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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHRZĄSTOWICE 

Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wój-

ta Gminy Chrząstowice odbył się już po raz trzydzie-

sty. W niedzielę, 26 kwietnia br. do Dębia zjechali ko-

larze z całej Polski. Rywalizowali ze sobą w czterech 

kategoriach: junior młodszy, młodzik, junior oraz Orlik 

(U-23). Ostatnia kategoria, czyli zawodnicy w wieku 

dwudziestu dwóch lat, walczyli o Puchar Polski. Wyda-

rzenie swą obecnością zaszczyciły takie sławy kolar-

stwa jak Edward Barcik i Benedykt Kocot  - Honorowi 

Obywatele Gminy Chrzastowice oraz Andrzej Zając, 

mistrz olimpijski paraolimpiady w Pekinie. Wydarze-

niu towarzyszył wyścig młodzieży szkolnej, budzący 

wiele emocji wyścig przedszkolaków oraz cieszący się 

dużą popularnością wyścig VIP-ów.  

Wyścig rozpoczął się o godz. 11.00 startem 

zawodników kategorii Junior Młodszy. Mieli oni do 

pokonania 4 okrążenia po 13, 5 km (54 km). W tej ka-

tegorii triumfował Cezary Bzdak (ULKS Pajęczno). 

Juniorzy przejechali 81 km (6 okrążeń po 13,5 km). 

Najlepszy był Norbert Banaszek (Kolss-BDC). Naj-

mniejszy dystans mieli do pokonania zawodnicy kate-

gorii Młodzik – 27 km (2 okrążenia), najwięcej – za-

wodnicy kategorii U-23, którzy w sumie przejechali 

148,5 km. W kategorii Młodzik zwyciężył Robert 

Rzepka (UKS Gimnazjum TwojaMerida Imielin). Naj-

lepszy w kategorii Orlik (U-23) był Rafał Jeziorski (KS 

Pogoń Mostostal Puławy). 

Gmina Chrząstowice od lat przyjazna jest ko-

larstwu. Dzięki ścisłej współpracy z LKS "Ziemia 

Opolska" jest współorganizatorem takich imprez spor-

towych jak: Ogólnopolski Przełaj Kolarski w Falmiro-

wicach, Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar 

Wójta Gminy Chrząstowice‖ oraz Puchar Polski Junio-

rów Młodszych i Juniorów – Memoriał Joachima      

Halupczoka w Niwkach. Imprezy te cieszą się ogrom-

nym zainteresowaniem wśród kolarzy z całej Polski. 

Nieraz goszczą na nich kolarze z Czech i Litwy. Chrzą-

stowice to jedyna gmina w Polsce, z której wywodzą 

się aż trzej medaliści olimpijscy w kolarstwie: Bene-

dykt Kocot, Edward Barcik i nieżyjący już Mistrz 

Świata w kolarstwie 1989 r. Joachim Halupczok. 

Organizatorami Jubileuszowego XXX Wyści-

gu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Chrzastowice 

byli: Gmina Chrząstowice oraz LKS Ziemia Opolska. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda 

Opolski Ryszard Wilczyński, Marszałek Województwa 

Opolskiego Andrzej Buła oraz Starosta Opolski Henryk 

Lakwa. Partnerem wydarzenia była firma Tauron-

Dystrybucja. Serdecznie dziękujemy za okazaną nam 

życzliwość i wsparcie. 

  Ogólnopolską imprezę udało się zorganizować 

dzięki wsparciu licznych sponsorów, którymi byli: 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Filia w Chrząstowicach, 

Firma Braci Tokarskich „Wszystko dla  grilla‖, MB 

Biuro Rachunkowe Serwis, Algo Serwis BHP Alicja 

Gonet, Energo Mechanik Grupa Martech, TinaLed, 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chrzą-

stowicach oraz Euro Consulting. Wszystkim składamy 

serdecznie podziękowania. Dziękujemy również Panu 

Marianowi Staniszewskiemu, trenerowi i dyrektorowi 

wyścigu oraz wszystkim, którzy udzielili mu wsparcia 

podczas organizacji tegorocznego wyścigu. Podzięko-

wania kierujemy do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, 

Pracowników oraz Rady Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Dębiu — dziękujemy za udostępnienie 

szkoły oraz zaangażowanie w przeprowadzenie impre-

zy. Strażakom oraz Policjantom składamy serdeczne 

podziękowania za zabezpieczenie trasy oraz dbałość     

o porządek i bezpieczeństwo uczestników Imprezy. 

Pani Teresie Miketa, pielęgniarce ze Stacji Opieki      

Caritas w Dębiu dziękujemy za zapewnienie pierwszej 

opieki przedmedycznej. Zarządowi Dróg Powiatowych 

dziękujemy za przygotowanie trasy. Panu Józefowi 

Kruszyńskiemu oraz Panu Manfredowi Rogoczowi 

dziękujemy za możliwość zorganizowania na terenie 

ich firm parkingów dla zawodników. Panu Tomaszowi 

Wiśniewskiemu, Gminnemu Koordynatorowi Sportu 

oraz Pani Barbarze Paczkowskiej, Panu Dariuszowi 

Gołańskiemu, Panu Jackowi Milewskiemu -  nauczy-

cielom wychowania fizycznego dziękujemy za przygo-

towanie i zaangażowanie w przeprowadzenie wyścigu 

młodzieży szkolnej. Wszystkim Państwu serdecznie 

dziękujemy. 
Anna Kurc 

W związku z przeprowadzonymi dotychczas kontrolami podatkowymi nieruchomości i wykrytymi          

nieprawidłowościami w postaci zaniżania powierzchni użytkowej budynków (brak ujętych piwnic, korytarzy,        

zagospodarowanych strychów, rozbudowanych części mieszkalnych i gospodarczych budynków) prosimy o weryfi-

kację złożonych informacji podatkowych i skorygowanie przedmiotowych powierzchni. 

 Jeżeli w wyniku przeprowadzonych rutynowych kontroli wykazane zostaną rozbieżności pomiędzy metrażem 

faktycznym, a podanym w deklaracji, Podatnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek za 

okres 5 lat wstecz.  

 Druki informacji podatkowych można wydrukować ze strony internetowej www.chrzastowice.bip.net.pl – 

Finanse i Majątek Gminy – Podatki i opłaty lokalne lub pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 2. 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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ZAPROSZENIE NA WARSZTATY 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA 

PAMIĘTAJ O ZMIANIE DEKLARACJI! 

 W przypadku zmian dokonywanych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (zarejestrowania, 

wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej) oraz w przypadku zmiany danych w ewidencji ludności 

związanych z urodzeniem dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania przypominamy o konieczności złożenia 

deklaracji, bądź dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zmiany należy dokonać w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty. 

 Deklaracje oraz ich zmiany przyjmowane są w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, pok. 12, tel. 

77 4219613, wew. 115, e-mail: odpady@chrzastowice.pl 

Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice 

W związku ze stwierdzonymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach przypadkami suszy na terenie województwa opolskiego, uprzejmie informujemy o możliwo-

ści zgłaszania ewentualnych strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy, celem ich oszacowania 

przez stosowne Komisje Wojewody Opolskiego. 

Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej www.chrzastowice.pl („Klęska suszy‖) oraz w Urzędzie 

Gminy Chrząstowice, pok nr 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 77 421-96-13, wew. 113. 

- wymiary 35x45 mm 

- wykonana na jednolitym tle 

- mająca dobrą ostrość 

- odwzorowująca naturalny kolor skóry 

- obejmująca wizerunek do wierzchołka głowy do gór-

nej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% 

fotografii 

- pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice 

- przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez na-

krycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą 

na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi wło-

sami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

ustami* 

- wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku 

poza tym do zdjęcia należy zdjąć: 
- okulary, aby uniknąć refleksów na szkłach 

- kolczyki wystające poza obręb ucha 
*dzieci do lat 5 mogą mieć na fotografii otwarte usta 

WYMOGI DOT. FOTOGRAFII DO DOWODÓW OSOBISTYCH 

 Instytut Edukacji przez Sztukę i Stowarzyszenie 

Słubfurt z Franfurtu nad Odrą zaprasza na: Warsztaty 

filmu animowanego Tożsamość. Plener artystyczny     

w formie półkolonii w Suchym  Borze, odbędzie się      

w dniach 17-21 oraz 24-28 sierpnia 2015 r. w godz. 

9:00-15:00. Plener przeznaczony jest dla szóstoklasi-

stów i gimnazjalistów zainteresowanych rzeczywisto-

ścią historyczną regionu, samodzielnym zrealizowa-

niem filmu animowanego oraz międzynarodowej wy-

stawy. Zapewniamy profesjonalną opiekę artystyczną, 

obiad i ubezpieczenie. Wskazane posiadanie aparatu 

fotograficznego „lustrzanki‖.  

 Zapisy na www.ieps.com.pl i pod telefonem    

507 738 765.  

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

Barbara Wyrwas 

Lucilla Kossowska 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowa-

dzany 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 przeka-

zywana 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. Stąd też apel do osób mieszkają-

cych 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). 

Daria Pawlak 

APEL DO MIESZKANCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje, że w każdy poniedziałek w siedzibie Urzędu 

Gminy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38 odbywa się bezpłatny dyżur psychologa oraz prawnika. Osoby po-

krzywdzone, ofiary przestępstwa i ich rodziny mogą uzyskać bezpłatną poradę psychologiczną (od. godz. 10.00) 

oraz prawną (od godz. 16.00). Pomoc uzyskać można po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 77 

421-92-20 (w godzinach pracy OPS, pon., wt., czw. – 7.30-15.30, śr. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00).  

http://www.ieps.com.pl


 

 
Anna Kurc 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice odnosi kolejne sukcesy. Zajęła III miejsce podczas XXIII 

Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, który odbył się 21 czerwca br. w Lichyni. Serdecznie gratulujemy! 

 Ostatnie miesiące były dla naszych muzyków czasem intensywnej pracy. Wystąpili m.in. w Domaradzkiej 

Kuźni, w Staniszczach Małych, w Ochodzach, w Kolonowskiem, w Szczedrzyku i w Prószkowie. W czerwcu        

młodzież uczestniczyła w warsztatach muzycznych w Czechach. 30 sierpnia br. orkiestra da występ podczas         

dożynek w gminie Pokój, natomiast 6 września br. zagra na dożynkach w Dębskiej Kuźni.  

Agnieszka Król 
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WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774. ) oraz uchwały Rady Gminy  w Chrząstowicach Nr XXXII.260.2014        

z dnia 14 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Dębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.07.2015.r. 

do 31.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Dworcowej 38, 46-053 Chrząstowice w godz. od 800 do 1400. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się         

w dniu 26.08.2015r. w siedzibie  Urzędu Gminy Chrząstowice o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 

kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu miejscowego może wnieść uwagi. 

 Uwagi należy składać do Wójta Chrząstowic w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Chrząstowicach 

ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art.18 ust.3 

w/w ustawy) na adres ug@chrzastowice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej            

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2015 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informa-

cji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r.poz. 1235, 1238, z2014 r. poz. 587,850, 1101, 1133, z 2015 r. poz. 200,277, 774. ),        

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 

zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie 

oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu. 

 W lipcu i sierpniu nasze biblioteki zmieniają godziny otwarcia. Gminna Biblioteka Publiczna od 6 lipca do 

28 sierpnia czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - od 9.00 do 15.00, w środę - od 11.00 do 17.00. 

Filia biblioteczna w Dańcu w sierpniu będzie nieczynna. Filia biblioteczna w Suchym Borze od 23 lipca do 10 

sierpnia będzie czynna w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek - od 13.00 do      17.00; od 11 sierpnia bę-

dzie czynna w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek - od 9.00 do 17.00. 

ODZNACZENI ZA ZAŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA 

 Ambroży Wieczorek oraz Jan Jakuczek otrzymali odznaki hono-

rowe „Za zasługi dla Województwa Opolskiego‖. Wyróżnienie wręczył 

Grzegorz Sawicki, Wicemarszałek Województwa Opolskiego podczas 

sesji Rady Gminy Chrząstowice, która odbyła się 10 czerwca br.           

Uhonorowanym gratulacje złożył także Wójt Gminy Chrząstowice     

Florian Ciecior oraz Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice 

Krzysztof  Warzecha. 

 Ambroży Wieczorek był długoletnim dyrektorem sanatorium dla 

dzieci w Suchym Borze. Człowiek o wielkim sercu, ogromnie zaanga-

żowany w pracę. Znany z serdecznego stosunku do podopiecznych.    

Sanatorium traktował jak dom, a liczną gromadę podopiecznych jak 

własne dzieci. Za wkład w pracę zawodową i zaangażowanie odznaczo-

ny: Honorową  Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia‖, Złotą 

Odznaką PCK „Przyjaciel Dziecka‖, tytułami: „Zasłużony dla Miasta 

Opola‖ i „Zasłużony Opolszczyźnie‖ oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Jest Honorowym Obywatelem Gminy Chrząstowice. 

 Jan Jakuczek to działacz i społecznik. Długoletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębskiej     

Kuźni, i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Był czynnym strażakiem ratownikiem, brał udział w setkach akcji, w tym w akcjach przeciwpowodziowych w 1997 

i 2010 roku. Jeden ze współzałożycieli Caritas Dębska Kuźnia. Uhonorowany Złotym, Srebrnym i Brązowym Meda-

lem za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem „Zasłużony dla Turystyki‖ za         

15-letnią działalność w branży turystycznej. 

Uhonorowanym Panom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności            

w życiu osobistym, zawodowym oraz w pracy społecznej. 

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof            

Warzecha, Ambroży Wieczorek, Florian      

Ciecior,  Jan Jakuczek, Grzegorz Sawicki 

Anna Kurc 

SUKCESY MŁODZIEŻOWEJ  ORKIESTRY DĘTEJ 

mailto:ug@chrzastowice.pl


 

 
Informacja pochodzi z portalu www.ekologiczny-dom.com 

 Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. 

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie toksyczną oraz alergizującą. Chwast wy-

dziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon ślu-

zowych. Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne 

związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz po-

parzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W 

szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku. Często po-

parzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy. 

 Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie rośliny, ko-

niecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach. Kolejnym sposobem jest chemiczne 

zwalczania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL. Opryski 

powinno prowadzić się w następujących przez okres od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.Uwaga! 

- Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci.  Apelujemy, 

aby przypadki wstąpienia rośliny zgłaszać do urzędu gminy i usuwać jak najszybciej. 
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W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do 

szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich 

substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. 

Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! 

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwo-

ści leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miej-

scach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy-

gotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy:  

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem tele-

fonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach lecze-

nia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na 

infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących 

tymi nielegalnymi substancjami. 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wspar-

cia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich waż-

nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codzien-

nie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści 

przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy. 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anoni-

mowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie 

przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzy-

kownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, 

wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, 

zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w 

godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów 

dotyczyło problemów z dopalaczami.   

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz in-

formacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczo-

ny jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedział-

ku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić 

problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. 

DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?  

 Mieszkańcy ulicy Kotorskiej i Śluzowej w Chrząstowicach zorgani-

zowali się i pod koniec czerwca br. ułożyli brakującą kostkę brukową          

w miejscu skrzyżowania tych ulic oraz wykonali początek zjazdu na ulicę 

Śluzową. Organizatorem prac był Pan Rajmund Żmuda, a kostkę i podsyp-

kę tłuczniową zakupił Urząd Gminy Chrząstowice.  

 Dalsza część ulicy Śluzowej otrzyma w tym roku nawierzchnię       

asfaltową.  

 Wszystkim uczestnikom prac na ul. Kotorskiej i Śluzowej serdecznie 

dziękujemy ! 

UWAGA — BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 

Jan Jakuczek 

SAMODZIELNIE WYREMONTOWALI ULICĘ 

www.wikipedia.pl 

http://www.chrzastowice.vipower.pl/1.7/www.ekologiczny-dom.com
mailto:pomoc@800100100.pl


 

 

Anna Kurc 
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W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni i Publicz-

nej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu uczestniczyli w wojewódzkich konkursach plastycz-

nych: „Zwierzaki‖ – zorganizowanym przez SP nr 1 w Opolu oraz „Majówka w Skansenie‖ – organizowanym przez 

Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. W obu konkursach  uczniowie zdobyli nagrody i wyróżnienia: 

Konkurs pn. „Zwierzaki‖: 

Pierwsze miejsce - Oliwia Kołodziej - uczennica VI klasy ZSP w Dębskiej Kuźni w kategorii klas IV-VI 

Pierwsze miejsce - Wiktoria Mientus – uczennica klasy II a ZSP w Dębskiej Kuźni w kategorii gimnazja 

Wyróżnienie - Wiktoria Jaksy – uczennica klasy II a ZSP w Dębskiej Kuźni w kategorii gimnazja 

Wyróżnienie - Julia Widz – Uczennica klasy III ZSP w Dębskiej Kuźni w kategorii nauczania początkowe-

go (klas I-III) 

„Majówka w Skansenie‖: 

Pierwsze miejsce – Oliwia Kołodziej – uczennica klasy VI ZSP w Dębskiej Kuźni w kategorii klas IV-VI 

Wyróżnienie – Mira Grodziecka – uczennica klasy I b ZSP w Dębskiej Kuźni w kategorii gimnazja 

Wyróżnienie - Monika Czech- uczennica V klasy PSP w Dębiu w kategorii klas IV-VI. 

Gratuluję zwycięzcom i  dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w obu konkursach. 

OTWARCIE PARKU PIRSCHÜTTE 

Róża Staffa 

 W niedzielę, 24 maja br., mieszkańcy 

Chrząstowic uroczyście otworzyli park przy 

ul. Ozimskiej. Miejsce zostało wcześniej 

uporządkowane przez mieszkających w po-

bliżu, a następnie doposażone i urządzone  

w ramach dofinansowanego z UE projektu 

pn. "Modernizacja i poszerzenie oferty     

rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie 

Chrząstowice". W parku znajdują się       

urządzenia zabawowe dla dzieci, stoliki do 

gry w szachy oraz ławki. Wszystko to           

w otoczeniu pięknych rododendronów             

i innych krzewów oraz drzew liściastych. 

Podczas otwarcia uroczyście wkopano trzy 

nowe drzewka. Była kawa, ciasto oraz      

rozmowy i wspomnienia do późnych godzin 

wieczornych. Przypomnijmy, że nazwa     

parku - Pirschhütte - pochodzi od pierwotnej nazwy leśniczówki, znajdującej się przy ul. Leśnej. Potem nazwa    

przyjęła się wśród mieszkańców, jako nazwa dla tej części miejscowości.  

DZIEŃ PRZYJACIÓŁ LASU 

 Świadomość ekologiczna i poznawanie dziedzic-

twa naturalnego to bardzo ważny aspekt kształtujący 

właściwe postawy dzieci. Dlatego 3 czerwca br.,          

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przed-

szkolnym w Dębiu odbyły się obchody Dnia Przyjaciół 

Lasu zainicjowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu 

„ORŁY‖. Wydarzenie miało na celu poszerzenie eduka-

cji przyrodniczej i ekologicznej. Zaproszeni goście tj. 

władze gminy Chrząstowice i przedstawiciele            

Nadleśnictwa Opole, zasiedli w jury, które oceniało 

wiedzę przyrodniczą uczniów. Uroczystość składała się 

z czterech części. W pierwszej części nastąpiło roz-

strzygnięcie konkursów. W konkursie plastycznym pt. 

„Drzewa naszych lasów‖, trzy pierwsze miejsca zdobyli 

kolejno: Emilia Raut kl. I, Łukasz Pilarski kl. III, Jan 

Tyloch kl. III. Podział miejsc w konkursie multimedialnym pt. „Przyjaciele Lasu‖ przedstawiał się następująco:         

I miejsce – Natalia Król – kl. VI, II miejsce Wiktoria Waluś, Wiktoria Prokop, Emilia Fila – kl. VI, III miejsce Pau-

lina Kanz – kl. V. W kolejnej części, artystycznej, uczestnicy koła teatralnego przygotowali przedstawienie pt. 

„Obrońcy lasu‖. Scenariusz do przedstawienia napisała uczennica klasy V – Paulina Kanz. Kolejnym punktem pro-

gramu był turniej ekologiczny, który wygrała klasa V. Jednak najbardziej przyjemną była chyba czwarta część Dnia 

Przyjaciół Lasu – ognisko z kiełbaskami.  

LAUREACI KONKURSÓW PLASTYCZNYCH 

Andrzej Olczyk 
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WYNIKI GŁOSOWANIA W I TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W DNIU 10 MAJA 2015 ROKU 

W OBWODACH GŁOSOWANIA NR 1-5 NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  Obwód Nr 

1 
w Chrzą-

stowicach 

Obwód Nr 2 
w Dębskiej 

Kuźni 

Obwód Nr 

3 
w Dębiu 

Obwód Nr 

4 
w Dańcu 

Obwód 

Nr 5 
w Suchym 

Borze 

  

Razem 

Braun Grzegorz Michał 

  

1 10 3 4 2 20 

Duda Andrzej Sebastian 

  

71 62 35 61 93 322 

Jarubas Adam Sebastian 

  

3 4 1 2 5 15 

Komorowski Bronisław 

Maria 

  

197 226 113 146 263 945 

Korwin-Mikke Janusz 

Ryszard 

  

9 10 10 10 18 57 

Kowalski Marian Janusz 

  

1 0 1 0 1 3 

Kukiz Paweł Piotr 

  

136 136 99 57 156 584 

Ogórek Magdalena 

Agnieszka 

  

7 6 5 3 10 31 

Palikot Janusz Marian 

  

4 11 1 4 8 28 

Tanajno Paweł Jan 

  

1 12 0 0 6 19 

Wilk Jacek 

  

1 0 0 0 2 3 

INFORMACJA O FREKWENCJI WYBORCZEJ 

W I TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W DNIU 10 MAJA 2015 ROKU  

W OBWODACH GŁOSOWANIA NR 1-5 NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

  Obwód Nr 

1 
w Chrzą-

stowicach 

Obwód Nr 2 
w Dębskiej 

Kuźni 

Obwód Nr 

3 
w Dębiu 

Obwód Nr 

4 
w Dańcu 

Obwód 

Nr 5 
w Suchym 

Borze 

  

Razem 

Liczba wyborców 

uprawnionych  

do głosowania 

1101 1236 890 1036 1249 5512 

Liczba wyborców, 

 którym wydano karty 

do głosowania 

431 485 273 289 569 2047 

Frekwencja wyborcza 

  

39.15 % 39.24 % 30.67 % 27.9 % 45.55 % 37.14 % 
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PROJEKT ARCHIWA PRZEŁOMU 

Daria Pawlak 

INFORMACJA O FREKWENCJI WYBORCZEJ 

W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W DNIU 24 MAJA 2015 ROKU 

W OBWODACH GŁOSOWANIA NR 1-5 NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

 Kancelaria Senatu oraz Kancelaria Prezydenta 

RP realizują projekt pn. „Archiwa Przełomu‖. Jego 

głównym celem jest stworzenie ogólnopolskiego, elek-

tronicznego, internetowego katalogu zasobów ma po-

trzeby naukowców, studentów, młodzieży i wszystkich 

zainteresowanych historią najnowszą. Jeśli posiadają 

Państwo w swoich zasobach pamiątki i dokumenty z lat 

1989-1991 - zachęcamy do współpracy. Prosimy o udo-

stępnienie dokumentów, fotografii, filmów, plakatów, 

nagrań, notatek prasowych, w których została utrwalo-

na Państwa działalność w pierwszym okresie odrodzo-

nego samorządu. Bez Państwa wkładu nie będzie moż-

liwe zachowanie wiedzy o przełomowych momentach 

w odbudowie demokratycznej Polski i zaangażowaniu 

często dziś anonimowych ludzi, którzy w chwilach 

przełomu oddawali część swojego życia dla dobra ogó-

łu. Na portalu www.archiwaprzelomu.pl znajdą Pań-

stwo szczegółowe informacje na temat projektu, jego 

realizatorów oraz form współpracy, a także dokumenty 

z lat 1989-1991 i kontakt do osób realizujących projekt. 

Zachęcamy do korzystania z portalu i zapraszamy do 

współpracy. 

31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu. Na ogólną liczbę 

uprawnionych do głosowania z terenu gminy, tj. 1637 osób, w głosowaniu udział wzięło 35 osób. Wynikiem wybo-

rów jest wejście do zgromadzenia  Izby Rolniczej dwóch przedstawicieli naszej gminy: 

1. Adam Klimek 

2. Hubert Kiwus 

Anna Kurc 

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 

Grażyna Fila 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W DNIU 24 MAJA 2015 ROKU 

W OBWODACH GŁOSOWANIA NR 1-5 NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

Nazwisko i imię (imiona) Obwód Nr 1 
w Chrząsto-

wicach 

Obwód Nr 2 
w Dębskiej 

Kuźni 

Obwód 

Nr 3 
w Dębiu 

  

Obwód 

Nr 4 
w Dań-

cu 

Obwód 

Nr 5 
w Su-

chym 

Borze 

  
Ra-

zem 

  
DUDA Andrzej Sebastian 
  

  
139 

  
135 

  
82 

  
113 

  
187 

  
656 

  
KOMOROWSKI Bronisław 

Maria 
  

  
330 

  
425 

  
237 

  
258 

  
408 

  
1658 

  Obwód Nr 

1 
w Chrzą-

stowicach 

Obwód Nr 2 
w Dębskiej 

Kuźni 

Obwód Nr 

3 
w Dębiu 

  

Obwód Nr 

4 
w Dańcu 

Obwód 

Nr 5 
w Suchym 

Borze 

  
Razem 

  
Liczba wyborców 

uprawnionych do      

głosowania 
  

  
1091 

  
1239 

  
893 

  
1033 

  
1237 

  
5493 

  
Liczba wyborców,        

którym wydano karty 

do głosowania 
  

  
473 

  
569 

  
322 

  
373 

  
606 

  
2343 

  
Frekwencja wyborcza 
  

  
43,35 % 

  
45,92 % 

  
36,05 % 

  
36,10 % 

  
48,98 % 

  
42,66% 
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RODZINNE ŚWIĘTOWANIE W DAŃCU 

3 czerwca br. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dańcu odbył 

się Festyn Rodzinny pod hasłem „Mama, tata i ja‖. Dzieci przygotowały  

bogaty program artystyczny: piosenki, wiersze, inscenizacje oraz tańce regio-

nalne i nowoczesne. Mamy zadbały o poczęstunek – upiekły pyszne ciasta, 

które można było degustować przy kawie, herbacie i zimnych napojach.        

W celu zmobilizowania  do  wspólnej zabawy instruktorka zumby prowadzi-

ła na boisku dla wszystkich chętnych „od lat 0 do 100‖ wesołe zajęcia spor-

towe. Dodatkową atrakcją dla dzieci była nadmuchiwana zjeżdżalnia               

i domek z piłeczkami, nie zabrakło waty cukrowej i popcornu. Dla zmęczo-

nych  nadmiarem wrażeń  przygotowano ognisko przy którym można było 

odpocząć i upiec kiełbaski. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. 

Lucilla Kossowska 

Krystyna Kaliciak 

 Bardzo dziękuję za liczną, około 

pięćdziesięcioosobową frekwencję na 

sprzątaniu świata i otwarciu siłowni na 

wolnym powietrzu, 18 kwietnia br. Za-

szczycili nas swoją obecnością wójt Flo-

rian Ciecior oraz delegacja Ochotniczej 

Straży Pożarnej w osobach Dawida          

i Łukasza. 

 Najwięcej śmieci, bo aż 30 wor-

ków nazbieraliśmy dookoła ogrodzenia 

cmentarza oraz na Radance. Sprzątanie 

miało akcenty archeologiczne, a to     

wydobycie spod ziemi trzech pełnych 

worków śmieci przez Monikę i Asię z 

Polnej, a to skompletowanie kolekcji 

miseczek po zniczach we wszystkich 

kolorach tęczy przez uszczęśliwioną Elę 

z Poziomkowej. Można było uzupełnić 

garderobę, Asia z Leśnej znalazła parę 

skarpetek, a Wiktoria z 1 Maja parę bu-

tów, były też leżaki, grill-rzeźba, kable    

i ogrodzenie z metalowej siatki, a na 

Radance: cztery opony, kołpaki samo-

chodowe i oczywiście całe mnóstwo 

innych ―skarbów‖. Zbierający zgodnie 

jednak przyznali że we wszystkich miej-

scach dominowały buteleczki typu 

szczeniaczek.  

 Z Sylwkiem ze Szkolnej natknę-

łam się na swoją ―zgubę‖, szczątki upro-

wadzonego przed wieloma laty Dzieciu-

cha Śmieciucha, który od 2007 roku stał 

przed świetlicą w Suchym Borze, na 

pamiątkę warsztatów twórczych „W nie-

dziele po kościele‖. Tajemnicze zniknię-

cie Dzieciucha Śmieciucha nastąpiło 

około roku 2011, a poprzedzone było 

brutalnym pobiciem go i złamaniem kor-

pusu rok wcześniej. Udało się go wtedy 

naprawić i powtórnie pomalować z pomocą dzieci z Przedszkola w Suchym Borze.  

 Po południu spotkaliśmy się ponownie na apetycznie przygotowanym przez Restaurację Borowianka,  grillu  

i ognisku. Radosnej integracji przygrywali Ludwik ze Świerkowej na akordeonie i Zygmunt z Rysiem z 1 Maja na 

gitarach. Pani Natalia z Nadleśnictwa opowiedziała nam o faunie i florze naszych lasów. Ku wieczorowi przybyło 

muzyków alternatywnych, Sylwek ze Szkolnej i ja na bębnie, pisząca ten tekst, Lucilla z Chabrowej (cały tekst do-

stępny na facebooku sołectwa Suchy Bór). 

 Jeżeli jesteśmy świadkiem wywożenia śmieci do lasu, należy o tym poinformować Straż Leśną w osobie        

p. Waldemara Wilka pod numerem telefonu 608 019 994.  

GAWĘDA SOŁTYSKI 



 

 

Małgorzata Karasiewicz - Wysińska  
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NASI JUBILACI 

Agnieszka  Król 

 Jubileusz 90-lecia urodzin obchodził Pan Tade-

usz Nawarecki z Suchego Boru. 

 Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego ob-

chodzili Państwo Alfreda i Jan Noszczyk z  Chrząsto-

wic, Państwo Róża i Ewald Dyga z  Dębskiej Kuźni, 

Państwo Małgorzata i Jerzy Michen z Chrząstowic oraz 

Państwo Sigrid i Ambroży Wieczorek z Suchego Boru. 

 Wszystkim jubilatom składamy najserdecz-

niejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 

oraz samych pogodnych dni. 
 USC Chrząstowice prosi jubilatów, którzy za-

wierali związek małżeński poza USC Chrząstowice, o 

informację o obchodzeniu jubileuszu 50 – lecia pożycia 

małżeńskiego w danym roku. 

 Doroczne spotkanie par obchodzących 50-te i 

60-te jubileusze pożycia małżeńskiego odbędzie się                          

w październiku. 

 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

 W maju nasze biblioteki tradycyjnie włączyły się           

w obchody Tygodnia Bibliotek pt. „Wybieram bibliotekę‖. 

Gościliśmy w naszych placówkach przedszkolaków i uczniów 

szkoły podstawowej. Najmłodsi wysłuchali pięknych „Baśni     

z Zielonej Ukrainy‖ czytanych przez p. Sylwię Błaszczyk            

i p. Elżbietę Bakanowicz. Starsi uczestnicy spotkań, wzięli 

udział w różnych konkursach i grach ruchowych. 

 20 maja br. odbyło się z udziałem zaproszonych gości, 

uroczyste otwarcie odnowionej biblioteki w Chrząstowicach. 

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku pomieszczenia biblioteki 

zostały pomalowane, wymieniono żaluzje i regały bibliotecz-

ne. W kwietniu br. dzięki dotacji z urzędu gminy i pracy człon-

ków Stowarzyszenia „Przyszłość Chrząstowic‖ podwórko  

placówki otrzymało nowy wygląd. Trzy tygodnie wytężonej 

pracy panów Henryka Tarkowskiego, Rudolfa Król, Adama 

Klimka i pani Małgorzaty Strzelec, przyniosło wspaniały efekt. 

Pracownicy i czytelnicy biblioteki składają serdeczne             

podziękowania. 

 Na nadchodzące wakacje czekają na Państwa najnow-

sze tytuły ulubionych autorów. Szanowni czytelnicy serdecznie 

zapraszamy do odwiedzania naszych placówek oraz strony 

www.biblioteka-chrzastowice.pl. Umieszczamy na niej różne 

informacje dotyczące działalności biblioteki, a przede wszyst-

kim aktualne godziny otwarcia placówek, powyższe informa-

cje umieszczane są też na bieżąco na tablicach ogłoszeń. Pole-

camy również korzystanie z umieszczonego tam  katalogu on-

line. 

 Turniej Piłki Nożnej o Puchar „Orlika‖               

w Dębskiej Kuźni odbył się w sobotę, 30 maja br. 

Wzięły w nim udział trzy drużyny: 

- Karolciaki - drużyna młodych gniewnych, grali           

z ambicją i duża werwą, nie odstawiali nogi, przez co 

czasami lekko naruszali przepisy; 

- Politechnicy - drużyna stworzona przez grono studen-

tów, dla których piłka nożna to przede wszystkim do-

bra zabawa; 

- Kawalerskie - drużyna utworzona na potrzeby zabawy 

kawalerskiej, najbardziej dojrzali z całej stawki, weszli 

do gry z optymalnym planem taktycznym. 

 Sam turniej o puchar „Orlika‖ stał na bardzo 

wysokim poziomie technicznym, padło mnóstwo pięk-

nych goli, byliśmy również świadkami wielu cudow-

nych popisów indywidualnych. Zawodnicy wykazali 

się wielkim zaangażowaniem i hartem ducha, żadna         

z drużyn nie chciała odpuścić, ale zwycięzca mógł być 

tylko jeden i została nim drużyna  „Kawalerskie‖.     

Doświadczenie wzięło górę nad młodością i w finało-

wym starciu pokonali drużynę Karolciaków 9-3,       

wygrywając tym samym cały turniej i zgarniając pu-

char Orlika. Królem strzelców został przyszły Pan    

Młody z drużyny „Kawalerskie‖, który w nagrodę 

otrzymał piłkę wraz z autografami od całej drużyny. 

 

WALCZYLI O PUCHAR „ORLIKA” 

Tomasz Kampa 



 

 

               Violetta Harc-Framesson 

Róża Staffa 
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 Druga już edycja festynu rekreacyjno-

sportowego odbyła się 23 maja br. na boisku Orlik oraz 

w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3        

w Dębskiej Kuźni. Realizację projektu zainicjowaliśmy 

w ubiegłym roku w ramach ogólnopolskiej kampanii 

społecznej „Postaw na rodzinę‖. Celem imprezy jest 

integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem    

lokalnym, kształtowanie nawyku aktywnego wypo-

czynku, propagowanie zdrowego stylu życia oraz dzia-

łań profilaktyki uniwersalnej. W ubiegłym roku tema-

tem wiodącym było „Rozwiązywanie problemów w 

rodzinie‖, natomiast w tym roku - „Solidarność poko-

leń‖ jako wspieranie rozwoju dziecka opartego na 

wzorcach wielopokoleniowych. Bogaty program festy-

nu gwarantował wspaniałą zabawę dla dziadków,    

rodziców i dzieci. Spośród wielu atrakcji największą 

popularnością cieszył się sparing sumo oraz gladiato-

rów, gdzie małżonkowie lub rodzice z dziećmi rywali-

zowali np.: o sprzątanie pokoi, gotowanie obiadów itp. 

Dużą frajdę sprawiło również uczestnictwo rodzin        

w karaoke. Jednym z uczestników tej konkurencji był 

wójt Florian Ciecior, którego wykon wylosowanej   

piosenki dał wiele radości dla naszych milusińskich. 

Niewątpliwą atrakcję dostarczyli nam strażacy z psami 

z Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Suchy Bór. 

 Uczestników wydarzenia częstowaliśmy jabłka-

mi i marchewkami oraz wodą mineralną. Pogoda co 

prawda nie sprzyjała nam, ponieważ na drugą połowę 

imprezy musieliśmy przenieść się do budynku szkolne-

go i wdrożyć plan B, jednak pomimo niedogodności 

aury wszyscy przybyli goście bawili się wspaniale do 

godzin wieczornych. 

 Jako koordynator przedsięwzięcia wraz z współ-

organizatorami chciałam serdecznie podziękować Panu 

Wójtowi i pracownikom UG Chrząstowice za wsparcie 

finansowe w realizacji projektu, Panu Markowi Staffa 

za darmowe wydrukowanie plakatów reklamowych. 

Dziękuję strażakom OSP Suchy Bór, współorganizato-

rom: Barbarze Paczkowskiej, Dominice Kędziorze, 

Jackowi Milewskiemu, Pani Dyrektor oraz wszystkim 

nauczycielom, pracownikom Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, osobom przy-

gotowującym dzieci do występów artystycznych oraz 

samym występującym i dzieciom pomagających          

w pracach porządkowych. 

 Patronatem imprezy było Radio Opole. Na stro-

nie internetowej szkoły w zakładce aktualności można 

zobaczyć więcej zdjęć z imprezy. Już teraz zapraszamy 

na III edycję w przyszłym roku. 

POSTAW NA RODZINĘ — SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ 

MIĘDZYKULTUROWO I MIĘDZYNARODOWO W PSP  W DĘBIU 

 Od 7 kwietnia w ramach programu ERASMUS                 

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym 

w Dębiu gościły dwie praktykantki z Niemiec: Michale              

Niedermeier i Vanesse Hanning, które rozmawiały z dziećmi 

tylko w języku niemieckim. Dzieci bardzo polubiły nowe panie   

i chętnie z nimi przebywały, a studentki prowadząc bardzo inte-

resujące zajęcia i zabawy uczyły języka niemieckiego.  

 Z kolei od 27 kwietnia do 5 czerwca br. w ramach współ-

pracy z fundacją AIESEC szkoła gościła wolontariusza z Indii. 

Realizowany wspólnie z fundacją projekt zakłada szerzenie: 

międzykulturowości, międzynarodowości, tolerancji wśród   

dzieci, świadomości ludzkiej na temat różnych krajów, języka       

angielskiego i innych języków obcych. Raj – bo tak miał na imię 

wolontariusz jest studentem Uniwersytetu w Matunga i mieszka w 

Mumbaiu. W naszej szkole prowadził zajęcia z języka angielskiego. 

 Korzystając z obecności studentów z różnych zakątków świa-

ta, 28 maja br., zorganizowaliśmy wydarzenie kulturalne                

pt. „Przekraczamy granice‖. Dzień ten obfitował w wiele atrakcji. 

Rozpoczął się zajęciami pokazowymi dla zaproszonych gości,      

następnie wszyscy posłuchali opowieści o krajach, w których miesz-

kają nasi zagraniczni studenci, odbył się także pokaz jogi oraz taniec 

indyjski w wykonaniu uczniów. Na koniec wszyscy smakowali     

potraw pochodzących z trzech krajów: Polski, Indii i Niemiec.  

 



 

 

Ewa Lysek 

Danuta Podborączyńska 

 Pod koniec kwietnia w szkole w Dańcu odbył 

się ,,Konkurs Piosenki Polskiej''. Uczniowie klas I-VI      

występowali w trzech kategoriach: soliści, duety i zespoły. 

Na koniec jury udało się na obrady. Oceniano: walory gło-

sowe, umiejętności wokalne, dykcję oraz ogólny wyraz ar-

tystyczny. Wyłoniono zwycięzców, którymi zostali: Kata-

rzyna Patoła kl. II, Sara Lysek kl. V, duet Marta i Wiktoria 

Porada kl. IV. Pierwsze miejsca zajęły także dwa zespoły: 

„Tytani‖  z kl. III i „Dańcaniki‖ z kl. V 

 Zwycięzcy szkolnego konkursu reprezentowali szko-

łę na X Wojewódzkim Festiwalu Muzycznym „Mikrofon       

i Ty‖ w Opolu. Tam udowodnili, że kochają śpiewać, a ich 

umiejętności wokalne zostały dostrzeżone. W grupie wieko-

wej 7-10 lat, zespół „Tytani‖ z kl. III wyśpiewał sobie 

pierwsze miejsce, zaś Kasia Patoła z  piosenką: ,,Nie ma 

nas‖ zajęła trzecie miejsce. W starszej grupie wiekowej Sara Lysek zajęła trzecie miejsce. Zespół „Dańcaniki‖     

piosenką ,,Dni których nie znamy‖ zdobył także trzecie miejsce. Wszystkim śpiewającym uczniom serdecznie gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Krystyna Kaliciak 
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„MUZYKA ZABIERA NAS TAM, GDZIE SŁOWA NIE MOGĄ” 

Ewa Lysek 

KĄCIK MARZEŃ  

CIEKAWA „LEKCJA” EKOLOGII 

 Kreatywność uczniów kl. V i VI z PSP z pp w Dańcu jest 

bardzo duża. Wymarzyli sobie „Kącik marzeń‖ i szybko przeszli do 

działania. Za aprobatą pani dyrektor Jolanty Jokiel, która pozwoliła 

wykorzystać ściany na korytarzu, rozpoczęli swoje dzieło. Namalo-

wali na ścianie piękne, białe drzewo. Ozdobili je własnoręcznie wy-

konanymi obrazkami. Na drugiej ścianie namalowali kontynenty         

i zaznaczyli miejscowość Daniec. Swoje dzieło kontynuowali na 

zajęciach techniki. Na zakończenie przykleili cytat: ,,Twój los zależy 

tylko i wyłącznie od Ciebie!‖ Możesz mieć wszystko jeżeli będziesz 

do tego dążyć z przekonaniem, że Ci się uda! ''. Po ukończeniu dzie-

ła uczniowie zaprosili panią dyrektor na uroczyste otwarcie ,,Kącika 

marzeń‖. Były pączki, napoje i wesołe rozmowy. 

 27 maja br. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Mat-

ki. Z tej okazji przedszkolaki przygotowały program artystyczny,        

w którym zaprezentowały wiersze, piosenki oraz zabawy muzyczno-

ruchowe. W czasie występów przedszkolaki zapewniały swoje mamy, 

że bardzo je kochają, i to nie tylko w dniu ich święta. Na koniec dzie-

ci wręczyły własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Nie obyło się 

bez łez wzruszonych mam. Po programie artystycznym mamy mogły 

spędzić miło czas przy słodkim poczęstunku, a dzieci przy wesołej 

zabawie. 

 29 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu odbył się apel ekologicz-

ny pt: „Na ratunek Ziemi‖. Celem przedstawienia było kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, zwróce-

nie uwagi uczniów na pogarszający się stan środowiska oraz zachęca-

nie do współdziałania na rzecz naszej planety. Uczniowie klas I-IV 

przygotowali na ten temat program artystyczny. Były wiersze i piosen-

ki oraz pogadanka na temat konieczności segregowania odpadów. 

Szczególną uwagę poświęcono zwierzętom-przede wszystkim psom. 

Uczniowie obiecali pamiętać o wodzie w ich miskach podczas wakacji. 

Na zakończenie wszystkie dzieci zabrały się do twórczej pracy i z su-

rowców wtórnych „wyczarowały‖ przeróżne rzeczy. Był  wielki smok 

traktor, pojazd kosmiczny, robot, a nawet Pałac Kultury i Nauki!        

Powstała wspaniała wystawa, którą uczniowie zaprezentowali swoim 

rodzicom podczas festynu rodzinnego. 

DZIEŃ MATKI W PRZEDSZKOLU W DAŃCU 



 

 

Elisabeth Kampa 
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  26 maja br. uczniowie kl. IV PSP z punktem przedszkolnym w Dań-

cu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Wykazali się znajomością 

przepisów ruchu drogowego i umiejętnością jazdy na rowerze. Uczniowie: 

Adam Fila, Michał Patoła, Daniel Węgiel, Tomasz Sklorz, Marta Porada, 

Wiktoria Porada, Wiktoria Stępień i Elwira Lauer po zaliczeniu części     

teoretycznej przystąpili do egzaminu praktycznego. Przed egzaminem 

dzielnicowa Beata Świtalska udzieliła im wskazówek dotyczących zacho-

wania w ruchu drogowym. Była także obserwatorem na tym egzaminie. Za 

zaangażowanie i pamiątki dziękujemy pani dzielnicowej, a szczęśliwym 

posiadaczom karty rowerowej życzymy pewnej i bezpiecznej jazdy. 

 16 kwietnia br. odbyły się w Klubie Wiejskim w 

Dańcu gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w 

języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję‖. Była to 

już XXI edycja tego konkursu organizowanego corocz-

nie przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-

ców na Śląsku Opolskim. Celem konkursu jest popula-

ryzacja poezji niemieckojęzycznej, z uwzględnieniem 

poezji związanej tematycznie ze Śląskiem. Tegorocz-

nym organizatorem konkursu w gminie Chrząstowice 

była Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przed-

szkolnym w Dańcu. W konkursie wzięło udział            

15 uczniów szkół podstawowych i 3 uczniów z gimna-

zjum. Uczestnicy ci zostali wyłonieni we wcześniej-

szych etapach szkolnych tego konkursu. Do etapu 

gminnego można było wytypować 4 osoby z każdej 

szkoły. Uczniowie prezentowali jeden lub dwa utwory 

niemieckich, bądź śląskich poetów. W jury zasiedli: 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Zastępca 

Wójta Helena Rogacka oraz Kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Elżbieta Kaliszan. 

Uczniowie byli oceniani pod kątem poprawności języ-

kowej, intonacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego. 

 W kategorii szkół podstawowych najlepsi byli: 

1. Julia Sordoń  (PSP z pp. w Dańcu) 

2. Wiktoria Porada  (PSP z pp. w Dańcu) 

3. Marcin Niesłony (PSP w Chrząstowicach) 

4. Sara Lysek  (PSP z pp. w Dańcu) 

5. Damian Niesłony (PSP w Chrząstowicach) 

6. Sandra Świentek  (PSP z pp. w Dańcu) 

 Każdy uczeń otrzymał dyplom oraz nagrodę. 

Osoby, którym zostały przyznane poszczególne miejsca 

oprócz dyplomów otrzymały również nagrody rzeczo-

we w postaci gier, materiałów edukacyjnych, słowni-

ków i książek służących pogłębieniu znajomości języka 

niemieckiego. Nauczycielom przegotowującym 

uczniów do konkursu również zostały rozdane podzię-

kowania w postaci dyplomów. Podziękowania te skie-

rowane były w stronę: p. Doroty Daniel z PSP               

w Chrząstowicach, p. Elisabeth Kampy z PSP z pp. w 

Dańcu, p. Marii Kanz z PSP z Oddziałem Przedszkol-

nym  w Dębiu, p. Barbary Bartek, p. Anny Buhl oraz  

p. Tomasza Gawlasa z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni. 

 Oprócz kawy, herbaty i ciasta, organizatorzy na 

zakończenie konkursu przygotowali tradycyjny żurek. 

Po ogłoszeniu wyników wszyscy wspólnie usiedli do 

stołu i w przyjaznej atmosferze, przy wspólnym posiłku 

został zakończony etap gminny konkursu recytatorskie-

go w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję‖. 

Dziewięciu uczniów zakwalifikowało się do następne-

go etapu konkursu na szczeblu rejonowym                     

w Prószkowie.  

INTERESUJĄCA LEKCJA GRECKIEJ MITOLOGII 

BEZPIECZNY ROWERZYSTA 

UCZNIOWIE RECYTOWALI POEZJĘ W JĘZYKU NIEMIECKIM 

 Uczniowie klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dębiu omawiali na lekcjach języka polskiego mity greckie. 

Na jednej z takich lekcji zorganizowali sobie „ucztę bogów‖. Oj działo się. Po-

jawiły się na niej prawdziwe boginie i bogowie z niemalże autentycznymi atry-

butami - Atena z włócznią, tarczą i sową, Afrodyta w zwiewnej sukni, tęczowa, 

skrzydlata Iris, kolorowa Demeter z pękiem kwiatów, Artemida z łukiem, spo-

kojna Hestia, Posejdon z trójzębem oraz złoty Helios. Za pokarm bogów posłu-

żyły nam różnorodne egzotyczne owoce, niektóre, jak mango, papaja, liczi, ana-

nas, marakuja, melon, granat - próbowane pierwszy raz. Dziewczyny próbowały 

tańczyć zorbę – grecki tradycyjny taniec. Oczywiście – nie mogło zabraknąć 

mitologii. Oprócz rozmów bogów o boskich sprawach – tych już znanych, bo na wcześniejszych lekcjach omówio-

nych, uczniowie poczytali inne mity starożytnych Greków. Piątoklasiści stanęli na wysokości zadania i prawie 

wszyscy ogromnie się zaangażowali! Brawo! Aleksandra Domka-Kordek 

Ewa Lysek 
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 Pisanki, skorupki jajek, bukszpan, żonkile,     

hiacynty, bazie do tego trochę artystycznego wyczucia   

i dobry pomysł - to przepis na piękną dekorację wio-

senno-wielkanocną. O tym jak łączyć ze sobą różne 

elementy, wzory i kolory mówiła 24 marca br. w klubie 

samorządowym w Chrząstowicach florystka Magdale-

na Birula-Białynicka ze szkoły florystycznej Kwitnące 

Horyzonty. Pokaz florystyczny w jej wykonaniu       

cieszył się dużym zainteresowaniem wśród pań z tere-

nu gminy Chrząstowice i okolicznych miejscowości. 

Organizatorem pokazu był Urząd Gminy Chrząstowice 

przy współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie.  

Anna Kurc 

WIOSENNE DEKOROWANIE 

GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI 

 Dwudziestu sześciu uczniów naszych szkół wzięło udział w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim, który 

odbył się 26 marca br. w klubie samorządowym w Chrząstowicach. W ruch poszły nożyki, plastelina, cekiny, farby i 

tak to powstały piękne dzieła. Jury w składzie: Teresa Biernacka, Irena Passon i Helena Rogacka, miało niełatwe 

zadanie, aby wyłonić te najpiękniejsze kruszonki. Najwięcej punktów zdobywały jajka zdobione tradycyjnie - skro-

bane nożykiem. Dzieciom i młodzieży gratulujemy talentu! Konkurs zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

Kategoria - szkoła podstawowa kl. I-III 

I miejsce Karolina Bienias - Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu 

II miejsce Karolina Helbach - Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu 

III miejsce Marta Wieszołek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach 

Wyróżnienie - Roksana Grzesik i Natalia Rink - uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach 

Kategoria - szkoła podstawowa kl. IV-VI 

I miejsce Marta Walrat - Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu 

II miejsce Emilia Fila - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dębiu 

III miejsce Patrycja Kała — Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem 

przedszkolnym w Dańcu 

Wyróżnienie: Weronika Cebula, Wiktoria Matysek - uczennice     

Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu 

Kategoria - Gimnazjum - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dęb-

skiej Kuźni 

I miejsce Stefania Bannert 

II miejsce Paweł Baron 

III miejsce Natalia Ziętek. 

Anna Kurc 



 

 

Dominika Kędziora 

Anna Buhl, Bożena Koksa 

Asia Kurc odbiera nagrodę.  
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Uczestnicy „Mam talent” w Dębskiej Kuźni.  

Bożena Koksa 

 Impreza „Mam Talent‖ odbyła się w ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni 24 kwietnia br. Startowało w niej                

35  uczestników ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum, w różnorodnych kategoriach.: „Muzyka bez granic‖, „Daję 

słowo‖, „Być jak Leonardo‖, „Ruch jest sztuką‖ oraz „Zadziwiające, zabawne‖. Uczniowie biorący udział w kon-

kursie prezentowali swoje umiejętności, a widownia miała okazję je podziwiać. Było więc śpiewanie piosenek, gra 

na instrumentach, tańce, prezentacje prac plastycznych oraz popis w układaniu kostki Rubika. Ten ostatni szczegól-

nie spodobał się widowni i otrzymał duże brawa. W wyniku werdyktu jury za najlepszy występ uznano utwór wyko-

nany na keyboardzie przez uczennicę klasy I szkoły podstawowej – Antosię Bzymek. Jej też przypadł w udziale 

puchar. Wyróżniono także inne występy, niektóre nagrodzono medalami. Ogólnie impreza została przyjęta z dużym 

aplauzem, co przekonuje o tym, aby zorganizować ją ponownie za rok. 

CHŁOPCY Z GIMNAZJUM W FINALE WOJEWÓDZKIM COCA COLA CUP 

 15 maja br. drużyna chłopców z Gimna-

zjum w Dębskiej Kuźni rozgrywała finały woje-

wódzkie w piłce nożnej COCA-COLA CUP 2015. 

Dojście do finału zapewniły dwie wygrane w roz-

grywkach lokalnych pierwszej i drugiej rundy.    

W pierwszej rundzie chłopcy wyszli na pierw-

szym miejscu pokonując w rozgrywkach na    

naszym boisku „Orlik‖ drużyny z Turawy, Tarno-

wa Opolskiego oraz dwie drużyny z Ozimka.       

Z drugiej rundy, która rozgrywana była w Opolu 

przy PG nr 8, chłopcy również wyszli na pierw-

szym miejscu nie dając szans na awans gospoda-

rzom (PG nr 8 w Opolu), PG nr 1 z Opola oraz 

remisując z ZSG nr 1 w Ozimku. W finałach wo-

jewódzkich po zaciętej walce chłopcy zajęli osta-

tecznie III miejsce w fazie grupowej. Od organi-

zatora zawodnicy otrzymali kompletne stroje 

sportowe oraz dyplom. 

Na zdjęciu: Górny rząd: Dominika Kędziora 

(trener), Piotr Kaliciak, Kamil  Salatycki, Marcus Salzburg, Łukasz Mazur, Robert  Sklorz. 

Dolny rząd od lewej: Krzysztof Passon, Marek Waletzko, Fabian Zmuda, Mateusz Krawczyk. 

POKAZALI SWOJE TALENTY 

 Miło nam poinformować o sukcesach uczennic gimnazjum: Asi Kurc i Sabiny Suchanek. Asia została        

laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Sabina uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Niemieckiego. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursów nastąpiło 18 maja 2015 r. w Filharmo-

nii Opolskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  

GIMNAZJALISTKI FINALISTKAMI KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH 



 

 
Anna Buhl 

WARSZAWO, PRZYBYLIŚMY! 
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Adelajda Pasoń, opiekun zespołu 

 W dniach 20-22 maja br. odwiedziliśmy Warszawę.     

Wycieczka miała na celu poznanie stolicy oraz wspólne spędze-

nie czasu. Z Dębskiej Kuźni wyjechaliśmy wcześnie rano           

w środę, aby po pięciu godzinach być na miejscu. Stolica powi-

tała nas słoneczną pogodą. W Warszawie zwiedziliśmy między 

innymi: wnętrza Zamku Królewskiego, Pałac w Łazienkach         

i Stare Miasto. Największymi atrakcjami według wielu z nas 

były Centrum Nauki Kopernik oraz Stadion Narodowy, gdzie 

przeszliśmy „Trasę Piłkarza‖.  Z wycieczki wszyscy wróciliśmy 

z dobrymi wspomnieniami i nadzieją, że jeszcze kiedyś tutaj 

wrócimy. 

Gryfne dziołski podczas występu w Łubnianach.  

KLUB ODKRYWCÓW NIEMIECKIEGO W ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni 

SPIEWAJĄCO REPREZENTUJĄ GMINĘ CHRZĄSTOWICE 

 Ostatnie miesiące obfitowały w Klubie Odkrywców Niemieckiego          

w ważne i ciekawe wydarzenia. W marcu odwiedziliśmy wystawę Muzeum 

Śląska Opolskiego pt. „Dziadek w Wehrmachtu‖, przedstawiającą wojenne         

i powojenne losy polskich i niemieckich żołnierzy ze Śląska. Najmłodsi klubo-

wicze czytali bajki i bawili się w odgrywanie scenek. Wiele sił wkładają oni       

w tworzenie zdań w języku niemieckim, ale wychodzi im to coraz lepiej. 

Uczniowie klasy piątej wczuwali się w rolę fotografów i szukali wszystkiego, 

co kojarzy się z kolorami flagi niemieckiej: czarnym, czerwonym, złotym.     

Najbardziej udane zdjęcia wysłaliśmy na konkurs. Może akurat ktoś je doceni. 

Z kolei Klubowiczom-Gimnazjalistom cały rok szkolny, a zwłaszcza kwiecień   

i maj upłynął pod znakiem odkrywania Niemiec szlakiem zabytków, wynalazców, niemieckich dań oraz bajek           

i legend, ponieważ pracowali oni nad realizacją projektu edukacyjnego, który zaprezentowali 28 maja br. Najpierw 

przygotowali oni mapy z opisanymi szlakami, które wydrukował nam Pan Marek Staffa, za co mu bardzo dziękuje-

my, natomiast później do tych map przygotowali prezentacje. Projekt był bardzo udany, a gimnazjaliści nie dość, że 

sami odkryli, co warto zobaczyć w Niemczech, to jeszcze zostawili ciekawe materiały do pracy swoim młodszym 

kolegom. 

 Zespół regionalny „Gryfne dziołski‖ działający 

przy ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni reprezentował Gminę 

Chrząstowice  na III Wojewódzkim Przeglądzie Twór-

czości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy‖ 2015, który 

odbył się 26 kwietnia w Opolu. Pomimo ulewy humory 

dopisywały. Występ, który z powodu deszczu skrócono 

do trzech piosenek, był bardzo udany. Z rąk Marszałka 

Województwa Opolskiego Andrzeja Buły zespół otrzy-

mał piękną statuetkę. Imprezę prowadziła znana       

prezenterka telewizyjna, Katarzyna Dowbor, która po-

częstowała dziewczynki herbatą, gdy zrobiło się chłod-

no i chętnie pozowała do wspólnego zdjęcia. 

  

 Dwa dni później, 28 kwietnia, w Łubnianach 

odbyły się eliminacje rejonowe XXII Przeglądu Pieśni 

Śląskiej im. prof. Adolfa Dygacza, w których nasz   

zespół również brał udział. Na  eliminacje przybyło 

bardzo dużo zespołów - w sumie było ponad dwustu 

uczestników. Nie udało się „Gryfnym dziołskom‖ 

przejść do finału. Biorąc jednak udział w tego rodzaju 

imprezach, dziewczynki nabierają doświadczenia         

w zachowaniu się na scenie oraz przekonania, że śpie-

wanie starych ludowych pieśni może być piękne i jest 

sensowne. 

 Gryfne dziołski z Katarzyną Dobwor w Opolu. 
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WIOSNA W PRZEDSZKOLU W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Na początku maja przedszkolaków odwiedzili 

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębskiej 

Kuźni. Strażacy opowiedzieli dzieciom o swojej cięż-

kiej i odpowiedzialnej pracy, zaprezentowali strój stra-

żacki oraz sprzęt, który wykorzystują w swojej pracy. 

Dzieci mogły wsiąść do strażackiego wozu, przymie-

rzyć hełm i strój. Największą atrakcją było jednak trzy-

manie węża strażackiego i lanie wody, radości było 

przy tym co nie miara. Spotkanie zakończyliśmy       

pamiątkowym zdjęciem a strażacy pożegnali nas        

sygnałem strażackiej syreny. Wizyta strażaków na dłu-

go pozostanie w naszej pamięci, dlatego serdecznie 

dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie           

i poświęcenie nam swojego cennego czasu. 

W ramach działań związanych z kształtowa-

niem świadomości zdrowotnej przedszkolaków            

13 maja gościliśmy instruktora Opolskiego Klubu Ka-

rate Kyokushin Pana Bogusława i pana Serafina, który 

trenuje w Opolskim Klubie. Pan Bogusław w ciekawy   

i przystępny sposób wprowadził nas w tajniki tej jakże 

trudnej sztuki walki. Poznaliśmy historię powstania 

Kyokushin, przyjrzeliśmy się strojom jakie obowiązują 

karateków i dowiedzieliśmy się również, że trening 

prowadzony jest w języku japońskim. Próbowaliśmy 

nawet „łamać język‖ na kilku japońskich słówkach – 

trzeba przyznać, że poradziliśmy sobie całkiem nieźle.  

Dzieci z otwartymi buziami wysłuchały trenerów, po 

czym uczestniczyły w mini treningu karate. Podczas 

treningu wykonywały ciosy karate, rozciągały mięśnie 

oraz wydawały głośnie okrzyki. Na zajęciach panowała  

sportowa dyscyplina i prawdziwy duch walki. Dzięku-

jemy Panom za poświęcony czas i przeprowadzenie 

pokazu i mini treningu karate. 

26 maja br. wszystkie mamy obchodziły swoje 

święto. Przedszkolaki z Dębskiej Kuźni uczciły ten 

wyjątkowy dzień zapraszając swoje mamy do przed-

szkola i przygotowując wspaniały program artystyczny. 

Wszystkie przedszkolaki od najmniejszych do najwięk-

szych w scenerii wiosennej łąki i pięknych strojach 

przedstawiły inscenizację pt. „Przygoda niegrzecznej 

żabki‖. Śpiewały piosenki w języku polskim i niemiec-

kim, grały na instrumentach, tańczyły i recytowały 

wiersze. Mamy z dumą i z łezką w oku słuchały swoich 

pociech. Na zakończenie dzieci zaśpiewały „Sto lat‖       

i wraz z buziakami i uściskami wręczyły mamom       

własnoręcznie wykonane upominki i zaprosiły na       

słodki poczęstunek. 

W tym roku szkolnym przedszkolaki brały 

również udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji 

Zdrowotnej „Akademia Aquafresh‖. Celem tego pro-

gramu było zwrócenie uwagi dzieciom  na konieczność 

dbania o higienę jamy ustnej. Dzieci uczestniczyły      

w ustanawianiu rekordu Guinnessa w największej licz-

bie dzieci  szczotkujących ząbki w tym samym czasie. 

Rekord został ustanowiony i dzieci otrzymały pamiąt-

kowe dyplomy. W ramach programu dzieci brały udział 

w cyklu zajęć podczas których min. dowiedziały się jak 

prawidłowo dbać o zęby, co należy jeść, aby były moc-

ne i zdrowe i dlaczego należy chodzić do dentysty. 

Podczas zajęć dzieci zdobywały sprawności, kolorowa-

ły postaci Pastusiowej Krainy, brały udział w różnorod-

nych zabawach z Pastusiami, śpiewały piosenki i oglą-

dały filmy edukacyjne. Mamy nadzieję, że wiedza           

i umiejętności zdobyte podczas programu  zaprocentują 

u przedszkolaków w przyszłości, zdrowymi i mocnymi 

ząbkami. 
Beata Woschek, Alicja Malińska 



 

 
Lidia Ryszkowska 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

kwiecień-maj-czerwiec 

- 19 - 

 Kontynuując realizację innowacji „Akademia 

małego kucharza‖, dzieci z Publicznego Przedszkola     

w Chrząstowicach wzięły udział w warsztatach eduka-

cyjnych zorganizowanych w gospodarstwie ekologicz-

nym w Brodnicy koło Biadacza. Przedszkolacy mieli 

okazję zapoznać się z ze sposobem przetwarzania mle-

ka. W „Agrochatce‖ dzieci spróbowały mleka koziego  

i krowiego. Porównały wygląd, smak, konsystencję 

mleka słodkiego, zsiadłego, śmietany. Samodzielnie 

zrobiły masło, dowiedziały się, co to jest maślanka. 

Podzieleni na małe zespoły przedszkolacy wykonali ser 

z zsiadłego mleka, znaleźli wyjaśnienie słowa serwat-

ka. Uwieńczeniem pracy było wykonanie deseru z sera  

i herbatników - „Domku Baby Jagi‖. Przygotowanym 

samodzielnie smakołykiem,  dzieci delektowały się      

z prawdziwą przyjemnością. „Mleczne‖ warsztaty łą-

czyły się także z karmieniem zwierząt gospodarskich, 

dojeniem kozy i zbieraniem kurzych jaj. Praca przepla-

tała się z zabawami na świeżym powietrzu. Zdobyta 

wiedza na temat zwierząt gospodarskich oraz otrzymy-

wanych produktów i sposobów ich przetwarzania na 

długo zostanie w pamięci przedszkolaków.  

W NASZYM PRZEDSZKOLU RADOŚNIE MIJA CZAS 

 W Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach 

wiele się dzieje. Maj i czerwiec obfitowały w liczne 

atrakcje: spotkania, wycieczki, uroczystości, pikniki.  

 Jedną z nich był tegoroczny V Festyn Rodzinny 

pt. „Nasza rodzina zdrowo się trzyma‖, który odbył się 

31 maja. Okazał się on wielkim przeżyciem zarówno 

dla dzieci, jak i rodziców, którzy po raz pierwszy przy-

gotowali przedstawienie teatralne pt. „Rzepka‖. Nasi 

milusińscy wystąpili również z bogatym programem 

muzyczno – teatralnym, dzięki któremu udowodnili, że 

ruch w połączeniu z muzyką daje wiele radości i wpły-

wa korzystnie na zdrowie. Wiele emocji wzbudziły 

akrobacje psów aportujących pod przewodnictwem 

trenera, pokazy wojskowe i strażackie oraz ratownic-

twa medycznego. Chętnie odwiedzanym miejscem był 

punkt robienia mega baniek mydlanych oraz malowa-

nie twarzy i układanie fryzur. Jak co roku, miłośnicy 

koni mogli skorzystać z przejazdu bryczką. Prowadzą-

cy zabrał również wszystkich uczestników do wspólnej 

zabawy pod hasłem „Jedzie pociąg – wyruszamy           

w podróż wakacyjną‖. 

 Bardzo ważną dla przyszłych przedszkolaków 

naszego przedszkola są „Dni otwarte‖, które odbyły się 

21 i 31 maja oraz 16 czerwca. Podczas pierwszego  

spotkania do naszego przedszkola przybyły prawie 

wszystkie dzieci z mamami, poznały nauczycielki,  

obsługę i salę. Wzięły udział w zabawach integracyj-

nych w sali grupy młodszej. Na spotkaniu czerwcowym 

poznały plac zabaw, lasek i najbliższe otoczenie        

placówki, poprzez uczestnictwo w zabawach tropią-

cych. Na zakończenie spotkań każde dziecko otrzyma 

dyplom „Będę przedszkolakiem‖. 

 W związku z realizacją innowacji pedagogicznej 

„Wychowanie przez gotowanie. Akademia małego     

kucharza‖, Rada Pedagogiczna przedszkola we współ-

pracy z obsługą oraz rodzicami, opracowała autorską 

książkę kucharską, którą już niebawem będzie można 

nabyć w przedszkolu. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób pomogli w organizacji tylu przedsięwzięć           

i wzięli w nich udział. Dzięki temu nasze przedszkole 

staje się coraz bardziej atrakcyjne dla dzieci, rodziców   

i społeczności lokalnej, a baza placówki zostaje syste-

matycznie unowocześniana. 

Wszystkim  dzieciom i rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach,     

którzy wzięli udział w organizacji V Festynu Rodzinnego serdecznie dziękuję za zaangażowanie oraz pomoc.        

Natomiast sponsorom dziękuję za wsparcie i udaną współpracę. 

Dyrektor Przedszkola Helena Staniszewska 

„MLECZNE” WARSZTATY W AGROCHATCE 

Aneta Kurpiers, Anna Imiełowska 



 

 

Elżbieta Missa 
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 13 marca trzy uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach: Daria Gryc, Sabina Szczęsny      

i Emilia Wieszołek, przechodząc etap szkolny i rejonowy wzięły udział w finale Diecezjalnego Konkursu Wiedzy 

Religijnej ZAK 2015. Aby zostać laureatem trzeba było osiągnąć minimum 90% punktów. Uczennica klasy piątej, 

Emilia Wieszołek, zdobywając wymagającą ilość uzyskała tytuł laureata diecezji. Pozostałe finalistki osiągając      

ok. 87% napisały na równie wysokim poziomie. Naszym uczennicom serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 Goście przekraczający 3 czerwca br. progi Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Dańcu patrzyli ze zdumieniem na przebiegające korytarzem dziew-

czynki ubrane w spódniczki w szkocką kratę, chłopców w eleganckich garni-

turach ćwiczących akordy na gitarach. Z "zerówki" zerkało na nich dziewięt-

naście ciekawskich myszek, a z klasy czwartej wyskoczył wilk, a za nim 

gajowy wołający go po niemiecku. Nic jednak nie dziwiło uczniów i nauczy-

cieli z Dańca. Wszyscy szykowali się do obchodów odbywającego się      

corocznie Dnia Europejskiego. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 

hymnów Polski i Unii Europejskiej. Prezentacja poszczególnych państw na-

leżących do wspólnoty odbyła się w czasie odczytania bajki o jej powstaniu. 

Uczniowie wszystkich klas wystąpili w spektaklu muzycznym pt. „We are 

travelling by red double-decker bus around the United Kingdom‖. Piosenki w 

języku angielskim w wykonaniu uczniów, tańce ludowe szkockie i irlandzkie 

prezentowane przez uczennice klas IV-VI oraz interesujące informacje         

o Zjednoczonym Królestwie w połączeniu z pokazem slajdów w ciekawy 

sposób przybliżyły wszystkim ten kraj. Uczniowie klasy V przedstawili sa-

modzielnie przygotowane prezentacje multimedialne o krajach niemieckoję-

zycznych. Ten kto uważnie słuchał i oglądał nie miał kłopotów z rozwiąza-

niem quizu i namalowaniem flagi. Obchodom Dnia Europejskiego towarzy-

szył organizowany po raz drugi Wewnątrzszkolny Niemieckojęzyczny Festi-

wal Małych Form Teatralnych. Spektakle z uczniami klas 0-III przygotowała p. Regina Jarosz, natomiast z uczniami 

klas IV-VI pracowała p. Elizabet Kampa. Ten pełen atrakcji i zabawy dzień zakończył się zjedzeniem 10 ogromnych 

blach pizzy przygotowanej w naszej szkole, a upieczonej dzięki życzliwości właścicieli w piekarni w Dańcu. 

Uczniowie już dziś zastanawiają się, co będzie się działo w naszej szkole za rok. 

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE W DAŃCU 

 W maju uczniowie PSP w Chrząstowicach mieli okazję 

tworzyć biżuterię z filcu. Warsztaty rękodzieła przeprowadziła 

Pani Kamila Dauksz. Nauczyła dzieci filcować wełnę na sucho 

i mokro. Filcując na mokro, dzieci tworzyły broszki dla swoich 

mam, a praca w wodzie i pianie z mydła, zamieniła w świetną 

zabawę. Z kolei na lekcjach techniki uczniowie klasy VI wy-

konali laurki dla swoich mam techniką – QUILLINGU. Praca 

wymagała ogromnej staranności w liniowaniu papieru i wyci-

naniu paseczków, a ich zwijanie było doskonałym ćwiczeniem 

manualnym. Efekt pracy, mam nadzieję, ucieszył każdą mamę. 

WYKONALI PIĘKNE OZDOBY DLA SWOICH MAM 

DZIEŃ EUROPEJSKI W PSP W DAŃCU 

 Troje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach: Barbara 

Gołębiowska, Kacper Lubiewski i Damian Niesłony, zostało 15 maja br. zaproszo-

nych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji  w Opolu do wzięcia udziału w 

„Quizie meteorologicznym‖ zorganizowanym w ramach projektu Fascynujący Świat 

Nauki i Technologii. Uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody. Natomiast Basia Go-

łębiowska, Kacper Lubiewski, Oliwia Marek, Dawid Bac, Kacper Cichoń, Jakub 

Konewski, Gabriela Król, Julia Morawska, Jan Piniaś (uczniowie biorący udział       

w zajęciach szkolnego kółka przyrodniczego) dzięki udziałowi w konkursie 

„Fascynacje eksperymentalne młodego naukowca‖ wygrali zaproszenie dla całej 

szkoły na festiwal eksperymentów i doświadczeń „ZOBACZ – DOTKNIJ - 

SPRAWDŹ - ZROZUM‖. Już nie możemy się doczekać wzlotów balonem i innych 

atrakcji. 

Danuta Kacprzyk 

DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ ZAK 2015 

Bernarda Sklorz 

Agnieszka Wojciechowska 

POZNAJĄ FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII 
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 Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, 

sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospo-

darstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne opracowany   

został na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.        

Publikacja zawiera szereg obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryj-

nych, podatkowych i ubezpieczeniowych. Dostępna jest w wersji elektronicznej 

oraz papierowej. Poradnik można odebrać w Departamencie Rolnictwa              

i Rozwoju Wsi na ul. Hallera 9 w Opolu (budynek Regionalnego Centrum      

Języków Obcych) lub pobrać ze strony internetowej www.odnowawsi.eu.  

 Sołtysom, strażakom, członkom organizacji pozarządowych oraz wszyst-

kich lokalnym aktywistom przypominamy, iż na www.chrzastowice.pl                

w zakładce „Organizacje pozarządowe‖ znajdują się linki do prezentacji           

pn. „Jak w zgodzie z przepisami podatkowymi zorganizować wiejski festyn‖. 

Znajdują się tam praktyczne informacje, m.in. jakie podatki obowiązują świad-

czących usługi na wiejskim festynie, w jakich sytuacjach potrzebna jest kasa fiskalna, kwestie podatkowe związane 

z loterią fantową itp. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.  

INFORMACJE DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH I AKTYWISTÓW LOKALNYCH 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” 

Anna Kurc 

Z DZIAŁALNOŚCI LGD „KRAINA DINOZAURÓW” 

 Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów‖ jest 

jedną z dwunastu Lokalnych Grup Działania, które 

działają na terenie Opolszczyzny. Obszar działania 

LGD „Kraina Dinozaurów‖  to siedem gmin: Chrząsto-

wice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, 

Zawadzkie, Zębowice, z trzech różnych  powiatów – 

oleskiego, opolskiego i strzeleckiego.  

 Lokalne Grupy Działania działają w ramach osi 

4 PROW – LEADER. Działania LGD „Kraina Dino-

zaurów‖ skupiają się na promocji  i wykorzystaniu po-

siadanych walorów turystyczno – rekreacyjnych, histo-

rycznych, kulturowych i  przyrodniczych  regionu.   

Stowarzyszenie prowadzi szereg działań, które przy-

czyniają się do stworzenia możliwości rozwoju obsza-

rów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności i po-

budzenia inicjatyw społeczno – gospodarczych.       

Organizuje szkolenia, spotkania, konkursy, przeglądy 

twórczości ludowej, promuje lokalne zasoby na tar-

gach, jarmarkach, prowadzi działania informacyjne, 

inwentaryzacyjne, organizuje konferencje, podróże 

studyjne, wydaje publikacje. 

 Ponadto w ramach działalności LGD odbyły się 

nabory wniosków o dofinansowanie z działań takich 

jak: „Odnowa i rozwój wsi‖, „Tworzenie i rozwój    

mikroprzedsiębiorstw‖, „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej‖ oraz „Małe Projekty‖. Przed 

każdym z naborów LGD organizowało szkolenia i kon-

sultacje dla beneficjentów, które pomagały im               

w prawidłowym aplikowaniu o środki unijne. 

 Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, 

kto chce działać na rzecz rozwoju naszego obszaru        

i lokalnej społeczności – członkowie podzieleni są na   

3 sektory –publiczny, gospodarczy i osoby fizyczne. 

 Obecnie prowadzone są prace nad opracowa-

niem nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015- 

2022, w której  będą uwzględnione aktualne uwarunko-

wania i potrzeby społeczności lokalnej objętej obsza-

rem LGD ,,Kraina Dinozaurów‖. Zapraszamy miesz-

kańców do wyrażania swoich opinii i uwag w trakcie 

prowadzonych przez stowarzyszenie konsultacji       

społecznych.  

 Projekty zrealizowane w ramach Lokalne Strate-

gii Rozwoju na lata 2007-2013 dzięki środkom pozy-

skanym za pośrednictwem LGD Kraina Dinozaurów: 

- „Usiądź strudzony wędrowcze i rowerzysto a odpocz-

niesz sobie – mała infrastruktura turystyczna                

w Zbicku‖ 

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego          

w Dębiu‖ 

- „Obchody 100-lecia kościoła w Dębiu 1910-2010‖ 

- „Budowa tras dydaktyczno-przyrodniczych wraz          

z infrastrukturą turystyczną na wzgórzu kamionka          

w Dębiu‖ 

- „Utworzenie dodatkowego źródła dochodu z działal-

ności pozarolniczej‖  - Dąbrowice 

- „Utworzenie dodatkowego źródła dochodu z działal-

ności pozarolniczej poprzez rozpoczęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i dzier-

żawy maszyn i urządzeń rolniczych‖ - Dąbrowice 

- „40 lat minęło – gmina Chrząstowice wczoraj i dziś – 

impreza promocyjna z okazji 40-lecia gminy          

Chrząstowice‖ 

- „Chrząstowice i okolice – promocja gminy         

Chrząstowice poprzez wydanie folderu i ulotek‖ 

- „Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ście-

żek rowerowych w gminie Chrząstowice‖ 

- „Spotkanie z byłymi mieszkańcami Chrząstowic‖ 

- „Gminne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 

szkolnej‖ 

- „Ogród bez tajemnic w gminie Chrząstowice‖ 

- „Multimedialne Centrum Integracji w Dębskiej      

Kuźni‖ 

- „Wzrost działalności pozarolniczej poprzez zakup 

maszyn rolniczych‖- Dębska Kuźnia. 

Projekty te realizowane były zarówno przez Urząd 

Gminy Chrząstowice, jak i organizacje pozarządowe 

oraz osoby prywatne. 

 Kontakt: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-

nia Kraina Dinozaurów, ul. Guznera 3, 

47-175  Spórok; tel. kontaktowy / fax: +48 77 461 12 

28 i 605052777; www.krainadinozaurow.pl;                               

e-mail: krainadino@onet.eu 

http://www.krainadinozaurow.pl


 

 

 Piłka nożna jest dyscypliną sportową znaną już 

w średniowieczu. Popularność zdobyła w roku 1900 na 

olimpiadzie, kiedy to Wielka Brytania otrzymała tytuł 

zwycięzcy. Od 1904 r. sprawami piłki nożnej zajmuje 

się organizacja FIFA. Fenomenem tej gry sportowej 

jest sama piłka - okrągła, czasem bardzo kolorowa, za 

którą biegają zawodnicy dwóch drużyn z zamiarem 

zdobycia bramki przeciwnika, według ściśle określo-

nych reguł i regularninów sportowych. W przeszłości 

sport ten uprawiali wyłącznie mężczyźni, ale już od 

prawie 50 lat piłkę kopią również dziewczęta. Początki 

znanych wielkich drużyn sięgają ukrytych pomiędzy 

blokami podwórek, leśnych polan, łąk, ugorów, boisk 

przyszkolnych, na których pasjonaci biegali już od pią-

tego roku życia. Pewnym rezultatem były obite kolana, 

łokcie, palce u nóg, bo na wsi kopano piłkę boso. 

 Wspinanie się drużyn podwórkowych na 

„drabinę sportową‖ wymagało i nadal wymaga wielkie-

go wysiłku, dyscypliny, akceptacji w zespole oraz     

czystej gry. 

 W gminie Chrząstowice gra w piłkę nożną 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych była atrakcyjną 

rozrywką dla nich samych oraz rodzin i kibiców,    

szczególnie w niedzielne popołudnia już w okresie 

międzywojennym. 

 Po II Wojnie Światowej uczniowie w szkole 

najchętniej grali w piłkę nożną, tutaj używano nóg, nie 

języka, który plątał się z niemieckim, za który pozy-

tywnych ocen nie przewidywano. Gra w piłkę okazy-

wała się tzw. wentylem na nawarstwione napięcia           

i negatywne emocje związanie z przymusową wówczas 

i trudną nauką języka polskiego. 

 Wygrzebana z archiwalnej szuflady fotografia 

poniżej przedstawia dumnych graczy, uczniów Szkoły 

Podstawowej w Dębskiej Kuźni, którym zafundowano 

koszulki wyjściowe. Zagrali z rówieśnikami z innej 

podstawówki w gromadzie, a czasem zagrali w klasie 

wyższej poza naszym terenem. „Skóra‖ była ciężka, 

wielokrotnie odbiegała od normy, ale bez niej nie było-

by gry. Zdjęcie wykonano przy ogrodzeniu starej szko-

ły przy ul. Krasickiego w roku 1955 – 60 lat temu (dziś 

mieści się tam przedszkole). Chłopcy różnego wzrostu  

i temperamentu piłkarskiego, ale zgrani, gdyż jeszcze 

dzisiaj z wielkim entuzjazmem wspominają odległe 

czasy. Rozpoznani na zdjęciu: (stoją od lewej): Ginter 

Pasoń, Max Kroll, Wilibald Niesłony, Walter Stasch, 

Helmut Sordon, Waldemar Nowak, Ginter Prymus, 

(siedzą od lewej): August Mateja, Berni Soworka,     

Heinz Damaszek. Dla każdego z tych zawodników była 

ważna gra, grali na twardym klepisku, czasem                

o zmierzchu, w deszczu, przy wietrze, bez reprezenta-

cyjnych strojów, bez zaplecza, trenera i sponsora, ten 

sport mieli we krwi. 

 Sześćdziesiąt lat później młodzież posiada       

boisko sportowe „Orlik‖ w Dębskiej Kuźni (od 18-

18.06.2011 r.), może też korzystać z hali sportowej w 

Chrząstowicach (od 1.06.2013 r.). Piękny początek 

wielkiej sportowej gry dało DFK Chronstau tworząc 

Miro Deutsche Fussballschule. W tej piłkarskiej szkół-

ce zgromadzono dziewczęta i chłopców, którym piłka 

ma „zawirować w głowie‖, przy tym nauczyć się mogą 

języka niemieckiego, gdyż akurat ci gracze język polski 

dobrze znają. 

Maria Kwiecińska 

PIŁKA NOŻNA DAWNIEJ I DZIŚ 
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Sklep Wielobranżowy „Bienias” 
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz 

Daniec, ul. Utracka 7 

tel. 77 421 94 98, kom. 608 222 389 

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00, sobota 7.00 - 13.30 

Oferujemy: 

 farby, tapety, kleje 

 płyty kartonowo - gipsowe 

 styropiany i wełny mineralne 

 silikony i pianki montażowe 

 cement i wapno 

 listwy przypodłogowe 

 hydraulikę, ceramikę sanitarną 

 narzędzia budowlane i ogrodnicze 

 artykuły elektryczne 

 mieszalniki do farb i tynków KABE     
             Wynajem rusztowań, stempli budowlanych i koparek 

ĆWICZENIA W WODZIE NA BASENIE W CHRZĄSTOWICACH 

ŚRODA 17.15-18.45, SOBOTA 9.00-10.30 

Ćwiczenia w wodzie zalecane są osobom w każdym wieku, także „puszystym”,           

kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na bóle kręgosłupa lub osteoporozę. Ta forma 

ruchu poprawia poziom sprawności fizycznej działając na układ sercowo-naczyniowy       

i oddechowy. Ponadto wzmacnia mięśnie, wysmukla sylwetkę, redukuje tkankę        

tłuszczową i poprawia samopoczucie. Umiejętność pływania nie jest wymagana. 

Oprócz ćwiczeń korzystamy również z sauny i jacuzzi.  

Informacje pod numerem telefonu: 607 035 741. 

GROTA NMP  

W NIWKACH 
 

Mieszkańcy Niwek od lat odpra-

wiają w swojej miejscowości 

majówkę. Dotychczas spotykali 

się obok krzyża przy lesie.             

Z inicjatywy grupy mieszkańców 

tuż obok krzyża powstała           

kamienna grota z figurą NMP. 
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Biuro Rachunkowe  
Krystyna Truchan 

Usługi księgowe 

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład, których wchodzą: prowadzenie 

ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji 

przychodów, sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji do celów 

podatku VAT, rozliczania w zakresie podatku VAT, na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszyst-

kie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów, 

reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, UKS, ZUS i innych urzędach w zakresie nasze-

go umocowania, bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.            

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze 

usługi. Biuro rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozli-

czeń klientów przed US i ZUS. Działalność Biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.  

Zus i płace 

W skład tej usługi wchodzi: sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, 

zasiłki itp.), przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich 

do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ, drukowanie przelewów na składki ZUS.  

Rozliczenia roczne : PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. ROZICZENIA DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH 

W POLSCE.  

Biuro Rachunkowe 

ul. Wrzosowa 26, 46-053 Chrząstowice 

tel. 774219-019  

e-mail: krystyna.truchan@wp.pl 

Godziny otwarcia: 

w poniedziałek od godz. 7:00 do 17:00 

od wtorku do piątku od godz. 7:00-15:00 

 NAPRAWA MASZYN 

 I URZĄDZEŃ 

TEL: 693-817-398 
 

-Remonty i bieżące naprawy istniejących instala-

cji elektrycznych, usuwanie awarii zasilania , Na-

prawy różnych typów maszyn i urządzeń, przewi-

janie silników elektrycznych oraz cewek  

-Naprawy maszyn i urządzeń firmy BOSCH, MA-

KITA, SKIL,  FESTOOL, PROTOOL, FLEX, 

FEIN, METABO, DeWALT, CELMA, itp. 

-Naprawy kosiarek elektrycznych i spalinowych  

-Wymiana łożysk w silnikach elektrycznych i in-

nych urządzeniach 

-Naprawy prostowników oraz maszyn przemysło-

wych 

-Naprawy sprzętu AGD, pralki, zmywarki ,  

-Montaż kuchenek elektrycznych, płyt indukcyj-

nych, piekarniki  

-Naprawa ekspresów do kawy firmy Bosch, Jura, 

Saeco 

 

Wycena naprawy gratis.  

To Ty decydujesz czy naprawiamy.  

Dojazd do klienta do 20 km gratis.  

 

Zadzwoń , zapytaj   

  

Andrzej tel. 693-817-398  

ul. Wrzosowa 26 

46-046 Chrząstowice 

 

 

  

 

 

 

 

 

Szkolenia BHP 

tel. 695-649-890 

www.e-szkolenie-bhp.pl 

mailto:krystyna.truchan@wp.pl
http://www.e-szkolenie-bhp.pl
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Biuro Rachunkowe  

Agnieszka Karasiewicz 

Falmirowice, ul. Wiejska 63 

tel. kom. 603 47 37 98 
 

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa               

  małych i średnich firm: 

 

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów        

  i rozchodów 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 

- prowadzenie ewidencji                                   

 dla potrzeb podatku VAT 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych  

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS 

- sporządzanie rocznych sprawozdań 

  finansowych 

  

ZAKŁAD HYDRAULICZNYZAKŁAD HYDRAULICZNY  

Polecamy swoje usługi: 

 Instalacje centralnego ogrzewania:  no-

we oraz remonty i wymiany starych 

 Instalacje wodociągowe 

 Instalacje kanalizacyjne 

 Montaż i naprawa urządzeń gazowych 

 NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła 

 Pomoc w sytuacjach awaryjnych 

 

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW 
 

 

Bernard Czorniczek 

Krasiejów 

ul. Brzozowa 2a 

tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 

399 
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