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Gminne rozpoczęcie roku szkolnego PSP CHRÓŚCINA

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Chróścinie zainaugurowano nowy rok szkolny 2018/2019. 
Gminną uroczystość połączono z rozpoczęciem obchodów 
50-lecia powstania placówki. Z tej okazji symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali: pierwsza dyrektor szkoły 
w Chróścinie Eryka Józefowska, obecny dyrektor Krystian 
Iwański i wójt Marek Leja. Co ciekawe, wstążkę - podobnie 
jak 50-lat temu - trzymały Róża Punt i Małgorzata Hyla. 
Asystowali im w tym przedstawiciele młodego pokolenia - 
Justyna Prus i Bartosz Szemainda.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Uczestniczyli w niej: 
przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi, księża, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, emerytowani i obecni nauczy-
ciele i pracownicy szkoły oraz rodzice i uczniowie. Po części 
oficjalnej, w której głos zabrali dyrektor Krystian Iwański, wójt 
Marek Leja i była dyrektor Eryka Józefowska, uczniowie zapre-
zentowali program artystyczny. Następnie uroczyście powitano 
w szkolnych murach uczniów klas pierwszych.

Rok szkolny w gminie Dąbrowa rozpoczęło 590 uczniów. 
W tym gronie znalazło się 65 uczniów klas pierwszych.      (red)
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OGŁOSZENIA / AKTUALNOŚCI
ogłoszenie płatne

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do 
działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdro-
wia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze 
został przygotowany program priorytetowy Czyste Po-
wietrze, dzięki któremu właściciele nieruchomości mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieców i ocie-
plenie budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomo-
dernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w go-
spodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość 
zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności 
finansowe. Zyska na tym również stan środowiska natu-
ralnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplar-
nianych i innych substancji.

Po ogłoszeniu naboru, właściciel nieruchomości będą 
mogli składać wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nabór ru-
szył od 19 września br.) Obecnie trwa cykl szkoleń dla 
mieszkańców w poszczególnych gminach Województwa 
Opolskiego realizowany przez Ministerstwo Środowiska.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Dą-
browa odbędzie się 1 października br. w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 9 – aula 
(mała sala gimnastyczna) o godz. 18.00.    UG Dąbrowa

Będzie wsparcie do wymiany pieców
Resort i wójt Marek Leja zapraszają

Realizacja polityki senioralnej gminy
Klub Seniora w Żelaznej coraz bliżej

Kolejny po Dąbrowie Klub Seniora zacznie działać w Żela-
znej. Trwają prace wykończeniowe. Klub Seniora mieścić się 
będzie przy świetlicy, której termomodernizacja jest również 
na ukończeniu. 

Patrząc na kapitalne funkcjonowanie klubu seniora w Dąbro-
wie, na zaangażowanie seniorów widać potrzebę powstawania 
tego typu instytucji. Już dziś myślimy o Klubie Seniora w Chróści-
nie, który znalazłby swoje miejsce w Dworku przy parku. Dwo-
rek należy obecnie do Powiatu Opolskiego, ale ma być w najbliż-
szym czasie przekazany gminie najpierw na zasadzie użyczenia, 
z opcja przejęcia go na stałe.                                                (red)
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GMINNO-PARAFIALNE DOŻYNKI W ŻELAZNEJ
Mieszkańcy podziękowali za plony ŻELAZNA
Już po raz dwunasty mieszkańcy naszej gminy spotkali się na 
wspólnych dożynkach, by podziękować za plony. W tym roku 
zaszczyt organizacji przypadł sołectwu Żelazna.

Dożynkowanie rozpoczęto od dziękczynnej mszy św., której 
towarzyszyło poświęcenie koron żniwnych. Następnie zaproszeni 
goście udali się do pobliskiej remizy na uroczysty obiad. 

Święto plonów nieodłącznie kojarzone jest z barwnym koro-
wodem. Nie inaczej było i w Żelaznej. Wyruszył on spod remizy 
strażackiej i przemierzając ulice miejscowości, dotarł na boisko 
sportowe. W barwnym orszaku znaleźli się: wójt Marek Leja, 
starostowie dożynek Weronika i Józef Przybyłowie, ks. Edmund 
Sachta, radni, sołtysi, delegacje sołectw z koronami, orkiestra dęta 
oraz strażacy. Były też humorystyczne scenki odgrywane przez 
mieszkańców Żelaznej. Przejazd korowodu oglądało i oklaskiwa-
ło wiele osób.

Dożynkową atmosferę w Żelaznej czuć było niemal na każ-
dym kroku, a przyczyniły się do tego także dekoracje przy po-
sesjach, które zachwycały starannością wykonania, humorem 
oraz pomysłowością. Organizatorzy tegorocznego święta plonów 
postanowili nagrodzić najciekawsze z nich.  Pierwsze miejsce w 
konkursie otrzymała „Piekarnia Bavaria”  autorstwa Małgorzaty 
i Marcina Szmolke. Drugie miejsce zdobyła Violetta Pytel, a trze-
cie Gizela i Bernard Malkowie. Wyróżnienia trafiły do Moniki 
i Waldemara Okoniów, Urszuli i Gerarda Pawletów oraz państwa 
Salańczyków. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Jednocześ-
nie dziękujemy za wkład włożony w udekorowanie wsi.

Po korowodzie przyszedł czas na dalsze ceremoniały dożyn-
kowe. Po przywitaniu gości przez Gertrudę Ledwig i Monikę 
Wittek starostowie Weronika i Józef Przybyłowie przekazali wój-
towi Markowi Lei symboliczny bochen chleba. 

Nie byłoby dożynek bez konkursu koron żniwnych. Pierwsze 
miejsce zdobyło w nim sołectwo Narok, drugie przypadło Żela-
znej, podium zamknęło sołectwo Skarbiszów. Wyróżnienia trafiły 
do Dąbrowy i Karczowa. Słowa uznania należą się wszystkim so-
łectwom za trud włożony w wykonanie wieńców dożynkowych.

W Żelaznej nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Przygotowano też 
program artystyczny, w którym każdy mógł znaleźć coś ciekawe-
go dla siebie. Zabawa była znakomita i trwała do późnych godzin 
nocnych.               (red)
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Rozstrzygnięcie konkursów „Aktywna Wieś” i „Moja Zagroda”

Podczas dożynek gminno-parafialnych w Żelaznej roz-
strzygnięto konkursy „Aktywna Wieś” i „Moja Zagroda”. 
Oba odbyły się już po raz dwunasty.

Do konkursu „Aktywna Wieś” wpłynęło pięć zgłoszeń. 
Jury oceniało inicjatywy mieszkańców według następujących 
kryteriów: zaangażowania mieszkańców na rzecz projektu, 
wrażenia estetycznego, kultywowania tradycji i rozwoju tożsa-
mości wiejskiej, udziału organizacji pozarządowych w realiza-
cji zgłaszanego projektu oraz dbałości o ochronę środowiska.

Jurorzy nie przyznali pierwszego miejsca. Drugie otrzymały ex 
aequo sołectwa Prądy i Ciepielowice, a na trzeciej pozycji znalazło 
się sołectwo Narok. Dodatkowo wyróżniono Żelazną i Skarbiszów.

Do konkursu „Moja Zagroda” wpłynęły cztery zgłoszenia. 
Regulamin zakładał ocenę wrażenia estetycznego zgłoszonej 
posesji, staranność wykonania kompozycji, pomysłowość 
i oryginalność, wzajemne funkcjonalne powiązanie znajdują-
cych się na posesji obiektów, stan techniczny i estetykę bu-
dynków oraz pomysłowość i oryginalność.

Po zwycięstwo sięgnęli Barbara i Józef Kotulowie z Żela-
znej. Drugie miejsce przyznano Gizeli i Bernardowi Malkom, 
a trzecie Małgorzacie Gruntowskiej z Karczowa. Wyróżnie-
nie odebrała zaś Bogusława Niedworok ze Skarbiszowa.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wzię-
cia udziału w przyszłorocznych odsłonach konkursów.      
	 	 	 	 	 	 											(red)

Korona na medal!
Korona żniwna z Żelaznej zdobyła drugie miejsce w kon-
kursie koron żniwnych na dożynkach powiatowych. Im-
preza odbyła się w Złotnikach w gminie Prószków. Pierw-
sze miejsce w kategorii koron kłosowych zdobyły ex aequo 
Chróścice (gm. Dobrzeń Wielki) i Roszkowice (gm. Nie-
modlin). Trzecie było Wawelno (gm. Komprachcice). Re-
prezentacji sołectwa Żelazna składamy serdeczne gratula-
cje!                     (red)

ŻELAZNA
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Dożynki w afrykańskim stylu NAROK

Dożynkom wiejskim w Naroku towarzyszy zawsze jakiś temat przewodni. 
Tym razem impreza odbyła się w stylu afrykańskim. Na płotach zamiast 
kukurydzy pojawiły się banany, w dekoracjach przewijały się dzikie zwie-
rzęta, a korowód utworzyły pojazdy rodem z safari.

Zanim barwny orszak wyruszył ulicami wsi ks. Witold Walusiak od-
prawił w miejscowym kościele mszę św. dziękczynną. Dalsza część ob-
chodów „święta plonów” miała miejsce na boisku. Program wypełniło 
mnóstwo atrakcji, wśród których znalazły się występy przedszkolaków 
i uczniów szkoły podstawowej oraz pokazy grupy tanecznej. Nie zabra-
kło też konkursów. Ich uczestnicy musieli wykazać się sprytem oraz dużą 
dawką poczucia humoru. Całość zwieńczyła zabawa taneczna.

Goście mieli okazję odwiedzić afrykańskie stoiska. Można było tam 
skosztować takich potraw, jak ugali, chakalaka czy murzynek. Chętni 
próbowali również swojego szczęścia w „małpim gaju”.                (red)

Dożynki Wiejskie w Skarbiszowie SKARBISZÓW

Dzięki staraniom lokalnej spo-
łeczności, a przede wszystkim 
rady sołeckiej z sołtysem Jerzym 
Niedworokiem na czele miesz-
kańcy Skarbiszowa mogli przy-
jemnie spędzić niedzielne popo-
łudnie na sołeckich dożynkach.

Organizatorzy przygotowali 
dla gości szereg atrakcji. Były gry 
i zabawy integrujące, występy ma-
żoretek, koncert czy przedstawie-
nie przygotowane przez najmłod-
szych mieszkańców Skarbiszowa. 
Dodatkowo czekało pyszne ciasto 
oraz zimne i gorące napoje. Dla 
głodnych przygotowano także bu-
fet.	

Przybyłych do świetlicy wiej-
skiej witały charakterystyczne, 
dożynkowe dekoracje. Bez cie-
nia przesady można stwierdzić, 
że miejscowa sala wyglądała tego 
dnia wyjątkowo. 

Dziękujemy Sandrze Jarowicz 
za udostępnienie zdjęć.          (red)
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Święto Plonów w Ciepielowicach CIEPIELOWICE

Dożynki sołeckie w Ciepielowicach 
rozpoczęły się uroczystą mszą święta 
w kościele parafialnym w Dąbrowie. 
Następnie w asyście strażaków z OSP 
Dąbrowa ulicami wsi przejechał bar-
wny korowód. Trzeba przyznać, że 
lokalna społeczność wykazała się nie-
małą kreatywnością.

Później przyszedł czas na wspól-
ne biesiadowanie na pobliskim terenie 
rekreacyjno-sportowym. Organizato-
rzy zadbali o to, by każdy znalazł coś 
dla siebie. Najmłodsi mogli liczyć na 
dmuchańce czy zabawy z animatorką. 
Były pokazy judo, występy mażoretek 
z gminnego „Tupotu”, koncerty zespo-
łów „Melodia” i „Fantazja” czy wresz-
cie występ akordeonowy Grzegorza 
Kuryły i Lukasa Gogola.   

W trakcie dożynkowania popro-
wadzono także zumbę integrującą 
dorosłych i dzieci. Wieczór upłynął 
w Ciepielowicach pod znakiem dobrej 
zabawy.                          (red)

Puchar wójta Marka Lei dla Leszka i Michała Lasotów z Dąbrowy! 
W rozgrywanym 25 sierpnia w Karczowie turnieju par deblowych o Puchar Wójta Gminy Dąbrowa Marka Lei wzięło 
udział 26 zawodników. Spotkania rozgrywano w systemie jednosetowym. Bezkonkurencyjni dla przeciwników okazali 
się Leszek i Michał Lasotowie, którzy wygrali finał 6-3 z parą Stanisław Bieniek oraz Tomasz Półtorak. Serdecznie 
gratulujemy!                                  (red)
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Chróścina - najpiękniejsza wieś
CHRÓŚCINA

Po raz dwudziesty opolskie wsie rywalizowa-
ły o miano Pięknej Wsi Opolskiej. W jubile-
uszowej edycji konkursu, ogłoszonego przez 
Zarząd Województwa Opolskiego, wzięło 
udział dwanaście sołectw.

W tym roku konkurs ponownie promował 
działania związane z ochroną bioróżnorodności 
na opolskich obszarach wiejskich. W kategorii 
„najpiękniejsza wieś” mogły startować miej-
scowości wiejskie o statusie sołectwa w woje-
wództwie opolskim, na terenie których działa 
organizacja pozarządowa. W kategorii „najlep-
szy projekt odnowy wsi” oceniane były przed-
sięwzięcia zakończone w latach 2015-2018 
wykonane w ramach programu Odnowa Wsi 
Opolskiej.

W pierwszej kategorii po zwycięstwo sięgnę-
ła Chróścina z gminy Dąbrowa. Tytuł „Pięknej 
Wsi Opolskiej 2018” odebrali: sołtys Magda-
lena Podsada, liderka grupy Odnowy Wsi Ewa 
Rosińska, prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Chróściny Katarzyna Gołębiowska-Jarek i wójt 
gminy Dąbrowa Marek Leja.

Oprócz zaszczytnego tytułu sołectwo otrzy-
mało czek na kwotę 20 tys. złotych. Rozstrzyg-
nięcie konkursu miało miejsce podczas dożynek 
wojewódzkich w Paczkowie. Serdecznie gratu-
lujemy sołectwu Chróścina oraz jego mieszkań-
com tej prestiżowej nagrody!                 (red)Zdj. oficjalny profil Województwa Opolskiego na portalu Facebook
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Okr. Granice okręgu Liczba
radnych Miejsce lokalu wyborczego

1 Sołectwo Chróścina ulice: Dąbrowska, Niemodlińska 
od nr 39A do końca, Nowowiejska 1

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie 
ul. Niemodlińska 8d 

46-073 Chróścina
2

Sołectwo Chróścina ulice: Dworcowa, Klasztorna, 
Kolejowa od nr 1 do nr 28, Komprachcicka, Kościelna, 
Krótka, 1 Maja, Niemodlińska od nr 1 do nr 39, Wiatra-
kowa

1

3
Sołectwo Chróścina ulice: Jakuba Kani, Jana Kocha-
nowskiego, Kolejowa od nr 29 do końca, Mikołaja Ko-
pernika, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Świętego Józefa  

1

4 Sołectwo Ciepielowice 1
Świetlica wiejska 

ul. Długa 18a 
49-120 Ciepielowice

5

Sołectwo Dąbrowa Osada Sokolniki oraz ulice: Aka-
cjowa, Działkowa, Jagodowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, 
Nowa, Parkowa, Polna, Powstańców Śl., Poziomkowa, 
Przytulna, Sokolnicka, Stokrotki, Ks. prof. J. Sztonyka 
od nr 20 do końca, Zamkowa, Zielona

1

Świetlica wiejska  
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19a 

49-120 Dąbrowa

6

Sołectwo Dąbrowa ulice: Brzozowa, Bukowa, Ciepielo-
wicka, H. Dąbrowskiego, Dębowa, Jodłowa, Kamienna, 
Karczowska, Kolejowa, Janusza Korczaka, Kosynierów, 
T.  Kościuszki, Krótka, Lawendowa, Maków, A. Mickie-
wicza, Opolska, Sosnowa, Spółdzielcza, Szkolna, Ks. 
prof. J. Sztonyka od nr 1 do nr 19, Tęczowa, Wodocią-
gowa, Piotra Wysockiego

1

7 Sołectwo Karczów 1
Świetlica wiejska 

ul. Szkolna 2a 
49-120 Karczów

8 Sołectwa: Lipowa, Nowa Jamka 1
Świetlica wiejska
ul. Kwiatowa 25a

49-120 Nowa Jamka

9
Sołectwo Mechnice ulice: Akacjowa, Aleja Róż, Jaśmi-
nowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lawendowa, Lipo-
wa, Niemodlińska od nr 1 do nr 34, Radosna, Słoneczna, 
Strażacka, Szkolna, Torowa

1
Pawilon Sportowy 

ul. Strażacka 6a 
46-073 Mechnice

10 Sołectwo Mechnice ulice: Górna, Niemodlińska od nr 
35 do końca, Polna, Wiejska 1

11 Sołectwo Narok 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku         
ul. Szkolna 19 
49-120 Narok12 Sołectwo Niewodniki 1

13 Sołectwa: Prądy, Siedliska 1
Budynek socjalno-administracyjny 

ul. Sportowa 18 
49-120 Prądy

14 Sołectwo Skarbiszów 1
Świetlica wiejska

ul. Opolska 52
49-120 Skarbiszów 

15 Sołectwo Żelazna 1
Świetlica wiejska 

ul. Opolska 58 
49-120 Żelazna

Podział gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze i obwody głosowania
Szanowni Państwo, 21 października w godz. 7.00-21.00 w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Opolskiego, 
rady powiatu, rady gminy oraz wyborem na stanowisko wójta gminy Dąbrowa na terenie naszej gminy będzie urucho-
mionych 10 lokali wyborczych. Każdy z piętnastu okręgów wyborczych dysponuje jednym mandatem do Rady Gminy 
Dąbrowa.  Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wyborach.               (red)
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Propozycje koła DFK mniejszości niemieckiej w Żelaznej ŻELAZNA

Koło DFK w Żelaznej wyspecjalizowało się w organizowa-
niu różnych wycieczek i w przeciągu ostatnich lat przemie-
rzyliśmy paręset, jak nie parę tysięcy kilometrów. Uczest-
nicy naszych wyjazdów mieli możliwość zwiedzania kilka 
razy miasteczek Szwajcarii Saksońskiej w Niemczech, mo-
rawskich w Czechach, miast dolnośląskich czy austria-
ckich. 

W ciągu tegorocznych wakacji aż dwa razy wyjeżdżaliśmy. 
Na początku lipca duża grupa dorosłych i dzieci miała możli-
wość zwiedzania kopalni srebra w Tarnowskich Górach i pa-
łacu w Pławniowicach, a 11 sierpnia koło DFK zaprosiło na 
wycieczkę niespodziankę. 

Mimo, że nikt z zapisujących się nie wiedział dokąd będzie 
wyjazd, w przeciągu kilku dni lista uczestników była zapeł-
niona. Po niecałych dwóch godzinach jazdy autokarem pierw-
sza część niespodzianki została odkryta, pierwszy postój był 
w Centrum Handlowym w Gliwicach, ale nie po to, aby zrobić 

zakupy, tylko po to, aby zwiedzić Kolejkowo. W miniaturo-
wym świecie można było zobaczyć życie na wsi, potowarzy-
szyć turystom podczas górskich wypraw, wziąć udział w akcji 
ratunkowej, wcielić się w leśniczego, kupca, pracownika bu-
dowlanego, mechanika, cyrkowca czy plażowicza.

Na makiecie stworzono miniatury autentycznych budowli ze 
Śląska, np. dworca kolejowego w Gliwicach wraz z peronami, 
gliwickiego ratusza oraz kamienic. Powstało miasteczko wester-
nowe „Dzikie Gliwice” i wiele innych ciekawych plansz.

Drugim celem były Ogrody Kapias w Goczałkowicach 
niedaleko Pszczyny. Na obszarze ok 2 ha stworzony został 
przepiękny ogród z kwiatów, krzewów i drzew. Przez prawie 
3 godziny mogliśmy podziwiać tę piękną roślinność. Wielu 
z uczestników mogło sobie zakupić różne kwiaty w centrum 
ogrodniczym i przenieść chociażby skrawek tego raju do 
swoich przydomowych ogródków. Zadowolenie uczestników 
z wyjazdu było widoczne na ich twarzach i pytań nie było koń-
ca, kiedy planowany jest następny wyjazd.     Monika Wittek

Nabory do kół zainteresowań GOKIR
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia artystyczne. Do 
wyboru są zajęcia wokalne, instrumentalne oraz fotograficzne, a dla najmłodszych - możliwość dołączenia do grupy 
mażoretek. Nabory trwają do końca września. Zachęcamy do udziału.
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Nasze dzieci na wycieczce w opolskim ogrodzie zoologicznym
25 sierpnia z inicjatywy wójta Marka Lei zorganizowa-
no wycieczkę do opolskiego ogrodu zoologicznego dla 74 
dzieci z gminy Dąbrowa. To efekt partnerstwa zawiąza-
nego pomiędzy gminą Dąbrowa a miastem Opole przy 
realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącej 
szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych 
wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

Udział dąbrowskiej gminy polegał na umożliwieniu po-
brania z jej „przyrodniczych zasobów”: szczeżui - chróściń-
skiego małża oraz roślin salwinii pływającej i kotewki orzech 
wodny.

W ramach wycieczki odbyło się spotkanie edukacyjne 
w formie spektaklu pn. „Mała draka o zwierzakach”. Przed-
stawienie bezpośrednio odnosiło się do idei bioróżnorodności 
oraz ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Dzieci 
obejrzały je z wielkim zainteresowaniem. Wierzymy, że pozy-
skana w ten sposób wiedza okaże się pożyteczna w przyszło-
ści. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie opolskiego 
zoo, które za każdym razem dostarcza dużo emocji i radości. 

Następnym planowanym działaniem w ramach projektu, 
promującym działalność w zakresie ochrony bioróżnorodno-
ści, będzie piknik edukacyjny. Odbędzie się on 23 września 
w opolskim amfiteatrze.                           (red)

ogłoszenie płatne



           
 

	 	 	 	 	 	 	 	

Jubileuszowe ZAMCZYSKO
Dziesiąta edycja Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną przeszła już do 
historii. Jubileuszowe „Zamczysko” na długo pozostanie jednak w pamię-
ci. Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze, poziom artystyczny tego-
rocznej imprezy. Na scenie zaprezentowało się dziesięciu wykonawców 
- Drabina Jakuba Trio, Irena Salwowska, Bez Idola, U Studni, Marek Ma-
jewski, Zbigniew Rolniczak, Joanna Miouchowska, Jerzy Filar, Lubelska 
Federacja Bardów i zespół Raz Dwa Trzy. Każdy z koncertów był praw-
dziwą muzyczną ucztą. Dodatkową niespodzianką był występ Gminnej 
Orkiestry Dętej “Wind Power” z Dąbrowy, który odbył się na dziedzińcu 
zamkowym.

Po drugie, rekordowa frekwencja. Miłośnicy piosenki autorskiej dociera-
li do Dąbrowy z całej Polski. Jedni nocowali w namiotach lub polowym 
hoteliku, inni przyjeżdżali na konkretnych wykonawców. Największą pub-
liczność - zgodnie z oczekiwaniami - zgromadziły Lubelska Federacja 
Bardów i Raz Dwa Trzy. Dopisała również pogoda, sprzyjająca długiemu 
biesiadowaniu przy ognisku.

Jak przystało na urodziny, nie zabrakło też tortu. Przybrał on postać... 
bochna chleba, którym wolontariusze podzieli się z publicznością.

Festiwalowi towarzyszyły warsztaty muzyczne, zwiedzanie zamku z prze-
wodnikami, wystawa przygotowana przez członków stowarzyszenia “Dą-
browskie Skarby” i premiera spektaklu „Zamek”. Był także sklepik z festi-
walowymi gadżetami.                      (gokir)

Organizatorami „Zamczyska” byli:
Gmina Dąbrowa,
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie,
Samorząd Województwa Opolskiego.

Głównym sponsorem festiwalu był:
GAZ-SYSTEM S.A. - Operator Gazociągów Przesyłowych. Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategicz-
ną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
(http://www.gaz-system.pl)

Sponsorami „Zamczyska” byli:
Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET S.J.
Andrzej Holek. Lakiernictwo Samochodowe
Opolska Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych Pro-
Officium
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RSP Wydrowice
KLIMOSZ Sp. z o.o.
Swojskie Jadło u Macieja
Restauracja „Na Wyspie” z Niemodlina
Piekarnia Grzegorz Charciarek

Partnerzy „Zamczyska”
TAURON Dystrybucja SA (https://www.tauron-dystrybucja.pl/)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu (https://www.bgk.
pl/)
Uniwersytet Opolski
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa
Opolskie PKS
Firma Nagłośnieniowa BESCO
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrow-
skie Skarby”
10. Brygada Logistyczna w Opolu

Patronat medialny:
Radio Opole
TVP3 Opole
Nowa Trybuna Opolska
Radio Park
Radio Vanessa
portal informacyjny Opowiecie.info
Nowa Gazeta
Tygodnik Ziemi Opolskiej
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