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HISTORIA LOKALNA W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Spotkanie w ramach cyklu „Historia lokalna‖, które odbyło się 6 listopada w Dańcu, poświęcone było kapeli Filów. Klub wiejski w Dańcu rozbrzmiewał śpiewem i muzyką. Historię legendarnej
danieckiej kapeli przybliżyła Klaudia Ponza. Wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego
nr 1 w Dańcu, nie zabrakło wspólnego biesiadowania do melodii przygrywanych przez kapelę Filów
oraz poczęstunku i dobrego humoru, który zapewnił wszystkim Joachim Fila opowiadając anegdoty
związane z jego orkiestrą.
Od lewej: Gerhard Fila, Szymon Lysek, Joachim Fila
i Patryk Lysek.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć, dyplomów i innych
pamiątek związanych z kapelą.

Historia kapeli Filów rozpoczyna się w 1925
roku, kiedy to Jan Fila postanowił wykorzystać
swoje zamiłowanie do muzyki oraz talenty muzyczne swoich braci. Pierwszy występ orkiestry
w składzie: Jan Fila - klarnet, Teofil Fila – trąbka,
Ryszard Fila – klarnet, Konrad Fila – tenor oraz
Wincent Fila – bęben, odbył się w Utracie koło
Izbicka. Muzykanci dość szybko zdobyli uznanie
w środowisku i swoimi artystycznymi popisami
uświetniali wiejskie imprezy, zabawy, wesela
a także uroczystości kościelne. Sławę przerwała
II wojna światowa. Wiktor i Wincent zginęli, a Jan
zmarł krótko po zakończeniu wojny. Jednak Teofil
postanowił kontynuować muzyczne dzieło i występował wspólnie ze swoimi synami: Joachimem
(trąbka), Benedyktem (perkusja), Henrykiem
(tenor) i Ginterem (róg), bratem Konradem (tenor)
oraz synem Jana – Gerhardem (bas). Wszyscy Filowie byli członkami Zakładowej Orkiestry Dętej
przy Hucie Mała Panew w Ozimku oraz Orkiestry
Dętej Zakładów Wapienniczych w Tarnowie Opolskim. Kapela występowała gościnne w dawnej
Czechosłowacji i NRD. Co roku uczestniczyła
w centralnych dożynkach w Warszawie oraz prze-

glądzie kapel ludowych w Łodzi. Za swoja działalność muzykanci byli niejednokrotnie nagradzani
i odznaczani m.in. odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie‖. Muzyka w rodzinie Filów przechodziła z
pokolenia na pokolenie. Dzieci od najmłodszych lat
szlifowały swoje talenty w szkołach muzycznych.
Syn Joachima – Arkadiusz grał na puzonie, trąbce,
tenorze i akordeonie, córka – Ewa – na akordeonie,
a dziś jest organistką w kościele w Nakle. Muzykują również wnuki Joachima, dzieci Ewy – Patryk –
na trąbce, Szymon – na akordeonie i puzonie oraz
Sara – na akordeonie. Joachim Fila do dziś gra
w zakładowej orkiestrze dętej w Tarnowie Opolskim, orkiestrze działającej przy Domu Kultury
w Ozimku, orkiestrze kościelnej parafii Raszowa
oraz orkiestrze pogrzebowej w Ozimku.

W Chrząstowicach Dorota Jaxy wygłosiła swój referat
w języku polskim

Kolejne spotkanie odbyło się 27 listopada w
Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. Prelekcję o Johannie Paculi – założycielu Mniejszości
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Niemieckiej w Gminie Chrząstowice wygłosiła Dorota Jaxy.
Johann Pacula urodził się 11 lipca 1931 r.
Syn Jadwigi i Ludwika. Miał dwoje rodzeństwa:
siostrę Marię i brata Leona. Skończył szkołę zawodową w Opolu, zawodu był murarzem. Całe życie
pracował w hucie Mała Panew w Ozimku. Oprócz
pracy zawodowej, pracował też społecznie. Jako
sołtys w swoich rodzinnych Niwkach organizował
imprezy i spotkania dla mieszkańców m. in. wodzenie niedźwiedzia, Mikołajki czy dożynki. Był
głównym inicjatorem powstania pomnika poświęconego poległym podczas wojny. Pacula był organizatorem nieformalnych i nie do końca legalnych
spotkań mniejszości niemieckiej na terenie Gminy
Chrząstowice. To on nawiązał kontakt z Johannem
Krollem z Gogolina i już 4 czerwca 1989 r. rozpoczął zbieranie podpisów pod deklaracjami przynależności do mniejszości niemieckiej. 1 marca 1990

roku odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie w
Niwkach, podczas którego wybrano zarząd gminny
oraz zarządy kół mniejszości niemieckiej poszczególnych sołectw. Wszyscy, którzy znali Johanna
Paculę wspominali go jako człowieka dobrego i
konsekwentnie dążącego do obranego celu. Zmarł
3 listopada 1997 roku.
Tegoroczne spotkania pn. „Historia lokalna –
wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowice‖ odbywały się w ramach projektu „Historia lokalna na podstawie wybranych powiatów, miast i gmin‖ realizowanego przez Urząd Gminy Chrząstowice wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Relacje oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce
„Tablica ogłoszeń‖ – „Historia lokalna w Gminie
Chrząstowice. Na kolejne spotkania zapraszamy
już w nowym 2012 roku. O szczegółach będziemy
informować.
Anna Kurc

ZOSTAW PODATEK W GMINIE CHRZĄSTOWICE!
Podatek jest częścią wynagrodzenia każdego pracownika i odprowadzany jest do urzędu skarbowego
właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie
tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazywana w ramach tego podatku wpływa więc na poprawę jakości życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie.
Aby zmienić miejsce płacenia podatków nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnóstwa czasu.
Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz NIP-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 urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Formularz
ten nie podlega opłacie skarbowej. Można dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć do rocznego
zeznania podatkowego (PIT).
Wójt Gminy Chrząstowice Helena Rogacka

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CHRZĄSTOWICE
26 października 2011 r. Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W zmianie studium zostały wprowadzone
następujące zmiany: ustalono nowe przebiegi obwodnic wsi Lędziny i Dębska Kuźnia w ciągu drogi krajowej nr 46, odsuwając je od terenów istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej; wprowadzono
korektę ustaleń dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu w miejscowości Niwki obejmującą
uszczegółowienie dotychczasowych ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów i kształtowania zabudowy
oraz nieznaczne zwiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej, uwzględniające nową zabudowę zrealizowaną na podstawie decyzji o warunkach zabudowy; wprowadzono 8 jednostkowych zmian zagospodarowania terenów polegających na korekcie przebiegu granic stref funkcjonalno-przestrzennych i terenów
o różnym przeznaczeniu (w obrębie wsi Chrząstowice i w obrębie wsi Dębska Kuźnia) w związku z
przeznaczeniem wnioskowanych działek rolnych i leśnych pod zabudowę, lub na zmianie ustaleń w części
tekstowej; uwzględniono możliwość rozwoju istniejącej działalności gospodarczej w Falmirowicach.
Studium jest dostępne do wglądu na stronie internetowej www.chrzastowice.bip.net.pl lub w Urzędzie
Gminy Chrząstowice, pok. nr 13.
Agnieszka Sawlik
październik-listopad-grudzień
-3-

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

KONCERT KU PAMIĘCI KS. ROGOWSKIEGO
Miejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety oraz
zespół Forest z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
3 wystąpiły 20 listopada br. w kościele w Dębskiej
Kuźni. Okazją do tego koncertu była 140 rocznica
urodzin pochodzącego z Dębskiej Kuźni ks. Pawła
Rogowskiego. Inicjatorką wydarzenia była Karolina Dąbrowska-Lisiecka, nauczycielka w ZSP nr 2
oraz opiekun zespołu Forest. Patronat nad koncertem objęli Wójt Gminy Chrząstowice, Burmistrz
Miasta Kalety oraz proboszcz Parafii św. Józefa
w Kaletach-Jedrysku. Występ był okazją do niezwykłych muzycznych wrażeń, które zapewniła
nam orkiestra z Kalet oraz uczennice gimnazjum
w Dębskiej Kuźni, ale nie tylko. Podczas koncertu
uczennice kaletańskiego gimnazjum przybliżyły
postać ks. Rogowskiego.

Zespół „Forest” z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni.

no do Jędryska. Na pomniku znajduje się napis:
"Tu spoczywa w Bogu śp. ks. Paweł Rogowski,
proboszcz i profesor gimnazjum, ur. 25 I 1871
umarł 26 I 1922 RiP. Nieustraszonemu obrońcy
ludu śląskiego i nieugiętemu szermierzowi Ojczyzny - Polski w dowód wdzięczności i niewygasłej
pamięci parafianie i lud śląski. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania." W Kaletach imieniem
ks. Pawła Rogowskiego została nazwana ulica przy
której znajduje się kościół parafialny i Publiczne
Gimnazjum. Przy jego grobie zawsze można
zauważyć palące się znicze i świeże kwiaty.

Miejska Orkiestra Dęta z Kalet.

Ks. Paweł Rogowski urodził się 25 stycznia
1871 r. w Dębskiej Kuźni. Święcenia kapłańskie
otrzymał 11 czerwca 1893 r we Wrocławiu.
Najpierw pracował w kościele NMP w Bytomiu,
a następnie został proboszczem w Jędrysku. Parafianie darzyli go dużym szacunkiem. Niestrudzenie
walczył o polskość Śląska, co sprawiło, iż władze
traktowały go niezbyt przychylnie. Próbowano go
zdyskredytować wmawiając chorobą psychiczną,
następnie wmanewrowano w zabójstwo, uwięziono
i chciano zastrzelić. Te wydarzenia pozostawiły
ślad na jego zdrowiu. W 1919 roku ustąpił z probostwa a następnie objął posadę profesora przy gimnazjum w Wągrowcu, pracował również nad wychowaniem przyszłych pionierów oświaty na Śląsku. Zmarł 26 stycznia 1922 roku, kilka miesięcy
po tym jak napadła na niego bojówka Organization
Escherei. Pochowany został na cmentarzu
w Wągrowcu. Rok później jego zwłoki przeniesio-

Koncert zakończyły podziękowania oraz obietnice
współpracy pomiędzy gminami.

Po koncercie w kościele członkowie orkiestry i zespołu Forest wraz z burmistrzem Kalet,
przedstawicielami Rady Miasta spotkali się
z przedstawicielami Gminy Chrząstowice na poczęstunku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
Inicjatorom oraz organizatorom koncertu serdecznie dziękujemy.
Anna Kurc
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej
w Chrząstowicach - 30.10.2011 r. został zakończony II etap budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach. Budowa realizowana jest
terminowo. Stan zaawansowania robót – stan surowy zamknięty. Planowany termin zakończenia budowy zgodnie z podpisanym z wykonawcą aneksem nr 1 do umowy to 30.12.2012 r. Gmina na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 2.057.200,00 zł. Koszt całkowity
zadania brutto wynosi 6.985.800,00 zł.

Hala sportowa-pierwszy etap budowy zakończony.

Falmirowice

Dębska Kuźnia

Budowa placu zabaw w Falmirowicach
i Dębskiej Kuźni – 18.11.2011 r. zakończono budowę placu zabaw w Falmirowicach i Dębskiej
Kuźni. W ramach robót dodatkowych w Dębskiej
Kuźni wyremontowano ogrodzenie placu zabaw.
Na realizację tego zadania Gmina uzyska dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i Rozwój
Wsi‖ w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
tj. około 63.000,00 zł. Koszt całkowity zadania
wynosi 154.427,00 zł
Grażyna Karpińska

PIERNIKI PROSTO Z SERCA
Po raz dziewiąty Urząd Gminy Chrząstowice
zorganizował akcję wspólnego pieczenia pierników. 6 grudnia br. w Klubie Samorządowym
w Chrząstowicach spotkały się urzędniczki, sołtyski i liderki sołectw aby wykrawać, piec a następnie lukrować i ozdabiać świąteczne ciasteczka. W
tym roku z okazji swojego święta Panie odwiedził
św. Mikołaj, który dzielnie służył pomocą w kuchennych pracach, a następnie wspólnie z Paniami
śpiewał świąteczne piosenki. Cała akcja trwała od
8.00 do 14.00, w tym czasie wypieczono i ozdobiono ok. 90 piekarskich blach pierników. Słodkości
wraz ze świątecznymi życzeniami trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Anna Kurc

Akcja wspólnego pieczenia pierników w Chrząstowicach
cieszy się dużą popularnością.

SUKCES CHRZĄSTOWICKICH KARATEKÓW

Michał Pająk

Jakub Pawlak
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XII Mistrzostwa Województwa Opolskiego Karate Kyokushin
odbyły się 11 grudnia w sali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego
w Opolu. Młodzi karatecy z gminy
Chrząstowice, na co dzień trenujący
w Dębskiej Kuźni – Jakub Pawlak
z Chrząstowic oraz Michał Pająk z
Dębia - zdobyli Srebrny Medal Mistrzostw w swoich kategoriach wiekowych. Gratulujemy.
Anna Kurc
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INFORMACJA DLA PAJCENTÓW „PANACEUM”
Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu
Zdrowia informujemy, że każdy pacjent zgłaszający się do Przychodni powinien posiadać przy sobie
AKTUALNY dowód ubezpieczenia . W przypadku
jego braku- wizyta u lekarza będzie płatna. Przypominamy również wszystkim pacjentom, chorym
przewlekle czyli posiadających uprawnienia do wypisania recepty z literką „P‖, że powinni dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności pobierania leku, określeniu dawki i rozpoznania choroby. W przypadku jego braku –
recepta będzie wypisana lecz bez oznaczenia „P‖ to znaczy, że lek w aptece będzie droższy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
lub osobisty w Przychodni w Chrząstowicach przy
ulicy Polnej 2b.

Przypominamy, że jeszcze jest dostępna
szczepionka przeciw grypie, apelujemy szczególnie
do pacjentów starszych, chorujących na choroby
serca, cukrzycę, niewydolność krążenia o rozważenie zaszczepienia !!!
Mamy przyjemność poinformować, że w naszej Przychodni przyjmuje lek. med. Grzegorz
Mainka- asystent oddziału Kardiologicznego Szpitala WCM w Opolu. Usługi świadczy w ramach
prywatnego gabinetu kardiologicznego.
W imieniu całego zespołu lekarzy i pielęgniarek NZOZ Panaceum s.c. w Chrząstowicach pragniemy życzyć wspaniałych, Rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz szczodrego, lepszego
Nowego Roku 2012!!!
Iwona Sachanbińska, Elżbieta Markowska –Kardyś

NOWE TARYFY ZA ODPROWADZANIE WODY I ŚCIEKÓW
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:
3

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach 3)

Stawka za 1 m
Odprowadzonych ścieków
w zł
netto 1)

1
8.

8.

2
Grupa I
Odbiorcy odprowadzający
ścieki o charakterze
bytowym
Grupa II
Odbiorcy odprowadzający
ścieki przemysłowe

3
Wartości średnie stężeń:
ChZTCr: 800 mgO2/l

Wartości średnie stężeń:
ChZTCr: 3610 mgO2/l

4

brutto

Stawki abonamentu
w zł (za jeden okres
rozliczeniowy / za
rozliczenie jednego
przyrządu
pomiarowego)

2)

netto 1)

brutto 2)

5

6

7

6,65

7,18

11,75

12,69

Licznik
5,82
6,29
Ryczałt
3,06
3,30
Licznik
5,82
6,29
Ryczałt
3,06
3,30

Wysokość opłat za 1 m³ wody na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (w złotych, netto)
oraz opłatę abonamentową miesięczną stałą:
2012r
- opłaty za wodę
Wszyscy odbiorcy

2,60 zł/m3
(wzrost: 1,96%)
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2012
- stała opłata abonamentowa
2,00 zł/m-c
(wzrost: 0%)
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AKCJA ZIMA 2011/2012
Urząd Gminy informuje, że w przypadku
stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego
przejazd samochodem osobowym należy sprawę tą
zgłosić Sołtysowi a w godzinach pracy Urzędu pod
nr telefonu: 77-4219696 lub 77-4219613. W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu
Drogowego w Dębiu pod nr 77 4219684 (w godzinach od 7.00 do 15.00) a poza tymi godzinami pod
nr telefonu 605424010. Utrzymaniem zimowym
dróg krajowych na terenie gminy (tj. Ozimska
w Lędzinach i Dębskiej Kuźni oraz Opolska czyli
tzw. „obwodnica‖ w Chrząstowicach i nr 94 w Falmirowicach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon interwencyjny 77-4746769 lub 600960911.
Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych

prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby
nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom.
Przypomina się mieszkańcom gminy, że:
1) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz.U.nr 132
poz. 622 ze zmianami) nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości.
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r (Dz.U. z 2004 nr
204 poz. 2086 ze zmianami) o drogach publicznych
nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że usuwanie
śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej
zarządcy.
Informacje znajdują się również na stronie
www.chrzastowice.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń‖ - „Akcja zima 2011/2012‖.
Jan Jakuczek

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2012 ROK
Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 26 października br. zatwierdziła wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m powierzchni - 0,74 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,20 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m powierzchni - 0,23 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m powierzchni użytkowej - 0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej - 17,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m powierzchni użytkowej - 7,31 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m powierzchni użytkowej - 4,39 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, tj.:
- rekreacyjno-letniskowych od 1 m powierzchni użytkowej - 6,85 zł,
- pozostałych budynków od 1 m powierzchni użytkowej - 4,12 zł,
3) od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%.
Felicja Słupik

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania Strażakom, Firmom Wójcik, Księdzu Proboszczowi z Dębia
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w tych ciężkich chwilach
składa
Rodzina Goczoł
październik -listopad-grudzień
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OŚWIATA W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Chrząstowice, przedstawiamy Państwu podstawowe informacje o strukturze, ilości dzieci
w klasach i funkcjonowaniu oświaty w gminie Chrząstowice w roku szkolnym 2011/2012. Na terenie naszej gminy funkcjonują
4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli. Poniżej w tabelach przedstawiamy aktualny stan liczebny uczniów
w poszczególnych szkołach:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach:
Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Razem

17

8

15

10

8

14

72

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu
Klasa O
10

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Razem

6

8

11

8

8

6

58
bez kl.‖0‖
47

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Dębiu – 25 dzieci
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Dańcu:
Klasa O

Klasa I

12

Klasa II

7

Klasa
III

8

Klasa IV

6

Klasa V

8

Klasa VI

11

17

Razem
69
bez kl.‖0‖
57

Liczba dzieci w przedszkolu w Dańcu– 16 dzieci
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni
Publiczna Szkoła Podstawowa:
Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Razem

18

16

13

16

12

21

96

Publiczne Gimnazjum:
Ia

Ib

Ic

IIa

Iib

IIIa

IIIb

IIIc

Razem

21

22

20

23

23

18

14

15

156

Liczba dzieci w przedszkolu w Dębskiej Kuźni – 22 dzieci.
W Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, do którego uczęszcza 50 dzieci,
a w Oddziale Zamiejscowym w Suchym Borze zapisanych jest 24 dzieci.
Co roku uczniowie VI klas szkół podstawowych przystępują do sprawdzianu, którego celem jest sprawdzenie opanowania przez
uczniów kończących szkołę podstawową następujących umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji
i wykorzystywania wiedzy w praktyce umiejętności. Natomiast uczniowie III klas gimnazjalnych przystępują do egzaminu, który
składa się z 2 części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wyniki egzaminów:
Rok szkolny

PSP Chrząstowice

PSP z Oddziałem
Przedszkolnym
w Dębiu

ZSP Nr 1
w Dańcu

ZSP Nr 3
w Dębskiej Kuźni
/PSP/

2008/2009

23,1

23,3

19,3

25,6

2009/2010

29,1

23,0

26,7

23,7

2010/2011

27,1

27,3

25,1

26,5

październik -listopad-grudzień
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W budżecie gminy Chrząstowice utrzymanie oświaty to ok.60 procent wszystkich naszych wydatków. Mając na uwadze malejącą liczbę dzieci i uczniów, konieczne jest podjęcie pewnych działań mających na celu zapewnienie w dalszym ciągu tak szerokiej oferty edukacyjnej, ale również obniżenie kosztów utrzymania wszystkich naszych jednostek.
Sprawdzian po klasie VI:
Rok szkolny

Wyniki w gminie

Wyniki w województwie

Wyniki w kraju

2008/2009

23,3

22,5

22,6

2009/2010

26,5

24,5

24,6

2010/2011

26,5

25,1

25,2

Egzamin gimnazjalny:
Część

Wyniki w gminie

Wyniki w województwie

Wyniki w kraju

humanistyczna

2008/09

2009/10

2008/09

2009/10

2008/09

2009/10

32,4

30,6

31,2

30,2

31,7

30,3

26,8

24,2

25,4

23,4

26,0

23,9

2010/2011

24,8

2010/2011

30,3

2010/2011

25,3

2010/2011

25,3

2010/2011

23,9

2010/2011

23,6

matematyczno
- przyrodnicza
humanistyczna
matematyczno
- przyrodnicza

Powyższe liczby świadczą o tym, że wyniki, które uzyskali nasi uczniowie w gminie są wyższe od wyników osiągniętych
w województwie opolskim, ale również wyższe od wyników osiągniętych w kraju, co niezwykle cieszy. Wynik ten świadczy
o wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych w gminie Chrząstowice. Jednak patrząc na stan liczebny poszczególnych
klas w szkołach podstawowych nasuwa się wniosek, że ta nasza edukacja staje się coraz droższa. Należy więc przeanalizować
inne rozwiązania, które spowodowałyby niższe koszty w gminnej oświacie. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad reorganizacją
oświaty w naszej gminie. Rozważane są zmiany obwodów szkół, tak aby utrzymać istniejące szkoły, a przy tym spowodować
klasy bardziej liczebne. Przy utrzymaniu mniej licznych klas nie będziemy mogli zrealizować zaplanowanych remontów
w jednostkach oświatowych takich jak: termomodernizacje budynków: przedszkola w Suchym Borze, szkoły w Dębiu, szkoły
w Chrząstowicach, placu zabaw w przedszkolu w Chrząstowicach.
W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowany został tylko remont sanitariatów w szkole w Dańcu oraz utworzenie punktu
przedszkolnego w budynku szkoły w Dańcu. W tym punkcie zapewniona zostanie opieka i wychowanie dla dzieci w wieku
przedszkolnym wraz z całodziennym wyżywieniem.
W roku 2012 zostanie ukończona inwestycja - budowa sali gimnastycznej w Chrząstowicach, która będzie udostępniana dla naszych dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrząstowice. Koszt tego zadania inwestycyjnego w latach 2009-2013 wyniesie
6 399 158 zl..
W szkole podstawowej w Dębiu od września 2012 roku zostanie utworzona I klasa dwujęzyczna dla uczniów z całej gminy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą tej szkoły – ulotki dostępne w szkole i urzędzie gminy.
Elżbieta Kaliszan

UCZNIOWIE GIMNAZJUM OTRZYMALI STYPENDIA MARSZAŁKA
12 grudnia br. pięcioro uczniów gimnazjum w Dębskiej Kuźni otrzymało stypendia Marszałka Józefa
Sebesty w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie
uzdolnionych‖. Byli to: Agnieszka Mazur, Dominika Wyrwoł, Karolina Feliks, Melania Zylla i Rafał
Matysek. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów i życzymy im oraz ich rodzicom jeszcze
wielu takich uroczystości. Pozostałych uczniów zachęcamy do większego wysiłku w dążeniu na szczyty.
Krystyna Jakuczek
październik -listopad-grudzień
-9-

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

PROJEKTY UNIJNE W OŚWIACIE
Podsumowanie realizacji projektu
„ Moja szkoła – mój rozwój”
POKL09.01.02-16-051/10
We wszystkich szkołach podstawowych i w
gimnazjum z terenu gminy Chrząstowice dobiega
końca realizacja projektu unijnego pn.‖Moja szkoła
– mój rozwój‖, który realizowany jest od 2 stycznia
do 31 grudnia 2011 roku.
W ramach powyższego projektu we wszystkich
naszych jednostkach zostało zrealizowanych: 1540
godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w tym zajęcia z zakresu matematyki, przyrody,
informatyki, języka angielskiego, a w gimnazjum
zajęcia dodatkowo z fizyki i chemii; 1540 godzin
zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, w tym zajęcia z nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, informatycznych; 768 godzin z zakresu opieki psychologiczno – pedagogicznej w tym
zajęcia socjoterapeutyczne i terapia pedagogiczna,
202 godziny zajęć logopedycznych oraz 160 godzin w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – tutaj
zajęcia o charakterze wyjazdowym do zakładów
pracy, na wystawy, targi edukacyjne - każda szkoła
podstawowa zrealizowała po 5 wyjazdów, a gimnazjum 10 wyjazdów w ramach poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Zgodnie z budżetem projektu za kwotę 29 348,00
zł został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z
oprogramowaniem, telewizory, odtwarzacze dvd,
radioodtwarzacz, rzutnik multimedialny, drukarka.

Ponadto szkoły dysponowały budżetem w
wysokości 3500zł na zakup mebli do gabinetów
psychologiczno-pedagogicznych. Kolejna kwota
w wysokości 3 500 zł została podzielona na 4 szkoły, w celu zakupienia pomocy i materiałów dydaktycznych do małej i dużej motoryki.
W związku z prowadzeniem projektu pn.‖Moja
szkoła-mój rozwój‖ uczniowie w wieku szkolnym
zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności, nabyli
postawy dotyczące przedsiębiorczości, rozwinęli
uzdolnienia językowe, informatyczne, nabyli dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem
obcym oraz nastąpiło niwelowanie wad wymowy,
jak również problemów natury psychologicznej.
Budżet poszczególnych szkół przedstawiał się
następująco:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach –
117 880, 00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębiu –
79 730,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni –
79 700,00 zł
Publiczne Gimnazjum w Dębskiej Kuźni –
87 630,00 zł
Publiczna Szkołą Podstawowa w Dańcu –
80 130,00 zł
Całkowity koszt projektu wyniósł: 445 070,00 zł.

Projekt „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III”
POKL 09.01.02-16-052/11
Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że od
2 stycznia 2012 roku zostanie realizowany projekt
POKL 09.01.02-16-052/11 o nazwie „Radosna
szkoła podstawowa w klasach I-III”. Projekt
skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w klasach I-III. W ramach projektu
zaplanowane zostały zajęcia dydaktycznowyrównawcze min. takie jak: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie wypowiedzi pisemnej,
wspieranie logicznego myślenia, poruszanie się
w przestrzeni i najbliższym środowisku, koordynacja ruchowa, podnoszenie kondycji fizycznej
i zapobieganie wad postawy. W ramach doradztwa
i opieki pedagogiczno-psychologicznej realizowane
będą zajęcia logopedyczne, terapia pedagogicznopsychologiczna,
zajęcia
socjoterapeutyczne.

Projekt „Radosna szkoła podstawowa w klasach
I-III‖ zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych w tym zajęcia dotyczące porozumiewania się w językach obcych, poznawania
świata informatycznego, zajęcia z logicznych gier
matematycznych oraz zajęcia mające na celu poznawanie środowiska i mechanizmów jego działania. W ramach projektu zaplanowane zostały dwa
wyjazdy z cyklu ‖Poznajemy nowe zawody‖.
Ponadto w ramach całego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do wyposażenia kącika
„Radosna szkoła‖, materiały do prowadzenia zajęć
oraz sprzęt multimedialny. Całkowity koszt projektu wynosi 195 062,00 zł.

październik -listopad-grudzień
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PSP DĘBIE SZKOŁĄ DWUJĘZYCZNĄ

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DK NR 46-ODCINEK LĘDZINY-DĘBSKA KUŹNIA
Firma MegaBruk (ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, tel/fax: 34 317-20-77, 310-00-65,
www.megabruk.pl) informuje, że z dniem 12 grudnia br. wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja
ruchu (nr 356/2011) na czas rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku Lędziny-Dębska Kuźnia od km
105-036 do km 108-884. Przewidywany termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA DOT. USUWANIA AZBESTU
Urząd Gminy Chrząstowice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować
będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Osoba fizyczna ponosiła by wówczas jedynie 15% kosztów.
W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków zainteresowanych w terminie do 31.01.2012 r.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój 13 lub pod tel. 77-4 219-696 wew. 103.
październik -listopad-grudzień
- 11 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

PROJEKT „OŻYWIENIE DOMÓW SPOTKAŃ” W GMINIE
Koła DFK naszej gminy od lipca do grudnia
bieżącego roku brały udział w projekcie
„Konsolidierung der Begegnungsstätten‖ —
‖Ożywienie domów spotkań‖. Projekt ten jest realizowany przez VdG, finansowany przez MSW RFN
(BMI Berlin) a rozliczany przez TSKN Opole. Po
raz pierwszy realizowany był w 2010 roku od października do grudnia i okazał trafiony.
Głównymi celami projektu było umocnienie niemieckiej kultury, języka i tożsamości. Forma,
w jakiej zostało to osiągnięte, była różna oraz dopasowana do tematów projektów dozwolonych
przez regulamin. Wystawy, wykłady o niemieckiej
historii, wyjazdy studyjne z aspektem tożsamościowym, które zawsze były połączone z poznawaniem
niemieckiej historii i kultury, animacja językowa
dla dzieci i młodzieży, to tylko niektóre przykłady.
Pozyskiwanie tych środków możliwe było jedynie
za pośrednictwem Animatorów Kultury. W województwie opolskim na rok 2011 wyłonionych

zostało 13 takich osób. Jedną z nich jest Pani Wioletta Skowronek z Falmirowc, która najpierw przeszkoliła zarządy DFK, a następnie przewodniczyła
wszystkim naszym projektom kulturalnym. W naszej gminie oferowano i przeprowadzono wiele
projektów, które miały innowacyjny oraz międzypokoleniowy charakter. Przeprowadzono także projekty otwarte, w których brała udział cała gmina
(np. festyny, jarmarki, wykłady). W ramach
„Konsolidierung der Begegnungsstätten‖ pod opieką Pani Wioletty Skowronek odbyło się w naszej
gminie 14 projektów kulturalnych min. Festyn letni
w Dębiu, I Kartoffelfest w Falmirowicach, Weihnachtsbastel w Dańcu, Wyjazd do Maria Hilf
członków DFK z Chrzastowic, wykład i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Grafa Matuschki w Suchym Borze oraz wiele innych. Dziękuję Pani
Skowronek oraz wszystkim, którzy zaangażowali
sie w przeprowadzenie tych projektów.
Krzysztof Warzecha

Im Namen aller Deutschen Freundschaftskreise in der Gemeinde Chronstau wünsche ich allen Einwohnern
unserer Gemeinde besinnliche und frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2012.
W imieniu wszystkich Kół DFK z Gminy Chrząstowice życzę wszystkim mieszkańcom naszej Gminy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego na zbliżający się rok 2012.
Gemeindevorsitzender der SKGD Chronstau / Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN Chrząstowice
Krzysztof Warzecha

ZAGLĄDAMY DO PRZEDSZKOLA W CHRZĄSTOWICACH
Przychodzących do przedszkola we wrześniu
przedszkolaków powitał zupełnie nowy wystrój
ogrodu przedszkolnego. Teren przed wejściem
ozdobiły oryginalne krzewy, drzewka miniaturki
oraz kompozycje z kamieni. Całość wysypana została żwirkami. Pojawiły się też nowe domki oraz
i inne sprzęty do zabaw w ogrodzie. Jednym z zadań na bieżący rok jest dalsza modernizacja ogrodu. W tym celu został zapisany projekt unijny
"Izba medycyny naturalnej". Od września do grudnia dzieci, często z rodzicami, uczestniczyły w szeregu tradycyjnych oraz nowych imprezach i uroczystościach przedszkolnych. W październiku
przedszkolacy zgłoszeni zostali do konkursu edukacyjnego „Poznajemy dinozaury‖. Prace, wykonane różnorodnymi technikami, m.in. z masy papierowej, kartonu, kolorowego papieru, techniką wydzieranki, rysunku, wylepianki, zawiezione zostały

do „Juraparku‖ w Krasiejowie, który jest jednym z
organizatorów konkursu. Tradycyjnie, także w październiku odbyło się „Święto pieczonego ziemniaka‖. Dla dzieci zorganizowane zostały zabawy
i konkursy, których „bohaterem‖ był ziemniak,
a także ognisko z biesiadą.
W tym roku po raz pierwszy placówka obchodziła Dzień Świętego Marcina, połączony z pasowaniem na przedszkolaka i starszaka. Piętnastego listopada po południu hol przedszkola
zapełnił się dziećmi, ich rodzicami i dziadkami. Z
zapalonymi latarenkami, na czele z orkiestrą, intonując pieśń o Świętym Marcinie ruszono pochodem w stronę kościoła, gdzie wszyscy mieli okazję
zobaczyć nadjeżdżającego na koniu Świętego Marcina w czerwonym płaszczu i hełmie żołnierza
rzymskiego. Na placu kościelnym odegrana została
scenka obdarowania żebraka połową płaszcza przez
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św. Marcina. Wypowiedziane zostały słowa zachęty do nie opuszczania żadnego człowieka w potrzebie. W kościele wszyscy wysłuchali historii życia
św. Marcina i wzięli udział w krótkiej modlitwie.
Każdy częstowany był "rogalami marcińskimi" pieczonymi na tę okazję przez pracowników przedszkola i rodziców wychowanków. Uczestnicy spotkania, poprowadzeni przez św. Marcina na koniu,
zaproszeni zostali do ogrodu przedszkolnego roz-

świetlonego ogniskiem i kolorowymi lampionami.
Tam wychowankowie przedszkola, „pasowani‖
przez Dyrektor Helenę Staniszewską na starszaka
i przedszkolaka, obdarowani zostali „rożkami obfitości‖. Mimo chłodu, w miłej atmosferze, przy
grillu, goście bawili się do późna.
Czwartego grudnia przedszkole, było organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tradycyjnie zorganizowano go w pomieszczeniach należących do OSP Chrząstowice. Na straganach kupującym zaoferowano „uszka‖ i pierogi wigilijne, pierniki, różnego rodzaju kruche ciasteczka, ciasta, suszone owoce, makaron „domowej roboty‖, stroiki i
ozdoby adwentowe i bożonarodzeniowe, a także
dla nabrania sił - zapiekanki, kiełbaski i napoje.
Stragany zapełnione przysmakami i ozdobami adwentowymi i bożonarodzeniowymi, przystrojone
kolorowymi światełkami i lampionami a także nastrojowe kolędy, przyciągnęły wielu mieszkańców
Chrząstowic. Szóstego grudnia przedszkole odwiedził Święty Mikołaj i obdarował nas wspaniałymi
prezentami.
Lidia Ryszkowska

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE?
Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach z siedzibą w Suchym Borze dzięki prężnej współpracy z rodzicami oraz
mieszkańcami wsi, może pochwalić się upiększonym wejściem do przedszkola oraz nowymi
meblami w sali zabaw.
Pod koniec roku szkolnego 2010/11 Rada
Rodziców, wspólnie z całym personelem oddziału
(przy współudziale TSKN), zorganizowała festyn
rodzinny, z którego dochód został przeznaczony na
wyremontowanie wejścia głównego do przedszkola
oraz zakup mebli do bawialni. Dzięki ogromnej
pracy społecznej rodziców, a konkretnie panów:
Piotra Klimek, Roberta Milczarskiego, Huberta
Gaś, Przemysława Bebech, udało się ułożyć kostkę
przed wejściem do przedszkola oraz zasadzić krzewy ozdobne. Ogromne zaangażowanie tych osób
sprawiło, że jesteśmy teraz dumni z tego, jak
wygląda nasze najbliższe otoczenie.
Ponieważ ułożenie kostki odbyło się w czynie społecznym, zgromadzone w czasie festynu
fundusze wystarczyły również na zakup mebli do
sali zabaw. Ze względu na specyfikę sali i konieczność dopasowania mebli do potrzeb zarówno dzieci
(półki na zabawki), jak i nauczycieli (miejsce na
pomoce dydaktyczne), zdecydowaliśmy się zamó-

wić meble na wymiar. Od dwóch lat borykaliśmy
się z ciasnotą w jadalni, którą spowodował fakt dobudowania w jej części zmywalni naczyń. Zakup
nowych mebli do bawialni dał nam możliwość usunięcia starych mebli z jadalni, przemeblowania tej
sali i uzyskania swobody poruszania się po niej
zarówno przez dzieci, jak i przez personel
wydający posiłki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki
którym mogliśmy zrealizować nasze plany: Radzie
Rodziców, tatusiom, Towarzystwu SpołecznoKulturalnemu Niemców oraz personelowi oddziału
w Suchym Borze.
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TURNIEJ COCA COLA CUP W DĘBSKIEJ KUŹNI
12.10.2011 na boisku „Orlik‖ w Dębskiej
Kuźni został rozegrany turniej Coca-Cola Cup. Była to pierwsza runda eliminacyjna rozgrywek.
W turnieju udział wzięły zespoły z Turawy, Zębowic oraz Dębskiej Kuźni. Nasze dziewczyny okazały się bezkonkurencyjne wygrywając wszystkie
mecze. Pierwszy mecz rozegrały zespoły z Dębskiej Kuźni i Turawy. Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem Dębskiej Kuźni (3:1). Bramki strzelały Kamila Blaut (2) oraz Julia Majer. W drugim
meczu nasza drużyna zmierzyła się z zespołem
z Zębowic. Mecz zakończył się pewną wygraną
naszego zespołu 4:0. Przeciwniczki nie mogły znaleźć sposobu na świetnie grającą drużynę z Dębskiej Kuźni. Świetnie dysponowana Kamila Blaut
strzeliła 4 bramki. Mecz naszych gości - Turawa Zębowice zakończył się wynikiem 1:2. W turnieju
udział wzięli również chłopcy, którzy rywalizowali
z zespołami z Turawy i Opola. Niestety przeciwnicy okazali się silniejsi i nasza drużyna nie awansowała do dalszych rozgrywek.
II runda eliminacyjna turnieju Coca Cola
Cup została rozegrana 3 listopada. Mecze zostały
rozegrane w Centrum Sportu w Opolu. W ramach
losowania
drużyna
z
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni trafiła na
zespoły z Niemodlina i Izbicka. Pierwszy mecz rozegrany był z drużyną z Izbicka. Mecz zakończył
się wysoką wygraną 7:0 drużyny z Dębskiej Kuźni.
Bramki dla naszej drużyny strzelały Monika Twardawska (3), Kamila Blaut (2), Julka Majer (1) oraz
Marlena Niesporek (1). W drugim meczu nasze
piłkarki zmierzyły się z drużyną z Niemodlina. Po-

czątek spotkania nie należał do łatwych, ponieważ
bardzo szybko straciliśmy bramkę. Jednak to nie
zdemotywowało naszych zawodniczek, wręcz przeciwnie dziewczyny odzyskały straconą bramkę,
mało tego doprowadziły do równie wysokiej wygranej 5:1. Bramki strzelały: Monika Twardawska,
Paulina Mokwińska, Marlena Niesporek, Julka Majer oraz Kamila Blaut. Na uznanie zasługuje
również gra naszej bramkarki Justyny Twardawskiej i obrońcy Sabiny Bronder, które wykazały się
bardzo skuteczną grą defensywną.
Drużyna z Dębskiej Kuźni dzięki wygranej
zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni
reprezentowały: Justyna Twardawska, Monika
Twardawska, Sabina Bronder, Paulina Mokwińska,
Julia Majer, Kamila Blaut, Marlena Niesporek,
Katarzyna Ciolek, Laura Smandzik, Marzena Kała
i Daria Matner.

Jacek Milewski

POKAZ RYCERSKI W PSP CHRZĄSTOWICE
„Życie i kultura w Średniowieczu‖ - pod
takim hasłem, 16 listopada br., odbyły się pokazy
Grupy Artystycznej Rekonstrukto w Publicznej
Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. Przybyli
rycerze opowiadali uczniom interesujące legendy
i opowieści oraz przedstawili cały rycerski ekwipunek, uzbrojenie i ceremoniał pasowania na rycerza.
Uczniowie zobaczyli jak wyglądały pojedynki
rycerzy i sami mieli okazję spróbowania swoich sił
w walkach pod czujnym okiem instruktorów. Na
sam koniec każdy mógł zostać „zakutym‖ w dyby,
potrzymać rycerski miecz oraz ubrać się w zbroję.
Taka lekcja historii na pewno na długo zostanie
w pamięci uczniów.
Anna Kurc
październik -listopad-grudzień
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SPRZĄTANIE ŚWIATA Z ZIELONĄ LIGĄ
Uczniowie klas IV-VI z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dębiu brali udział w piętnastej
edycji akcji „Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą‖.
Akcja zorganizowana była przez Nadleśnictwo
Opole wspólnie z Fundacją Zielona Liga.
Spod szkoły zostaliśmy przewiezieni autokarem do lasu, tam pod nadzorem leśników uczniowie brali udział w zbiórce śmieci. W czasie sprzątania panowie leśniczy opowiadali o dzikich wysypiskach śmieci, o zagrożeniu, jakie stanowią one dla środowiska i oraz o tym, jak gwałtownie rośnie zaśmiecanie polskich lasów. Następnie pojechaliśmy na teren Strzelnicy Myśliwskiej
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu-Grudzice. Tam nastąpił finał akcji,
wystąpili zaproszeni goście Mira StanisławskaMeysztowicz, Sławomir Brzózek i Anna Tarkowska. Następnie goście zasadzili Drzewo Finału Akcji Sprzątania Świata z Zieloną Ligą i podpisali
certyfikat, który został włożony do butelki i schowany w ziemi pod zasadzonym drzewem. Na uro-

czystość zaproszony został również wokalista
Paweł Kukiz, od którego uczniowie otrzymali autografy. Można było również porozmawiać z leśnikami, policjantami, zrobić sobie zdjęcie z psem
policyjnym i na motorze policyjnym.

Na zakończenie tegorocznej akcji posadzono drzewko.
Anna Woszek

WSPOMNIENIE Z WYCIECZKI ROWEROWEJ DO GÓRAŻDŻY

28 października br. uczniowie klasy V i VI z
PSP Dębie pojechali na wycieczkę rowerową do
Kopalni Wapienia Górażdże. Czekała nas długa, bo
licząca 15 km trasa. Trasa prowadziła przez las,
gdzie rozpoznawaliśmy rośliny z różnych warstw
lasu. Gdy dotarliśmy na miejsce czekał na nas już
pan, który oprowadził nas po ścieżce przyrodniczo
–dydaktycznej i przekazał nam różne interesujące
informacje o kopalni. Dowiedzieliśmy się, że rocznie wydobywa się od 3,5 do 4 milionów ton wapieni. Pozyskiwane w kopalni wapienie górażdżańskie
wykorzystywane są w większości do produkcji

wyrobów wapienniczych. Ale niestety zasoby złóż
kopalni wystarczą na ok. 60 lat. Na terenie Kopalni
Górażdże jest wiele chronionych gatunków roślin i
zwierząt, które mogliśmy obserwować. Aby zminimalizować lub nawet zupełnie wykluczyć przyrodnicze straty związane z eksploatacją surowca
kopalnia uruchomiła ścieżkę przyrodniczodydaktyczną, ukazującą unikatowe walory przyrodnicze tego terenu. Równolegle z eksploatacją prowadzona jest sukcesywna rekultywacja wyrobisk.
W ciągu ostatnich
25 lat zrekultywowano około 400 ha
gruntów, z czego
ponad 300 ha zostało zalesionych.
Mogliśmy zobaczyć sprzęt, na
którym
pracują
pracownicy kopalni, mamy nawet zdjęcia z potężnym samochodem,
przy którym wyglądaliśmy jak mrówki. Największą atrakcją była możliwość zobaczenia wybuchu,
oczywiście z bezpiecznej dla nas odległości. Pełni
wrażeń wróciliśmy rowerami do szkoły.
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POKAZOWA LEKCJA CHEMII W GIMNAZJUM
17 października br., w ramach projektu
"ORLEN School Projekt", przedstawiciele spółki
ORLEN przeprowadzili w ZSP nr 3 w Dębskiej
Kuźni lekcję pokazową z chemii o właściwościach
ropy naftowej. Podczas pokazu uczniowie klas drugich gimnazjum zgłębiali zagadnienia dotyczące
wydobycia i zastosowania ropy naftowej. Tematyka lekcji łączyła się z programem nauczania,
wykraczała jednak nieco poza zakres realizowany
w czasie tradycyjnych lekcji chemii, co pozwoliło
na poszerzenie wiedzy uczniów. Lekcja miała charakter multimedialny, przeprowadzona była
w oparciu o specjalnie przygotowane materiały i
elementy doświadczalne. Uczniowie wykazali duże
zainteresowanie lekcją, uczestniczyli w zajęciach
z wielkim zaangażowaniem, najbardziej aktywni
zostali nagrodzeni płytami DVD.

Nietypowa lekcja chemii cieszyła się dużym
Zainteresowaniem uczniów.
Beata Jędrysiak

PASOWANIE NA UCZNIA ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI
Pasowanie na ucznia to bardzo ważne wydarzenie dla maluchów rozpoczynających swą ścieżkę edukacyjną, dla ich rodziców oraz ich wychowawcy. Uroczystość taka odbyła się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni
w czwartek, 3 listopada br. Przybyli na nią rodzice
i najbliżsi uczniów, dyrektor Krystyna Jakuczek
oraz v-ce dyrektor Barbara Bartek. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tego wydarzenia od początku roku szkolnego, a pomagali im
uczniowie klasy szóstej. Nie było łatwo, oj, nie było! Pierwszaki musiały pokonać czary Złej Wróżki,
która chciała uniemożliwić im owocną naukę w
szkole i wysłać ich do krainy lenistwa. Na szczęście udało im się sprostać zadaniom w Krainach:

Moment pasowania na ucznia to wiele emocji dla dziecka,
jego rodziców i nauczycieli.

Mądrości, Śpiewu, Miłości i Pracy. Dzieciaki pokazały, że pięknie śpiewają, potrafią bawić się z kolegami i koleżankami, są koleżeńskie i uczynne; szanują swoich rodziców, nauczycieli a także kochają
swoją Ojczyznę; wykazały się znajomością figur
geometrycznych i liter. Opowiadały o zaczarowanych słowach z którymi łatwiej w życiu. A wszystko to z ogromnym wdziękiem! Kiedy już pewne
były zwycięstwa… na scenę wkroczyła wróżka
i magicznym pyłem odczarowała dzieci. Zanim nastąpił moment pasowania, uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczystą przysięgę. Największym jednak przeżyciem był sam moment pasowania na ucznia, gdy dyrektor Krystyna Jakuczek dotykając ramienia ucznia symbolicznym ołówkiem,
przyjmowała adeptów w poczet uczniów słowami„Pasuję Cię na Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębskiej Kuźni‖. Pełnią szczęścia i radości przepełnione były oczy dzieci widząc najmilsze
ich sercu osoby - rodziców. Uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy, odblaski i słodycze. W tym
niezwykłym dniu było wiele życzeń dla naszych
pierwszoklasistów. Pani dyrektor życzyła im wielu
sukcesów w nauce, a rodzicom - wiele cierpliwości
w wychowywaniu swoich pociech. Po niezwykle
wzruszającej uroczystości zrobiono pamiątkowe
zdjęcia, uczniowie udali się do klasy na słodki poczęstunek a rodzice konwersowali przy kawie i ciasteczku. To radosne wydarzenie pozostanie długo
w naszej pamięci…

październik -listopad-grudzień
- 16-

Anna Ledniowska

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

GRYFNE DZIOŁSKI Z GMINY CHRZĄSTOWICE
Zespół regionalny działający przy ZSP nr 3 w
Dębskiej Kuźni przyjął nazwę „Gryfne dziołski‖.
Tworzą go uczennice gimnazjum: Sabina Bronder,
Justyna Buhl, Sandra Malek, Maria Orłowska, Dominika Suchanek, Karolina Szmechta, Monika
Twardowski oraz Jolanta Bronder, uczennica ZSZ
w Opolu. Opiekunem muzycznym i akompaniatorem jest nadal p. Józef Raudzis z Opola, bez którego zespół by nie istniał. W roku szkolnym 2010 2011 dziewczyny występowały 19 razy reprezentując szkołę i gminę. Brały udział m.in. w Przeglądzie Zespołów Ludowych „Na ludową nutę‖ w Dobrodzieniu, w otwarciu roku akademickiego Uniwersytetu Ludowego w Gosławicach, w „Śląskim
beraniu‖ w Izbicku, w finale Przeglądu Pieśni Ślą-

skiej w Piekarach Śl. oraz występowały w Bierkowicach z okazji Ogólnopolskiej Wystawy Rolniczej. Zespół przygotował i przeprowadził 5 nabożeństw w gwarze śląskiej w kościele w Chrząstowicach. Nabożeństwa zostały przychylnie przyjęte
przez parafian i proboszcza. Mamy zamiar kontynuować swoją działalność i przygotowywanymi
tekstami przypominać śląskie zwroty i wyrażenia,
których dziś się już nie używa, a młodym uświadomić jak się dołwni u nołs gołdało. Obecny rok
szkolny 2011/2012 zespół rozpoczął występem na
wiejskich dożynkach w Dębskiej Kuźni oraz udziałem w III Przeglądzie Zespołów Ludowych „Na
ludową nutę‖ w Zawadzkiem.
Adelajda Pasoń

„NA LUDOWĄ NUTĘ” W ZAWADZKIEM
III Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę‖ odbył się w dniach 1-2 października w Zawadzkiem.
Pierwszego dnia prezentowały się zespoły śpiewacze, instrumentalne i taneczne, natomiast drugiego
dnia na scenie występowały grupy obrzędowe.
Gminę Chrząstowice reprezentowały: „Gryfne
Dziołski‖ z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz „Dańcaniki‖ i „Danieckie
Śmatyrlołki‖ z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
1 w Dańcu. Opiekunom: Adelajdzie Pasoń, Jackowi Zganiaczowi, Ewie Lysek i Klaudii Ponzie oraz
młodzieży dziękujemy za przygotowanie i gratulujemy udanych występów. Organizatorem przeglądu
była Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.

„Danieckie Śmatyrlołki” podczas występu w Zawadzkiem.
Anna Kurc

POEZJA EICHENDORFFA W BIBLIOTECE CARITAS W OPOLU
„Przeżyć

na nowo poezję i prozę
Eichendorffa‖ - to tytuł spotkania, jakie
odbyło się 23 listopada w Bibliotece Caritas w Opolu. W tym niezwykłym wieczorze literacko - muzycznym uczestniczyli
uczniowie IV, V i VI klasy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dębiu. Poezja
Eichendorffa recytowano w języku polskim i niemieckim. Na zakończenie wystąpiła Anna Wiktoria Swoboda, która
zaprezentowała utwory muzyczne na lutni. Spotkanie odbyło się w ramach 20lecia Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
Maria Kanz
październik -listopad-grudzień
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WIGILIA ŚW. MARCINA W KROŚNICY
Pielgrzymka piesza uczniów, ich
rodziców
i nauczycieli ze szkół
podstawowych i
przedszkoli z Daniec i Raszowa
wyruszyła z Dańca o godz. 15.30.
Pielgrzymkę prowadził św. Marcinem na koniu
oraz orkiestra dęta, która przygrywała znane melodie do marszu. Wędrówka naszej pieszej kolumny
przebiegała w radosnej i bezpiecznej atmosferze,
gdyż eskortował nas policyjny radiowóz. Mieszkańcy Krośnicy wzdłuż całej ulicy Wiejskiej i
Szkolnej, aż do kościoła witali nas przed swoimi
domostwami, a dzieci ze swoimi mamusiami powiększały szeregi pielgrzymki.
Nabożeństwo do świętego Marcina rozpoczęło Misterium o św. Marcinie w języku niemieckim w wykonaniu uczniów IV klasy PSP w Krośnicy. Dzieci i dorośli odśpiewali wiele pięknych
pieśni do św. Marcina. Ksiądz Zygmunt Czech zachęcał dzieci do dobrych czynów, za przykładem
św. Marcina. Na koniec dzieci złożyły ofiarę na
chrześcijan prześladowanych. Następnie cała procesja, za św. Marcinem, udała się do sali gimna-

stycznej przy PSP w Krośnicy, gdzie czekał
wszystkich uczestników ciepły poczęstunek.
Uczniowie każdej ze szkół mieli swoje „pięć minut‖, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Były scenki z życia świętego Marcina,
przysłowia i tradycje z nim związane oraz śpiewy o
Świętym w języku polskim i niemieckim. Były
również wiązanki pieśni śląskich, tańce współczesne oraz utwory muzyczne na trąbkach w wykonaniu uczniów ze szkoły w Dańcu. Nie zabrakło również marcińskich rogali, które cieszyły podniebienia wszystkich dzieci, rodziców i dziadków. Było
bardzo rodzinnie i wesoło, oj działo się, działo.
Uroczystość św. Marcina odbyła się w Krośnicy po
raz pierwszy, ale zapamiętają ją wszyscy mieszkańcy na długo. Zapisze się nie tylko w pamięci, ale
także w kalendarzu imprez. To był naprawdę wspaniały wieczór!!!
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w
uroczystości. Dziękuję sponsorom: TSKN na Śląsku Opolskim - koło Krośnica oraz Urząd Gminy w
Izbicku, za finansowanie poczęstunku i oprawę całości. Dziękuję rodzicom z Dańca, Krośnicy i Raszowej za udział i pomoc przy organizacji imprezy.
Dziękuję Dyrekcji i Nauczycielom szkół w Krośnicy, Dańcu i Raszowej za udział i zaangażowanie.
Irena Janik

MARCINKI W DĘBIU
Obchody dnia świętego Marcina w Dębiu, 13
listopada, rozpoczęły się nieszporami w kościele
parafialnym pw. Narodzenia NMP. Po nabożeństwie ks. Antoni Kaltbach wspólnie z dziećmi przybliżył postać świętego a następnie w asyście strażaków niosących pochodnie, do kościoła wkroczył
sam św. Marcin. Najmłodsi przywitali go piosenkami. Następnie św. Marcin dosiadł swojego konia i
razem z dziećmi i dorosłymi, przy dźwiękach orkiestry dętej z Tarnowa Opolskiego, przejechał ulicą Wiejską przez Dębie. Wszyscy spotkali się na
placu przy klubie wiejskim, gdzie św. Marcin,
zgodnie z legendą, oddał swój płaszcz żebrakowi,
a z gośćmi podzielił się rogalikami. Na wszystkich
zebranych czekał poczęstunek. Spotkanie zostało
zorganizowane przez proboszcza parafii Dębie –
ks. Antoniego Kaltbacha oraz Koło DFK Dębie.
Odbyło
się
ono
w
ramach
projektu
„Konsolidierung der Begegnungsstätten‖ realizowanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych RFN za pośrednictwem
Związku Niemieckich Stowarzyszeń SpołecznoKulturalnych w Polsce.

Rozdawanie marcińskich rogalików.
Więcej zdjęć na www.debie.pl
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UCZENNICE GIMNAZJUM WYRÓŻNIONE
Uczennice gimnazjum w Dębskiej Kuźni, Martina Gebauer (III a) i
Katarzyna Warzecha (III b), znalazły się w gronie laureatów konkursu
„Ze Śląskiem na ty‖. Celem konkursu było kształtowanie i popularyzacja
wiedzy o historii naszego regionu, zbieranie żywych jeszcze w pamięci
starszych pokoleń, przekazów na temat historii rodzinnych, ginącego
rzemiosła, obyczajów, tradycji, legend i podań .
Martina, napisała pracę o muzycznej pasji, która w jej rodzinie
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pracę zadedykowała dziadkowi, który miłość do muzyki zaszczepił dzieciom i wnukom. Kasia opowiedziała o zwyczajach, zabawach, które wypełniają nam święta.
Uczennice i ich nauczycielki p. Jolanta Gawlyta i p. Marta
Mieszkowska - Fit, zostały zaproszone na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbyło się w Łubiańskim Ośrodku kultury 27 listopada br.
Jolanta Gawlyta

UCZNIOWSKIE PREZENTACJE MATEMATYCZNE
7 października br. w Publicznym Gimnazjum
nr 7 w Opolu odbyła się po raz kolejny impreza
matematyczna dedykowana młodym talentom
matematycznym - „Uczniowskie Prezentacje Matematyczne‖. Na dowolnie wybrany temat związany
z matematyką uczniowie z różnych szkół województwa opolskiego przedstawiali przygotowane
przez siebie prezentacje. W wydarzeniu uczestniczył także uczeń klasy IIIb naszego gimnazjum Rafał Matysek. W swojej prezentacji przedstawił

on tematykę figur jednobieżnych, czyli takich, które można narysować jednym pociągnięciem ręki.
Jego praca zawierała ciekawe animacje komputerowe rysujące skomplikowane figury jednobieżne, za
co otrzymał sporo oklasków od widowni. Na zakończenie rozdano dyplomy, nagrody oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie, które na pewno przysłuży się do utrwalenia miłych wspomnień związanych z tym spotkaniem młodych fascynatów
matematyki.
Bożena Koksa

ANDRZEJKI W DAŃCU
Andrzejki w ZSP nr 1 w Dańcu upłynęły pod
znakiem dobrej zabawy. 25 listopada br. odbyła się
nocka w szkole. Na uczniów czekało wiele wrażeń
autorkami których były nauczycielki: Jolanta Jokiel, Krystyna Kaliciak, Klaudia Ponza i Sabina
Fąfara. Zaczęło się od podchodów przy świetle latarek, podczas których uczniowie zbierali koperty z
zadaniami. Ich rozwiązanie pozwoliło im odnaleźć
skarb – „worek cuksów‖- ukryty w bibliotece i
strzeżony przez „złowieszczego Mariana‖ (szkielet
kościotrupa). Następnie rozpoczęła się wspólna
biesiada przy „ognisku w świetle świec‖. Zebrani
w sali korekcyjnej uczniowie śpiewali piosenkę
„Noc z upiorem‖, opowiadali straszne historie ze
śmiesznymi zakończeniami. Nie obyło się także
bez wróżb. Całonocnym ekscesom nie było końca.
Młodsi (uczniowie klas II i III) „padli‖ jako pierwsi
(zasnęli około pierwszej w nocy). Starsi walczyli
ze snem i zmęczeniem do samego rana. Półprzy-

tomni, ale szczęśliwi uczestnicy nocy
z
wróżbami i duchami, opuszczając mury szkolne
planowali już przyszłoroczny nocleg.

Nocka w szkole to zawsze moc atrakcji dla dzieci.
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(PRZED)ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA
Kiermasz ozdób świątecznych, stoiska z domowymi wypiekami, kawa cynamonowa i pieczone jabłka – te i wiele innych pyszności oraz atrakcji
czekało na wszystkich, którzy odwiedzili 4 grudnia
br. klub wiejski w Falmirowicach. Po raz szósty
odbył się tam jarmark bożonarodzeniowy. Wśród
dzieci najwięcej emocji wzbudziło spotkanie z Mikołajem. Co odważniejsi mówili wierszyki, najstarsi musieli odpowiedzieć na pytania związane ze
świętami - nikt nie wyszedł bez słodkiego upominku. Dla najmłodszych urządzono również kącik
majsterkowania ozdób świątecznych, gdzie dzieci
wycinały, malowały i kleiły gwiazdki z papieru. Na
zakończenie wystąpił duet „Dominika i Janusz Żyłka‖, który swoim repertuarem wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Jarmark zorganizowało
koło DFK Falmirowice przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych
w Polsce.

Jarmark bożonarodzeniowy w Falmirowicach.

Również 4 grudnia odbyło się spotkanie
adwentowo-bożonarodzeniowe w Chrząstowicach.
Dla zebranych w klubie samorządowym gości program artystyczny przygotowały dzieci z Ochronki
Sióstr Służebniczek oraz dzieci z „Bastelstube‖
działającej przy DFK Chrząstowice. Wystąpiła
również Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Chrząstowice. Spotkanie zakończył wspólny śpiew
przy akompaniamencie Jerzego Kochanka. Przy
klubie, w remizie OSP odbywał się natomiast jarmark świątecznych ozdób i wypieków. Chętnych
do nabycia i degustacji nie brakowało. Weihnachtsfeier zorganizowany został przez Koło DFK Chrząstowice przy wsparciu finansowym Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej
Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce,
natomiast jarmark przygotowało Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach.

Weihnachtsfeier w Chrząstowicach.

Wieczór adwentowy dla seniorów zorganizowała 6 grudnia Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chrząstowicach. Coroczne spotkanie w którym
udział wzięli również Wójt Gminy Helena Rogacka, Zastępca Wójta Florian Ciecior, Sekretarz Gminy Brygida Dulęba oraz Przewodniczący Rady
Gminy Chrząstowice Wilibald Niesłony, na trwałe
wpisało się w kalendarz imprez organizowanych
w tej placówce. Specjalnie na tę okazję uczniowie
wraz z nauczycielami przygotowali okolicznościowe występy i własnoręcznie wykonali upominki.
Poczęstunek dla gości zorganizowali rodzice dzieci
uczęszczających do chrząstowickiej podstawówki.
Dziękujemy za piękne występy oraz zaangażowanie rodziców i pracowników szkoły.

Spotkanie dla Seniorów w Publicznej Szkole Podstawowej
w Chrząstowicach.
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6 grudnia to dzień, na który szczególnie czekają wszystkie dzieci. W tym właśnie dniu Święty
Mikołaj odwiedza szkoły, domy oraz kościoły
i obdarowuje prezentami. W Publicznej Szkole
w Chrząstowicach Mikołaj odwiedził uczniów
i pracowników szkoły przed południem. Wszyscy
zapewniali go o tym, że w pełni zasłużyli na upominek, a na dowód tego wręczali Świętemu laurkę,
śpiewali piosenkę lub recytowali wierszyk. Od każdego Mikołaj otrzymał dobre słowo za co odwdzięczył się workiem pełnym słodkości. W Dębiu
Święty Mikołaj zawitał do kościoła. Dzieci przywitały go piosenką, a Święty wraz z towarzyszącymi
mu Aniołkami obdarował je słodyczami.
Swojski makaron i kiełbasy, ozdoby świąteczne, recznie wykonane kartki świąteczne, pierniki i inne pyszności – wszystko to można było degustować i nabywać 11 grudnia br. na jarmarku bożonarodzeniowym w Dańcu. Impreza odbyła się po
raz drugi i cieszy się coraz większą popularnością
wśród mieszkańców sołectwa i ich gości. Imprezę
rozpoczęły występy artystyczne uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dańcu. Potem
świąteczne utwory zaprezentowała Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z gminy Chrząstowice. Spotkanie
zakończyło kolędowanie z zespołem Sherwood.
Weihnachtsmarkt zorganizowało Koło DFK Daniec przy wsparciu finansowym Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

historię związaną z legendarnym świętym, a dzieci
odpowiadały na pytania związane z tradycjami
adwentowymi i świętami Bożego Narodzenia. Nie
obyło się bez piosenek i wierszyków dedykowanych Mikołajowi, za co dzieci otrzymywały drobne
prezenty. Spotkanie zorganizowało Koło DFK
Dębie.

Spotkanie z Mikołajem w Dębiu.

W Suchym Borze 11 grudnia DFK Suchy
Bór/Derschau zorganizowało „Adventsgeschichten
und Bastelnstube―. Dzieci wysłuchały opowiadań
związanych z tradycjami adwentowymi w Niemczech, zobaczyły jak wyglądają jarmarki bożonarodzeniowe oraz poznały historię związaną z największymi i najstarszymi Weihnachtsmarkami. Potem przystąpiły do bastlowania - same wykonały
ozdoby świąteczne i ubrały choinkę. Na koniec
dzieci odwiedził św. Mikołaj i podarował każdemu
drobny prezent. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem ZNSSK w Polsce.

Weihnachtsmarkt w Dańcu.

Również 11 grudnia odbyło się spotkanie ze
świętym Mikołajem w klubie Wiejskim w Dębiu.
Święty, mimo braku śniegu, przybył z workiem
pełnym prezentów. Upominków nie zabrakło ani
dla dzieci, ani dla dorosłych. Zanim jednak Mikołaj
obdarował mieszkańców Dębia, opowiedział im
październik -listopad-grudzień
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NASI JUBILACI
9 listopada 2011r. w Niwkach odbyło się spotkanie jubilatów z naszej gminy z okazji Jubileuszu
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Święto jubilatów
otworzył występ zespołu „Gryfne dziołski‖ prowadzony przez Panią Adelajdę Pasoń, przy akompaniamencie akordeonu pana Józefa Raudzisa.
Dziewczęta zaśpiewały stosowne do okazji piosenki o miłości, zalotach, ślubach i weseliskach. Po
części artystycznej jubilaci poczęstowani zostali
smacznym obiadem oraz deserem przygotowanym
przez obsługę Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.
Podczas posiłku toczyła się rozmowa o miłości, małżeństwie, dbaniu o uczucie, szacunku, cierpliwości – o tym wszystkim, co tworzy trwały
i szczęśliwy związek mimo różnych życiowych
okoliczności, tych szczęśliwych i tych smutnych.
Nie brakło przy tym opowieści o życiu, refleksji i
rad – ale też żartów i anegdot, bo przecież przeciw-

29 września br.
90-te urodziny obchodziła
Pani Maria Cebula z Dańca
(na zdjęciu z rodziną).
Wszystkiego najlepszego!

ności losu łatwiej znosić z uśmiechem na ustach.
Jubilatom składali życzenia, gratulacje oraz
wręczali kwiaty Wójt Gminy Chrząstowice Helena
Rogacka, Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice Wilibald Niesłony, Zastępca Wójta Florian
Ciecior oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska.
Wszystkim Dostojnym Jubilatom jeszcze raz
życzymy wszystkiego najlepszego na dalszej drodze wspólnego życia, a także dziękujemy za udział
w spotkaniu – za ciekawą rozmowę, refleksję
o małżeństwie i dobry humor w czasie spotkania.
Przytoczmy na koniec przepis jednego z jubilatów na długoletnie, zgodne małżeństwo: „Po ślubie umówiłech się z żoną tak, że łona baje trzimać
gelt, a joł bana trzimoł pysk!”. Widząc uśmiechnięte twarze małżonków na spotkaniu – rada nader
skuteczna...

Złoci Jubilaci od lewej: Róża i Eryk Mika, Antonia i Paul Smuda,
Agnieszka i Hubert Cichoń, Krystyna i Karol Krajczy,
Elfryda i Gerard Świtała, Maria i Józef Mularczyk, Helena i Henryk Ponza,
Krystyna i Adam Grobliccy,

26 grudnia br.
sześćdziesiątą
rocznicę ślubu obchodzą
Państwo
Helena i Jerzy Spyra
z Chrząstowic.
Gratulujemy i życzymy
wszelkiej pomyślności.

Wszystkich jubilatów, którzy nie zawierali związku małżeńskiego w
Urzędzie Stanu Cywilnego w
Chrząstowicach, prosimy o powiadomienie o dacie swojego jubileuszu
50-lecia małżeństwa w danym roku
(a także, jeśli miał on miejsce w latach poprzednich) nr tel. 774219613, wew. 112 lub 102.
Małgorzata Karasiewicz –Wysińska
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Z KRONIK PANA KONRADA
Najpiękniejszy czas w roku
Święta Bożego Narodzenia, albo też
„Gody‖ są najpiękniejszymi świętami w roku. Wigilię nazywa się również „dniem tysiąca cudów‖.
Urok i znaczenie tych świąt przemawia do każdego
z nas – zarówno do mieszkańców wsi, jak i mieszkańców miast.
Okres świat rozpoczyna Adwent. Nasze
„Starki‖ opowiadały, że w tym czasie na polach
i miedzach lołtają świeczniki. Mają to być dusze
tych zmarłych, którzy kiedyś za życia przeorywali
sąsiedzką miedzę z chęci powiększenia swojego
pola i po śmierci muszą pokutować jako
świeczniki.
Najbardziej uroczysty dzień to Wigilia –
Wilijoł. Już wcześnie rano trzeba było „chrobołka
zalołć‖ małym kieliszkiem wódki, coby nie gryzł
przez cały rok. Kiedy na niebie ukazuje się pierwsza gwiazdka cała rodzina przystępuje do stołu,
zaczynają – stojąc – modlitwą dziękczynną za
wszelkie łaski otrzymane w starym roku. Jeszcze
dziś wszyscy wierzą, że jeśli by ktoś wszedł do
mieszkania podczas kolacji wigilijnej to w następnym roku umrze jeden z domowników. Toteż najczęściej mieszkanie zamyka się na klucz.
Potrawy są w tym dniu bardzo różnorodne:
gier muska, fasola, groch z kapustą, szymionka,
makówka, ryba i śledzie. Talerze i miski położone
są na stole, na słomie. Przy stole zostawia się jedno
miejsce wolne, żeby pożywiły się również te dusze,
które poszły z tego domu.
Po kolacji matka otwiera drzwi do pokoju
zapalając uprzednio choinkę i zaprasza wszystkich
domowników, bo „przyszło dzieciątko‖. Każdy pod
choinką ma swój podarunek. Potem ojciec razem z
dziećmi biorą słomę ze stołu i idą do ogrodu. Tam
obwiązują drzewka owocowe – ma to zapewnić
dobry urodzaj w nowym roku. Nastoletnie dziołchy
zamiatają w izbie podłogę – od drzwi do środka
izby, następnie zbierają śmieci do fartucha i wysypują na placu nasłuchując z której strony pies będzie szczekał, bo z tej strony przyjdzie ukochany.
Natomiast chłopcy urządzają wielką strzelaninę
korkami, karbidem i starymi „podpołlowkami‖.
Miało to wypędzić czarownice i złe demony z domu oraz zabić owady na drzewkach owocowych.
Stary pszczelarz zaś puka do każdego ula mówiąc:
„pscółki – Chrystus nam się narodził‖. W tą jedyną
noc zwierzęta „radzą‖. Jeden gospodarz podobno

schował się w chlewie i wysłuchał, jak
„gwiazdula‖ powiedziała do „krasuli‖, że gospodarz po świętach umrze –jak to chłop usłyszał od
razu go szlag trafił.
Według starego zwyczaju wszystkie zwierzęta domowe coś z tego stołu wigilijnego otrzymują. Psu zaś daje się dodatkowo cebuli i czosnku,
„coby nie był zły‖.
W okresie adwentu i świąt ludzie na wsi obserwują ściśle pogodę i prognozują, jaka ona będzie w przyszłym roku: „Kiedy w Gody mróz zaczyna, na Wielkanoc będzie chlapanina‖,
„Barbórka po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie‖,
„Zielone Boże Narodzenie, Wielkanoc biała to z
pola pociecha mała‖.
Ukoronowaniem świąt jest nocna Pasterka.
Kościół przekazuje nam, że Chrystus narodził się
nie w pałacu, ale w stajence, wśród bydła i pastuchów.
Zachowujmy uroki tej dawnej kultury ludowej, która przekazywana była z ust do ust aż do
naszych czasów. Czas płynie nieubłaganie. W sylwestrową noc słyszymy w kościele na pożegnanie
ze starym rokiem: „Nie tak bystro płynie rzeka jak
nam prędko czas ucieka‖. I nawet już w święta
dzień jest dłuższy „o kurzą stopkę‖ a na Nowy Rok
– „o barani skok‖.
Bawiąc się na sylwestrowym balu o północy, kiedy dzwony kościelne oznajmują Nowy Rok
winszujemy sobie wszystkiego dobrego, zdrowia
i pomyślności.

Stajenka w kościele Narodzenia NMP w Dębiu.
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ZAKŁAD HYDRAULICZNY
Polecamy swoje usługi:

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Helena Waroch

Instalacje centralnego ogrzewania:
nowe 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

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

MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE

Anna Rychlikowska
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu


Zabiegi pielęgnacyjne twarzy



Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne



Henna i regulacja brwi



Depilacja ciepłym woskiem



Pedicure, manicure



Manicure hybrydowy



Makijaż: dzienny, okazjonalny



Paznokcie żelowe

ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Zapraszam
tel. 506 528 595

październik -listopad-grudzień
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

TAŃCOMANIA

tel. kom. 695-607-393
tancomania@wp.pl

Biuro Rachunkowe
Agnieszka Karasiewicz
Falmirowice, ul. Wiejska 63
tel. kom. 603 47 37 98
Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa
małych i średnich firm:

► 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

- 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

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
-październik -listopad-grudzień
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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 plecy. 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”

-październik -listopad-grudzień
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organizujemy

UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE, PRZYJĘCIA RODZINNE,
WESELA, KOMUNIE, BANKIETY ORAZ STYPY







▪
▪
▪
▪
▪

Bar "CENTRUM"
Paweł Duda
Chrząstowice
ul. Ozimska 8
46-053 Chrząstowice
tel. 77/ 4219 064
Kom. 501036324

obiekt na terenie zamkniętym
parking na terenie obiektu
110 miejsc konsumpcyjnych
sala klimatyzowana
lokal dla niepalących
pokoje gościnne

kawa
desery lodowe
ciasta
wina gronowe
koktajle

W weekend serwujemy obiady i kolacje

ORGANIZUJEMY ZABAWĘ SYLWESTROWĄ Z ZESPOŁEM TRIO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Prowadzimy PUNKT WYMIANY BUTLI GAZOWYCH
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http://www.chrzastowice.pl
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