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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy zdrowia,
szczęścia oraz osobistej i zawodowej pomyślności.
Niech radość i spokój tych Świąt towarzyszy przez cały Nowy Rok,
a każdy dzień będzie lepszy od poprzedniego.
Najlepsze świąteczne i noworoczne życzenia składają
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Rada Gminy Chrząstowice
oraz pracownicy samorządowi.
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SERCE DLA SENIORA

Ponad 2 tysiące pierników wypiekły panie w Chrząstowicach. W klubie samorządowym odbyła się
czternasta akcja wspólnego pieczenia świątecznych smakołyków. Spotkały się urzędniczki, sołtyski i inne
aktywne panie z terenu gminy Chrząstowice, w ruch poszły wałki, foremki i tak oto ponad 50 blach piekarskich zapełniło się pysznymi, korzennymi piernikami. Wypieki trafią do seniorów z gminy Chrząstowice. Tegoroczna akcja skierowana była właśnie do nich i odbywała się pod hasłem "Serce dla seniora".
Panie odwiedził św. Mikołaj a śpiewom towarzyszyła muzyka p. Jerzego Kochanka. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w akcji. Wydarzenie zorganizował Urząd Gminy Chrząstowice.
Anna Kurc

POMAGAJĄ POTRZEBUJĄCYM
W dniach 10-12 grudnia br. odbył się
finał Szlachetnej Paczki – ogólnopolskiego projektu, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie WIOSNA. W tym roku w akcji wzięli również uczniowie naszych szkół. W przygotowanie paczki zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach oraz VI klasa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej
Kuźni wraz z wychowawcą. Paczkę dla potrzebującej rodziny przygotowała również Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu.

PSP Chrząstowice

Anna Kurc

VI klasa ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni

PSP Dębie
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TLENEK WĘGLA (CZAD) – CICHY ZABÓJCA
Czym jest tlenek węgla?
Tlenek węgla to bezbarwny, bezwonny, bezszelestny, silnie trujący gaz. Do organizmu dostaje się
poprzez układ oddechowy, następnie przedostaje się do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu i innych narządów.
Nie rzadziej niż raz na trzy miesiące rób przegląd, jeśli palisz w piecu węglem i drewnem. Jeśli stosujesz
gaz ziemny czy olej – przegląd wykonuj nie rzadziej niż raz na pół roku. Do obowiązków zarządcy
budynku należy m.in. przegląd instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.
Jak ratować zaczadzonego?
Trzeba natychmiast zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
- otwórz okna i drzwi
- jak najszybciej wynieś człowieka na świeże powietrze
- rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, nie rozbieraj, bo to może doprowadzić do przemarznięcia
Jeśli człowiek nadal nie oddycha, wykonaj sztuczne oddychanie i masaż serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.
Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie - lekkie zatrucie,
- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem,
oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca - średnie zatrucie,
- drgawki, utrata przytomności - ciężkie zatrucie.
Człowiek zaczadzony jest osłabiony i znużony, ma zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia,
stąd nie jest w stanie uciec z miejsca nagromadzenia trucizny, traci przytomność i jeśli nie uzyska
pomocy – umiera.
Co robić, by zapewnić sobie bezpieczeństwo:
Zlecaj dokonanie czyszczeń i obowiązkowej kontroli przewodów kominowych osobom posiadającym
odpowiednie uprawnienia kominiarskie.
Ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków poprzez umożliwienie dostępu do kominów.
Usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki.
W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia gazowe.
Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
urządzeń grzewczych.
O wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast informuj właściciela lub
zarządcę.
Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń do przewodów kominowych.
Dbaj o środowisko i swoje urządzenie, nie spalaj śmieci, plastiku, starych mebli, ubrań itp.
DBAJ O SIEBIE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH!

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
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STAWKI PODATKU W 2016 R.
Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 26
października br. zatwierdziła wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,81 zł (stawka dotychczasowa – 0,81 zł),

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,50 zł (stawka dotychczasowa – 4,50 zł),

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,34 zł (stawka dotychczasowa –
0,34 zł),

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,00 zł (stawka dotychczasowa – 1,00 zł);
2) od budynków lub ich części:

mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,72 zł (stawka dotychczasowa
– 0,72 zł),

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,59 zł (stawka dotychczasowa – 18,50 zł),

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,86 zł (stawka dotychczasowa
– 7,82 zł),

związanych
z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w
rozumieniu
przepisów
2
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m powierzchni
użytkowej - 4,61 zł (stawka dotychczasowa – 4,65 zł),

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, tj.:
- rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,62 zł (stawka dotychczasowa – 7,61 zł),
- pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,79 zł (stawka dotychczasowa – 4,77 zł),
3) wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka dotychczasowa –
2 %).
Od 19.11.2016 r. obowiązuje nowy wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego (IN-1). Druki informacji podatkowych można wydrukować ze strony internetowej
www.chrzastowice.bip.net.pl
–
Finanse
i
Majątek
Gminy
–
Deklaracje
i informacje podatkowe - do pobrania lub pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

Anna Talaga

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI
W związku z uchwałą Nr XVIII.135.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października
2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2250) informuję o zmianach wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy Gminy Chrząstowice.
październik-listopad-grudzień
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Od 1 stycznia 2017 r. stawka opłaty za gospodar owanie odpadami komunalnymi wynosić
będzie:


dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna
zbiórka - 14,00 zł os./miesięcznie,

w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny - 21,00 zł/os./miesięcznie,

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są kompostowane i wykorzystywane na własne potrzeby - 13,00 zł/os./miesięcznie,

jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny od piątej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość - 7,00 zł/os./miesięcznie.
Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej
deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone wraz z blankietem opłat na rok 2017 przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie
i sposobie płatności.
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki
odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Po dokonaniu analizy systemu gospodarki odpadami stwierdzono, że koszty systemu nie bilansują się. Gmina dopłaca do systemu około
39.658,00 zł rocznie. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację
całości zadania, którym została obciążona gmina.
Barbara Wyrwas

KONTROLA PODATKOWA
W 2015 r. i 2016 r. zostały przeprowadzone kontrole podatkowe w zakresie podatku od
nieruchomości. Celem kontroli było sprawdzenie,
czy powierzchnia użytkowa posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a także gruntów,
budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
zgadza ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników.
W wyniku przeprowadzonych kontroli
wykryto nieprawidłowości dotyczące zaniżania
powierzchni użytkowych. W 2015 r. różnica
pomiędzy powierzchnią mieszkalną wykazaną
przez podatników, a powierzchnią mieszkalną
ustaloną w wyniku kontroli wyniosła 56%. Z kolei
w wyniku pomiarów powierzchni budynków pozostałych różnica ta wyniosła 14%. W 2016 r.
różnica dotycząca powierzchni mieszkalnej
wyniosła 34%. Natomiast powierzchnia budynków pozostałych została zaniżona o 18%.
Powierzchnia budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przed kontrolą w
stosunku do powierzchni budynków po kontroli

różniła się o 36%.
Informujemy, iż w dalszym ciągu przeprowadzane będą kontrole podatkowe. W związku
z powyższym prosimy o weryfikację złożonych
informacji podatkowych i ich ewentualne
skorygowanie.
Podając powierzchnię użytkową prosimy
mieć na uwadze, że jest to powierzchnia mierzona,
po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 2,20 m
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku
w 100%, zaś powierzchnia od 1,40m do 2,20 m
zaliczana jest do powierzchni użytkowej budynku
w 50%, a mniejszą niż 1,40 m pomija się.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych
kontroli wykazane zostaną rozbieżności pomiędzy
metrażem faktycznym, a wpisanym w deklaracji
podatnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek za okres 5 lat wstecz.
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PRACE NA DROGACH W 2016 R.

Droga wewnętrzna, Daniec.

Z uwagi na kolejną łagodną zimę do prac na
drogach przystąpiono już w lutym br. wykonując
zjazd z drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Dębiu
na drogę transportu rolnego położoną na działce nr
50 oraz całkowicie przeorując i wałując tłuczniowy odcinek ul. Szkolnej (ok. 1 km) w Suchym
Borze. Prace te kosztowały Gminę 5300,- zł
a wkrótce po ich zakończeniu wydatkowano 3480,
- zł na wykonanie dwóch studni chłonnych na
ul. św. Anny w Dębskiej Kuźni w miejscach
pozbawionych odpływu. W tym samym
miesiącu zakupiono 4 tony asfaltu na zimno
(3389,- zł – wraz z dostawą), dzięki któremu rozpoczęto coroczne „łatanie dziur” na starszych nawierzchniach asfaltowych gminnych dróg.

zakończono utwardzenie pobocza wraz z wykonaniem odwodnienia przy ul. Utrackiej w Dańcu
(3475,-) oraz utwardzenie pobocza drogi
dojazdowej do przedszkola i boiska w Chrząstowicach (1350,-). Pobocze w Chrząstowicach
zabezpieczono słupkami U 1a zakupionymi wcześniej przez Gminę za 840,- zł. Prace te miały na
celu utworzenie bezpiecznych miejsc postojowych
w pobliżu placówek oświatowych. W kwietniu
równano drogi o nawierzchniach tłuczniowych
w Suchym Borze, Dębskiej Kuźni oraz Chrząstowicach za łączną wartość 9709,- zł, zakupiono
kolejne 2 tony zimnej masy asfaltowej (1695,-)
oraz zainstalowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na ulicy Leśnej
w Suchym Borze (5719,-) obok Niepublicznego
Przedszkola i Żłobka „Suchoborek”. W maju
kontynuowano równanie dróg głównie w Niwkach
na ulicach Polna, Konwalii, Działkowa, Słoneczna
oraz ul. Solarka w Dębskiej Kuźni (8740,-). Przez
cały wiosenno - letni okres konserwator Gminy
wraz z robotnikiem gospodarczym zatrudnionym
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.

Ulica Krótka, Chrząstowice.

Ulica Słoneczna, Lędziny.

W marcu wykonano remont polegający na
wykonaniu utwardzonych podbudów grubości 20
cm na ul. Polnej i Makowej w Suchym Borze. Powierzchnie utwardzonych odcinków wyniosły odpowiednio 330 i 1180 m² a łączny koszt zadania
według najkorzystniejszej oferty firmy Prace
Ziemne Kluczny zamknął się w kwocie 31 574,zł. W tym samym miesiącu, realizując zalecenia
PKP, wykonano i zainstalowano 18 znaków pionowych na skrzyżowaniach gminnych dróg transportu rolnego z linią kolejową nr 301 Opole –
Namysłów. Wartość tych prac wykonanych przez
firmę Budownictwo Ogólne i Komunikacyjne
z Opola wyniosła 7542,- zł. Zakup lustra drogowego za 572,- na skrzyżowanie ul. Szkolnej
w Suchym Borze z drogą tłuczniową był kolejnym
wydatkiem Gminy mającym na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. 30 marca br.

W lipcu zakupiono kolejne 2 tony
asfaltu do remontów cząstkowych oraz rozpoczęto
realizację
asfaltowania
nawierzchni
dróg
zakwalifikowanych do remontu przez Komisję
Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska. W wyniku przetargu ogłoszonego przez Gminę Chrząstowice wyłoniono
wykonawcę, którym została firma LARIX
z Lublińca. Przed rozstrzygnięciem przetargu firma Biuro Usług Technicznych „DROGTOM”
z Opola za kwotę 13050,- sporządziła kosztorysy,
projekty skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz
projekty organizacji ruchu. Na podstawie umowy
z dnia 30.06.2016 r na kwotę 233362,81 oraz
umowy uzupełniającej z dnia 01.08.2016 na kwotę
33910,24 wykonano nawierzchnie asfaltowe na
niżej wymienionych drogach:
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Lp

Miejscowość
i nazwa ulicy

Powierzchnia z betonu asfaltowego w
m² z włączeniami według kosztorysu

1.

Chrząstowice ul. Krótka

R a z e m : 354 (96 x 3)

2.

Chrząstowice droga
do Przedszkola
Lędziny – ul. Słoneczna
Suchy Bór ul.
Pszczelarska
Suchy Bór ul. Polna
Chrząstowice ul. Leśna

R a z e m : 450 (150 x 3)

R a z e m : 256 (50 x 4) + (18 x 3) + 2
R a z e m : 470 (150 x 3)

frezowina

9.

Chrząstowice ul. Kopalina
Niwki droga wewn. ul.
Działkowa
Dębska Kuźnia ul. Nowa

tłuczniowa – zanieczyszczona + wykonanie odwodnienia
stara nawierzchnia asfaltowa
tłuczniowa
tłuczniowa częściowo
przerośnięta zielenią
tłuczniowa
brak – do wykonania w
ramach umowy
tłuczniowa

R a z e m : 545

10.

Dębska Kuźnia ul. Polna

R a z e m : 465 (165 x 2,7)

11.

Daniec droga bez nazwywewnętrzna
Dębska Kuźnia OSP
Razem:

R a z e m : 770 (250 x 3)

tłuczniowa + przepust do
wymiany
tłuczniowa częściowo
przerośnięta zielenią
tłuczniowa + przepust do
wymiany
tłuczniowa

3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.

R a z e m : 618 (206 x 3)
R a z e m : 526,4 (188 x 2,8)
R a z e m : 564 (188 x 3)
R a z e m : 546 (182 x 3)

(175 x 3)

R a z e m : 240 – kształt nieregularny
5 804,40

Jak wynika z powyższej tabeli wykonawca
w ramach umowy zobowiązany został do wykonania dodatkowo dwóch nowych przepustów,
odwodnienia, podbudowy, usunięcia ukorzenienia
zieleni, zanieczyszczonej nawierzchni, wykonania
nowej podbudowy oraz frezowania korekcyjnego
starej nawierzchni asfaltowej. Oprócz dróg gminnych firma LARIX wyasfaltowała również dojazd
do remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Dębskiej
Kuźni. Odbiór prac nastąpił 7 września 2016 r.
Dzięki środkom zgromadzonym przez mieszkańców ulicy Polnej w Suchym Borze na ponad 100 –
metrowym odcinku tej drogi wykonawca wykonał
nowa podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową

Podbudowa

co znacznie poprawiło komfort jazdy oraz estetykę
tej części sołectwa.
W sierpniu i wrześniu ścinano pobocza oraz
równano niżej wymienione drogi : Leśna i Polna
w Suchym Borze, Wrzosowa oraz boczna od
Olimpijczyków w Chrząstowicach, boczna od
Ozimskiej w Lędzinach, Główna i Podleśna
w Niwkach (5663,-). W listopadzie zainstalowano
wcześniej zakupione znaki U9a i U9b – skrajnia
pozioma lewa i prawa (480,-) w Suchym Borze
w rejonie skrzyżowania ul. Pawlety z ul. Leśną.
W grudniu wykonano podbudowę tłuczniową na
odcinku ul. Dębowej w Dębskiej Kuźni o długości
240 mb.
Jan Jakuczek

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2017 R.
Uchwałą nr XVIII.140.2016 z dnia
26 października 2016 roku Rada Gminy Chrząstowice ustaliła roczne stawki podatku od środków
transportowych, które wejdą w życie z dniem
1 stycznia 2017 roku. Uchwalono minimalne podwyżki, średnio w wysokości 0,5 %. Przedmiotem
opodatkowania w/w podatkiem są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystoso-

wane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Obowiązek podatkowy nie dotyczy
przyczep i naczep związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
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PRZEBUDOWA ULICY NIWECKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI
Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa
drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni”
w formule „zaprojektuj” i „wybuduj” w ramach
działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata
2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”.
5 grudnia br. podpisana została umowa z
Wykonawcą tj.: HUCZ Sp. z o. o. SPK, 42-283
Boronów,
ul.
Częstochowska
14
(tel.
34/353925334 lub 34/3756100) wyłonionym w
drodze przetargu.
Inwestycja podzielona została na dwa
etapy. I etap obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi i uzyskanie pozwolenia budowlanego, a II etap obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi. Termin
wykonania I etapu ustalono do dnia 31.05. 2017
r., a II etapu do dnia 31.05.2018 r.
Projekt będzie obejmował odwodnienie,
wzmocnienie wytrzymałości - nośności drogi

i poprawę warunków bezpieczeństwa poprzez
budowę chodnika i progu zwalniającego oraz
oznakowania.
Realizacja projektu przyczyni się do
rozwiązania podstawowych problemów komunikacyjnych, czyli skróci czas przejazdu mieszkańców z jednostek osadniczych (Chrząstowice,
Niwki, Dębie, Dębska Kuźnia) do obiektów
użyteczności publicznej, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów, wypadkowość, poprawi warunki
bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczególnie
dzieci i młodzieży udającej się do szkoły, na
boisko i plac zabaw, wpłynie na wzrost komfortu
jazdy dla ruchu oraz płynności ruchu, a także
poprawi parametry techniczne drogi, jak i wzmocni istniejącą konstrukcję drogi.
Przebudowa drogi spowoduje zwiększenie
jej dostępności dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy oraz usprawni ruch pojazdów
jadących w kierunku Opola i Częstochowy.
Gmina
pozyskała
dofinansowanie
w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych
operacji.
Zakończenie inwestycji planuje się
w lipcu 2018 r.
Grażyna Karpińska

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI
Gmina Chrząstowice złożyła wniosek
o przyznanie pomocy finansowej na operację typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego PROW na lata 2014-2020 tytuł operacji:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dąbrowice”.
Celem operacji jest poprawa standardu
życia mieszkańców Dąbrowic oraz wsparcie lokalnego rozwoju poprzez budowę sieci kanalizacji
sanitarnej o długości 6,19 km i stworzenie możliwości przyłączenia się do w/w sieci. Projekt obejmuje budowę tranzytu sieci kanalizacji sanitarnej
z Dębskiej Kuźni poprzez Dębie i Dąbrowice oraz
budowę sieci szczegółowej w Dąbrowicach.
W wyniku realizacji w/w zadania przyłączonych do sieci zostanie 244 nieruchomości
w Dąbrowicach oraz stworzona zostanie możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitar-

nej nieruchomości w Dębiu. Gmina pozyska
dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów
kwalifikowanych operacji tj. około 2,0 mln. zł.
Inwestycja realizowana będzie w dwóch
etapach. I etap obejmuje budowę tranzytu,
a drugi budowę sieci szczegółowej w Dąbrowicach z przyłączeniem do kanalizacji 244
nieruchomości. Zakończenie I etapu inwestycji
planuje się w miesiącu maju 2018 r., a II etapu
w maju 2019 r.
W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości: Daniec, Dąbrowice, Dębie
i Falmirowice. W pierwszym etapie Gmina planowała wybudować kanalizację sanitarną w Dańcu,
jednak ze względu na kryteria ogłoszonego naboru
wniosków o dofinansowanie w/w operacji tj.: max
wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie
więcej niż 3.150.000,00 zł, max. kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł i nie więcej niż 63,63%,
zaistniała konieczność zmiany planów.
Obecnie trwa ocena formalna wniosku.
Grażyna Karpińska
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AKTYWNI SENIORZY Z GMINY CHRZĄSTOWICE
Gmina Chrząstowice wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w roku 2016 realizowała
projekt „Zrób usługę sam’, skierowany do
naszych seniorów w wieku powyżej 60 lat.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości
2.500 zł ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Projekt realizowaliśmy w ramach 2 grup
Z wizytą w Mosznej.
samopomocowych, składających się 8-miu
osób, stanowiących rdzeń projektu. Grupy te
organizowały różne spotkania, wydarzenia i imprezy, biorąc w nich udział i zapraszając jednocześnie
szersze grono osób, w szczególności z grupy mieszkańców w wieku 50 +.
Projekt realizowany był w miesiącach od września do grudnia 2016 r. i obejmował następujące
wydarzenia:
1.
Rajd rowerowy wokół jeziora turawskiego, w dniu 17 września br. w którym uczestniczyło 36
rowerzystów, w tym 16 osób w wieku 60 +.
2.
Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów, 20 października br. odbyło
się w świetlicy wiejskiej w Lędzinach. Szkolenie ukończyło 9 osób w wieku powyżej 60-tego roku
życia, które uzyskały stosowne certyfikaty.
3.
Warsztaty kulinarne „Zdrowe odżywianie”, w których tematem wiodącym był pokaz carvingu,
czyli wykonywania dekoracji z warzyw i owoców, odbyły się w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach 17 listopada br. W warsztatach uczestniczyło 25 osób, w tym 12 w wieku 60 +.
4.
Wykład w ramach Akademii 50+ pt. „Chrzest Polski w 966 roku” wygłoszony przez ks. dra Piotra
Góreckiego (Uniwersytet Opolski) odbył się 24 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Suchym
Borze. Uczestniczyły 24 osoby.
5.
Wspólne pieczenie pierników świątecznych „Serce dla seniora”, odbyło się 6 grudnia br. w Klubie
Samorządowym w Chrząstowicach. Do udziału w akcji zgłosiło się 46 osób, w tym 16 w wieku
powyżej 60-tego roku życia. Spotkanie połączone było z wizytą Św. Mikołaja oraz wspólnym
śpiewaniem pieśni adwentowych.
6.
Przygoda z Teatrem Muzycznym „Castello” na Zamku w Mosznej odbyła się 11 grudnia br. Grupa
27 seniorów uczestniczyła w warsztatach teatralnych, zwiedzaniu zamku z przewodnikiem i pięknym koncercie muzyki operetkowej w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „Castello” pt.
„Usta milczą, dusza śpiewa”.
7.
„Kulinarne dziedzictwo Opolszczyzny” – prezentacja książki kucharskiej „Opolszczyzna w wielu
smakach 2” przez jej autora ks. prof. Andrzeja Hanicha. Spotkanie odbyło się 13 grudnia w klubie
wiejskim w Dańcu. Uczestniczyło 18 osób.
8.
Gimnastyka dla seniorów „Wyginam śmiało ciało” zorganizowana w październiku 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Suchym Borze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek w godz. 18.00-19.30.
Uczestniczyło w nich każdorazowo po kilkanaście
osób.
Niektóre działania dofinansowane zostały
także z budżetu Gminy Chrząstowice. Sfinansowano
m.in. zakup bidonów dla uczestników rajdu rowerowego, koszty transportu gimbusem uczestników wycieczki do Mosznej oraz koszty zakupu biletów na
koncert TM „Castello” dla osób spoza grupy samopomocowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w projekcie. Zapraszamy do
aktywnego włączania się do działań kierowanych do
seniorów naszej gminy w 2017 roku.
Pieczenie pierników — „Serce dla seniora”.

Helena Rogacka, Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice
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Z CZYM SIĘ JE OZE? O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Gmina
Chrząstowice
otrzymała
dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla
mieszkańców gminy w zakresie odnawialnych
źródeł energii. Projekt pn. „Z czym się je …
OZE” obejmował:
- przeprowadzenie prelekcji dla dzieci
i młodzieży w szkołach i przedszkolach;
- opracowanie i wydrukowanie pakietów materiałów informacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz dla gospodarstw domowych;
- zakup nagród dla uczestników
3 konkursów ogłoszonych na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym.
W konkursie „Dziecko wie – wybierz OZE” swoje pr ace zgłosiło 6 pr zedszkoli.
Przedszkole

Zajęte miejsce

Ochronka Sióstr Służebniczek w Chrząstowicach

I miejsce

SUCHOBOREK – Niepubliczny Żłobek i Przedszkole

I miejsce

PP Chrząstowice

II miejsce

PP Dębska Kuźnia

III miejsce

PP Suchy Bór

III miejsce

PP Daniec

III miejsce

W konkursie „Opowiadanie z OZE w tle” łącznie zgłoszono 27 prac w dwóch kategoriach. Nagrody
otrzymali:
KLASY I-III
Lp.
Imię, nazwisko ucznia
Nazwa szkoły
klasa
Ocena
1.
Wioletta Matysek
PSP Daniec
III
I miejsce
2.
Damian Czech
PSP Dębie
III
II miejsce
3.
Wiktoria Piontek
PSP Dębie
II
III miejsce
4.
Tomasz Stępień
PSP Daniec
III
IV miejsce
KLASY IV-VI
Lp.

Imię, nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

klasa

Ocena

4.
6.
7.
3.

Laura Hallek
Aleksandra Ponza
Szymon Cebula
Anna Ciecior

PSP Daniec
PSP Daniec
PSP Daniec
PSP Dębie

IV
IV
V
V

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

22.
15.
5.
17.
8.
16.

Dominik Buhl
Wiktoria Stępień
Karolina Góra
Tomasz Mazur
Elwira Lauer
Julia Jagos

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
PSP Daniec
PSP Daniec
PSP Daniec
PSP Daniec
PSP Daniec

VI
VI
V
V
VI
V

V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce

W konkursie „Jesteśmy eko – oszczędzamy energię”” nie zgłoszono pr ac.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za zaangażowanie.
październik-listopad-grudzień
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ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się
19 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu.
Najpierw wszyscy rozgrzali się pyszną zupą ziem-

niaczaną przygotowaną przez uczniów. Następnie
dzieci zostały podzielone na grupy, poprzez wylosowanie karteczki z widniejącym na niej warzywem. Mimo wzajemnej rywalizacji dzieci miały
wiele radości z przeprowadzonych zawodów.
Wśród konkurencji były: bieg z ziemniakiem na
łyżce, sadzenie i zbieranie ziemniaków, skoki
w workach, rzut ziemniakiem do worka. Po sportowych emocjach wszyscy wrócili do szkoły,
gdzie miał miejsce konkurs wiedzy o ziemniaku.
Drużyna, która wygrała otrzymała słodkości.
W trakcie trwania zabaw były smażone placki
ziemniaczane, które zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele zjedli ze smakiem. Na koniec dzieci
wykonywały kukiełki z warzyw, nie mogło także
zabraknąć szukania schowanych ziemniaków.
Uczniowie w wyśmienitych humorach opuścili
szkolne mury.
Regina Jarosz

MARCINOWA TRADYCJA

Święty Marcin cieszy się na Opolszczyźnie nie mniejszą popularnością niż w poznańskiem, a tradycje związane z dniem jego imienin
podtrzymywane są przede wszystkim przez najmłodsze pokolenie. Dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dańcu świętowały wspólnie
z koleżankami i kolegami z Krośnicy. Po rozstrzygnięciu konkursu na najładniejszy lampion,
w wigilię świętego Marcina udały się do krośnickiego kościoła. Jak każe tradycja, na czele pochodu jechał sam święty rycerz na koniu. W świątyni
odbyło się krótkie nabożeństwo poprzedzone odegraniem znanej sceny dzielenia się płaszczem
z ubogim. Później zgromadzeni śpiewali świętomarcińskie pieśni – w języku polskim i niemieckim. Dalsze uroczystości odbyły się w krośnickiej
szkole – oczywiście w drodze także przewodził
orszakowi dostojny święty. Nasi rówieśnicy
z sąsiedztwa przygotowali cały program o patronie dnia. Nie mogło też zabraknąć marcińskich

rogali. Były, a jakże! A do tego – oczywiście gorąca herbata i pyszny żurek na rozgrzewkę
i ku pokrzepieniu sił.
Za rok, ku czci świętego patrona dzieci,
a także hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków)
i żołnierzy uroczystość przygotuje szkoła z Dańca.
Regina Jarosz

MARCINKI W SUCHYM BORZE
10 listopada br. po raz pierwszy w Suchym Borze
zorganizowano Martinstag (święto św. Marcina). Uroczystość
rozpoczęła się przemarszem od przedszkola do kościoła. Na czele
był święty Marcin na koniu, następnie szła orkiestra oraz dzieci
z własnoręcznie wykonanymi lampionami. Na placu kościelnym
odegrano scenkę spotkania św. Marcina z żebrakiem, następnie
dzieci uczestniczyły we mszy świętej, podczas której ksiądz
Krzysztof Blaut przybliżył postać św. Marcina. Na zakończenie
wszyscy otrzymali rogaliki.
Organizatorem wydarzenia było nowo reaktywowane koło
BJDM Derschau, które składa podziękowania DFK Derschau,
tutejszemu przedszkolu i ks. proboszczowi za okazaną pomoc.
Karina Baron
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NOC ATRAKCJI...W SZKOLE

Jak co roku, w listopadowy wieczór uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem
przedszkolnym w Dańcu licznie stawili się
w szkole. Tradycją bowiem stały się już noclegi,
przygotowywane wspólnie z uczniami najstarszej

klasy. Tematem przewodnim tegorocznego
spotkania był "Hotel Transylwania". Wszyscy
poprzebierani, umalowani i podekscytowani
rozpoczęli podróż po zamczysku ciemnego księcia
Drakuli, aby w końcu dotrzeć na urodzinową imprezę Mawis. Korytarze szkoły oświetlały wykonane przez dzieci lampiony. W komnatach
(klasach) ukrywały się przedziwne stwory, które
zadawały zagadki i dostarczały wędrowcom
koperty z zadaniami i wskazówki którędy podążać
do celu. Zakończeniem podróży było spotkanie na
sali korekcyjnej, gdzie przy blasku świec uczniowie opowiadali straszno-śmieszne historie.
Wszyscy „hotelowicze” powitali nowy dzień
o 7.00. Wesoła zabawa, czas wspólnie spędzony
z rówieśnikami i możliwość zakosztowania życia
obozowego są dla dzieci na tyle wielką atrakcją,
że z niecierpliwością czekają co się wydarzy za
rok.
Regina Jarosz

MALI OLIMPIJCZYCY RYWALIZOWALI W CHRZĄSTOWICACH

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dańcu była organizatorem Mistrzostw Gminy w Grach i Zabawach „Mały Olimpijczyk”, które odbyły się 2 grudnia w hali sportowej w Chrząstowicach. Impreza zgromadziła ponad 70 uczniów szkół podstawowych urodzonych w roku 2006 i młodszych. Mali sportowcy
mierzyli swoich sił w ośmiu konkurencjach sprawnościowych. Żywiołowy doping, emocjonujące finisze,
a przede wszystkim wspaniała zabawa towarzyszyła uczestnikom przez cały czas trwania zawodów.
Kulminacyjnym punktem było ogłoszenie wyników przez zaproszonych gości. Wszyscy startujący
zostali uhonorowani przez Zastępcę Wójta Gminy Chrząstowice, Helenę Rogacką i Kierownik Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, Elżbietę Kaliszan pamiątkowymi medalami i dyplomami.
Wyrazy podziękowania składamy Urzędowi Gminy Chrząstowice za ufundowanie nagród, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach Irenie Łysy – Cichoń za udostępnienie hali sportowej, Jolancie Siemskiej, Barbarze Paczkowskiej, Dariuszowi Gołańskiemu i Tomaszowi Wiśniewskiemu
za pomoc w organizacji i przygotowaniu szkolnych reprezentacji oraz wszystkim uczniom za ich wspaniałą postawę i zaangażowanie.
Wyniki klasyfikacji końcowej:
Kategoria dziewcząt: 1 miejsce PSP Chrząstowice, 2 miejsce PSP Dębska Kuźnia, 3 miejsce PSP
Daniec, 4 miejsce PSP Dębie.
Kategoria chłopców: 1miejsce PSP Chrząstowice, 2 miejsce PSP Dębska Kuźnia, 3 miejsce PSP
Dębie, 4 miejsce PSP Daniec.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zapewnili sobie awans do zawodów na szczeblu powiatu opolskiego ziemskiego. Gratulacje!
Jolanta Jokiel
październik-listopad-grudzień
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Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT
Na początku roku szkolnego uczniowie
PSP z pp w Dańcu wpadli na pomysł zorganizowania akcji: „Pomagamy schronisku dla
zwierząt”. Pomysł zrodził się na lekcjach przyrody, gdy uczniowie dzielili się spostrzeżeniami,
dotyczącymi niedoli czworonogów. Zaczęli
zdawać sobie sprawę, że niektórzy bardzo źle traktują swoje zwierzaki. Psy, które wykorzystywane
są do pilnowania gospodarstw mają często krótkie
i grube łańcuchy oraz rozpadające się budy. Nigdy
nie mogą pobiegać i choć przez chwilę zaznać
wolności.
Uczniowie wiedzą, że zwierzęta – tak
samo jak ludzie – czują ból, strach, głód i cierpienie oraz to, że człowiek jest przyczyną powstawania schronisk, a potem ich przepełnienia. Decydując się na obecność czworonożnego przyjaciela
w domu trzeba zdawać sobie sprawę, że bierzemy
na siebie odpowiedzialność rozłożoną na kilkanaście lat. O zwierzęta trzeba dbać, a w razie wypadku lub choroby jechać z nimi do weterynarza.
Akcja zakończyła się zebraniem dużej
ilości starej pościeli, koców, narzut i kołder, które
pozwolą czworonogom przetrwać w boksach
zimę. Zebrane dary zostały przekazane Fundacji

"Mali Bracia" w Paryżu (woj. opolskie). Obecnie
przebywa tam 50 psów i tyle samo kotów.

Wizyta z darami zaowocowała też adopcją
psa! Przyjaciele nauczycielki przyrody z naszej
szkoły postanowili dać jednej suczce dom! Teraz
Luna mieszka w pięknym gospodarstwie agroturystycznym "Stary Młyn" w Krasiejowie otoczona
ludźmi, którzy o nią dbają.
Akcja została zapoczątkowana, a daniecka
szkolna społeczność pragnie kontynuować ją przez
następne lata! Pragnie też apelować: „Kochajmy
zwierzęta i dbajmy o nie!"
Danuta Podborączyńska z uczniami

SUKCES ELISY
Elisa Micheń, uczennica III klasy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, znalazła się wśród 10 laureatów konkursu plastycznego
„Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie”. Uroczyste
podsumowanie wojewódzkiego finału odbyło się 11 października 2016 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie Koźlu. Imprezę uświetnił
program artystyczny nawiązujący tematyką do bezpieczeństwa dzieci w szkole
i poza nią, przygotowany przez przedszkolaków oraz uczniów kędzierzyńskokozielskiej podstawówki. Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Jego celem było upowszechnienie wśród
uczniów wiedzy o bezpieczeństwie. Na konkurs zostało zgłoszonych 1168 prac.
Dzieci mogły wybrać jeden z 4 tematów: „Moja bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczna zabawa nad wodą”, „Jestem ostrożny wobec nieznajomych” oraz
„Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi?”. 10 najlepszych prac zostało opublikowanych w nowej edycji elementarza "Pierwszaki" przeznaczonego dla uczniów
klas pierwszych szkół podstawowych. Elisie składamy serdeczne gratulacje!
Anna Kurc

JĘZYKOZNAWCY SĄ WŚRÓD NAS
Patrycja Węgrzynowska, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 3 w Dębskiej Kuźni zajęła drugie miejsce w VII Wielkim Wojewódzkim
Dyktandzie Języka Niemieckiego. W konkursie udział wzięło blisko stu
najlepszych uczniów z całego województwa. Zmagając się z literackim tekstem
nasączonym wieloma ortograficznymi pułapkami, Patrycja dała przykład, iż
język Goethego i Schillera jest do opanowania. Składamy najserdeczniejsze
gratulacje! Gala wręczenia nagród odbyła się 22 listopada br.
Tomasz Gawlas

październik-listopad-grudzień
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HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
27 października br. w Chrząstowicach odbyły się
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Chrząstowice w Halowej Piłce Nożnej chłopców. Wyniki klasyfikacji końcowej: 1 miejsce PSP Chrząstowice, 2 miejsce PSP Dębska Kuźnia, 3 miejsce PSP Daniec,
4 miejsce PSP Dębie. Zwycięska drużyna wywalczyła
prawo startu w półfinale powiatu opolskiego.
7 listopada 2016 r. w Tarnowie Opolskim rozegrano
Półfinał Powiatu Opolskiego Szkół Podstawowych
w Halowej Piłce Nożnej chłopców.
W turnieju wzięło udział sześć zespołów, rywalizujących w dwóch grupach, wśród których znalazła
się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach. Wyniki:
1. PSP Chrząstowice – GZS SP 3 Ozimek 0:4
2. PSP Luboszyce – PSP Chrząstowice
0:1 (Lipok Patrick)
3. PSP Chrząstowice – PSP Osowiec
3:2 (Micheń Maximilian 2, Pawlak Jakub)
Wyniki klasyfikacji końcowej: 1 miejsce GZS SP 3 Ozimek, 2 miejsce PSP Chrząstowice,
3 miejsce PSP Osowiec, 4 miejsce PSP Nakło, 5 miejsce PSP Luboszyce, 5 miejsce PSP Murów.
Reprezentacje z Ozimka i Chrząstowic uzyskały awans do finałowych zawodów naszego powiatu.
15 listopada 2016 r. Tułowice gościły najlepsze zespoły powiatu opolskiego w halowej piłce
nożnej chłopców. W finałowych rozgrywkach wystartowała drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, zajmując ostatecznie czwartą lokatę.
PSP Tułowice – PSP Chrząstowice
6:1 (Lipok Patrick),
PSP Karłowice – PSP Chrząstowice
3:1 (Micheń Alekasander)
PSP Chrząstowice – GZS SP 3 Ozimek
1:8 (Konewski Jakub)
Tabela końcowa: 1 miejsce PSP Tułowice, 2 miejsce GZS SP 3 Ozimek, 3 miejsce PSP
Karłowice, 4 miejsce PSP Chrząstowice
Drużyna PSP w Chrząstowicach występowała w składzie: Czupala Kamil, Mokwiński Adam –
Pawlak Jakub, Micheń Aleksander, Micheń Maximilian, Lipok Patrick, Talaga Michał, Konewski Jakub,
Włodarczyk Wojciech, Kaczmarczyk Tomasz.
Tomasz Wiśniewski

SUKCESY W BADMINTONIE
Czternastu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
wzięło udział w Programie Światowej Federacji Badmintona „Shuttle Time - czas
na lotkę”. Jego organizatorem był Opolski Okręgowy Związek Badmintona wraz
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W okresie od września
do listopada w dwunastu szkołach naszego województwa zostały przeprowadzone
zajęcia dla ponad 250 dzieci. Każda z nich otrzymała darmowy sprzęt do gry
w badmintona oraz materiały szkoleniowe.
9 grudnia br. w hali sportowej przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach odbył
się turniej podsumowujący program. W wydarzeniu udział wzięło 130 młodych
zawodników z 11 szkół. Rozegrano 160 pojedynków systemem grupowopucharowym w grach pojedynczych, osobno dla dziewcząt i chłopców. Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe według klas: I-II, III-IV i V-VI.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy medale i puchary. W kategorii „dziewczęta klasy I-II” nasza uczennica, Marta Jazienicka zdobyła
III miejsce. W kategorii „chłopcy klasy III-IV” uczeń PSP Chrząstowice, Tomasz
Lier uzyskał I miejsce, a Tomasz Bernard uplasował się na III miejscu.
Gratulujemy!
Uczniowie, nauczyciele i rodzice bardzo dziękują Urzędowi Gminy
Chrząstowice za sfinansowanie dojazdu na turniej w Głubczycach.
Agnieszka Wojciechowska

październik-listopad-grudzień
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WIEŚCI Z SUCHOBORSKIEGO PRZEDSZKOLA

W przedszkolu w Suchym Borze miło
i wesoło płynie czas. Od września odbyło się już
wiele imprez i uroczystości. Odwiedził nas
policjant, aby porozmawiać z dziećmi na temat
bezpiecznej drogi do przedszkola, nowe dzieci
zostały pasowane na przedszkolaka, gościliśmy
teatr z Krakowa z przedstawieniem „Magiczny
Alladyn- Baśniowy Czarodziej”.
Jedna z mam zapoznała dzieci ze swoja pracą scenografa w teatrze, świętowaliśmy „Dzień
Pluszowego Misia”, a z okazji andrzejek zrobiliśmy „ Dzień magii i wróżb”.
Byliśmy też na wielu wycieczkach: w filharmonii, sali zabaw — „Smocza Jama”, Izbie
Pamięci Konrada Mientusa w Dańcu, Gminnej
Bibliotece, Przedszkolu w Chrząstowicach
i Urzędzie Gminy.
Dzieci wzięły po raz pierwszy udział
w obchodach z okazji Świętego Marcina
w Suchym Borze. Natomiast w ramach integracji i
zacieśniania współpracy przedszkola z rodzicami
odbyła się zabawa andrzejkowa w tutejszej restauracji „Borowianka”.
1 grudnia br. rodzice jednego z naszych wychowanków zaprosili wszystkie dzieci do fabryki
cukierków, aby tam obchodzić jego urodziny.
Dzieci miały okazję własnoręcznie zrobić
świątecznego lizaka.

Grudzień w naszym przedszkolu to przede
wszystkim czas oczekiwań na Święta Bożego Narodzenia. To również czas, wielu wspaniałych tradycji. Jedną z nich jest pieczenie pierników.
Wspólne wałkowanie ciasta, wykrawanie różnych
kształtów pierników przy pomocy foremek oraz
ozdabianie ich według własnych pomysłów
lukrem i posypkami, sprawiają dzieciom wielką
radość i frajdę. Już od kilku lat w ozdabianiu
pierników pomagają nam mamy. Unoszący się
zapach pieczonych ciastek w przedszkolu wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.
6 grudnia br. przedszkolaków odwiedził
długo oczekiwany przez dzieci Święty Mikołaj.
Nie pojawił się jednak tak od razu. Poszukiwał go
Bałwanek i Renifer, aż w końcu Mikołaj dotarł do
naszego przedszkola. Dzieci cały tydzień przygotowywały się na spotkanie z nim. Nauczyły się
piosenek i wierszy. W tym dniu ubrały się na
czerwono i urządziły specjalny kącik dla gościa.
Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami
i obiecał, że wróci za rok. W okresie świątecznym
atrakcji w przedszkolu nie brakowało: było robienie ozdób, ubieranie choinki, przygotowanie Jasełek oraz uroczyste spotkanie przy wigilijnym stole.

październik-listopad-grudzień
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NIE MA NUDY W CHRZĄSTOWICKIM PRZEDSZKOLU
Od lat dbamy o zdrowy styl życia. Wynika
to z założeń realizowanej innowacji pedagogicznej
w przedszkolu, gdyż podstawą piramidy zdrowia
jest ruch. W myśl zasady, iż muzyka i ruch łagodzą obyczaje, wzmacniają organizm, są elementem wzajemnego wspierania oraz integracji środowiska przedszkolnego i rodzinnego, udało nam się
zorganizować kilka atrakcyjnych spotkań.

We wrześniu pod hasłem "Z mamą i tatą
żegnam lato" zorganizowany został turniej sprawnościowy z wykorzystaniem nowo otwartego
boiska sportowego.
W listopadzie br. dzieci grupy starszej
wzięły udział w gminnym konkursie pt. „Każde
dziecko wie - wybierz OZE”. Dzieci wykonały
prace plastyczne płaskie jak i przestrzenne prezentujące wykorzystanie energii słonecznej, wiatru
i wody. Zastosowane zostały techniki wyklejania
kolorowym papierem, folią aluminiową, plasteliną, malowania farbami. Planowany cel konkursu
na pewno został osiągnięty: dzieci w ramach
wysłuchanych prelekcji, prowadzonych zajęć
poznały źródła „zielonej energii”, uzyskały wiedzę na temat właściwych postaw wobec środowiska i jego ochrony, za co otrzymały nagrody
książkowe i uzyskały certyfikat.

Wyjazd przedszkolaków do Filharmonii
Opolskiej na warsztaty ekologiczno-artystyczne,
to spotkanie również ze sztuką, ale także instrumentami i przyrodą. Imprezę zorganizowano
w ramach unijnego projektu „Ochrona trzmiela
i siedlisk z nim związanych". Dzieci w czasie
warsztatów poznały opowiadanie ilustrowane
przeźroczami na temat roli trzmiela w przyrodzie
i potrzeby chronienia go. Wykonały prace

plastyczne, zobaczyły naturalne okazy przyrodnicze, które wykorzystać można m.in. do wykonania
instrumentów muzycznych. Ponadto mogły zagrać
na instrumentach wykorzystywanych podczas
koncertów symfonicznych. Pobyt w filharmonii
dostarczył radosnych emocji, dlatego na pewno na
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
Nie mniej atrakcji również sportowej
dostarczyło „Święto dyni”. Przekonaliśmy się,
że dynia ma nie tylko wiele właściwości odżywczych, dekoracyjnych, ale także może być nietypowym przyborem do zabaw i rywalizacji.

Integracja środowisk wystąpiła podczas
imprezy św. Marcina. Tym razem to pracownicy
i rodzice przygotowali prawdziwie teatralną scenkę. Całości dopełniły przepiękne kostiumy,
przygotowane przez występujących rodziców
i pracowników przedszkola.

W grudniu odwiedził nas św. Mikołaj.
Dzieci cały tydzień przygotowywały się na to wydarzenie. Chciały być nie tylko obdarowane, ale
też podarować gościowi własnoręcznie wykonane
prezentami. Sporo czasu zajęła im również nauka
wierszy, piosenek, ale przede wszystkim tańców
z elementami metody Batii Strauss. Grudzień obfitował w wiele świątecznych wydarzeń – dzieci
wystawiły
jasełka
oraz
przygotowywały
i uczestniczyły w przedszkolnej wigilii.
Anna Imiełowska, Helena Staniszewska, Lidia Ryszkowska
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KLASZTOR I OCHRONKA SZYKUJĄ SIĘ DO REMONTU

Dzieci z chrząstowickiej Ochronki z siostrą Michaelą
(lata 30. XX w.).

W tym roku mija 25. rocznica ponownego
otwarcia w Chrząstowicach Ochronki Sióstr Służebniczek NMP im. bł. Edmunda Bojanowskiego.
Siostrom udało się stworzyć miejsce, gdzie
w kameralnej, rodzinnej atmosferze rozwija się
w dzieciach miłość do Boga i drugiego człowieka,
uczy szacunku do ludzi, natury i tradycji. Ochronka jest równocześnie otwarta na wyzwania dnia
dzisiejszego – jej podopieczni uczą się języków
obcych, jeżdżą na wycieczki, biorą udział
w konkursach i różnorakich przedsięwzięciach.
Siostry Służebniczki od ponad 80 lat
swoją służbą wpisują się w krajobraz społeczny
Chrząstowic. Do wsi przybyły w 1932 roku,
objęły budynek dawnej szkoły i w tamtych, jakże
trudnych okołowojennych latach, pełniły swoją
służbę. Wychowywały i uczyły dziesiątki
chrząstowickich dzieci, opiekowały się kościołem
parafialnym, były organistkami, niosły pomoc
chorym. Zmuszone do opuszczenia Chrząstowic
w latach stalinowskich, mimo ich powrotu,
ochronkę ponownie mogły uruchomić dopiero
w 1991 roku. Wówczas też miał miejsce większy
remont budynku klasztornego, który podczas nieobecności sióstr i po ich powrocie pełnił funkcję
publicznego przedszkola. Dziś Siostry, które od

lat wspierają chrząstowicką społeczność same
potrzebują naszego wsparcia.
Po latach intensywnej eksploatacji budynku klasztoru, a tym samym ochronki, niezbędny
jest remont. Objąć on musi wymianę części poszycia dachowego oraz modernizację zaplecza
kuchennego, by móc dalej, bezpiecznie i nowocześnie służyć Siostrom i dzieciom. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 70 tysięcy zł. Remont
budynku sfinansowany jest wyłącznie ze źródeł
własnych, dlatego prosimy o finansowe wsparcie
tego przedsięwzięcia. Uruchomione zostanie
konto bankowe, na które przesyłać można ofiarydarowizny, można również składać je bezpośrednio u Sióstr.

Budynek klasztoru i ochronki w Chrząstowicach.

Ojciec założyciel Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek bł. Edmund Bojanowski, mimo
wielu, także materialnych trudności, podejmował
liczne przedsięwzięcia ufając: „Dodaje mi otuchy,
że jedynie ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło
raczy Jego łaska najświętsza wspierać i ku szczęśliwemu ustaleniu prowadzić.” Tak jak i wtedy,
niech nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy
wspierając chrząstowicki klasztor przysłużą się
dla dobra Sióstr, dzieci i naszej całej lokalnej
wspólnoty.
Agnieszka Misiurska

PODZIELILI SIĘ Z DZIEĆMI Z DOMU DZIECKA
W piątkowy wieczór, 18 listopada br. ulicami Dębskiej
Kuźni przeszedł pochód z okazji przypadającego 11 listopada
święta świętego Marcina. Uczestnikom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. Uczestnicy
przemarszu zebrali się na placu przed kościołem, gdzie
rozegrana została scenka, w czasie której uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przedstawili, jak według legendy, święty Marcin podzielił się swoim płaszczem z żebrakiem.
Potem odbyła się msza święta, podczas której dzieci złożyły
przygotowane wcześniej podarunki dla podopiecznych domu dziecka. Nie mogło oczywiście zabraknąć
Marcińskich rogalików, które rozdawano na zakończenie. Pomysłodawcą oraz organizatorami akcji byli
nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni.
Anna Kurc
październik-listopad-grudzień
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SUKCESY NASZEJ MŁODZIEŻY
Dominika Mazur, Sabina Szczęsny i Dawid
Bac — wokaliści zespołu wokalnego z ZSP nr 3
w Dębskiej Kuźni wzięli udział w przesłuchaniach
konkursowych XXI Wojewódzkiego Festiwalu
Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”. Eliminacje
odbyły się 23 października 2016 r. w Olszance.
Jury oceniło dziewięćdziesiąt prezentacji. Tercet
z Dębskiej Kuźni z pieśniami „Dziś idę walczyć
mamo” i „Niepodległa” znalazł się wśród wyróżnionych i otrzymał tytuł laureata. W sobotę,
12 listopada 2016 r. nasi młodzi wokaliści zaprezentowali się podczas finału konkursu, który
odbył się kościele parafialnym w Pogorzeli.
7 listopada br. w Dominika, Sabina i Dawid
uczestniczyli w Międzygimnazjalnym Konkursie
Pieśni Patriotycznej w Opolu. W kategorii duety
dziewczyny zaprezentowały utwór „Niepodległa”.
W kategorii zespoły, wspólnie z Dawidem, zaśpiewały pieśń „Dziś idę walczyć mamo”. Występy
uczniów spotkały się z wielkim uznaniem jury.
W obu kategoriach uczniowie z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni zdobyli
pierwsze
miejsca.
Młodych
wokalistów
przygotowała p. Beata Woschek.

Dawid Bac zaprezentował się podczas
X Zaduszek Muzycznych "Nic nie może wiecznie
trwać", które odbyły się 5 listopada br. w Filharmonii Opolskiej. Koncert poświęcony był pamięci
Anny Jantar i Marka Grechuty. Dawid zaśpiewał
utwór „Zawsze gdzieś czeka ktoś”. Razem z nim
występowali słuchacze i wykładowcy Opolskiego
Studia Piosenki i Studia Piosenki Bard a na zakończenie wspólnie wykonali piosenkę „Dni których
nie znamy”.
Pochodząca z Dębskiej Kuźni Mira
Grodziecka-Makulska w duecie z Julią Ciszewską
wywalczyły czwarte miejsce w Mistrzostwach
Świata Federacji IDO Jazz, Modern, Ballet. Młode
baletnice na co dzień tańczą w Akademii Tańca
Ramada w Opolu. Mistrzostwa odbywały się
w Wetzlar, w Niemczech. Uczestniczyli w nich
reprezentanci 27 państw, m.in. Kanady, Serbii,
Korei, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych,
Włoch, Chorwacji i Czech.

Michał Talaga, uczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chrząstowicach, zaprezentował
się na Grand Prix Poland w Łodzi. Młody karateka
z Chrząstowic zdobył złoto w kata i brąz w kumite. Z kolei jego starszy brat Rafał wywalczył na
Mistrzostwach Polski Karate Shotokan w Pleszewie tytuł Drużynowego Mistrza Polski w kata
juniorów. Do złota dorzucił jeszcze brąz w kata
drużynowym kadetów oraz brąz w kata
indywidualnym kadetów.

Damian Niesłony z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębskiej Kuźni został laureatem 23 Regionalnego
Konkursu Literackiego "Ze Śląskiem na ty",
którego gala finałowa odbyła się 26 listopada br.
w Łubniańskim Ośrodku Kultury.
Damian
zachwycił jury opowiadaniem o swoim pradziadku, który był krawcem.

Patrick Lipok, uczeń IV
klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
zdobył I miejsce na XVI Festiwalu Piosenki i Tańca Kuźnia
2016. Konkurs odbył się
27 listopada br. w Zawadzkiem. Patrick został laureatem
w kategorii klas IV-VI. Z kolei
Basia Gołębiewska, uczennica VI klasy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach została
finalistką rejonowego etapu Diecezjalnego
Konkursu Wiedzy religijnej ŻAK 2017. Zdobywając 90% punktów dostała się do kolejnego etapu.
Finał odbędzie się w marcu 2017 r. Powodzenia!

październik-listopad-grudzień
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SKUBALI, AŻ PIYRZE LECIAŁO
Zwyczaj „skubania piyrzoł” w naszych
wsiach zanika, ponieważ nie hoduje się już gęsi
w każdej zagrodzie. Dawniej, tj. w ubiegłym wieku panny musiały mieć we wianie (w posagu) śtyry zołgowki (cztery poduszki) i dwie pierziny.
W dzisiejszych czasach takich wymogów nie ma,
a dużo osób jest podobno na pierze uczulonych.
To, co dzisiaj nazywamy zwyczajem, było pracą,
głównie dla kobiet na długie jesienne i zimowe
wieczory. Pracą dość żmudną, którą trzeba było
wykonać. Aby każda gospodyni nie spędziła na
tym zajęciu całej zimy, schodziły się po sąsiedzku,
podarły u jednej, potem drugiej i tak na
„łosprołwkach (opowieściach), śpiywie (śpiewie),
narzykaniu na ciynske casy (narzekaniu na ciężkie
czasy)” ale i śmiechu mijały wiecory. Na koniec
skubanioł każda gospodyni musiała przygotować
„fejderbal”, czyli poczęstunek. Składał się najczęściej z kanapek z lejberwusztym (wątrobianka),
preswusztym (salceson) i kiszonym ogórkiem.
Podawano też „kartofelsalat” (sałatka ziemniaczana/jarzynowa) z wusztym na ciepło, do tego
herbata. Na deser były pączki, babka lub kołacz
i kawa.

Wieczór z darciem pierza przygotowała
Maria Kwiecińska z Koła DFK Dębska Kuźnia
w ramach projektu „Ożywienie domów spotkań”
w szkole w Dębskiej Kuźni. Było to już trzecie
tego typu spotkanie w naszej szkole. Pani dyrektor

Krystyna Jakuczek przychylnie odnosi się do
takich inicjatyw i sama w nich uczestniczy.
W środę 9 listopada o godz. 16.30. w świetlicy
szkolnej zebrały się kobiety w różnym wieku
i uczennice, które chciały się nauczyć darcia pierza. Każda uczestniczka musiała mieć odpowiedni
strój, tzn. fartuch i chustkę na głowie zawiązaną
na „zurołk”(z tyłu głowy). Z Opola przyjechały
panie tworzące zespół folklorystyczny „Niezłe
ziółka” prowadzony przez p. Iwonę Wylęgałę,
które były bardzo ciekawe jak wygląda skubanie
pierza. Dziewczynki z zespołu „Gryfne dziołski”
przygotowały scenkę o wróżbach andrzejkowych
i śpiewały na przemian z „Niezłymi ziółkami”
i duetem, który tworzą panie: Maria Mika i Anna
Smolczyk. Pan Józef Raudzis przygrywał na
akordeonie i opowiadał wice (dowcipy). Znane
śląskie i biesiadne piosenki śpiewane były wspólnie. Były też zabawne wspomnienia i dużo śmiechu. Spotkanie zakończyło się „fejderbalem”, na
który złożyły się pyszne ciasta, owoce, kawa i herbata. Wieczór upłynął szybko i z pewnością
będzie mile wspominany przez uczestniczących.
To, co od wieków było w naszych wioskach zwyczajem codziennym, obecnie praktykuje się już
tylko w celach pokazowych, lecz dopóki są
osoby, które chcą takie spotkania organizować, tak
długo zachowa się nasza tradycja.
Uczestniczka piyrzoł darcia Adelajda Pasoń

GIMNAZJALIŚCI Z DĘBSKIEJ KUŹNI
NA UCZNIOWSKICH PREZNTACJACH MATEMATYCZNYCH
21 października br. w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu odbyły
się XII Uczniowskie Prezentacje Matematyczne. Jest to impreza mająca na celu popularyzację matematyki oraz pokazanie umiejętności matematycznych uczniów. W tym roku gimnazjaliści z Dębskiej Kuźni
przygotowali aż dwie prezentacje: Miriam Nieslona z klasy IIa
„Dowód twierdzenia Pitagorasa oparty na podobieństwie trójkątów”
oraz grupa pierwszoklasistek – Agnieszka Regiec, Magdalena
Tymoszko i Paulina Mateja: „Do czego matematyka może przydać się
w życiu?” Jako goście w imprezie tej uczestniczyły dwie uczennice
z klasy IIb gimnazjum, które wróciły z zapałem przygotowania
prezentacji matematycznej w kolejnym roku szkolnym.
Bożena Koksa
październik-listopad-grudzień
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NASI JUBILACI
Małżeństwo stawia prawidła matematyczne na głowie. Za jednym zamachem dzieli na pół wszystkie
kłopoty, obowiązki i wbrew wszelkim rachubom pomnaża dzieloną ze sobą radość, podwaja zrozumienie.

Od lewej stoją: Brygida Dulęba, sekretarz gminy Chrząstowice, Wiktor Mazurek, Wilfried Kopyto, Piotr
Cichon, Zbigniew Szlęzak, Krystyna Szlęzak, Wilibald Mocza, Agnieszka Glados, Erich Glados, Małgorzata Bronder, Ernst Bronder, Florian Ciecior – wójt gminy Chrząstowice;
od lewej siedzą: Barbara Mazurek, Helena Kopyto, Anna Cichon, Stefania Mocza, Franz Swietza, Stefania Swietza, Reinhilda Pryszcz i Paweł Pryszcz.
9 listopada 2016 r. w restauracji „Borowianka” w Suchym Borze odbyło się doroczne spotkanie
jubilatów z okazji 50-tej i 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Swoją 60-tą rocznicę ślubu obchodzili z nami Państwo Agnieszka i Erich Gladosowie z Dębskiej
Kuźni oraz Państwo Stefania i Franz Swietzowie z Suchego Boru, zaś 50-tą rocznicę ślubu świętowali:
Państwo Małgorzata i Ernst Bronderowie z Chrząstowic, Państwo Anna i Piotr Cichonowie z Chrząstowic, Państwo Helena i Wilfried Kopytowie z Chrząstowic, Państwo Barbara i Wiktor Mazurkowie
z Lędzin, Państwo Stefania i Wilibald Moczowie z Falmirowic, Państwo Reinhilda i Paweł Pryszczowie
z Lędzin oraz Państwo Krystyna i Zbigniew Szlęzakowie z Suchego Boru. Na spotkaniu obecni byli także: wójt gminy Chrząstowice – pan Florian Ciecior, przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice –
pan Krzysztof Warzecha, sekretarz gminy – pani Brygida Dulęba oraz kierownik USC w Chrząstowicach
– pani Małgorzata Karasiewicz-Wysińska.
Wójt gminy oraz przewodniczący Rady Gminy złożyli jubilatom serdeczne gratulacje z okazji
jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, a zespół regionalny „Gryfne Dziołski” ze szkoły podstawowej w Dębskiej Kuźni pod kierownictwem pani Adelajdy Pasoń i z akompaniamentem pana Józefa
Raudzisa wykonał kilka utworów ludowych z repertuaru zaręczynowo-weselnego: „Kybych joł wiedziała”, „Nocka szumiała”, żartobliwa piosenka weselna śpiewana dawniej dla państwa młodych, „Siała baba
mak” oraz piosenka weselna z zasobów pamięci p. Marii Miki z Dębskiej Kuźni (wymienione utwory
wykonały: Vanessa Pasoń, Ewa Lubaszewska, Nikola Wieszołek, Liwia Szwuger i Monika Wieszołek).
Ponadto utwory „Radość najpiękniejszych lat” i „Zawsze gdzieś czeka ktoś” z repertuaru Anny Jantar
oraz pastorałkę „Szczęśliwych tylko dni” zaprezentowali przygotowani przez p. Beatę Woschek
uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej z Dębskiej Kuźni – Dominika Mazur, Sabina Szczęsny oraz
Dawid Bac. Wszyscy młodzi artyści odśpiewali też zebranym Jubilatom uroczyste „Sto lat”.
Po części artystycznej nastąpił uroczysty obiad. W czasie trwania spotkania zebrani jubilaci
wymieniali spostrzeżenia i refleksje dotyczące długiego pożycia małżeńskiego i małżeństwa w ogóle.
Jako najważniejszą cechę trwałego małżeństwa wymieniano zdolność do porozumienia i kompromisu;
oceniano też, że bardzo ważne są wytrwałość, spokój i dobry humor.
październik-listopad-grudzień
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Jubilaci spędzili czas na rozmowie i poznawaniu się nawzajem – niektórzy z nich są mieszkańcami
gminy od dawna i nawet w podobnym czasie chodzili „na zolyty”, a niektórzy to osoby, które swoje
związki małżeńskie zawierały poza terenem naszej gminy i stały się mieszkańcami gminy w późniejszym
okresie. Jednak nieważne, czy od wczoraj, czy od zawsze, wspólnota doświadczeń okazała się decydująca
– Jubilaci mieli bardzo wiele do powiedzenia sobie wzajemnie. Wszystkim przyszło zawierać małżeństwa
i tworzyć rodziny w trudnych czasach. nie było przecież dzisiejszych ułatwień w gospodarstwie
domowym czy w pielęgnacji dzieci. Jednak Jubilaci podkreślali, że łatwiej było wtedy dbać o trwałość
rodziny i związku, bo było to uznawane za ważne w całej społeczności. Dziś, kiedy zepsutych rzeczy nie
naprawia się, tylko kupuje nowe, kiedy na każdym rogu czyha pokusa konsumpcjonizmu – trudniej jest
zadbać o relacje międzyludzkie.
Dlatego tak ważny jest dla nas moment spotkania z tymi, którzy własnym życiem pokazują, „jak to
się robi”, jak poradzić sobie z nieuniknionymi i często trudnymi zmianami będąc w związku małżeńskim,
poradzić sobie tak, żeby wyjść z tych prób zwycięsko i móc uroczyście świętować 50-lub 60-lecie pożycia małżeńskiego.
Nie zapominamy także o jubilatach nieobecnych na spotkaniu; jubileusze 50-tej rocznicy zawarcia
związku małżeńskiego obchodzili w tym roku także: Państwo Jadwiga i Jan Kapicowie z Lędzin, Państwo
Cecylia i Otto Kensowie z Niwek, Państwo Ingeborga i Gerhard Mojowie z Dąbrowic, Państwo Monika
i Manfred Poradowie z Dańca, Państwo Maria i Jan Sladkowie z Dębia oraz Państwo Eleonora i Gerard
Warzechowie z Dębskiej Kuźni.
Dostojni Jubilaci,
tak jak jest czas siania i czas zbierania, jest czas zawierania małżeństw i czas świętowania jubileuszy:
więc życzymy Wam z tej okazji wszystkiego najlepszego – aby zdrowie i pomyślność towarzyszyły
Wam na każdym kroku, abyście w rodzinie, wśród przyjaciół i lokalnej społeczności mogli nadal
promieniować dobrym przykładem: jak dbać o małżeństwo, jak wciąż okazywać sobie uczucia, jak
budować dom, jak budować rodzinę.
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie, silni poczuciem
bezpieczeństwa i szczęścia – nierozłączni. Wszystkiego najlepszego!
Prosimy wszystkich, którzy w 2017 roku będą obchodzić jubileusz 50- lub 60-lecia pożycia małżeńskiego,
a nie zawierali małżeństwa w USC Chrząstowice, o poinformowanie nas o tym fakcie (774219613 wew. 112, 102 lub
usc@chrzastowice.pl).
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

FLOREK

Blisko 735 tysięcy złotych kosztował nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy, który w listopadzie trafił do działań bojowych w Gminie Chrząstowice. Jego uroczyste przekazanie miało
miejsce 16 grudnia br. w Suchym Borze.
Suchoborscy strażacy od kilku lat zabiegali
o kupno nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W 2016 roku udało się spełnić
marzenia druhów z Suchego Boru. Pod koniec
października do jednostki trafił fabrycznie nowy

pojazd a od 1 listopada już jest wprowadzony do
podziału bojowego.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczego
został zabudowany na podwoziu Iveco Eurocargo.
Pojazd posiada 280 konny silnik w normie spalania Euro 6, zbiornik wody o pojemności 3,5 tyiąca
litrów wody (przystosowany do przewozu wody
pitnej) oraz 380 litrowy zbiornik środka pianotwórczego. Napęd 4x4 oraz pojedyncze koła
z przodu i z tyłu pozwalają na wjazd w naprawdę
trudny teren. Pojazd wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy używane w pożarnictwie.
„Florek” bo tak nazwali go suchoborscy
strażacy został zakupiony z dotacji Gminy Chrząstowice (298 875 złotych), dotacji z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (245 tysięcy złotych), dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (150 tysięcy złotych) oraz własnych środków jednostki, sponsorów i darczyńców. Druhny i druhowie OSP Suchy Bór serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
zakupu nowego samochodu.
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WYRÓŻNIENI MAGNOLIĄ POWIATU OPOLSKIEGO

Czwórka mieszkańców gminy Chrząstowice otrzymała nagrodę starosty opolskiego Magnolia Powiatu Opolskiego. Heinrich Nyolt, właściciel firmy TinaLED w Dębskiej Kuźni, otrzymał
nagrodę w kategorii Firma Roku, Adelajda Pasoń,
założycielka zespołu Gryfne Dziołski, została wyróżniona w kategorii Animator Kultury, a bracia
Michał i Rafał Talagowie, zawodnicy Klubu
Karate Nidan w Zawadzkiem, otrzymali wyróżnienie w kategorii Sportowiec Roku.
Heinrich Nyolt stworzył blisko 80 miejsc
pracy, na rynku gospodarczym działa od 1997 r.
Jego najnowszy zakład, TinaLed, specjalizuje się
w produkcji modułów i telebimów LED, opraw
oświetleniowych oraz elektroniki w technologii
SMD. Miłośnik piłki nożnej, społecznik, pomy-

słodawca i sponsor pierwszej w województwie
opolskim niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej,
która stała się inspiracją dla podobnych w powiecie i poza nim. Inicjator i fundator przebudowy
boiska sportowego w Chrząstowicach.
Adelajda Pasoń, emerytowana nauczycielka
historii i przyrody w chrząstowickiej PSP. Od
2004 roku prowadzi Zespół Kółka Regionalnego,
obecnie – zespół „Gryfne Dziołski”. Przygotowywała z uczniami sceny z życia dawnej opolskiej
wsi: darcie pierza, polterabend, fragment wesela wypros, bery czyli wodzenie niedźwiedzia.
Chętnie zapraszana do szkół gdzie prowadzi
lekcje regionalne, opowiadając o śląskich zwyczajach i obyczajach szczególnie związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą.
Pasjonatka, dzięki której pamięć o tradycjach
pradziadów nie zaginie.
Michał i Rafał Talagowie na co dzień trenują w Klubie Karate Nidan w Zawadzkim. Michał
jest obecnie najlepszym zawodnikiem w kraju w
swojej kategorii wiekowej, a ma zaledwie 11 lat.
17 letni Rafał natomiast uplasował się w pierwszej
piątce na Mistrzostwach Świata Karate Shotokan
w Liverpoolu, wielokrotnie zajmował miejsce na
podium w zawodach krajowych i międzynarodowych. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej.
Wyróżnionym składamy najserdeczniejsze
gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów! Więcej
informacji na temat plebiscytu znajdą Państwo na
stronie
internetowej
Powiatu
Opolskiego
www.powiatopolski.pl.

Anna Kurc

I MIEJSCE CHÓRU CANTICUM NOVUM
I miejsce w kategorii zespołów
zajął chór Canticum Novum z
Dębskiej Kuźni podczas XIX
Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty
2016. Konkurs odbył się 19 listopada 2016 r. w Hotelu Solidaris
w Kędzierzynie Koźlu. Jego
organizatorem była parafia św.
Floriana. Twórcą imprezy jest jej
pierwszy proboszcz ks. Jan Dworzak, kolejni proboszczowie parafii kontynuują to dzieło. W tegorocznej, dziewiętnastej edycji
wydarzenia wzięło udział ponad
pięćdziesięciu
wykonawców.
W przeglądzie wzięli udział zarówno amatorzy, jak i doświadczeni wokaliści. Jury oceniało nie tylko
umiejętności muzyczne, ale też zaangażowanie i serce włożone w śpiew. Chór parafialny z Dębskiej Kuźni pod dyrekcją Iwony Klimek zaprezentował dwa utwory „Witaj pokarmie” oraz „Cała ziemio” i zdobył
największe uznanie jury spośród dwunastu zespołów startujących w tej kategorii. Na zakończenie odbył
się koncert uwielbienia, który prowadził zespół „Piąty Wyraz”. Gratulujemy!
Anna Kurc
październik-listopad-grudzień
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NOWINY BIBLIOTECZNE
Koniec roku to czas podsumowań i wspomnień tego co działo się , a w naszej bibliotece
działo się sporo.
Rok zaczęliśmy wspólnym kolędowaniem z
Publicznym Przedszkolem w Chrząstowicach,
następnie odwiedziły nas przedszkolaki w ramach
spotkania z Bajkową krainą. W marcu organizowałyśmy Gminny Konkurs Kroszonkarski. Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski przygotowałyśmy
wystawę upamiętniającą te wydarzenie. Wystaw
własnych przygotowałyśmy jeszcze kilka. Były to
– „Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury”,
„ Światowe dni młodzieży- historia”, „Hallowen”
i wystawa upamiętniająca Andrzeja Wajdę. Organizowałyśmy również spotkania tematyczne, do
których przygotowywałyśmy wystawy. W ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowałyśmy wystawę pt. „Biblioteka inspiruje do działania” i zaprosiłyśmy na rożne spotkania uczniów
szkoły podstawowej i przedszkolaków. W październiku z okazji urodzin pluszowego i książkowego misia odwiedziły nas przedszkolaki . Obejrzały wystawę o misiach oraz posłuchał opowiadań o tych sympatycznych przytulankach. Chcąc
przybliżyć postać popularnego autora wierszy dla
dzieci i przypomnieć jego twórczość, przygotowałyśmy wystawę o Janie Brzechwie. Była ona inspiracja do spotkania z uczniami młodszych klas
szkoły podstawowej.
W ciągu roku miały miejsce lekcje biblioteczne. Uczestnicy tych spotkań zapoznawali się z
pracą bibliotekarza, procedurą zakupu i wypożyczania książek, katalogiem on-line, systemem
bibliotecznym MAK+.
Organizując te różne działania nie zapominałyśmy o zaspakajaniu potrzeb czytelniczych.

Dzieci z chrząstowickiej Ochronki podczas wizyty w
bibliotece z okazji urodzin pluszowego misia.

Posiadając własne środki finansowe oraz wsparcie
finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych, prze
cały rok kupowałyśmy hity wydawnicze oraz
uzupełniałyśmy księgozbiór zgodnie z sugestiami
naszych czytelników. Serdecznie zapraszamy do
wypożyczania nowości i nie tylko. Na naszych
półkach znajdują się jeszcze inne ciekaw pozycje.
Uprzejmie prosimy wszystkich zapominalskich o
zwrot przetrzymywanych książek. Inni czytelnicy
czekają na nie. Zachęcamy do odwiedzania bibliotecznej strony www. biblioteka-chrzastowice.pl
oraz profilu na Facebooku.
Wszystkim mieszkańcom gminy, szczególnie naszym darczyńcom składam najserdeczniejsze życzenia pogodnych , rodzinnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku
spełnienia marzeń.
Agnieszka Król

POWITANIE JESIENI W NIWKACH
Mieszkańcy Niwek powitali jesień przy ognisku. Było wspólne pieczenie kiełbasek, rozmowy.
Biesiada trwała do późnych godzin wieczornych. Wydarzenie odbyło się 1 października br. a jego
organizatorem była sołtys Niwek wraz z Radą Sołecką.

Anna Kurc
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AKTYWNY ROK W DFK CHRONSTAU
Dobiega końca rok 2016. Z perspektywy
DFK Chrząstowice rok bardzo intensywny obfitujący w wiele aktywności. Dziękując wszystkim
członkom i sympatykom za wsparcie pragniemy
wskazać kilka najważniejszych aktywności naszej
organizacji w mijającym roku. Do tych aktywności służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej naszego regionu - Heimatu z pewnością zaliczyć możemy:

Wsparcie dla młodzieżowej orkiestry dętej
- orkiestra wspierana jest również ze strony
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Urzędu Gminy Chrząstowice,
dzięki czemu ciągle się rozwija i kształci
kolejne pokolenia muzyków.

Wsparcie i prowadzenie Miro Deutsche
Fussballschule.
Projekt zapoczątkowany w 2015 rozrósł się z 2 grup
i 35 dzieci do 5
grup i 84 dzieci!

Wsparcie
rozbudowy boisk
sportowych 1. FC
ChronstauChrząstowice
poprzez pozyskanie
dotacji i sponsorów na zakup siedzisk na
boisko.

Współorganizacja festynu powiatowego
z okazji 25-lecia traktatów polskoniemieckich i otwarcia boisk w Chrząstowicach.

Organizacja imprez okolicznościowych
m.in. z okazji Dnia Matki i Ojca, spotkania
adwentowo-bożonarodzeniowego.

Organizowanie wyjazdu do Maria Hilf na
pielgrzymkę narodów.

Prowadzenie Chronstauer Bastelstube dla
dzieci które poprzez zabawę chcą podnieść
znajomość języka niemieckiego.

Opieka nad pomnikami ofiar z I i II wojny
światowej jak również nad grobami
niemieckich żołnierzy spoczywających na
naszym cmentarzu.

Wsparcie finansowe dla członków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Organizacja kursu języka niemieckiego dla
dorosłych.
Te działania są tylko i wyłącznie możliwe
dzięki społecznej pracy naszych członków, za
którą serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim wspierającym nas instytucjom,
organizacjom i sponsorom z Polski i z Niemiec,

którzy naszą pracę wspierali i miejmy nadzieję
również w przyszłości wspierać będą.
Jednocześnie życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Chrząstowice zdrowych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia jak również
szczęśliwego, Nowego Roku 2017!
Bieżące informacje na temat działalności
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim otrzymają Państwo pod
www.skgd.pl. Aktywność DFK Chrząstowice
można również śledzić na Facebooku:
www.facebook.com/dfkchronstau.com.
Zarząd DFK Chrząstowice/Chrostau

Gesegnet sei die heilige Nacht,
die uns das Licht der Welt gebracht!
Wohl unterm lieben Himmelszelt
die Hirten lagen auf dem Feld.
Ein Engel Gottes, licht und klar,
mit seinem Gruß tritt auf sie dar.
Vor Angst sie decken ihr Angesicht,
da spricht der Engel: "Fürcht't euch nicht!"
"Ich verkünd euch große Freud:
Der Heiland ist geboren heut."
Da gehn die Hirten hin in Eil,
zu schaun mit Augen das ewig Heil;
zu singen dem süßen Gast Willkomm,
zu bringen ihm ein Lämmlein fromm.
Bald kommen auch gezogen fern
die heilgen drei König' mit ihrem Stern.
Sie knieen vor dem Kindlein hold,
schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, Gold.
Vom Himmel hoch der Engel Heer
frohlocket: "Gott in der Höh sei Ehr!"
(Eduard Mörike)
Frohe Weihnachten
und glückliches Neues Jahr
wünscht Gemeindevorsitzende SKGD Chronstau
Marek Baron

KONCERT KOLĘD
W JĘZYKU NIEMIECKIM
Gminny Przewodniczący TSKN Chrząstowice Marek Baron zaprasza na koncert kolęd niemieckich w gminie Chrząstowice. Wystąpią:
Gryfne Dziołski, Dan-Berg, Marysia Honka,
Studio wokalne BIS i Zuzanna Herud. Koncert
odbędzie się 22 stycznia 2017 r. o godz. 15.00
w kościele pw. Św. Anny i św. Jadwigi w Dębskiej Kuźni. Koncer t współfinansowany jest ze
środków Gminy Chrząstowice, Konsulatu
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Niemców
na Śląsku Opolskim.
Marek Baron
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SOLIDARNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ

Gmina Chrząstowice wraz z 20 gminami
należącymi do Aglomeracji Opolskiej, Powiat
Opolski, Powiat Krapkowicki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach,
Komenda Miejska PSP w Opolu oraz Zarząd
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska podpisali
porozumienie pod nazwą „Solidarni w obliczu
zagrożeń”. Jego założeniem jest współpraca w
zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Porozumienie podpisano 18 października 2016 r. w Parku Nauki i
Rozrywki w Krasiejowie. Podstawowe założenia:

solidarna pomoc wszystkich Partnerów
w sytuacji wystąpienia zagrożenia,

poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,

udoskonalenie
systemu
alarmowania
i ostrzegania ludności

poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe Partnerów na wypadek zdarzeń ekstremalnych,

poprawa infrastruktury wykorzystywanej

podczas zdarzeń nadzwyczajnych,
poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,

zintensyfikowanie edukacji mieszkańców
w zakresie prawidłowego zachowania
się na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.
Zawarte porozumienie jest pierwszym tego
typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto
śmiało można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej
ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dowodem
ogromnego wsparcia dla idei porozumienia była
obecność przedstawicieli powyższych instytucji
w uroczystości podpisania dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy, a także organizacja
tego wydarzenia w trakcie krajowych ćwiczeń
Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod kryptonimem „Solidarni 2016”, w których brały udział
także jednostki OSP z gminy Chrząstowice.


Oprac.
Anna
Kurc
www.aglomeracja-opolska.pl

na

podstawie

HODOWCY GOŁĘBI PODSUMOWALI SEZON
28 października 2016 r. z udziałem Wójta
Gminy Chrząstowice, Floriana Cieciora, odbyło się
podsumowanie sezonu lotowego 2016. Hodowcy
gołębi pocztowych zrzeszeni w sekcji Chrząstowice
PZHGP odebrali swoje trofea zdobyte przez skrzydlatych zawodników zarówno w lotach gołębi
starych (15 lotów), jak i gołębi młodych z rocznika
2016 (5 lotów). Tradycyjnie też nagrodzono hodowców, którzy najlepsze wyniki uzyskali w tzw.
Maratonie, czyli najdłuższym locie sezonu, który
odbył się w północnych Niemczech w miejscowości
Sogel. Najszybciej dystans prawie 800 km pokonały
gołębie H. Palmera, L. Kopyto (obaj z sekcji Chrząstowice) oraz M. Golascha z Dańca. Warto podkreślić,
że uzyskana prędkość średnia na tym dystansie to prawie 100 km. Pamiątkowe puchary, ufundowane
w tym roku przez Wójta Gminy Chrząstowice wejdą na stałe do tradycji naszego sympatycznego sportu.
Ludwik Kopyto
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Umowa ubezpieczenia
dzieci rolników
od następstw nieszczęśliwych
wypadków
Każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie
osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na zapewnione
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do
13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Rolników (który z urzędu
sprawuje prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń
terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na
świecie).
To pierwszy w Polsce tak duży program
grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego
blisko 500 tysięcy dzieci z państwa Rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty
doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te
są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje na ten temat znajda
Państwo na stronie internetowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia NW są
dostępne także pod nr telefonu 22 745 13 40,
w godzinach 9.00-17.00.
Adam Sekściński, Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PRACE GEODEZYJNE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
oddział w Opolu informuje, że w latach 2016, 2017, 2018
trwać będą czynności geodezyjnych dotyczące pasów
drogowych dróg krajowych (w tym autostrady A-4) na
terenie województwa opolskiego polegające na wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas
drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej
zajęcia pasa drogowego na terenie Oddziału GDDKiA
w Opolu oraz stabilizacji świadków betonowych znaków
graficznych.
Znaki graficzne i urządzenia zabezpieczające te
znaki, w tym świadki betonowe z napisem „Pas drogowy”
podlegają ochronie zgodnie z art.15 pkt 1 Ustawy z dn. 17
maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
2016 poz. 1629 ze zm.). W związku z tym GDDKiA o/
Opole zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób, które zniszczą, przesuną lub
uczynią niewidocznymi ww. znaki graniczne i świadki
pasa drogowego.
Jerzy Roczek, Odział GDDKiA w Opolu

NIE WYRZUCAJ
ODPADÓW ZIELONYCH
DO LASU!
Szerzącym się ostatnio problemem są
odpady trafiające do lasów, głównie odpady zielone. Wywożona do lasu skoszona trawa, liście,
gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie
świątecznym traktowane są jako odpady, zgodnie
z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie katalogu odpadów)
i ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
Uważa się, że odpady zielone są
niegroźne dla środowiska i nic się nie stanie kiedy zostaną wywiezione do pobliskiego lasu. Przeświadczenie takie jest błędne. Wyrzucona ścięta
trawa, czy wysypane liście niszczą na kilka lat
ściółkę lasu, hamują rozwój grzybni oraz uniemożliwiają rozwój roślin z najniższej warstwy.
Niebezpieczeństwo stwarzają również pryzmy
wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów
stwarzają dodatkowe zagrożenie. Wpływają także
negatywnie na wizerunek estetyczny. Wyrzucanie
tego typu odpadów podlega karze grzywny.
Urząd Gminy Chrząstowice informuje,
że wszystkie odpady zielone można bezpłatnie
oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów w Chrząstowicach, ul. Ozimska 2B.
Daria Pawlak

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Twoje dziecko pije, podejrzewasz, że bierze
narkotyki? Skor zystaj z por ad specjalistów
zatrudnionych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień z Telefonem Zaufania,
w którym dyżury pełnią:
mgr Katarzyna PAZDAN – psycholog kliniczny,
specjalista terapii uzależnień w tr akcie cer tyfikacji - w każdy czwartek w godz. 16.00 – 19.00,
tel. 77/4-219-613 w. 108;
mgr Ilona PINIAŚ – psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień - w każdy wtorek
w godz. 16.00 – 20.00, tel. 77/4-219-613 w. 108
lub 502430328.
Zadaniem punktu jest: diagnozowanie osób
z problemami uzależnień i motywowanie ich do
podjęcia leczenia odwykowego oraz udzielanie
wsparcia osobom współuzależnionym, udzielanie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy.
Punkt udziela również porad psychologicznych, szczególnie dotyczących wieku dorastania młodzieży, w tym problemów narkotykowych. To żaden wstyd skorzystać z doświadczenia i pomocy specjalistów.
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MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Czas adwentu i Świąt Bożego Narodzenia
to czas szczególny. Czas spotkań, kreatywnych
warsztatów a także obdarowywania, dzielenia się
z potrzebującymi. W gminie Chrząstowice działo
się działo się dużo.
Panie z Dąbrowic spotkały się 18 listopada
br., aby poznać tajniki wykonywania wieńców
adwentowych. W tajemnice świątecznego dekorowania wprowadziła je Danuta Pasoń-Kocur, a następnie każda z uczestniczek własnoręcznie wykonała adwentową ozdobę. Spotkanie zorganizowało
Koło DFK Dąbrowice w ramach projektu
„Konsolidierung der Begegnungsstätten”.

tremy, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo
efektowne widowisko pt. „Ratujmy święta”.
Po występach zaproszeni goście zostali poczęstowani swojskimi wypiekami, piernikami i kawą.
Organizatorzy dziękują wszystkim za kultywowanie pięknej tradycji spotkań opłatkowych.

4 grudnia świąteczna atmosfera wypełniła
świetlicę wiejską w Falmirowicach, gdzie odbył
się dziesiąty jarmark bożonarodzeniowy. Poza
pysznościami przygotowanymi przez mieszkanki
sołectwa, na uczestników czekało spotkanie ze
świętym Mikołajem oraz występy artystyczne.
Świąteczne piosenki zaprezentowała Zuzanna
Herud, a na fletni pana zagrała Daria Noryńska.
Organizatorem wydarzenia było DFK Falmirowice. Finansowe wsparcie zapewnił Konsulat RFN
w Opolu oraz TSKN na Śląsku Opolskim.

Uczniowie i nauczyciele z Publicznej
Szkoły Podstawowej zaprosili seniorów na spotkanie adwentowe. W środowy wieczór, 7 grudnia
br., szkoła zamieniła się w teatralną scenę, na
której młodzi aktorzy prezentowali swoje aktorskie umiejętności. Nie zabrakło muzyki – dzieci
grały na fletach, skrzypcach, gitarze, keyboardzie.
Zabrzmiały pierwsze dźwięki kolęd, dzieci zaprezentowały jasełka i scenki nawiązujące do Bożego
Narodzenia. Widownią byli seniorzy z Chrząstowic, Lędzin i Niwek. Na zakończenie wszyscy
zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany
przez radę rodziców. Adwentowe spotkania seniorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach mają już trzydziestoletnią tradycję.
Zapoczątkowała je emerytowana nauczycielka,
Adelajda Pasoń.

Również 4 grudnia br. odbyło się spotkanie
opłatkowe dla mieszkańców Dańca. Jego organizatorem była społeczność szkolna Publicznej
Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym
w Dańcu. Przebiegało ono w niezwykle ciepłej
atmosferze. Uczniowie danieckiej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne.
Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie

7 Grudnia w świetlicy wiejskiej w Suchym
Borze odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe dla
dzieci z gminy Chrząstowice. Było wesoło, kolorowo i słodko. Czas upłynał w atmosferze pełnej
ciepła i magii świąt. Organizatorki, Maja Graczyk
-Aktywna, Twórcza Rodzinka i Danuta Pasoń-
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dzeniu wydarzenia pomagali wolontariusze ze
Szkolnego Koła Caritas działającego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni.
Wydarzenie miało miejsce 10 grudnia br.

Kocur — Pracownia Dekoracyjno-Florystyczna,
zapewniły wiele atrakcji. Było tworzenie stroików
i ozdób świątecznych, dekorowanie pierników.
Nie obyło się bez Mikołaja i prezentów. To spotkanie na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Organizację wydarzenia wsparli: Hotel TenisChrząstowice, Tartak Suchy Bór, Pośrednictwo
Handlowe Ireneusz Sapalski, Studnie Opole A. i
K. Rudolf, Marta i Sebastian Kiwus, Restauracja
Kredens Opole, Columbex Opole, Beata Lichwała
-Hodowla psów Tibi&Tobi, STM Marek Staffa,
Granit Piechota Falmirowice, Andrzej Pason,
Gabinet Masażu Opole Michał Golik, Iwona
Wójcicka, Agnieszka Flis, Natalia Wieteska,
Milena Morawiak, Małgorzata Bilińska, Teresa
Olechnowicz-Makulska. Organizatorki składają
wszystkim serdecznie podziękowania!

Spotkanie ze świętym Mikołajem zorganizowali dla dzieci Sołtys i Rada Sołecka Dębskiej
Kuźni we współpracy z Zajazdem Pod Niedźwiedziem. Były słodkie prezenty, wspólne zdobienie
pierników, dzieci recytowały wierszyki, śpiewały
piosenki. Zabawa była przednia. W przeprowa-

Spotkanie adwentowo-bożonarodzeniowe
zorganizowało 11 grudnia br. DFK Chrząstowice.
Czas umiliły występy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Chrząstowice, przedszkolaki i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach oraz Jerzy Kochanek. Organizację wydarzenia wsparła młodzież z BJDM.

Jak co roku, Urząd Gminy Chrząstowice we
współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, zorganizował pokaz stroików i dekoracji bożonarodzeniowych. 14 grudnia
br. w klubie samorządowym w Chrząstowicach
Panie poznawały tajniki robienia ozdób bożonarodzeniowych. Pokaz prowadziła Danuta PasońKocur.
15 stycznia 2017 r. w kościele pw. św.
Anny i św. Jadwigi w Dębskiej Kuźni odbędzie
się koncert kolęd. Wystąpi m.in. Schola Cantorum Opoliensis oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Chrząstowice. Szczegółowe informacje na
ten temat wkrótce na plakatach na tablicach ogłoszeń w naszych sołectwach. Zapraszamy!
Anna Kurc
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