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Gdy nadejdą Święta,  

niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi,  

a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia.  

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku  

życzy Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior  

Rada Gminy Chrząstowice 

oraz pracownicy samorządowi 
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UROCZYSTOŚĆ W CHRZĄSTOWICKIM PRZEDSZKOLU 

 "Wychowanie przez gotowanie. Akademia ma-

łego kucharza" - książkę pod takim tytułem wydało 

Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach. 23 listopada  

br. odbyła się uroczysta promocja książki połączona      

z otwarciem "Ziołowego Kącika Dydaktyczno-

Relaksacyjnego". Wydarzenie wzbogaciły występy 

artystyczne oraz degustacja potraw z przepisów              

zamieszczonych w książce.  

 Uroczystość rozpoczęła prezentacja multime-

dialna, w której podsumowano kilkuletnie działania 

podejmowane w chrząstowickim przedszkolu na rzecz 

zdrowego odżywiania się w ramach prowadzonej inno-

wacji pedagogicznej pod tytułem "Wychowanie przez 

gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez 

świadome i aktywne działania - kształtowanie postaw 

prozdrowotnych”. Następnie goście zwiedzili sale 

przedszkolne oraz kuchnię, której serce stanowi stary, 

jednak nadal używany piec kaflowy. Potem odbyło się 

otwarcie „Ziołowego kącika dydaktyczno-

relaksacyjnego” wykonanego w ramach projektu dofi-

nansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego. 

Symboliczną wstęgę przecięli: Wicewojewoda Opolski 

Violetta Porowska, Wójt Gminy Chrząstowice Florian 

Ciecior, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek,           

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Izabela 

Damboń-Kandziora, Prezes Opolskiego Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Tomasz Kosmala 

oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowi-

cach Helena Staniszewska wraz z dwójką                           

przedszkolaków.  
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany 

jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że po-

datek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazy-

wana w ramach tego podatku wpływa więc na poprawę jakości życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, 

przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Apelujemy zatem do osób miesz-

kających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie. 

Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnóstwa cza-

su. Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie in-

ternetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych np. 

miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można 

dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

 

Anna Kurc 

 Druga część uroczystości była prawdziwą ucztą 

dla ducha i ciała. Najpierw wystąpiła Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka 

Zganiacza, a następnie sceną zawładnęły przedszkola-

ki. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Chrząstowi-

cach oraz Oddziału Zamiejscowego w Suchym Borze 

zaprezentowały układ taneczny „Motyle” (dzięki które-

mu zdobyły tytuł Mistrza Polski w kategorii przedszko-

li podczas „Tańca z gwiazdkami”), inscenizację autor-

skiego wiersza pt. „Bajka dla mamy i taty” oraz taniec 

„Chocolate choco choco” w oparciu o metodę            

aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. 

Wystąpiły też absolwentki przedszkola, Dominika  

Mazur i Sabina Szczęsny. Na zakończenie odbyła się 

degustacja potraw z przepisów zamieszczonych          

w książce „Wychowanie przez gotowanie. Akademia 

małego kucharza”. Wydarzenie poprowadziła Domini-

ka Bassek.  

 Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że         

w przypadku stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie 

na drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego 

przejazd samochodem osobowym należy sprawę          

zgłosić Sołtysowi, a w godzinach pracy Urzędu pod     

numerem telefonu: 77 421-96-96 lub 77 421-96-13.          

W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach          

powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu 

Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421-96-84          

(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 Chrzą-

stowicach i nr 94 w Falmirowicach ) zajmuje się Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu 

posiadająca telefon interwencyjny 77 474-67-69, 

602156703 lub 608072438.  

 Wszystkich właścicieli pojazdów samochodo-

wych 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 gmi-

nach z dnia 13 września 1996 r nakłada na właścicie-

li posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości. 

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicz-

nych nakłada na właścicieli gruntów przyległych do 

drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że usuwanie 

śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej             

zarządcy. 

AKCJA ZIMA 2017/2018 
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Leokadia Król 

Anna Talaga 

Jan Jakuczek 

Uchwałą nr XXVII.205.2017 z dnia 22 listo-

pada 2017 roku Rada Gminy Chrząstowice ustaliła 

roczne stawki podatku od środków transportowych, 

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Uchwalono minimalne podwyżki, średnio w wysokości 

1,9 %. Przedmiotem opodatkowania są samochody 

ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą               

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 

3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę               

całkowitą od 7 ton oraz autobusy. 

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i 

naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

STAWKI PODATKU W 2018 R. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 22 listopada 2017 r. 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 m2 powierzchni - 0,83 zł (stawka dotychczasowa – 0,81 zł), 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,59 zł (stawka dotychczasowa – 4,50 zł), 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł (stawka dotychczasowa – 0,34 zł), 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 

tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgod-

nie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,00 zł (stawka dotychczasowa – 1,00 zł); 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,73 zł (stawka dotychczasowa – 0,72 zł), 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-

tych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,94 zł (stawka dotychcza-

sowa – 18,59 zł), 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,00 zł (stawka dotychczasowa  – 7,86 zł),  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-

tych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,69 zł (stawka dotychcza-

sowa – 4,61 zł), 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego, tj.: 

 - rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,76 zł  

 (stawka dotychczasowa – 7,62 zł), 

 - pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,88 zł  

 (stawka dotychczasowa – 4,79 zł), 

3) wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka   

     dotychczasowa – 2 %). 

 

 W listopadzie firma TAURON  Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu zakończyła montaż dodatkowych opraw 

oświetlenia ulic w ramach odtworzenia majątku oświetleniowego z odpisu amortyzacyjnego. Dodatkowe lampy      

zainstalowano w następujących punktach : 

- Suchy Bór – ul. Szkolna – ostatni słup; 

- Dębska Kuźnia - ul. Leśna – słupy nr 341, 343; 

- Dębie - ul. Wiejska – słup nr 7; 

- Dąbrowice – ul. Opolska – słup nr 15; 

- Falmirowice – ul. Krótka – słup nr 4, ul. Szkolna – słup nr 60 i  ul. Ozimska -  słup nr 183; 

- Lędziny – ul. Szkolna – słup nr 14. 

Wszystkie oprawy są ledowe i oprócz pierwszej z wymienionych posiadają moc 30 W. Oprawa zainstalowana              

w Suchym Borze przy ul. Szkolnej posiada moc 60 W. 

DODATKOWE LAMPY ULICZNE 
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oprac. Małgorzata Jagos 

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICE” 

 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości           

Dąbrowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na  obszarach wiejskich”, objętego PROW 

na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa            

i Rozwoju Wsi. 

Celem operacji jest poprawa standardu życia mieszkańców Dąbrowic oraz wsparcie lokalnego rozwoju poprzez  

budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6,19 km i stworzenie możliwości przyłączenia się do w/w sieci. 

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami w Dąbrowicach z tranzytem kanalizacji przez Dębie 

do Dębskiej Kuźni.  

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Zakończenie inwestycji planuje się w marcu 2019 roku. 

 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NIWECKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI” 

 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w  Dębskiej 

Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 

2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie               

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem operacji jest poprawa standardu życia mieszkańców, wsparcie lokalnego rozwoju, zwiększenie dostępności, 

poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz komunikacji pomiędzy drogą gminną a powiatową i wojewódzką 

oraz poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę i podniesienie parametrów technicznych drogi gminnej                

o nr  103472 O ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni wraz z obrębem skrzyżowania z drogą powiatową o  nr 1714 O              

ul. Wiejską. 

Projekt obejmuje odwodnienie, wzmocnienie wytrzymałości – nośności drogi i poprawę warunków bezpieczeństwa 

poprzez budowę chodnika i progu zwalniającego oraz oznakowania. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiąza-

nia podstawowych problemów komunikacyjnych, czyli skróci czas przejazdu mieszkańców z jednostek osadniczych 

(Chrząstowice, Niwki, Dębie, Dębska Kuźnia) do obiektów użyteczności publicznej, zmniejszy koszty eksploatacji 

pojazdów, wypadkowość, poprawi warunki bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczególnie dzieci i młodzieży 

udającej się do szkoły, na boisko i plac zabaw, wpłynie na wzrost komfortu jazdy dla ruchu oraz płynności ruchu,          

a także poprawi parametry techniczne drogi, jak i wzmocni istniejącą konstrukcję drogi. Przebudowa drogi spowo-

duje zwiększenie jej dostępności dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy oraz usprawni ruch pojazdów 

jadących w kierunku Opola i Częstochowy. 

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji. 

Zakończenie inwestycji planuje się w maju 2018 r. 
oprac. Małgorzata Jagos 
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE W 2017 ROKU 

 Budowa oświetlenia 

Zrealizowano kilka zadań 

związanych z budową 

oświetlenia ulicznego: 

- w Dańcu przy ul. Krośnic-

kiej – budowa 2 latarni za 

20.664,00 zł, 

- w Niwkach przy ul. Dębo-

wej – budowa 6 latarni za 

61.992,00 zł, 

- w Lędzinach przy ul. 

Szkolnej – opracowanie 

projektu na 4 latarnie           

i budowa 1 latarni za 

12.300,00 zł w ramach    

funduszu sołeckiego, 

- w Falmirowicach przy         

ul. Leśnej i Dębskiej – budowa 2 latarni za 16.300,00 zł 

w ramach funduszu sołeckiego. 

Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu  

w Dębiu w ramach funduszu sołeckiego 

W lipcu odebrano roboty związane z przebudową        

parkingu przy cmentarzu w Dębiu. W ramach zadania 

zdemontowano stare ogrodzenie, usunięto korzenie       

i warstwę gruntu oraz wykonano podbudowę o gr. 40 

cm na powierzchni 240 m2, a następnie tę powierzchnię 

wyasfaltowano. Posadowiono także na obrzeżach beto-

nowych na długości 48 m ogrodzenie panelowe ocyn-

kowane i pomalowane. Wartość całej inwestycji 

to 28.405,29 zł. 

Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem 

przedszkola, a terenem cmentarza w Suchym Borze  

w ramach funduszu sołeckiego 

W tym samym czasie zostały odebrane roboty związane 

z remontem miejsc postojowych pomiędzy przedszko-

lem, boiskiem, a terenem cmentarza. Prace polegały na 

wysypaniu grysem na grubość 3 cm powierzchni ok. 

760 m2 i jej wyrównaniu, a także ponownym ułożeniu 

obrzeży po stronie cmentarza na dł. 9 m. Koszt             

inwestycji to 3.000,00 zł.  

Budowa studni głębinowej na SUW w Dębskiej Kuźni 

Także w lipcu zakończono pra-

ce związane z budową studni 

głębinowej nr 2a na Stacji 

Uzdatniania Wody w Dębskiej 

Kuźni. Zakres prac budowla-

nych dla tego zadania obejmo-

wał m.in. odwiert otworu      

studziennego o głębokości 82 

m, wykonanie nowych rurocią-

gów wody surowej pomiędzy 

studnią 2a i halą filtrów, wyko-

nanie zasilania energetycznego i instalacji AKPiA, 

montaż pompy głębinowej o mocy 13kW i wydajności 

100 m3/h oraz montaż termicznej obudowy studni.  

Nowa inwestycja zabezpieczy rosnące zapotrzebowanie 

na wodę pitną w Gminie Chrząstowice, odczuwalne 

szczególnie w okresie letnim. Koszt to 175 989,00 zł,        

z czego 115 989,00 zł w zakresie budowy otworu stu-

dziennego pochodziło z budżetu Gminy Chrząstowice, 

60 000,00 zł na zakup pompy, orurowanie i uzbrojenie 

studni przeznaczyła PLADA Sp. z o.o. 

Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum 

w Urzędzie Gminy Chrząstowice 

We wrześniu zakończono realizację zadania pn.: 

„Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum 

w Urzędzie Gminy Chrząstowice”. W ramach inwesty-

cji ocieplono cały budynek, wymieniono stolarkę 

okienną i drzwiową, wydzielono 4 pomieszczenia dla 

archiwum i 4 pomieszczenia magazynowe, doprowa-

dzono instalację C.O. z głównego budynku Urzędu 

Gminy, wymieniono instalację elektryczną 

i zamontowano instalację klimatyzacyjną. Koszt inwe-

stycji to 262.508,19 zł. 

Odnowienie elewacji i ocieplenie  

ostatniej ściany klubu wiejskiego w Falmirowicach 
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 Na ukończeniu są prace związane z ociepleniem 

tylnej ściany klubu wiejskiego w Falmirowicach 

o powierzchni ok. 180 m2 oraz nałożeniem na nią tynku 

mineralnego. Jest to kontynuacja zadania z poprzednich 

lat. W 2014 ocieplono dwie ściany, w 2015 – jedną. 

Wartość ocieplenia ostatniej ściany to 22.140,49 zł. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Dąbrowice 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości     

Dąbrowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię            

odnawialną i w oszczędzanie energii”. 
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa             

i Rozwoju Wsi 

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej, polegającej na budowie tranzytu              

z Dębskiej Kuźni przez Dębie do Dąbrowic. Do marca 

2019 r. planuje się wykonanie 58 przyłączy kanaliza-

cyjnych w Dąbrowicach. Łączny koszt całej inwestycji 

to ok. 3,5 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie            

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

wynosi 63,63 % kosztów inwestycji.  

Rozbudowa zaplecza sportowego  

na boisku w Chrząstowicach 

Od początku roku trwają prace związane z rozbudową 

zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach.     

W kwietniu odebrano roboty obejmujące stan surowy 

zamknięty. Obecnie na ukończeniu są prace związane   

z montażem konstrukcji nośnej rozbudowy zaplecza 

zawierającej schody, podest oraz balustradę. Częścio-

wo całą inwestycję związaną z rozbudową zaplecza 

sportowego finansuje Gmina, natomiast część robót 

prowadzona była do tej pory w ramach czynu społecz-

nego przesz Stowarzyszenie 1.FC Chronstau – Chrzą-

stowice oraz zaprzyjaźnione firmy. Przeznaczone środ-

ki z budżetu Gminy na tę inwestycję do końca 2017 r. 

będą wynosiły 126.823,09 zł. 

„AKTYWNA TABLICA” 

Małgorzata Jagos 

 Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że cztery 

publiczne szkoły podstawowe, dla których organem              

prowadzącym jest gmina Chrząstowice otrzymały              

w 2017 roku wsparcie finansowe na zakup pomocy              

dydaktycznych w ramach rządowego programu                    

pn. „Aktywna tablica”. 

 Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 56 000,00 zł, przy wkładzie własnym            

gminy w wysokości 14 000,00 zł. 

 W ramach tego programu szkoły zakupiły tablice 

interaktywne, projektory, zestawy głośników oraz                 

interaktywne monitory dotykowe. Nowy sprzęt wykorzy-

stywany będzie podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalek-

cyjnych. Będzie służył do aktywnego rozwiązywania 

zadań matematyczno-przyrodniczych, prezentacji do-

świadczeń, oglądania przedstawień teatralnych, filmów 

edukacyjnych oraz pracy na programach edukacyjnych. 

 Chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacja-

mi z gminy Chrząstowice? Chcesz wiedzieć, jakie         

wydarzenia są planowane, zobaczyć relacje z imprez 

organizowanych na naszym terenie? Zapisz się do  

newslettera gminy Chrząstowice, a wszystkie informa-

cje otrzymasz na maila. Wystarczy odwiedzić 

www.chrzastowice.pl, kliknąć w zakładkę „Zapisz się 

do newslettera” (menu z lewej strony), wpisać swój 

adres e-mail i nacisnąć „Zapisz”. Zachęcamy! 

 Przypominamy, że gmina Chrząstowice, poza 

stroną internetową www.chrzastowice.pl, na swój profil 

na portalu społecznościowym Facebook: 

www.facebook.com/gminachrzastowice.  

Elżbieta Kaliszan 

Anna Kurc 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.pl
http://www.facebook.com/gminachrzastowice


 

 
październik-listopad-grudzień 

- 8 - 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

INFORMATOR 

urząd stanu cywilnego — ewidencja ludności — dowody osobiste 

 Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły nowe przepisy w sprawach z zakresu stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i dowodów osobistych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach 

osobistych), pojawił się szereg nowych rozwiązań ułatwiających i usprawniających ich załatwianie. 

 Przedstawiamy krótkie opisy spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Referacie 

Spraw Obywatelskich z najważniejszymi informacjami. W poprzednich numerach ukazały się informacje                            

o dowodach osobistych oraz o procedurze zawierania małżeństwa. 

 W bieżącym numerze: zgłoszenie urodzenia dziecka oraz zgłoszenie zgonu, w kolejnych: m. in. uzyskanie 

odpisu aktu stanu cywilnego, zameldowanie i uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu, uzyskanie zaświadczenia           

o stanie cywilnym lub zaświadczenia koniecznego do zawarcia małżeństwa za granicą, uznanie ojcostwa. 

ZGŁOSZENIE URODZENIA 

Urodzenie dziecka należy zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego – to znaczy do USC, na terenie którego 

nastąpiło urodzenie (dziecko urodzone np. w Opolu zgłasza się w USC Opole, dziecko urodzone np. w Dębskiej 

Kuźni zgłasza się w USC Chrząstowice). Zgłoszenie obejmuje rejestrację urodzenia dziecka, nadanie numeru          

PESEL i zameldowanie. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. 

Kartę urodzenia wystawia upoważniona do tego osoba, która odbiera poród (np. lekarz czy położna) i przekazuje ją 

do USC miejsca urodzenia najpóźniej w terminie 3 dni od jej wystawienia. 

Przed wizytą w USC warto upewnić się, czy karta została już tam przekazana. 

Jeżeli urodzenie dziecka nie zostanie zgłoszone w ciągu 21 dni, kierownik USC na podstawie karty urodzenia            

zarejestruje urodzenie dziecka, wybierając dla niego imię. 

Zgłosić urodzenie dziecka może: 

matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych 

albo też przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun matki – w pozostałych sytuacjach np. jeśli matka dziecka 

ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych. 

Urodzenie dziecka pochodzącego z małżeństwa zgłasza ojciec lub matka dziecka, zaś aby zgłosić urodzenie dziecka 

nie pochodzącego z małżeństwa, matka pojawia się w USC sama bądź razem z ojcem dziecka (w celu złożenia         

i potwierdzenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa). Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również              

w terminie późniejszym, w każdym USC na terenie kraju bądź przed polskim konsulem (szczegóły w kolejnych 

numerach Informatora). 

Urodzenie dziecka można zgłosić samodzielnie lub przez pełnomocnika. 

Imię dziecka 

Nie ma sformalizowanej listy imion, które można nadać dziecku, ale prawo nakłada pewne ograniczenia: 

 nie można nadać więcej niż dwóch imion, 

 imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite, 

 imię nie może mieć formy zdrobniałej. 

Niektóre imiona kiedyś funkcjonujące jako zdrobnienia, obecnie mogą być nadawane jako samodzielne             

imiona, np. Magda (dawniej tylko jako zdrobnienie od Magdaleny, obecnie – odrębne imię). 

Można wybrać imię (imiona) obce (na przykład Mercedes, Andrea) niezależnie od obywatelstwa 

i narodowości rodziców dziecka. Może być to imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, 

ale w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci. 
Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych imion dla dziecka, gdy uzna, że nie spełniają wymagań, które 

są wymienione wyżej. W takim przypadku kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. To pozwala kierowniko-

wi USC zarejestrować urodzenie od razu. Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia/

imion dziecka w formie decyzji administracyjnej. Podlega ona natychmiastowemu wykonaniu, jednak można się od 

niej odwołać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji – do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie wnosi 

się za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 

Jak przebiega zgłoszenie urodzenia w USC: 

Kierownik USC przygotowuje protokół zawierający dane dziecka i jego rodziców, który podpisuje Zgłaszający            

i kierownik USC. 

Kierownik USC rejestruje urodzenie dziecka, nadaje nr PESEL i rejestruje zameldowanie dziecka 

Kierownik USC wydaje Zgłaszającemu: 

- jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, 

- powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, 

- potwierdzenie zameldowania dziecka. 

Zgłoszenie urodzenia dziecka jest bezpłatne i odbywa się w czasie jednej wizyty w urzędzie. 

Jeśli dziecko urodziło się martwe – jego urodzenie należy zgłosić w USC w ciągu 3 dni od wystawienia karty               

martwego urodzenia. 

Kartę martwego urodzenia wystawia upoważniona do tego osoba, która odebrała poród (np. lekarz lub położna)                

i przekazuje ją do USC w terminie 1 dnia od jej wystawienia. 
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

Daria Pawlak 

 

KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH 

Karta martwego urodzenia zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. Tylko wtedy można zareje-

strować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządza akt urodzenia z adnotacją, że dziecko           

urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu. 

Jeśli płeć dziecka nie została ustalona, wtedy karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Osobie 

uprawnionej do pochówku (na przykład rodzicom dziecka) lekarz może wystawić na jej wniosek kartę zgonu             

w celu pochowania dziecka. Taka karta zgonu umożliwia pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC. 

ZGŁOSZENIE ZGONU 
Zgon należy zgłosić w USC miejsca zdarzenia (zgon, który nastąpił np. w Opolu, zgłąsza się w USC Opole; zgon, 

który nastąpił np. w Falmirowicach, zgłąsza się w USC Chrząstowice), w terminie 3 dni od daty wystawienia karty 

zgonu Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej – należy go zgłosić w ciągu 24 godzin od momentu zgonu. 

Osoby, które mogą zgłosić zgon: 

 współmałżonek osoby zmarłej 

 pozostała rodzina osoby zmarłej: np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra,                       

siostrzenica, bratanek, teściowie 

 pełnomocnik jednej z powyższych osób 

Do zgłoszenia zgonu konieczne są: 

 karta zgonu — wystawi ją lekarz, który stwierdził zgon 

 dowód osobisty osoby zmarłej 

 własny dokument tożsamości do okazania (dowód osobisty lub paszport) 

 jeśli osoba zmarła w wyniku zdarzenia nagłego (np. wypadek samochodowy), należy również złożyć         

zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok 

Kartą zgonu nie jest karta czynności ratownictwa medycznego wystawiana przez ratowników pogotowia; jest to 

dokument służący do wystawienia właściwej karty zgonu przez upoważnionego do tego lekarza. 

Zgłoszenie zgonu jest bezpłatne, rejestracja zgonu następuje w dniu jego zgłoszenia. Po zarejestrowaniu zgonu  

kierownik USC wydaje osobie zgłaszającej jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. 

Jeśli z przyczyn technicznych rejestracja zgonu nie będzie możliwa w dniu zgłoszenia, kierownik USC           

zamieści w karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu i z tym dokumentem można przeprowadzić pochówek. 

Kierownik USC zarejestruje zgon w najbliższym możliwym terminie, a następnie osoba zgłaszająca zgon 

otrzyma dwa odpisy aktu zgonu (można się po nie zgłosić osobiście lub zostaną przesłane pocztą). Jeden    

odpis przeznaczony jest dla zgłaszającego, drugi przekazuje się administracji cmentarza. 
Gdy zgon zostanie zarejestrowany, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego 

lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony. 

Przy obfitych opadach deszczu brak stałej 

systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych           

i przydrożnych oraz przepustów powoduje lokalne 

podtopienia gruntów, zalania piwnic i ogródków.  

Według przepisów prawa do właścicieli          

gruntów i posesji należy: 

- budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie 

ze znajdującymi się pod nimi przepustami,  

- partycypacja w kosztach utrzymania rowów,              

z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści tj. 

odprowadza do rowu wodę opadową,  

- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepu-

stów, przebiegających przez tereny własne. 

Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdu-

ją się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do: 

- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu, 

- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, 

- wybierania namułu z dna rowów oraz usuwanie 

wszelkich zatamowań, 

- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów, 

- ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami, 

- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy, 

- bieżącej naprawy wylotów drenarskich. 

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopie-

nia powstają wtedy, gdy nie wszyscy właściciele           

i użytkownicy gruntów wywiązują się z obowiązków. 

Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli 

działek przyległych do rowów przyczyni się do              

skutecznego rozwiązania problemu. 

Urząd Gminy Chrząstowice w bieżącym roku 

przeprowadził konserwację następujących cieków  

melioracyjnych stanowiących własność gminy Chrzą-

stowice: rów melioracyjny R-6 w Lędzinach, rów   

melioracyjny przy ul. Wolności w Dębskiej Kuźni,  

rów melioracyjny RB w Dębiu, rów melioracyjny       

w Dębskiej Kuźni (nr działek: 280/103, 281/103, 

282/103, 19, 21), rów za boiskiem LZS w Chrząstowi-

cach o długości, ciek Młynówka w Dębiu, konserwacja 

i remont przepustu w Chrząstowicach przy ul. Dworco-

wej,  remont przepustu przy ul. Kotorskiej w Chrząsto-

wicach i rów przydrożny przy ul. Kotorskiej w Chrzą-

stowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 31 tys. zł. 

Na wniosek urzędu gminy zostały przeprowa-

dzone przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu prace konserwacyjne koryt rzek 

przepływających przez naszą gminę: Jemielnicy na 

odcinku 900 mb, Cienkiej na odcinku 9,00 km oraz 

Suchej na odcinku 8,50 km. 
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Danuta Kampa 

 W dniach 7 -8 października 2017 w hali sporto-

wej w Chrząstowicach odbyły się warsztaty taneczne, 

w których wzięły udział wszystkie tańczące dzieci          

z terenu naszej gminy. Tancerze  grup FLESZ,          

WAL-NAK, OMEGA i HAŁAS szkoliły się pod okiem 

fachowców w następujących dyscyplinach tanecznych: 

KLASYKA, JAZZ DANCE, DISCO – DANCE, TA-

NIEC LUDOWY, AKROBATYKA oraz HIP HOP. Do 

prowadzenia zajęć zaproszono znanych trenerów tańca 

i akrobatyki w Polsce: Monikę Kiermasz z Katowic, 

Karolinę Nowak z Wrocławia, Piotra Korpusika            

z Olkusza, Pawła Szlingera w Zabrza i Michała            

Olichwera z Wrocławia.  

 Do udziału w warsztatach zaproszono również 

zespoły z terenu województwa opolskiego, dla których 

wydarzenie to było formą nagrody za dobrą uzyskaną 

w trakcie Turnieju Tańca „Czasem Zakręceni” lokatę. 

Były to zespoły: Marzenie z Kluczborka i Byczyny, 

Elektra z Przywór, Re-Fleks z Krośnicy oraz Splash         

z Kluczborka. 

 Warsztaty zrealizowane zostały w ramach 

otwartego konkursu ofert Gminy Chrząstowice.             

Najważniejszym punktem tej inicjatywy było spotkanie 

z dietetykiem, które miało na celu pogłębienie wiedzy 

młodych tancerzy na temat prawidłowego odżywiania 

osób uprawiających sport, kształtowanie prawidłowych 

nawyków żywieniowych oraz umiejętność różnicowa-

nia żywności zdrowej od żywności szkodzącej naszemu 

organizmowi. Dzieci oraz młodzież z wielkim zaintere-

sowaniem brali udział w pogadance na temat zdrowej 

diety, niejednokrotnie dając wyraz swojemu zdziwieniu 

i zaskoczeniu.  

 W ramach warsztatów odbył się również pokaz 

taneczny, w którym udział wzięło blisko 60 tancerzy. 

podczas dożynek wiejskich w Chrząstowicach. Pokaz 

miał miejsce podczas dożynek wiejskich w Chrząstowi-

cach, które odbyły się 1 października 2017 r. Młodych 

artystów mocno oklaskiwała licznie zgromadzona       

publiczność. 

 Podczas trwania warsztatów uczestnicy                

otrzymali poczęstunek, zaś na zakończenie dwóch               

pracowitych dni, każdy tancerz otrzymał certyfikat 

ukończenia kursu.  

TANECZNYM KROKIEM PO ZDROWIE 
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KOLEJNA WIZYTA CZESKICH GOŚCI W DAŃCU 

Opracowanie: 

Elżbieta Kaliszan – menedżer projektu 

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice 

SPORT NA POGRANICZU 

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000517 

W listopadzie 2017 roku zakończyliśmy projekt „Sport na pograniczu” realizowany wraz z czeską Gminą Partnerską 

z Zator. Realizatorami projektu były dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym              

w Dańcu oraz Szkoła Podstawowa w Zator. 

Całkowity budżet mikroprojektu wyniósł 26 246,85€. 

Celem projektu były wspólne zajęcia sportowe, wyjazdy, wzajemne nauczanie, wycieczki terenowe, kontakty      

społeczne w miejscu zamieszkania. Realizacja projektu umożliwiła bliskie poznanie się uczniów szkół partnerskich, 

nawiązywanie przyjaźni, także w drodze kontaktów wirtualnych, a także planowanie zadań umożliwiających                

kontynuację partnerstwa.   

W projekcie zostały zrealizowane wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na dwa dni w czwartki i piątki do Zator i do 

Dańca. W ramach tych spotkań realizowane były rozgrywki sportowe. W miesiącach: luty, kwiecień, październik 

2017 r. spotkania odbyły się po stronie czeskiej w Zator. Natomiast w miesiącach: marzec, maj, listopad 2017 r. 

spotkania odbyły się po stronie polskiej w Dańcu. Podjęte działania miały na celu wymianę doświadczeń                     

sportowych, dydaktycznych, wychowawczych pomiędzy szkołą czeską i szkołą polską. 

Dzieci ze szkoły w Dańcu uczestniczyły w wycieczkach do Karlove Studanka i jaskini na Pomezi, zwiedziły                  

Muzeum Techniczne w Vitkovicach, uczestniczyły w zabawach w aqaparku w Kravare. Ponadto odbyły naukę jazdy 

na nartach biegowych, uczestniczyły w wycieczce na Pradziad oraz zwiedziły miasta Jakartovice i Ostrave. 

W trakcie trwania projektu wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe koszulki, albumy o naszym regionie, dyplomy 

okolicznościowe, puchary, medale i pamiątkowe ręczniki. 

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane, dzieci polskie i czeskie nawiązały przyjaźnie i zaplanowane 

zostały kolejne wspólne projekty. 

Sabina Fąfara 

 23 i 24 listopada 2017 r. gościliśmy w szkole w Dańcu uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Zatorze. Kolejne 

i niestety już ostatnie spotkanie z czeskimi przyjaciółmi minęło szybko na wspólnej zabawie. Pierwszego dnia            

rozegraliśmy zawody sportowe w hali sportowej w Chrząstowicach. Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior oraz 

Starostka Zatoru Salome Sykorowa wręczyli uczestnikom medale. Wszyscy otrzymali także koszulki z pamiątko-

wym nadrukiem. Następnie relaksowaliśmy się na basenie Wodna Nuta w Opolu. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od 

wspólnej zabawy andrzejkowej. Nasi goście poznali różne tradycje związane z tym dniem (wróżby, zabawy itp.). 

Bardzo podobała się wszystkim Zumba, którą gościnnie poprowadziła Pani Katarzyna Miernicka. Rozgrzani               

i rozruszani pojechaliśmy na lodowisko Toropol w Opolu. Ostatnią atrakcją były rozgrywki w kręgielni. Spotkanie 

upłynęło szybko i przyjemnie. Pożegnaliśmy się ze smutkiem ,ale równocześnie z nadzieją na udział w kolejnych 

ciekawych projektach. 
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PROMUJĄ GMINĘ CHRZĄSTOWICE I OPOLSKIE ZWYCZAJE 

 W listopadzie w Szkole Podstawowej w Dęb-

skiej Kuźni odbyła się niezwykła i długo wyczekiwana 

uroczystość – pasowanie dzieci z klasy pierwszej na 

uczniów naszej szkoły. Pierwszaki musiały wykazać 

się różnorodnymi umiejętnościami z zakresu liczenia, 

czytania, znajomości zasad ruchu drogowego oraz    

zgadywania zagadek przed licznie zgromadzonymi 

rodzicami. 

 Uczniowie udowodnili, że dobrze wiedzą jak 

powinien zachowywać się uczeń w szkole, co powinien 

mieć w tornistrze. Pokazali, że znają wierszyki nie  

tylko w ojczystym języku, ale także w języku niemiec-

kim. Udowodnili, że potrafią liczyć i znają litery.    

Pokazali, że są zręczni, sprytni i potrafią wiele. Nie 

zabrakło też śpiewu i tańca. 

 Po pomyślnie zdanym „egzaminie”, dyrektor 

szkoły Krystyna Jakuczek wysłuchała ślubowania                  

i dokonała pasowania na uczniów, a z-ca dyrektora 

Barbara Bartek wręczyła pamiątkowe dyplomy. Ale to 

nie koniec wrażeń! Aby upamiętnić ten wyjątkowy 

dzień, uczniowie klasy pierwszej pozostawili odciski 

swoich palców na „Akcie Ślubowania”. 

 Po takich emocjach wszystkim bardzo smako-

wał słodki poczęstunek. Dzień ten dostarczył nam 

wszystkim wielu wrażeń i radości. Dziękuję rodzicom 

za słodkości, które zagościły na stołach. 

Anna Kurc 

Anna Ledniowska 

PIERWSZAKI UROCZYŚCIE ŚLUBOWAŁY 

Gryfne Dziołski, Amatorski Zespół Teatralny 

z Dębskiej Kuźni oraz Danieckie Śmatyrlołki              

reprezentowały gminę Chrząstowice podczas               

II Powiatowego Przeglądu Grup Artystycznych działa-

jących na terenie powiatu opolskiego. Zespoły            

przedstawiły „Scenki z życia opolskiej wsi” - wypros, 

śląskie wesele oraz dożynki na wesoło. Wszystkie 

przedstawienia nawiązywały do tradycji, kultury                

i zwyczajów pielęgnowanych na naszym terenie. 

 Wydarzenie odbyło się 9 grudnia 2017 r.            

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. 

Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Fair 

Play. Podczas przeglądu zaprezentowały się także            

zespoły z Kątów Opolskich, Kotorza Małego oraz 

Ozimka.  

 Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży 

oraz wspierającym je dorosłym, szczególnie opieku-

nom grup, za przygotowanie scenek, strojów i rekwizy-

tów oraz piękne reprezentowanie gminy Chrząstowice.  
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W ZIOŁOWYM OGRÓDKU 

Sabina Fąfara 

 Szachy uczą nie tylko logicznego myślenia,  

poprawiają pamięć i koncentrację. Dzieci lepiej uczą 

się w szkole, rozwijają przestrzenne myślenie, aktyw-

ność twórczą. Szachy pozwalają wyrabiać w dzieciach 

samodyscyplinę, uczą systematyczności. Partie szacho-

we to także doskonale ćwiczenie na podzielność uwagi 

i cierpliwość – niewątpliwie gra ta ma wiele zalet. 

Przekonują się o tym uczniowie klasy 1 i 3 Szkoły  

Podstawowej w Dębskiej Kuźni. Na wtorkowe zajęcia 

szachowe przychodzi sporo osób. Są wśród nich są 

tacy, którzy znają zasady gry, a także ci, którzy dopiero 

poznają tajniki szachowej planszy.  

 Ta gra uczy poszanowania przeciwnika, zasad 

fair play. Po rozegranej partii przeciwnicy podają sobie 

ręce lub przybijają „piątkę”. Nie jest tutaj ważne, kto 

wygra. Ważne, by w ciekawy sposób spędzić czas po 

zajęciach lekcyjnych. I niech ktoś powie, że szachy to 

nuda! Szachy przeżywają wśród dzieci swój renesans. 

Nie tylko nowoczesne, fabularyzowane gry komputero-

we są w stanie zainteresować współczesne dzieciaki. 

Okazuje się, że dyscyplina sportowa, jaką są szachy, 

także może mieć siłę przebicia.  

 W ramach projektu ,,Izba medycyny naturalnej 

– ogródek ziołowy” w przedszkolu w Dębskiej Kuźni 

odbyły się warsztaty z udziałem pani Heleny Rogac-

kiej , która z zamiłowania jest  zielarką. W zajęciach  

pod hasłem  ,,W ziołowym ogródeczku” dzieci dowie-

działy się od pani Rogackiej jakie zastosowania mają 

zioła, które rosną w domowych ogródkach, w lesie            

i na łące. Dzieci aktywnie i z zainteresowaniem 

uczestniczyły w rozmowie dzieląc się również swoimi 

doświadczeniami i wiedzą na temat ziół. Uczestnicy 

mieli okazję wykonać samodzielnie pesto ze świeżej 

bazylii, zbadać pod mikroskopem wygląd różnych 

nasion ziół oraz zasiać je do doniczek. Po ciężkiej 

pracy odbył się ceremoniał parzenia herbatek zioło-

wych i degustacja wcześniej przygotowanego pesto. 

Na zakończenie projektu dzieci wręczyły pani zielarce 

własnoręcznie zrobiony album zielarza. 

W EGIPSKIM KLIMACIE 

Anna Klimek 

Anna Ledniowska 

MALI SZACHIŚCI Z DĘBSKIEJ KUŹNI 

  Co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-

wej z punktem przedszkolnym w Dańcu z niecierpliwo-

ścią oczekują tego dnia, by móc spędzić całą noc poza 

domem, nie śpiąc i bawiąc się do białego rana. Tak też 

było i tym razem. W nocy z 1 na 2 grudnia 2017 r. 

przybyli do szkoły by przeżyć kolejną niezapomnianą 

przygodę. Przebrani za starożytnych Egipcjan rozpo-

częli wędrówkę mrocznymi korytarzami do „komnat” 

w których spotykali przeróżne postacie (Kleopatrę, 

mumie, faraonów i bogów). Aby otrzymać kopertę             

z zadaniem, która była przepustką do kontynuowania 

zabawy, uczestnicy musieli odgadnąć zagadkę lub 

udzielić właściwej odpowiedzi na pytania prezentowa-

ne przez napotykane postaci. Po zebraniu wszystkich 

kopert z zadaniami rozpoczęła się rywalizacja w ich 

rozwiązywaniu. Po zaprezentowaniu wyników swojej 

pracy, każdy zespół otrzymał słodką nagrodę.              

Rozpoczęta potem dyskoteka trwała po blady świt. 

Wszyscy zadowoleni i z głowami pełnymi  wrażeń   

pojechali do domów. 
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 23 listopada br. na terenie ogrodu Publicznego 

Przedszkola w Chrząstowicach odbyło się uroczyste 

otwarcie „Ziołowego kącika dydaktyczno-

relaksacyjnego” wykonanego w ramach projektu           

dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Oby-

watelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego. 

 Głównym celem projektu jest rozbudzanie          

zainteresowań ziołami wśród dzieci i ich rodzin oraz 

mieszkańców Chrząstowic. Mogą one być bowiem 

wykorzystywane na różne sposoby między innymi        

w profilaktyce zdrowotnej oraz w kuchni jako przypra-

wy i surowiec do sporządzenia wywarów, naparów,          

a także dodatków do sałatek, surówek czy koktajli. 

     Nasz ogródek ziołowy powstał na wyznaczo-

nych poletkach, oddzielonych alejkami . Zioła wybrane 

zostały na te, które stosowane są jako przyprawy:           

oregano, tymianek, mięta, rozmaryn oraz jako zioła 

aromatyczne i dodające wrażeń estetycznych otoczeniu: 

lawenda, szałwia, melisa.  

     W ramach projektu odbyły się cztery warsztaty 

dydaktyczno-relaksacyjne dla dzieci przedszkolnych 

oraz wszystkich zainteresowanych tematem. 

     Pierwsze z nich dotyczyły nabywania wiedzy           

z zakresu znajomości morfologii i biologii roślin zielar-

skich. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać i nazywać 

poszczególne zioła na podstawie eksponatów obrazko-

wych i naturalnych. Dzięki prezentacji multimedialnej   

i eksperymentom dzieci poznały poszczególne części 

budowy roślin oraz sposób ich odżywiania. W poszcze-

gólnych stacjach działań mogli oglądać nasiona ziół 

przez mikroskop, poznawać walory wizualne roślin 

oraz zapoznać się ze sposobem wykonania zielnika. 

    Drugie warsztaty poświęcone były ziołolecznic-

twu,  nabywaniu umiejętności zbierania i pozyskiwania 

ziół oraz przygotowaniu ich do wykorzystania na           

rozmaite sposoby. Dzieci dowiedziały się w trakcie 

zajęć, jakie zioła mają zastosowanie w lecznictwie. 

Mogły zaparzyć ziołową herbatę, przygotować kanapki 

z białym serem z dodatkiem ziół, przygotować           

wg. przepisu orzeźwiający napój z miętą i cytryną.  

Natomiast o sposobie zbierania i pozyskiwania ziół 

opowiedziała zaproszona p. Helena Rogacka. 

 Kolejne warsztaty odbyły się w tutejszej             

bibliotece. To tam opracowany został ziołowy niezbęd-

nik kulinarny. W „Małym poradniku zielarskim”         

zebrano wszystkie niezbędne wiadomości na temat 

stosowania ziół jako przypraw. 

     Ostatnie warsztaty były podsumowaniem       

zdobytej dotychczas wiedzy na temat ziół. Na nich   

zostały wykonane zielniki w formie obrazków               

dekoracyjnych z wcześniej wysuszonych ziół takich 

jak: lawenda, melisa, oregano, tymianek, szałwia. 

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali 

udział w realizacji projektu i w warsztatach. Zachęca-

my do dalszego pogłębiania wiedzy na temat ziół             

i wykorzystania zdobytych już  wiadomości podczas 

kolejnych warsztatów zaplanowanych na wiosnę             

przyszłego roku. 

ZIELARSKI PROJEKT W CHRZĄSTOWICACH 

Sylwia Morciniec 
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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz 

Nowy 2018 Rok. Z tej okazji życzymy wszystkim 

Mieszkańcom, a w szczególności naszym Czytelnikom: 

„Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących 

śniegiem pod butami, spędzonych w cieplej, rodzinnej 

atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że 

nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie 

mija”. 

Koniec roku skłania do refleksji nad dokona-

niami. We wrześniu prezentowałyśmy wystawę własną 

pt. „ Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko”, przy-

gotowaną z okazji 200 rocznicy śmierci Naczelnego 

Dowódcy pierwszego ogólnopolskiego powstania.  

Październik obfitował w wiele różnych wydarzeń. Od 

12 października gościliśmy starszych uczniów Szkoły 

Podstawowej w Chrząstowicach na spotkaniach          

poświęconych Ludwikowi Zamenhofowi - inicjatorowi 

esperanto. Podczas zajęć uczniowie oglądali wystawę 

tematyczną i projekcję multimedialną poświęcona    

Ludwikowi Zamenhofowi i esperanto, a także uczyli 

się podstawowych zwrotów w tym języku. 

Następnie przyszedł czas na „Biblioteco Enig-

mo - Bibliotekę Zagadek”. Od 25 października nasza 

placówka zamieniła się w pokój zagadek. Tym razem 

przygotowałyśmy nietypową lekcję biblioteczną,            

skierowana do najstarszych uczniów Szkoły Podstawo-

wej w Chrząstowicach. Uczestnicy spotkań rozwiązy-

wali rebusy, zagadki oraz łamigłówki związane              

z literaturą, biblioteką i nauką. Wszystko w nietypowej 

scenerii i  pod presją czasu, tak jak w prawdziwym 

Pokoju Zagadek. Zabawa była przednia, a nietypowy 

sposób na „sztywną” lekcję spotkał się z uznaniem 

uczniów i nauczycieli. 

Wykorzystując serię bajek psychoedukacyj-

nych o niepełnosprawnościach występujących wśród 

dzieci, od 27 października rozpoczęliśmy cykl spotkań 

pt. „Bajki bez barier” skierowany do przedszkolaków          

i najmłodszych uczniów. Na każdym spotkaniu czytana 

jest jedna bajka, następnie dzieci poznają proste wyrazy 

w języku migowym, takie jak: mama, tata, cześć, dzień 

dobry i inne, utrwalają je i powtarzają. Spotkanie koń-

czy się ulubioną bajką maluchów obejrzaną na 

„dużym” ekranie. Warto wspomnieć, że spotkania            

możemy prowadzić dzięki Stowarzyszeniu Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” w Szklarskiej 

Porębie , które obdarowuje nas książkami z serii „Bajki 

bez barier”. Wymieniona seria jest dostępna do              

wypożyczenia w bibliotece w Chrząstowicach.               

Zapraszamy chętnych rodziców! 

W listopadzie gościliśmy wystawę                   

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu pt. 

„Herby Gmin Powiatu Opolskiego”. Prezentowała ona 

herby, flagi i rys historyczny 13 gmin Powiatu          

Opolskiego Ziemskiego. 

Po raz pierwszy Gminna Biblioteka Publiczna 

w Chrząstowicach włączyła się w akcję charytatywną. 

Wspierałyśmy Panią Maję Graczyk, która po raz       

kolejny przygotowywała się do świątecznego spotkania           

z Mikołajem i innymi atrakcjami. Akcja miała na celu 

pomoc dzieciom z rodzin borykających się z problema-

mi finansowymi. Uzbierałyśmy masę zabawek,               

książeczek, kolorowanek, dekoracji i ozdób               

potrzebnych do ozdobienia pierników. Bardzo                

dziękujemy za pomoc w tej akcji.  

W związku z ogromnym zainteresowaniem 

akcją charytatywną, nasza biblioteka idzie o krok dalej 

i ruszyła z kolejną, już własną akcją pt.: „Książka            

i zabawka idą w świat”. Przez cały grudzień i styczeń 

zbieramy zabawki, puzzle, gry, książki, kolorowanki, 

zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Uzbierane 

przedmioty trafia do instytucji publicznych i prywat-

nych przedsiębiorstw, gdzie znajdują się kąciki dla 

dzieci – umilacz czasu. Książki zostaną oznakowane 

pieczątką, aby odbiorca miał wiedzę skąd i dlaczego. 

Każdy, kto zacznie czytać książkę w takim miejscu,               

a ona mu się spodoba, będzie mógł ja zabrać i podać 

dalej w świat. Im dalej, tym lepiej. 

    W grudniu prezentujemy kolejną wystawę            

własną pt. „2017 Rokiem Rzeki Wisły”, na którą           

serdecznie zapraszamy. 

   Niestrudzenie powiększamy nasz księgozbiór, 

aby mógł Państwu służyć. Na zimowy czas zapraszamy 

do biblioteki w Chrząstowicach i Dańcu oraz do Punktu 

bibliotecznego w Suchym Borze. 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

Agnieszka Król 
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KREATYWNE I SPORTOWE PROJEKTY  
 Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”            

realizowało w tym roku trzy projekty: 

„Spędzamy czas kreatywnie” 

 Dzięki środkom finansowym pozyskanym                   

z Urzędu Gminy Chrząstowice mogliśmy przeprowa-

dzić  kilkanaście spotkań dla naszych mieszkańców. 

Od czerwca do grudnia w Klubie Samorządowym               

w Chrząstowicach gościli najmłodsi i starsi mieszkań-

cy gminy. Udało się nam zorganizować ciekawe zaję-

cia muzyczno-plastyczno-sensoryczne dla 2,3 i 4 lat-

ków.  Podczas spotkań dzieci rozwijały dotyk, wzrok, 

słuch i równowagę. Uczyły się integracji i adaptacji              

z rówieśnikami. Była to świetna zabawa dla najmłod-

szych, a dla mam ciekawie spędzony czas. Każde               

spotkanie rozpoczynało się piosenką i zabawa rucho-

wą. Następnie na stołach pojawiały się farbki, kasza 

manna, sól, kredki, papier i wiele innych prostych arty-

kułów lub po prostu produktów codziennego użytku,       

z których prowadząca zajęcia wraz z dziećmi wyczaro-

wywała niesamowite, zaskakujące i piękne prace. 

 Jesienią, jak co roku,  kontynuowaliśmy zajęcia 

rękodzieła z dorosłymi mieszkańcami naszej gminy. 

Tym razem robiliśmy coś z niczego, czyli nadaliśmy 

drugie życie starym przedmiotom, uczyliśmy się            

własnoręcznego wyrabiania świeczek, tworzyliśmy 

biżuterie i ozdoby świąteczne. Te spotkania były             

odskocznią  od codzienności, miłe spędzonym czasem 

wśród dobrych znajomych. 

„Integracja rodzin i podnoszenie sprawności  

fizycznej poprzez udział w zajęciach badmintona” 

 Naszym kolejnym projektem realizowanym             

w tym roku ze środków pozyskanych w otwartym            

konkursie ofert Urzędu Gminy Chrząstowice.  

 Badminton to sport zarówno dla dorosłych jak            

i dla dzieci. Chociaż wydaje się prostym przebijaniem 

lotki przez siatkę wymaga jednak dobrej kondycji                

i techniki. Jest to sport wymagający ale dający również 

sporo satysfakcji.  

 Zajęcia odbywały się pod kierunkiem wykwali-

fikowanego trenera, w hali sportowej w Chrząstowi-

cach. Trwały od kwietnia do końca października.          

W sumie odbyło się dwadzieścia dwugodzinnych            

treningów. Były to aktywnie spędzone sobotnie            

przedpołudnia dla całych rodzin. Na treningi rodzice                  

przyprowadzali nawet swoje najmłodsze pociechy. Nie 

zabrakło młodzieży. 

 Na wszystkich zajęciach postawiliśmy zarówno 

na nabywanie umiejętności, jak i na integrację. Na   

treningach badmintona i spotkaniach z najmłodszymi 

nacisk kładliśmy przede wszystkim na integrację ro-

dzinną. Dzięki wszystkim zajęciom i treningom pozna-

liśmy się lepiej jako mieszkańcy gminy Chrząstowice, 

których połączyły wspólne zainteresowania i pasje. 

„Badminton - sposób na zdrową integrację                 

mieszkańców z obszaru działania LGD” 

 Był to projekt grantowy realizowany w ramach 

większego projektu mającego na celu promocję               

i integrację mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy 

Działania „Kraina Dinozaurów” – „Z dinozaurem               

w terenie”.  

 W ramach tego działania odbyły się 73,5                      

godziny zajęć  badmintona, w tym 42 godziny zajęć             

z trenerem. Dla lepszego efektu uczonych technik              

trener wykorzystywał maszynę wyrzucającą lotki.    

Zakupiono niezbędne wyposażenie do organizacji zajęć 

tj. lotki (nylonowe i piórkowe), siatki i słupki                        

podtrzymujące siatki.  

 Zajęcia trwały od lipca do końca listopada.            

11 listopada 2017 r. został zorganizowany I Turniej 

Grand Prix w którym wzięło udział 50 uczestników. 

Otrzymali oni poczęstunek, dyplomy i nagrody, a zwy-

cięzcy również puchary. Pierwszą lotkę odbił, rozpo-

czynając tym samym turniej, wójt gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior. Zawody prowadził profesjonalny               
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Małgorzata Strzelec 

 4 listopada 2017 

r. w Czechach odbył się 

międzynarodowy i pre-

stiżowy turniej Grand 

Prix Ostrawy. W zawo-

dach uczestniczyło bli-

sko 1200 zawodników          

z 109 klubów z Algierii, 

Austrii, Czech, Gruzji, 

Słowacji, Węgier, Iranu, 

Włoch, Polski, Rosji, 

Szwecji i Ukrainy.               

W najliczniejszej konku-

rencji zawodów, w któ-

rej udział wzięło blisko 

60 zawodników, rewela-

cyjnie zaprezentował się 

Michał Talaga. Młody 

zawodnik z Chrząstowic, po pasjonujących walkach         

w 6 rundach dotarł do finału, w którym przegrał ze 

Słowakiem zdobywając srebro. Swoim wspaniałym 

występem Michał potwierdził wysoką formę w karate, 

które od 2020 roku w Tokyo będzie dyscypliną              

olimpijską. 

11 listopada 2017 r. w Prudniku odbył się 

międzynarodowy turniej w karate wkf, Puchar Gór 

Opawskich. W zawodach startowali zawodnicy                  

z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. W silnie obsadzo-

nych konkurencjach młodszy z braci Talagów wywal-

czył 3 medale. Wygrał w swojej kategorii wiekowej 

kata i kumite, a w konkurencji ze starszymi 14-15 lat, 

zdobył srebro w kata.  

W dniach 18-19 listopada 2017r. w Legnicy 

odbyły się międzynarodowe zawody karate WKF             

Cuprum Cup Polish Open. W zawodach startowało 521 

zawodników z 66 klubów z 12 państw. W tej między-

narodowej obsadzie bardzo dobrze zaprezentował się 

zawodnik klubu KK Nidan Zawadzkie, Michał Talaga 

który wygrał swoją konkurencję kata i kumite. Na 

uwagę zasługuje występ Michała w kata, który w trzy-

dziestotrzyosobowej konkurencji, w finale pokonał 

zawodnika kadry narodowej Kuwejtu 5:0.  

9 grudnia 2017 r. Michał Talaga wziął udział 

w Otwartych Mistrzostwach w Łodzi. Tam zdobył dwa 

złote medale.  

 Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy 

kolejnych sukcesów! 

Rafał Talaga 

SUKCESY MŁODEGO KARATEKI Z CHRZĄSTOWIC 

  Women – 

singiel 

MEN – sin-

giel 

Junior – 

under 16 – 

singiel 

Children 

under 10 – 

singiel 

FUN – doub-

les 

Families – 

doubles 

Junior - 

doubles 

1 Katarzyna 

Płoszaj 

Grzegorz 

Jazienicki 

Kacper  

Szymański 

Mateusz 

Klimek 

Marcin  

Halupczok 
Katarzyna 

Płoszaj 

Bartosz Szy-

mański 
Kacper  

Szymański 

Julia  

Klimek 
Michał  

Pasoń 

2 Katarzyna 

Noszczyk 

Tomasz  

Repczyński 

Michał  

Pasoń 

Tomasz 

Orlik 

Artur Cebula 
Krzysztof 

Wódka 

Artur  

Cebula 
Szymon 

Cebula 

Malwina 

Bień 
Emilia  

Niemiec 

3 Magdalena 

Józwik 

Marcin  

Halupczok 

Jakub  

Konewski 

Marta  

Jazienicka 

Przemysław 

Misiurski 
Dariusz Raut 

Grzegorz 

Jazienicki 
Marta  

Jazienicka 

Katarzyna 

Konewska 
Jakub  

Konewski 

sędzia Polskiego Związku Badmintona. W trakcie turnieju rozegrano 115 meczów.  

 Zarówno treningi, jak i turniej odbywały się w hali sportowej w Chrząstowicach.  

 Poniżej przedstawiamy tabelę osób które zajęły I – III miejsca w poszczególnych kategoriach Turnieju.             

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju - zarówno zwycięzcom jak i osobom, które nie zdobyły 

pucharów. Już samo wzięcie udziału w turnieju to zwycięstwo. 

 

 

  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Po więcej zdjęć i informacji na temat naszych działań zapraszamy na profil Stowarzyszenia Przyszłość Chrząstowic 

na facebooku:  https://www.facebook.com/przyszlosc.chrzastowic/ 

https://www.facebook.com/przyszlosc.chrzastowic/
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Gabriela Ciecior 

Maja Graczyk 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W DFK CHRZĄSTOWICE 

 W niedzielę 3 grudnia br., na rozpoczęcie             

adwentu, Zarząd oraz współpracownicy DFK               

Chrząstowice zorganizowali w Klubie Samorządowym 

w Chrząstowicach  świąteczne spotkanie, połączone             

z jarmarkiem bożonarodzeniowym. W wydarzeniu   

brały udział dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek 

NMP w Chrząstowicach. Dobrze przygotowana      

prezentacja - opowiadanie wigilijne z piosenką o czte-

rech świecach w języku niemieckim - była już kolej-

nym występem dzieci w tym roku szkolnym.  Dzieci z 

Kółka Języka Niemieckiego Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Chrząstowicach pod kierunkiem pani Marii 

Łysy zaśpiewały i zatańczyły w radosnym nastroju 

kilka piosenek: Lichterkinder, Ein Stern, Zünd ein 

Licht an, Feliz Navidad. Występ również zakończyły 

opowieścią wigilijną o czterech świecach, którym na 

imię Pokój, Wiara, Miłość i Nadzieja. 

 Na zakończenie dla gości zagrała Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice ukazując część 

nowego programu artystycznego, jak i klasykę melodii 

bożonarodzeniowych i muzyki filmowej. 

 Urozmaiceniem formy tego typu spotkań była 

projekcja krótkiego filmu dokumentalnego, powstałego 

w listopadzie br. o działaniach DFK Chrząstowice,              

a zrealizowanego przez Dominikę Bassek na potrzeby 

magazynu telewizyjnego Schlesien Journal.  

 Na imprezie nie zabrakło pierników i dekoracji 

na stół wigilijny, grzanego wina i białych kiełbasek          

z grilla, których przygotowaniem i sprzedażą zajęła się 

młodzież z BJDM. 

 Dochód z jarmarku został przeznaczony                 

na potrzeby Ochronki Sióstr Służebniczek w Chrząsto-

wicach. 

 Sala Klubu zapełniła się po brzegi. Odwiedzają-

cy nas goście docenili talent dzieci i grającej młodzie-

ży, i przyznali, że są oni najlepszymi ambasadorami 

świątecznych, adwentowo - bożonarodzeniowych           

życzeń. 

BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY W SUCHYM BORZE 

 Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres  

i to był właśnie wyjątkowy wieczór. Jak co roku,          

8 grudnia br., odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Su-

chym Borze Warsztaty Bożonarodzeniowe dla Dzieci          

i Seniorów z gminy Chrząstowice organizowane przez 

Maję Graczyk i Dankę Pason-Kocur z „Dekoratorni         

u Dany KWIECIEPLECIE”. Przy dźwiękach kolęd 

tworzyliśmy stroiki świąteczne, lampiony, kule śnież-

ne, artystyczne laurki dla Św. Mikołaja i oczywiście 

ozdabialiśmy pierniki. Wykonane własnoręcznie ozdo-

by mali artyści zabrali ze sobą, by w ich domach także 

zagościła magia świąt. Był kącik porad kosmetycznych 

prowadzony przez Joannę Wysocka, gdzie można było 

wykonać zabieg na dłonie. Odwiedził nas też gość spe-

cjalny – św. Mikołaj z workiem prezentów, którymi 

obdarował grzeczne Dzieci i Seniorów.  

 Osoby i firmy, które 

pomogły nam w "napisaniu" 

bajki pt. "Warsztaty Bożona-

rodzeniowe " i którym bar-

dzo dziękujemy to: Gminna 

Biblioteka Publiczna w 

Chrząstowicach i Agnieszka 

Bonior, Dzieci, Opiekunowie 

i Ewelina Kicia z Żłobka i 

Przedszkola Suchoborek, 

Iwona Wójcicka, Restauracja 

KREDENS Opole, STM Re-

klama Marek Staffa i Róża 

Staffa, Bożena Styrczewska, 

Grażyna Fila, Ania Kurc, Granit Piechota Falmirowice, 

ROGOCZ Ślusarstwo usługowe, naprawa i produkcja 

resortów, KOWALSTWO artystyczne, Gabinet Masażu 

Opole Michał Golik, Hotel TENIS Chrząstowice,             

Columbia Opole, Elw Qz, Asia i Marcin Kasprzak 

Dżyberti, Smocza Jama i Anna Szulc, Aleksandra            

Kyzioł, Beata Zgódka, Ewa Suchanek, Aleksandra    

Sładek, Piotr Kumiec, Katarzyna Wiecha i Szkoła Żak, 

Sabina Joszko, Natalia Sławek-Jurasz, Urszula        

Wojciechowska-Pawlik, Karina Drozd, Katarzyna Ma-

ryniak, Aleksandra Lubczańska, Elżbieta Orynczak, 

Aleksandra Zwarycz, Agata Miniewska, Małgorzata 

Bilińska, Iwona Bednarek, Milena Morawiak, Michał 

Hofman, Estera Kocur, Dagmara Kocur, Urząd Gminy 

Chrząstowice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzą-

stowicach. Oczywiście ogromne podziękowania dla 

współorganizatorki wydarzenia - Danki Pasoń –              

Kocur. Ogromny ukłon również dla Dzieci, Rodziców, 

Opiekunów i Seniorów uczestniczących w Warsztatach 

Bożonarodzeniowych. To był cudowny czas. Wielkie 

dzięki! 
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OBCHODY DNIA ŚW. MARCINA W DAŃCU 

 Elisabeth Kampa 

 10 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Pod-

stawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu zorgani-

zowano obchody dnia św. Marcina. Imprezę przygoto-

wano wspólnie z Radą Sołecką. Impreza rozpoczęła się 

o godz. 16.00 nabożeństwem w kościele w Dańcu. 

Uczniowie danieckiej szkoły przedstawili w języku 

niemieckim scenę z życia św. Marcina, a wspólnie                

z uczniami i nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły z 

Krośnicy śpiewali w języku polskim i niemieckim pie-

śni o św. Marcinie. Po skończonym nabożeństwie, we 

wspólnym pochodzie, dzieci, nauczyciele oraz rodzice 

przeszli ulicami Dańca. Na czele pielgrzymki jechał 

Marcin na koniu, który prowadził uczestników do klu-

bu wiejskiego. Zaświecone, wykonane własnoręcznie 

przez uczniów lampiony dodawały odpowiedniego 

nastroju.  W klubie czekał na wszystkich poczęstunek. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć rogali świętomarciń-

skich. Dodatkowo szkoła przygotowała żurek. Przy 

specjalnie przygotowanych paleniskach można było się 

ogrzać i w przyjemnej atmosferze spędzić ten czas. 

 W szkole został także ogłoszony konkurs na 

najpiękniejszy lampion świętomarciński. Inwencja 

twórcza dzieci przeszła oczekiwania komisji oceniają-

cej, która miała niemały problem w  wyłonieniu            

zwycięzców, w szczególności w klasach I-III. 

Ewa Lysek, Anna Kurc 

  Nie od dziś wiadomo, że prezenty, choćby naj-

skromniejsze podarunki, stanowią odzwierciedlenie 

naszych najskrytszych marzeń. Adwent to niewątpliwie 

wyjątkowy czas kiedy można spełniać marzenia.        

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem 

przedszkolnym w Dańcu pod opieką pani Ewy Lysek 

obdarowali swoich kolegów i koleżanki, podopiecz-

nych Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, słodycza-

mi i upominkami. Specjalnie na tę okazję przygotowali 

koncert kolęd i pastorałek na fletach. Dzieci zareago-

wały bardzo spontanicznie i żywiołowo, wspólnie           

zaśpiewały i zatańczyły. Uczniowie z Dańca obdarowa-

li podopiecznych tarnowskiego domu dziecka własno-

ręcznie zrobionymi kartkami świątecznymi. Serdecznie 

dziękujemy przedszkolakom, uczniom, nauczycielom           

i rodzicom z Dańca za podarowane słodycze.  

 W akcję „Szlachetna Paczka” włączyli się              

z kolei uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach oraz             

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 3 w Dębskiej 

Kuźni. Paczkę dla potrzebujących w ramach 

„Szlachetnej Paczki” przygotowała także Publiczna 

Szkołą Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym              

w Dębiu. Finał miał miejsce w dniach 9-10 grudnia 

2017 r. Cieszymy się, że tak wiele osób włącza się w te 

piękne akcje pomocy najbardziej potrzebującym. 

 Św. Jan Paweł II nauczał: ,,Bogatym nie jest ten, 

kto posiada, lecz ten, kto daje” – niech ta myśl                 

przyświeca nam nie tylko w czasie Świąt Bożego               

Narodzenia! 

WARTO POMAGAĆ 

Klasa II ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni. 

Klasa VII ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach. 
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Anna Kurc 

 Po raz czwarty w Prószkowie wręczono nagrody 

w konkursie „Magnolia Powiatu Opolskiego”. Celem 

plebiscytu jest wyróżnienie osób, ich działalności, 

twórczości, jak również zwrócenie uwagi na podmioty 

gospodarcze, które często pełnią niezwykłe role             

społeczne - dotując kluby sportowe, wspomagając            

potrzebujące rodziny, fundując stypendia uzdolnionym 

dzieciom. Nagroda ma służyć podkreśleniu wybitnych 

osiągnięć i efektów pracy, popularyzowaniu pozytyw-

nych działań wynikających z osobistego zaangażowa-

nia, poświęcenia, wytrwałości, które przekraczają etato-

we, zawodowe i statutowe obowiązki. Ma nobilitować 

osoby, instytucje, które wyróżniły się aktywnością spo-

łeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promowa-

niem powiatu opolskiego. Jej celem jest też konsolida-

cja różnorodnych środowisk powiatu opolskiego.           

W tegorocznej edycji zgłoszono 22 kandydatów          

w następujących kategoriach: Biała Magnolia, Pro  

Publico Bono, Firma Roku, Sportowiec Roku, Anima-

tor Kultury, Nauczyciel Roku oraz Nagroda Specjalna. 

Kapituła konkursu w składzie: Henryk Lakwa —

przewodniczący, Leonarda Płoszaj — zastępca, Stefan 

Warzecha — członek, Mariusz Staniów — członek, 

Alicja Kojat – Waranka — członek, Irena Szott —

członek, Magdalena Fleszar — sekretarz - wyłoniła w 7 

kategoriach laureatów i przyznała wyróżnienia. Marian 

Staniszewski został laureatem konkursu w kategorii 

„Sportowiec Roku”. Uroczysta gala wręczenia nagród 

odbyła się 26 października 2017 r. 

 Marian Staniszewski urodził się 29 kwietnia 

1951 roku w miejscowości Łanięta (woj. łódzkie). Od 

roku 1969 mieszkał w Opolu.  Od roku 1978 jest 

mieszkańcem gminy Chrząstowice, najpierw mieszkał 

w Dębskiej Kuźni, a następnie przeprowadził się do 

Falmirowic, gdzie mieszka do dzisiaj. 

 Jego wielką pasją jest kolarstwo. Przez wiele lat 

sam czynnie uprawiał tę dyscyplinę. Zaczął w 1964 r. 

w Ludowym Zespole Sportowym „Gostynin”, następ-

nie w 1949 r. trafił do Ludowego Zespołu Sportowego 

„Opolanka” Grabie. Przez kolejne lata był zawodni-

kiem Ludowego Zespołu Sportowego „Zieloni” Opole    

i Ludowego Klubu Sportowego „Ziemia Opolska. Ka-

rierę sportowca zakończył w 1976 r. i od stycznia 1977 

r. rozpoczął pracę szkoleniowca w LKS „Ziemia Opol-

ska”, gdzie pracuje do dziś. W swojej 40-letniej pracy 

trenerskiej był wychowawcą utytułowanych zawodni-

ków, wieloletnich członków kadry narodowej                         

i zdobywców medali rangi Mistrzostw Polski. Treno-

wał m.in. Joachima Halupczoka (Mistrz Świata z 1989 

r.) i Benedykta Kocota (medalista olimpijski z Mona-

chium z 1972 r.). Jego wychowankami byli także           

Krystian Fikus, Waldemar Przybyła, Rafał Walrat, 

Konrad Smolka, Arnold Stasz, Waldemar Walecko                

i Roman Mateja. W 2011 r. wychowanek Mariana            

Staniszewskiego, Tobiasz Lis, junior kadry narodowej, 

zdobył tytuł mistrza Europy w kolarstwie szosowym             

w Trabzonie w Turcji.   

 Staniszewski jest pomysłodawcą i jednocześnie 

nieprzerwanie od 1981 roku współorganizatorem wielu 

imprez kolarskich, m.in.: Ogólnopolskiego Wyścigu 

Kolarskiego „O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”         

w Dębiu - który znany jest w całej Polsce i na stałe 

wpisany w kalendarz wyścigów Polskiego Związku 

Kolarskiego, Memoriału im. Joachima Halupczoka, 

który odbywa się na terenie gmin Chrząstowice i Tura-

wa oraz Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Prze-

łajowym - Mistrzostw Województwa Opolskiego odby-

wających się pod koniec stycznia w Falmirowicach. 

Wyścigi te cieszą się ogromną popularnością w środo-

wisku kolarskim, biorą w nich udział kolarze z Polski, 

nierzadko także z Czech, Litwy i Niemiec. Są świetną 

sportową promocją gminy Chrząstowice i całego             

powiatu opolskiego. Corocznie wyścig kolarski w Dę-

biu odbywa się pod honorowym patronatem Starosty 

Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego. 

Przy organizacji wydarzeń Marian Staniszewski   

współpracuje z władzami samorządowymi. 

 Za swoją działalność Staniszewski odznaczony 

został Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem 

„Zasłużony dla Województwa Opolskiego i innymi. W 

plebiscycie trenerów na 50-lecie Opolskiego Związku 

Kolarskiego zajął drugie miejsce. 18 marca 2010 

r.  Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr 

XXXIV/262/2010 w sprawie nadania tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Mariano-

wi Staniszewskiemu. Jest on także laureatem Plebiscytu 

NTO „Człowiek Roku 2015”. 

 Marian Staniszewski jest Członkiem Zarządu 

Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu oraz               

Opolskiego Związku Kolarskiego. 

 Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyróżnie-

nia i życzymy dalszych sukcesów! 

MARIAN STANISZEWSKI WYRÓŻNIONY 
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 Zdrowy styl życia, w którym wiodące miejsce 

zajmuje aktywność ruchowa, powinien nam towarzy-

szyć w każdym wieku.  Liczne badania naukowe wyka-

zują, że sprawność fizyczna rzutuje na jakość naszego 

życia. Regularna aktywność ruchowa jest szczególnie 

ważna dla osób  powyżej 50-tego roku życia, ponieważ 

pomaga im na dłużej zachować tzw. sprawność                  

funkcjonalną. 

    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-

ców Gminy Chrząstowice w wieku 50 +,  dbających             

o kondycję, sprawność fizyczną oraz umysłową, prowa-

dzone są cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne pod 

kierunkiem instruktora.  W roku 2017 do ćwiczeń     

gimnastycznych dla seniorów wprowadzone zostały 

nowatorskie przyrządy pn. „smovey” (Vibroswing Sys-

tem), dające ogromne możliwości wszechstronnego 

treningu zdrowotnego. Przyrządy te są w kształcie pier-

ścieni zbudowanych z węża spiralnego, wewnątrz któ-

rego  znajdują się 4  stalowe kulki. W górnej części 

pierścienie posiadają uchwyty z elementami tłumienia 

drgań. Przy poruszaniu pierścieniami, kulki swobodnie 

się toczą, uderzając w rowki i wzniesienia spirali. Ruch 

ten powoduje powstanie drgań o częstotliwości ok. 60 

Hz. Odpowiada to wibracjom zdrowych komórek           

w ciele człowieka. Trzymając pierścienie w dłoniach             

w czasie ćwiczeń, czujemy wyraźne drgania na              

powierzchni dłoni. Ćwicząc z pierścieniami "smovey" 

mamy do czynienia z zupełnie nową aktywnością            

fizyczną, wpływającą nie tylko na ciało, ale również na 

umysł. Korzyści z ćwiczeń z pierścieniami „smovey” to 

m.in. aktywacja mięśni i spalanie tkanki tłuszczowej, 

zapobieganie bólom kręgosłupa, wzmacnianie i uela-

stycznianie tkanki łącznej, mobililizacja układu tra-

wiennego i poprawa metabolizmu, pobudzenie układu 

limfatycznego, synchronizacja półkul mózgowych oraz 

stymulacja pracy serca i całego układu krwionośnego. 

    Zajęcia sportowo-rekreacyjne z pierścieniami 

„smovey” odbywają się aktualnie już w trzech miejsco-

wościach naszej Gminy tj. w Suchym Borze, Lędzinach 

i Chrząstowicach. We wtorki w godz. 18.00 - 19.30  

można poćwiczyć  w świetlicy wiejskiej w Suchym 

Borze, w środy w godz. 19.00 – 20.00  w Klubie Samo-

rządowym w Chrząstowicach, a w czwartki w godz. 

18.00 – 19.30 w świetlicy wiejskiej w Lędzinach. Zaję-

cia są finansowane z budżetu Gminy Chrząstowice,       

a udział w nich jest nieodpłatny. Wszystkich chętnych 

do aktywnego spędzania czasu, zapraszamy na zajęcia 

sportowo-rekreacyjne z pierścieniami „smovey”.            

Zajęcia mają charakter otwarty, bez żadnych                 

ograniczeń wiekowych.    

Pozostały jeszcze poniedziałki i piątki, kiedy 

pierścienie są wolne i możnaby zorganizować ćwicze-

nia gimnastyczne ze "smovey" w kolejnych miejscowo-

ściach naszej Gminy, jeśli tylko znajdą się chętni do 

udziału w tego typu aktywności.         

TURNIEJ MINI CHALLENGER 
 3 grudnia br. w hali sportowej w Chrząstowicach odbył 

się Turniej Mini Challenger. W zawodach wystartowało           

ponad 70 zawodników z Opola, Wrocławia (Lamot Dojo), 

Lubawki, Legnicy i Radomska. W sumie odbyło się 21              

konkurencji kata i kumite. Zawodnicy Opolskiego Klubu  

Karate Kyokushin, a w tym trenujący na co dzień w Dębskiej 

Kuźni - zdobyli w sumie 14 złotych, 17 srebrnych i 15            

brązowych medali. W zawodach brali udział zawodnicy do 18 

roku życia. Najmłodszy uczestnik turnieju miał 5 lat. Turniej zorganizowany został przez Opolski Klub Karate           

Kyokushin i dofinansowany ze środków Województwa Opolskiego i Gminy Chrząstowice.   

GIMNASTYKA DLA NIENAJMŁODSZYCH 

Helena Rogacka 

Zajęcia w Chrząstowicach 

Grupa z Lędzin 

Grupa z Suchego Boru 

Agata Kozubowska 
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DOROCZNE SPOTKANIE JUBILATÓW – ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 29 listopada br. w restauracji "Na Wzgórzu"            

w Dańcu odbyło się doroczne spotkanie jubilatów            

z okazji 50-tej i 60-tej rocznicy zawarcia związku             

małżeńskiego. 

 Gościli na nim państwo Hedwig i Ernst Mathea 

z Dańca, którzy świętowali 60-tą rocznicę ślubu 

(Diamentowe Gody) oraz osiem par, które obchodziły 

Złote Gody, czyli 50-tą rocznicę ślubu: państwo Graży-

na i Jan Białkowie z Dębskiej Kuźni, państwo Urszula 

i Paweł Bronkowie z Chrząstowic, państwo Krystyna          

i Krzysztof Janikowie z Lędzin, państwo Rozwita         

i Józef Ledwochowie z Dębskiej Kuźni, państwo             

Barbara i Marian Makówkowie z Suchego Boru,              

państwo Maria i Marek Rosowie z Falmirowic,              

państwo Małgorzata i Jan Sordonowie z Chrząstowic               

i państwo Bronisława i Erwin Strachowie z Dębia.                    

Gospodarzami spotkania byli: wójt gminy pan Florian 

Ciecior, przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice 

pan Krzysztof Warzecha, zastępca wójta pani Helena 

Rogacka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Chrząstowicach pani Małgorzata Karasiewicz-

Wysińska. 

 Wójt, przewodniczący Rady Gminy i zastępca 

wójta złożyli jubilatom serdeczne gratulacje z okazji 

jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego              

i życzenia wszystkiego najlepszego na kolejne lata 

spędzone razem. 

 W części artystycznej spotkania towarzyszył 

zebranym zespół regionalny "Gryfne Dziołski". Dziew-

częta odśpiewały żartobliwe piosenki ludowe o zalo-

tach, zaręczynach i ślubach, m.in. "Kybych 

jo wiedziała", "Nocka szumiała", "Dioble zoly-

ty" (piosenka daniecka spisana przez ś.p. Konrada 

Mientusa) i oczywiście gromkie "Sto lat". "Gryfnymi 

Dziołskami" działającym przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni kieruje pani 

Adelajda Pasoń, a akompaniuje pan Józef Raudzis. 

Dziewczęta umilały zebranym czas w składzie: Monika 

Lubaszewska, Nikola Wieszołek, Ewa Lubaszewska             

i Julia Staś. 

 Po zakończeniu występu odbył się uroczysty 

obiad. Przy stole jubilaci wymieniali się refleksjami 

na temat małżeństwa i jego trwałości. Ich opinie są 

bardzo cenne, bo kogo można pytać o trwałość związ-

ku, jak nie małżonków obchodzących Złote czy Dia-

mentowe Gody? Jubilaci podkreślali, jak ważne 

są w małżeństwie dążenie do kompromisu, umiejętność 

nie zachowywania w pamięci złych chwil, 

nie hodowania w sobie złości i urazy. W delikatnych 

małżeńskich przekomarzankach słychać było także, jak 

ważne są w ich małżeństwach humor i pogoda ducha. 

Jubilaci zauważali też, jak spokojne było kiedyś życie, 

że mimo braku udogodnień technicznych żyło się wol-

niej, bardziej liczyło się "tu i teraz", był czas 

na zadbanie o wzajemne relacje. Żartobliwie stwier-

dzono też – tu szczególnie podkreślali to mężowie – 

że ich małżeństwa to 50 lat bohaterstwa. 

 Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie 

jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 

nadanych jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz listów gratulacyjnych i kwiatów. 
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AKTYWNI SENIORZY Z GMINY CHRZĄSTOWICE 

 29 listopada wójt gminy Chrząstowice odwiedził 

państwa Marię i Reinharda Melcerów z Suchego Boru          

z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. 

Jubilaci odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, które wręczył wójt gminy. Były gratulacje           

i kwiaty, a także pamiątkowe zdjęcie. 

NASI JUBILACI 

Betina Wieszołek 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

11 grudnia br. odbyło się spotkanie seniorów, 

podsumowujące cały rok działań zmierzających do 

aktywizacji mieszkańców 60+ z Gminy Chrząstowice. 

Przy wspólnej kawie i śląskim kołoczu przypomniane 

zostały wszystkie wydarzenia, które miały miejsce            

w ciągu całego 2017 roku. Podziękowaniom zarówno 

ze strony Pani Heleny Rogackiej, która aktywizowała 

grupę i przyczyniała się by forma zaproponowanych 

seniorom zajęć, była dla nich atrakcyjna, jaki i ze stro-

ny Pana Wójta - Floriana Cieciora, w kierunku osób, 

które wzięły udział w projekcie nie było końca. Rów-

nież sami seniorzy podziękowali Pani Z-cy Wójta – 

Helenie Rogackiej, za tak wielkie zaangażowanie                   

i włożone serce w program wspierania aktywności 

mieszkańców 60+ oraz Panu Wójtowi za udział Gminy 

w pozyskiwaniu środków na ten cel oraz tworzeniu 

klimatu przyjaznego seniorom. 

Znacząca część działań dedykowanych senio-

rom sfinansowana została ze środków pochodzących           

z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014 – 2020, dzięki współpracy            

z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządo-

wych w Opolu. Za możliwość realizacji projektu 

„Senior w akcji” złożono podziękowania na ręce Pana 

Tomasza Kosmali – Prezesa OCWIP, który zaszczycił 

seniorów swoją obecnością na spotkaniu.  

Wśród działań, które miały miejsce w ramach 

aktywizacji osób z terenu Gminy Chrząstowice można 

wymienić między innymi: całoroczne zajęcia gimna-

styczne z przyrządami do ćwiczeń „smovey” vibro-

swing system, które odbywały się w Suchym Borze, 

Lędzinach i Chrząstowicach,  rajd rowerowy do          

Poliwody oraz do Kamienia Śląskiego, spotkanie         

z trenerką rozwoju osobistego z Los Angeles – Leorą 

Leon, spływ kajakowy rzeką Mała Panew, a także 

„Hiszpanski wieczór” – warsztaty muzyczne z udzia-

łem Moisesa Bethencourt w Zajeździe pod Niedźwie-

dziem” w Dębskiej Kuźni, szkolenie z pierwszej pomo-

cy przedmedycznej w klubie samorządowym w Chrzą-

stowicach, wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we 

Wrocławiu na występ baletu ukraińskiego „Virski” 

oraz tradycyjne pieczenie świątecznych pierników               

z przeznaczeniem dla osób starszych i samotnych.  

Wzajemna współpraca na szczeblu gminnym, 

pozwoliła na to, by podjęte z początkiem roku plany 

względem polityki senioralnej zostały zrealizowane nie 

tylko formalnie, ale przede wszystkim, aby zostały 

wypełnione treścią. To co się zaszczepiło poprzez           

szereg działań, spowodowało samorealizację, radość, 

entuzjazm, oderwanie od codziennych trosk i kłopo-

tów, ale nade wszystko wyzwoliło chęć do dalszego 

działania i podejmowania kolejnych wyzwań w progra-

mie przeznaczonym dla seniorów już w roku 2018.  

90-tą rocznicę urodzin obchodziła pani Zofia Schodnik 

z Dębskiej Kuźni. 6 grudnia wójt gminy Chrząstowice              

z tej okazji odwiedził Jubilatkę z kwiatami i życzeniami. 
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Tomasz Galwas 

Anna Kurc 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2017 W 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE 

Wojciech Król 

MALUCH Z PIŁKĄ W RĘKU 
 Uczniowie klasy czwartej i trzeciej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach brali udział    

w turnieju piłki ręcznej w ramach projektu „Maluch           

z piłką w ręku” finansowanego ze środków Stowarzy-

szenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów. 

Rozgrywki zostały podzielone na trzy etapy, a organi-

zatorem jednego z turniejów była chrząstowicka pod-

stawówka. W sobotę, 18 listopada br., do naszej gminy 

przyjechała prawie setka dzieci z gmin: Turawa,          

Ozimek, Dobrodzień, Zębowice, Zawadzkie i Kolo-

nowskie, aby rywalizować w piłce ręcznej. Trybuny 

wypełniły się rodzicami i osobami towarzyszącymi, 

natomiast na parkiecie toczyła się zawzięta rywalizacja 

wśród młodych adeptów szczypiorniaka. Cel, jaki 

przyświecał temu wydarzeniu, to dobra zabawa i za-

znajomienie dzieci z techniką i zasadami gry w piłkę 

ręczną. Sądząc po uśmiechach, które przez cały czas 

trwania turnieju gościły na twarzach zawodników nale-

ży uznać, iż cel został osiągnięty. Finał projektu miał 

miejsce 23 listopada 2017 r. w Kolonowskiem. 

 „Po zielonej trawie piłka goni – turniej piłkarski 

w Dębiu” – projekt pod takim hasłem realizowany był 

przez 1. FC Chronstau – Chrząstowice wraz z Lokalną 

Grupą Działania „Kraina Dinozaurów”. Głównym          

celem było zwiększenie integracji mieszkańców terenu 

Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów. W wy-

darzeniu brali udział zawodnicy z drużyn sportowych           

z terenu LGD Kraina Dinozaurów. Turniej przeznaczo-

ny był dla drużyn 7-15 osobowych i zawodników w 

wieku powyżej 18 roku życia, rozegrany był w systemie 

„orlikowym”. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się 

następująco: 1 miejsce Football Sport, 2 miejsce FC 

Chronstau, 3 miejsce Licon International, 4 miejsce All 

Stars, 5 miejsce Grun Arena 

Turniej miał odbyć się na boisku w Dębiu, jednak z 

powodu złego stanu murawy, mecze rozegrano na boi-

sku w Chrząstowicach, w niedzielę, 10 września 2017 r. 

W ramach projektu zakupiono m.in. siatki do bramek, 

stroje dla zawodników, piłki treningowe oraz nagrody. 

 Na realizację projektu Stowarzyszenie 1. FC 

Chronstau Chrząstowice otrzymało grant w wysokości 

17 937,75 zł. Całkowita wartość to 19 005,41 zł. 

 Wydarzenie realizowane było w ramach projektu 

grantowego „Z dinozaurem w terenie”, Przedsięwzięcie 

2.3.6. – organizacja wydarzeń sportowych, rajdów           

rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających              

specyfikę LGD. 

 

 W roku 2017 w klubie funkcjonowały trzy           

drużyny zgłoszone do rozgrywek Opolskiego Związku 

Piłki Nożnej. Zespół młodzików rocznik 2005 i młodsi 

na półmetku rozgrywek Ligi młodzików grupa 4            

zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 4 punktów. Drużyna 

trampkarzy roczniki 2005-2003, prowadzona przez 

trenera Jarosława Stykałę, grająca w 2 lidze grupa 2, 

zajmuje po 11 kolejkach bardzo dobre 5 miejsce z do-

robkiem 18 punktów i z dużymi szansami na miejsce 

na podium. Zespół seniorów prowadzony przez mena-

gera Adama Malika, zajmuje po 15 kolejkach klasy 

okręgowej grupa 1, zajmuje 7 miejsce z dorobkiem 21 

punktów. Warto zaznaczyć, iż po 6 kolejkach piastowa-

liśmy fotel lidera.  

 W sierpniu 2017 r. w stowarzyszeniu 1. FC 

Chronstau- Chrząstowice doszło do zmiany zarządu. 

Prezesem został Wojciech Król, funkcję wiceprezesów 

objęli Konrad Wójcik i Mateusz Walecko, funkcję 

skarbnika powierzono Dariuszowi Sordoniowi, sekreta-

rzem został Krzysztof Warzecha. Członkami zarządu 

są: Beata Sordoń, Tomasz Repczyński, Heinrich Nyolt, 

Grzegorz Jazienicki, Roman Wieszołek i Paweł Sowor-

ka. Serdeczne podziękowania należą się ustępującemu 

prezesowi Pawłowi Duda. Dziękujemy za cały wkład 

włożony w budowanie historii klubu.  

 Gminny obiekt sportowy w Chrząstowicach  

ciągle  jest w rozbudowie. W 2017 roku dzięki włożo-

nej pracy firmy Konrada Wójcika z Dębia i przekaza-

nym materiałom budowlanym nadbudowano pomiesz-

czenia nad szatniami, docelowo będą tam 2 szatnie dla 

zawodników, sala konferencyjna z zapleczem oraz po-

mieszczenia dla arbitrów. Dalszy ciąg prac przewidy-

wany jest na wiosnę 2018 roku. W Dębiu dokonano 

rewitalizacji płyty boiska oraz częściowo zmodernizo-

wano zaplecze socjalne.  

 Do końca roku realizujemy zadanie pn. „Udział 

w rozgrywkach piłki nożnej”, na które otrzymaliśmy             

z gminy Chrząstowice dotację w wysokości 25.500,00 

zł w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania            

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 Rok 2018 stawia nowe wyzwania, dlatego                

gorące wsparcie kibiców i zaangażowanie młodzieży            

i dorosłych w funkcjonowanie klubu jest bardzo ważne. 

Zachęcamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia na-

szych obiektów i wspólnego kibicowania. Do siego 

roku! 

„PO ZIELONEJ TRAWIE PIŁKA GONI” 
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NIE ZOSTAWIAJ PSA BEZ OPIEKI 

 

Daria Pawlak 

ESKŁADKA.PL. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ 

Sebastian Szczurek 

Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Opolskiego 

 Już za kilka tygodni rewolucja w płatno-

ściach do ZUS. Firmy w regionie powinny już              

dostać pismo z nowym numerem rachunku składko-

wego. Opolski oddział wysłał ponad 81 tys. specjal-

nych listów. Wielu odbiorców ma jednak wątpliwo-

ści czy wiadomość pochodzi z ZUS. Jest prosty           

sposób, by to sprawdzić. 

 Od nowego roku przedsiębiorcy w regionie będą 

opłacać składki do ZUS jednym przelewem  

i tylko na jedno konto. Dotychczasowe rachunki do 

opłacania składek nie będą dostępne. ZUS odbiera  

jednak niepokojące sygnały. Do właścicieli firm i osób 

prowadzących indywidualną działalność gospodarczą 

trafiają podróbki zusowskiego pisma z fałszywym kon-

tem bankowym. Oszuści liczą na to, że od nowego roku 

pieniądze płatników trafią do nich. W kilka chwil moż-

na sprawdzić czy w liście jest indywidualny numer 

rachunku składkowego czy prywatne konto oszusta. 

 - Wyszukiwarka numeru składkowego czyli 

eskladka.pl pozwala sprawdzić czy numer  konta  

w piśmie nadał ZUS czy jednak nie. Wystarczy wybrać 

dwa z kilku identyfikatorów np.: NIP  

i REGON, poprawnie je wpisać, a wyświetli się przypi-

sany tylko i wyłącznie nam numer rachunku. Osoba 

fizyczna może wpisać swój PESEL i numer dowodu,            

a potem sprawdzić czy numer konta jest ten sam co               

w piśmie z ZUS - wyjaśnia Radosław Siczewski           

z opolskiego oddziału ZUS. 

 Większość z wysłanych przez opolski ZUS     

listów poleconych skutecznie trafiła właścicieli firm, 

instytucji publicznych i pracujących na własny rachu-

nek w naszym regionie. Jednak liczba kopert, które 

wpływają do placówek ZUS w województwie budzi 

zaniepokojenie. Kierownictwo opolskiej jednostki    

zapewnia, że na bieżąco bada powody zwrotów               

z adnotacją listonosza o niedostarczeniu przesyłki.  

 - Jeśli nie dostałeś od nas listu ze swoim               

numerem, zgubiłeś go albo podejrzewasz, że jest             

podrobiony to przyjdź do najbliższej placówki i zgłoś 

to. Nasz pracownik w kilka minut wydrukuje go albo 

na miejscu sprawdzi czy informacja z kontem banko-

wym rzeczywiście pochodzi z Zakładu czy padłeś            

ofiarą oszustów - apeluje Sebastian Szczurek, rzecznik 

prasowy ZUS w Opolu. 

 Z wyszukiwarki na eskladka.pl mogą korzystać 

biura rachunkowe lub osoby, które mają pełnomocnic-

two do regulowania należności za konkretnego płatnika 

składek. Indywidualny numer rachunku składkowego 

zawiera cyfry potwierdzające, że nadawcą jest ZUS. 

Cyfry od trzeciej do trzynastej identyfikują ZUS, a są 

to: 60000002026. Natomiast ostatnie 10 cyfr rachunku 

to NIP płatnika.  

 

 

W związku z licznymi zgłoszeniami dot. psów 

pozostawionych bez opieki, mając na uwadze bezpie-

czeństwo ludzi i innych zwierząt, zwracamy się z proś-

bą o zwiększenie nadzoru nad zwierzętami i odpowied-

nie zabezpieczenie nieruchomości przed samowolnymi 

ich  ucieczkami. Przypominamy, że na właścicielach 

zwierząt ciąży obowiązek zachowania środków ostroż-

ności, a osobom uchylającym się od obowiązku wyni-

kającego z art. 77 kodeksu wykroczeń grozi mandat 

karny w wysokości 200 zł. Zaniechanie zwykłych lub 

nakazanych środków ostrożności przez właściciela psa, 

może nie tylko skutkować odpowiedzialnością za             

wykroczenie. W przypadku, kiedy pies w wyniku             

pogryzienia spowoduje obrażenia ciała innej osoby, 

właściciel czworonoga może odpowiadać jak za              

przestępstwo. 

Urząd Gminy reaguje na każde Państwa            

zgłoszenie, ale w zdecydowanej większości interwen-

cja nie dotyczy psa bezpańskiego. Zazwyczaj są to 

zwierzęta, które mają właścicieli, jednak ci nie dbają 

wystarczająco o to, by ich czworonogi pozostawały             

w kojcach lub za ogrodzeniem posesji. 

Gmina jest odpowiedzialna za wyłapywanie 

bezpańskich psów i zapewnienie im odpowiedniej 

opieki. Taki obowiązek dotyczy nie tylko psów               

porzuconych, lecz także tych, które się zabłąkały i nie 

potrafią wrócić do właścicieli. 

Zbliża się okres zimowy, który jest trudny dla 

ludzi i zwierząt. Przestrzeganie przez właścicieli zwie-

rząt przepisów prawa i norm życia społecznego przy-

czyni się do poprawy komfortu życia wszystkich 

Mieszkańców naszej gminy 

Przypadku zaobserwowania niewłaściwego 

zachowania i nieprzestrzegania norm prawnych obo-

wiązujących właścicieli psów, prosimy zawiadomić: 

- Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 

Gminy Chrząstowice tel.: 774210613 wew. 103; 

- Komisariat Policji w Ozimku tel.: 774026740. 
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 Tegoroczna jesień w Suchym Borze obfitowała 

w wiele ważnych dla mieszkańców i samej wsi wyda-

rzeń. W pierwszy weekend października odbył się ko-

lejny Marsz Nordic Walking organizowany przez Sto-

warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, Lokal-

ną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” oraz Grupę 

Nordic Walking Suchy Bór. Uczestnicy mieli możli-

wość wyboru dwóch przygotowanych wcześniej tras: 

na dystansie 6 km (która wiodła ścieżkami leśnymi 

wokół Suchego Boru) oraz 1 km (tzw. marsz rodzinny 

przygotowany dla dzieci i osób wymagających pomocy 

opiekuna). W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy 

Suchego Boru, a także zaproszeni goście z całego re-

gionu, w tym Grupy NW ze Strzelec Opolskich czy 

Gogolina. W ramach imprezy przygotowano wiele 

atrakcji, m.in. warsztaty Slow Jogging czy dmuchańce i 

przyrodnicze koło fortuny z nagrodami dla najmłod-

szych (sponsorowanych przez Lasy Państwowe), każdy 

z uczestników otrzymał pakiet startowy i medal a na 

koniec odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich 

biorących udział w marszu. Choć pogoda była zmienna 

wspaniała atmosfera i uśmiech towarzyszył uczestni-

kom do samego końca. 

 W listopadzie o Suchym Borze zrobiło się gło-

śno z powodu planów budowy wieży telekomunikacyj-

nej na terenie wsi. Planowana inwestycja niewątpliwie 

mocno podzieliła Mieszkańców. Część z nich,  niezga-

dzająca się na wybór lokalizacji 46 metrowej wieży,  

założyła komitet „Anty wieża”, który podjął działania 

mające na celu zablokowanie inwestycji w formie jaka 

została wcześniej zatwierdzona przez Starostwo Powia-

towe w Chrząstwicach. Uważają oni, że ze względu na 

małą wiedzę na temat skutków oddziaływania promie-

niowania elektromagnetycznego wieża nie powinna 

znaleźć się w tak bliskiej odległości od zabudowań i 

zawnioskowali o wybór innej lokalizacji. Zwolennicy 

pomysłu natomiast są zdania, że należy skorzystać z 

każdej  możliwej sposobności by zasięg telefonii ko-

mórkowej w Suchym Borze był lepszy (niektórzy 

mieszkańcy w ogóle nie mają zasięgu w swoim domu) 

a oddziaływanie wieży na ludzi i środowisko jest zni-

kome. Nie trzeba było długo czekać na zainteresowanie 

sprawą lokalnych mediów, w prasie pojawiły się arty-

kuły a w Suchym Borze pojawiła się opolska telewizja 

i radio. Na rozwój wydarzeń nadal czekamy, sprawa 

masztu póki co jeszcze nie znalazła swojego finału po 

odwołaniu od decyzji Starosty Powiatu Opolskiego, 

które członkowie komitetu „Anty wieża” złożyli w 

połowie listopada. 

 25 listopada na terenie świetlicy wiejskiej odby-

ło się wielkie święto ekologii. Przygotowana przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, 

Gminę Chrząstowice, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Dinozaurów”, Oddział Przedszkolny 

w Suchym Borze, Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. 

Opole, Klub 50+Suchy Bór, Sołtysa i Radę Sołecką 

impreza miała na celu promowanie ekologii i zwiększe-

nie świadomości dużych i małych mieszkańców Suche-

go Boru na temat wpływu ich działań i wyborów m.in. 

na jakość powietrza w ich miejscowości. W ramach 

pikniku mieszkańcy mieli okazję m.in. uczestniczyć w 

pokazie "czystego palenia" w piecu węglowym (od 

góry), wysłuchać prelekcji na ten temat a także obej-

rzeć "ekologiczny" występ suchoborskich Przedszkola-

ków. Dla młodszych uczestników również przygotowa-

no szereg atrakcji, tj. konkurs plastyczny, przyrodnicze 

koło fortuny czy multimedialny ekran wiedzy o przyro-

dzie.  

 Tego samego dnia nastąpiło również oficjalne 

otwarcie boiska wielofunkcyjnego, którego budowa 

możliwa była dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie 

funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-

nia Kraina Dinozaurów. Boisko zostało w pełni zmo-

dernizowane, betonową, popękaną płytę zastąpiła nowa 

nawierzchnia (w kolorze niebieskim, wybranym przez 

mieszkańców w głosowaniu, które odbyło się wiosną), 

zostały zamontowane nowe łapacze, bramki do mini 

piłki nożnej oraz regulowana siatka umożliwiająca grę 

w siatkówkę oraz tenis. W ramach prezentu  z okazji 

otwarcia nowego obiektu Pan Florian Ciecior - Wójt 

Gminy Chrząstowice oraz Pani Helena Rogacka – Za-

stępca Wójta  przekazali mieszkańcom (na ręce Człon-

ków Stowarzyszenia NRRWSB) nowe piłki do koszy-

kówki oraz siatkówki.  

 
Maria Rusinek, Linda Gnacy 

DZIEJE SIĘ W SUCHYM BORZE 
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JUBILEUSZOWY PIERNIK 

Anna Kurc 

 Po raz piętnasty odbyła się akcja wspólnego pieczenia świątecznych pierników w Chrząstowicach. Świątecz-

ne smakołyki wypiekały urzędniczki, sołtyski i liderki organizacji społecznych. Smakowite i udekorowane słodkości 

trafiły do seniorów z terenu gminy Chrząstowice, którzy również brali udział w akcji. Wydarzenie miało miejsce              

8 grudnia 2017 r. w klubie samorządowym w Chrząstowicach. Początek o godz. 8.00. Organizatorem akcji pieczenia 

pierników był Urząd Gminy Chrząstowice. Relacja oraz linki do medialnych relacji z naszej akcji znajdują się na 

www.chrzastowice.pl oraz profilu facebookowym gminy Chrząstowice. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w akcję! 

„JEST TAKI DZIEŃ…” 
30 listopada br. w Dąbrowicach warsztaty 

robienia ozdób świątecznych zorganizowało koło DFK 

Dąbrowice. Warsztaty poprowadziła Dana Pasoń-

Kocur z „Dekoratorni u Dany Kwiecieplecie”. Wyda-

rzenie odbyło się w ramach projektu „Konsolidierung 

der Begegnungsstatten”.  

 4 grudnia 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Chrząstowic zaprosiła seniorów na wieczór adwento-

wy. Świąteczną atmosferę tego wydarzenia podkreśliły 

piękne występy uczniów chrząstowickiej podstawówki.  
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Anna Kurc 

W przedstawieniach o różniej tematyce język polski 

przeplatał się z niemieckim i śląską gwarą. Młodzi 

aktorzy i muzycy wprowadzili zebranych gości w na-

strój adwentu i Bożego Narodzenia. Wydarzenie odby-

ło się w klubie samorządowym w Chrząstowicach. 

 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedza wszystkie 

grzeczne dzieci. Nie inaczej było w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Chrząstowicach. Mikołaj w towarzy-

stwie aniołków obdarował prezentami uczniów i pra-

cowników szkoły. W podziękowaniu za podarunki 

każda klasa przygotowała piosenkę, wierszyk lub kolę-

dę. Niektóre dzieci przyniosły niespodzianki dla Miko-

łaja – pierniki lub też laurki. Na zakończenie wszyscy 

pozowali do zdjęcia z Mikołajem. 

 9 grudnia w Dańcu odbył się jarmark bożonaro-

dzeniowy. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzy-

stwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opol-

skim oraz Rada Sołecka. Stoiska uginały się od swoj-

skiego makaronu, świątecznych pierników, swojskiej 

kiełbasy i innych pyszności. Z koncertem kolęd wystą-

pił duet Aneta i Norbert, przygrywała także daniecka 

orkiestra dęta. Również tego dnia świąteczną atmosfe-

rę można było poczuć w Publicznej Szkole Podstawo-

wej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Tam także 

odbył się jarmark. Były występy, piękne stroiki oraz 

spotkanie z Mikołajem.  

 10 grudnia br. św. Mikołaj przybył też do Dęb-

skiej Kuźni. Obdarował przybyłych do remizy OSP 

Dębska Kuźnia młodszych i starszych mieszkańców 

sołectwa.  

 10 grudnia br.  odbył się w danieckim klubie 

Wieczór Opłatkowy, na który licznie przybyli miesz-

kańcy wsi. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywa-

ły swoje role i przeżywały magię zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia. Święta te są najbardziej rodzinny-

mi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć            

serdeczność i miłość wszystkich wokół. Wszyscy, za-

równo dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują 

nadejścia Świąt. Uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-

wowej z punktem przedszkolnym w Dańcu z wielkim 

zapałem przygotowali pouczające przedstawienie, 

oprawione kolędami i pastorałkami. Przepiękna sceno-

grafia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty       

i nastrojowy klimat. Po występach zaproszeni goście 

zostali poczęstowani swojskimi wypiekami, owocami  

i kawą.  

12 grudnia 2017 

r. odbył się pokaz 

wykonywania 

stroików i deko-

racji bożonaro-

dzeniowych.  

Wydarzenie zor-

ganizował Urząd 

Gminy Chrząsto-

wice we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolni-

czego w Łosiowie. Piękne świąteczne dekoracje wyko-

nała florystka z zamiłowania, Grażyna Fila.  

mailto:ug@chrzastowice.pl

