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Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia              

z okazji zawarcia związku małżeńskiego  

Justynie i Dawidowi Ozimek  

składają  

Wójt oraz pracownicy Urzędu  

Gminy Chrząstowice. 

Drodzy Państwo Młodzi !  

Z okazji ślubu życzymy Wam  

samych szczęśliwych dni, wielu powodów do 

radości, spełnienia marzeń 

 i pomyślności w realizacji wspólnych planów.  
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GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE 

FESTYN I ŚWIĘTO GMINY CHRZĄSTOWICE W DAŃCU 

Anna Kurc 

 Piętnaście drużyn z pięciu jednostek OSP 

wzięło udział w tegorocznych zawodach sportowo- 

pożarniczych, które, podobnie jak rok temu, zorga-

nizowane zostały w Dańcu. Zawody odbyły się 21 

lipca br. w ramach festynu pod hasłem „Daniec 

wczoraj i dziś – Heimattrefen, Dni Gminy Chrzą-

stowice i 85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dańcu‖. O 12.30 jednostki OSP biorące udział w 

zawodach w asyście sztandarów i przy dźwiękach 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowi-

ce przemaszerowały przez Daniec. Po uroczystym 

przywitaniu strażaków Helena Rogacka, wójt gmi-

ny Chrząstowice oraz Florian Ciecior, zastępca 

wójta, przekazali serdeczne życzenia i gratulacje 

obchodzącej 85-lecie istnienia jednostki OSP w 

Dańcu. Po części oficjalnej strażacy rywalizowali 

ze sobą w sztafecie i bojówce. Wśród „Seniorów‖ 

najlepsi byli druhowie z OSP Dębie (grupa II). 

Drugie miejsce przypadło druhom z Dańca i dru-

hom z Dębskiej Kuźni, trzecie – druhom z Dębia 

(grupa I), czwarte druhom z Chrząstowic, a piąte – 

druhom z Suchego Boru. W kategorii „MDP 

Chłopcy‖ pierwsze miejsce zajęli druhowie z Dę-

bia, drugie miejsce – druhowie z OSP Chrząstowi-

ce, trzecie – druhowie z OSP Daniec. Wśród 

„Kobiet‖ najlepsza okazała się drużyna z Dębia. 

Kolejne miejsca zajęła drużyna kobiet z Dębskiej 

Kuźni (II miejsce) oraz z Suchego Boru (III miej-

sce). Bezkonkurencyjne były kategorie „MDP 

Dziewczęta‖ – OSP Suchy Bór, „Harcerze‖ – OSP 

Chrząstowice oraz „Oldboje‖ – OSP Dębie. Gratu-

lujemy. Zdjęcia z zawodów strażackich można 

obejrzeć na stronie www.chrzastowice.pl 

 Koncerty, występy zespołów tanecznych i 

kabaretu, wesołe miasteczko, pobijanie rekordu w 

układaniu skrzynek – te i wiele innych atrakcji        

zaoferowali mieszkańcom Dańca i ich gościom   

organizatorzy tegorocznego festynu letniego. Im-

preza odbyła się w dniach 20-22 lipca br. pod ha-

słem „Daniec wczoraj i dziś – Heimattrefen, Dni 

Gminy Chrząstowice i 85-lecie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dańcu. Trzydniowe świętowanie w 

Dańcu rozpoczęło się konkursami i zabawą dla 

dzieci oraz dyskoteką dla młodzieży. Drugi dzień 

upłynął pod znakiem zawodów strażackich. Wie-

czorem wystąpił znany miłośnikom śląskich szla-

gierów zespół „Karpowicz Family‖ oraz czeska 

orkiestra „Morawska Veselka‖, a po nich – zespoły 

Victoria i Camaro, które przygrywały do tańca do 

białego rana. Atrakcją wieczoru był show taneczny 

w wykonaniu „Hałas Dance‖.  

 Niedzielne świętowanie rozpoczęła wójt    

Helena Rogacka, która przywitała zebranych licz-

nie gości. Następnie scenę opanowali młodzi arty-

ści z „Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrzą-

stowice‖, zespołu muzycznego „Forest‖ z ZSP nr 3 

w Dębskiej Kuźni oraz zespołu tanecznego „Hałas 

Dance‖. Koncert dał też daniecki chór „Danberg‖. 

Po nich zaśpiewał „Toby‖ oraz duet „Aneta i Nor-

bert‖. Wieczorem dobry humor zapewnił „Kabaret 

Masztalscy‖. Przez cały dzień gości zabawiał     

konferansjer Leonard Malcharczyk. Festyn zakoń-

czyła zabawa taneczna z zespołami „Bravo‖ i Sher-

wood‖. Organizatorami imprezy była Rada Sołecka 

Dańca, Koło DFK Daniec, OSP Daniec oraz Gmina 

Chrząstowice. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. 

Zdjęcia z imprezy dostępne są na stronie 

www.chrzastowice.pl. 

Anna Kurc 

NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY CHRZĄSTOWICE 
 Wkrótce ruszy nowa, odświeżona strona gmi-

ny Chrząstowice www.chrzastowice.pl. Zmieniona 

została szata graficzna i rozkład menu co spowodu-

je, że strona będzie bardziej przejrzysta, łatwiej bę-

dzie można znaleźć interesujące Państwa informa-

cje. Strona zawierać będzie wyszukiwarkę, kalen-

darz wydarzeń oraz galerię, w której dostępne będą 

zdjęcia z imprez.  

 Serdecznie prosimy Państwa, szczególnie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowa-

rzyszeń, a także przedsiębiorców o aktualizację da-

nych zawartych na naszej stronie. Można to uczy-

nić za pośrednictwem poczty elektronicznej                   

e – mail: ug@chrzastowice.pl bądź telefonicznie 77 

4219-456. Zachęcamy też do odwiedzania profilu 

Gminy Chrząstowice na portalu społecznościowym 

„Facebook‖. Swój profil na Facebooku ma też 

Młodzieżowa Orkiestra Gminy Chrzastowice. 

Znajdą tam Państwo najnowsze informacje, zdjęcia 

z imprez, a także zapowiedzi nowych wydarzeń. 

Zachęcamy do odwiedzania, „polubienia‖ oraz 

udostępniania materiałów. Anna Kurc 
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Delegacja z gminy Chrząstowice. 
  

 W dniach 13-15 lipca br. delegacja z gminy 

Chrząstowice gościła w partnerskiej gminie               

Glashütte. Wizytę rozpoczęliśmy od wzięcia udzia-

łu w festynie sportowym organizowanym przez 

szkołę podstawową w Reinhardtsgrimma. Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice prze-

wodniczyła uroczystemu pochodowi małych spor-

towców, a następnie wspólnie z nimi wzięła udział 

w przeróżnych konkurencjach sportowych.                

W nagrodę otrzymali pamiątkowe medale. Drugie-

go dnia odwiedziliśmy miasto Glashütte oraz Barn-

hecke, gdzie zwiedziliśmy historyczny młyn. Po 

południu Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z akor-

deonistami z Niemiec zagrała koncert dla władz 

gminy oraz mieszkańców Reinhardtsgrimma. Wy-

stęp był bardzo udany, a nasi młodzi muzycy zrobi-

li duże wrażenie. Wieczorem uczestniczyliśmy w 

spotkaniu z władzami gminy oraz przedstawiciela-

mi działających w Glashütte organizacji. Ostatni 

dzień wizyty partnerskiej spędziliśmy w Szwajcar-

skiej Saksonii - niemieckiej części gór Elbsandste-

ingebirge, gdzie nasza orkiestra zagrała krótki kon-

cert i zebrała gromkie brawa od turystów. Spotka-

nie z przyjaciółmi z partnerskiej gminy Glashütte 

zakończyło się wspólnym obiadem w miejscowości 

Schlottwitz. Dziękując za zaproszenie i udaną wi-

zytę wójt gminy Chrząstowice, Helena Rogacka, 

zaprosiła delegację z Glashütte do naszej gminy w 

przyszłym roku. 
Występ chrząstowickiej orkiestry w Reinhardtsgrimma. 

Z PARTNERSKĄ WIZYTĄ W NIEMCZECH 

Anna Kurc 

  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrzą-

stowice podczas tegorocznych wakacji odwiedziła 

Niemcy dwukrotnie. Po wizycie w gminie            

Glashütte, nasi muzycy wybrali się w okolice Ham-

burga – do Neumünster. Połączono przyjemne z 

pożytecznym. Codzienne warsztaty muzyczne pro-

wadzone przez dyrygenta, Jacka Zganiacza, prze-

platały się z takimi atrakcjami jak podróż promem, 

czy kąpiel w Morzu Północnym. Pogoda dopisała, 

więc wycieczki były udane pod każdym względem. 

Młodzież odwiedziła też sklep muzyczny w miej-

scowości Kiel. W sobotę, 4 sierpnia, chrząstowicka 

orkiestra dała koncert w kościele katolickim w 

Neumünster, dzień później koncertowała na spo-

tkaniu Ziomkostwa Śląskiego, w którym brał udział 

również Rafał Bartek, Dyrektor Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej i przewodniczący DFK Chrzą-

stowice. Na zakończenie pobytu w Neumünster 

młodzież zagrała dla obsługi hotelu „KIEK in‖, w 

którym nocowała. Występy Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej Gminy Chrząstowice wzbudziły duże 

uznanie i zawsze kończyły się owacjami na stojąco. 

Od lewej: burmistrz Glashütte Markus Dreßler, wójt Helena 

Rogacka, Krzysztof Warzecha.  

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GMINY CHRZĄSTOWICE 
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 W sobotę, 30 czerwca br. przedstawiciele 

Gminy Chrząstowice uczestniczyli w spotkaniu 

liderów Programu Odnowy Wsi z terenu LGD 

„Kraina Dinozaurów‖. Odbyło się ono w Wiejskim 

Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Staniszczach 

Małych. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: 

„Aktywna społeczność przyszłością opolskiej wsi‖. 

Głównym celem była prezentacja dokonań grup 

Odnowy Wsi z terenu LGD „Kraina Dinozaurów‖, 

które trzeba przyznać, są bardzo duże. Budowa i 

remonty świetlic, placów zabaw, dbałość o porzą-

dek i estetyczny wygląd miejscowości, organizacja 

przeróżnych imprez – to tylko niektóre z oddolnych 

inicjatyw realizowanych przez lokalne społeczno-

ści w ramach programu Odnowy Wsi. Jednym z 

punktów spotkania było otwarcie Alei Lipowej. 

Mieliśmy również okazję wysłuchać wystąpienia 

Edyty Koj – „Ślązaczki nad Ślązakami‖, która za-

prezentowała śląski monolog o stole. Wieczorem 

uczestnicy spotkania przenieśli się nad brzeg Małej 

Panwi, gdzie odbywał się coroczny festyn z okazji 

nocy świętojańskiej. Były występy zespołów arty-

stycznych, Międzygminny Turniej o Puchar Lead-

er’a oraz zabawa taneczna.  

 Organizatorami spotkania było Stowarzysze-

nie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów 

wraz ze Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Staniszcze 

Małe i Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Spórok.  

Anna Kurc 

Życzymy więc kolejnych tak udanych koncertów, 

zarówno w kraju, jak i za granicą.  A koncertów nie 

brakuje. Młodzi muzycy uświetniają swoim reper-

tuarem każdą imprezę w gminie. Występowali pod-

czas dożynek w Dębskiej Kuźni, a ósmego wrze-

śnia reprezentowali naszą gminę na Amatorskim 

Przeglądzie Zespołów Ludowych i Grup Obrzędo-

wych w Radawiu.  

 Z  przyjemnością informujemy też, że Mło-

dzieżowa Orkiestra Gminy Chrząstowice ma no-

wych ma swój profil na portalu społecznościowym 

„Facebook‖. Zapraszamy do odwiedzania i 

„polubienia‖ profilu chrząstowickiej orkiestry.  

Anna Kurc 

 7 lipca br. po raz XI odbył się Rowerowy Zlot Do-

liną Małej Panwi. Tym razem rowerzyści gościli w Gmi-

nie Dobrzeń Wielki. Gminę Chrząstowice reprezentowa-

ła kilkunastoosobowa drużyna pracowników samorządo-

wych, radnych i lokalnych aktywistów. Licząca ok. 25 

km trasa biegła przez malownicze tereny gminy Dobrzeń 

Wielki. Uczestnicy ruszyli spod klasztoru w Czarnową-

sach, odwiedzili m.in. kościół Bożego Ciała i św. Nor-

berta, stadion Swornicy Czarnowąsy, studzionkę św. Ro-

cha oraz „Balaton‖. Na zdjęciu: Dziesięcioosobowa re-

prezentacja Lędzin, która na rowerach przebyła łącznie 

62 km.  

ROWEREM PO GMINIE DOBRZEŃ WIELKI 

Anna Kurc 

AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ OPOLSKIEJ WSI 
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 Mieszkańcy Dębia lubią się bawić – świad-

czyć o tym może fakt, że w ciągu wakacji organi-

zowane są tam dwa festyny. Pierwszy z nich odbył 

się 24 czerwca br. na placu przy klubie wiejskim. 

Atrakcji nie zabrakło dla nikogo -  gry i zabawy        

z kowbojem Bartkiem, konkursy z nagrodami, ska-

kanie na dmuchawcu, poczęstunek, przejażdżki 

konne, malowanie buziek, kącik artystyczny. Naj-

więcej wrażeń dostarczył pokaz ratownictwa dro-

gowego przepro-

wadzony przez 

strażaków z 

OSP Dębie. 

Wielkie oklaski 

zebrały też dzie-

ci z dębskiej 

szkoły podsta-

wowej, które 

zaprezentowały wszystkim gościom swoje umiejęt-

ności wokalne. Festyn rodzinny odbył się po raz 

piąty i tradycyjne zorganizowany został przez Para-

fialny Zespół Caritas działający przy parafii Naro-

dzenia NMP w Dębiu.  

 Z kolei w dniach 11-12 sierpnia br. odbył się 

organizowany co roku w okolicach obchodzonego 

16 sierpnia odpustu św. Rocha, festyn  letni. Impre-

zę rozpoczęły "Mistrzostwa Dębia w piłce nożnej". 

Jako pierwsze 

rywalizowały ze 

sobą panny i 

mężatki. Mecz 

był bardzo za-

cięty. Mężatki 

za wszelką cenę 

chciały obronić 

wynik sprzed 

roku, jednak się im to nie udało - mecz zakończył 

się wygraną panien 3-0. Po paniach przyszedł czas 

na panów. W ich przypadku, podobnie jak rok      

temu, zwycięzcami okazali się kawalerowie, którzy 

pokonali żonatych 2-0. Po sportowej walce przy-

szedł czas na zabawę taneczną, podczas której do 

tańca przygrywał zespół Blue Sky.  

 Niedzielne świętowanie rozpoczęło się rów-

nież tanecznym krokiem. Stało sie to za sprawą 

dziewczyn z zespołu Decadance z Kątów Opol-

skich, które swoim show tanecznym dobrze           

nastroiły dębską 

publiczność do 

zabawy. Potem 

przyszedł czas 

na zabawę w lu-

dowym stylu - 

zaśpiewały, a 

potem zatańczy-

ły Panie z zespo-

łu „Echo Krośnicy‖. Po nich dębską scenę opano-

wali "Ludziska z Grodziska", którzy swoim kabare-

towym występem rozbawili publiczność do łez. Po 

kabarecie wystą-

pił rodzinny duet 

Janusz i Domini-

ka Żyłka. Dęb-

ski festyn zakoń-

czył się zabawą 

taneczną z       

zespołem He-

aven. Serdecznie 

dziękujemy sponsorom oraz wszystkim mieszkań-

com Dębia, którzy zaangażowali się w przygotowa-

nie imprez, a gościom – za wspaniałą zabawę.        

Zapraszamy za rok! Zdjęcia z imprez na www.debie.pl 

LETNIE FESTYNY W DĘBIU 

Anna Kurc 
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Anna Kurc 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012 

 8 czerwca br. na terenie Szkółki Leśnej w 

Zawadzie odbyło się spotkanie pracowników i ro-

dziców uczniów dębskiej szkoły oraz pracowników 

Nadleśnictwa Opole w celu utworzenia Koła To-

warzystwa Przyjaciół Lasu przy Publicznej Szkole 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dę-

biu. Na spotkaniu obecna była Bożena Kawecka – 

przedstawiciel Zarządu TPL. Deklarację złożyło 30 

członków, spośród których wybrano Prezydium          

i Komisję Rewizyjną. Ustalono też nazwę Koła – 

jednogłośnie zatwierdzono nazwę „Orły‖. Z kolei 

28 czerwca br. uczniowie odwiedzili  Szkółkę Le-

śną w Zawadzie. Dzieci zapoznały się z produkcją 

sadzonek, zobaczyły na czym polega praca na 

szkółce leśnej. Podczas przejażdżki rozpoznawały    

i nazywały znane im gatunki roślin. W trakcie  

konkursów przyrodniczych wykazały się wiedzą z 

zakresu ekologii i botaniki. Musiały odpowiedzieć 

na pytanie „O co prosi nas przyroda?‖, a także wy-

kazać się sporą wiedzą podczas rozwiązywania za-

gadek. Po udowodnieniu, że posiadają teoretyczne 

umiejętności Przyjaciela Lasu dzieci przystąpiły do 

uroczystego ślubowania: „Kocham ptaki, zieleń, 

drzewa. Wiem jak o przyrodę dbać trzeba. Nie będę 

łamał gałęzi, rozpalał ognisk w lesie. Nie będę wy-

rzucał śmieci, zwierzętom krzywdy nie zrobię. Nie 

zabrudzę wody, bo jestem Przyjacielem Przyrody”. 

Wykorzystując naturalne pomoce dydaktyczne 

(szyszki, patyki, liście) dzieci z wielką ochotą przy-

stąpiły do konkursów zręcznościowych. Każdy 

uczestnik utrzymał nagrody ufundowane przez 

Nadleśnictwo Opole. Na zakończenie uczniowie       

i nauczyciele smażyli kiełbaski. 

 Coroczna akcja sprzątania świata, która od-

była się w całym kraju we wrześniu, została zorga-

nizowana także w gminie Chrząstowice. 14 wrze-

śnia br. uczniowie naszych szkół, wyposażeni w 

jednorazowe rękawiczki i worki na odpady, wyru-

szyli w teren i dokładnie wysprzątali zaśmiecone 

miejsca. Pracy mieli niemało. Mimo, że edukacja 

ekologiczna jest powszechna, prowadzone są syste-

matyczne zbiórki odpadów, a świadomość zagro-

żeń, jakie niesie za sobą zanieczyszczanie środowi-

ska jest coraz większa, to jednak wciąż spotykamy 

śmieci na poboczach dróg i w lasach. Co gorsza, 

nie są to jedynie paczki po chipsach, czy chustecz-

kach higienicznych, które przypadkiem wypadły 

spacerowiczom z kieszeni, choć i te powinny wylą-

dować wyłącznie w koszu na śmieci. Niestety, w 

lasach i na poboczach dróg leżą opony, komputery 

i innego typu sprzęt. Akcja sprzątania świata jest 

bardzo szlachetną akcją, ogromne brawa i podzię-

kowania należą się wszystkim, którzy się w nią an-

gażują. Na nic jednak ich trud, jeśli przez kolejne 

dni w roku systematycznie zaśmiecamy tereny, któ-

re udało im się uporządkować. 

KOŁO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LASU „ORŁY” W PSP DĘBIE 

III klasa szkoły podstawowej w Chrząstowicach. 

Uczniowie z dębskiej podstawówki. 

Bożena Styrczewska 
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DOŻYNKI 

Delegacja z Niwek w kościele w Szczedrzyku.   

 D o ż y n k o w e 

świętowanie w gmi-

nie Chrząstowice roz-

poczęło sołectwo 

Chrząstowice — 9 

września br. Tydzień 

później świętowały 

Niwki, które były 

gospodarzem doży-

nek  w Szczedrzyku. 

Wcześniej, 2 wrze-

śnia br., sołectwo 

Niwki zdobyło wy-

różnienie w konkur-

sie koron żniwnych, 

który odbył się pod-

czas obchodów Do-

żynek Wojewódzkich 

w Gogolinie. Korona 

z Niwek została doce-

niona i nagrodzona 

przez komisję konkursową. Delegacji z Niwek,           

z sołtys Teresą Pasoń na czele, dziękujemy za 

wspaniałe reprezentowanie naszej gminy.  

 Również 16 września br. dożynki odbyły się 

w Dębskiej Kuźni. „Oj, będzie się działo, na do-

żynki niebo przyleciało‖ - takie hasło umieściły na 

swoich wozach dwie grupy przebierańców biorą-

cych udział w tegorocznym święcie plonów. I rze-

czywiście działo się dużo – zleciały się dwa 

„nieba‖ a razem z nimi aniołki, był też diabełek, 

sportowcy, biesiadnicy, gospodynie domowe, które 

założyły agroturystykę na wsi, a nawet spa i wiele 

innych barwnie przebranych postaci. Przy dźwię-

kach orkiestry wozy przejechały ulicami sołectwa, 

a następnie wszyscy zebrali się na placu przy domu 

spotkań i remizie, by tam bawić się do późnych 

godzin wieczornych. Podczas biesiady przygrywała 

orkiestra dęta, wystąpiły dzieci i młodzież z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, a w czasie zabawy 

tanecznej przygrywał zespół Trio. Dla wszystkich 

przygotowano poczęstunek, a na właścicieli najład-

niej przystrojonych posesji oraz na najciekawiej 

przebranych czekały cenne nagrody.  

 30 września dożynki świętował Daniec. Po-

dobnie jak pozostałych sołectwach, przed połu-

dniem odbyła się msza dziękczynna. Po południu 

ulicami wioski przejechał korowód przebierańców. 

Następnie wszyscy spotkali się przy klubie wiej-

skim, aby tam przy dźwiękach orkiestry i występie 

zespołu „Danberg‖ mile spędzić niedzielne popołu-

dnie. Dożynkowe świętowanie zakończyła zabawa 

taneczna z zespołem Trio.  

 Serdecznie dziękujemy sołtysom i wszyst-

kim, którzy zaangażowali się w kultywowanie       

dożynkowej tradycji. Zdjęcia z imprez można oglą-

dać na stronie internetowej www.chrzastowice.pl 

Dożynki w Dańcu. 

Korowód w Dębskiej Kuźni. 

Korona dożynkowa wykonana 

przez mieszkanki Niwek.  Trud i 

czas włożony w jej wykonanie 

zaowocował wyróżnieniem. 

Anna Kurc 
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UPAMIĘTNILI HRABIEGO VON MATUSCHKA 
 W Suchym Borze, w budynku dawnej szkoły, 

który dziś służy jako świetlica wiejska, zawisła    

tablica upamiętniająca hrabiego Michaela von Ma-

tuschka. 23 września br. odbyła się uroczystość    

odsłonięcia tablicy połączona z prelekcją prof.     

Joanny Rostropowicz. Wcześniej w kościele ku 

czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym 

Borze odprawiono mszę św. w intencji Grafa von 

Matuschka. Postać tę upamiętniono w tej miejsco-

wości nieprzypadkowo. Dzięki von Matuschce, 

który od 1926 r. był starostą opolskim, powstała 

katolicka dwuklasowa szkoła w Suchym Borze. 

Hrabia był człowiekiem głęboko wierzącym i         

aktywnie działał na rzecz oświaty, kultury i kościo-

ła. Oskarżono go o udział w nieudanym zamachu 

na Hitlera i następnie powieszono 14 września      

1944 r., w święto Podwyższenia Krzyża Św.   

 Uroczystość poświęconą Michaelowi von 

Matuschce zorganizowało koło DFK Suchy Bór 

przy finansowym wsparciu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za 

pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzy-

szeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.  

Anna Kurc 

Anna Kurc 

Odsłonięcia tablicy dokonał Wilibald Niesłony,  

przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice.  

REMONT DROGI KRAJOWEJ—ODCINEK LĘDZINY-DĘBSKA KUŹNIA 
Trwa remont drogi krajowej z Opola do 

Częstochowy, pomiędzy Lędzinami a Dębską Kuź-

nią. Po przerwie spowodowanej koniecznością wy-

łonienia w drodze przetargu nowej firmy wykonu-

jącej remont, prace ruszyły w lipcu. Drogowcy za-

jęli jezdnię, dlatego też na remontowanym odcinku 

wprowadzono ruch wahadłowy. W ramach prac na 

miejscu przebudowane zostaną m.in. skrzyżowania 

z drogą na Chrząstowice i z ulicą Kotorską, poja-

wią się prawo- i lewoskręty, wyspy oddzielające ze 

znakami aktywnymi, a przy skrzyżowaniu z ulicą 

Olimpijczyków powstanie tzw. wzbudzana sygnali-

zacja świetlna. Kierowców prosimy o rozwagę i 

zachowanie szczególnej ostrożności. Koszt remon-

tu to ok. 22 miliony zł. Prace mają potrwać do koń-

ca lipca przyszłego roku. 

Anna Kurc 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY 

 Jesteś przedsiębiorcą? A może planujesz 

otworzyć własną działalność gospodarczą? Jeśli 

tak, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z 

dyżuru konsultantów Głównego Punktu Informa-

cyjnego o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI) 

oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego o Fundu-

szach Europejskich w Opolskim Centrum Rozwoju 

Gospodarki w Opolu (LPI). Konsultacje odbędą się 

7 listopada (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gmi-

ny Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38. Udział 

nich jest bezpłatny. Podczas dyżuru będzie można 

uzyskać informacje na temat możliwości otrzyma-

nia wsparcia (w tym na założenie działalności go-

spodarczej) oraz zasad realizacji projektów dofi-

nansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Wszystkich chętnych do skorzystania z dyżuru, 

prosimy o kontakt: tel. 77 4219 456 lub e-mail: 

ug@chrzastowice.pl . 

 Przychodnia Panaceum w Chrząstowicach 

zaprasza do zaszczepienia się przeciwko grypie. 

Szczepionki dostępne są w przychodni, prosimy o 

kontakt telefoniczny, rejestracja tel. 77 / 550 68 08; 

663 955 676. 

 Informujemy, że nasza Przychodnia posiada 

nowy, nowoczesny aparat USG. Badania można 

wykonywać w ramach NFZ - ze skierowaniem od 

naszych lekarzy a także komercyjnie. Świadczymy 

następujące badania: USG brzucha, USG tarczycy, 

USG ginekologiczne i położnicze, USG Doppler 

tętnic szyjnych oraz USG Doppler tętnic i żył koń-

czyn dolnych.  

Elżbieta Markowska-Kardyś, Iwona Sachanbińska 

PRZYCHODZNIA PANACEUM INFORMUJE 
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 "Sołtysi gminy Chrząstowice — ich rola w 

życiu społeczności lokalnych" – pod takim hasłem 

w niedzielę, 23 września br. w Chrząstowicach od-

było się spotkanie z cyklu „Historia lokalna‖. Pre-

lekcję o sołtysach wygłosiła Maria Kwiecińska. Na 

spotkaniu obecna była większość aktualnie urzędu-

jących sołtysów, którzy podzielili się swoimi          

refleksjami na temat roli sołtysa w życiu wsi. A ta 

była i jest niemała. To sołtys przyczyniał się do 

stelefonizowania wsi, budowy czy remontów 

miejsc spotkań mieszkańców, organizacji imprez 

kulturalnych i wielu innych prac na rzecz sołectwa. 

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że 

funkcja sołtysa nie może ograniczać się jedynie do 

ściągania podatków. Sołtys jest osobą, która musi 

„pociągnąć‖ wieś do przodu i to się udaje, jeśli ma 

za sobą poparcie swoich mieszkańców. Podsumo-

wując spotkanie wójt Helena Rogacka, zastępca 

Florian Ciecior oraz Agnieszka Król – koordynator 

projektu „Historia lokalna‖ podziękowali sołtysom 

za ich poświęcenie dla lokalnej społeczności              

i życzyli pomyślności na kolejne lata ich kadencji.  

 Projekt „Historia lokalna na podstawie wy-

branych powiatów, miast i gmin‖ realizowany jest 

przez Gminę Chrząstowice oraz Dom Współpracy 

Polsko-Niemieckiej od września 2010 r. Spotkania 

odbywają się pod hasłem „Wyjątkowi ludzie z gmi-

ny Chrząstowice‖. Źródłem finansowania projektu 

są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dys-

pozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych 

dotacji Rządu Niemieckiego. Kolejne spotkania 

odbędą się: 21 października w Dębiu („Historia 

rodziny Nikolasa Krech, nadleśniczego z Dębia‖), 

18 listopada w Dańcu („Powojenne losy śląskich 

wdów‖). Początek – godz. 16.00, wstęp wolny.      

O szczegółach będziemy informować na bieżąco. 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek. Serdecznie 

zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniach. 

 Wszystkie osoby, które chciałyby zapropono-

wać tematy kolejnych spotkań w ramach projektu 

„Historia lokalna‖ proszone są o zgłaszanie swoich 

propozycji do p. Agnieszki Król, koordynatora pro-

jektu, na adres gbp@biblioteka-chrzastowice,pl lub 

telefonicznie pod numerem 77 421-92-08.  

 

O SOŁTYSACH W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Referat wygłosiła Maria Kwiecińska. 

Anna Kurc 

MONAROWI W ZBICKU STUKNĘŁA TRZYDZIESTKA 

Trzydzieści lat temu w Zbicku rozpoczął 

swoją działalność ośrodek Monaru. Było to pierw-

sze w Polsce miejsce pomocy osobom uzależnio-

nym, które były nosicielami wirusa HIV. Do dziś 

placówka pomogła setkom ludzi rozpocząć nowe 

życie – trzeźwe, bez używek. Trzydziestą rocznicę 

powstania ośrodka w Zbicku obchodzono 22 wrze-

śnia br. Było to święto całej społeczności Zbicka       

i wszystkich przyjaciół. Odbyły się występy arty-

styczne podopiecznych ośrodka, a także konkuren-

cje sportowe. Okazja do świętowania była podwój-

na – rocznica powstania oraz otwarcie nowego do-

mu dla podopiecznych Monaru. Mimo wielu wysił-

ków, nie brakuje ludzi, którym trzeba pomóc wyjść 

z uzależnienia, stąd też powstała potrzeba wybudo-

wania nowego domu. Aktualnie zbierane są pienią-

dze na jego wykończenie. Ośrodek Monaru mieści 

się w budynku dawnego nadleśnictwa. Piękny dwo-

rek oraz park wokół niego wpisany jest do Woje-

wódzkiego Rejestru Zabytków. Nowy dom powstał 

tuż obok dworku.  

Z okazji rocznicy Zbicko odwiedziło też 

wiele osób, które kiedyś korzystali z terapii               

w ośrodku. Bo wielu ludziom udało mi się wyjść z 

uzależnienia. Stało się tak dzięki ich silnej woli, 

wytrwałości oraz ludziom, którzy w nich wierzyli    

i chcieli pomóc. Oby takich osób było jak najwię-

cej – zarówno tych, którym uda się pokonać uza-

leżnienie, jak i tych, którzy w tym trudnym dążeniu 

do trzeźwości i czystości chcą im pomagać. Człon-

kom Stowarzyszenia „Monar‖ oraz Społeczności 

Zbicka dziękujemy za dotychczasową współpracę. 

Życzymy wielu powodów do zadowolenia, sukce-

sów osobistych i zawodowych, wytrwałości               

i wszelkiej pomyślności.  
 Anna Kurc 
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 Tak się zaczęło: podczas pięknej czerwcowej 

pogody powstał pomysł, aby przy szkole w Dębiu 

zbudować boisko z piasku do gry w piłkę plażową. 

Pomysł został poparty przez Panią Wójt. Potrzebne 

było aż  80 ton piasku. Trzeba było go przywieźć i 

rozłożyć, a część zapakować w worki, które służyć 

miały jako zabezpieczenia. Sami nie byliśmy w 

stanie zrealizować tego projektu,  zwróciliśmy się 

więc z prośbą o pomoc do rodziców i firm.  Wszy-

scy z entuzjazmem odpowiedzieli na nasz apel. 

Dzięki temu podczas dwóch miesięcy słonecznych 

wakacji młodzież mogła aktywnie spędzać czas 

grając siatkówkę. Również maluchy bardzo często 

korzystały z wielkiej „piaszczystej plaży‖. 

 Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomo-

gli nam w realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięku-

jemy: Firmie Joachim Duda Trade, Spółdzielni Pra-

cy Surowców Mineralnych w Opolu, Firmie Pana 

Konrada Wójcika, Państwu Nieświec, Państwu 

Ciecior, Państwu Majer, Państwu Lyra, Państwu 

Skrzypczyk oraz Strażakom z OSP Dębie.   

 „Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się 

troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczę-

śliwym” /Raol Follerau/ 

„KO KO KO KO EURO SPOKO — DZIEŃ EUROPEJSKI W DAŃCU 

Sylwia Ilnicka 

 W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem waka-

cji w szkoły w Dańcu odbył się ―Dzień europejski‖. 

Jego tematem było ―Euro 2012‖.  Dzień  ten był bardzo 

kolorowy, interesujący, sportowy i smaczny. Koloro-

wy, bo wszyscy uczniowie mieli wymalowane na twa-

rzach barwy krajów uczestniczących w ―Euro 2012‖. 

Interesujący, ponieważ  z prezentacji multimedialnych 

przygotowanych przez uczniów klas IV-VI można było 

się dowiedzieć wielu nowych i ciekawych informacji o 

krajach, drużynach i piłkarzach biorących udział w 

―Euro 2012‖ . Sportowy, gdyż nie zabrakło konkuren-

cji związanych  ze sportem, a były to między innymi 

konkurs na króla strzelców i żonglerka piłkarska na 

czas. Smaczny, bo tradycyjnie już w danieckiej szkole 

na zakończenie imprezy odbywa się konsumpcja. Tym razem było to spaghetti – włoskie danie znane w 

wielu krajach unii. Podczas całej imprezy towarzyszyły nam piosenki o tematyce związanej ze sportem i 

piłką nożną. 

PÓŁKOLONIE W PSP DĘBIE 

 Podczas minionych wakacji, w dniach 2-6 

lipca br., została zorganizowana półkolonia dla 

chętnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. W zaję-

ciach, które odbywały się w godzinach 9.00-14.00, 

uczestniczyło dwadzieścia osób. Ciekawy program 

sprawił, że chętnych dzieci nie zabrakło. Obejmo-

wał on gry i zabawy ruchowe, działania plastyczne 

oraz wycieczki.  Zorganizowano: dwa wyjazdy do 

kina na filmy: "Goryl Śnieżek w Barcelonie" i 

"Epoka lodowcowa 4", wycieczkę do Juraparku w 

Krasiejowie, wycieczkę do wioski indiańskiej Ha-

cioka w Dąbrówce Dolnej i wyjazd na otwarty ba-

sen w Opolu. Dzięki wsparciu finansowemu Urzę-

du Gminy w Chrząstowicach całkowity koszt pół-

kolonii wyniósł tylko 50 zł. 
Anna Kazimirów 

PSP DĘBIE MA BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

Grono Pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej  

z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. 
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PIERWSZOKLASIŚCI 

NOWY ROK SZKOLNY 2012/2013 
 Wakacje nie-

uchronnie dobiegły 

końca, trwa nowy 

rok szkolny 201-

2/2013. W gminie 

Chrząstowice, 3 

września br. szkolny 

dzwonek po raz 

pierwszy zabrzmiał 

dla 42 uczniów – 16 

dziewczynek i 26 chłopców, którzy jeszcze w 

czerwcu chodzili do przedszkola. Na dobry począ-

tek nowego etapu edukacji wszyscy pierwszoklasi-

ści otrzymali pełne słodkości „tyty‖, a ich starsi 

koledzy wraz z nauczycielami przygotowali dla 

nich wiersze i piosenki. Pierwszoklasistom życzy-

my, aby każdy dzień w szkole był dla nich tak sa-

mo przyjemny jak ten pierwszy. Wszystkim 

uczniom życzymy wszelkiej pomyślności w no-

wym roku szkolnym, jak najlepszych ocen, rozwi-

jania swoich pasji i umiejętności oraz wielu sukce-

sów w każdej dziedzinie. Z okazji rozpoczęcia     

Nowego Roku Szkolnego, a także przypadającego 

14 października Dnia Edukacji Narodowej Nauczy-

cielom i Wychowawcom życzymy wielu osiągnięć 

w pracy zawodowej i poczucia dumy z własnego 

udziału w kształtowaniu przyszłości młodych po-

koleń, natomiast pracownikom administracji 

i obsługi życzymy, aby był to rok pełen satysfakcji 

osobistych, zawodowych i szkolnych.  
Anna Kurc 

Uczniowie I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej z Punktem 

Przedszkolnym w Dańcu,  

wychowawca: p. Danuta Podborączyńska.   

Uczniowie I klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3                 

w Dębskiej Kuźni, wychowawca: p. Krystyna Jakuczek.  

Uczniowie I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząsto-

wicach, wychowawca: p. Agnieszka Wojciechowska 

Uczniowie I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

przedszkolnym w Dębiu wraz z rodzicami,  

Wychowawca: p. Sabina Joszko 
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ZMIANY W PSP DĘBIE 

Ewa Lysek,  Klaudia Ponza, Anna Kurc 

 9 września br. uczniowie szkoły w Dańcu 

wystąpili na IV Przeglądzie Amatorskich Zespołów 

Ludowych i Grup Obrzędowych „Na Ludową Nu-

tę‖, który odbył się w Radawiu. Zespół wokalny 

„Dańcaniki‖, przy akompaniamencie akordeonu, 

zaśpiewał pieśni ludowe „Krakowianka‖, „Głęboka 

studzienka‖, „Zachodzi słoneczko‖, a szkolne koło 

teatralne „Danieckie Szmatyrlołki‖ udowodniło 

spektaklem pt. „Nie ma jak w Dańcu‖, że wszędzie 

dobrze, ale w Dańcu najlepiej. Dzieci z Dańca 

chętnie pielęgnują zwyczaje i tradycje. Za swój 

występ otrzymały gromkie brawa i upominki – dwa 

zestawy do karaoke. 

 Przegląd odbył się po raz czwarty. Jego orga-

nizatorem było Stowarzyszenie LGD Kraina Dino-

zaurów. Oprócz  Dańca gminę Chrzastowice repre-

zentowały „Gryfne Dziołski‖ oraz Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

zespołom za wspaniałe występy.   

 Powszechnie wiadomo, że „języki są klu-

czem do współczesnego świata‖, dlatego dębska 

szkoła postawiła właśnie na nie. Koncentrujemy się 

przede wszystkim na języku niemieckim, gdyż jest 

on mieszkańcom naszej gminy najbliższy. Aby 

efektywniej kształtować kompetencje językowe 

dzieci, łączymy edukację przedszkolną i wcze-

snoszkolną z nauką języka niemieckiego. Umożli-

wiają to wprowadzone przez naszych nauczycieli 

innowacje pedagogiczne. Od września nasi pierw-

szoklasiści i przedszkolacy uczą się języka nie-

mieckiego w sposób naturalny - miły i łatwy, po-

przez spontaniczne używanie tego języka w co-

dziennych sytuacjach. Wychowawca klasy I wpro-

wadza elementy nauki języka niemieckiego w edu-

kację wczesnoszkolną i komunikuje się ze swoimi 

uczniami w tym języku. Również nasze przedszko-

laki używają języka niemieckiego w ciągu całego 

dnia – podczas zajęć, codziennej aktywności oraz 

czynności samoobsługowych, takich jak: zabawa, 

mycie rąk, spożywanie posiłków, ubieranie się oraz 

spacery. Od tego roku dodatkowo pracujemy nad 

doskonaleniem zdolności matematycznych oraz 

umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia 

naszych uczniów poprzez naukę gry w szachy, a 

także poprzez zastąpienie tradycyjnych krzesełek 

terapeutycznymi piłkami - wypowiadamy walkę 

wadom postawy. Chcemy serdecznie podziękować 

Pani Wójt, Pani Kierownik Referatu Oświaty oraz 

Radzie Gminy za okazaną pomoc i wsparcie. Przy 

okazji serdecznie zapraszamy do odwiedzenia no-

wej strony internetowej Publicznej Szkoły Podsta-

wowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu: 

www.psp-debie.pl 

„NA LUDOWĄ NUTĘ” 

Sabina Joszko 
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W roku 2011 wykonano:  

FUNDUSZ SOŁECKI — PLUS DLA SOŁECTW, PLUS DLA GMINY 

W 2010 r. zrealizowano następujące zadania w ramach funduszu sołeckiego: 

Mieszkańcy gminy Chrząstowice, od samego począt-

ku powstania idei funduszu sołeckiego, czyli od 2009 r., mają 

możliwość decydowania na zebraniach wiejskich 

o przeznaczeniu pieniędzy na realizację ważnych dla siebie 

zadań. Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie ustawy 

z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 

2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), a wyznaczone przez 

sołectwa przedsięwzięcia, muszą spełniać 3 warunki tj. służyć 

poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych 

gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy fundu-

szu sołeckiego wyraża Rada Gminy, w terminie do 31 marca 

roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wy-

datki. Po zrealizowaniu zadań gmina może ubiegać się o 

zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w 

wysokości 10 %, 20 % lub 30 %. Procentowy zwrot wydat-

ków uzależniony jest od zamożności gminy. Największy 

zwrot (30 %) otrzymują gminy najbiedniejsze i do takich zali-

cza się gmina Chrząstowice. 

Wysokość środków funduszu sołeckiego dla po-

szczególnych sołectw obliczana jest według wzoru określone-

go w ustawie, a różnice w wysokościach pomiędzy sołectwa-

mi wynikają wprost z różnicy w liczbie mieszkańców po-

szczególnych wsi. Większe sołectwa otrzymują więcej pie-

niędzy, ale też ich potrzeby są z reguły znacznie większe. 

Przyznane kwoty przedstawia sołtysom Wójt, w terminie do 

31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zo-

staną wydatki. Z kolei sołtysi, w terminie do 30 września 

muszą złożyć Wójtowi wnioski o przeznaczenie środków w 

ramach funduszu sołeckiego na rok kolejny. 

Na co można przeznaczać środki z funduszu? Ponie-

waż nie są to duże kwoty (od kilku tysięcy do ponad 20.000 

zł), w grę wchodzą takie przedsięwzięcia jak np. rozbudowa, 

remont lub doposażenie świetlicy wiejskiej, czy klubu wiej-

skiego, budowa lub doposażenie placu zabaw dla dzieci, na-

prawa dróg i chodników gminnych, zakup przystanków (wiat) 

autobusowych, doposażenie jednostek straży pożarnej, zakła-

danie i porządkowanie skwerów publicznych – zakup wypo-

sażenia, ławek, drzewek, krzewów oraz sprzętu do pielęgnacji 

zieleni itp. 

L

p. 

SOŁECTWO Nazwa przedsięwzięcia  Wydatek  

w ramach f.s. 

1 Chrząstowice Remont - wyasfaltowanie ulicy Cmentarnej w Chrząstowicach 19.879,00 zł 

2 Daniec Zasypanie basenu przeciwpożarowego, utwardzenie terenu, zakup kosiarki  19.776,00 zł 

3 Dąbrowice Remont małej sali w klubie wiejskim w Dąbrowicach 7.511,00 zł 

4 
Dębie 

Wykonanie ocieplenia oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku 

„Molkownia‖ w Dębiu. Zakup wiaty przystankowej dla wsi Dębie 

12.524,24 zł 

5 
Dębska Kuźnia 

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu nieruchomości gminnej przy  

ul. Kolonia 12 w Dębskiej Kuźni 

18.177,70 zł 

6 Falmirowice Wymiana okien, drzwi i grzejników w świetlicy wiejskiej w Falmirowicach 12.064,00 zł 

7 
Lędziny 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lędzinach oraz udrożnienie rowu przy 

świetlicy wiejskiej 

9.763,05 zł 

8 Niwki Remont kapliczki wiejskiej w Niwkach 7.574,00 zł 

9 
Suchy Bór 

Wykonanie pasa dojazdowego, chodnika oraz podjazdu dla osób  

niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Suchym Borze 

19.879,00 zł 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W 2010 ROKU 127.147,99 zł 

L

p. 

SOŁECTWO Nazwa przedsięwzięcia Wydatek  

w ramach f.s. 

1 Chrząstowice Wyasfaltowanie ulicy 1 Maja oraz odcinka ulicy Wrzosowej 21.230,00 zł 

2 Daniec Wyłożenie kostką brukową placu po basenie przeciwpożarowym przy  

ul. Dąbrowickiej 

21.230,00 zł 

3 Dąbrowice Zakup materiałów budowlanych do odnowienia elewacji budynku Klubu  

Wiejskiego 

8.999,30 zł 

4 Dębie Wyasfaltowanie 100-metrowego odcinka ul. Zielonej oraz dalszy remont  

poddasza „Molkowni‖ 

13.029,46 zł 

5 Dębska Kuźnia Remont garażu i jego adaptacja na pomieszczenie socjalne oraz dalsze 

 zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej przy ul. Kolonia 12 

21.230,00 zł 

6 Falmirowice Malowanie wnętrza Klubu Wiejskiego 12.989,01 zł 

7 Lędziny Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej oraz zakup ogrodzenia działki 

wzdłuż  ul. Szkolnej 

14.602,67 zł 
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Na rok 2012 przyjęto do realizacji następujące zadania:  

Grażyna Fila 

Lp. SOŁECTWO Nazwa przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Szacowany koszt 

1. Chrząstowice Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do parkingu i na 

parkingu przed boiskiem LZS w Chrząstowicach 
21.110 zł 

2. Daniec Remont elewacji zewnętrznej i schodów klubu wiejskiego w Dańcu oraz  

zagospodarowanie placu przy ul. Dębskiej Kuźni w Dańcu 
21.110 zł 

3. Dąbrowice Zakup materiałów i ocieplenie klubu wiejskiego w Dąbrowicach 8.972 zł 

4. Dębie Zakup osprzętu do zestawu ratownictwa drogowo-technicznego dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu 
14.313 zł 

5. Dębska Kuźnia Dofinansowanie wyasfaltowania drogi na cmentarz, utwardzenie terenu  

poprzez wyłożenie kostką betonową wjazdu i części placu na terenie  

gminnym przy ul. Kolonia 

21.110 zł 

6. Falmirowice Remont klubu wiejskiego w Falmirowicach 13.046 zł 

7. Lędziny Utwardzenie części ul. Kopernika, dokończenie remontu ogrodzenia przy 

świetlicy wiejskiej, zamontowanie znaku drogowego przy ul. Szkolnej 
14.503 zł 

8. Niwki Budowa oświetlenia w Niwkach – wykonanie dwóch punktów  

oświetleniowych. 
8.064 zł 

9. Suchy Bór Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej tzw. wiatrołapów wraz 

z montażem, modernizacja floty pojazdowej jednostki OSP w Suchym Borze 
21.110 zł 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI PLANOWANY NA 2012 ROK 143.338 zł 

We wrześniu 2012 r. odbyły się zebrania wiejskie, 

podczas których zapadły decyzje o przeznaczeniu funduszu 

sołeckiego w 2013 r. Sołectwa mają do dyspozycji następują-

ce kwoty: 

Apelujemy o liczny udział mieszkańców w kolej-

nych zebraniach wiejskich i współuczestniczenie 

w podejmowaniu ważnych dla wsi decyzji. 

Plusem dla sołectw korzystających ze środków fun-

duszu jest możliwość realizacji ważnych dla lokalnej społecz-

ności przedsięwzięć, które dotychczas nie miały szans reali-

zacji, bądź oczekiwały na swą kolej, z uwagi na ograniczone 

możliwości finansowe gminy. Dzięki funduszowi sołectwo 

otrzymuje określoną pulę pieniędzy, którą może rozdyspono-

wać zgodnie z własnymi potrzebami. Każdy z mieszkańców 

na zorganizowanych zebraniach wiejskich może zgłosić swo-

ją propozycję, a ostateczne – najważniejsze zdaniem większo-

ści zadania wybierane są sprawiedliwie, w drodze głosowa-

nia. Czasem przyznane kwoty nie wystarczają na realizację 

wybranych zadań i wówczas przeznaczane są wyłącznie na 

zakup materiałów, a ogrom prac wykonywanych jest przez 

mieszkańców i zaprzyjaźnione firmy z terenu gminy. 

Plusem dla gminy jest z kolei możliwość poznania 

priorytetów sołectw i satysfakcja z realizacji zadań uznanych 

za najważniejsze przez samych mieszkańców wsi. Dodatko-

wym atutem jest uzyskiwany z budżetu państwa zwrot części 

wydatków poniesionych z budżetu gminy w ramach fundu-

szu. Z tego tytułu w roku 2011, gmina otrzymała 30 % zwrot 

kosztów poniesionych w 2010 r., co stanowiło kwotę 

38.144,40 zł, a w roku 2012 otrzymała zwrot za 2011 r. w 

kwocie 42.788,963 zł. 

 30 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowice 

odbyła się narada z sołtysami podsumowująca dotychczasowe 

działania w ramach funduszu sołeckiego. Uczestnicy spotka-

nia pozytywnie ocenili formułę funduszu, wyrażając nadzieję 

na możliwość prawną zwiększenia w przyszłości kwot fundu-

szu i zaktywizowanie do wspólnych prac większej liczby 

mieszkańców  

8. Niwki Zakup i montaż urządzenia zabawowego oraz wyposażenie placu zabaw  

w 3 komplety zadaszonych altan 

8.152,00 zł 

9. Suchy Bór Wymiana okien i drzwi wewnętrznych tzw. wiatrołapów w budynku  

Świetlicy Wiejskiej oraz malowanie pomieszczeń po wymianie okien i drzwi 

21.167,34 zł 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W 2011 ROKU 142.629,78 zł 

Lp Sołectwo Fundusz Sołecki  na 

2013 rok 

1 Chrząstowice 21.357,70 zł 

2 Daniec 21.357,70 zł 

3 Dąbrowice 9.077,02 zł 

4 Dębie 14.459,16 zł 

5 Dębska Kuźnia 21.357,70 zł 

6 Falmirowice 13.156,34 zł 

7 Lędziny 14.800,89 zł 

8 Niwki 8.543,08 zł 

9 Suchy Bór 21.357,70 zł 

Razem 145.467,29 zł 
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 Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy 

zawarli z młodocianym pracownikiem umowę  

o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy-

sługiwać będzie dofinansowanie w wysokości: 

1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy 

okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z 

tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy 

niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie 

wypłacana w wysokości proporcjonalnej do 

okresu kształcenia,  

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc 

kształcenia.  

 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracow-

nika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasad-

niczej szkoły zawodowej będzie przyznawane naj-

dłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest ko-

nieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 

2012 r. rozpoczną naukę w klasie II dwuletniej za-

sadniczej szkoły zawodowej, będą ją kontynuować 

na dotychczasowych zasadach. 

 Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 

ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofi-

nansowanie kosztów kształcenia przysługiwać bę-

dzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 

pracownikami umowę o pracę w celu przygotowa-

nia zawodowego, jeżeli: 

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w 

imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  

u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do 

prowadzenia przygotowania zawodowego młodo-

cianych określone w przepisach w sprawie przygo-

towania zawodowego młodocianych i ich wynagra-

dzania, 

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 

lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których 

mowa w pkt. 1. Dofinansowanie jest przyznawane 

na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 mie-

sięcy od dnia zdania przez młodocianego pracow-

nika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania. 

 Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kopie:  

1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwa-

lifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowa-

nia zawodowego młodocianych, 

2. umowy o pracę zawartej z młodocianym pra-

cownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia po-

twierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przy-

uczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie 

stosownego egzaminu, 

4. dokumentu potwierdzającego krótszy okres 

szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy). 

5.zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej w Opolu o 

szkoleniu ucznia rzemieślniczego. 

 W związku z faktem, iż w art. 70b ust. 11 

ustawy o systemie oświaty dodana została nowa 

regulacja, dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników należy traktować, 

jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z wa-

runkami określonymi w rozporządzeniu Komi-

sji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 

grudnia 2006 roku, str. 5) 
 Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 

roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmiot ubiega-

jący się o pomoc de minimis jest zobowiązany do 

przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomo-

cy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o po-

moc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de 

minimis, dotyczących w szczególności wniosko-

dawcy i prowadzonej przez niego działalności go-

spodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 

publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych sa-

mych kosztów kwalifikujących się do objęcia po-

mocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis. 

 Informację niezbędną do udzielenia pomocy 

de minimis należy przedłożyć na formularzu, które-

go wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ra-

dy Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis  

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311). 

 Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygo-

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW 

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW — ZMIANY 
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-towania zawodowego młodocianych i ich wyna-

grodzenia ( Dz.U. nr 60 , poz. 278 , Dz.U. nr 197, 

poz. 1663 z 2002 roku , Dz.U.nr 224 , poz. 2274 z 

2004 roku oraz Dz.U. nr 53 , poz. 472 z 2005 ro-

ku ) pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta 

o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. 

 Formularze dostępne  są na stronie interneto-

wej www.chrzastowice.pl w zakładce „Oświata‖ - 

„Dofinansowanie młodocianych pracowników‖.  

Elżbieta Kaliszan,  Bernadeta Długosz 

RADOSNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KLASACH I-III 

Elżbieta Kaliszan, Kierownik Projektu 

WIZYTA LIDERÓW WIEJSKICH W CHRZĄSTOWICACH 

 Grupa mieszkańców z gmin Olszanka, Skarbimierz i Lewin 

Brzeski gościła w sobotę, 22 września br. w gminie Chrząstowice. 

Spotkanie odbyło się w Klubie Samorządowym w Chrząstowi-

cach. W ramach podróży 

studyjnej dla liderów 

wiejskich nasi goście wy-

słuchali prelekcji wójt 

Heleny Rogackiej o gmi-

nie Chrząstowice i dzia-

łaniach na rzecz odnowy 

wsi w poszczególnych sołectwach. Obejrzeli również prezentację 

nt. działalności Stowarzyszenia „Przyszłość Chrząstowic‖.  

  

Nazwa i numer Priorytetu: IX. Rozwój wykształ-

cenia i kompetencji w regionach. 

Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty. 

Numer i nazwa Poddziałania: Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług. 

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-052/11 

Tytuł projektu: Radosna szkoła podstawowa w 

klasach I-III 

Od 2 stycznia 2012 roku we wszystkich szkołach 

podstawowych z terenu gminy Chrząstowice trwa 

projekt pn. Radosna szkoła podstawowa w klasach 

I-III. 

W czerwcu br. uczniowie klas I-III uczestniczyli w 

wyjazdach, w ramach których zrealizowane zostały 

zajęcia pn. „Poznajemy nowe zawody‖. 

W miesiącach letnich uczniowie nie realizowali 

projektu. Kolejne zajęcia w ramach projektu pn. 

Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III są re-

alizowane od września do grudnia 2012 roku.  Są 

to następujące zajęcia: dodatkowe zajęcia dydak-

tyczno-wyrównawcze takie jak: czytanie ze zro-

zumieniem, różne techniki czytania, wykorzysty-

wanie w praktyce oraz formułowanie wypowiedzi 

pisemnej,  wyrównanie szans z j. angielskiego lub 

j. niemieckiego, poruszanie się w przestrzeni i śro-

dowisku, koordynacja ruchowa, podnoszenie kon-

dycji fizycznej i zapobieganie wad postawy, wy-

równanie szans przez matematykę, wspieranie lo-

gicznego myślenia; doradztwo i opieka pedago-

giczno-psychologiczna z zakresu: pomocy logo-

pedycznej, terapii pedagogiczno – psychologicznej 

oraz zajęcia socjoterapeutyczne; dodatkowe zaję-

cia pozalekcyjne i pozaszkolne takie jak: spotka-

nia z j. angielskim w życiu codziennym, ICT- 

uczymy się, komunikujemy się, dokumentujemy 

wytwory naszych prac, logiczne gry matematyczne, 

poznajemy środowisko i jego mechanizmy. 

Wartość całkowita projektu wynosi 195 062,00 zł. 

Anna Kurc 
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Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) nauka jest obo-

wiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  

W związku z art. 18 pkt. 2 wyżej cytowanej 

ustawy, rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka 

podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wój-

ta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są 

obowiązani informować go o formie spełniania 

obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym 

zakresie. 

Informujemy, że gmina prowadzi ewidencję 

obowiązku nauki i sporządza z tego zadania spra-

wozdanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej         

o spełnianiu lub niespełnianiu tego obowiązku 

przez uczniów uczęszczających do szkół ponad-

gimnazjalnych z terenu gminy Chrząstowice. 

 Druk można pobrać ze strony internetowej 

www.chrzastowice.pl (zakładka „Oświata‖) lub             

w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3, a następnie wy-

pełnić i przekazać do dnia 31 października 2012 r. 

do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji       

w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 

pokój nr 3, nr tel. 77 421-94-56.  

 Jednocześnie informujemy, że nie wypełnie-

nie obowiązków określonych w art. 15 i 18 cyt. 

ustawy przez rodziców ucznia podlegającego obo-

wiązkowi nauki jest zagrożone sankcjami wynika-

jącymi z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.     

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 z późn. zm.). 

 
Bernadeta Długosz 

OBOWIĄZEK NAUKI 

Urząd Gminy Chrząstowice otrzymał dofi-

nansowanie do zadania: „Usuwanie wyrobów azbe-

stowych z terenu gminy Chrząstowice‖. Projekt 

zakłada usunięcie z terenu gminy 50,13 Mg azbe-

stu, głównie z połaci dachowych i elewacji w 45 

nieruchomościach. Całkowita wartość projektu wy-

nosi 56 082,00 zł. 85% kosztów - 47 669,70 zł – 

dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała 

kwota stanowiąca 15% inwestycji obciąży budżety 

poszczególnych właścicieli nieruchomości.  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda 

nam się uzyskać ponownie wsparcie w celu dalszej 

realizacji celów programu usuwana wyrobów azbe-

stowych z naszego terenu. Zainteresowanych prosi-

my o składanie wniosków w grudniu br.  

USUWANIE AZBESTU W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Daria Pawlak 

AGLOMERACJA OPOLSKA 

 Gmina Chrząstowice wraz z 19 innymi we-

szła w skład Aglomeracji Opolskiej. Porozumienie 

w sprawie powołania Aglomeracji Opolskiej podpi-

sano w czerwcu br., a uroczysta inauguracja jej 

działalności odbyła się 24 września br. w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Opolu. W uroczystości 

wzięli udział opolscy parlamentarzyści, władze wo-

jewództwa oraz europosłanka Danuta Jazłowiecka. 

Gminę Chrząstowice reprezentował zastępca wójta 

Florian Ciecior. Członkowie aglomeracji zadekla-

rowali współpracę na wielu płaszczyznach, szcze-

gólnie w sferze gospodarki i turystyki. Powstanie 

aglomeracji wiąże się również ze zwiększeniem 

szans na pozyskanie funduszy europejskich na roz-

wój naszego regionu po 2013 r. 
Anna Kurc 

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że na 

terenie naszej gminy rozpoczął funkcjonowanie 

Niepubliczny Żłobek „Suchoborek‖ usytuowany w 

Suchym Borze przy ul. Leśnej 9 prowadzony przez 

Panią Ewelinę Kicia. 27 czerwca br. żłobek 

„Suchoborek‖ został wpisany w rejestr żłobków i 

klubów dziecięcych prowadzących działalność na 

terenie Gminy Chrząstowice. Gmina Chrząstowice 

udzieli miesięcznej dotacji w wysokości 200 zł na 

każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy 

Chrząstowice objęte opieką powyższego żłobka. 

Szczegółowe informacje dotyczące opieki znaj-

dziecie Państwo na www.zlobek-suchoborek.pl lub 

pod numerem telefonu 606-715-001. Zachęcamy 

do skorzystania z tej nowej formy opieki nad dzieć-

mi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. 

ŻŁOBEK SUCHOBOREK JUŻ OTWARTY 

http://www.zlobek-suchoborek.pl
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TURNIEJ O „PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA” 

 W sobotę, 15 września br., na boisku Orlik w 

Dębskiej Kuźni odbył się Turniej Piłki Nożnej w 

ramach III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Do-

nalda Tuska. Organizacja turnieju ma na celu pro-

mowanie wśród dzieci i młodzieży sportowej ak-

tywności i zasad rywalizacji fair play, aktywizację 

lokalnych społeczności oraz zachętę do różnego 

rodzaju działań sportowych na obiektach wybudo-

wanych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 

2012‖. Turniej Orlika przeznaczony jest dla drużyn 

piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach 

wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat. W rozgryw-

kach mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub 

klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, 

jak również tzw. „dzikie drużyny‖ 

 Do rywalizacji  zgłosiły się następujące 

drużyny: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Dębskiej 

Kuźnia, PSP Dębie, PSP nr 14 Opole oraz drużyna 

środowiskowa GZS Chrząstowice (dzieci ze szkoły 

z Chrząstowic i Dańca). Wyniki rozgrywek w po-

szczególnych kategoriach wiekowych przedstawia-

ją się następująco: w kategorii dziewczęta młodsze 

zwyciężyły dziewczyny z ZSP Dębska Kuźnia, II 

miejsce zajęły dziewczyny z GZS Chrząstowice a 

III – dziewczyny z PSP Dębie. W tej samej katego-

rii, wśród chłopców zwyciężyli chłopcy z PSP nr 

14, za nimi uplasowali się kolejno chłopcy z ZSP 

Dębska Kuźnia i PSP Dębie. Wśród dziewcząt star-

szych najlepsze okazały się przedstawicielki ZSP 

Dębska Kuźnia, za nimi na podium stanęły dziew-

czyny z GZS Chrząstowice i PSP nr 14. W katego-

rii chłopców starszych pierwsze miejsce zajęli 

chłopcy z GZS Chrząstowice, II i III miejsce przy-

padło drużynom z PSP nr 14. 

Wszyscy uczestnicy turniejów eliminacyj-

nych rozgrywanych na Orlikach otrzymali pamiąt-

kowe koszulki. Zespoły rywalizujące ze sobą w 

finałach wojewódzkich w nagrodę dostaną profe-

sjonalne stroje sportowe. Najlepsze drużyny w fi-

nale krajowym otrzymają atrakcyjne nagrody rze-

czowe: stroje piłkarskie, piłki, aparaty fotograficz-

ne, odtwarzacze MP3 i wiele innych. Mamy na-

dzieje, że wszystkie zwycięskie zespoły godnie za-

prezentują swój region. Nagrody dla wszystkich 

uczestników turnieju i dla najlepszych drużyn w 

finałach wojewódzkich i w finale krajowym ufun-

dowali partnerzy turnieju – PZU i PKN ORLEN. 

 Turniej w Dębskiej Kuźni zorganizował Mi-

rosław Musiał, sędziował Tomasz Kampa. Zdjęcia 

— Karol Jakuczek. Mirosław Musiał 
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                    Agnieszka Król 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

                                                                                                                                                                                                                                              

NOWINY BIBLIOTECZNE 

Monika Kołodziej 

ZAPROSZENIE DO IZBY REGIONALNEJ W DAŃCU 

„Już liść opada, żółknieją lasy, 

  Otrząsa owoc wrzesień: 

  Minęły z latem przygodne czasy, 

  Nastaje posępna jesień” 

                                           Jesień F.D. Kniaźnin 

 Szanowni czytelnicy, w naszych bibliotekach 

jesień nie będzie posępna. Dzięki corocznej dotacji 

z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydaw-

niczych i własnym środkom budżetowym,  pojawią 

się w naszych bibliotekach książki, których zakup 

Państwo sugerowaliście. Już teraz można wypoży-

czyć: 

w GBP w Chrząstowicach: 

- kryminały autorów skandynawskich  Camilii Ce-

der, Ake Edwardsona i Hakana Nessera 

- książki o II Wojnie Światowej „Dworzec ZOO”, 

„Dziennik z Gusen”, „Flota gułagu” 

- literaturę obyczajowa „Pałac tajemnic”, 

„Japońska parasolka”, „Za plecami anioła” 

- literatura faktu pisana przez życie „Odnalezieni 

na pustyni”, „Łzy smutku, łzy szczęścia” 

- literatura dla dzieci – książki o koniach i kucykach 

- literatura dla młodzieży - książki przygodowe i 

Fantazy 

w filii bibliotecznej w Suchym Borze: 

- książki dla młodszych dziewczynek z serii 

„Magiczne baletki” i „ Mój sekretny jednorożec” 

   oraz książki o „Przygodach konika Lukrecjusza” 

w filii bibliotecznej w Dańcu: 

 - książki dla pań „Śniadanie do łóżka”, „Serce nie 

słucha”, „Pożegnanie z przeszłością” 

I wiele innych ciekawych, wartych przeczytania 

książek. 

 Zapraszamy w stałych godzinach otwarcia, 

szczegóły na stronie www.biblioteka-

chrzastowice.pl, zachęcamy do korzystania z sobot-

nich spotkań z grami planszowymi w filii biblio-

tecznej w Suchym Borze i do obejrzenia wystaw 

własnych biblioteki. 

 Mocą uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Pol-

skiej z 16 września 2011r. rok 2012 został ogłoszo-

ny „Rokiem Janusza Korczaka‖. Oddając hołd te-

mu wielkiemu człowiekowi GBP w Chrząstowi-

cach przygotowała wystawę  pt. ‖Janusz Korczak - 

człowiek wielkiego serca‖. 

  

  „Być może nadejdzie czas, kiedy wszystko 

złoto tego świata nie wystarczy, aby znaleźć ślady 

ojców naszych‖ to motto znane jest wszystkim, 

którzy mieli przyjemność odwiedzić Regionalną 

Izbę Śląską w Dańcu i szczęście poznać jej kusto-

sza śp. Konrada Mientusa. Swoją pasją poznawania 

historii oraz miłością do swojej „małej ojczyzny‖ 

śp. Konrad zarażał każdego, kto odwiedził jego 

„małe sanktuarium‖. Wiedzą swoją służył wszyst-

kim, którzy się do niego zwracali ofiarowując bez-

interesowną pomoc, czas i fachową literaturę. Naj-

częściej z jego pomocy korzystali studenci zainte-

resowani historią Śląska Opolskiego. Będąc stu-

dentką historii miałam także zaszczyt poznać p. 

Konrada Mientusa, z którym od pierwszego spotka-

nia połączyła mnie i moją rodzinę wielka przyjaźń. 

Utrzymując z p. Konradem i jego rodziną stały 

kontakt i odwiedzając się nawzajem, dzieliłam jego 

radości i smutki. Starałam się uczestniczyć w spo-

tkaniach, w których opowiadał o swojej Izbie oraz 

o swoim życiu. Bolesne przeżycia związane ze 

śmiercią córki, a później żony bardzo nadszarpnęły 

jego zdrowie. Pomimo tego starał się dalej praco-

wać, pisać artykuły do gazet i służyć społeczności 

lokalnej. Martwił się o losy Izby i zgromadzonych 

w niej eksponatów. Chciał, aby po jego śmierci 

znalazł się ktoś, kto będzie kontynuował jego dzie-

ło. Trudno było pogodzić się z myślą, że odszedł i 

nigdy już nie powie „powędrujcie ze mną po tej 

danieckiej ziemi‖. Aby kontynuować tę wędrówkę 

zostałam nowym opiekunem i przewodnikiem wy-

cieczek w Regionalnej Izbie Śląskiej im. Konrada 

Mientusa. Jestem nauczycielką historii oraz prowa-

dzę zajęcia z „Edukacji regionalnej‖ w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. Mam na-

dzieję, że moja współpraca z Urzędem Gminy i 

Gminną Biblioteką Publiczną w Chrząstowicach, 

Radą Sołecką i Strażą Pożarną w Dańcu oraz jego 

mieszkańcami będzie układała się pomyślnie. Jako 

opiekun dołożę wszelkich starań, aby Izba jak naj-

lepiej służyła zwiedzającym. Zapraszam dzieci, 

młodzież oraz wszystkich chętnych do odwiedzania 

Izby, w której zgromadzone zostały pamiątki po 

naszych przodkach z myślą o zachowaniu ich dla 

przyszłych pokoleń. Zainteresowanych zwiedza-

niem proszę o kontakt telefoniczny pod numerem – 

607 877 994. 
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NASI JUBILACI 

 W lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 roku           

jubileusze urodzin obchodziły: 

- Pani Anna Loch z Dębia – 92 lata, 

- Pani Rozalia Fuhsy z Chrząstowic – 91 lat, 

- Pani Maria Kokot z Chrząstowic – 91 lat, 

- Pani Maria Mateja z Chrząstowic – 93 lata, 

- Pani Gertrud Szolc z Chrząstowic – 93 lata, 

- Pani Maria Cebula z Dańca – 91 lat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileusze 50 – lecia pożycia małżeńskiego obcho-

dzili Państwo Rita i Jerzy Czaja z Chrząstowic oraz 

Państwo Maria i Henryk Nowak z Dębia. 

 Ponadto w czerwcu 2012 roku jubileusz 60 – 

lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo 

Elfryda i Józef Michen z Suchego Boru. 

 Spotkanie par małżeńskich odbędzie się tra-

dycyjnie pod koniec roku 2012, aby mogły                   

w nim uczestniczyć wszystkie pary, które obchodzą 

jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego                 

w roku 2012 (a także w latach poprzednich, jeżeli 

zawierały ślub poza USC Chrząstowice                         

i wcześniej nie poinformowały tut. USC o jubile-

uszu). 

 Wszystkim Jubilatom składamy najser-

deczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności,       

pogody ducha i samych słonecznych dni. 
 

 

Anna Kurc 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 Miło nam poinformować, że drużyna w skła-

dzie Florian Ciecior - zastępca wójta gminy Chrzą-

stowice, Dawid Ozimek i Jan Jakuczek - pracowni-

cy urzędu gminy, po raz drugi zajęła pierwsze 

miejsce w konkurencji drużynowej II Zawodów 

Strzeleckich Pracowników Samorządowych                 

o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. 

Zawody odbyły się 22 września br. na Strzelnicy 

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowiec-

kiego w Opolu. Serdecznie gratulujemy i życzymy 

kolejnego, trzeciego z rzędu pierwszego miejsca      

w przyszłym roku. 

SUKCES GMINNEJ DRUŻYNY STRZELECKIEJ 

 - Pani Anna Majnusz z Dębskiej Kuźni – 90 lat 

Wszystkie pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, które nie zawierały ślubu w USC 

Chrząstowice, prosimy o poinformowanie o tym fakcie tut. USC. 

Pamiętajmy o wymianie dokumentów, których termin ważności upłynął! 

 Nowe dowody osobiste wydawane od 2001 r. posiadają termin ważności* – 10-letni dla osób doro-

słych, 5-letni dla osób, które były niepełnoletnie w chwili otrzymywania dowodu. Sprawdźmy więc, kiedy 

upływa termin ważności naszego dowodu osobistego (data ważności umieszczona jest w prawym dolnym 

rogu dokumentu). Aby nie pozostać bez ważnego dokumentu, wniosek o wydanie nowego dowodu osobi-

stego najlepiej złożyć około miesiąca przed upływem ważności dowodu osobistego. Wszelkie informacje 

nt. dowodów osobistych: Urząd Gminy Chrząstowice, pok. 8, tel. 77/4219613. 

* osoby, które w chwili otrzymywania dowodu ukończyły 65 lat, mają dowody osobiste ważne beztermino-

wo (w prawym dolnym rogu dokumentu widnieje napis NIEOZNACZONY), co oznacza, że te osoby nie  mu-

szą wymieniać dokumentu z powodu upływu jego ważności. 

Wyjazd za granicę na podstawie dowodu osobistego. 

 Planując wyjazd za granicę należy odpowiednio wcześniej sprawdzić, czy mamy ważne dokumenty 

umożliwiające podróżowanie poza granice Polski (dowód osobisty lub paszport, w zależności od kraju, do 

jakiego się udajemy). Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego (zarówno dla osoby dorosłej, jak i 

dla dziecka) wynosi do 30 dni, więc należy uwzględnić ten fakt przy planowaniu podróży (nie ma możli-

wości otrzymania dowodu osobistego w terminie np. tygodnia). 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWODÓW OSOBISTYCH 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 
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KULTURA I NAUKA IDĄ W PARZE 

 Instytut Edukacji przez Sztukę Lucilli Kos-

sowskiej działa od 2009 roku. Założycielka jest 

swoistą hybrydą anglistki i artystki plastyka 

(www.lucillakossowska.art.pl) z 12 letnim do-

świadczeniem w pracy pedagogicznej zarówno ja-

ko lektorka języka angielskiego jak i trenerka 

warsztatów twórczych po polsku i angielsku. IEPS 

jest afiliowany przy Międzynarodowym Stowarzy-

szeniu Edukacji przez Sztukę INSEA, współpracu-

je z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Centrum 

Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w War-

szawie. W roku 2012 otrzymało prestiżowy tytuł 

Miejsca Odkrywania Talentów. 

 W 2010 roku Instytut realizował projekt 

"Zmieniam więc zostaję-o tożsamości Śląska Opol-

skiego", finansowany przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. W 2011 roku IEPS we 

współpracy z 

"Dobrym Projektem" 

zrealizował projekt 

"Gminna Spółdziel-

nia Sztuki Zaczaro-

wany Ołówek". Pro-

jekt ten finansowany 

z dotacji unijnych 

objął wszystkie dzie-

ci w wieku przed-

szkolnym z naszej 

gminy które przez 

pół roku uczestni-

czyły w cotygodnio-

wych warsztatach 

twórczych. 

 Flagowym programem Instytutu, realizowa-

nym w postaci kursów języka angielskiego jest uni-

katowy w skali kraju-program nauczania języka 

angielskiego przy zastosowaniu sztuk pięknych: 

Angielski przez Sztukę™ dla dzieci od lat 4. Ten 

innowacyjny, holistyczny program autorski, wyko-

rzystuje działania parateatralne, rysunek, malar-

stwo, grafikę i rzeźbę do nauki dzieci  sztuki i języ-

ka angielskiego.  

 Badania naukowe dowodzą, że jednoczesne 

rozwijanie zdolności językowych i kreatywnych, 

czyli uaktywnienie obu półkul mózgowych naprze-

mienne, sprzyja szybszemu przyswajaniu języka 

obcego, koncentracji, osiągnięciu znacznie lep-

szych wyników w nauce, co więcej wpływa pozy-

tywnie na uczucia i emocje. 

 Uczestnicy kursu wypracowują własny język 

plastyczny, doceniany przez jury konkursów:  Wo-

jewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego 

„Zwierzaki‖ 2009-2012 — 12 laureatów, V Mię-

dzynarodowego Biennale Sztuki Książki 2010-

dwóch, Międzynarodowego Festiwalu Rysowania 

w Zabrzu 2008-2012 — szesnastu laureatów. 

 Od roku 2012 Instytut realizuje program 

Sztuka po Angielsku™  interaktywne warsztaty 

plastyczne w jęz. angielskim dla dzieci  podczas 

których młodzi uczestnicy zapoznają  się z wybra-

nymi artystami ich filozofią i metodami pracy w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przy ul. 

Minorytów. Zajęcia są  bezpłatne, serdecznie za-

praszamy. Szczegóły na stronie www.ieps.com.pl 

  
Lucilla Kossowska 

http://www.lucillakossowska.art.pl/
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GEODETA UPRAWNIONY  

 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 

 

Sławomir Nowak, 

Ul. Ozimska 20A 46-053 Chrząstowice 

Tel.  663 729 139 

 

USŁUGI GEODEZYJNE: 

Podziały nieruchomości. 

Wznowienia granic i rozgraniczenia. 

Mapy do celów projektowych. 

Wytyczenia i pomiary powykonawcze  budynków, 

 budowli, sieci uzbrojenia terenu. 

Geodezyjna dokumentacja do zmiany sposobu  

użytkowania gruntów. 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI: 

Do zabezpieczenia kredytu. 

Do obliczenia podatku od spadków i darowizn. 

Do ustalenia ceny wywoławczej do przetargów. 

Do aktualizacji opłat z tytułu  

wieczystego użytkowania gruntu. 

BIURO RACHUNKOWE   

 

Jolanta Niemczyk    

ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia 

tel. 77/421-92-92,  

tel. kom. 721-571-021 

 

Oferuję kompleksową usługę rachun-

kowo- księgowo-kadrową: 

-  prowadzenie ksiąg przychodów                             

i rozchodów 

-  prowadzenie ksiąg handlowych 

-  prowadzenie ewidencji – rejestrów 

dla celów VAT 

-  sporządzanie deklaracji podatkowych 

i sprawozdań statystycznych 

-  sporządzenie listy wynagrodzeń             

i dokumentacji ZUS 

-  rozliczenie rocznych deklaracji, VZM 

 

       KRYSBRUK 
 

KRYSTIAN  KULIK   

 

DANIEC, ul. DĘBSKA 6 

 

tel. 601490862, 774218227  
 

 

 

- Układanie kostki brukowej 

- Układanie kostki granitowej 

- Drobne roboty murarskie 
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MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNEMOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE  

Anna RychlikowskaAnna Rychlikowska  
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim DomuProfesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu 

 Zabiegi  pielęgnacyjne twarzy 

 Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne 

 Henna i regulacja brwi              ZAINWESTUJ W SIEBIE! 

 Depilacja ciepłym woskiem                                                

 Pedicure, manicure                                                                          Zapraszam 
 Manicure hybrydowy 

 Makijaż: dzienny, okazjonalny                                                   tel. 506 528 595 

 Paznokcie żelowe 

 

PROTEZY 
- naprawa 

- czyszczenie 
- inne usługi protetyczne 

 

NOWO OTWARTY  
PUNKT PROTETYCZNY 

 

ZAPRASZAMY 

 
Suchy Bór, ul. Szkolna 3 
(naprzeciw dawnej szkoły) 

telefon 514 395 907 
 

Istnieje możliwość dojazdu do 
klienta  

 

  

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

tel. 77 421-96-67 

tel. kom. 793 474 584 

 

Poniedziałek-piątek 8.30-16.00 

Sobota 8.30-13.00 

 

Oferujemy szeroki asortyment     

elementów śrubowych,  

narzędzi rolniczych  

i ogrodniczych oraz nasion 

Rabat dla firm!!! 

 

ZAPRASZAMY 
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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 

 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

TAŃCOMANIA 
tel. kom. 695-607-393 

tancomania@wp.pl 
 

  ► kursy tańca towarzyskiego  

       dla młodzieży i dorosłych 

 ►   zajęcia taneczne z elementami 

 jazzu, hip hopu, baletu dla 

 młodzieży i dorosłych 

  ► salsa solo dla pań  

 ►   pierwszy taniec weselny  

     – choreografia, dobór muzyki 
 

Zajęcia odbywają się  

w Klubie Samorządowym  

w Chrząstowicach 

 

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 

- sporządzanie rozliczeń rocznych 

mailto:tancomania@wp.pl
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ZAJĘCIA GMINASTYCZNE W CHRZĄSTOWICACH 

KLUB FITNESS, UL. OLIMPIJCZYKÓW 18 
- oferta dla wszystkich niezależnie od płci i wieku 

- zróżnicowany stopień trudności: grupy dla początkujących, średnio- i mocno zaawansowanych 

- zajęcia rano (9.00-10.00), po południu i wieczorem (17.30-21.00) 

- przystępna cena – 70 zł za 8 zajęć, dla nowych klientów pierwsza godzina gratis 

- różnorodne ćwiczenia – wzmacniające, rzeźbiące i rozciągające 

Zadzwoń pod nr 607035741 i przyjdź na zajęcia! 
Regularne ćwiczenia są najpiękniejszą formą profilaktyki zdrowotnej, są znakomite dla zdrowia fizycznego, jak 

i psychicznego program fitness pozwoli uzyskać nie tylko smukłą sylwetkę ale również dobre samopoczucie. 

Program zajęć obejmuje wszystkie części ciała (ręce i ramiona), dolne (biodra, pośladki, nogi), brzuch oraz ple-

cy. Efekty są widoczne już po 10 zajęciach. Bez względu na stopień sprawności fizycznej, kondycję zdrowotną i 

wiek możesz przyjść na zajęcia i wybrać odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń” 

„Nic nie jest lepiej nagradzane niż troska o własne ciało” 
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WYDAWCA: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, 4219 696, fax. 4219 666, e-mail; ug@chrzastowice.pl, 

http://www.chrzastowice.pl               

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Anna Kurc - redaktor naczelna, Brygida Dulęba, Florian Ciecior, Agnieszka Król, Grażyna Fila, Elżbieta Kaliszan, Bernadeta Długosz, Małgorzata 

Karasiewicz –Wysińska, Lucilla Kossowska, Daria Pawlak, Mirosław Musiał, Monika Kołodziej, pracownicy placówek oświatowych 

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Kurc 

ZDJĘCIA: Anna Kurc, Karol Jakuczek, Danuta Pawliszyn, Teresa Pasoń, Mariusz Jarzombek, pracownicy placówek oświatowych, archiwum.  

DRUK: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, ul. Katedralna 6, Nakład 1600 egz.                                                                                                                                                                                                                                           
 

mailto:ug@chrzastowice.pl

