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O CHRZĄSTOWICKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY

Trzydziestosześcioosobowa delegacja z gminy
Chrząstowice gościła w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.
w Glashütte w Niemczech. Przedstawiciele obu gmin
spotykają się ze sobą regularnie, tym razem powód
wizyty był szczególny. W 2017 r. obie gminy świętują
dwudziestą rocznicę podpisania umowy partnerskiej.
Jubileusz był okazją do wspólnego świętowania.
W obchodach udział wzięły władze gminy Chrząstowice, radni, przedstawiciele urzędu gminy, placówek
oświatowych i klubu 1. FC Chronstau-Chrząstowice,
a także 20-osobowa grupa dzieci z Miro Deutsche
Fussballschule Chronstau wraz z trenerami. Wizyta
obfitowała w szereg atrakcji: dzieci brały udział w wycieczce do parku linowego, dorośli wysłuchali koncertów lokalnych chórów i odwiedzili muzeum zegarów w
Glashütte. Najwięcej emocji wzbudził Międzynarodowy Turniej Piłkarski Juniorów zorganizowany z okazji
20-lecia partnerstwa, w którym udział wzięły drużyny z
Polski, Niemiec i Czech. Nasi młodzi piłkarze zdobyli
trzecie miejsce w swoich kategoriach. Wizyta zakończyła się nabożeństwem w kościele w Reinhardtsgrimma, a następnie obiadem w Schlottwitz, gdzie podsumowano trzydniową wizytę. Wójt Gminy Chrząstowice
oraz burmistrz Glashütte Markus Dreßler wyrazili chęć
spotkania w przyszłym roku w Chrząstowicach. Pamiątką jubileuszu i tegorocznergo spotkania jest obraz,
jaki burmistrz Markus Dreßler.przekazał na ręce wójta
Floriana Cieciora. Obraz przedstawia kościół w Chrząstowicach oraz zamek w Reinhardtsgrimma.

Współpraca Gminy Chrząstowice
z niemiecką gminą Reinhardtsgrimma w
Saksonii rozpoczęła się w kwietniu
1997 r. za sprawą Rudolfa Wieszołka –
przewodniczącego Koła DFK w Dąbrowicach. Pan Wieszołek wraz z wójtem
Zbigniewem Kurkiem oraz członkiem
Zarządu Gminy Józefem Mularczykiem,
odwiedzili Reinhardtsgrimma, aby omówić treść umowy partnerskiej oraz program wizyty. Pierwszy raz dziewiętnastoosobową delegację z Reinhardsgrimma gościliśmy w dniach 25-27 kwietnia
1997 r. W trakcie tej wizyty, 26 kwietnia podpisana została umowa o przyjaźni i partnerstwie. Dokument podpisał
Wójt Gminy Zbigniew Kurek oraz Burmistrz Reinhardtsgrimma Klausjürgen
David. Od tego czasu prowadzona jest aktywna współpraca naszych Gmin. Polega ona nie tylko na przyjacielskich wizytach oraz wymianie kulturalnej i sportowej młodzieży, ale także wzajemnej pomoc. W czasie
powodzi stulecia jaka nawiedziła Polskę w 1997 roku,
Gmina Chrząstowice otrzymała pomoc od swoich niemieckich partnerów. Władze Reinhardtsgrimma zorganizowały zbiórkę pieniędzy, koncert dobroczynny oraz
zbiórkę darów takich jak pościel, koce, kołdry, poduszki, ręczniki, środki czystości itp. Dary trafiły do mieszkańców gminy oraz do ewakuowanych do Suchego
Boru mieszkańców Szydłowic z gminy Lubsza, a dostarczył je 31 lipca 1997 r. Jürgen Raab – zastępca burmistrza. Pomoc odwzajemniliśmy pięć lat później, podczas powodzi, jaka nawiedziła Saksonię – użyczyliśmy
naszym partnerom osuszaczy oraz przekazaliśmy środki dezynfekcyjne.
W kwietniu 2004 r. po długiej chorobie zmarł
wieloletni Burmistrz Reinhardtsgrimma Klausjürgen
David. Na stanowisku zastąpił go Markus Dreßler.
Okazja do osobistego poznania nowego burmistrza
nastąpiła kilka miesięcy po jego wyborze na stanowisko, kiedy przedstawiciele gminy Chrząstowice
zaproszeni zostali do udziału w obchodach 600-lecia
miejscowości Cunnersdorf.
W 2008 r. gmina Reinhardtsgrimma połączyła
się z gminą Glashütte i obecnie tworzą one jedną gminę
z siedzibą w mieście Glashütte. W umowie połączenia
gmin Reinhardtsgrimma i Glashütte potwierdzono
kontynuację współpracy z naszą gminą. W celu udokumentowania zmiany nazwy gminy partnerskiej
z Niemiec w odnowionej umowie o partnerstwie zapisaliśmy, że obecna współpraca międzynarodowa nie
nazywa się już partnerstwem pomiędzy gminami
Chrząstowice i Reinhardtsgrimma, ale pomiędzy gminami Chrząstowice i Glashütte. Uroczyste podpisanie
odnowionej umowy odbyło się podczas Dni Gminy
Chrząstowice, 31 lipca 2010 roku. W imieniu gminy
Chrząstowice umowę parafowała wójt Helena Rogacka, w imieniu gminy Glashütte - burmistrz Markus
Dreßler.
Anna Kurc
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USUWANIE AZBESTU W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Zakończyliśmy
realizację
projektu
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Chrząstowice – VIII”. Projekt obejmował 22 wnioskodawców, z czego skorzystało 20.
W ramach projektu usunięto 30,03 Mg wyrobów zawierających azbest, głównie płyt falistych. Na miejscu
wyroby azbestowe były demontowane i po zabezpieczeniu odbierane i odwożone do utylizacji na składowisko Eko - Radomsko Sp. z o.o.
Projekt realizowała dla nas firma EKOTOP
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
z
siedzibą
w Strzyżowie, Dobrzechów 251.
Na powyższe zadanie Gmina Chrząstowice uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Całkowita wartość zadania wyniosła 15 098,36
zł, z czego uzyskano:
1.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów)
– 7 549,19 zł;
2.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) –
5 284,42 zł;
3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) –
2 264,75 zł.
Daria Pawlak

NOWE GODZINY OTWARCIA KASY W URZĘDZIE
Informujemy, że od 18 września 2017 roku KASA w Urzędzie Gminy Chrząstowice czynna jest
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
W związku z koniecznością ograniczenia godzin pracy kasy w Urzędzie Gminy Chrząstowice osoby zainteresowane
załatwieniem spraw poza godzinami pracy kasy:
 zaświadczenie o zameldowaniu,
 odpis aktu stanu cywilnego,
 wpis do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,
 sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 zapewnienie do ślubu (opłata za sporządzenie aktu małżeństwa),
 oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
innych nie wymienionych powyżej
proszone są o dokonanie wpłaty opłaty skarbowej przed przybyciem do tut. Urzędu (np. przelewem internetowym, na poczcie lub w kasie Banku Spółdzielczego w Chrząstowicach).
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy złożyć wraz z wnioskiem w danej sprawie.
Dane do przelewu:
Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
Nr konta: 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem Urzędu w celu ustalenia konieczności wniesienia opłaty i ewentualnej jej wysokości:
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, tel. 774219613 wew. 112, usc@chrzastowice.pl,
Patrycja Feliks, tel. 774219613 wew. 102, ewidencja@chrzastowice.pl.

KANALIZACJA DĄBROWIC
18 września b.r. została podpisana umowa z firmą DROBUD z Opola – wyłonionym wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice
w drodze przetargu. Został także już przekazany plac
budowy kanalizacji. W pierwszej kolejności będzie
realizowana budowa tranzytu z Dębskiej Kuźni przez

Dębie. Planowany termin zakończenia I etapu to 15
marca 2018 r. Następnie budowa kanalizacji obejmie
budowę tranzytu z Dębia do Dąbrowic oraz budowa
sieci szczegółowej w Dąbrowicach. Planowany termin
zakończenia budowy kanalizacji to 15 marca 2019 r.
Małgorzata Jagos

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od listopada 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), znajdujący się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B (obok przedsiębiorstwa CB, na terenie dawnej
zlewni ścieków) czynny będzie według następującego harmonogramu:
- poniedziałek 11.00-13.00
Barbara Wyrwas
- środa 15.00-17.00
lipiec-sierpień-wrzesień
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REMONTY DRÓG OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2017

Daniec, ul. Polna
W pierwszej połowie stycznia Gmina Chrząstowice współfinansowała usługę utwardzenia gruntowej
ulicy Drzymały w Chrząstowicach. Udział Gminy
w wykonaniu jezdni tłuczniowej wyniósł 6000,00 zł.
Po dokonaniu odbioru prac na ul. Drzymały zakupiono
pierwszą tonę zimnej masy asfaltowej za kwotę
1217,70 zł. Na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej prowadzono remonty cząstkowe, czyli tzw.
”łatanie dziur”, które powstały w trakcie trwającej
zimy. Remonty prowadzone były z użyciem masy
asfaltowej PATCHSYSTEM. Masa jest bezpieczna dla
zdrowia i może być stosowana w temperaturze od – 30
do + 40° C. Można ją stosować na mokre nawierzchnie, a nawet wypełnione wodą. Celem tak wczesnych
remontów było zapobieganie uszkodzeniom pojazdów
jak również zapobieganie powiększaniu się istniejących ubytków. Zapotrzebowanie na masę było tak
znaczne, że już w następnym miesiącu zakupiono kolejną tonę takiej samej masy. W marcu naprawiono
interwencyjnie barierkę mostu obok Ośrodka MONAR
oraz zakupiono kolejne 2 tony masy asfaltowej, tańszej
(1694,94) gdyż przeznaczonej do stosowania w temperaturach dodatnich. Na kilkunastu drogach gminnych
o nawierzchni tłuczniowej w tym najdłuższej ul. Szkolnej Suchy Bór - Chrząstowice wykonano pozimowe
równanie specjalistycznym sprzętem tj. równiarką ze
zrywakami i walcem. Wartość tych prac wyniosła łącznie 16 475,85 zł, lecz za sprawą kilku pseudorajdowców ich efekt w krótkim czasie został zniweczony. Na
dobrze wyprofilowanej ulicy Szkolnej szybko pojawiły
się muldy i wyboje. Wielka szkoda, gdyż droga ta mogłaby służyć mieszkańcom Suchego Boru jako skrót
dla jadących w kierunku Chrząstowic i Ozimka. Po
zakupie rur ocynkowanych za kwotę 4095,35 przystąpiono do montażu bądź wymiany oznakowania
pionowego na drogach gminnych oraz powiatowych –
obok przystanków komunikacyjnych. Samych tylko
znaków D-15 (przystanek autobusowy) wykonanych za
kwotę 4649,34 wymieniono 35 szt. W dniu 30 marca
br. zakupiono kolejne 2 tony zimnej masy bitumicznej.
Realizując zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi
Chrząstowice w kwietniu 2017 r. zakupiono za kwotę
1095,93 dwa lustra drogowe, które zainstalowano na
skrzyżowaniach ul. 1 Maja z ul. Wrzosową i Zieloną.
Realizując ustawowy obowiązek Gmina Chrząstowice
zleciła Firmie MAX-DROGI CENTRUM w Łodzi
wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych, któ-

rych w chwili obecnej jest 140. Koszt tych przeglądów
– zgodnie z najkorzystniejszą ofertą wyniósł 10 455,00
zł. Przeglądy wykazały jednoznacznie, że stan dróg
gminnych – pomimo ubytków i deformacji jest
zadowalający. Kolejnym wydatkiem do którego zobowiązani są zarządcy dróg, w tym gminy, jest sfinansowanie pomiaru natężenia ruchu drogowego dla przejazdów kolejowych oraz opracowanie metryk przejazdu.
Prace te wykonała firma PPHU MAXDROGI Bielsko
Biała za kwotę 6691,20 zł. W kwietniu wykonano
ponadto próg zwalniający na fundamencie betonowym
w Suchym Borze na ul. 1 Maja za kwotę 10 565,70 zł.
Kolejnymi pracami był remont cząstkowy paczerem tj.
emulsją na gorąco i grysami odcinków dróg o najgorszych nawierzchniach asfaltowych: Szkolna i Dzierżonia w Dańcu oraz Sosnowa w Suchym Borze za łączną
kwotę 4821,16 zł. W pierwszych dniach czerwca
w Falmirowicach na ulicy Wiejskiej zapadła się część
jezdni. Niezwłoczna wizja wykazała potrzebę wymiany
spękanych przepustów – zbrojonych cienkim drutem,
wykonanych zapewne jeszcze w I połowie XX wieku.
W trybie interwencyjnym zlecono zadanie obejmujące:
wycięcie pasa asfaltu nad zarwanym przepustem, usunięcie nawierzchni asfaltowej, podbudowy, oraz spękanych przepustów betonowych, umieszczenie w miejscu
spękanych przepustów przepustu podwójnego karbowanego Ø 500, długości 6 mb połączenie go szczelnie
z istniejącym kolektorem deszczowym oraz studzienką,
zabezpieczenie całości obsypką z piasku oraz wypełnienie tłuczniem do poziomu jezdni. Zadanie zostało
niezwłocznie zrealizowane przez firmę Prace Ziemne
Kluczny za kwotę 3874,50 zł, a warstwę asfaltu wykonali pracownicy Urzędu. Firma ta w lipcu wykonała
utwardzoną podbudowę odcinka ulicy Wrzosowej
w Suchym Borze na długości 242 mb i powierzchni
960 m² za kwotę 32472,00 zł. Niestety, podobnie jak
w przypadku ulicy Szkolnej, nowa jezdnia już przyciągnęła amatorów szybkiej jazdy, którzy nie dość, że
stwarzają zagrożenie to jeszcze niszczą publiczne mienie. Do chwili obecnej Urząd Gminy otrzymał informacje o sprawcach degradowania nowych jezdni, więc
zgłoszenie tych szkód i zagrożeń Policji jest uzależnione tylko od nich samych. W tym samym miesiącu wyrównano w Dańcu ul. Małą i ul. Szeroką oraz wymieniono przepust pod drogą do gruntów rolnych w Dębiu
(2921,25 zł).
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Chrząstowice, droga boczna od ul. Olimpijczyków
W wyniku przetargu na realizację zadania pn.
„Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy
Chrząstowice” wyłoniono wykonawcę – firmę
PLUSPOL – BUDOWA z Chróścic. Na podstawie
umów zawartych z wykonawcą wykonano nawierzchnie asfaltowe na następujących odcinkach ulic :
Chrząstowice: boczna od ul. Olimpijczyków,
ul. Turawska, ul. Młyńska II etap (część finansowali
mieszkańcy) i ul. Wiejska;
Lędziny: ul. Słoneczna do posesji nr 12, droga do
Zbicka;
Suchy Bór: ul. Polna (łącznik), ul. Sosnowa,
ul. Łąkowa
Dębska Kuźnia ul. św. Anny, ul. Podstawie - do mostu,
najbardziej zdegradowaną część ul. Solarka;
Niwki: ul. Działkowa do ul. Brzozowej;
Daniec: droga wewnętrzna, ul. Polna.
Łączna długość wyasfaltowanych odcinków wyniosła
2 198 mb, a koszt tych robót wraz z przygotowaniem
podbudów (wykonanie warstw wyrównawczych, frezowanie) i montażem oznakowania pionowego ) to 308
441,05 zł. W związku z pracami wykonywanymi przez
firmę PLUSPOL – BUDOWA Gmina Chrząstowice
zapłaciła 3500,00 zł za wykonanie podbudowy na
odcinku ul. Fiołkowej w Suchym Borze, gdyż koszt
wykonania nawierzchni asfaltowej na tym odcinku
poniósł jej mieszkaniec. Przed rozstrzygnięciem przetargu firma Biuro Usług Technicznych „DROGTOM”

z Opola za kwotę 7950,00 zł sporządziła kosztorysy,
projekty skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz
projekty organizacji ruchu. Przez cały okres wiosenno letni konserwator Gminy wraz z robotnikami gospodarczymi zatrudnionymi w ramach robót publicznych
wykonywali bieżące prace na jezdniach oraz poboczach
dróg gminnych. Koszono pobocza, usuwano ubytki,
instalowano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic
oraz wykonywano drobne naprawy infrastruktury
drogowej. W lipcu i sierpniu zakupiono kolejne 4 tony
asfaltu do remontów cząstkowych. W ostatnich dniach
sierpnia na ulicy bocznej od Szkolnej w Lędzinach za
kwotę 1992,60 wykonano równą nawierzchnię na
podbudowie wykonanej w poprzednim roku przez
mieszkańca sołectwa wspólnie z Gminą. Mieszkaniec
ten własnym sprzętem wykonał nieodpłatnie prace drogowe, a koszt poniesiony przez Gminę objął materiał
i transport. We wrześniu wykonano kilka drobniejszych
prac na drogach gminnych jak: ścinka pobocza na
ul. Ogrodowej w Chrząstowicach (861,00), naprawa
drogi bocznej od Dąbrowickiej w Dańcu (1205,00),
utwardzenie pobocza na odcinku ul. Olimpijczyków
w Chrząstowicach (861,00), wymiana dwóch stłuczonych przez wichurę luster w Dębskiej Kuźni (1245,38)
oraz wykonano próg spowalniający wraz z obowiązującym oznakowaniem pionowym na ul. Leśnej w Suchym
Borze. Próg przytwierdzono bezpośrednio do jezdni
a ze względu na jej mniejszą szerokość j był on krótszy
od poprzedniego więc jego koszt wyniósł 4858,50 zł.
W okresie od stycznia do końca września br. Gmina
zamówiła kilkadziesiąt znaków drogowych oraz tablic z
nazwami ulic za łączną kwotę 6966,72 zł. Do końca III
kwartału wydatkowano blisko 460 tys. zł na remonty
i utrzymanie dróg gminnych co stanowi ok. 90 % zaplanowanych w budżecie Gminy środków. Pozostałe na IV
kwartał środki będą wydatkowane głównie na nieprzewidziane roboty w trybie interwencyjnym wynikłe
w trakcie eksploatacji dróg.
Jan Jakuczek

OBOWIĄZEK RODZICÓW MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT
Wójt Gminy Chrząstowice informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art.40 ust. 2 Ustawy
Prawo oświatowe mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki.
Informacje te należy składać w Urzędzie Gminy Chrząstowice w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
(pokój nr 3). W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 774219456.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany
jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazywana w ramach tego podatku wpływa więc na poprawę jakości życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły,
przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Apelujemy zatem do osób mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie.
Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnóstwa czasu. Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych np.
miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można
dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT).
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior
lipiec-sierpień-wrzesień
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK
Mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Chrząstowice, podczas zorganizowanych wrześniowych zebrań wiejskich,
uchwalili zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele.
Każda wioska otrzymuje do dyspozycji określoną pulę środków, proporcjonalną do liczby mieszkańców. Propozycje wniosków
może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, lecz ostateczną decyzję podejmuje zebranie
wiejskie. Uchwalony wniosek przedkłada sołtys wójtowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków określonych
dla danego sołectwa). Wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy dopełnili formalności i w ustawowym terminie tj. do 30 września
2017 r. złożyli wnioski w sprawie realizacji w 2018 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego.
Sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Należy to uczynić nie wcześniej niż
po uchwaleniu budżetu gminy na 2018 i nie później niż do dnia 31 października 2018 r. Zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu
nie może prowadzić do przekroczenia pierwotnie przyznanych kwot i wymaga ponownego uchwalenia przez zebranie wiejskie,
z zachowaniem procedur jak przy uchwalaniu wniosku.
Do najpilniejszych potrzeb na 2018 rok mieszkańcy zaliczyli następujące przedsięwzięcia:
Wydatki na realizację przedsięwzięć
Lp.
SOŁECTWO
Nazwa przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
przedstawionych
we wnioskach sołectw
Doposażenie szatni przy boisku sportowym w Chrząstowicach (10.000 zł)
1.
30.962,90 zł
Chrząstowice
oraz zakup sprzętu nagłaśniającego (5.000 zł).
Wyasfaltowanie ul. Drzymały w Chrząstowicach (15.962,90 zł)
Wymiana drzwi bocznych w klubie wiejskim w Dańcu (3.000,00 zł)
2.
30.962,90 zł
Zakup tłucznia na remont dróg polnych (2.500,00 zł).
Dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony przeciwpożarowej dla OSP
Daniec (6.000 zł).
Daniec
Dofinansowanie imprez kulturalnych (5.000,00 zł).
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu (6.000,00 zł)
Adaptacja i doposażenie terenów zielonych wsi Daniec (8.462,90 zł)
Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrowicach (wykonanie altanki,
3.
12.756,72 zł
Dąbrowice
urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (12.756,72 zł).
4.
Dębie
5.
Dębska Kuźnia
6.
Falmirowice

7.

Lędziny

8.
Niwki
9.

Suchy Bór

Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Dębiu (7.500 zł).
Zagospodarowanie terenów zielonych w Dębiu oraz zakup wyposażenia
i sprzętu do ich utrzymania (13.369,00 zł)
Dalsze zagospodarowanie terenu samorządowego przy ul. Kolonia
w Dębskiej Kuźni (w tym m.in. wylanie posadzki w hali garażowej
i wykonanie elewacji) – 25.962,90 zł
Organizacja dożynek wiejskich – 5.000,00 zł
Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych w klubie wiejskim
w Falmirowicach (8.000,00 zł)
Wykonanie i urządzenie altany na placu zabaw w Falmirowicach
(5.000,00 zł)
Doposażenie kuchni klubu wiejskiego w Falmirowicach (4.413,74 zł)
Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych (2.000 zł)
Budowa oświetlenia przy ul. Pogodnej w Lędzinach (23.000 zł)
Drobne naprawy w świetlicy wiejskiej w Lędzinach (500,84 zł)
Częściowe ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego (3.000,00 zł)
Zakup drewna na nowe ławy na plac rekreacyjno-sportowy i trybunę
(1.578,49 zł)
Remont wnętrza budynku po remizie strażackiej (7.200,00 zł)
Organizacja festynu letniego (2.000,00 zł)
Rozbudowa monitoringu, który obejmie wjazd do wsi od strony
Chrząstowic (7.000,00 zł)
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Łąkowej w Suchym Borze
(5.900,00 zł)
Zakup koszy na śmieci do posadowienia w miejscach publicznych
(2.000,00 zł)
Dofinansowanie imprez kulturalnych (1.062,90 zł)
Wymiana płotu betonowego na wysoki panel ogrodzeniowy boiska sportowego od strony ul. Szkolnej oraz montaż bramy od strony parkingu
(15.000,00 zł)
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

20.869,00 zł
30.962,90 zł

19.413,74 zł

23.500,84 zł
13.778,49 zł

30.962,90 zł

214.170,39 zł

Grażyna Fila
lipiec-sierpień-wrzesień
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WRZEŚNIOWA AWARIA WODY
Awaria aeratora na SUW Dębska Kuźnia, która
miała miejsce 17 września br. i związaną z tym groźba
przedostania się do wody węglowodorów aromatycznych, spowodowała, że przez kilka dni woda w większości miejscowości naszej gminy nie nadawała się do
spożycia. Problem bezpośrednio dotknął mieszkańców
Dębskiej Kuźni, Chrząstowic, Dębia, Falmirowic, Lędzin i Suchego Boru. Wodę do celów spożywczych,
firma Plada Sp. z o. o. wraz ze strażakami rozprowadzała w beczkowozach i butelkach. Pobrane 18 września br. próbki wody (pobór dokonany przez akredytowane laboratorium WiK Opole Sp. z o.o.) poddano
badaniom (przez akredytowane laboratorium, SGS
Pszczyna) na występowanie następujących substancji z
grupy lotnych węglowodorów aromatycznych: benzen,
toluen, etylobenzen, ksylen. W próbce pobranej w Falmirowicach nie stwierdzono zawartości żadnych węglowodorów aromatycznych. W pozostałych trzech
próbkach pobranych na SUW Dębska Kuźnia, Dębiu
i Chrząstowicach stwierdzono stężenie benzenu poniżej 1 mikrograma/litr; czyli poniżej wartości dopuszczalnej w wodzie dla ludzi co określa Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 „w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.
Stężenia pozostałych substancji tj. toluenu, etylobenzenu i ksylenu nie przekroczyły łącznie wartości 20
mikrogramów/litr (kolejno w badanych próbkach
stwierdzono: 6,87 mikrograma/litr; 5,91 mikrograma/
litr; 16,1 mikrograma/litr), czyli wartości jaką maksymalnie dopuszczało dla ksylenu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na
potrzeby gospodarcze (Dz. U. nr 82 poz. 937). Rozporządzenie to, po konsultacji z organem nadzorczym,
przyjęto jako odnośnik dla poziomu zawartości, tych
substancji w wodzie, nie zagrażających życiu i zdrowiu

ludzi, ze względu na brak odniesienia dla nich w obecnie obowiązujących przepisach.
W dniach 19-20 września br. PLADA Sp. z o.o.
wspólnie z sanepidem prowadziła dalsze czynności
sprawdzające pod kątem dopuszczenia do spożycia
przez ludzi wody z wodociągu w Dębskiej Kuźni oraz
czynności techniczne zmierzające do całkowitej redukcji stężeń omawianych substancji w wodzie pitnej.
Zdatność wody do picia potwierdziły 22 września br. badania SGS Polska, z których wynikało, że
we wszystkich punktach wodociągu publicznego
Dębska Kuźnia nie stwierdzono już występowania węglowodorów aromatycznych. Woda uzyskała
również pozytywną ocenę zdatności do spożycia wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Opolu. Z konsultacji z organami nadzorczymi wynika, że nie było ryzyka bezpośredniego zagrożenia
zdrowia.
Wszystkie informacje dot. awarii oraz związanych z nią działań (w tym o miejscach, gdzie rozdawano wodę) zamieszczane były na bieżąco na stronie
internetowej firmy Plada Sp. z o.o. (www.plada-wik.pl)
i
jej
profilu
facebookowym,
na
stronie
www.chrzastowice.pl oraz profilu gminy na facebooku
a także za drogą sms i na plakatach. Sprawa była również nagłośniona w lokalnych mediach. Przy okazji
zwracamy się z prośbą o przekazywanie tego typu
informacji „pocztą pantoflową”, tak najłatwiej dotrzemy do osób, które być może nie korzystają z internetu
czy telefonu. Zainteresujmy się, czy do sąsiada dotarła
ważna informacja – taka sąsiedzka pomoc wskazana
jest w każdej sytuacji, nie tylko kryzysowej. Jednocześnie przypominamy, że informacje dotyczące ograniczeń w dostawie wody w związku z awariami i planowanymi robotami, można uzyskać pod numerami telefonów: 533 300 380, 501 238 117.
oprac. Anna Kurc

TURNIEJ BADMINTONA

Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów
zapraszają na turniej badmintona. Wydarzenie będzie miało miejsce 11 listopada 2017 r. w hali sportowej
w Chrząstowicach. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada na adres e-mail: badminton@chrzastowice.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 695 131 431. Jednocześnie informujemy, że treningi badmintona odbywają się we wtorki od godziny 19.00 oraz w czwartki od godziny 19.30. Wstęp wolny.
Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego LGD "Kraina Dinozaurów" Przedsięwzięcie 2.3.6
- organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD
"Z Dinozaurem w terenie", a finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Regulamin znajduje się także na stronie internetowej www. przyszlosc-chrzastowic.pl, zakładka
„Z dinozaurem w terenie”
Małgorzata Strzelec

HISZPAŃSKI WIECZÓR W DĘBSKIEJ KUŹNI
21 października 2017 r. (sobota) zapraszamy na „hiszpański wieczór” – koncert w wykonaniu Moisesa
Bethencourta oraz warsztaty muzyki hiszpańskiej i latino. Mile widziane stroje i rekwizyty hiszpańskie. Wstęp
wolny. Wydarzenie odbędzie się w Zajeździe „Pod niedźwiedziem” w Dębskiej Kuźni. W czasie koncertu Zajazd
„Pod niedźwiedziem” zaprasza do skorzystania z bogatej oferty gastronomicznej. Organizatorzy i sponsorzy: Gmina
Chrząstowice, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, Zajazd „Pod niedźwiedziem”
w Dębskiej Kuźni. Wydarzenie organizowane z okazji Europejskiego Dnia Osób Starszych w ramach projektu
„Senior w akcji” dofinansowanego z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 20142020.
Helena Rogacka
lipiec-sierpień-wrzesień
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INFORMATOR
urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste
Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły nowe przepisy w sprawach z zakresu stanu cywilnego, ewidencji
ludności i dowodów osobistych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach
osobistych), pojawił się szereg nowych rozwiązań ułatwiających i usprawniających ich załatwianie.
Przedstawiamy krótkie opisy spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Referacie
Spraw Obywatelskich (m. in. meldunki i dowody osobiste) z najważniejszymi informacjami. W poprzednim
numerze ukazała się informacja o dowodach osobistych,
W bieżącym numerze: zawarcie małżeństwa, w kolejnych: m. in. zgłoszenie urodzenia dziecka, zgłoszenie
zgonu, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego czy zameldowanie i uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu.
Zawarcie małżeństwa
Zawrzeć małżeństwo mogą osoby:

pełnoletnie

nie będące w związku małżeńskim (panna, rozwiedziona, wdowa, kawaler, rozwiedziony, wdowiec

niespokrewnieni w linii prostej oraz nie będący rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec
z córką, brat z siostrą)

niespowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),

nie będący w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).
Małżeństwo zawrzeć można w dwóch formach:
ŚLUB CYWILNY
Jest to zawarcie związku małżeńskiego w lokalu wybranego Urzędu Stanu Cywilnego lub też w miejscu wybranym
przez narzeczonych na terenie danej gminy (np. restauracja czy plener).
Aby zawrzeć związek w formie cywilnej w lokalu USC należy:

sprawdzić w wybranym USC, czy jest wolny termin, w którym ma nastąpić zawarcie małżeństwa

złożyć w tym USC zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oświadczenie to
ważne jest przez 6 miesięcy; wskazuje się w nim także, jakie nazwiska po ślubie będą nosili żona, mąż
i ich wspólne dzieci)

okazać dowód osobisty bądź paszport

wpłacić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa w kwocie 84 zł (można zapłacić ją wcześniej
i w dniu sporządzania zapewnienia złożyć potwierdzenie wpłaty).
Wtedy także zostanie ustalony dokładny termin ślubu (dzień i godzina). Małżeństwo musi zostać zawarte
w obecności dwóch świadków (świadkiem może być osoba pełnoletnia, której tożsamość potwierdzona
jest dowodem osobistym lub paszportem).
Przy składaniu zapewnień nie jest konieczne przynoszenie odpisów aktów stanu cywilnego; warto jednak wcześniej
powiadomić kierownika USC o zamiarze złożenia zapewnień – to pozwoli kierownikowi zlecić wprowadzenie
aktów stanu cywilnego narzeczonych do Systemu Rejestrów Państwowych.
Aby zawrzeć małżeństwo w wybranym na terenie gminy miejscu, należy ponadto:

skontaktować się wcześniej z kierownikiem USC, aby ustalić, czy jest wolny termin, w którym ma nastąpić
zawarcie małżeństwa – kierownik USC musi sprawdzić, czy w wybranym miejscu może odbyć się
ślub (czy odpowiada ono powadze urzędu i wydarzenia oraz czy gwarantuje bezpieczeństwo uczestników
ceremonii)

zapłacić dodatkową opłatę skarbową w wysokości 1000 zł.
Jeśli jedno z narzeczonych (lub oboje) jest cudzoziemcem, poza powyższymi dokumentami musi posiadać zaświadczenie ze swojego kraju o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa bądź też postanowienie polskiego sądu
o zwolnieniu z obowiązku przedstawienia takiego zaświadczenia.
W każdej takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z kierownikiem USC, który oceni daną sprawę i udzieli niezbędnych informacji.
Ponadto, jeżeli wśród narzeczonych lub świadków jest cudzoziemiec nie mówiący po polsku, narzeczeni muszą
wtedy zapewnić tłumacza: na złożenie zapewnień i ślub (jeśli cudzoziemcem jest jedno z narzeczonych) lub też na
sam ślub (jeśli cudzoziemcem jest świadek).
W dniu ślubu trzeba mieć przy sobie dowody osobiste lub paszporty – kierownik USC musi sprawdzić tożsamość
osób zawierających małżeństwo oraz świadków. Po złożeniu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński kierownik USC przyjmie od małżonków oświadczenia o nazwiskach, jakie po zawarciu małżeństwa będą nosili żona,
mąż i ich przyszłe wspólne dzieci.
Odpis aktu małżeństwa można otrzymać z USC w dniu ślubu bądź też odebrać go w dowolnym momencie
(można także uczynić to w dowolnie wybranym USC).
ŚLUB WYZNANIOWY
Jest to zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym, zgodnie z przepisami danego wyznania,
które jednocześnie ma skutki w prawie cywilnym.
Aby zawrzeć ślub wyznaniowy należy:
lipiec-sierpień-wrzesień
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złożyć w wybranym USC zapewnienie o o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
(oświadczenie to ważne jest przez 6 miesięcy; wskazuje się w nim także, jakie nazwiska po ślubie będą
nosili żona, mąż i ich wspólne dzieci)

okazać dowód osobisty bądź paszport

wpłacić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa w kwocie 84 zł (jeśli ślub wyznaniowy ma
odbyć się na terenie innej gminy, opłatę wpłaca się na konto tej gminy i potwierdzenie składa przy
sporządzaniu zapewnienia)
Przy składaniu zapewnień nie jest konieczne przynoszenie odpisów aktów stanu cywilnego; warto jednak wcześniej
powiadomić kierownika USC o zamiarze złożenia zapewnień – to pozwoli kierownikowi zlecić wprowadzenie
aktów stanu cywilnego narzeczonych do Systemu Rejestrów Państwowych.
Kierownik USC po przyjęciu zapewnień wyda zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przekazuje się duchownemu. Duchowny w obecności świadków udziela narzeczonym ślubu, wszystkie
te osoby składają podpisy na zaświadczeniu, a następnie duchowny w ciągu 5 dni. przekazuje zaświadczenie do
USC, na którego terenie odbył się ślub.
Odpis aktu małżeństwa można odebrać z USC, w którym został sporządzony akt małżeństwa w dowolnym momencie (można także uczynić to w dowolnie wybranym USC).
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

BEZPŁATNE BADANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Wójt Gminy Chrząstowice oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Subregion Środkowy wysportowany i zdrowy!”. Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród
dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych
pomiędzy 45-65 rokiem życia. Ideą programu jest
poprawa do 2020 roku zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań
zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.
Nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka
w rozwoju wielu chorób przewlekłych, takich jak: choroby układu krążenia (zawał, udar mózgu, nadciśnienie
tętnicze), zmiany zwyrodnieniowe układu kostno –
stawowego, cukrzyca typu 2, nowotwory złośliwe
a w konsekwencji stanowi pośrednią przyczynę przedwczesnej niepełnosprawności oraz śmierci.
Program realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem
Budżetu Państwa, Władz samorządowych województwa opolskiego oraz własnych Opolskiego Centrum
Rehabilitacji.
Dla uczestników poszczególnych etapów
Projektu wszelkie formy wsparcia i działania są nieodpłatne. Udział jest całkowicie dobrowolny. Wystarczy
chęć wzięcia udziału w projekcie.
I etap Programu to badania pr zesiewowe
obejmujące wypełnienie ankiety ( imiennej ) na temat
odżywiania się, ruchu i sytuacji materialnej, obliczenie
wskaźnika BMI na podstawie badania masy ciała

i wzrostu oraz ewentualne skierowanie na darmowe
badanie stężenia glukozy we krwi u osób z ryzykiem
wystąpienia cukrzycy.
II Etap Programu to opieka multikomponentowa dla uczestników wybranych na podstawie badań
przesiewowych obejmująca między innymi indywidualne spotkania z dietetykiem, diabetologiem, psychologiem czy fizjoterapeutą. Każdy z uczestników tego
etapu będzie miał opracowaną indywidualną dietę oraz
zestaw aktywności ruchowych. Uczestnik będzie
oceniany pod katem składu masy ciała oraz parametrów z badania przesiewowego. W przypadku wykrycia
cukrzycy skierowany zostanie do Ambulatoryjnej
Opieki Specjalistycznej.
III etap programu, r ównolegle z pozostałymi
obejmuje działania informacyjno – edukacyjne
w postaci działań dla ogółu mieszkańców regionu. Na
zajęcia te składać się będą zajęcia na basenach,
Orlikach, w ramach pikników edukacyjnych, warsztatów gotowania itp. Wszystkie te formy zajęć również
finansowane są ze środków Unii Europejskiej.
Informacje o projekcie można uzyskać bezpośrednio od osób prowadzących badania przesiewowe
oraz w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
w Korfantowie pod numerem telefonu: 511 959 013.
W gminie Chrząstowice badania dla
dzieci prowadzone będą w szkołach, natomiast
dorośli będą mieli możliwość skorzystania z badań
w świetlicach wiejskich. Badania rozpoczną się
13 listopada. Szczegółowy harmonogram zostanie
zamieszczony na www.chrzastowice.pl
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KOLEJNY SEZON, KOLEJNE WYZWANIA

Po letnim wypoczynku nadszedł czas, by rozpocząć nowy sezon taneczny. Pełni nowych pomysłów
i inicjatyw przygotowujemy się do tego, aby ten rok
taneczny był przynajmniej tak dobry jak minione lata.
W ubiegłym sezonie dzieci tańczące w Formacji
Tanecznej Hałas w Chrząstowicach w grupach Hałas
Mini 4 (dzieci do lat 7), Hałas Mini 3 (dzieci w wieku
8 – 11) oraz Hałas 3 (wiek 12 – 15) cieszyły się z wielu
uzyskanych sukcesów na turniejach w Nysie,
Kluczborku, Nowej Rudzie, Brzegu, Ozimku oraz
w Chrząstowicach. Na każdym z nich towarzyszyły im
ogromne emocje, w szczególności radość.
W tym sezonie również emocji nie zabraknie.
Pod koniec wakacji odbyły się warsztaty letnie dla
grupy Hałas Mini 3, podczas których dzieci zagłębiały
się w styl tańca disco – dance oraz bawiły się żonglując
pod okiem Krzysztofa Riewolda, uczestnika programu
„Mam talent”.
Dzięki realizacji projektu „W sprawnym ciele
taneczny sukces” realizowanego w ramach otwartego
konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy
Chrząstowice udało się zorganizować zajęcia
baletowe dla zespołu Hałas Mini 3 w chrząstowickim klubie samorządowym oraz zorganizować dwumiesięczne bezpłatne zajęcia z akrobatyki. Kolejną atrakcją są zajęcia taneczne dla
dorosłych, w trakcie, których odbędą się warsztaty arteterapeutyczne, pozwalające przyszłym
dorosłym tancerzom radzić sobie ze stresem
towarzyszącym podczas pokazów tanecznych
przed publicznością. Zajęcia te odbywają się
w każdy wtorek o godzinie 20.15. Zapraszamy!
Dodatkowo kilka tancerek Formacji Tanecznej Hałas z gminy Chrząstowice rozpoczy-

na swoją przygodę z tańcem indywidualnym. Należą do
nich: Helena Mika z Dębskiej Kuźni, Anna Raut z Dębskiej Kuźni, Wiktoria Piontek z Dębia, Marta Jazienicka z Chrząstowic i Hanna Wesołowska z Chrząstowic.
Życzymy im wytrwałości i wielu sukcesów.
W ubiegłym sezonie przygodę z tańcem solowym rozpoczęły ich starsze koleżanki (Dominika
Morzyk z Suchego Boru, Natalia i Wiktoria Klimek
z Suchego Boru, Wiktoria Mielczarek z Dębskiej
Kuźni). Dziewczyny już mogą pochwalić się swoimi
małymi sukcesami.
Życzymy prowadzącym trenerom satysfakcji
z wykonywanej pracy, a wszystkim tancerzom i ich
rodzicom radości z realizacji swojej pasji.
Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci
w zajęciach tanecznych w ramach Formacji Tanecznej
Hałas prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.
604 955 223. W tej chwili są jeszcze miejsca w grupie
dzieci do lat 7, w starszej grupie nabór zakończono,
wolnych miejsc już nie ma.
Danuta Kampa
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TRENUJĄ, BY GRAĆ CORAZ LEPIEJ
W sobotę, 30 września 2017 r. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice uczestniczyła
w warsztatach, które poprowadził profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
Zdzisław Stolarczyk, specjalizujący się w zakresie
poprawnej gry na instrumentach dętych. Prof. Stolarczyk zaprezentował m.in. wiele ćwiczeń rozciągających, które bardzo dobrze przygotowują do samej gry
na instrumentach. Warsztaty były częścią zadania
publicznego realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
z budżetu gminy Chrząstowice. W listopadzie, również
w ramach projektu, członków orkiestry czeka wyjazd
do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice powstała w 2009 roku z inicjatywy koła DFK
Chrząstowice przy zaangażowaniu Urzędu Gminy
Chrząstowice. Dziś tworzy ją ponad trzydziestu
młodych muzyków, z których większość dopiero
podczas organizowanych przez gminę Chrząstowice
warsztatów muzycznych, zaczęła swoją przygodę
z instrumentami dętymi. Dziś z indywidualnej gry nauki na instrumentach dętych korzysta 22 dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrząstowice, które wkrótce
zasilą szeregi orkiestry.
Młodzież swoim doświadczeniem wspierają
panowie: Herbert Mocza, Jan Mateja oraz Zygmunt
Kurek. Orkiestrą dyryguje Jacek Zganiacz. Debiut na
scenie członkowie orkiestry mieli w lipcu 2010 roku
zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności podczas
obchodów Dni Gminy Chrząstowice. Były to występy
w duetach i trio. Młodzi muzycy pod batutą swojego
dyrygenta, ćwiczą i szlifują swoje umiejętności w klubie samorządowym w Chrząstowicach. Pierwszy
wspólny występ młodzieżowej orkiestry miał miejsce
w grudniu 2010 r na Jarmarku Bożonarodzeniowym w
Chrząstowicach. Część środków na działalność orkiestry gmina Chrząstowice zdobyła przystępując w 2009
r. do projektu w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów składając projekt pn. „Gminne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy
Chrząstowice" otrzymując pomoc finansową w wysokości 23 541,00 PLN. Projekt odbywał się od stycznia
2010 roku do czerwca 2011 roku.
Część instrumentów zakupiono w ramach
powyższego projektu, pozostałą część orkiestra otrzymała za pośrednictwem DFK od darczyńców -

mieszkańców Niemiec zaprzyjaźnionych z mieszkańcami gminy Chrząstowice, którzy na wieść o tworzącej
się orkiestrze postanowili ją wesprzeć sprawnymi instrumentami.
Koncert inauguracyjny Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Chrząstowice" odbył się 19 czerwca 2011
roku podczas uroczystych obchodów Dni Gminy
Chrząstowice. Obecnie orkiestra reprezentuje Gminę
Chrząstowice przygrywając podczas przeróżnych festynów i uroczystości oraz konkursów i przeglądów
orkiestr. Nadal finansowana jest z budżetu gminy
Chrząstowice (m.in.
wynagrodzenie dyrygenta
i finansowanie wyjazdów na koncerty) oraz ze środków
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ma swój profil na
Facebooku: www.facebook.com/orkiestrachrzastowice/
Zapraszamy do odwiedzania i „polubienia" profilu
chrząstowickiej orkiestry.

W repertuarze orkiestry są zarówno polki, jak
i walce, muzyka rozrywkowa, filmowa, biesiadna
i kościelna. Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną festynów oraz różnych uroczystości, gra koncerty kolęd,
noworoczne i rozrywkowe. W tym roku zagrała kilkanaście koncertów. Wystąpiła m.in. na koncercie kolęd
w Dębskiej Kuźni, Przeglądzie Zespołów Artystycznych Popularyzujących Kulturę Niemiecką w Krasiejowie, Oktoberfeście w Krapkowicach i w Kotorzu Małym, dała występ na koncertach charytatywnych
w Dębskiej Kuźni i w Opolu, wzięła udział w XXV
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Lichyni, gdzie zajęła II
miejsce, zapewniła oprawę wielu uroczystości na terenie gminy – festynów i dożynek.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o wspieranie działań orkiestry. Kontakt – Anna Kurc, tel. 77 421
94 56, e-mail: ug@chrzastowice.pl
Anna Kurc
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DĘBIE BAWIŁO SIĘ NA FESTYNIE
W dniach 12-13 sierpnia br. mieszkańcy Dębia i
ich goście bawili się na festynie letnim. W sobotę odbyła się zabawa taneczna z zespołem Uniwersal. W
niedzielę festyn rozpoczęły dzieci wraz z Tropicielem
Przygód - atrakcji było co nie miara: bańki mydlane,
wyścigi samolotów, przeciąganie liny, pogoń za kangurem, mecze i wiele innych zabaw, do których zaangażowali się nawet rodzice i dziadkowie. Potem przyszedł
czas na część artystyczną. Wystąpił zespół Echo Krośnicy oraz kabaret Zgrani Fojermani z Grodziska. Dębski festyn zakończył się zabawą taneczną z zespołem
Heaven.

Organizatorzy wydarzenia: Sołtys i Rada Sołecka dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy, w szczególności Firmie Licon International, Plada Sp. z o.o oraz Urzędowi Gminy
Chrząstowice.
Anna Kurc

PIERWSZY ETAP REMONTU KLASZTORU ZAKOŃCZONY

Siostry Służebniczki z chrząstowickiego klasztoru i Ochronki zakończyły pierwszy etap prac remontowych, związany z wymianą pokrycia dachowego nad
częścią budynku. Dzięki ofiarności mieszkańców gmi-

ny Chrząstowice i innych darczyńców, Siostrom udało
się zebrać kwotę 55 tys. zł. Siostry są bardzo wdzięczne, bo to pozwoliło rozpocząć tę niezbędną inwestycję.
Jednak w toku prac okazało się, że konieczna jest jeszcze dodatkowa wymiana poszycia dachowego nad wejściem do klasztoru i kuchnią, co zwiększyło szacowane
koszty. Mimo, iż część prac została wykonana przez
uczynnych ludzi nieodpłatnie. Do finalizacji remontu
dachu klasztoru Siostrom wciąż brakuje 17 tys. zł. Dlatego też Siostry proszą o dalsze wsparcie tej inwestycji,
co można uczynić składając ofiarę bezpośrednio w
klasztorze, bądź dokonując wpłaty na specjalne konto
bankowe, którego numer podajemy poniżej:
BGŻ BNP Paribas: 54 1600 1329 1846 4624 8000
0004 (darowizna na remont ochronki).
W imieniu Sióstr Służebniczek, dzieci uczęszczających do ochronki i ich rodziców, z całego serca
dziękujemy.
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SENIOR W AKCJI
kurs pierwszej pomocy, który przeprowadził Norbert
Papkala.

Seniorzy 60 + z gminy Chrząstowice realizują
kolejną edycję projektu, który ma na celu aktywizację
społeczną osób starszych. Uczestnictwo w projekcie,
który w tym roku jest zatytułowany „Senior w Akcji”
zadeklarowali mieszkańcy Niwek – 6 osób, Chrząstowic – 5 osób, Dębskiej Kuźni – 4 osoby oraz 1 osoba
z Dańca. Pierwsze spotkanie utworzonych dwóch grup
samopomocowych liczących łącznie 16 osób, odbyło
się 20 lipca b.r. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. Uczestnicy projektu sami zdecydowali, jakie
działania będą realizować. Na podstawie zgłoszonych
propozycji powstał ramowy program wydarzeń, które
seniorzy będą realizować do końca 2017 roku. Zaplanowano m.in. organizację dwóch rajdów rowerowych.

Pierwszy rajd rowerowy odbył się 5 sierpnia do
Poliwody. Trasa rajdu wynosiła 20 km w jedną stronę
i obejmowała następujące miejscowości: Chrząstowice
– Niwki – Szczedrzyk – Dylaki – Poliwoda. Powrót do
Chrząstowic był tym samym szlakiem. Drugi rajd miał
miejsce 26 sierpnia br. Grupa rowerzystów udała się do
Kamienia Śląskiego. Mimo porannej ulewy wszyscy
uczestnicy zgłosili się na starcie. Pogoda poprawiła się
i nastał piękny, słoneczny dzień. Trasa rajdu wyniosła
42 km. Rajd zakończył się spotkaniem integracyjnym
przy ognisku na placu rekreacyjnym w Niwkach, gdzie
zorganizowano poczęstunek dla rowerzystów. Pani
Sołtys Niwek Teresie Pasoń dziękujemy za pomoc
w organizacji wydarzenia.
17 września br. w ramach projektu zorganizowano spływ kajakowy Małą Panwią. Na zakończenie
uczestnicy spotkali się w „Dzikiej Chacie w Kolonowskiem na wspólnym obiedzie. Z kolei 27 września br.
w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbył się

W ramach projektu prowadzone są cykliczne
zajęcia rekreacyjno-sportowe w postaci grupowych
treningów gimnastycznych z pierścieniami „smovey
vibroswing", w których udział biorą nie tylko seniorzy,
lecz wszyscy chętni, dbający o kondycję oraz sprawność fizyczną i umysłową .

Seniorzy planują jeszcze wyjazd do Teatru
Tańca i Rozrywki Capitol we Wrocławiu.
Projekt realizowany jest we współpracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w
Opolu a współfinansowany z Rządowego Programu
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 20142020. Kwota dofinansowania dla każdej grupy wynosi
3 500 zł, łącznie na realizację projektu Gmina Chrząstowice otrzymała 7 000 zł.
Helena Rogacka
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MUZYCZNE WARSZTATY W CHORWACJI

23 czerwca 2017 r. nadeszła wyczekiwana
chwila dla każdego ucznia - koniec roku szkolnego,
czyli upragnione wakacje. Dla członków Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice był to podwójnie
radosny dzień. Wieczorem o godz. 19-tej, po długim
pakowaniu do autobusu wielu instrumentów i walizek
nasza orkiestra wyruszyła na warsztaty muzyczne do
Chorwacji.
Jechaliśmy przez Czechy, Austrię oraz Słowację i przez większość czasu odsypialiśmy jeszcze
szkolne zmęczenie. Obudziło nas dopiero cudowne
słońce, które łaskotało po twarzach- to był znak, że
jesteśmy już w Chorwacji. Zbliżając się do celu, podziwialiśmy cudowne widoki, które malowały się za
szybami autokaru. Około południa dotarliśmy na miejsce. Słońce i niesamowita aura tego kraju, dodała nam
energii do szybkiego zakwaterowania się. Potem przyszedł czas przywitania się z morzem.
Krajobraz, jaki roztaczał się wokół Morza
Adriatyckiego, jego lazurowa, a przede wszystkim
cieplutka woda i plaża usłana białymi kamyczkami,
zapierał dech w piersiach.
Program mieliśmy napięty, dlatego też jeszcze
tego samego wieczoru rozpoczęliśmy próby. Śniadania
były o 8.00. Po nich plażowanie i kąpiele w morzu,
a już o 11-tej biegliśmy na próbę, na której ćwiczyliśmy nowe, piękne utwory. Czas biegł nam tak szybko,
że dopiero teraz zdaję sobie sprawę, iż wbrew pozorom
długo trwały nasze ćwiczenia, bo aż do ok. 17.00. Po
nich padaliśmy ze zmęczenia, jednak tylko na moment,
by zaraz po kolacji i brykaniu pośród fal Adriatyku,
znów usiąść za pulpity z nutami i z wielką radością dąć
w nasze instrumenty. Któregoś dnia poszliśmy w przemarszu na plażę, aby tam zrobić popisowy koncert.
Było to naprawdę przyjemne uczucie, kiedy wczasowicze z apartamentów oraz plażowicze słuchali nas
z uśmiechem na twarzy, a potem nagradzali gromkimi

brawami. Oczywiście korzystając z tak pięknych,
nadmorskich widoków i urokliwego zachodu słońca,
zrobiliśmy wspólną sesję zdjęciową.
W niedzielę, po krótszej, porannej próbie, pojechaliśmy do Trogiru, małego miasteczka nad Adriatykiem. Razem z przewodnikiem przeszliśmy wzdłuż
portu szerokim, wysadzonym palmami bulwarem,
wokół którego skupia się wieczorne życie miasta.
Obejrzeliśmy także najważniejsze zabytki, piękne,
tajemnicze uliczki z niesamowitą ilością kawiarenek
i ukrytych pośród pnących się winorośli restauracji.
Tam też, w najlepszej lodziarni „Pod Palmami” jedliśmy przepyszne lody. Tego samego dnia odwiedziliśmy również Split, w którym to podziwialiśmy pozostałości z olbrzymiego pałacu Dioklecjana. Spacerując
uliczkami, dotarliśmy na dziedziniec, w którym to
dzięki doskonałej akustyce mieliśmy okazję usłyszeć
niesamowity koncert grupy mężczyzn śpiewających
a cappella pieśni w języku chorwackim. W tym mieście
natknęliśmy się również na sklep posiadający w swoim
asortymencie najdroższy krawat świata. Cena liczona
była w tysiącach, dlatego, że zastosowany był specyficzny i jedyny w swoim rodzaju sposób szycia oraz
wykorzystanie nici ze szczerego złota.
Któregoś dnia po kolacji pojechaliśmy jeszcze
raz do Trogiru, tym razem po to, by zwiedzić miasto
o zmroku. To naprawdę niezwykle uczucie poczuć
leniwą, wieczorną, atmosferę oraz rozkoszować się
urokiem romantycznych, wąskich uliczek, rozświetlonych blaskiem lamp.
Największa wyprawą okazała się jednak podróż
do Dubrownika. Nie sposób opisać tego wyjątkowo
malowniczego miejsca. Idąc po ogromnych murach
starego miasta, podziwialiśmy z jednej strony morze
czerwonych dachówek, poprzecinanych wąskimi uliczkami, z drugiej strony natomiast patrzyliśmy na piękne
widoki pobliskich wysp i lazuru wody. Zmęczeni,
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ale szczęśliwi i zauroczeni tak cudownymi krajobrazami, wróciliśmy na kolację.
Czas biegł nam bardzo szybko i nagle trzeba
było pakować się do domu. W drodze powrotnej mieliśmy jeszcze jedna niespodziankę - zwiedzanie urzeka-

jącego rezerwatu Krka i kąpiel w orzeźwiających wodospadach.
Nie sposób jednak w tej krótkiej relacji zawrzeć
wszystkie nasze przeżycia. Dużo ćwiczyliśmy, ale nasza praca była przeplatana atrakcjami, a to dało nam
sporo dobrej energii i chęci do dalszej pracy oraz działania w zespole.
Chcę więc w imieniu członków naszej Orkiestry
podziękować wszystkim miłośnikom muzyki, naszym
sponsorom, W tym Gminie Chrząstowice oraz Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku
Opolskim, którzy umożliwili nam przeprowadzenie
tych warsztatów muzycznych w tak urokliwym miejscu. Dziękujemy także firmie Oświata Travel za zorganizowanie i prowadzenie wyjazdu oraz miłą atmosferę.
Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty i spotkania!
Anna Lyp, Waltornistka
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Chrząstowice

NOWINY BIBLIOTECZNE
Drodzy Czytelnicy! Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach niezmiennie zaprasza wszystkich
spragnionych strawy duchowej, jaką jest czytanie. Stale
zaopatrujemy się w nowości wydawnicze oraz książki
polecane przez Was.
Informujemy o godzinach otwarcia bibliotek w Dańcu
i w Chrząstowicach.
Filia w Dańcu / budynek szkoły/ zaprasza:
wtorek
16.00-18.30
środa
12.30-13.30

czwartek
10.50-11.30
piątek
12.50-13.30
Biblioteka w Chrząstowicach w listopadzie zmieni czasowo godziny otwarcia. Od 30 października do 24 listopada zaprasza w poniedziałki, wtorki, czwartki i
piątki w godz. 9.00-16.00, w środy od 10.00-17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy na nasz profil na facebooku, tam
znajdziecie wszystkie aktualne informacje.
Agnieszka Król

SPORTOWA SOBOTA NA ORLIKU

leniowy mecz piłki nożnej, w którym dzieci zagrały
przeciwko rodzicom. Mecz był pełen emocji i zakończył się wynikiem 2-2. Po imprezie wszystkie dzieci
otrzymały drobne upominki od głównego organizatora
wydarzenia czyli Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej
– były to worki sportowe i gumowe bransoletki. Dzięki
udziale w akcji „Dzień Sportu na Orliku” pozyskaliśmy
nowe piłki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
przybycie, a zwycięzcom gratulujemy uzyskanych
wyników i tytułów. Pozdrawiamy i zapraszamy za rok!

Dzień Sportu na Orliku odbył się 9 września
br. w Dębskiej Kuźni. Pogoda dopisała, bo od samego
rana świeciło słońce, sprzyjało to zabawom oraz rywalizacji. Na Orlik przybyło wiele dzieci w raz z rodzicami.
Od samego początku wszyscy dobrze się bawili
i uczestniczyli w takich grach jak przeciąganie liny czy
wyścigi rzędów. Poza rozgrywkami zespołowymi był
też czas na rywalizacji indywidualnej. Zawodnicy walczyli o tytuł mistrza zwisu na drążku tzw. „najlepszy
wisielec”, mistrza podporu, mistrza burpees, czy najlepszego „krzesełka” czyli osoby, która najdłużej wytrzymała w przysiadzie. Ostatnią atrakcją był międzypokoTomasz Kampa, Animator Orlika
lipiec-sierpień-wrzesień
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POWITANIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
W poniedziałek, 4 września powitaliśmy Nowy
Rok Szkolny 2017/2018. Po tym jak zabrzmiał dzwonek, rozpoczęły się uroczyste apele. Szczególnie miło
w szkolnej społeczności witano pierwszoklasistów. We
wszystkich szkołach na terenie gminy Chrząstowice
szkolną przygodę rozpoczęło 55 dzieci. W Chrząstowicach do pierwszej kasy uczęszcza 13 uczniów,
w Dębskiej Kuźni – 19, w Dębiu - 12, w Dańcu –11.
Dzieci zostały uroczyście pasowane na uczniów I klasy,
złożyły ślubowanie, na zakończenie wręczono im "tyty"
pełne słodkości.
48 uczniów otrzymało listy gratulacyjne
z okazji otrzymania Stypendium Wójta Gminy

Chrząstowice za osiągnięcie wysokich wyników w nauce lub pracy prospołecznej bądź też za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym
w roku szkolnym 2016/2017. Stypendium wynosi
jednorazowo 200 zł. Serdecznie gratulujemy!
Wszystkim przedszkolakom, uczniom, dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi z okazji nowego roku szkolnego, składamy
najlepsze życzenia. Życzymy, aby stojące przed Wami
zadania i obowiązki przynosiły radość i satysfakcję.
Niech ten nowy rok szkolny obfituje w osiągnięcia
i sukcesy w różnych dziedzinach.
Anna Kurc

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Dębskiej Kuźni
Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym
w Dębiu

Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej
z punktem przedszkolnym w Dańcu

Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chrząstowicach

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do
wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” B. Conklin

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanych
obowiązków, bogatych doświadczeń i dobrej współpracy
składa
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior
lipiec-sierpień-wrzesień
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
wanie tej inicjatywy. Przedstawili ciekawostki na temat
wybranych krajów w formie plakatów i kolaży zdobiących drzwi klas. Przygotowali specjały kuchni europejskiej i krótkie występy artystyczne nawiązujące tematycznie do wybranych krajów europejskich. Na
przerwach słuchano muzyki i rozwiązywano językowe
łamigłówki. Tym samym podniesiony został nie tylko
poziom wiedzy o krajach naszego kontynentu, lecz
również ilość spożytych kalorii.
Tomasz Galwas

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej
Kuźni dołączył do grona placówek świętujących Europejski Dzień Języków przypadający 26 września.
Wydarzenie to ma nam uzmysłowić jak zróżnicowana
kulturowo i wielojęzyczna jest Europa. Uczniowie
z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w celebro-

SPORT SZKOLNY
wiekowej. Zadanie o tyle trudne, iż startowali najlepsi
biegacze wytypowani z kilkudziesięciu placówek
oświatowych. Mimo dużej konkurencji, Maximilian
Micheń zajął piąte miejsce i uzyskał awans do finału
wojewódzkiego, który odbędzie się w Lasocicach. Należy również wspomnieć, że Kamil Czupala oraz Aleksander Micheń byli tuż za czołową piątką (zajęli odpowiednio szóste i siódme miejsce). Gratulujemy wszystkim uczestnikom wyników i trzymamy kciuki za finał.

27 września 2017 r. w Ozimku odbył się Finał
Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Gminę Chrząstowice reprezentowali: Patrick Lipok
(Chrząstowice), Tomasz Kaczmarczyk (Chrząstowice),
Tobiasz Majnuś (Daniec), Adrian Cebula (Daniec),
Joanna Hellbach (Daniec), Katarzyna Patoła (Daniec),
Julia
Elis
(Daniec),
Maximilian
Micheń
(Chrząstowice), Kamil Czupala (Chrząstowice) oraz
Aleksander Micheń (Chrząstowice). Aby otrzymać
prawo startu w finale wojewódzkim należało znaleźć
się w pierwszej piątce zawodników swojej kategorii

3 października br. rozpoczęły się w naszej
gminie Igrzyska Dzieci w grach zespołowych w ramach rywalizacji Szkolnych Związków Sportowych.
W finale gminnym halowej piłki nożnej dziewcząt,
który odbył się w Chrząstowicach, brały udział drużyny z Dębskiej Kuźni, Dańca oraz gospodarz turnieju.
Dziewczyny wykazały się wyjątkową determinacją
i zaangażowaniem podczas wszystkich spotkań. Mecze
obfitowały w nietuzinkowe zagrania i piękne bramki.
Po trzech pasjonujących pojedynkach z wynikami: PSP
Chrząstowice - PSP Dębska Kuźnia 0:3, PSP Daniec PSP Chrząstowice 5:2, PSP Dębska Kuźnia - PSP
Daniec 2:0, na najwyższym stopniu podium stanęła
drużyna z Dębskiej Kuźni.
Tomasz Galwas

lipiec-sierpień-wrzesień
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Z ŻYCIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Od połowy sierpnia 2017 r. rozpoczęła swój
trzeci sezon niemieckojęzyczna szkółka piłkarska Miro
Deutsche Fußballschule Chronstau. Dzieci trenują
w 5 grupach treningowych. Łącznie sezon 2017/2018
rozpoczęło 80 dzieci z terenu gminy Chrząstowice.

26 sierpnia br. zorganizowany został przez
członków DFK Chrząstowice wyjazd do Świdnicy.
W związku z 500-leciem reformacji uczestnicy wycieczki zwiedzili przepiękny Kościół Pokoju-perełkę
XVII-wiecznej architektury sakralnej, największy barokowy kościół drewniany w Europie. Odwiedzono
olbrzymią gotycką katedrę, rynek i wieżę ratuszowąsymbole świetności i zaszczytnych tradycji Świdnicy.
W tym samym czasie na rynku odbywał się z kolorowy, muzyczny Festiwal Piwa. Na obiad, krótki odpoczynek i zwiedzanie wybrano Krzyżową - posiadłość
rodu von Moltke - symbolicznego miejsca polskoniemieckiego pojednania, a obecnie siedzibę Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.
Wyjazd sfinansowano z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
DFK
Chrząstowice
wydało „Kronikę parafialną
Chrząstowic do 1936 r.”.
Kronika została opublikowana dokładnie w 120. rocznicę
wybudowania
kościoła
w Chrząstowicach (1897–
2017) i opisuje szczegółowo
początki
chrząstowickiej
parafii. Spotkanie promujące
publikację odbyło się 10
września 2017 r. w klubie
samorządowym w Chrząstowicach. Udział wzięli w nim: ks. dr Dominik Rybol proboszcz parafii w Chrząstowicach, Josef Duda, który
dokonał odczytu i transkrypcji manuskryptu napisanego pismem neogotyckim, dzięki czemu umożliwił przekład kroniki na język polski, Krzysztof Warzecha –
tłumacz tekstu kroniki na język polski, Agnieszka Misiurska – korektor językowy kroniki oraz Dr Adriana
Dawid – historyk z Uniwersytetu Opolskiego. Spotka-

nie poprowadził Rafał Bartek – Przewodniczący DFK
Chrząstowice. Kronika zawiera: 108 stron lokalnej historii, słowo wstępne ks. Biskupa Andrzeja Czai, dzieje
parafii spisane przez ks. F. Sonnka i ks. J. Leboka do
1936 r., 72 zdjęcia, w tym: historyczne pocztówki
Chrząstowic, zdjęcia z wszystkich prymicji księży
wywodzących się z parafii, fotografie z różnych okresów, portrety wszystkich proboszczów parafii, współczesne zdjęcia panoramiczne kościoła. Jest to polskoniemieckie wydanie w twardej oprawie. Zadanie pod
nazwą „Poznajemy historię naszej gminy – wydanie
kroniki powstania kościoła i parafii Chrząstowice wraz
z organizacją spotkania promującego wydawnictwo
w 120 rocznicę budowy kościoła” zostało wsparte
w kwocie 5 tysięcy zł z budżetu gminy Chrząstowice w
ramach dotacji przyznanej Towarzystwu SpołecznoKulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dla seniorów gminy Chrząstowice TSKN zorganizowało spływ statkiem po Odrze. Początek rejsu miał
miejsce w porcie Koźle-Rogi. Podczas rejsu wzbogacono naszą wiedzę o Odrze, historii Kanału Gliwickiego
i obiektów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu
drogi wodnej. Odwiedziliśmy również dawny Port
Koźle, niegdyś jeden z największych portów śródlądowych w Europie. Choć od wielu lat nieużywany, dziś
ma szansę odzyskać dawną świetność za sprawą rozpoczętych inwestycji. Jedną z niewątpliwych atrakcji jest
przejście śluzy Kłodnica. Statek pokonuje różnicę poziomów wody wynoszącą 10,4 m. Na statku podziwialiśmy widoki, słuchaliśmy niemieckiej muzyki
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udział 50 osób – nie tylko mieszkańcy Lędzin, ale także
Suchego Boru i Chrząstowic. Wycieczka zorganizowana została w ramach programu "Ożywienie Domów
Spotkań – Konsolidierung der Begegnungsstätten"
finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem
Związku Niemieckich Stowarzyszeń SpołecznoKulturalnych w Polsce.
muzyki i częstowaliśmy się kiełbaską z grilla. Taką
sama wycieczkę zorganizowano dla uczniów i rodziców z gimnazjum w Dębskiej Kuźni.
Na początku września około trzydziestoosobowa
grupa seniorów z gminnym przewodniczącym TSKN
odbyła wycieczkę do Czech. W Jeseniku weszliśmy do
najstarszej udokumentowanej pisemnie jaskini w Europie środkowej, o której pierwsza wzmianka o niej
pochodzi już z 1430 roku. Czterystumetrowy labirynt
korytarzy i szczelin już za dawnych czasów służył jako
schronienie, o czym świadczą liczne napisy epigraficzne na ścianach. Cała trasa zwiedzania wyniosła ok. 220
metrów. Następnie uczestnicy odwiedzili park balneologiczny, idea parku nawiązuje do tradycyjnej metody
wodolecznictwa Vincenza Priessnitza i rozwija jego
słynną na świecie filozofię leczenia wodą, słońcem
i ruchem. Park został zaprojektowany jako „wodny
ogród”, przez który przepływa potok z wybudowanym
systemem stacji, gdzie można się zrelaksować i skorzystać z hydroterapii. Znajdują się tam naturalne łaźnie
Priessnitza dla górnych i dolnych kończyn, kąpiel
Priessnitza dla nóg z akupresurą, ławeczka Priessnitza,
bicze wodne, prysznic oraz tarasy do wypoczynku
i gimnastyki. Koncepcja wodolecznictwa metodą
Vincenza Priessniza zimną wodą, słońcem, ruchem
i zmianą stylu życia przywraca ludziom zdrowie do
dzisiaj. Będąc w miejscowości Zlaté Hory wstąpiliśmy
do Kościoła Matki Boskiej Pomocnej – Maria Hilf.
Horst Skowronek nam fajnie przygrywał i zachęcał do
wspólnego śpiewania. 16 września na organizowaną po
raz dwudziesty drugi „Pielgrzymkę narodów” do
sanktuarium wybrali się mieszkańcy Dębskiej Kuźni.

Członkowie DFK Lędziny wybrali się na
wycieczkę
szlakiem
drewnianych
kościołów.
22 września odwiedzili Kościół Matki Boskiej Śnieżnej
w Olszowej, Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu, Kościół św. Marii Magdaleny w Zimnej Wódce
oraz Park Miniatur w Olszowej. W wycieczce wzięło

Działające prężnie koła Związku Młodzieży
Mniejszości Niemieckiej (BJDM) jako organizacje
pożytku publicznego po raz pierwszy wystąpiły do
gminy Chrząstowice z ofertą realizacji zadania publicznego. Gmina Chrząstowice powierzyła im realizację
zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości
narodowych pt. „Budowanie przyjaznych stosunków
młodzieży niemieckiej z innymi grupami społecznymi”. W ramach zadania Przewodniczące kół BJDM Melania Smykała i Karina Baron zorganizowały dwa
przedsięwzięcia: Kinderfest w Chrząstowicach oraz
wycieczkę rowerową. W ramach pierwszego, z okazji
dnia dziecka, odwiedzono chrząstowicką ochronkę,
prowadzoną przez siostry służebniczki i umilono
dzieciakom czas organizując zabawy i obdarowując
drobnymi prezentami. W ramach drugiego przedsięwzięcia Koło BJDM Suchy Bór zorganizowało
wycieczki rowerowe śladami historii Niemiec w gminie
Chrząstowic, punktem kulminacyjnym było dotarcie
i zwiedzenie Kamienia Śląskiego. Na zakończenie
odbyło się wspólne ognisko. Dzięki zaangażowaniu
Melanii i Kariny dzieciaki i młodzież z naszej gminy
mile spędziła wolny czas. Wkład własny do zrealizowanych zadań koła BJDM pozyskały z Konsulatu RFN,
pozostała część sfinansował Urząd Gminy Chrząstowice. Obecnie oba koła przygotowują się do organizacji
Dnia św. Marcina (Martinstag), spotkań adwentowych i
jarmarków bożonarodzeniowych (Weihnachtsmarkt).
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PIELGRZYMOWALI
DO ŚW. ANNY

Góra Św. Anny wznosi się na wysokość 406
m n.p.m. Jest miejscem do którego pielgrzymują wierni z Polski i zagranicy. W 2004 roku została uznana za
pomnik historii i znalazła się na liście najcenniejszych
obiektów i zabytków w Polsce. Na wschodnim i południowym zboczu Góry Św. Anny znajduje się 40 kaplic kalwaryjskich, które zostały wzniesione w latach
1700-1709.
15 września 2017 roku uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym
w Dańcu pielgrzymowali na Górę św. Anny. Na placu
rajskim przywitali się z biskupem Andrzejem Czają,
który prowadził ich Dróżkami Matki Boskiej.

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE
Festyn rodzinny na rozpoczęcie wakacji zorganizowało DKF Dąbrowice. 1 lipca 2017 r. przy klubie
wiejskim wraz z „Tropicielem Przygód” bawiły się całe
rodziny. Wydarzenie zorganizowano w ramach programu "Ożywienie Domów Spotkań – Konsolidierung der
Begegnungsstätten" finansowanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za
pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Anna Kurc

„WESELE”
W CHRZĄSTOWICACH

Ewa Lysek

KONCERT ORGANOWY
W CHRZĄSTOWICACH
W wykonaniu
Marty
Mularczyk
17 września br. odbył
się koncert organowy
w kościele parafialnym
w
Chrząstowicach.
Koncert ten był jednocześnie
egzaminem
dyplomowym, kończącym naukę
w
Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej
w Opolu. Wysłuchaliśmy utwory organowe,
zagrane bardzo ładnie
i odważnie w różnych
stylach muzycznych,
a słuchacze licznie
zgromadzeni, wynagradzali jej wysiłek licznymi brawami. Marta, uczennica klasy maturalnej, na co dzień
gra w swojej parafii w Dębiu. Należą się jej gratulacje
za wytrwałość w nauce i życzenia nowych inspiracji
muzycznych.
Gabriela Ciecior

Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie
Przyszłość Chrząstowic oraz gmina Chrząstowice zorganizowały czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 2 września 2017 r.
na ul. Wrzosowej w Chrząstowicach. Wydarzenie odbyło
się w ramach akcji „Narodowe czytanie”, której honorowo patronuje para prezydencka. Zdjęcia z wydarzenia
można zobaczyć na facebookowym profilu Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Anna Kurc
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KOLOROWY ŚWIAT DZIECKA

Od września 2017 r. w punkcie przedszkolnym
PSP w Dańcu realizowana jest innowacja „Kolorowy
świat dziecka czyli froeblowskie inspiracje w przedszkolu”. Cel innowacji to wychowanie samodzielnego,
kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty
z otoczeniem przedszkolaka, który potrafi współdziałać
z innymi oraz dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Działania mające służyć rozwijaniu samodzielności
u dzieci to oprócz inspirowania dzieci do samodzielnego ubierania i rozbierania się (na spacery, zajęcia gimnastyczne) i samodzielnego korzystania z urządzeń
sanitarnych także zachęcanie dzieci do samodzielności
w czasie posiłków – przedszkolaki samodzielnie przygotowują sobie śniadania (smarują chleb, komponują
kanapki), w czasie obiadu samodzielnie nalewają sobie
zupę (same określają ile zjedzą) i nakładają drugie
danie. Wyznaczeni dyżurni wraz z personelem porządkują salę po posiłkach. W ramach troski o własne zdrowie oprócz podstawowej higieny przedszkolaki regularnie po śniadaniu myją zęby. Istotą innowacji jest
prowadzenie wszelkiej aktywności dzieci w formie
zabaw. W sali stworzone zostały kąciki aktywności,
które mają inspirować dzieci do działań. Są to:
Kącik przyrodniczy – w którym gromadzony jest
materiał przyrodniczy zgodnie z porą roku;
Ogródek ziołowy – w którym prowadzona jest

hodowla ziół;
Kącik kuchenny – zachęcający dzieci do zajęć
kulinarnych;
Kącik badawczy – zgromadzone w nim przyrządy
pomagają w przeprowadzaniu eksperymentów i obserwacjach (lupy, mikroskop, waga, magnesy, probówki),
a tym samym rozwijają aktywność poznawczą dzieci;
Kącik plastyczno-techniczny – wydzielony tak, aby
dziecko miało w każdej chwili możliwość skorzystania
z niego i rozwijało swoje możliwości twórcze;
Kącik teatralny – dający dzieciom możliwość oderwania się od rzeczywistości, uzewnętrznienia własnych
przeżyć;
Kącik muzyczny – rozwijający wrażliwość
muzyczną;
Kącik książki – którego zdaniem jest rozbudzenie
w dzieciach zainteresowań czytelniczych dzieci;
Kąciki zabawek – pozwalający dzieciom samodzielnie
wybierać zabawki i po prostu bawić się; a także
Kącik odpoczynku – pozwala dzieciom na
odpoczynek w każdej chwili dnia, zarówno na odpoczynek fizyczny – położenie się na materacyku, jak i
psychiczny – chwilowe odizolowanie się od otoczenia.

Wszystkie te działania odbywają się w sposób
spontaniczny, wykorzystujący naturalną aktywność
dzieci przy jednoczesnym poszanowaniu i akceptacji
odmienności każdego dziecka.
Krystyna Kaliciak

LETNI FESTYN W NIWKACH

Festyn letni odbył się 28 sierpnia w Niwkach.
Na uczestników czekało wiele atrakcji. Zorganizowano
pokaz strażacki i akrobacje z psami – dzieci były zachwycone. Wystąpił zespół „Dzióbki” z Biestrzynnika,
a do tańca przygrywał dj Tomek. Nie zabrakło poczęstunku, była kawa i kołocz. Wydarzenie zorganizowali
członkowie Rady Sołeckiej i mieszkańcy, którzy chętnie włączają się do prac społecznych.
Teresa Pasoń
lipiec-sierpień-wrzesień
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ZIOŁOWY KĄCIK DYDAKTYCZNO-RELAKSACYJNY
W PRZEDSZKOLU W CHRZĄSTOWICACH

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy realizacją unijnego projektu pn. „Ziołowy kącik dydaktycznorelaksacyjny”. Głównym celem projektu jest aktywizacja dzieci przedszkolnych i ich rodzin, rozbudzanie
zainteresowań ziołami, które mogą być wykorzystywane w profilaktyce zdrowotnej oraz w kuchni jako przyprawy i surowiec do sporządzenia wywarów, naparów,
a także dodatków do sałatek, surówek czy koktajli.
Korzystając ze zdobytej wiedzy i doświadczenia
przedszkola w poprzednich latach realizacji innowacji
w tym zakresie, postanowiliśmy poczynić dalsze kroki
i założyć hodowlę ziół, które poza walorami smakowymi i zdrowotnymi posiadają właściwości uspokajająco
– estetyczne.
Do ogrodu zostało zakupionych i posadzonych

wiele sadzonek ziół wieloletnich. Rosną na poletkach
oddzielonych alejkami z podziałem na zioła stosowane
jako przyprawy (oregano, tymianek, mięta, rozmaryn)
oraz jako zioła aromatyczne i dodające wrażeń estetycznych otoczeniu typu: lawenda, szałwia.
Już w pierwszym tygodniu października odbyły
się pierwsze warsztaty, na których dzieci i zainteresowani mieszkańcy nabędą wiedzę z zakresu znajomości
morfologii i biologii roślin zielarskich. Nauczą się też
rozpoznawać i nazywać poszczególne zioła oraz części
ich budowy.
Kolejne warsztaty będą poświęcone nabywaniu
umiejętności zbierania i pozyskiwania ziół oraz przygotowanie ich do wykorzystania na rozmaite sposoby.
Opracowany zostanie również ziołowy niezbędnik
kulinarny dotyczący stosowania ziół jako przypraw
oraz zastosowania ich w lecznictwie.
W listopadzie warsztaty poświęcone będą
wykonaniu zielnika w formie albumu i obrazków dekoracyjnych. Wypracowane materiały zostaną przekazane
na stałe do przedszkola jako materiał edukacyjny
a wyhodowane zioła wykorzystane do przygotowywania posiłków dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zwiększeniem wiedzy na temat ziół
i zakładania przydomowych ogródków ziołowych do
współpracy.
Szczegółowe
informacje
zamieszczone
zostaną na stronie internetowej przedszkola oraz
w przedszkolu.
Anna Imiełowska, Sylwia Morciniec

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W WAKACJE NIE MA NUDY
Wakacje ze szkołą – 2017 – pod takim hasłem
uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach podczas dwóch turnusów miło i aktywnie
spędzali czas wolny od nauki. Byliśmy na basenie
w Brzegu, wybraliśmy się do Opola do kina, na kręgielnię oraz do ogrodu zoologicznego. Braliśmy udział
w warsztatach zielarskich (zadziwiło nas, że można
zjeść przepyszną „nutellę” z czarnej fasoli) oraz
podchodach. Półkolonie dofinansował Urząd Gminy
Chrząstowice. Serdecznie dziękujemy! Uczniowie
i opiekunowie: Irena Łysy-Cichon, Joanna Puschhaus,
Agnieszka Wojciechowska.

15 września br. uczniowie naszych szkół wraz
z wychowawcami wzięli udział w akcji „Sprzątanie
Świata”. Przeszli ulicami i wyzbierali z poboczy śmieci,
posprzątali też obrzeza lasów i trasy rowerowe. W tym
roku do sprzątania włączył się również Zarząd Dróg
Powiatowych, który oczyścił pobocza drogi powiatowej
relacji Chrząstowice – Lędziny. Akcję zakończono
słodkim poczęstunkiem sponsorowanym przez Nadleśnictwo Opole. Oby starania dzieci były jak najdłużej
widoczne.
Daria Pawlak
lipiec-sierpień-wrzesień
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA W DĘBSKIEJ KUŹNI
Potem przyszedł czas na poznanie rodziców. W
tym celu zostało zorganizowane dnia 28 września br. w
godzinach popołudniowych ,,Święto pieczonego ziemniaka”. Dzięki pomocy rodziców, w naszym przedszkolnym ogrodzie zapłonęło ognisko, w którym piekliśmy tradycyjnie ziemniaki. Podczas wspólnej zabawy
dzieci poznały historię ziemniaka, rodzice i dzieci
wzięli udział w licznych ziemniaczanych konkursach
podczas których śmiechu było co niemiara. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe medale za sportowe zmagania. Przy wspólnym poczęstunku mogliśmy
ze sobą porozmawiać i lepiej się poznać. Zabawa trwała
do wieczora i na długo zapamiętamy to popołudnie.
Dziękujemy rodzicom za pomoc i wspólną zabawę.
Przedszkole w Dębskiej Kuźni od nowego roku
szkolnego, zostało powiększone o nowy oddział. Jednocześnie przeprowadzono remont placówki. Dzieci od
września bawią się i uczą w odmalowanych salach,
wśród bajkowych postaci które pojawiły się na ścianach. Zostały zakupione nowe dywany, pomoce dydaktyczne oraz nowe zabawki.
Od września do przedszkola uczęszcza
32 dzieci, które 20 września br. zostały pasowane
na ,,Wesołego przedszkolaka”. Z tej okazji dzieci przyniosły swoją ulubioną zabawkę, brały udział w grach i
zabawach oraz złożyły przysięgę. Po uroczystym pasowaniu dumne i uśmiechnięte przedszkolaki otrzymały
dyplom i słodki upominek.

Beata Woschek, Anna Klimek

MIŁOŚNICY ZIELARSTWA W DĘBSKIEJ KUŹNI
dzieci, a także mieszkańcy Dębskiej Kuźni dowiedzieli
się jakie bogactwo drzemie w naturze i jak je wykorzystać aby wspomagało organizm. Podczas spotkania
można było również zobaczyć, dotknąć i poznać zapach
niektórych ziół. Pani Rogacka pokazała także, jak można zioła przechowywać aby korzystać z ich dobroczynnych właściwości również zimą. Spotkanie było bardzo
ciekawe i dostarczyło uczestnikom wiele informacji o
ziołach rosnących w naszych ogródkach. Na koniec
wszyscy zostali poczęstowani pieczonym ziemniakiem
i ciepłymi bułeczkami, oczywiście z ziołami.
Miłośnicy Zielarstwa
W Dębskiej Kuźni zawiązała się grupa kilku
osób pod nazwą „Miłośnicy zielarstwa”, która przystąpiła do realizacji projektu „Izba medycyny naturalnej –
ogródek ziołowy” współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Projekt ma
na celu założenie ogródka ziołowego na placu przy
Publicznym Przedszkolu w Dębskiej Kuźni.
28 września br. podczas jesiennego minifestynu
z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu
w Dębskiej Kuźni zorganizowano spotkanie z
„zielarką” panią Heleną Rogacką, która jako pasjonatka
zielarstwa i medycyny naturalnej opowiedziała o leczniczych właściwościach ziół. Licznie przybyli rodzice,
lipiec-sierpień-wrzesień
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REMONT DACHU W REMIZIE OSP DANIEC
We wrześniu 2017 r. został wykonany
remont dachu na budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dańcu przy ulicy Dąbrowickiej. W ramach prowadzonych prac dokonano
wymiany połaci dachowej wraz z wymianą rynien
i rur spustowych, zamieniając dotychczasowe
pokrycie z eternitu na blachodachówkę. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych Adama Smyka z siedzibą w Raszowej przy
ulicy Ozimskiej. 25 września 2017 r. dokonano
komisyjnego, końcowego odbioru robót w obecności strażaków z OSP Daniec. Całkowity koszt
tego zadania wyniósł 29.255,42 zł i w całości
został pokryty z budżetu Gminy Chrząstowice.
Wiesław Mastalerz

KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY —
NOWY SEZON GRZEWCZY
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący
bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może
też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki
stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych
wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń
ogrzewczych. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem
tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię
prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ
prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz
wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli,
oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.
Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko
formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia
domu. Pod honorowym patronatem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa
Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel
– zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz
w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej
odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.
(Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt
1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz.
290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym
albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo
budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru
sadzy w kominie. Pr zepisy pr zeciwpożar owe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
obowiązkowe
usuwanie
zanieczyszczeń
z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w
roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski
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E-SKŁADKA — INFORMACJE DLA PRZESIĘBIORCÓW
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy
oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie
składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
Informację o numerze tego rachunku płatnik składek
dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale
2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna
jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych
powinien to zrobić jak najszybciej.
Ważne! J eśli płatnik do końca gr udnia 2017 r .
nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo
zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr
tel. 22 560 16 00). Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie
składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba
wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek.
Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.
Szybciej i taniej. W 2018 r . płatnik jednym
przelewem opłaci składki na: ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Oznacza to, że zamiast trzech albo
czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak
obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru
REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.
Natychmiastowe rozliczenie. Dzięki temu, że
płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego,
ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą
one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem
płatnika składek).
Proporcjonalny podział. Płatnik nie będzie
podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki
okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na
wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do
deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli
płatnik był zwolniony z jej przekazywania.
Ważne! J eśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki
temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.
Długi a ubezpieczenie chorobowe. Płatnik,
który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r.
opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).
Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie
składki. Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego
zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgod-

nie z terminem wymagalności raty i bieżących składek.
Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu
pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać
w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze
układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w
terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł
również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą,
jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu
tych należności.
Bez indywidualnego numeru konta bankowego - już w styczniu - nie zapłacisz składek ZUS.
Twoje dotychczasowe konta na początku roku będą
już zamknięte. Jednak wcześniej dostaniesz od nas
jeden numer bankowy, którego ostatnie cyfry to
twój numer NIP. Zamiast wpłat na kilka rachunków, wszystkie składki zapłacisz jednym przelewem.
Przedsiębiorca zrealizuje zaledwie jeden przelew
a ZUS podzieli wpłatę proporcjonalnie na poszczególne
ubezpieczenia i fundusze. Trzeba jednak wiedzieć, że
wpłaty będą trafiały na najstarsze zadłużenie. Płatnik
składek nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek, bez uregulowania zaległości, np., aby korzystać ze
świadczeń chorobowych czy zdrowotnych. Wpłata najpierw pokryje zaległości z odsetkami, a dopiero potem
bieżące składki. Jeśli płatnik ma długi składkowe, winien skorzystać z układu ratalnego. Z pomocy doradcy
ds. ulg można skorzystać codziennie w godzinach
otwarcia placówek ZUS. Doradca pomoże w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie należności na raty. Należności spłacane w ramach układu
ratalnego będą wpłacane na numer rachunku składkowego – ten sam, na który będą opłacane bieżące składki.
Od początku października opolski ZUS listownie informuje płatników o ich indywidualnym rachunku
bankowym, aby do końca tego roku ta wiadomość trafiła do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Każdy kto dopiero rozpocznie prowadzenie biznesu od 2018 r. informację o numerze rachunku składkowego otrzyma pocztą zaraz po założeniu konta płatnika
składek.
Numer składać się będzie z 26 cyfr, z których
dwie pierwsze to cyfry identyfikujące bank, te od trzeciej do dziesiątej oznaczać będą numer identyfikacyjny
ZUS, a ostatnie dziesięć – NIP przedsiębiorcy. List
będzie wydrukowany na papierze ze znakiem wodnym.
Przed rozpoczęciem wpłacania warto zweryfikować,
czy numer jest prawidłowy. Będzie można to sprawdzić
w każdej placówce Zakładu.
Więcej informacji o e-Składce na stronie
www.zus.pl/eskladka
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XX– LECIE PROGRAMU ODNOWY WSI
Jubileusz XX-lecia Programu Odnowy
Wsi był okazją do spotkania przedstawicieli gmin
i sołectw uczestniczących w programie. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Kraina Dinozaurów. Sołtysi przygotowali prezentację swoich miejscowości i dokonań
w ramach programu w antyramie oraz w wersji
multimedialnej, którą zaprezentowali na konferencji. Konferencja odbyła się 23 września 2017 r.
w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. Pamiątką jubileuszu jest drewniana ławeczka, która stanie w każdym sołectwie gminy
Chrząstowice.
Program Odnowy Wsi w gminie Chrząstowice realizowany jest od 2001, kiedy to, jako
pierwsze do programu przystąpiło sołectwo
Chrząstowice, które już w tym samym roku uzyskało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza
wieś opolska" oraz zajęło II miejsce w kategorii „Najlepszy projekt Odnowy wsi" za „Parking – wiejski plac
spotkań" obok Klubu Samorządowego w Chrząstowicach. W roku 2002 do programu przystąpiły sołectwa Dębie
i Suchy Bór, a w roku 2003 r. kolejne dwa sołectwa : Daniec i Lędziny. Dębie w roku 2003 zajęło II miejsce w
konkursie „Piękna Wieś Opolska" w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi pn. „Klub Wiejski i Remiza Strażacka w Dębiu - miejsce czynu, rozrywki i wypoczynku" oraz III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś opolska
2004". Również w 2004 roku zagroda Państwa Róży i Huberta Kiwus z Lędzin zajęła III miejsce w kategorii
„Najpiękniejsza zagroda". Kolejne sołectwa : Falmirowice i Dębska Kuźnia przystąpiły do programu „Odnowa
Wsi" w roku 2004. Zagroda Państwa Katarzyny i Karola Harthof z Dębskiej Kuźni w roku 2003 otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza zagroda". W 2005 roku do programu przystąpiły ostatnie dwa sołectwa: wiosną
– Dąbrowice, a jesienią - Niwki. Więcej informacji o Programie znajduje się na ww.odnowawsi.eu
Anna Kurc

DOŻYNKI W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Dożynkowe świętowanie w gminie Chrząstowice rozpoczęła Dębska Kuźnia. W sobotę, 2 września br.
odbyła się zabawa taneczna. Następnego dnia, po uroczystościach w kościele, mimo niesprzyjającej pogody,
ulicami sołectwa przejechał korowód przebierańców.
Deszczowa aura nie przestraszyła mieszkańców, którzy
po południu licznie przybyli na plac przy remizie OSP
Dębska Kuźnia. Tam przy poczęstunku oraz występie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice
miło spędzili czas do późnych godzin wieczornych.
10 września br. odbyły się Dożynki PowiatowoGminne. Ich gospodarzem była gmina Popielów. Na
towarzyszącym wydarzeniu koncercie pn. „Barwy Powiatu Opolskiego” gminę Chrząstowice reprezentowała Formacja Taneczna Hałas. Serdecznie dziękujemy za
piękną, roztańczoną prezentację!
24 września br. w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Suchym Borze odbył się żniwniok.
Parafianie postarali się o symboliczne dary oraz o przyozdobienie kościoła. Nie mogło też na dożynkach zabraknąć korony żniwnej, którą wykonały panie z
mniejszości niemieckiej. Do jej wykonania szykowały
się już od czerwca. W uroczystości wziął udział także
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior. Wydarzenie
uświetniła suchoborska orkiestra dęta. Dzieci
z przedszkola przystroiły wjazd do wsi.
Również 24 września odbyły się dożynki
w
Dębiu i w Dańcu. Pierwsze uroczystości miały miejsce

w kościołach, gdzie podczas mszy świętych dziękowano za tegoroczne plony. W Dębiu po kolorowym korowodzie mieszkańcy i goście spotkali się na placu przy
klubie wiejskim na biesiadzie. Były to dożynki parafialne, więc do wspólnej zabawy i korowodu włączyli
się także mieszkańcy Dąbrowic i Falmirowic. Gromkie
brawa zebrała za swój występ Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka Zganiacza.
Wieczorem uczestnicy dożynek bawili się na zabawie
tanecznej z zespołem Spektrum. W Dańcu również
tradycyjnie rozpoczęto dożynkowe biesiadowanie. Kolorowe, pięknie przystrojone wozy przejechały przez
całą wieś a potem mieszkańcy i goście spotkali się na
placu przy klubie wiejskim. Organizatorzy zadbali o
artystyczną oprawę wydarzenia. Wystąpiła Maria Honka, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z
punktem przedszkolnym w Dańcu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz zespół DanBerg. Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna z zespołem Bravo.
Tydzień później, 1 października br., dożynki
zorganizowało sołectwo Chrząstowice. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą. Potem był korowód i biesiada na Placu Ciolka. Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz Formacja Taneczna Hałas.
Dziękujemy wszystkim pielęgnującym dożynkową tradycję!
Anna Kurc, Marek Baron
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DĘBSKA KUŹNIA

DĘBIE

SUCHY BÓR

CHRZĄSTOWICE

DANIEC
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ZAWODY STRAŻACKIE I SUKCES OSP DĘBIE

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły
się 10 września 2017 r. w Dańcu. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem przez wieś przy dźwiękach
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice
pod batutą Jacka Zganiacza. Do ostatecznej rywalizacji w sztafecie i bojówce stanęły cztery jednostki
OSP: Chrząstowice, Dębie, Daniec oraz Suchy Bór.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Grupa "A" - Seniorzy:
1. OSP Dębie 2
2. OSP Daniec
3. OSP Dębie 1
4. OSP Chrząstowice
5. OSP Suchy Bór
Grupa "C" - Kobiety:
1. OSP Dębie
2. OSP Suchy Bór
3. OSP Chrząstowice
Oldboje:
1. OSP Dębie
2. OSP Chrząstowice
MDP Chłopcy:
1. OSP Chrząstowice
Drużynom dziękujemy za udział w rywalizacji,
a strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu
składamy serdeczne podziękowania za organizację
zawodów.
Ochotnicza Straż Pożarna z Dębia reprezentowała gminę Chrząstowice na zawodach strażackich
powiatu opolskiego. X Powiatowe Zawody Sportowo
-Pożarnicze odbyły się 30 września br. w Kotorzu
Małym. Udział wzięło w nich dwadzieścia drużyn
w kategorii męskiej i kobiecej. W tej pierwszej druhowie z OSP Dębie uplasowali się na podium – zdobyli
III miejsce. Ich całkowity czas to 95,36 s. Z kolei
dębskie druhny zajęły IV miejsce w swojej kategorii
uzyskując czas 120,43 s. Serdecznie gratulujemy
uzyskanych wyników i dziękujemy za dobrą
reprezentację!
Anna Kurc
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