się po odjęciu tych terenów. Niestety, wszyst-
kie uwagi Ministerstwa Finansów zostały zbagatelizowane. Podjęcie 
tego rozporządzenia w takich okolicznościach jest niestety kolejnym 
dowodem, że za powiększeniem Opola kosztem naszych gmin nie ma 
żadnych rozsądnych argumentów, a jest to zwyczajne działanie poli-
tyczne i „skok na kasę”. Decyzja została podjęta mimo ogromnego 
sprzeciwu społecznego wyrażonego w konsultacjach oraz licznych 
manifestacjach, mimo dziesiątków petycji i listów z podpisami miesz-
kańców do wojewody oraz do pani Premier, mimo negatywnej opinii 
wielu gremiów w tym Sejmiku Województwa, Konwentu Powiatów, 
Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
Rady Dialogu, mimo zerowego zainteresowania samych mieszkań-
ców Opola tymi zmianami, mimo argumentów  o znacznym zuboże-
niu gmin, które może doprowadzić do niemożności wywiązywania 
sie z zadań własnych, mimo argumentów o absurdalności stwierdzeń 
prezydenta, że zmiana granic wpłynie na zatrzymanie depopulacji 
i obronę województwa opolskiego, mimo niezgodnego z prawem pro-
cedowania wniosku w Radzie Miasta Opola.
Tak podjęta decyzja budzi i będzie budzić nasz sprzeciw. Dlatego 
Rada Gminy Dąbrowa na sesji w dniu 18 sierpnia podjęła uchwałę 
o przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdze-
nie niezgodności rozporządzenia z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dodatkowo procedowana jest w Sądzie Administracyjnym 
sprawa skargi na Uchwałę rady Miasta Opola opiniującą wniosek 
o poszerzenie miasta Opola.

B
ud

że
t 2

01
6

B
ud

że
t 2

01
7

25,1 23,9 21,2 21,8

1,2

-3,9 -2,1

Grabież w „biały dzień”

Ponad głowami mieszkańców

+1,2

-1,8

W
yd

at
ki

D
oc

ho
dy

D
oc

ho
dy

W
yd

at
ki



4                 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

AKTUALNOŚCI
TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Mieczysław Sienkiewicz

  Wrzesień wieńczący
  

Wrzesień, takim imieniem ochrzczony,
Miesiąc od kwiatów wrzosów sławiony.

Ścielą się lasy i łąki jego żywym dywanem,
Na jesienną wystroju barwną przemianę.
Odcieniami fioletu, z mgłą się przeplata,
Melancholii, symbol przemijającego lata.

Na polach i w ogrodach zbiera się plony,
Strudzonych ludzi pełne są sady i zagony.
Kto na czas swą prace w trudzie ogarnie,

Napełni na dni nowe całą spiżarnię.
Nie straszna wtedy będzie mu zima,

Syty do następnych zbiorów przetrzyma.

Obfitość w lasach w ten czas bogata,
Przystrojona owocami drzew szata.

Stoją dumne dęby, buki, kasztany i klony,
Owoców leśnych pełne drzew korony.
Trzeszczą na wietrze konary i gałęzie,
Sypiąc orzechy kasztany i żołędzie. 

Wrzesień grzybów zapach niesie,
Po nawilgłym poranną rosą lesie.
Pora najlepsza na grzybobranie,

Znajdzie je ten, kto wcześnie wstanie.
Kto dobrze je zna i ma bystre oko,

Gdy ukryte są w trawie i mchu głęboko.

Wrześniowy wiatr latawce niesie,
Jak lekkie piórka po nieba bezkresie.

Który najwyżej ku górze się wzniesie,
Ten więcej do nieba życzeń zaniesie.
I coraz mocniej wiatr sobie poczyna,
Wiejąc, jesienną melodię rozpoczyna. 

Ubrały wrześniowe barwne korale,
W czerwieni i granacie gron nawale.
Ostre krzaki tarniny i dzikiej róży,

Na czas jesienno-zimowej podróży.
Kłują, gdy kto zerwać je się odważy,

Z bólem nikomu nie do twarzy.

Dożynki – za plony dziękczynienie,
Ciężkiej pracy rolników uwieńczenie.
Za słońce i deszcz, za dobrą pogodę,

Wieniec ze zbóż i kwiatów w nagrodę.
Śląc modlitwy i prośby do nieba,

By i na przyszły rok nie brakło chleba.

Gdy zieleń w żółć i czerwień się zmieni,
To już pożegnanie lata i krok ku jesieni.

A gdy równonocy nadejdzie smutny czas,
Straci moc swą światło i letni słońca blask.

Przeobrażeń przyrody okres kolejny nastanie,
Złotej i szarej, polskiej jesieni panowanie.

Dąbrowa dnia 2 lipca 2016 r.

Drużyna mężatek górą! 
W dniach 6-7 sierpnia w Mechnicach odbył się coroczny Festyn Sportowy, 
którego organizatorem jest LZS Mechnice, a patronat honorowy sprawuje 
gmina Dąbrowa.

W trakcie imprezy doszło do tradycyjnego meczu pomiędzy zespołem męża-
tek a drużyną panien, w którym starsze zawodniczki wygrały z młodszymi 6:3. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również zorganizowany przez Krystia-
na Golca mecz ku pamięci zmarłego niedawno Tomasza Drąga. Naprzeciw sie-
bie stanęli byli zawodnicy Odry Opole oraz drużyna LZS Mechnice.         (red)

MECHNICE

Dużo dobrej zabawy LIPOWA

13 sierpnia teren rekreacyjny w Lipowej dzięki Radzie Sołeckiej i Sołtyso-
wi stał się miejscem konkursów i zabaw dla dzieci oraz wielu atrakcji dla 
dorosłych. 

Coroczny Festyn Wiejski 
w  Lipowej podobnie jak w ubie-
głych latach przyciągnął wie-
lu mieszkańców miejscowości 
i okolic. Dla najmłodszych orga-
nizatorzy przygotowali gry i za-
bawy, dmuchaną zjeżdżalnię czy 
stoisko z watą cukrową i popcor-
nem. Starsi mogli liczyć na ciepłe 
i zimne napoje, ciasto z kawą oraz 
poprowadzoną przez dj-a zabawę 
taneczną. 

Nie mogło zabraknąć także loterii fantowej, w której głównymi nagrodami 
były m.in.: rower, telefony komórkowe, sprzęt AGD oraz bony na węgiel.   (red)



17 lipca w niedzielne popołudnie na 
placu zabaw w Mechnicach odbył 
się po raz pierwszy Piknik Rodzinny 
zorganizowany prze Sołectwo Mech-
nice. Głównym celem imprezy było 
zachęcenie mieszkańców do wspólnej 
zabawy i zaaktywizowanie do prac na 
rzecz reaktywowanego placu zabaw 
po dawnym przedszkolu. Pierwsze 
kroki zostały już podjęte. 

Z funduszu sołeckiego zakupiono 
zestaw do zabawy dla dzieci: 2 nowe 
huśtawki, ławę z siedziskiem i 3 urzą-
dzenia na 5 stanowisk, tzw. siłownię na 
wolnym powietrzu. Potrzeb jest wiele 
i dużo pracy przed nami. Mamy nadzie-
ję, że wspólnie uda nam się stworzyć 
miejsce zabaw dla najmłodszych miesz-
kańców naszej miejscowości. 

Wraz z istniejącym już zapleczem 
sportowym dla starszych dzieci i mło-
dzieży plac zabaw zapełni lukę, jaka do 
tej pory istniała. Piknik Rodzinny poka-
zał, że taka forma wypoczynku i spot-
kań sąsiedzkich  integruje nasze społe-
czeństwo i aktywizuje do działania.

Tereny zielone za dawnym przed-
szkolem na kilka godzin zmieniły się 
w kolorowy plac zabaw, pełen atrakcji 
skierowanych do dużych i małych. Ideą 
była wspólna zabawa dzieci i dorosłych. 
Gościom towarzyszyły muzyka, taniec 

i śpiew. Każdy mógł tutaj znaleźć coś 
dla siebie. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się „kącik kreatywny” zorgani-
zowany przez Sabinę Firlus i skoki na 
trampolinie. Ponadto dzieci przeista-
czały się w wybrane przez siebie dzi-
kie zwierzęta bądź ulubionych bohate-
rów bajek. Wystarczyło tylko usiąść na 
chwilę, a pani Asia - animatorka zabaw 
- wyczarowywała na buziach zachwy-
conych maluchów kolorowe malunki.

Dodatkową atrakcją imprezy była 
loteria fantowa, w której każdy los zwy-
ciężał. Dużym powodzeniem cieszyła 
się także  giełda staroci, na której moż-
na było znaleźć ciekawe i oryginalne 
przedmioty. 

Wiele emocji wzbudziły konkursy 
zorganizowane dla uczestników pikni-
ku: przelewanie wody „z pełnego w pu-
ste”, rzuty do celu, bieg w workach, 
dmuchanie balonów, zbieranie piłeczek 
na czas czy przecinanie pnia piłą ręcz-
ną.  Poświęcenie, z jakim walczyły ro-
dziny biorące udział w poszczególnych 
konkurencjach, było naprawdę imponu-
jące. 

Oczywiście nie zabrakło pysznych 
ciast, kawy, smacznej kiełbaski z grilla 
i degustacji sałatek.

Piknik Rodzinny, pomimo że odbył 
się po raz pierwszy, zdecydowanie trze-
ba uznać za udany. Pogoda dopisała, hu-
mory również. Każdy znalazł atrakcję 
dla siebie i aktywnie spędził niedziel-
ne popołudnie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym 

w przygotowanie i przeprowadzenie 
tego pikniku!                 

                           Maria Rynkowska

AKTUALNOŚCI
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Stawiamy na rodzinę
MECHNICE

Z pierwszym dniem wakacji rozpoczęły się 
letnie zajęcia świetlicowe. Dzieci spędzały ak-
tywnie czas poprzez zabawy i gry zespołowe, 
a także warsztaty plastyczne. Najmłodsi miesz-
kańcy Naroka dzięki współpracy wychowaw-
cy z rodzicami wzięli udział w pikniku sporto-
wym i zajęciach teatralnych w Niewodnikach 
i Skarbiszowie.                        Marta Łupak

Aktywne wakacje
NAROK

Pani Zofia skończyła 91 lat
DĄBROWA

Pani Zofia Majcher w dniu 2 sierpnia 2016 r. skończyła 91 
lat. Z tej okazji sołtys Dąbrowy Elżbieta Mojzyk złożyła 
jubilatce życzenia oraz wręczyła bukiet kwiatów. Zazna-
czyć należy, że Pani Zofia jest jedną z najstarszych miesz-
kanek Dąbrowy.                  (red)
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Zamek w Dąbrowie 
ma swoich obrońców

W dniach 30-31 lipca odbyła się po raz 
pierwszy impreza pod hasłem „Rzeźbiarze 
na Zamku w Dąbrowie”, która zorganizo-
wana została przez Stowarzyszenie Ochrony 
Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa -  „Dą-
browskie Skarby”. Zaproszeni artyści wyko-
nali dwie rzeźby rycerzy, które można podzi-
wiać w przyzamkowym parku.              (red)

Zdjęcia: Łukasz Litwinowicz

Turniej siatkówki plażowej

DĄBROWA

KARCZÓW
14 sierpnia w Karczowie rozegrany został coroczny 
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy 
Dąbrowa Marka Lei.

Do rywalizacji przystąpiły 4 zespoły. Zwycięsko 
z pojedynków wyszła drużyna w składzie Oleg Pytel, 
Damian Korzekwa i Kacper Kazimierski, na drugim 
stopniu podium uplasowali się Mateusz Kobszyk, Ma-
teusz Kijak i Grzegorz Gwość, puchar za trzecie miejsce 
przypadł Bartoszowi Pytlowi, Sławomirowi Kijakowi 
oraz Sylwii Rychel. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej odsło-
nie turnieju.        (red)

W połowie sierpnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w   Dąbrowie odebrała samochód specjalny, który przekazany 
został naszym strażakom przez partnerką gminę Lengede.  

Mowa o manie z 1986 roku wyposażonym w 136 konny sil-
nik, napęd 4x4, autopompę Ziegler, szybkie natarcie oraz zbiornik 
o pojemności 1800 litrów. Przebieg pojazdu to zaledwie 27 000 km.  
Samochód trafił już do serwisu, gdzie przeprowadzone zostaną nie-
zbędne prace. Po czynnościach rejestracyjnych będzie mógł być wy-
korzystywany przez druhów w akcjach.            (red)

Prezent od gminy Lengede
OSP DĄBROWA

Wykorzystanie funduszu sołeckiego

W Nowej Jamce przy świetlicy wiejskiej powstaje wiata, której budowa sfi-
nansowana została z funduszu sołeckiego. Warto podkreślić, że wykonawcami 
obiektu są sami mieszkańcy miejscowości. Powstała konstrukcja w przyszłym 
roku zostanie zadaszona i zacznie spełniać swoją funkcję.            (red)

NOWA JAMKA
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Sportowy Festyn Rodzinny i 70-lecie LZS Sławice

W dniach 13-14 sierpnia w Sławicach odbył się Festyn 
Rodzinny połączony z obchodami 70-lecia istnienia naj-
starszego klub w naszej gminie – LZS Sławice.

Impreza rozpoczęła się od tur-
nieju piłkarskiego drużyn senior-
skich o Puchar Prezesa LZS Sła-
wice, z którego zwycięsko wyszedł 
zespół ze Skorogoszczy. Następnie 
miał miejsce mecz oldbojów po-
między Sławicami a Karczowem. 
Do przerwy w spotkaniu wetera-
nów piłki nożnej na tablicy wyni-

ków widniał remis, jednak w drugiej połowie miejscowy 
zespół nie pozostawił złudzeń rywalom z Karczowa i mecz 
zakończył się rezultatem 4-1 dla Sławic. Pomeczowe serie 
rzutów karnych miały jedynie wymiar symboliczny. Tuż 
po nich DJ-Em zaprosił gości do zabawy tanecznej.

W niedzielnym turnieju młodzików udział wzięły 4 ze-
społy, a zwycięstwo na swoim koncie zaliczyła drużyna 
Football Academy II z Opola. 

Po zmaganiach sportowych 
przyszedł czas na występ Tol-
ka Glenska, który rozbawił 
zebraną publiczność do łez. 
W międzyczasie odbywały się 
zabawy dla dzieci prowadzone 
przez animatorkę. Najmłodsi 
mogli również skorzystać z dmuchańców. 

Tuż przed pokazem judo w wykonaniu klubu Judo Mi-

zuka z Opola na ręce prezesa LZS Sławice Krzysztofa 
Walczyka trafiły pamiątkowe puchary z okazji 70-lecia ist-
nienia zespołu. Następnie władze klubu uhonorowały sta-
tuetkami i gadżetami klubowymi osoby, które przyczyniły 
się do rozwoju sportu w sołectwie Sławice. Wśród nich 
znaleźli się: Marek Leja, Piotr Wieczorek, Janusz Warsitz, 
Ryszard Murkowski, Andrzej Wicher, Łukasz Wicher, Do-
minik Franek oraz nieobecny tego dnia Arkadiusz Dach-
nowski.

Popołudnie wypełnił koncert Julii Ledwoch, a później 
była już tylko zabawa do białego rana z zespołem MIRA-
TREND.

Rada Sołecka ze Sławic oraz Zarząd LZS Sławice stwo-
rzyli mieszkańcom gminy i okolic możliwość uczestnictwa 
we wspaniałym wydarzeniu, w czasie którego chyba nikt 
z zebranych nie mógł się nudzić.             (red)  

SŁAWICE
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Konkursy gminne: „Aktywna wieś” i „Moja zagroda”
26 lipca komisja konkursowa gminnych konkursów 
„Aktywna wieś” i  „Moja zagroda” dokonała oceny 
zgłoszonych do konkursów wniosków. Ocena powią-
zana była z odwiedzinami w sołectwach oraz gospo-
darstwach, które rywalizowały w tegorocznych kon-
kursach. 

Komisja w składzie: Maria Sikora, Maria Rynkow-
ska, Kazimierz Wojdyła, Waldemar Prudlik i Zbigniew 
Janowski oceniała propozycje sześciu sołectw oraz jede-
naście posesji. Zgodnie z regulaminem ustalonym przez 
wójta gminy Dąbrowa w przypadku „Aktywnej wsi” 
oceniano inicjatywy mieszkańców według następujących 
kryteriów: zaangażowania mieszkańców w działania na 
rzecz projektu, wrażenie estetyczne, kultywowanie tra-
dycji i rozwoju tożsamości wiejskiej, udział organizacji 
pozarządowych w realizacji zgłaszanego projektu oraz 
dbałość o ochronę środowiska. Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w 
Naroku.  Tymczasem zamieszczamy kilka ujęć z odwie-
dzonych przez Komisję Konkursową miejscowości. 

AKTYWNA WIEŚ
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GMINNE KONKURSY

Regulamin konkursu „Moja zagroda” zakładał oce-
nę wrażnia estetycznego zgłoszonej posesji, staranność 
wykonania kompozycji, pomysłowość i oryginalność, 
wzajemne funkcjonalne powiązanie znajdujących się na 
posesji obiektów, stan techniczny i estetykę budynków 
oraz pomysłowość i oryginalność.  Spośród jedenastu 
nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyróżni-
ła: pierwszym miejscem gospodarstwo państwa Hylów 
z Mechnic, drugim – posesję państwa Konopów z Cie-
pielowic i trzecim miejscem otoczenie domu państwa 
Sztanderów z Naroka.

Komisja wyraziła ogromne zadowolenie z coraz więk-
szej dbałości mieszkańców naszej gminy o swoje otocze-
nie: zarówno to najbliższe wokół własnego domu, jak też 
w sołectwach. Wszystkie zgłoszone propozycje zasługi-
wały na uwagę i przychylność, jednak regulaminy kon-
kursów nakazywały wybranie tylko tych nagradzanych. 
Nagrody dla sołectw, jak też właścicieli wyróżnionych 
posesji zostaną wręczone 28 sierpnia na Dożynkach Pa-
rafialno-Gminnych w Naroku.   Komisja Konkursowa

MOJA ZAGRODA

I miejsce - HYLOWIE, Mechnice

II miejsce - KONOPOWIE, Ciepielowice

III miejsce - SZTANDEROWIE, Narok
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ZAMCZYSKO po raz ósmy, czyli 
Prezenterzy Telewizyjni i Czerwony Tulipan na scenie

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie po raz 
ósmy organizuje Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewa-
ną ZAMCZYSKO, które odbędą się w dniach 2-3 wrześ-
nia 2016 r. 

W tym roku do występu na scenie w Dąbrowie zaprosi-
liśmy kolejnych artystów wykonujących piosenkę autorską 
i poezję śpiewaną, a gwiazdami tegorocznego ZAMCZY-
SKA będą: Zespół Reprezentacyjny oraz Czerwony Tuli-
pan. Oba zespoły od wielu lat goszczą na polskich scenach, 
a ich twórczość dokumentują liczne wydawnictwa fonogra-
ficzne. Zamczysko będzie także okazją do zaprezentowania 
kolejnych opolskich wykonawców: Grzegorza Grunwalda, 
który w ostatnich miesiącach zbiera bardzo przychylne recen-
zje i zdobywa liczne nagrody na ogólnopolskich przeglądach 
poezji śpiewanej, a także najmłodszej przedstawicielki nurtu 
poetyckiego w piosence Sylwii Janowskiej. Mimo młode-
go wieku Sylwia jest laureatką kilku prestiżowych festiwali 
i przeglądów, a największym sukcesem w tym roku było zdo-
bycie głównej nagrody na Festiwalu w Paczkowie. Jej pio-
senka „Jestem” od kilku tygodni gości w czołówce „Łagodnej 
Listy Przebojów”.  

W ciągu dwóch dni koncertów na dąbrowskiej scenie po-
jawią się niezwykle ciekawi polscy wykonawcy nurtu poe-
tyckiego, między innymi Kuba Blokesz, Leonard Luther, 
Anna Ciaszkiewicz, Jacek Stęszewski, Aga Kostencka 
z Andrzejem Marczyńskim czy zespoły Sklep z Ptasimi 
Piórami i Celtic Tree. Koncerty nie są biletowane.

Dąbrowskim Spotkaniom z Poezją Śpiewaną ZAMCZY-
SKO towarzyszą wydarzenia okolicznościowe, w tym przede 
wszystkim warsztaty muzyczne prowadzone dla dzieci i mło-
dzieży. Uczestnicy warsztatów swoje umiejętności prezentują 
następnie na głównej scenie Festiwalu. 

VIII Zamczysko to przede wszystkim dwa niezwykłe 
koncerty. Pierwszy z nich to piątkowy występ olsztyń-
skiego zespołu Czerwony Tulipan.  Ten olsztyński zespół 
tworzy i śpiewa piosenki “uczucia”, czyli poetyckie i kaba-
retowe... zawsze literackie lub jak nazywają je niektórzy - 
“piosenki artystyczne”. Współpracuje z „Kabaretową Sceną 
TRÓJKI”... i należy do „Krainy łagodności”. Koncertował 
w Europie, USA i Kanadzie, gra koncerty w całym kraju. Ich 
występ w Dąbrowie to jeden z kończących akcentów jubileu-
szu 30-lecia pracy artystycznej, zatem usłyszymy najważniej-
sze w historii zespołu piosenki. 

Drugim koncertem, na który serdecznie zapraszamy, 
to sobotni występ Zespołu Reprezentacyjnego, czyli grupy 
stworzonej między innymi przez dwóch znakomitych dzien-
nikarzy i publicystów: Jarosława Gugały (Polsat) oraz Filipa 
Łobodzińskiego (TVP). Ten drugi znany jest szerszej widow-

ni także z dziecięcych kreacji aktorskich (m.in. „Podróż za 
jeden uśmiech” czy „Stawiam na Tolka Banana”). Zespół to 
także znakomici dwaj muzycy: Tomasz Hernik i Marek Karls-
bad. Na koncercie w Dąbrowie będzie można usłyszeć wiele 
utworów ze starych i nowych programów Zespołu Reprezen-
tacyjnego. Między innymi piosenki Lluisa Llacha, Georgesa 
Brassensa, Boba Dylana, Jaromira Nohavicy czy Paolo Conte 
w tłumaczeniach własnych i przyjaciół.  

Kolejny wykonawca, którego bez wątpienia warto posłu-
chać, to szczeciński zespół Sklep z Ptasimi Piórami. Po raz 
pierwszy swój repertuar na scenie zaprezentowali w 1978 
roku, czyli wiekowo to najstarszy z zespołów tegorocznego 
Zamczyska. Za to niezmiennie od lat brzmiący niezwykle 
świeżo i nowocześnie.  Doceniano to na licznych festiwalach: 
od FAMY w Świnoujściu, poprzez Giełdę Piosenki Studen-
ckiej w Szklarskiej Porębie po Festiwal Piosenki w Krakowie. 
„Sklep” był tam kilkakrotnie wyróżniany. W 1981 roku został 
uznany przez przewodniczącego jury – Wojciecha Młynar-
skiego – za najlepszy zespół festiwalu. Doceniony wówczas 
przez niego utwór „Ochroń nas Boże” (muz. R. Leoszewski, 
tekst L. A. Moczulski) dopiero po latach doczekał się zasłu-
żonego uznania. Znalazł się bowiem wśród 20 piosenek na 
płycie „Gitarą i piórem” wydanej w 2001 roku przez Program 
III Polskiego Radia.

Sklep z Ptasimi Piórami przekroczył granice kultury 
studenckiej, stając się wizytówką kulturalną Szczecina. Za 
sprawą stylu muzyki „sklepowej” i klimatu koncertów – dy-
namicznych i otwartych, a jednocześnie mądrych i urzekają-
cych poetyckością, świeżych i niebanalnych zyskuje coraz to 
młodszą publiczność. 

Z Bydgoszczą od urodzenia związany jest LEONARD 
LUTHER. W jego repertuarze znajdziemy zarówno szanty, 
jak też poezję śpiewaną. Na scenie prezentuje utwory przede 
wszystkim Aleksandry Bacińskiej, ale także i wielu innych 
polskich poetów. Za swoją twórczość wielokrotnie nagradza-
ny na festiwalach, takich jak: Yapa, Danielka, Bazuna, Włó-
częga, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie czy Swojskie 
Klimaty. Indywidualną nagrodę przyznała mu także Agniesz-
ka Osiecka na Studenckim  Festiwalu w Krakowie. 



SIERPIEŃ 2016                                                11

ZAMCZYSKO 2016
W sobotni wieczór usłyszymy grupę, której dominują-

cym nurtem jest folk, czyli Celtic Tree. Na magiczną mu-
zyczną miksturę, jaką jest Celtic Tree, składa się styl i puls 

celtyckiej muzyki tradycyjnej, wdzięk piosenki poetyckiej 
i oryginalna wyobraźnia nietuzinkowych muzyków, która 
łączy ich różne fascynacje. Repertuar zespołu to zarówno 
zwinne irlandzkie utwory taneczne, pieśni drogi, starodawne 
ballady i dowcipne krotochwile – pieśni własne i czerpane 
z tradycji, wiernie tłumaczone i zawsze śpiewane na głosy 
po polsku. Charakterystyczne instrumentarium: skrzypce, 
poprzeczny flet irlandzki, tin whistle, irlandzkie bouzouki 
oraz bodhrán – grane zgodnie z prawidłami tradycyjnego sty-
lu przywiezionego z Wysp – nadają ich muzyce autentyczny 
charakter. 

Lider Celtic Tree Tomek Fojgt wraz z Justyną Mihuł-
ką poprowadzą także w sobotę muzyczne warsztaty, na które 
serdecznie zapraszamy zarówno adeptów muzyki gitarowej, 
jak też wokalu.

To nie koniec sobotnich atrakcji ZAMCZYSKA, albo-
wiem tego wieczoru zaproponujemy Państwu prawdziwy… 
koniec świata! A to za sprawą kolejnego wykonawcy: Jacka 
Stęszewskiego. Na muzycznej scenie znany jest jako gitarzy-
sta, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Przez wiele lat 
związany był z zespołem rockowym Koniec Świata, którego 
był założycielem. W 2014 roku ukazał się debiut solowy mu-
zyka zatytułowany „Księżycówka”, utrzymany w stylistyce 
piosenki poetyckiej. To kompozycje zawarte na tym krążku 
przede wszystkim usłyszymy w Dąbrowie, ale być może po-
jawią się także piosenki z rockowym rytem!  

Wróćmy na chwilę do piątku i koncertu niezwykle lirycz-
nego, a to za sprawą Anny Ciaszkiewicz. To z wykształce-
nia etnograf i fizjoterapeuta, a muzycznie związana ze sceną 
od ponad 20 lat. Jako dojrzała kobieta pojawiła się na scenie 
z autorskim, balladowym i nostalgicznym repertuarem, aby 
gitarową muzyką oraz poetyckim słowem nastrajać i leczyć 
ludzkie serca. Poszukuje i eksperymentuje – raz romansuje 
z balladami, a ostatnio – coraz częściej sięga po nastrojowe 
fado. Zdecydowanie unika dramatycznych, wystudiowanych 
tonów. W maju tego roku ukazała się na rynku jej solowa, de-
biutancka płyta pt. „Ballady ponad mgłą”, a  już trwają prace 
nad kolejnym materiałem.

W sobotę na scenie usłyszymy natomiast Jakuba Bloke-
sza. Kuba śpiewa piosenki napisane przez siebie, a czasem 
tłumaczenia i piosenki innych autorów. Nieustannie towarzy-
szy mu gitara.Laureat kilkunastu festiwali piosenki. Wystę-
pował w koncertach i spektaklach muzycznych m.in. dla Pol-
skiego Radia. Współpracował z takimi artystami, jak Andrzej 
Poniedzielski, Elżbieta Adamiak, Roman Kołakowski, Stefan 
Brzozowski. Ma na koncie debiut fonograficzny pt. „Lwów. 

Szkice Miejskie”, który jest programem poetyckim złożonym 
z tekstów współczesnych poetów ukraińskich przetłumaczo-
nych premierowo na język polski z jego muzyką. 

Liryczną balladą rozpoczniemy sobotni koncert. A właści-
wie rozpocznie go duet Aga Kostencka i Andrzej Marczyń-
ski. W ich muzycznym duecie skrzyżowały się dwie bardzo 
różne osobowości twórcze, dlatego, jak twierdzą, nie ma w tej 
współpracy miejsca na monotonię. Każdy wniósł do tego du-
etu inspiracje, pasję i zaangażowanie, i choć czasem ścierają 
się w swoich opiniach, trwają przy własnym zdaniu – efekt 
jest niezmiennie twórczy, co będzie można usłyszeć na kon-
cercie w sobotę. 

Niejako przygrywką do sobotnich występów, ale jedno-
cześnie wspaniała próbką możliwości wokalnych będzie 
minirecital duetu wokalistek z naszej gminy: Jarosławy Let-
kiej i Magdaleny Janoszki. Obie, związane z działającym 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji Studiem Piosenki, 
znakomicie odnajdują się w repertuarze jazzowo-poetyckim. 
Niejednokrotnie mogliśmy je usłyszeć na różnych wydarze-
niach kulturalnych w gminie. Tym razem zaprezentują się na 
scenie ZAMCZYSKA i na ten występ, tak jak i na pozostałe 
- serdecznie zapraszamy!

Zbigniew Janowski

Gmina Dąbrowa
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
Województwo Opolskie

OPEX S.A. www.opex.com.pl
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. 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 
www.rspwydrowice.home.pl
Praxi-Dent Opole www.praxident.pl
Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina

TAURON Dystrybucja S.A. www.tauron-dystrybucja.pl
Opolskie PKS S.A. www.pks.opole.pl
Uniwersytet Opolski
Besco Ewa Wyrwas
OSP Dąbrowa
Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby”
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Pipi zabrała dzieci w podróż
14 lipca Pipi Wędrowniczka zagościła w świetlicy w Cie-
pielowicach w ramach zajęć organizowanych podczas 
wakacji przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. 

Aktorzy z Teatru Urwis 
wraz z główną bohaterką 
przedstawienia postano-
wili zabrać naszych Milu-
sińskich w podróż dookoła 
świata. Udało się w ciągu 
kilkudziesięciu minut bar-
wnie opowiedzieć o zwy-

czajach mieszkańców Hawajów, Chin i indiańskich ple-
mion. Barwne stroje, skoczne piosenki i wspólna zabawa to 
niewątpliwe zalety przedstawienia, w którym udział wzięło 
kilkadziesiąt osób. Dzieciom towarzyszyli rodzice i wraz 
z najmłodszymi bawili się przez niemal godzinę w ciepielo-
wickiej świetlicy. Od przyjścia na spektakl nie odstraszyła 
ich nie najlepsza tego dnia pogoda. Ciepło i pogodnie za to 
było na scenie i dzieci po spektaklu z uśmiechem odjeżdża-
ły do domów.                                                               gokir

Piłkarze ręczni na obozie 
W dniach 2-12 lipca 25 członków sekcji piłki ręcznej 
Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub 
Sportowy Dąbrowa przebywało na obozie sportowym 
w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Mieszko 
w Pokrzywnej.

Z dniem 1 lipca 2016 roku uchwałą Zarządu SSKF KS 
Dąbrowa młodzi zawodnicy przynależący do sekcji pił-
ki ręcznej w GOKiR Dąbrowa stali się członkami Klubu 
Sportowego Dąbrowa i otrzymali klubowe koszulki.  

Dzięki środkom pozyskanym z konkursu „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży na terenie gminy Dąbrowa” SSKF KS 
Dąbrowa mógł pokryć 50% kosztów związanych z organi-
zacją obozu. 

Młodzi adepci szczypiorniaka trenowali 2 razy dzien-
nie (po śniadaniu i po obiedzie) w hali sportowej Zespołu 
Szkoł w Mikulowicach, do której dowożeni byli autokara-
mi. W ramach czasu wolnego zawodnicy wraz z opiekuna-
mi wzięli udział w wycieczce na Biskupią Kopę. Wieczory 
upływały na ogniskach i wspólnym śpiewie.

Nie mogło zabraknąć również kończącej pobyt  „zielo-
nej nocy”, która zakończyła się wczesnoporannym sprzą-
taniem.

Grupą młodzieży w oparciu o umowy wolontariackie 
zajmowali się Krzysztof Kaperek (kierownik) oraz Małgo-
rzata Bucyk i Andrzej Dolipski (trenerzy).         (red)


