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Aktualności

Na placu budowy
Rozbudowa/Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karczowie

 W sierpniu  2010r. ruszyły prace budowlane związane z rozbudową i przebudową świetlicy wiejskiej w Karczowie. Do 
dotychczasowego budynku zostanie dołączony człon, w którym będzie mieściła się nowa sala o powierzchni użytkowej 120, 54 m2, 
pomieszczenia gospodarcze i zaplecze sanitarne. I etap – stan surowy otwarty, został zakończony w październiku ubiegłego roku. 
W 2011r., w ramach II etapu,  zostaną  wykonane: roboty elektryczne, wodno – kanalizacyjne i murarskie (tynkowanie , ścianki dzia-
łowe).

Charakterystyka ogólna:
Sala świetlicy – 120,54 m2
Pomieszczenie gospodarcze – 20,4 m2
Korytarz – 30 m2
Holl- 14,19 m2
Wnęka gospodarcza – 5,36 m2
WC męski – 6,28 m2
WC damski – 6,63 m2
WC dla inwalidów – 4,14 m2

Zakres robót:
2010r. - stan surowy otwarty (koszt: 262124,98 zł)
2011r. - Zaplanowano: roboty elektryczne, wodno – kanalizacyjne, mularskie (ścianki działowe, tynkowanie)

Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Sławicach o garaż dwustanowiskowy 
na samochody bojowe OSP

 W lipcu 2010 r. przy strażnicy OSP Sławice rozpoczęły się prace związane z budową dwóch dodatkowych  garaży dla samo-
chodów strażackich.  Łączna powierzchnia użytkowa dwóch stanowisk będzie wynosiła  147,10 m2. Pierwszy etap dotyczył stanu su-
rowego otwartego. W 2011r. zostanie wykonanie pokrycie dachu. W 2010r. zakupiono również bramy garażowe (jedną z nich zakupili 
członkowie OSP Sławice). 

Dane techniczne budynku:
Długość : 13,33 m
Szerokość: 12,14 m  
Wysokość: 5,4m
Powierzchnia zabudowy: 161,83 m2
Powierzchnia użytkowa: 147,10 m2
Kubatura budynku: 826,93 m3

Zakres robót:
2010r. - stan surowy otwarty, zakup bram garażowych (koszt: 112370,87 zł)
2011r. - Zaplanowano: wykonanie pokrycia dachu
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Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2011r.

Wyszczególnienie
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od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,68 0,80 0,70 + 2 gr + 2,94 %

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1 ha powierzchi 4,04 4,15 4,15 + 11 gr + 2,72 %

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,13 0,41 0,14 + 1 gr + 7,69 %

od budynków i ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,58 0,67 0,60 + 2 gr + 3,45 %
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospdarczej zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej

13,98 21,05 14,34 + 37 gr + 2,58 %

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,57 9,82 9,82 + 25 gr + 2,61 %

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielanioa 
świadczeń zdrowotnych zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,15 4,27 4,27 + 12 gr + 2,89 %

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

3,43 7,06 3,52 + 9 gr + 2,62 %

od budowli - 2 % wartości

Stawki podatku rolnego i leśnego w 2011r. 
Wyszczególnienie 2011r. 

(w zł)
Stawka podatku rolnego dla 1 ha przeliczeniowego 94,10

Stawka podatku rolnego dla 1 ha fizycznego 188,20
Stawka podatku leśnego: 34,023

 
             Cena za 1m3 ścieków pozostaje bez zmian. Opła-
ta, którą ponosi mieszkaniec naszej Gminy wynosi, tak 
jak w ubiegłym roku, 5,57 zł brutto.
Po trudnych i długich negocjacjach ze spółką  Wodocią-
gi i Kanalizacja Opole, udało się ustalić stawkę za 1m3 
odprowadzanych ścieków systemem kanalizacyjnym na 
kwotę 6,10 zł netto, co oznacza podwyżkę w stosunku 
do roku ubiegłego o 1,6%. Stawka brutto wynosi 6,59zł. 
Uchwałą Nr. IV/14/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 
grudnia 2010r. ustalono dopłatę do 1m3 w wysokości 
1,02 zł brutto dla grupy IX Gmina Dąbrowa.
         Niestety nie można dopłacać do ścieków wywożonych 
wozami asenizacyjnymi ponieważ zgodnie z wyrokiem 
Sądu Administracyjnego nr. II SA/Ol 763/10 nie ma 
podstaw prawnych do określenia w taryfach za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków ceny za 1m3 dowożonych ścieków do stacji 

zlewnych. Zgodnie z tym zapisem  WiK Opole w taryfach 
nie ujął stacji zlewnych a jedynie ścieki odbierane syste-
mem kanalizacyjnym. Ceny dla dowozu ścieków zostały 
ustalone w cenniku usług za oczyszczanie ścieków dowo-
żonych do stacji zlewnych w wysokości 6,10 zł brutto dla 
stacji w Opolu, 8,77 zł brutto dla stacji w Sławicach oraz 
15,76 dla stacji w Chrząstowicach. 
Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę 
o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfo-
wych grup odbiorców. Dopłatę gmina przekazuje przed-
siębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W związku 
z powyższym gmina niestety nie może tak jak w roku 
ubiegłym dopłacać do ścieków wywożonych wozami ase-
nizacyjnymi.                                                          

m. snela

STAWKI OPŁAT ZA ŚCIEKI

* Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta,
• od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta.
Wartości te oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, na podstawie komunikatu 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r. wyniosła 37,64zł za 1dt.

* Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi:
• równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny 
sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwarta-
ły roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna 
uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. wynosiła 
154,65 zł za 1 m3.
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 Od kilku lat władze Gminy Dąbrowa podejmują 
stanowcze działania, celem likwidacji  ruin budowlanych, 
znajdujących się na obszarze naszej gminy.
Poniżej przedstawiamy stanowisko nadzoru budowlanego 
w  tej sprawie, jakie Wójt otrzymał  na początku stycznia 
bieżącego roku. 

 W odpowiedzi na pisemną interwencję Pana Wójta 
z dnia 28 września 2010 r. w sprawie niedokończonych inwe-
stycji budowlanych oraz istniejących budynków na terenie 
gminy Dąbrowa, które „szpecą” swym wyglądem i są w złym 
stanie technicznym oraz w nawiązaniu do naszego spotkania, któ-
re odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, wyjaśniam 
poniżej co następuje.
 W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że w państwie 
prawa jakim jest Rzeczpospolita Polska, która w swojej Konsty-
tucji gwarantuje obywatelom RP przestrzeganie ich podstawo-
wych praw, do jakich także należy prawo własności i swobod-
nego nią dysponowania, nie znajduje się taki instrument prawny, 
który umożliwiałby zmuszenie jednostki do rozporządzania jej 
rzeczą według woli organów administracji państwowej. Znaczy 
to także, że jeżeli inwestor wykazał wolę wybudowania na grun-
cie stanowiącym jego własność, jakiegoś obiektu i w tym celu 
wystąpił o udzielenie mu pozwolenia na taką budowę, która zo-
stała mu wydana, a następnie przystąpił do realizacji inwestycji, 
którą przerwał na danym etapie z sobie tylko znanych przyczyn, 
to organ nadzoru budowlanego nie ma prawa przymusić go do 
zakończenia inwestycji, bowiem uregulowanie prawne umoż-
liwiające takie działania byłoby niezgodne z ustawą zasadniczą 
i godziłoby w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Wy-
jaśniam w tym miejscu, że zupełnie innymi przypadkami są po-
stępowania związane z wydawaniem nakazów w postępowaniu 
utrzymaniowym, gdy nadzór budowlany nakłada na właściciela 
użytkowanego obiektu określony obowiązek. Takie działania 
wynikają z regulacji prawnych dotyczących obowiązków 
właściciela obiektu, który winien utrzymywać obiekt w stanie 
niezagrażającym ludziom i środowisku. Także akty administra-
cyjne wydawane w postępowaniach dotyczących samowoli bu-
dowlanych, nakazujące Inwestorom dokonanie określonych robót 
budowlanych, gdy możliwa jest legalizacja obiektu lub rozbiórkę 
obiektu, gdy inne przepisy sprzeciwiają się takiej legalizacji nie 
mogą być wykorzystywane w sprawach dotyczących niezakoń-
czonych budów, na realizację których udzielone były stosowne 
pozwolenia. Zasadą jest, że dopóki obiekt budowlany nie zostanie 
zgłoszony do użytkowania uważa się, że jest on w budowie. Jeśli 
zapisy w dzienniku budowy są dokonywane, a różnice czasowe 
pomiędzy tymi wpisami nie przekraczają 3 lat (niegdyś 2 lata, 
dotyczy to pozwoleń wydanych do końca grudnia 2008 r.) to bu-
dowa taka może trwać tak długo jaka jest wola Inwestora. Jeśli 
natomiast wpisy nie są dokonywane, a ostatni zapis dokonany zo-
stał ponad 3 lata temu wówczas obowiązkiem organu administra-
cji architektoniczno-budowlanej jest wydanie decyzji o wygaś-
nięciu pozwolenia na budowę. Takie uprawnienie nie przyznane 
zostało jednak organom nadzoru budowlanego. Wyjaśnić w tym 
miejscu pragnę od razu, że decyzja o wygaśnięciu pozwolenia 
również nie uprawnia organu nadzoru budowlanego do nałoże-
nia na Inwestora obowiązku rozbiórki wybudowanej uprzednio 
części obiektu. Nakaz taki może zostać wydany jedynie po prze-
prowadzeniu odpowiedniej procedury administracyjnej określo-
nej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 

2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów bu-
dowlanych (Dz. U. nr 198 póz. 2043), która wszczęta może zo-
stać jedynie wtedy gdy spełniona zostanie przesłanka, o której 
mówi art. 67 ust. l prawa budowlanego, tj. gdy stwierdzone zo-
stanie bezspornie, że obiekt który jest nieużytkowany lub niewy-
kończony nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. 
Decyzję o przystąpieniu do takiej procedury podejmuje organ po 
przeprowadzeniu oględzin obiektu budowlanego, gdy w trakcie 
ich przeprowadzania powstaną uzasadnione wątpliwości co do 
stanu technicznego obiektu. Wówczas nakazuje się właścicielo-
wi obiektu dokonanie ekspertyzy technicznej, której wynik jest 
wiążący dla organu i pozwala na przystąpienie do dalszego etapu 
czyli do przeprowadzania rozprawy administracyjnej, podczas 
której właściciel określa swój zamiar co do obiektu. W państwie 
prawa decyzja administracyjna nie może bowiem zastąpić aktu 
woli jednostki, który jest niezbędny w tej procedurze. Sprawa jest 
prosta, o ile inwestor nie wykaże zamiaru prowadzenia dalszych 
robót budowlanych (mowa o niedokończonej budowie) przy 
obiekcie, bowiem wtedy wydaje się nakaz rozbiórki istniejącej 
części obiektu. Natomiast jeśli inwestor stwierdzi, że chce robo-
ty kontynuować, wówczas organ ma związane ręce i jedynie co 
może to wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie pro-
wadzenia robót budowlanych w sposób zagrażający życiu i zdro-
wiu ludzi, nakazując ostatecznie zabezpieczenie budowy przed 
dostępem z zewnątrz osób trzecich. Przepisy prawa natomiast nie 
formułują wprost jak takie zabezpieczenie winno wyglądać i leży 
to po stronie inwestora jak zechce teren zabezpieczyć. Może to 
być nawet taśma obwinięta wokół obiektu z wystawioną przed 
nim tabliczką z treścią „zakaz wstępu”. Z taką właśnie sy-
tuacją mamy do czynienia w zgłoszonej przez Pana Wójta 
sprawie dotyczącej niedokończonej budowy na działce 462/52 
k.m. 4 w Chróścinie. Inwestora nie można przymusić do konty-
nuowania budowy, natomiast informuję Pana Wójta, że podjęte 
zostały przeze mnie w tej sprawie stosowne działania, zmierzają-
ce do wyjaśnienia dalszych losów niedokończonej budowy. 
 Przechodząc natomiast do kwestii dotyczącej złego 
stanu technicznego nieużytkowanego baru w Skarbiszowie 
przy ul. Opolskiej 61 to wyjaśniam, że zawiesiłem postępo-
wanie administracyjne w tej sprawie bowiem nie sposób było 
prowadzić postępowanie administracyjne podczas, gdy sytuacja 
prawna przedmiotowego baru po śmierci jednego z właścicieli, 
nie została w prawidłowy prawnie sposób uregulowana, a pozo-
stali właściciele nie podejmowali kierowanych do nich wezwań. 
Jak stanowią przepisy prawa administracyjnego strona ma prawo 
uczestniczyć czynnie w prowadzonym postępowaniu, w którym 
przysługuje jej przymiot strony i nie dopełnienie przez organ obo-
wiązku informowania jej o wszystkich działaniach podejmowa-
nych w sprawie stanowi naruszenie podstawowej zasady prawa 
administracyjnego ukonstytuowanej art. 10 kpa, a wydanie przez 
organ decyzji w tak prowadzonym postępowaniu, tj. bez udzia-
łu strony, stanowi o wadliwości całego postępowania. W sytua-
cji, gdy jedna ze stron postępowania nie żyje, koniecznym jest 
wprowadzenie do postępowania jej następców prawnych. Na-
stępców prawnych można natomiast tylko wtedy uznać za stro-
ny, gdy przedłożone zostanie organowi, przed którym toczy się 
postępowanie, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spad-
ku przez wskazane w nim osoby. W sytuacji gdy organowi nie 
zostanie przedłożone takie postanowienie, organ winien zawiesić 
postępowanie do czasu ustalenia następców prawnych po zmar-

Obiekty budowlane stwarzające zagrożenie dla mieszkańców gminy Dąbrowa
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łej stronie, co zostało w tymże postępowaniu uczynione. Adresy, 
które zostały przez Pana Wójta dostarczone są znane Powiatowe-
mu Inspektorowi, jednakże pisma pod nie kierowane wracają nie 
podjęte. W takich okolicznościach utrudnione jest prowadzenie 
przeze mnie postępowania, bo chociaż uznaje się fikcję prawną 
doręczenia pisma, o czym stanowi art. 44 §4 kpa, to trudno or-
ganowi wyegzekwować od strony obowiązek dokonania nakaza-
nych czynności jeśli strona tak naprawdę nie ma nawet świado-
mości, że w jej sprawie wszczęte zostało postępowanie. Niemniej 
jednak póki następca prawny nie zostanie prawnie ustalony 
Powiatowy Inspektor nie może prowadzić w sprawie przed-
miotowego baru postępowania, bowiem decyzja wydana w tym 
postępowaniu zostałaby uchylona na podstawie art. 151 §1 pkt 2 
w związku z art. 145 § l pkt 4 kpa. Zauważam także, że Powia-
towy Inspektor posiada jedynie informację przekazaną z Gminy, 
że właściciel budynku nie żyje, natomiast do chwili obecnej nie 
został dostarczony akt zgonu, który pozwoliłby organowi wystą-
pić do sądu o wyznaczenie kuratora dla nieobjętego spadku po 
zmarłej stronie, który jako zarządzający masą spadkową dzia-
łałby jako zastępca procesowy strony. Dlatego też zwracam się 
do Pana Wójta z prośbą o dostarczenie aktu zgonu  właściciela 
domu wraz z informacją o ostatnim miejscu jego zameldowania 
co niezbędnym jest do ustalenia właściwości miejscowej sądu, 
do którego złożony zostanie wniosek. Dopiero po ustaleniu przez 
sąd takiego kuratora, bądź też od razu ustalenia spadkobierców 
i wydaniu postanowienia o objęciu spadku, będę mógł wznowić 
postępowanie w sprawie nieużytkowanego baru. W następnej 
kolejności, gdy pozostali właściciele nie będą w dalszym czasie 
podejmować pism kierowanych na oba znane mi adresy, będę 
mógł wystąpić do sądu na podstawie art. 34§1 kpa o wyznacze-
nie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, bo za takie, zgodnie 
z prawem procesowym, będę mógł uznać Panią X. i Pana  X. 
W tym miejscu zwracam się do Pana Wójta z prośbą o podanie 
ewentualnych osób, które podjęłyby się zarówno funkcji kuratora 
spadku oraz przedstawiciela, gdyż sąd wezwie Powiatowego In-
spektora o wskazanie osoby wybranej na przedstawiciela, a taka 
informacja podana od razu we wniosku skróci niewątpliwie okres 

postępowania sądowego. Wyjaśniam, że obie takie funkcje może 
pełnić Wójt Gminy, co byłoby wskazane, bowiem usprawniłoby 
i przyśpieszyło całe postępowanie, na czym jak sądzę Panu Wój-
towi zależy. 
 Tytułem zakończenia w tym miejscu zwracam się do 
Pana Wójta z prośbą, ażeby w celu usprawnienia naszej dalszej 
współpracy dotyczącej opuszczonych, zdewastowanych i bę-
dących w złym stanie technicznym obiektów budowlanych 
znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa w podobnych 
sprawach, gdy właściciel nie żyje, i nie znani są spadkobier-
cy, lub gdy nie znane są adresy żyjących właścicieli, jako go-
spodarz gminy sam występował od razu do sądu z wnioskiem 
na podstawie art. 30 § 5 kpa o ustalenie kuratora dla spadku 
nieobjętego wskazując na przykład siebie na tę funkcję lub 
z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej 
na podstawie art. 34 § l kpa. Wystąpienie z takim wnioskiem jest 
czynnością z zakresu postępowania administracyjnego, do czego 
niewątpliwie posiada umocowanie Wójt Gminy, a celem takie-
go działania jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania, 
które prowadzone będzie z udziałem nieobecnej strony gwarantu-
jąc jej jednocześnie należytą reprezentację. Wystąpienie do sądu 
z takimi wnioskami przez Wójta, który posiada wszelkie niezbęd-
ne informacje (takie jak akt zgonu, adres zameldowania) uprości 
całe postępowanie i skróci całą procedurę, bowiem organ nadzoru 
budowlanego z urzędu nie dysponuje takimi danymi i musi wy-
stępować do Gminy ze specjalnymi wnioskami o udostępnienie 
danych osobowych ze zbiorów Gminy, a procedura taka zazwy-
czaj długo trwa. Takie działania pozwolą nam na szybką i owocną 
współpracę, która niewątpliwie będzie skutkować uporządkowa-
niem spraw związanych ze stanem technicznym obiektów budow-
lanych o nieuregulowanym stanie prawnym w Gminie Dąbrowa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Andrzej Horak

Z uwagi na ochronę danych osobowych, z tekstu usunięto imiona 
i nazwiska właścicieli ruin. 

 29 grudnia w świetlicy wiej-
skiej we Wrzoskach odbyło się posie-
dzenie Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Opolu oraz przedstawicieli jednostek 
OSP  z terenu Powiatu Opolskiego. Pod-
czas spotkania 10 jednostkom przekazano 
sprzęt i wyposażenie do przeciwdziałania 

oraz usuwania 
skutków powodzi, 
katastrof oraz za-
grożeń środowi-
ska. Nowe urzą-
dzenia trafiły do 
jednostek OSP 
w nagrodę za  
udział w akcjach 
przec iwpowo -
dziowych w la-
tach 2009–2010. 
Ufundowane zo-
stały przez Na-
rodowy Fundusz 
Ochrony Środo-
wiska i Gospodar-
ki Wodnej. Sprzęt 
rozdysponował 

Zarząd Główny oraz  Zarząd Wojewódz-
ki ZOSP RP. Jednostki, które otrzymały 
nowe wyposażenie, zostały wytypowane 
przez  Komendantów  Gminnych Zarzą-
dów OSP Powiatu Opolskiego.  
Z terenu gminy Dąbrowa urządzenia 
otrzymały jednostki: OSP Wrzoski oraz 
OSP Żelazna. Strażacy z Wrzosek otrzy-
mali pompę szlamową – WT-40, nato-
miast strażacy z Żelaznej dostali najaśnicę 
czyli mobilny sprzęt do doświetlania miej-
sca prowadzonej akcji gaśniczej. Urządze-
nia odbierali Waldemar Polok w imieniu 
OSP Wrzoski i  Bernard Biedron w imie-
niu OSP Żelazna. W uroczystości przeka-
zania nowego sprzętu uczestniczyli Wójt 
Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Dąbrowie Jerzy Michalczyk.
Po części oficjalnej, przybyłych gości 
poczęstunkiem podjęli członkowie OSP 
Wrzoski.      

SPRZĘT ZA AKCJĘ POWODZIOWĄ

red.
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Miejscowości:
Skarbiszów, Karczów, Mechnice 
MIESIĄC Dni wywozu (środa)
Styczeń (2011) 5^*, 12,  19^, 26
Luty (2011) 2^*,  9, 16^, 23
Marzec (2011) 2^*,  9, 16^, 23, 30^*
Kwiecień (2011) 13^,  28^* (czw)
Maj (2011) 11^,  25^*
Czerwiec (2011) 8^,  22^*
Lipiec (2011) 6^,  20^*
Sierpień (2011) 3^,  18^*(czw), 31^
Wrzesień (2011) 14^*,  28^
Październik (2011) 12^*,  26^
Listopad (2011) 3(czw),  9^*, 16, 23^, 30
Grudzień (2011) 7^*, 14, 21^, 29(czw)
Styczeń (2012) 4^*, 11, 18^, 25

                          HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
  REMONDIS Opole, tel. 453 10 10

LEGENDA: 

* - dla wywozu co 4 tygodnie 

^ - wywóz przy umowie co 2 
tygodnie 
Dodatkowy wywóz za po-
twierdzeniem u kierowcy. 

Miejscowości:
Chróścina, Wrzoski 
MIESIĄC            Dni wywozu (poniedziałek)
Styczeń (2011) 3,  10^*, 17,  24^, 31
Luty (2011) 7^*, 14, 21^, 28
Marzec (2011) 7^*, 14, 21^, 28
Kwiecień (2011) 4^*,  18^
Maj (2011) 2^*,  16^, 30^*
Czerwiec (2011) 13^,  27^*
Lipiec (2011) 11^,  25^*
Sierpień (2011) 8^,  22^*
Wrzesień (2011) 5^,  19^*
Październik (2011) 3^,  17^*, 31^
Listopad (2011) 7, 14^*, 21,  28^
Grudzień (2011) 5,  12^*,19,  27^(wt)
Styczeń (2012) 2, 9^*, 16, 23^, 30

Miejscowości:
Narok, Niewodniki, Żelazna 
MIESIĄC Dni wywozu ( wtorek)
Styczeń (2011) 4,  11^*, 18,  25^
Luty (2011) 1,  8^*, 15, 22^
Marzec (2011) 1,  8^*, 15, 22^, 29
Kwiecień (2011) 5^*,  19^
Maj (2011) 4^*(śd),  17^, 31^*
Czerwiec (2011) 14^,  28^*
Lipiec (2011) 12^,  26^*
Sierpień (2011) 9^,  23^*
Wrzesień (2011) 6^,  20^*
Październik (2011) 4^,  18^*
Listopad (2011)   2^(śd),  8, 15^*, 22,  29^
Grudzień (2011) 6,  13^*,20,  28^(śd)
Styczeń (2912) 3, 10^*, 17, 24^, 31

Miejscowości:
Dąbrowa, Sokolniki,  Prądy, Siedliska 
MIESIĄC Dni wywozu (czwartek)
Styczeń (2011) 7^ (pt), 13, 20^* 27
Luty (2011) 3^,  10, 17^*, 24
Marzec (2011) 3^, 10, 17^*, 24, 31^
Kwiecień (2011) 14^*, 29^ (pt)
Maj (2011) 12^*, 26^
Czerwiec (2011) 9^*, 24^(pt)
Lipiec (2011) 7^*, 21^
Sierpień (2011) 4^*, 19^(pt)
Wrzesień (2011) 1^*,  15^, 29^*
Październik (2011) 13^, 27^*
Listopad (2011) 4(pt), 10^, 17, 24^*
Grudzień (2011) 1, 8^, 15, 22^*, 30^(pt) 
Styczeń (2012) 5^, 12, 19^*, 26

Miejscowości:
Sławice, Ciepielowice, Lipowa, N. Jamka 
MIESIĄC Dni wywozu (piątek)
Styczeń (2011) 8^ (sob), 14, 21^* 28
Luty (2011) 4^,  11, 18^*, 25
Marzec (2011) 4^,  11, 18^*, 25
Kwiecień (2011) 1^, 15^*, 30^(sob) 
Maj (2011) 13^*, 27^
Czerwiec (2011) 10^*, 25^(sob)
Lipiec (2011) 8^*, 22^
Sierpień (2011) 5^*, 20^(sob)
Wrzesień (2011) 2^*, 16^, 30^*
Październik (2011) 14^, 28^*
Listopad (2011) 5(sob.),12^(sob), 18, 25^*
Grudzień (2011) 2,  9^, 16, 23^*, 31(sob.)
Styczeń (2012) 7^(sob), 13,  20^*, 27

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

I TERMIN (WIOSENNY) 
• Mechnice, Chróścina, Prądy, Siedliska, Karczów, Wrzoski, 
Dąbrowa 23.03 (ŚR)
• Sławice, Żelazna, Narok, Niewodniki, Ciepielowice, Nowa 
Jamka, Lipowa, Skarbiszów 24.03 (CZW)

II TERMIN (JESIENNY) 
• Mechnice, Chróścina, Prądy, Siedliska, Karczów, Wrzoski, 
Dąbrowa 28.09 (ŚR)
• Sławice, Żelazna, Narok, Niewodniki, Ciepielowice, Nowa 
Jamka, Lipowa, Skarbiszów 29.09 (CZW)

 WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 
PRAWA SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZ-
KOWA - ALE TO TAKŻE ŚWIADOME DZIAŁANIE 
NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE !

1 2

4 5

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
OPAKOWANIOWYCH SEGREGOWANYCH W WORKACH 2011 ROK

Miesiąc Dzień (wtorek)
Styczeń 11

Luty 8
Marzec 8

Kwiecień 12
Maj 10

Czerwiec 14
Lipiec 12

Sierpień 9
Wrzesień 13

Październik 11
Listopad 8
Grudzień 13

Styczeń (2012) 10

Pełne worki prosimy wystawiać przed posesję, do godz. 
8:00 rano, w dniach wg poniższego harmonogramu:

Aktualności

3
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 Wszystkie gimnazja w ostatnim 
czasie świętowały 10- lecie swojego ist-
nienia. Dla Publicznego Gimnazjum 
w Żelaznej obchody te były szczegól-
ne, ponieważ połączone z  5 rocznicą 
nadania szkole imienia Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego poety – żołnie-
rza Armii Krajowej.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w aurze całkiem odmiennej niż zazwy-
czaj, gdyż jesiennej – miały miejsce 
6 października 2010 r. (W maju Że-
lazna, jak wiele innych miejscowości 
w Polsce, została dotknięta klęską po-
wodzi.)
 Rozpoczęcie miało wymiar 
duchowy. W kościele pw. św. Miko-
łaja w Żelaznej Mszę św. sprawował 
biskup opolski Paweł Stobrawa wraz 
z ks. proboszczem Edmundem Sach-
tą, powierzając w niej intencje uczest-
ników obchodów.

Następnie na placu boiska szkolnego 
odbyła się część oficjalna uroczysto-
ści wraz z Apelem Poległych. Dyrektor 

Aurelia Wenzel oficjalnie przywitała 
przybyłych gości i złożyła podziękowa-

nia za pomoc w czasie powodzi obec-
nemu na obchodach Wójtowi Gminy 
Dąbrowa Markowi Lei oraz dyrekto-
rowi GZEASiP w Dąbrowie Januszowi 
Staszowskiemu. Głos zabrał również 
przedstawiciel Wydziału Oświaty UM 
Opola i SSIRO Jerzy Roszkowiak. 
Swoją obecnością na uroczystościach 
zaszczycili również: przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Ja-
nusz Wójcik, Honorowy Prezes Okrę-
gu Opolskiego Światowego Związku 
Żołnierzy AK kapitan Dariusz Dyba, 
przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Opolu Arkadiusz 
Smoliński, Dyrektor GOKiR w Dąbro-
wie Zbigniew Janowski i inni przedsta-
wiciele władz terenowych, dyrektorzy 
szkół zrzeszonych w SSIRO i sprzy-
mierzonych ze ŚZŻAK oraz dyrektorzy 
i pracownicy szkół i przedszkoli gminy 
Dąbrowa. Salwę honorową wykonali 

żołnierze Kompanii Honorowej 10 
Opolskiej Brygady Logistycznej Woj-
ska Polskiego pod dowództwem mjr  
Andrzeja Łydki. Tę część obchodów 
uświetniła piękną oprawą muzyczną 
Orkiestra Górnicza z Firmy Górażdże 
Cement w Choruli.
W budynku sali wiejskiej w Żelaznej 
odbyła się część artystyczna. Młodzież 
gimnazjum przygotowała montaż słow-
no – muzyczny pod moim kierunkiem 
oraz pani Małgorzaty Groszek – Bali-
gi.  W pierwszej części uczestnicy mo-
gli wsłuchać się w wiersze Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Z kolei recytacja 
poezji współczesnych poetów polskich 
skłaniała do refleksji nad wspomina-
ną rocznicą zbrodni w Katyniu i inny-
mi wydarzeniami z polskiej historii. 
Chwila ta sprzyjała zatrzymaniu się nad 
własnym życiem, życiem człowieka 
z człowiekiem. Jak zawsze, recytato-
rów wspierał chór szkolny, wykonujący 
piękne pieśni patriotyczne, który przy-
gotowała pani Małgorzata Litwiniec. 
Wszyscy goście zostali zaproszeni na 
ciepły posiłek. Przy kawie i słodkim 
poczęstunku można było delektować 
się rozmową.
Społeczność PG w Żelaznej raz jeszcze 
dziękuje przybyłym gościom za przy-
bycie i udział w uroczystościach. 

Anna Olender
                nauczycielka PG w Żelaznej

Jubileusze w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej
Szkoły, Przedszkola

 28 grudnia 2010 r. odbyły się „Zawody Świąteczno 
– Noworoczne” przygotowane przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji w Dąbrowie. Uczestnicy mogli zmierzyć 
się w dwóch dyscyplinach sportowych: tenisie stołowym 
i  w szachach.
 Rozgrywki tenisa stołowego, podczas grudniowych 
zawodów, są swego rodzaju „rozgrzewką” przed corocznym 
turniejem tenisa stołowego im. Kazimierza Turki (najbliż-
sza edycja turnieju odbędzie się już w lutym, w świetlicy 
wiejskiej w Żelaznej). Wysoką formę zaprezentowali: Ja-
nusz Cisowski, Tomasz Gajda oraz Krzysztof Węgliński. 
Zajęli oni odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce 
w turnieju tenisa stołowego
 Z kolei do rywalizacji, o miano najlepszego szachi-
sty w naszej gminie, przystąpiło sześciu zawodników. Naj-
lepszy wynik uzyskał Adam Daszkiewicz. Kolejne miej-
sca przypadły Józefowi Kościelnemu oraz Bogusławowi 
Dziedzic.

Zwycięzcy otrzymali puchary i upominki ufundowane Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbro-
wie.

Zawody Świąteczno - Noworoczne w Ciepielowicach
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OPS

 Dnia 8.12.2010r. w Zespole Szkół 
w Chróścinie, odbyła się III edycja Gmin-
nego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym i o Gminie Dąbrowa pt. 
„Gmina Dąbrowa - poznajmy ją bliżej”. 
Konkurs podzielony był na dwa etapy.
W I części uczniowie pisali wypracowania 
na jeden z podanych tematów:
1) „Realizacja idei samorządności w Gmi-
nie Dąbrowa”;
2) „Gmina Dąbrowa na przestrzeni 20 lat 
polskiego systemu prawa samorządowe-
go”;
3) „Gmina Dąbrowa w 2050 r.”;
4) „Jestem radnym Rady Gminy Dąbrowa 
– moje plany i zamierzenia”.
Prace te oceniało jury w składzie Wójt Gmi-
ny Dąbrowa Marek Leja, Dyrektor GOKiR 
w Dąbrowie Zbigniew Janowski oraz V-ce 
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa 
Marek Wocka. Prace te zostały już skiero-
wane do odpowiednich kierowników jed-
nostek w urzędzie bo jasno z nich wynika 
jakie oczekiwania wobec gminy mają mło-
dzi ludzie. Z części z nich, oczywiście tych, 
które są w zakresie kompetencji gminy na 
pewno skorzystamy zapewniał Wójt w sło-

wie skierowanym do uczestników.
W II etapie uczestnicy rozwiązywali test, 
w którym sprawdzano ich wiedzę o Gminie 
Dąbrowa. Pytania dotyczyły między inny-
mi:
-Statutu Gminy
-Statutu Sołectw
-Ustawy o Samorządzie Terytorialnym.
W konkursie uczestniczyło dziesięcioro 
uczniów z trzech gimnazjów z terenu 
gminy Dąbrowa. Trzech reprezentantów 
z Zespołu Szkół z Dąbrowy, jeden z Zespo-
łu Szkół z Chróściny oraz sześciu z Publicz-
nego Gimnazjum w Żelaznej. Przygotowu-
jąc się do tego konkursu uczniowie zdobyli 
nową wiedzę o swojej gminie oraz poznali 
osoby odpowiedzialne za to co dzieje się 
w naszym najbliższym otoczeniu. Wiedza 
ta powinna procentować w dalszym doro-
słym życiu.
Nad przebiegiem tego etapu zmagań kon-
kursowych czuwało jury, w skład którego 
wchodził Wójt Gminy Dąbrowa Marek 
Leja oraz V-ce Przewodniczący Rady Gmi-
ny Marek Wocka.
Cenne nagrody dla uczestników min. 
wieżę hi-fi, przenośne dvd oraz ramkę 

elektroniczną ufundował Wójt Gminy 
Dąbrowa. Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz kubek z logiem 
gminy Dąbrowa.                

Michał Krause
                                      PG w Żelaznej

Wyniki III edycji konkursu „Gmina Dąbrowa - poznajmy ją bliżej”

 22 grudnia 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dą-
browie zorganizował spotkanie wigilijne dla osób samotnych 
i ubogich. Te spotkania, to już tradycja w naszej Gminie. Jak co 

roku, na wigilijnym 
stole króluje wówczas 
opłatek, barszcz z usz-
kami i pierogi. Lecz nie 
obfitość potraw, czy 
ich wyszukany smak 
jest najważniejszy, 
lecz atmosfera, która 
sprawia, iż samotni 
ludzie chociaż przez 
chwilę czują klimat ro-

dzinnego domu, ciepła, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. 
Wśród gości zaproszonych na spotkanie wigilijne byli:  Wójt Gmi-
ny Marek Leja, ksiądz Marcin Bonk, obecne były również dzieci 
ze świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie z wychowawczynią 
Kamilą Lasotą. Dzieci przygotowały występ, którego tematem 
były narodziny Jezusa. Kolędy i wiersze stworzyły świątecz-
ny klimat, który udzielił się wszystkim obecnym. Łamano się 
opłatkiem, składano sobie serdeczne życzenia. 
 Wspólne śpiewanie kolęd i smak świątecznych potraw 
zbudowały nastrój, pełen ciepła i troski o drugiego człowieka. 
Takie chwile uświadamiają nam, że wspólnie coś znaczymy, po-
jedynczo jesteśmy tylko samotnymi ludźmi.

K. Lasota

Spotkanie Wigilijne 2010

Klasyfikacja konkursowa:
I miejsce: Michał Krause 
PG Żelazna
II miejsce: Sandra Knop 
PG Żelazna
III miejsce: Natalia Słabowska 
ZS Dąbrowa

 
       12-go grudnia  wzorem ubiegłych lat szkoła w Chróści-
nie zorganizowała Kiermasz Bożonarodzeniowy, który 
cieszył się imponującą frekwencją. Wśród naszych go-
ści byli między innymi Wójt Gminy – Marek Leja oraz 
radni gminy. W tym roku uczniowie przygotowali wy-
jątkowy, muzyczno-słowny montaż, który chwytał za 
serca zgromadzonych gości.  Wzruszającą inscenizacją 
jasełek wprowadzili w bożonarodzeniowy nastrój swoich 
rodziców,krewnych i nauczycieli.
    Scenariusz programu artystycznego opracowali wycho-
wawcy klas, natomiast o oprawę muzyczną zadbała  na-
uczycielka muzyki. Na koniec wszyscy złożyli sobie ży-
czenia wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Podczas całego kiermaszu trwała loteria fantowa oraz 
sprzedaż książek, absolutnie niepowtarzalnych stroi-
ków i kart świątecznych. Jak każdego roku można było 
zaopatrzyć się w pyszne ciasta, ciasteczka, pierniki pieczo-
łowicie wykonane przez uczniów oraz  prażone orzechy.  
Popularnością cieszyła się grochówka, pieczona kiełbaska 
i chleb ze smalcem. Na świeżym  powietrzu można było 
ogrzać się przy płomieniach ogniska.
     Ciekawe stroje zaangażowanych organizatorów przy-
kuwały uwagę nie tylko dzieci. Czarownice, czarodzieje,  
Mikołaje, diabełki, aniołki a również Fiona, Asterix i Obe-
lix  patronowali przebiegowi imprezy.

k. gołębiowska-jarek

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY W CHRÓŚCINIE
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Gmina Dąbrowa w 2050r.
 
 Pewnego słonecznego dnia, kiedy nikt się tego nie spo-
dziewał, naukowcy wykryli niezidentyfikowany obiekt lecący 
w stronę naszej planety. Został on znaleziony niedaleko Marsa, 
gdzie znajdowała się dopiero co powstała kolonia ludzka. Obliczo-
no jednak, że trafi on na Ziemię. Super nowoczesna technologia 
umożliwiła wyliczenie, kiedy obiekt zakończy swoją podróż. Nie 
leciał ze zbyt dużą prędkością, a jego datę dotarcia do celu wy-
znaczono na 15 sierpnia 2050 roku, czyli cztery lata po wykryciu 
przybyszów. Okazało się, że jest to coś na kształt statku kosmicz-
nego. Był więc czas by przygotować się na najgorsze. Wszystkie 
państwa rozpoczęły masowe zbrojenia i opracowywanie technolo-
gii pozwalających pokonać kosmitów.
 W końcu nadszedł dzień sprawdzenia naszych przygo-
towań, lecz ktoś z obcych popełnił błąd w obliczaniu trajektorii 
lądowania i statek rozbił się w Polsce niedaleko miasta Opole na 
Śląsku. Przerażenie malowało się na twarzach ludzi tam mieszkają-
cych. Terytorium te należało do gminy Dąbrowa. Wydawało się, że 
nikt nie przeżył, ale w końcu ze statku wyszła delegacja kosmitów 
bardzo podobnych do ludzi. Mieli trochę większe czaszki, a gładka 
skóra połyskiwała niebieskim kolorem. U rąk i nóg zamiast pięciu 
palców, mieli trzy, zakończone długimi pazurami. Okazało się, że 
byli nastawieni pokojowo. Delegacja Ziemian składająca się m.in. 
z wójta powitała przybyszów. Zostali oni ciepło przyjęci. Próbo-
wano się z nimi porozumieć na różnorakie sposoby. Większość 
uważała, że kluczem do sukcesu jest język migowy.
 Niedługo potem wynaleziono translatory, które umoż-
liwiły komunikację. Chcieli oni poznać nas bliżej, zobaczyć jak 
żyjemy tu, na Ziemi. Zawarto układ, że jeśli oni podzielą się swoją 
technologią, to my też to zrobimy. Postanowiono pokazać obcym 
rozwiązania zastosowane w naszej gminie. Powołano do tego spe-
cjalny zespół składający się z wójta, zastępcy i kilku innych urzęd-
ników. Trasa wycieczki biegła przez prawie każde z sołectw. Wójt 
rozpoczął słowem wstępu:
-Od roku 2015 wszystko kierowało się ku rozwojowi ekologii, 
szkolnictwa i poprawie warunków życia. Zamiast węgla kamien-
nego, zaczęto wykorzystywać na dużą skalę alternatywne źródła 
energii takie jak np. energia słoneczna. Znajdujemy się teraz w Dą-
browie. To tutaj mieści się urząd gminy. W 2040r. zbudowano tutaj 
jedną z największych elektrowni atomowych w Polsce. Wraz ze 
wzrostem poziomu technologicznego, wzrosło też zapotrzebowa-
nie na energię. Niedaleko znaleziono złoża uranu. Stąd pomysł 
wybudowania tu tego obiektu. W zamku znajduje się nasze labo-
ratorium, w którym pracują najlepsi specjaliści w kraju. Głównie 
szukają sposobu na podróże międzyplanetarne, a później mię-
dzygalaktyczne. Mamy nadzieję, że dacie nam jakieś wskazówki. 
O! To jest profesor Józef Kowalski. Będzie pomagał opowiadać mi 
o naszych najnowszych osiągnięciach. Dzień dobry panie Józefie. 
– powiedział wójt.
- Witam serdecznie. Niezwłocznie przybyłem na wezwanie. Są też 
nasi wyjątkowi goście. Zawsze interesowałem się życiem poza-
ziemskim. Zdaje się, że możemy przejść do następnego sołectwa. 
Proszę wsiąść do pojazdu – odpowiedział pan Kowalski. Wszyscy 
weszli do dużego samochodu przypominającego lewitującą limu-
zynę.
- O tych samochodach powiemy więcej, kiedy dotrzemy do Sławic 
– przekonująco poinformował wójt.
 Drugi przystanek zaplanowano w Mechnicach. Jako, że 
zastępca wójta był znawcą sportu, to on zabrał głos.
- W 2030r. wymyślono nową dyscyplinę sportową, a mianowicie 
podniebna formuła. Kierowcy ścigają się w aerodynamicznych 
latających bolidach o dużym przyspieszeniu i prędkości. Stoi tu 

nowoczesny tor, na którym odbywają się ważne imprezy sportowe, 
takie jak Mistrzostwa Polski.
 Następnie zatrzymano się w Chróścinie. Wójt pochodzą-
cy z tej wsi, opowiedział o niej kilka słów:
- Chróścina została bardzo mocno rozwinięta jeśli chodzi o eduka-
cję. Znajdują się tu najlepsze szkoły w województwie o niezwy-
kle wysokim poziomie nauczania. Uczniowie zdobywają wysokie 
miejsca na różnych konkursach lub olimpiadach przedmiotowych. 
Sale są bardzo dobrze wyposażone. Na każdej ławce stoi komputer 
z hologramowym wyświetlaczem. Obok wybudowano niezwykłą 
salę gimnastyczną. Zazwyczaj nasi absolwenci bardzo dużo osią-
gają w życiu – zakończył wójt.
 Kolejnym przystankiem był Narok. Tutaj głos zabrał pro-
fesor:
- W Naroku postawiliśmy na energię słoneczną. Mieści się tutaj 
największa w Europie elektrownia słoneczna, wykorzystująca 
efekt promieniowania gwiazd. Połączyliśmy nanotechnologię 
z biotechnologią, dzięki czemu ogniwa fotowoltaiczne dopaso-
wują się do zmiennego promieniowania, wykorzystując również 
światło odbijane od księżyca. Rozsyłamy energię na cały świat za 
pomocą wiązek laserowych. Największymi odbiorcami są Chiny 
i Stany Zjednoczone – chwalił się profesor. Wójt przejął inicjaty-
wę, z poważną miną zwrócił się do gości:
-Drodzy przyjaciele. Potrzebujemy waszej pomocy. Dostaliśmy 
zlecenie od NASA, by dostarczyć wyprodukowaną przez nas ener-
gię na Marsa. Liczę na was – uśmiechnął się wójt. Kosmici podno-
sząc swoje ręce oznajmili:
-Obiecujemy zrobić co w naszej mocy, by wam to umożliwić.
 Piąty przystanek znajdował się w Niewodnikach. Miesz-
kająca tu pani dr Grażyna Nowak, przewodnicząca Komisji Eko-
logicznej, swoim cichym głosem rozpoczęła wykład o roślinach 
energetycznych:
-Tereny zalewowe okazały się doskonałym miejscem do uprawy 
specjalnego gatunku krzewu, którego nazwano Dębem Niewod-
nickim. Po modernizacji elektrowni Opole w Brzeziu w 2020r., 
tradycyjny węgiel kamienny zastąpiono paliwem produkowanym 
w Niewodnikach – zakończyła pani doktor.
Następnie zatrzymali się w Żelaznej. Głos zabrał profesor Kowal-
ski:
-Żelazna zainwestowała w biogazownie. Substratem są specjalnie 
zmodyfikowane buraki, które w procesie fermentacji beztlenowej 
rozkładają się na biogaz. Wydajność produkcji jest tak duża, że 
połowę sprzedajemy za granicę – wyrecytował profesor.
 Ostatnią wizytę zaplanowano w Sławicach. Wójt docze-
kał się na swoją kolej, ponieważ był znawcą nowoczesnych środ-
ków transportu. Powiedział:
-W Sławicach od roku 2035, produkujemy znane na całym świecie 
Lellkoloty. Nie mają one kół, dlatego zły stan nawierzchni nie po-
woduje wypadków drogowych. Nowoczesny system automatycz-
nego pilota pozwala czas przejazdu wykorzystać do wypoczynku 
i relaksu. Zakład został bardzo mocno zautomatyzowany. Zatrud-
nia niewielką ilość osób, a mimo to dzienna produkcja to 5400 
Lellkolotów.
 Po intensywnej i pełnej wrażeń wycieczce, wszyscy wró-
cili do Dąbrowy. Spotkanie to zaowocowało wymianą doświad-
czeń i wzajemną współpracą na przyszłe lata. Kosmici pomagali 
w wysłaniu energii na Marsa, a Gmina Dąbrowa w odbudowywa-
niu statku, by umożliwić przybyszom powrót do domu.

Michał Krause
Kl. IIIb 

PG w Żelaznej

Konkursy

Wypracowanie zwycięzcy III edycji Konkursu „Gmina Dąbrowa - poznajmy ją bliżej”
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 Mieszkańcy Naroka  spotkali się 5 grudnia na 
Spotkaniu Adwentowym połączonym z Mikołajkami, aby 
wspólnie przeżyć piękne i pełne zadumy chwile. Uroczystość 
miała miejsce w świetlicy wiejskiej, a udało się ją zorganizo-
wać dzięki wielkiemu zaangażowaniu przewodniczącej Rady 
Sołeckie Krystyny Lisson , Liderki Odnowy Wsi w Naroku  
Sabiny Urban, Edeltraudy Mateja oraz wsparciu wielu spon-
sorów.
Uczestników spotkania przywitała serdecznie Maria Sikora, 
autorka i realizatorka projektu „Oh, wie schön ist Weihnach-
ten”, na przeprowadzenie którego pozyskała fundusze z Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec oraz ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń Spo-
łeczno - Kulturalnych w Polsce. To kolejny projekt realizo-
wany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we 
współpracy z Kołem Mniejszości Niemieckiej w Naroku. Ce-
lem projektu były zajęcia warsztatowe związane ze zbliża-
jącymi się Świętami Bożego Narodzenia. Uczestnicy projektu 
mieli okazję nauczyć się wykonywania drobnych upominków, 
ozdób oraz kartek świątecznych z wykorzystywaniem różnych 
materiałów i technik plastycznych. Szczególną atrakcją było 
pieczenie oraz ozdabianie pierników i ciasteczek. Wieczór 
adwentowy był okazją zaprezentowania wytworów warsztato-
wych wykonanych w ramach projektu  oraz obdarowania nimi 
uczestników spotkania. Uczniowie miejscowej szkoły przed-
stawili  inscenizację w języku polskim i niemieckim wprowa-
dzając wszystkich w świąteczną atmosferę. Uczestnicy spotka-
nia byli oczarowani i poruszeni wspaniałym przedstawieniem, 
przepiękną dekoracją oraz ręcznie wykonanymi upominkami. 
Przy wspólnym stole adwentowym suto zastawionym ciastem, 
owocami i tradycyjnymi piernikami zasiadło blisko osiem-
dziesiąt osób. Następnie wielce oczekiwana wizyta Mikołaja, 
który obdarował wszystkie dzieci paczkami.
Liczny udział i serdeczna atmosfera są dowodem, że takie 
spotkania są bardzo potrzebne, bo służą integracji miesz-
kańców i kultywowaniu tradycji.

Komitet Organizacyjny Spotkania Adwentowego

Spotkanie Adwentowe w Naroku
Stowarzyszenia, Organizacje

Spotkanie Opłatkowe w Naroku
 Tradycją już się stało, że w Szkole Podstawowej w Na-
roku w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia organizowane 
jest spotkanie opłatkowe dla uczniów, nauczycieli, rodziców 
i zaproszonych gości. Każdorazowo Wigilia organizowana jest 
przez uczniów klasy szóstej, ich rodziców i wychowawcę. W tym 
roku to wspaniałe wydarzenie szóstoklasiści przygotowali pod 
kierunkiem wychowawcy Iwony Adam. Swoją obecnością za-
szczycili nas licznie zaproszeni goście i nasi przyjaciele, wśród 
których byli również Wójt Marek Leja i Przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Wieczorek. Uczniowie zaprezentowali montaż poe-
tycki, mówiący o miłości i przebaczeniu, nawiązujący swą treścią 
do nauki naszego patrona Jana Pawła II. Do programu wplecio-
ne zostały elementy regionalizmu, pochodzące z realizowanej 
w szkole innowacji „Ta Ziemia od innych mi droższa”. 
Na stole królowały tradycyjne potrawy przygotowane przez ro-
dziców szóstoklasistów, którzy włożyli olbrzymi wkład i serce 
w organizację uroczystości. Uczniowie przekazali dyrektorowi 
Szkoły Przemysławowi Gajosowi zapaloną świecę - symbol na-
rodzonego Jezusa. Dzielenie się opłatkiem i składanie osobistych 

życzeń poprzedziła modlitwa poprowadzona przez księdza pro-
boszcza Witolda Walusiaka.
Wigilia w szkole w Naroku jest jedną z najpiękniej obchodzonych 
tradycji. 

Opracowała:
                                           Iwona Adam
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 Dla większości z nas czas oczekiwania na Boże Naro-
dzenia jest okresem szczególnym. Ulegamy wtedy magii tych 
świąt, niezależnie od tego czy powodują nami względy religij-
ne, rodzinne, czy też perspektywa odpoczynku i przyjemności 
obdarowywania się prezentami w świąteczny czas.
Każda szkoła na swój sposób przeżywa ten radosny okres. 
Przeżyjmy go jeszcze raz  z uczniami sławickiej szkoły.
Jak co roku w pierwszą niedzielę adwentu urządziliśmy kier-
masz. Drogę do szkoły wyznaczały lampiony, na stoiskach 
tradycyjnie sprzedawano uczniowskie rękodzieła,  a w kawia-
renkach, gościom serwowano kawę, ciasto i pieczone jabłka. 
Zapachniało świętami! 
 7 grudnia, nazajutrz po odwiedzinach świętego 
Mikołaja wzorem lat ubiegłych pojechaliśmy do opery we 
Wrocławiu na baśń muzyczną „Alicja w krainie czarów”. 
Kolejnym wydarzeniem grudnia było tradycyjne spotkanie ad-
wentowe zorganizowane przez Koło Mniejszości Niemieckiej 

w Sławicach. W niedzielne popołudnie, podobnie jak w latach 
poprzednich, zaprezentowaliśmy przybyłym gościom program 
artystyczny. To miłe, nastrojowe spotkanie pokazało, iż ucz-
niowie naszej szkoły to młodzi obywatele Europy, którzy na 
scenie ze swobodą posługują się zarówno językiem polskim, 
niemieckim, jak i angielskim.                       
 Ulegamy też w grudniu „pozytywnej modzie” na 
świąteczne czynienie dobra. W tym roku urządziliśmy zbiór-

kę darów dla Domu Dziecka w Chmielowcach. Przekazali-
śmy młodym pensjonariuszom: ozdoby choinkowe, słodycze, 
owoce i materiały papiernicze. Nie po raz pierwszy uczniowie 
ze Sławic uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych. 
Kilka miesięcy wcześniej uczestniczyli w akcji charytatywnej 
„Pola nadziei”. Uczniowie zrobili wtedy z bibuły kilkadzie-

siąt żonkili, które potem sprzedawali wraz z wolontariuszkami 
z Liceum Ekonomicznego w Opolu, pozyskując środki na ho-
spicjum dziecięce. Podsumowaniem akcji był uroczysty, gru-
dniowy koncert w którym uczestniczyło dwoje wolontariuszy 
ze szkoły w Sławicach. 
 Pięknie spędziliśmy też w szkole ostatni dzień przed 
feriami świątecznymi. Były klasowe wigilie, wspólne kolę-
dowanie z udziałem mieszkańców Sławic, a na zakończenie 
warsztaty malowania bombek. Pod okiem fachowców 
dzieci mogły pomalować ogromną bombkę  i napisać na 
niej dedykację. Dzieci najczęściej dedykowały swoje dzieła 
swoim rodzicom. Bo to ich kochają najbardziej, czy to przed 
świętami, czy po świętach.
                                                                Barbara Ottenbreit

Uroki grudnia w sławickiej szkole

 Święta- na te dni czekamy cały rok. Czekają naj-
młodsi, ale także nieco starsi, by podzielić się opłatkiem 
z najbliższymi, życząc sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na następne 365 dni. Dzieci wyczekują pierwszej gwiazdki 
i prezentów, które w cudowny sposób znajdą się pod choinką. 
Prezenty cieszą nie tylko dzieci, ale myślę, że nas dorosłych 
również. I takim prezentem dla rodziców naszych przedszko-
laków było przedstawienie pt.: „Świąteczne Aniołki”. Przygo-
towane zostało przez dzieci z PP w Chróścinie pod czujnym 
okiem ich opiekunów. 
 W tym roku, po raz pierwszy, spotkanie świąteczne 
odbyło się w nowej świetlicy we Wrzoskach. Na wielkiej sali 
zgromadzili się zaproszeni goście oraz rodzice, oczekujący 
na występy swoich pociech. Przy akompaniamencie p. Czarka 
na scenie pojawiły się zastępy anielskie, począwszy od tych 
najmłodszych – zimowych, które obsypały cały świat białym 
puchem i tych nieco starszych – pracowitych, które przystroiły 
świątecznie choinki, a skończywszy na aniołkach, które ob-

darowały wszystkie dzieci podarunkami. W przedstawieniu 
nie zabrakło również kolędników – wędrowników, którzy 
w rytmie rock&roll-a obwieścili światu radosną nowinę. 
A kiedy w miasteczku dowiedziano się o narodzeniu Jezusa 
i zapanował świąteczny nastrój, z ust zebranych gości i chórów 
anielskich popłynęła kolęda „Wśród nocnej ciszy”.
          Dziękując wszystkim przybyłym na to uroczyste, świą-
teczne spotkanie gościom, składamy życzenia zdrowia oraz po-
myślności w Nowym Roku : 

             „Niech przez jakiś czas zostanie w nas,
           świąteczny zapach ciasta,

       by tak, jak ptak, gdy minie rok
            w rodzinne wrócić gniazda.

    Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia,
     łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia.”

                                                                                               
                                                                        Opracowała

                                                               Agnieszka Iwańska

Świąteczne Aniołki

Szkoły, Przedszkola



 Współczesne aranżacje kolęd 
i pastorałek zaprezentował zespół A Po 
Co Nam Próby, podczas koncertu w koś-
ciele parafialnym we Wrzoskach. Wy-
stępu w drugą niedzielę stycznia słuchało 
kilkudziesięciu mieszkańców naszej gmi-
ny. Nowoczesne brzmienie nadane przez 
muzyków, sprawiło że tradycyjne bożona-
rodzeniowe pieśni zabrzmiały niezwykle 
świeżo i energetycznie, nie tracąc nic ze 

swej podniosłości. Występ młodych mu-
zyków z Nysy został bardzo ciepło przy-
jęty przez słuchaczy, w imieniu których 
wypowiedział się ks. Proboszcz Hubert 
Łysy. Podkreślił nie tylko profesjonalizm 
wykonania i piękno głosów wokalistek, 
ale przede wszystkim umiejętność tchnie-
nia nowego ducha w znane wszystkim 
utwory. 
Zespół A Po Co Nam Próby złożony jest 
z młodych muzyków, absolwentów Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu. Lide-
rem grupy jest basista Łukasz Chomiak, 
który tłumacząc nazwę grupy powiedział, 
że była dziełem przypadku, wynikłe-
go z braku czasu na próbę przed jednym 
z koncertów. Profesjonalizm występu-
jących w Zespole muzyków sprawił, że 
występ się udał także bez przeprowadza-
nia próby generalnej i taka nazwa już zo-

stała. W skałd zespołu wchodzą: Monika 
Stonoga- wokal, Magda Seretny – wokal, 
Elżbieta Stonoga - altówka, Jacek Stonoga 
- gitara elektroakustyczna, Łukasz Cho-
miak – bas i Marek Wolak – cajon. Grupa 
jest w przeddzień wydania własnej płyty, 
a mieszkańcom Gminy pozostaje mieć na-
dzieję, że muzyków z A Po Co Nam Próby 
jeszcze usłyszymy na występach w naszej 
gminie.                                     

z.janowski

Koncert kolęd we Wrzoskach

Klasyfikacja Końcowa Turnieju Piłki Nożnej Halowej 

„HATTRICK”

miejsce I
Bongo Opole

miejsce II
Wrzoski (I)

miejsce III
FC Ciepielowice

miejsce IV
Bongo Karczów

miejsca V-VIII
Gazownik Wawelno, Grom Team, LZS Sławice, 
LZS Żelazna
miejsca IX-XII
III LO, LZS Narok, LZS Niewodniki, LZS Wrzoski (II)

 II TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ HATTRICK
 15 stycznia, na sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Chróścinie, został rozegrany II Noworoczny Turniej Pił-
ki Nożnej Halowej „Hattrick”. W rozgrywkach wzięło udział 
dwanaście zespołów – 9 z gminy Dąbrowa, 2 z Opola oraz jeden 
zespół z Wawelna.
Zawody rozgrywane były w dwóch etapach. Najpierw odbyła się 
faza grupowa. Z czterech grup awans do fazy pucharowej uzyska-
ło 8 drużyn. O kolejności w grupie decydowała  ilość zdobytych  
punktów i lepszy bilans bramkowy.
Do półfinałów awansowały drużyny: Bongo Karczów, LZS 
Wrzoski (1) oraz Bongo Opole i FC Ciepielowice. W przy-
padku pierwszego półfinału, zespół z Wrzosek pokonał piłkarzy 
z Karczowa 2:0. Z kolei w drugim półfinale, czas regulaminowy 
nie wystarczył, aby wyłonić zwycięzcę – spotkanie zakończyło 
się remisem 2:2. W serii rzutów karnych, lepsi okazali się zawod-
nicy Bongo Opole, którzy pokonali FC Ciepielowice 7:6.

W meczu o pierwsze miejsce w turnieju „Hattrick” piłkarze 
Bongo Opole pokonali LZS Wrzoski 3:0 i zwyciężyli w rywa-
lizacji. Trzecie miejsce przypadło zespołowi z Ciepielowic, po 
wygranej 2:1 z Karczowem. Najlepsze drużyny otrzymały Pu-
chary Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Zawod-
nikiem Turnieju wybrany został Tomasz Gajda z Ciepielowic, 
który w nagrodę otrzymał piłkę. 
Mecze rozgrywano po 12 minut, bez zmiany stron. Na prze-
biegiem rywalizacji w duchu Fair-Play czuwali niezawodni: 
Wojciech Korzekwa i Józef Gerc z Karczowa, którym należą 
się serdeczne podziękowania.
Podczas turnieju, tradycyjnie już, został rozegrany mecz poka-
zowy pomiędzy Pracownikami Urzędu Gminy Dąbrowa oraz 

Radnymi Rady Gminy Dąbrowa, których w tym roku wspierali 
sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich. Po dwudziestu minutach 
gry (dwie połowy po 10 minut), padł remi 5:5. O zwycięstwie 
zdecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy 
drużyny radnych (5:3). Spotkanie rewanżowe pomiędzy tymi ze-
społami zostanie rozegrane jeszcze w tym roku, podczas Festynu 
Dębowego, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Dą-
browie. gokir


