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Prezydent Arkadiusz Wiśniewski przy udziale Rady Miasta Opola chce przejąć kilkanaście sołectw z 5 podopolskich gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa. Oprócz wiosek z tych gmin prezydentowi zależy na przejęciu Elektrowni
z Dobrzenia, centrum handlowego “Turawa Park” oraz z naszej gminy terenu inwestycyjnego Karczów - Wrzoski z firmą Clatronic
i olbrzymim potencjałem na przyszłość. Wszystko to w imię rozwoju regionu, bez jakiejkolwiek analizy dotyczącej dotychczasowego
i przyszłościowego funkcjonowania wymienionych gmin. Sposób przedstawienia koncepcji mieszkańcom (poprzez gazetę), tempo
prac nad uchwałą (5 dni) i wypowiedzi niektórych wysokich urzędników Ratusza o posiadaniu „przełożenia na Warszawę” budzą
olbrzymie emocje, tak w miejscowościach anektowanych, jak i w pozostałej części gmin oraz obawę mieszkańców, że cały „plan
Wiśniewskiego” może zostać zrealizowany bez naszej zgody i ponad naszymi głowami. W dzisiejszym numerze gazety przybliżamy
wszystkim mieszkańcom tą sprawę, gdyż ma to fundamentalne znaczenie dla przyszłości całej gminy Dąbrowa, czyli wszystkich 15
miejscowości.
reklama
Najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia, wypełnionych radością
i miłością, dobrocią od ludzi
i wzajemną życzliwością. Niezwykłości Wigilijnego wieczoru dającej siły
i inspirację do działania na zbliżające się dni Nowego Roku.
Niech pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Państwu przez
cały Nowy Rok 2016.
Wójt Gminy Dąbrowa
MAREK LEJA

lek.med. Mariusz Bednarski
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek
w godzinach 16.00 do 18.00
konsultacje, porady, recepty, zwolnienia lekarskie
w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2
Rejestracja wizyt wyjazdowych i szczegółowe
informacje pod nr telefonu 501 450 037

INFORMACJE

“Plan Wiśniewskiego”

Wzięci z zaskoczenia

Pierwszy artykuł o planach prezydenta Opola ukazał się
w lokalnej gazecie 20 listopada i wywołał zrozumiałą burzę, tak wśród mieszkańców, jak i wójtów i burmistrza
gmin, których sprawa dotyczyła. Już kilka dni później
(mimo zapowiedzi, że taka uchwała wymaga analiz i zapoznania się z nią przez komisje, i że trafi pod obrady dopiero pod koniec grudnia) na sesji w dniu 26 listopada !!!
radni Opola podjęli uchwałę „w sprawie zmiany granic
Miasta Opola”. Tempo prac jest zawrotne, gdyż prezydent założył sobie złożenie wniosku do Ministra Administracji do 31 marca 2016 roku, aby zgoda Rady Ministrów
poprzez rozporządzenie mogła zaowocować przejęciem
naszych wiosek od dnia 1 stycznia 2017 roku. Dzisiejsze
ustawodawstwo prawne w tej sprawie mówi tylko o konieczności przeprowadzenia konsultacji lub referendum
wśród mieszkańców. Wyniki konsultacji i referendum
mają tylko charakter opinii i nawet wyraźny sprzeciw
mieszkańców może nie zablokować skutecznie procedury
„powiększenia Opola”

UCHWAŁA NR XVIII/320/15
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2015 r. poz. 1515) - Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany
granic Miasta Opola polegającej na włączeniu do terytorium
Miasta Opola części niżej wymienionych obszarów sąsiednich gmin tj.:
1) z gminy Dąbrowa:
a) części obszaru sołectwa Karczów,
b) obszaru sołectwa Sławice,
c) obszaru sołectwa Wrzoski;
2) z gminy Dobrzeń Wielki:
a) obszaru sołectwa Borki,
b) częć obszaru sołectwa Brzezie,
c) obszaru sołectwa Czarnowąsy,
d) części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały,
e) obszaru sołectwa Krzanowice,
f) obszaru sołectwa Świerkle;
3) z gminy Komprachcice:
a) obszaru sołectwa Chmielowice,
b) obszaru sołectwa Żerkowice;
4) z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów;
5) z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada;
- określonych na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie proponowanej zmiany granic
Miasta Opola określonej w § 1 w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr XLI/424/2004 Rady Miasta Opola z
dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Marcin Ociepa
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Artykuł 4 ustawy o samorządzie gminnym

Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice;
2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice;
3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane
także na wniosek zainteresowanej rady gminy.
3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu
na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.
4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie
jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny
i charakter zabudowy.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.
Art. 4a. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust.
1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice
powiatów lub województw – dodatkowo opinii odpowiednich rad
powiatów lub sejmików województw, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin
lub granic miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części
obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy
mogą zostać ograniczone do:
1) mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą –
przez odpowiednie rady gmin;
2) mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatów lub województw – przez odpowiednie rady powiatów lub
sejmiki województw.
3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1,
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię,
wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
4. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, o którym mowa w art. 4c, konsultacji z mieszkańcami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się.
Art. 4b. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust.
1, na wniosek rady gminy wymaga:
1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez
tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz
niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku;
2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatów lub
województw – opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików
województw;
3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych
wnioskiem.
2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4a
ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust.
1, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za
pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz
dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.
Art. 4c. 1. W sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy może być przeprowadzone
referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców.
2. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum, o którym mowa
w ust. 1, wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli,
o której mowa w art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym. (...)
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Potrzebna jest mobilizacja całej gminy

Przyszłość pod znakiem zapytania

Gmina to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej, która z mocy prawa powołana
jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażona w materialne
środki umożliwiające realizację nałożonych jej zadań.
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Rolę gminy szczegółowo określa
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Powołując się na powyższą definicję widać wyraźnie, że
w wyniku działań miasta Opola i jego prezydenta przynajmniej dwa aspekty zawarte powyżej ulegną zachwianiu.
Po pierwsze: zostanie rozerwany związek społeczności lokalnej, który poprzez uwarunkowania historyczne, funkcjonalne, wspólnotowe, urbanistyczne tworzył przez dziesięciolecia jedną całość. Ostatnie tego typu działania w naszej
gminie miały miejsce w okresie komunistycznym, gdy w
1975 roku Bierkowice z gminy Chróścina, zostały włączone
do Opola. Ale przecież teraz mamy demokrację, a nie „komunę” i zdanie mieszkańców powinno być najważniejsze.
Po drugie: znacząco zostaną ograniczone środki umożliwiające realizację nałożonych gminie zadań. Uszczuplenie
budżetu o kwotę ponad 2 miliony złotych rocznie (tabelka
obok) doprowadzi do sytuacji uniemożliwiających spłatę
zadłużenia zaciągniętego na budowę kanalizacji w ramach
ISPY 1 (7 miejscowości) oraz kanalizacji wsi Żelazna. Zabraknie środków w budżecie na nowe planowane w kolejnym programowaniu unijnym 2015-2020 przedsięwzięcia
i inwestycje. Brak środków na wkład własny uniemożliwi
wykonanie takich zadań jak np. zagospodarowanie centrum
wsi Ciepielowice czy budowa kanalizacji w Skarbiszowie.
Niezbędna będzie reorganizacja siatki szkół i przedszkoli
z likwidacją gimnazjum w Żelaznej (chyba, że gimnazja zostaną wcześniej odgórnie zlikwidowane).
Dziś w miejscowościach, które nie są przewidziane do przyłączenia do Opola, spotkać można opinię, że w wyniku podziału gminy, nic złego się nie stanie. Mało tego wójt i Rada
Gminy zaczną w końcu inwestować w inne miejscowości,
a nie tylko w Sławice i Wrzoski. Nic bardziej mylnego, bo
po prostu nie będzie za co w tych pozostałych miejscowościach inwestować. Dodatkowo poprzez zabranie nam
terenu inwestycyjnego w Karczowie - Wrzoskach zostaniemy pozbawieni również potencjalnych przyszłych korzyści
z renty planistycznej i podatków od nieruchomości od firmy, które mogłyby się znaleźć w strefie ekonomicznej.
Ważne jest również to, że obecnie władze gminy są gwarantem, tego, że w strefie pojawią się tylko i wyłącznie firmy,
które nie wpływają znacząco na środowisko i nie pogorszą
warunków życia mieszkańców Karczowa, Wrzosek, Chróściny i Mechnic. Plany prezydenta zakładające tworzenie na
tym terenie „tysiąca nowych miejsc pracy” mogą tą sytuacje
zmienić.
Z powyższego wynika, że absolutnie wszyscy mieszkańcy
(a nie tylko Wrzoski i Sławice) powinni stanąć w obronie
integralności gminy, bo najwięcej na całym procesie stracą właśnie te wioski, które zostaną w gminie Dąbrowa ze
znacząco pomniejszonym budżecie i małymi szansami na
rozwój. Razem wszyscy Gmina Dąbrowa.
Marek Leja Wójt Gminy
GRUDZIEŃ
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Co traci gmina Dąbrowa w przypadku
gdyby “plan Wiśniewskiego”
zostal zrealizowany:

Mieszkańców Sławic i Wrzosek – łącznie prawie
1500 osób a wraz z nimi udział w podatku PIT
w wysokości 1.000.000 zł rocznie tj. 1/6 całej
kwoty gminy i podatek od nieruchomości w wysokości 177.000 zł oraz niepoliczalną ich wiedzę,
zaangażowanie, gospodarność i potencjał
Firmy osób fizycznych z podatkiem od nieruchomości 171.000 zł. Oba wymienione podatki
stanowią 348.000 zł na 1.530.000 zł całkowitego
podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w gminie Dąbrowa
Firmy osób prawnych : Salon Lellek Group, Hotel
Słociak, stacja Orlen, Clatronic, Bida z podatkiem
w wysokości 560.000 zł na 810.000 zł (bez Taurona i sieci 400 kV) czyli tracimy 5/8 potencjalu
gospodarczego
Teren o powierzchni 1672 ha na 13100 ha całkowitej powierzchni gminy wraz z podatkiem
rolnym na kwotę 179.000 zł (na 1.030.000 zł)

Łącznie tylko z podatków bedziemy tracić
rocznie 2.087.000 zł

Ponadto tracimy:
• Dwie nowoczesne, dobrze wyposażone wioski
w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną,
gazociąg, drogi, chodniki, oświetlenie
• Szkołę i przedszkole w Sławicach
• Dwie jednostki OSP z nowoczesnymi remizami
(rozbudowana w Sławicach i nowa we Wrzoskach)
• Nowoczesne boisko przy szkole w Sławicach
i całkiem nowy rekreacyjny plac przy remizie
we Wrzoskach
• Dwa kluby piłkarskie LZS Wrzoski (A klasa),
LZS Sławice (A klasa) z boiskami i zapleczem
• Piękny zabytkowy park w Sławicach
• Potężny teren inwestycyjny Karczów – Wrzoski,
z którego korzyści miały być przeznaczone na
kanalizację kolejnych wiosek, remonty dróg, park
w Skarbiszowie, centrum Ciepielowic, boiska
przy szkołach w Naroku i Dąbrowie, parku wiejskiego w Niewodnikach itd.
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UCHWAŁA NR XII/80/15
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 26 listopada 2015 r.
określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy DĄBROWA
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz. 1515)
Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań podejmowanych
ze strony osób trzecich w celu zmiany granic Gminy Dąbrowa, prowadzącej do zmniejszenia jej obszaru z
korzyścią dla miasta Opole. Integracja innych samorządów w integralność terytorialną i gospodarczą drugich
samorządów stanowi zaprzeczenie ich samorządności.
2. Aktualny kształt granic Gminy Dąbrowa zgodny jest z tradycją historyczną, kulturową i samorządową
Gminy Dąbrowa, odpowiada istniejącym więziom społecznym mieszkańców Gminy, służy należytej realizacji
zadań publicznych i rozwojowi lokalnej społeczności, i pozwala na pełną realizację potrzeb gospodarczych
i urbanistycznych mieszkańców Gminy Dąbrowa, która w tym kształcie administracyjnym funkcjonuje w
sposób niezakłócony już od ponad 40 lat.
3. Wszelkie inicjatywy w celu zmiany granic Gminy Dąbrowa, jako nie pochodzące od jej mieszkańców ani
władz lokalnych, uznać należy za bezzasadną próbę wpływu na jej suwerenność i samodzielność.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wieczorek

Oświadczenie Sołtysów Wsi należących do Gminy Dąbrowa!

Sołtysi Wsi: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska,
Skarbiszów i Żelazna nie ingerując w samostanowienie wiosek Sławice i Wrzoski oraz zostawiając pełną swobodę podjęcia decyzji mieszkańcom tych miejscowości o swoich przyszłych losach, oświadczają, że próba przejęcia Sławic, Wrzosek oraz terenów
inwestycyjnych Wrzoski – Karczów przez miasto Opole jest naszym zdaniem próbą rozerwania integralności naszej Gminy, wypracowanych przez 40 lat więzów międzyludzkich, jest zaprzeczeniem idei samorządności i w ewidentny sposób doprowadzi do
zubożenia wiosek, których jesteśmy przedstawicielami.
Z niepokojem patrzymy na przyszłość Gminy, która zostanie okrojona z miejscowości o największym standardzie życia, której
zabrane zostaną największe działające już firmy i która pozbawiona zostanie terenów inwestycyjnych, z których przyszłe korzyści
w postaci renty planistycznej i podatku od nieruchomości, miały podnieść standard życia w naszych wioskach. Działania Prezydenta
Opola rujnują wieloletnie plany finansowe Gminy, spowodują, że planowane inwestycje w naszych wioskach nigdy nie powstaną.
Z oburzeniem przyjęliśmy słowa Prezydenta Opola wypowiedziane w wywiadzie udzielonym w ramach programu „Druga Kawa”
na stronie www.opole24.pl dniu 23 listopada 2015 (możliwość odsłuchania wywiadu na tej stronie od minuty 6:05) dotyczące wykorzystania wspólnego budżetu powstałego po włączeniu wiosek z gmin ościennych. „Ten wspólny budżet … żeby te pieniądze nie
szły na mniej istotne inwestycje gdzieś w peryferia mniejszej Gminy, tylko żeby szły w inwestycje w stolicę regionu”. Jeżeli tak ma
wyglądać „rozwój całego regionu” to jest on tylko zwykłym frazesem w ustach pana Prezydenta.
Apelujemy do Pana Prezydenta, Rady Miasta Opola, Starosty Powiatu Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody
Opolskiego oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy staną na drodze legislacyjnej tego zamierzenia, aby sprzeciwili się tak źle
pojętej „trosce o rozwój regionu”.
Apelujemy również, do wszystkich naszych mieszkańców o wyrażanie aktywnego sprzeciwu wobec takiej polityki władz Opola.
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Stan faktyczny

Strefa ekonomiczna Wrzoski - Karczów

Jednym z terenów, które chce przejąć miasto Opole jest teren inwestycyjny na tzw. grzybku. Przy tej
okazji pan Prezydent pozwolił sobie na ocenę działań Wójta i Rady Gminy w sprawie przygotowania
tych terenów i możliwości znalezienia przyszłych inwestorów. Poniższe 9 punktów wyjaśnia całą sprawę
dotyczącą tych terenów
1. Gmina Dąbrowa nie jest i nigdy nie była właścicielem gruntów, z których mogłaby stworzyć
tereny inwestycyjne. Wszystkie
grunty należą do osób prywatnych,
dużych przedsiębiorstw rolniczych
i Agencji Nieruchomości Rolnych,
na których te podmioty prowadzą
swoją działalność rolniczą, po
to by „mleko nie było z biedronki”. Grunty te stanowią 50 % powierzchni gminy, dlatego Dąbrowa
jest wiejską gminą rolniczą
2. Nie każde pole jest terenem inwestycyjnym. O przeznaczeniu terenu decydują potrzeby i założenia
urbanistyczne określone w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3. Pierwszy taki teren w widłach dróg krajowych 94 i 46 został przygotowany planistycznie przez gminę i zabudowany
przez Inwestorów firmy Orlen i Clatronic (zdjęcie nr 1). Jednocześnie Clatronic na życzenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wykonał rondo komunikujące pozostałe tereny z drogą krajową. (już wtedy gmina prosiła o lepsze
rozwiązanie jakim byłoby duże rondo na tzw grzybku)
4. Drugi teren o wielkości 160 ha należący w znacznej mierze do Agencji Nieruchomości Rolnych (108 ha) został wprowadzony do studium w 2011 roku. W marcu 2012 roku Rada Gminy rozpoczęła procedurę uchwalania planu. Ponieważ
wielkość terenu i możliwy wpływ przyszłych inwestycji na tereny zurbanizowane we Wrzoskach, Karczowie i Chróścinie
Osiedlu budził wielkie emocje. Gminna Komisja Urbanistyczna, i to w różnym składzie, wielokrotnie zgłaszała uwagi do
planu. W trakcie procedury w październiku 2014 roku uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa na odrolnienie (było tam ponad
30 ha ziemi klasy III) oraz Ministra Środowiska na odlesienie. W grudniu 2014 roku odbyła się bardzo burzliwa dyskusja
publiczna , a po niej mieszkańcy zgłosili 160 uwag do planu, dotyczących głównie zakazu przedsięwzięć mogących znacząco
wpływać na środowisko. Wójt licząc się ze zdaniem mieszkańców wiele uwag rozstrzygnął pozytywnie, zmniejszył obszar
o 30 ha położonych najbliżej zabudowy mieszkaniowej i rozpoczął procedurę na nowo, ale już bez konieczności uzyskania zgód Ministra
Rolnictwa i Środowiska, bo one są
aktualne. Procedura uchwalania planu zostanie zakończona w czerwcu
2016 roku. Wtedy dopiero Agencja
będzie mogła rozpocząć procedurę
sprzedaży ziemi, a my szukania inwestora.
7. Podstawowym problemem obok
powstania planu dla tego terenu jest
skomunikowanie go z drogami krajowymi. Po wielu latach próśb, monitów, zabiegów z naszej strony, w
tym roku rozpoczęto projektowanie
ronda (zdjęcie nr 2). Zakończenie
planowane jest na kwiecień 2016
roku i jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tym samym momencie rozpocznie się budowa
ronda z czwartym wlotem na teren inwestycyjny.
8. Wszystkie te informacje są znane Urzędowi Miasta Opole i panu prezydentowi, dlatego z tym większym zaskoczeniem
przyjmujemy wypowiedzi pana Prezydenta lekceważące naszą pracę, zaangażowanie oraz poniesione wydatki na te działania.
9. Z tym terenem wiążemy wielkie nadzieje dla całego regionu. Liczymy jednak również na korzyści dla naszej gminy, które nie powinny być nam decyzją administracyjną zabrane.
GRUDZIEŃ
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Stan faktyczny - krótka “ściągwka” dla mieszkańców Wrzosek i Sławic

Porównanie podstawowych kosztów życia
Po tym jak reagują mieszkańcy wiosek, które miałyby być zaanektowane przez Opole, widać, że dla nich
najważniejsze są rzeczy, których nie da się bezpośrednio policzyć, takie jak: bliski dostęp do szkół, przedszkoli, współnota wiejska i patriotyzm lokalny, więzy z pozostałymi wioskami gminy: dożynki gminne,
gminne zawody strażackie, rozgrywki sportowe itp.
Są jednak aspekty życia, których koszty można w prosty sposób policzyć. Przedstawiamy tabelki obrazujące
wielkość podatków oraz inne koszty w gminie Dąbrowa i w Opolu:

Roczny podatek od nieruchomości - mieszkańcy

Składowa podatku
Stawka podatku za metr kwadratowy
gruntu dla terenów budowlanych
Stawka podatku za metr kwadratowych
budynku dla celów mieszkalnych
Stawka podatku za metr kwadratowych
budynków pzostałych: szopki, garaże,
stodoły

Dąbrowa
0,28 zł

Opole
0,27 zł

Przyklad
10 arowa działka

Dąbrowa
280,00 zł

Opole
270,00 zł

0,72 zł

0,61 zł

dom 150 m2

108,00 zł

91,50 zł

4,50 zł

7,50 zł

garaż 15 m3

67,50 zł

112,50 zł

RAZEM

455,50 zł

474,00 zł

Podatek od nieruchomości dla mieszkańców jak widać jest porównywalny. Różnice to do 30 zł w obie strony. Jak
ktoś nie ma garażu, szopki, stodoły to zapłaci mniej w Opolu niż w Dąbrowie, jeśli jednak ma taką nieruchomość
przy budynku mieszkalnym, to więcej podatku zapłaci w Opolu niż w Dąbrowie.

Roczny podatek od nieruchomości - firmy

Składowa podatku
Stawka podatku za met kwadratowy
gruntu dla terenów zajętych pod
działaność gospodarczą
Stawka podatku za metr kwadratowy
budynków związanych z działalnością
gospodarczą

Dąbrowa
0,85 zł

Opole
0,84 zł

Przyklad
1 ha

19,86 zł

22,66 zł hala, hotel,
usługi
np. 2500 m2
RAZEM

Dąbrowa
8 500,00 zł

Opole
8 400,00 zł

49 650,00 zł

56 650,00 zł

58 150,00 zł

65 050,00 zł

Ze względu na dużo niższą stawkę podatku za metr kwadratowy budynków związanych z działalnością gospodarczą (prawie o 3 zł na metrze) firmy z terenu gminy Dąbrowa płacą znacznie niższe podatki

Rodzaj
Ścieki
Woda
Śmieci

Roczne koszty podstawowych mediów

Dąbrowa
7,11 zł
2,75 zł
od gospodarstwa

Opole
4,76 zł
3,06 zł
13 zł/osoby

Przyklad dla rodziny 4 osobowej
Średnie zużycie 120 m3
Średnie zużycie 144 m3
4 osoby 12 miesięcy
RAZEM

Dąbrowa
853,20 zł
396,00 zł
348,00 zł

1 597,20 zł

Opole
571,20 zł
440,64 zł
624,00 zł

1 635,84 zł

Ta tabelka budzi największe emocje. Niestety mieszkaniec naszej gminy płaci aż 7,11 zł za metr sześcienny ścieków. Ta
kwota w 2016 roku nie wzrośnie, gdyż Rada Gminy Dąbrowa decyduje się na wprowadzenie dopłat (0,91 zł do metra),
ponieważ Rada Miasta Opola dla naszej gminy ustaliła stawkę aż 8,02 zł). Wyjaśniamy również, że w sąsiednich gminach
stawka jest na razie identyczna jak w Opolu, gdyż gminy te muszą mieć jedną stawkę na zasadzie partnerstwa w projekcie
ISPY 2. Nasza gmina, Chrząstowice i Łubniany dobrowolnie zrezygnowały wtedy z udziału w projekcie, aby pozostali
w tym Opole, mogli skutecznie wnioskować o pieniądze unijne (we wioskach Żelazna, Niewodniki, Narok mieliśmy za
małą liczbę mieszkańców na kilometr sieci). Wodę mamy tańszą, a im większa rodzina tym opłata za gospodarkę śmieciową
w naszej gminie jest zdecydowanie niższa od Opola. Na przykładzie rodziny 4 osobowej widać, że ogólna opłata za media
i tak jes niższa w naszej gminie.
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Ze strony facebookowej Razem “Wszyscy Gmina Dąbrowa”

Kłamstwa, nieprawdy i “poruszanie się w obszarze niewiedzy”
W środowym (9 grudnia 2015) wydaniu „nto” w rubryce
„moim zdaniem” ukazała się wypowiedź „Mieszkańca
Sławic” (telefoniczna?, mailowa?), która nas kompletnie zadziwiła.
Zostawiając taką wypowiedź bez komentarza lub nie
przytaczając dziesiątek innych wypowiedzi brzmiących kompletnie odwrotnie z forum nto pod tematami
związanymi ze Sławicami, sugeruje się czytelnikom, że
zamieszczona opinia jest powszechna. Przytoczymy ją
w całości, aby odnieść się do zawartych w niej błędów
logicznych oraz zwyczajnych kłamstw.
„Mieszkaniec Sławic: Wielu mieszkańców popiera przyłączenie do Opola. Ze Sławic mamy bliżej do opolskiego
ratusza niż do Urzędu Gminy w Dąbrowie, do którego
nie ma żadnego połączenia komunikacją publiczną. Płacimy dużo wyższe stawki za kanalizację i wywóz śmieci,
ponieważ ich wysokość skalkulowana jest dla całej rozległej Gminy. Pomimo iż dojeżdża do Sławic miejski autobus, mieszkańcy wysiadają na przystanku koło makro,
bowiem za przejazd kilkuset metrów trzeba dodatkowo
płacić. Codziennie korzystamy z infrastruktury miejskiej
i byłoby uczciwiej dokładać się do jej rozbudowy i utrzymania. Jestem przekonany, że Sławice zyskają na przyłączeniu do Opola.”
Bliżej do Ratusza niż do UG w Dąbrowie jest tylko na
mapie (6,9 km do 11,4 km), bo czas dojazdu już jest taki
sam (po 12 minut) nie licząc szukania miejsca na parking w Opolu. Ci mieszkańcy, którzy nie mają własnego
środka lokomocji nie muszą korzystać z komunikacji
publicznej bo mogą skorzystać z funkcji „gminnego posłańca”, który roznosi korespondencję do mieszkańców
(regularnie co kilka dni), ale i odbiera od nich. Wystarczy zadzwonić, a posłaniec załatwi temat – taki jest u
nas kontakt z urzędem. Stawki za kanalizację są wyższe,
ale już za wodę niższe. Rocznie przeciętna 4 osobowa
rodzina zyska na przyłączeniu do Opola około 220 zł.
Ta sama rodzina, to co zyska na kanalizacji to straci
na śmieciach. W Dąbrowie to koszt 348 zł a w Opolu
624 czyli 276 zł trzeba będzie zapłacić więcej. Autobus miejski dojeżdża tylko dlatego, że gmina płaci za
te przejazdy, a wyższe stawki dla naszych mieszkańców
ustala MZK i to on każe mieszkańcom płacić dodatkowo za te kilkaset metrów. Nie wiemy z jakiej infrastruktury miejskiej pan korzysta, ale mieszkańcy Sławic na
co dzień korzystają z infrastruktury wybudowanej z podatków od mieszkańców nie tylko samych Sławic, ale
całej Gminy Dąbrowa: z kanalizacji, dróg, chodników,
szkoły, przedszkola, z nowoczesnego ogólnodostępnego
boiska, świetlicy, strażnicy, boiska piłkarskiego, parku
zabytkowego z placem zabaw i oświetleniem. I teraz
uczciwej by było, aby pana podatki umożliwiły budowę kanalizacji w Skarbiszowie, boiska w Naroku
czy świetlicy w Lipowej (którzy grzecznie czekali na
to, co u pana już jest) niż poszły na wymianę popękanych płyt na Małym Rynku w Opolu.
GRUDZIEŃ
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Zapraszamy do udziału
Turniej halowej piłki nożnej
,,HATTRICK’’
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zaprasza miłośników
halowej piłki nożnej do udziału w turnieju ,,HATTRICK’’, który odbędzie się
w hali sportowej Zespołu Szkół w Dąbrowie w sobotę 16 stycznia 2016 (początek godz. 9.00).
Zapisy zespołów liczących od 5 do 8
zawodników prowadzi GOKiR Dąbrowa do dnia 5.01.2016 (zgłoszenia telefonicznie lub mailem gokir@gminadabrowa.pl). Wpisowe 50 zł od drużyny.
W roku 2015 wśród wszystkich zgłoszonych zespołów najlepsza okazała się
drużyna z Mechnic. Uwaga! W przypadku dużej liczby zgłoszonych zespo-

łów możliwe jest rozłożenie turnieju na
2 dni (16 i 23.01.2015).
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Naroku serdecznie zaprasza
do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się 15 stycznia (piątek) 2016r. o godz. 10:00 w kościele pw.
św. Floriana w Naroku
Prezentacja odbędzie się w następujących kategoriach:
Grupa wiekowa klasy I – III
- kategoria soliści
– kategoria zespoły
Grupa wiekowa klasy IV – VI
- kategoria soliści

– kategoria zespoły
Szkołę może reprezentować jeden zespół i dwóch solistów w każdej kategorii.
Soliści i zespoły zaprezentują jeden utwór
do wyboru - tradycyjną polską kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej.
reklama

Wrzoski, dnia 9 grudnia 2015 r.

Oświadczenie sołectwa Wrzoski

Społeczność Wrzosek nie pozostaje obojętna na różnego
rodzaju doniesienia medialne o zamiarze połączenia naszej wsi
z miastem Opolem. Tym pierwszym, oficjalnym oświadczeniem
włączamy się do dyskusji, przedstawiając stanowisko zdecydowanej większości naszych mieszkańców.
Chcemy nadmienić, że dotychczasowy stosunkowo skromny
głos nie był oznaką braku zainteresowania tematem, ale, jak zwykliśmy czynić, dogłębną analizą problemu, dyskusjami w różnym
gronie i ostatecznie przeprowadzoną ankietą wśród wszystkich
mieszkańców Wrzosek.
W oparciu o powyższe stwierdzamy jednoznacznie, że nasza
społeczność nie znajduje żadnych, znaczących argumentów mogących przekonać ją do realizacji planów p. Prezydenta Opola.
Przez wiele lat mieszkańcy Wrzosek, przy wsparciu Gminy Dąbrowa, której od 40-tu lat jesteśmy integralną częścią, intensywnie pracowali na swój wizerunek, czego dowodem są osiągnięcia
widoczne ‘’gołym okiem’’. Nie mając pewności czy współpraca
z Opolem przyniosłaby podobny efekt, chcemy pokazać jak dzisiaj przedstawia się obraz wsi, po ponad dwóch kadencjach obecnego Włodarza Gminy Dąbrowa:
1. Kanalizacja – jest
2. Gaz - jest
3. Oświetlenie ulic i miejsc publicznych – jest
4. Reaktywowany i utrzymywany z dotacji Gminy klub piłkarski LZS – jest
5. Nowa Remiza Strażacka – jest, ze sprawnie działająca jednostką
w systemie KSRG.
6. Nowa świetlica wiejska – jest
7. Nowy plac zabaw wraz z boiskiem do koszykówki i terenem
rekreacyjnym - jest
8. Końcowy etap budowy szatni dla LZS – jest
9. Zapewniony coroczny fundusz sołecki – jest
10. Prężnie działające Stowarzyszenie Odnowy Wsi – jest
11. Zagospodarowany teren zielony, ze stawem - jest



12. Drogi gminne - generalnie - wyasfaltowane lub bite, ale
utrzymane prawidłowo.
13. Rowy melioracyjne czyszczone na bieżąco – ok. 1200 mb
rocznie
14. Dobrze zorganizowany system wywozu śmieci.
15. Pełny dostęp do placówek edukacyjnych i służby zdrowia.
I to na tyle, chociaż najważniejszy argument to ‘’bliskość’’, dosłownie i w przenośni, władzy Gminnej. Dla nas nieutrudniony
kontakt bezpośredni z Wójtem i jego pracownikami.
Mając świadomość stanu posiadania oczekiwaliśmy, że p. Prezydent Opola, aby nas przekonać do swojej wizji, merytorycznie
uzasadni proponowane zmiany na mapie regionu, niestety, nie doczekaliśmy się. Te informacje, które trafiają do nas poprzez media
niczym nam nie imponują.
Obserwując na co dzień działania władz Gminy Dąbrowa, wieloletnie zaangażowanie w proces przemian, mamy pewność, że
proponowana przez nie optyka rozwoju, nawet przy skromnym,
ok. 30-to mln budżecie, przyniesie w niedalekiej przyszłości wymierne korzyści, nie tylko naszym mieszkańcom. Wiemy też, że
nasz głos się dzisiaj liczy, nie jesteśmy pomijani w żadnej dyskusji nad problemami Gminy.
Uważamy również, że proces naturalny połączenia, wielokrotnie wskazywany jako znaczący argument tej transformacji, nie
odpowiada stanowi faktycznemu, gdyż taki proces nie odbywa
się w sposób aranżowany, właśnie taki jak zaproponowały nam
Władze Opola.
Będąc w pełni lojalnym wobec Gminy Dąbrowa, posiadając
wiedzę, że jej niezachwiane funkcjonowanie zależy w dużej mierze od Wrzosek, Sławic i rozwoju strefy ekonomicznej na pograniczu Wrzosek i Karczowa, liczymy, że w duchu przyszłej, dobrej
współpracy, w ramach Aglomeracji Opolskiej, wsłucha się Pan
w głos społeczeństw podopolskich wsi i odstąpi od swoich planów, burzących stabilność regionu.
Rada Sołecka wsi Wrzoski

Sołtys Sołectwa Wrzoski
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Nadzwyczajne zebranie wiejskie we Wrzoskach

Wrzoski - Gmina Dąbrowa
9 grudnia 2015 roku, w świetlicy wiejskiej
we Wrzoskach odbyło się, oczekiwane, zebranie wiejskie, którego przedmiotem było
uzgodnienie stanowiska mieszkańców,
w sprawie wniosku p. Prezydenta Opola
mówiącym o włączeniu naszego sołectwa
w granice administracyjne miasta Opola.
Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 100-tu mieszkańców Wrzosek, a także
goście z innych sołectw Gminy Dąbrowa,
rozpoczęło się od przedstawienia obecnej sytuacji przez p. Marka Leję – Wójta
Gminy. Nakreślił on szczegółowo bilans
i konsekwencje proponowanych zmian dla
nas – społeczności Wrzosek i Gminy Dąbrowa. Z tej merytorycznej oceny wnioskujemy, że miasto Opole kierując swoją
uwagę wyłącznie na aktywa Gminy, nie
proponuje żadnej alternatywy przyszłej,
okrojonej jednostce samorządowej. Również mieszkańcy Wrzosek i Sławic nie
mogą spodziewać się plusów z włączenia
ich wiosek do Opola.
Zebrani podjęli emocjonalną dyskusję,
której głosy jednoznacznie opowiadały
się za pozostaniem w obecnych strukturach. Podnoszono tematy związane
z utrudnieniami w dostępie do placówek

edukacyjnych, dalszego działania OSP,
LZS, utrzymania terenów zielonych,
dostępu do środków z rożnego rodzaju
funduszy na rozwój terenów wiejskich,
a także złamania kanonów kulturowych
integrujących społeczność całej Gminy,
czyli obchodzenia różnego rodzaju wspólnych świąt i spotkań. Podnoszono również
kwestię losów nieruchomości, stanowiących własność Gminy, a oddanych nam,
w pewnym sensie, pod opiekę. W tym kontekście wyraźnie może zastanawiać i budzić wyraźne obawy, przywołana przez zebranych, wypowiedź p. Prezydenta Opola
o nieinwestowaniu w tereny peryferyjne,
kosztem ‘’stolicy’’. Na takie dictum zebrane audytorium wyraziło swoje zdecydowane oburzenie.
W ocenie zebranych kierunek rozwoju
Gminy, w sytuacji finalizowania tematu
strefy ekonomicznej a także uzgodnień
Aglomeracji Opolskiej jest drogą optymalną, dającą szansę na podniesienie standardu życia wszystkich sołectw, a także
wzmocnienia wizerunku samego Opola.
Poddano pod głosowanie zasadniczy
temat spotkania. Jednomyślnie wyrażono
swój sprzeciw oddania Wrzosek w ręce

Opola i wyrażono wolę ‘’walki’’ o utrzymanie wioski w obecnych granicach.
Sołtys wioski przedstawił jeszcze
wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców
sołectwa. Zawarte w niej pytania były
dwa:
- Czy jesteś za przyłączeniemWrzosek
do Opola?
- Czy jesteś za pozostaniem Wrzosek
w obecnych granicach administracyjnych?
Udział w niej wzięło 331 uprawnionych do głosowania mieszkańców
Wrzosek.
- za przyłączeniem Wrzosek do Opola
oddano 22 głosy;
- za pozostaniem Wrzosek w Gminie
Dąbrowa oddano 293 głosy;
- nieważnych 16 głosów.
Na koniec przypomniano wszystkim o planowanym Pikniku pod hasłem
‘’W obronie naszych granic i tożsamości’’,
(odbyła się we Wrzoskach 12 grudnia br.).
Sołtys Sołectwa podziękował wszystkim
za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w dyskusji.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA OPOLAN
Szanowni Mieszkańcy Opola!
Z nieskrywanym zaskoczeniem społeczność Wrzosek przyjęła medialne informacje o ewentualnym włączeniu naszej wsi
w granice miasta Opola. Forma, w jakiej się to odbyło, w naszym rozumieniu, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom.
Czujemy się bardzo niekomfortowo, bo po aktywnych protestach z naszej strony, przedstawia się nas jako aspołeczne jednostki,
nie rozumiejące powagi sytuacji, związanej z rozwojem regionu.
Szanowni Państwo!
Nie macie w nas wrogów, nie ma w nas niechęci do podejmowania trudnych decyzji, jednakże próba gwałtownego
‘’wejścia z butami’’ do naszego domu, bez uprzedzenia, z pewnością nie mogła odbyć się bez sprzeciwu.
Podejmiemy rękawice i przystąpimy do konsultacji z Włodarzami Opola, jednak kapitał jaki wnosimy ze sobą, moralnie,
może okazać się dla nich nie do udźwignięcia. Trzy cenne elementy Gminy Dąbrowa – Wrzoski, Sławice i strefa ekonomiczna
Karczów-Wrzoski, zasilając znacząco budżet Opola, całkowicie zahamują rozwój jednostki samorządowej, spychając jej mieszkańców na społeczny margines.
Czy podejmując tak zasadnicze kroki przemyślano fakt, że takie decyzje mogą położyć się głęboką rysą pomiędzy naszymi
społecznościami?
Pomimo targających nami rozterek, jednak z pełnym przekonaniem szczerze
Wszystkim Mieszkańcom Opola
składamy
Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne
licząc na zrozumienie
Społeczność Sołectwa Wrzoski
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Mieszkańcy w obronie intergralności Gminy Dąbrowa

Głos z Ciepielowic
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
Wójt Gminy Dąbrowa
Do wiadomości:
Sołtysi sołectw Karczów, Sławice i Wrzoski.
Mieszkańcy sołectwa Ciepielowice wyrażają głębokie zaniepokojenie planami władz miasta i gminy Opole polegającymi na
przyłączeniu do Opola części obszaru sołectwa Karczów oraz obszarów sołectw Sławice i Wrzoski. Szczególny niepokój
i sprzeciw budzi sposób działania władz Opola i całkowite
pominięcie zdania zainteresowanych społeczności lokalnych.
Przypomina to działania władz komunistycznych w powojennym
okresie odtwarzania państwowości na terenach przyznanych Polsce po II Wojnie Światowej a nie przestrzeganie, ugruntowanych
w okresie 25 lat pełnej niepodległości, zasad demokracji i roli
samorządów lokalnych w rozwoju państwa.
Działania władz Opola podparte są egoizmem i szowinizmem
lokalnym a nie troską o rozwój regionu, którego są stolicą. Planują bowiem przyłączyć do miasta tylko te obszary sąsiednich
gmin, które zostały przez te gminy najbardziej doinwestowane
w media i infrastrukturę społecznie użyteczną, i które w najbliższych latach będą generowały jedynie zyski, a nie koszty. Władz
Opola, które tak mocno deklarują troskę o rozwój regionu, nie
interesują bowiem tereny, które są mało atrakcyjne gospodarczo,
niedoinwestowane na skutek ograniczonych możliwości finansowych samorządów lub przewidziane do modernizacji w następnej kolejności, zgodnie z planami rozwoju poszczególnych gmin.
Jest to ewidentna postawa pasożytnicza, żerująca na dokonaniach
zgranych oraz społecznie i kulturowo powiązanych społeczności
lokalnych, bez prób wykorzystania potężnego potencjału gospo-

darczo-społecznego i terytorialnego, znajdującego się w obszarze administracyjnym miasta Opola. Stoi ona ponadto w rażącej
sprzeczności ze stanowiskiem partii rządzącej, która deklaruje
wzmocnienie roli samorządu i społeczeństw lokalnych w rozwoju państwa.
Mieszkańcy Ciepielowic nie zgadają się na realizację tych planów. Wybrane przez Opole obszary były doinwestowane z podatków wszystkich mieszkańców gminy, na skutek czego generują
one ponad 2 mln wpływów do kasy gminy. Bez tych środków
planowany rozwój pozostałych sołectw zostanie znacznie opóźniony, a wiele inwestycji anulowanych. Dlatego pytamy: Czy
godne życie przysługuje jedynie mieszkańcom obszarów miejskich? Czy rejony wiejskie nie zasługują na wyrównanie szans?
Czy obywatele spoza Opola należą do niższej kategorii ludzi,
mają inne potrzeby w obszarze infrastruktury, pracy, wsparcia
socjalnego, nauki, zdrowia itp.? Czy jest to może przejaw zazdrości władz Opola, że obszary te funkcjonują częstokroć lepiej niż
w mieście?
Dlatego też mieszkańcy Ciepielowic wyrażają pełne poparcie dla działań sołectw Karczów, Sławice i Wrzoski oraz władz
gminy na rzecz utrzymania integralności terytorialnej gminy
i apelują, za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady
Gminy i Pana Wójta, do władz miasta Opole o zaniechanie
działań skutkujących degradacją gospodarczo-społeczną pozostałych gmin Powiatu Opolskiego.
			

Mieszkańcy sołectwa Ciepielowice

Radny Rady Gminy Dąbrowa
Mariusz Konopa

Sołtys
Helena Cisowska

Czas wróżb

Andrzejkowy wieczór
W piątek 27.11.2015 r. odbył się wieczór wróżb dla uczestników zajęć świetlicowych funkcjonujących na terenie naszej
gminy. Spotkanie miało miejsce w Skarbiszowie, gdzie przybyły
również dzieci z Naroka i Karczowa.
Najpierw opowiedzieliśmy sobie o historii andrzejkowych tradycji.
Następnie Marta Łupak oraz Jadwiga Zalovskyy (wychowawczynie świetlic) przygotowały program z wieloma atrakcjami. Znalazły się w nich m.in.: lanie wosku przez klucz, wróżba
z butów, dzięki której możemy się dowiedzieć kto z uczestników

ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik
informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca: GOKiR w
Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof.
J. Sztonyka 56, tel. 77 464-10-10 w. 213,
Nakład: 1500 egzemplarzy; Strona inter-
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najszybciej wyjdzie za mąż oraz losowanie karteczek z przyszłym
zawodem.
Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ każdy chciał poznać swoją przyszłość.
Oczywiście dzieci wiedzą, że wszystkie wróżby traktujemy
z przymrużeniem oka, jednak Andrzejki mają niezaprzeczalnie
magiczny klimat.
W przerwie między wróżbami, dzieci mogły się posilić słodkościami oraz owocami.
Było bardzo miło mi wesoło.
Marta Łupak
netowa: www.gokir.pl, www.gminadabrowa.pl, e-mail do
redakcji: gokir@gminadabrowa.pl Druk: Wydawnictwo
Alia-Media, tel. 609 547 182; e-mail: aliamedia.wydawnictwo@gmail.com Reklama:  kolor 1. strona - 3 zł brutto/
1 cm2; str. 2., 11. i 12. - 2,50 zł brutto/ 1 cm2; strony pozostałe - 1,50 zł brutto/ 1cm2.
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Gminy Powiatu Opolskiego przeciwko poszerzeniu granic Opola, 03.12.2015 r.

Stanowisko burmistrzów miast i wójtów
gmin Powiatu Opolskiego
Obejmując nasze urzędy, my, burmistrzowie i wójtowie miast
i gmin Powiatu Opolskiego ślubowaliśmy ”powierzony urząd
sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. Widząc destrukcyjny charakter działań
proponowanych przez prezydenta Opola kategorycznie sprzeciwiamy się zmniejszeniu terytorium Powiatu Opolskiego poprzez rozszerzenie granic miasta Opola. Dotychczasowe granice
uwzględniały więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.
Nasze samorządy angażują się w działania na rzecz regionu
uznając nadrzędną rolę miasta Opola. Przykładem może być
przystąpienie do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, którego
głównym celem jest sukcesywny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w nim 21 samorządów. Propozycja Prezydenta Opola
sprawi, że mieszkańcy naszych gmin i miast, a także powiat
jako całość, poniosą straty – nie otrzymując niczego w zamian.
Poszerzenie granic miasta nie ma nic wspólnego z naturalnym
procesem jego rozwoju. Ma na celu jedynie pozyskanie najatrakcyjniejszych terenów i powiększenie w ten sposób własnego budżetu. Podważy to zaufanie mieszkańców do władzy publicznej.
Nie można traktować poważnie propozycji, o której zainteresowani dowiadują się z mediów, a nie od pomysłodawców. Szerzenie podczas tej medialnej kampanii nieprawdziwych informacji

mających zdyskredytować władze Powiatu Opolskiego i zainteresowanych Gmin pozostaje w sprzeczności z samorządowym
obyczajem. Mnożące się w ostatnich dniach protesty mieszkańców, pokazują ich przywiązanie do istniejącego status quo. Są
jednocześnie demonstracją ich jedności, zorganizowania i siły,
które przez lata zostały wypracowane. Nie wolno nam dopuścić
do zniszczenia tych więzi.
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz,
Wójt Gminy Łubniany Krystian Baldy,
Burmistrz Ozimka Jan Labus,
Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski,
Burmistrz Prószkowa Róża Malik,
Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński,
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior,
Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz,
Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja,
Wójt Gminy Tułowice Andrzej Wesołowski,
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel,
Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa,
Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka

Być dobrym człowiekiem

Święty Marcin uczy nas dobroci
11 listopada wspominaliśmy w Naroku św. Marcina biskupa
z Tours, założyciela pierwszych klasztorów w Kościele zachodnim, mnicha a w młodości żołnierza. Św. Marcin przedstawiany
jest w ikonografii jako rycerz oddający pół płaszcza żebrakowi.
Jest pierwszym świętym Kościoła zachodniego spoza grona męczenników.
Punktualnie o godzinie 17. 00 w kościele pw. Św. Floriana
w Naroku rozpoczęliśmy obchody upamiętniające postać św.
Marcina. Od wielu lat uroczystość ta jest okazją do przypomnienia o dobroci i niesieniu pomocy potrzebującym.
Scenka rodzajowa pt: „Lekcja o dobroci” w wykonaniu uczniów klasy V PSP im. Jana Pawła II w Naroku stanowiła krót
reklama
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-ką refleksję nad istotą dobroci i potrzebą jej okazywania
w dzisiejszych czasach. Dowiedzieliśmy się, że każdy może być
dobrym. „W życiu bowiem nie jest takie ważne, czy będziesz
lekarzem, tancerką, strażakiem czy fryzjerką. Najważniejsze
jest…by być dobrym człowiekiem, wrażliwym na potrzeby
drugiego. Człowiekiem, który potrafi dzielić się z innym tym
co ma, choć czasem sam ma niewiele. Tak jak św. Marcin”.
Po odegraniu scenki o dobroci św. Marcina wykonano piosenkę
sławiącą tych, którzy okazują miłosierdzie.
Nikogo nie trzeba było też zachęcać do skosztowania marcińskiego rogala. Ich dwa pełne kosze zostały pobłogosławione na
nabożeństwie przez księdza proboszcza Witolda Walusiaka. Po
poczęstunku ulicami wsi odbył się przemarsz około 150 uczestników tradycyjnego korowodu, mieszkańców Naroka, Niewodnik
i Skarbiszowa, z towarzyszeniem żywej muzyki. Pochód tworzyły dzieci z „lampionami św. Marcina”, którym przewodniczył
rycerz ubrany w rzymski hełm i purpurowy płaszcz, mający przypominać żołnierza Marcina i jego dobre czyny. Marcin prowadził
pochód do „ogniska św. Marcina”, przygotowanego na boisku
szkolnym przez strażaków. Można było samodzielnie upiec sobie kiełbaskę, zaśpiewać piosenkę biesiadną i ogrzać się gorącą
herbatą.
Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom i organizacjom lokalnym za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.
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Turniej w Naroku

VII Andrzejkowy Turniej Darta
Już po raz 7-my miłośnicy rzucania do tarczy spotkali się na
Andrzejkowym Turnieju Darta o puchar dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Zawody odbyły się
w piątek 27 listopada w świetlicy wiejskiej w Naroku. Zawodnicy
podzieleni na dwie kategorie wiekowe: juniorzy do lat 15 oraz seniorzy, starali się zdobyć jak największą liczbę punktów w trakcie
30 rzutów (10 serii po 3 rzuty).
Po zliczeniu wszystkich punktów okazało się, że najlepsza
wśród młodszych uczestników okazała się Dominika Halicka;
drugie miejsce zajął Łukasz Kwiecień a trzecie Filip Baucz.
Wśród seniorów bezkonkurencyjny okazał się, tak jak w roku
ubiegłym, Mateusz Kobszyk. Wyprzedził Patryka Pelkę i Kazimierza Filipiuka. Wszyscy odebrali z rąk dyrektora GOKiR
w Dąbrowie Zbigniewa Janowskiego pamiątkowe puchary. Dziękujemy za udział w zawodach i zapraszamy na kolejną edycję
turnieju za rok.
gokir

Przedświatęczne przygotowania

Mikołajkowe spotkanie w Skarbiszowie
Świąteczna atmosfera zagościła na zajęciach świetlicowych.
W Sławicach dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez
Martę Łupak, wykonywały ozdoby świąteczne. Starsze dzieci robiły bombki ze wstążek, natomiast młodsze bombki z cekinów,
świąteczne skarpety oraz mikołaje z filcu. Podczas zajęć panowała miła i radosna atmosfera i każde dziecko zabrało do domu
własnoręcznie zrobioną ozdobę.

Na sali wiejskiej w Skarbiszowie dzieci spotkały się z Mikołajem. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci ze świetlic
w Skarbiszowie, Karczowie i Nowej Jamce oraz ich rodzice. Nie
zabrakło dobrego humoru i słodkiego poczęstunku. Zwieńczeniem zabawy były oczywiście odwiedziny Świętego Mikołaja.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki. Inicjatorami spotkania
były wychowawczynie świetlic Marta Łupak i Jadwiga Zalovskyy.

W Wigilię Urząd Gminy Dąbrowa nieczynny
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2015 roku (wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny. Dla spraw pilnych ustala się dyżur Urzędu Stanu Cywilnego dnia 26 grudnia 2015r.
(sobota) w godzinach 13:00-15:00 pod numerem telefonu 734-641-763.
Za niedogodności przepraszamy.

