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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego, co najlepsze i najprzyjemniejsze,  

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha, smacznego jajka,  

suto zastawionych stołów oraz mokrego Śmigusa Dyngusa.  

Niech w domach zagości radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.  

Wesołego Alleluja! 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Rada Gminy Chrząstowice  

oraz pracownicy samorządowi 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

styczeń-luty-marzec 

- 2 - 

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA 2018 

DANIEC 

NIWKI 

www.facebook.com/Chrzastowice/ 

CHRZĄSTOWICE 

 www.facebook.com/

ospdk / 

DĘBSKA KUŹNIA 

FALMIROWICE 

www.facebook.com/ospdebie/ 

DĘBIE 

 
www.facebook.com/ospsuchybor/ 
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Anna Kurc 

KULTYWUJĄ TRADYCJĘ WODZENIA NIEDŹWIEDZIA 
Mieszkańców Dębia odwiedzali w sobotę,             

20 stycznia 2018 r., hałaśliwi i ciekawie przebrani go-

ście. Była cyganka, ksiądz, ministrant, strażak, lekarz, 

rzeźnik, pielęgniarka, policjant, zakonnica, kominiarz, 

listonosz, a nawet szejk. Na czele tego orszaku prze-

bierańców szedł…niedźwiedź. Wesołym przebierań-

com towarzyszyli muzycy. Głośno było od samego 

rana.  W sołectwie odbyło się wodzenie niedźwiedzia. 

Zwyczaj ten kultywowany jest w Dębiu od wielu lat. 

Dba o to miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Po-

żarnej. Jak tradycja nakazuje każda gospodyni musiała 

zatańczyć z misiem, ponieważ to ma zapewnić szczę-

ście na cały nowy rok. Podobno żadna od tańca się nie 

wymigała. Po południu niedźwiedź wraz ze swoją eki-

pą zaprosił do zabawy dzieci. Były tańce, zabawy, cu-

kierki a na koniec, zgodnie ze starym zwyczajem nie-

dźwiedź, jako symbol wszelkiego zła, które spotyka 

człowieka, został  „odstrzelony” przez leśniczego            

i pożegnany z nadzieją, że za rok znów powróci i za-

prosi do wesołej gry. Wieczorem odbyła się zabawa 

dla dorosłych, której przygrywał zespół Albatros. 

27 stycznia 2018 r. niedźwiedź i jego koloro-

wa świta grasowali na terenie trzech sołectw: Dębskiej 

Kuźni, Niwek i Dańca. W Niwkach o zachowanie 

"berowej" tradycji dba sołtys z radą sołecką na czele. 

W Dańcu w tym roku wodzeniem niedźwiedzia zajęli 

się zawodnicy klubu Unia Raszowa - Daniec, którzy 

przy dźwiękach orkiestry z misiem w pięknym plecio-

nym ze słomy stroju, przeszli przez wieś a wieczorem 

zorganizowali zabawę taneczną w klubie wiejskim.           

W Dębskiej Kuźni również było wesoło. Strażacy OSP 

Dębska Kuźnia byli organizatorem wydarzenia, które, 

jak co roku zakończyło się zabawą taneczną. Najpierw 

z misiem bawiły się dzieci. Wieczorem do tańca              

przygrywał zespół Heaven. 

3 lutego 2018 r. wodzenie niedźwiedzia               

odbyło się w Falmirowicach. Tydzień później, w ostat-

nią sobotę karnawału niedźwiedź wraz z grupą prze-

bierańców odwiedzał mieszkańców Chrząstowic oraz 

Suchego Boru.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażo-

wanym w przeprowadzenie wodzenia niedźwiedzia!   

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

GABINET REHABILITACYJNY W DĘBIU 

WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

 Od 1.01.2018 r. gabinet rehabilitacyjny w Dębiu (prowadzony przez Caritas Diecezji Opolskiej) nie posiada 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację leczniczą. 

 W ogłoszonym 10 stycznia 2018 r. przez Wójta Gminy Chrząstowice konkursie na wsparcie realizacji zada-

nia z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze i rehabilitacja) Caritas Diecezji Opolskiej 

otrzymał dotację w kwocie 100.000,00 zł, dzięki czemu gabinet rehabilitacyjny nie zostanie zamknięty, ale świad-

czenia dostępne są wyłącznie dla mieszkańców gminy Chrząstowice.  

 Poniżej wykaz gabinetów fizjoterapii funkcjonujących w ramach zawartej umowy z NFZ, zlokalizowanych 

w najbliższej okolicy gminy Chrząstowice (na podstawie danych przekazanych przez Opolski Oddział Wojewódz-

kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu): 
NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej, Otmice, ul. Kampki 3, tel. 453-12-41 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, Opole, ul. Wodociągowa 4, tel. 77 541-42-00 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, ul. Aleja Wincentego Witosa 26, tel. 77 452-07-45 

Centrum Rehabilitacji dla Dzieci im. Ks. Bpa Józefa Nathana, Opole, ul. Mickiewicza 5, tel. 77 453-65-59 

Medicus, Opole, ul. Pl. Piłsudskiego 5, tel. 77 441-32-34 

NZOZ Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Opole, ul. Szymanowskiego 1, tel. 77 474-

32-80 

Gabinet Rehabilitacyjny „Złota Jesień”, Opole, ul. Majora Hubala 4, tel. 77 457-69-27 

NZOZ ADAMET Centrum Utrzymania Zdrowia, ul. Chabrów 58, tel. 77 441-89-72 

Novum – Zdrowie Centrum Rehabilitacji, Opole, ul. Grota Roweckiego 16, tel. 77 457-61-07 

NZOZ „ORTOPEDIA”, Opole, ul. Oleska 97, tel. 77 474-32-09 

Centrum Medyczne i Rehabilitacji KRIOSONIK, Opole, ul. Wróblewskiego 46, 0261-62-57-57 

Polska Grupa Kardiologiczna „PRO CORDE” Sp. z o.o., Opole, ul. Plac Piłsudskiego 11 A, tel. 77 419-50-39 

RE-VITA Zakład rehabilitacji, Opole, ul. Oświęcimska 62 a, tel. 48 795 599 770 

NZOZ EUROMEDYK A. Sochacki, T. Sochacki Spółka Jawna, Opole, ul. Ozimska `9/`0, tel. 77 441-32-95 

Zakład Usprawniania Leczniczego „Bądź zdrów” s.c. Natalia Jurasz, Marcin Jurasz, Opole, ul. Ks. B. Domańskiego 

115/3, tel. 77 474-27-17 

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna Szpital Świętego Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31, tel. 77 427-34-00 

SŁOMKA SŁOWIK AGATA „POSTURA” Gabinet Rehabilitacyjny, Ozimek, ul. Hutnicza 5, tel. 77 443-61-88 

NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej, Kotórz Mały, ul. Boczna 1, tel. 77 453-12-41 

 W związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni” od 20.03.2018 r., na czas       

prowadzenia prac zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 

31.07.2018 r.  

PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI 
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Jan Jakuczek 

 Urząd Gminy Chrząstowice prawdopodobnie 

po raz ostatni złoży wniosek do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowa-

nie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej 

gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu 

demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest. Wkład osoby fizycz-

nej wynosić będzie jedynie 15% kosztów zadania. 

 W związku z powyższym ogłaszamy nabór 

wniosków zainteresowanych w terminie do 4.04.2018 

r. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy 

– pok. 13 lub pod tel. 77-4 219-696 wew. 103.            

Wnioski dostępne na stronie internetowej lub w sie-

dzibie urzędu. 

 

USUWAMY AZBEST 

 

ZAMIEŚĆ TABLICZKĘ  

Z NUMEREM POSESJI! 

 

TAŃSZY PRĄD DLA GMINY 

  Władze kraju oraz województwa podjęły prace 

nad czystością naszego powietrza. W celu podjęcia kon-

kretnych działań jesteśmy zmuszeni zinwentaryzować 

posiadane źródła ciepła oraz urządzenia OZE: typu solary, 

panele fotowoltaiczne. 

 Mając na uwadze okoliczność, iż na samorządy 

został nałożony obowiązek sprawozdawczości w zakresie 

Programu Ochrony Powietrza, konieczne jest pozyskanie 

danych od swoich mieszkańców oraz przedsiębiorców w 

zakresie posiadanych źródeł ciepła. 

 Prosimy o zgłaszanie do tut. Urzędu faktu demon-

tażu starego i montażu nowego kotła oraz termomoderni-

zacji budynków wykonanych w okresie 2008 – do nadal. 

Powyższe dane należy zgłosić telefonicznie pod                   

nr 774219-696 wew. 103 lub elektronicznie pod adres: 

srodowisko@chrzastowice.pl.   

  

WALKA ZE SMOGIEM W NASZEJ 

GMINIE. ZGŁOŚ WYMIANĘ  

PIECA, MONTAŻ  

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ  

I TERMOMODERNIZACJĘ 

Daria Pawlak 

 Od 1 stycznia 2018 r dostawcą energii elektrycz-

nej na oświetlenie ulic i obiektów Gminy Chrząstowice 

jest Firma innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41. W wyniku prze-

targu na zakup energii ogłoszonego w m-cu wrześniu 

2017 do Urzędu Gminy wpłynęło 20 ofert z całego kraju 

z których najkorzystniejszą okazała oferta wyżej wymie-

nionej firmy deklarująca sprzedaż energii przez okres 

najbliższych 2 lat w cenie 193,80 [zł/MWh] netto. 

 Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie 

od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 r wynosi 978 

MWh w tym: 

 - 855,6 MWh na oświetlenie ulic na kwotę 203.952,79 zł 

brutto 

- 122,4 MWh na zasilanie obiektów gminnych na kwotę 

29 176,98 zł brutto 

Łącznie: 233 129,77 zł brutto 

Koszt oszacowania 978 MWh na najbliższe 2 lata 

281.656,37 zł brutto 

Prognozowana oszczędność na zakupie energii elektrycz-

nej przez Gminę w wyniku ogłoszenia przetargu to 

48.526,60 zł brutto. 

 Drodzy Mieszkańcy Gminy Chrząstowice! 

Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z 

numerem porządkowym nieruchomości. Na podstawie 

art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode-

zyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017, poz. 2101) wła-

ściciele nieruchomości zabudowanych lub inne pod-

mioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budyn-

ków, które takimi nieruchomościami władają, mają 

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na 

ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem po-

rządkowym nieruchomości. Jeżeli budynek położony 

jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od 

ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nierucho-

mości umieszcza się również na ogrodzeniu. 

 Wypełnienie tego obowiązku ułatwi i pozwoli 

np. na skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych 

(pogotowia, policji, straży pożarnej). Znacznie    

ułatwia też dostarczanie korespondencji i paczek 

przez listonoszy, kurierów czy innych osób do tego 

wyznaczonych. 
 Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 20 maja 1971 

r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015, poz. 1094 z 

późn. zm.) kto, będąc właścicielem, administratorem, 

dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopeł-

nia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu 

albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z nume-

rem porządkowym nieruchomości, podlega karze 

grzywny albo karze nagany. 

Daria Pawlak 

Daria Pawlak 

Więcej informacji: www.facebook.com/ospdebie/ 

mailto:srodowisko@chrzastowice.pl
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ZIMOWE REMONTY DRÓG 
 Z uwagi na dodatnie temperatury panujące od początku roku Gmina już 15 

stycznia 2018 r podpisała umowę na remont niżej wymienionych dróg : 

1) Chrząstowice – droga do przedszkola 62 m;  

2) Dębska Kuźnia ul. Leśna 311 m  

3) Dębska Kuźnia ul. Dębowa 200 m 

4) Daniec ul. Szeroka 65 m  

5) Daniec ul. Mała 35 m  

Łączna powierzchnia  dróg wraz z włączeniami wyniosła 2 400 m². Na wszystkich 

tych drogach wykonano podbudowy tłuczniowe z gruzu betonowego grubości min. 

20 cm, a wartość tych prac wyniosła 33 210,00 brutto.  

 Z uwagi na korzystną ofertę cenową złożoną przez wykonawcę: Firmę Han-

dlową „EURO-STANDARD” z Opola, 2 lutego br. gmina zawarła kolejną umowę 

na remont ulicy Rumiankowej w Suchym Borze oraz odcinka ulicy Polnej                       

w Niwkach.  Na wymienionych drogach o łącznej powierzchni 1000 m² wykonano 

identyczne podbudowy tłuczniowe za kwotę 13 837,50 zł brutto. Firma                   

„EURO-STANDARD”  wykonała ponadto równanie ulicy Ślepej w Dańcu oraz 

odcinka ul. Kopalina w Chrząstowicach.   

 W lutym 2018 r. firma Prace Ziemne Kluczny na poboczu odcinka ulicy Polnej w Chrząstowicach w miejscu 

rowu przydrożnego wykonała kolektor o długości 100 mb i średnicy 400 wraz z dwoma studzienkami rewizyjnymi. 

Ułożenie kolektora i zabezpieczenie go obsypką znacznie wzmocni konstrukcję drogi a w przyszłości pozwoli na jej 

poszerzenie, bądź wykonanie chodnika. Wartość tego zadania wyniosła 20.910,00 zł brutto. W marcu br. do Dańca 

dostarczono w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego ok. 60 ton tłucznia do remontu dróg polnych, z czego blisko 

połowę wysypano bezpośrednio  na wskazane odcinki.  Towar dostarczyła firma Mateusza Klucznego z Dębskiej 

Kuźni, a jego wartość wraz z dostawą to 2.457,00 zł. 

 Od początku roku do nastania silnych mrozów pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice systematycznie usu-

wali ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg w związku z czym w styczniu za 1.380,06 zł + koszt dostawy zaku-

piono 2 tony zimnej masy asfaltowej w firmie ASPOL z Warszawy. Wszystkich użytkowników nowo utwardzonych 

dróg prosimy o wolną jazdę oraz korzystanie z całych szerokości jezdni, co zapobiegnie  powstawaniu wybojów            

i  kolein, a zapewni równomierne zaklinowanie materiału. 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji  

Wyremontowana ul. Leśna                 

w Dębskiej Kuźni 

Jan Jakuczek 

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

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-

rach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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  

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NIWECKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI 
 Trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Niwec-

kiej w Dębskiej Kuźni na odcinku od drogi krajowej nr 46 do ulicy 

Wiejskiej. 

 Inwestycja zakłada m.in. wykonanie odwodnienia drogi,               

wymianę  nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika z kostki brukowej 

po lewej stronie (jadąc od drogi krajowej w kierunku ul. Wiejskiej) 

oraz prawego pobocza z destruktu asfaltowego, przebudowę zjazdów 

do posesji oraz istniejącej zatoki autobusowej, a także wykonanie            

progu zwalniającego w obrębie szkoły. 

Termin wykonania robót budowlanych to 31.05.2018 roku. 

 W związku z robotami budowlanymi związanymi z przebudową 

drogi prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Docelowo przebudowana droga usprawni ruch pojazdów w kierunku 

Opola i Częstochowy, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo           

szczególnie dzieci i młodzieży udającej się do szkoły, na boisko i plac zabaw. 

  

Ul. Dębowa  

w Dębskiej Kuźni 
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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 dowo-

dach osobistych, o procedurze zawierania małżeństwa oraz o przebiegu zgłoszenia urodzenia dziecka i zgłoszenia 

zgonu. 

 W bieżącym numerze: odpis aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczo-

nych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w kolejnych: m. in.  zameldowanie          

i uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu, uznanie ojcostwa. 

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze               

stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 
 Odpisy wydawane z aktów stanu cywilnego to odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne. 

  Odpis zupełny zawiera pełną treść aktu, czyli wpisy zamieszczone w momencie jego sporządzenia oraz 

wszystkie wzmianki dodatkowe zawierające informacje o zmianach powstałych w akcie do chwili sporządzania 

odpisu. 

 Odpis skrócony zawiera część najważniejszych danych z aktu, po uwzględnieniu wszystkich zmian 

zaistniałych w akcie do chwili sporządzenia odpisu. Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera: nazwisko, imię 

(imiona) oraz płeć dziecka, kraj, datę i miejsce urodzenia, nazwiska rodowe i imiona rodziców; odpis skrócony aktu 

małżeństwa zawiera: nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia, datę 

i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo, nazwisko lub 

nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa, nazwisko małżonków, jeżeli jest inne 

niż te zamieszczone pierwotnie w akcie, nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa; adnotację o ustaniu mał-

żeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesieniu separacji, oznaczenie sądu, 

sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz oznaczenie aktu zgonu; odpis skrócony aktu zgonu 

zawiera: nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, stan cywilny           

osoby zmarłej, nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci 

pozostawała ona w związku małżeńskim, datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz 

miejsce znalezienia zwłok, nazwiska rodowe i imiona rodziców osoby zmarłej. Odpis wielojęzyczny jest formą  

odpisu skróconego i zawiera część danych najważniejszych danych z aktu, również po uwzględnieniu wszystkich 

zmian zaistniałych w akcie do chwili sporządzenia odpisu. Odpis ten zawiera tłumaczenie na języki: niemiecki,  

angielski, francuski, niderlandzki, włoski, hiszpański, portugalski i inne. 

 Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczą-

cych wskazanej osoby zawiera: oznaczenie wnioskodawcy, informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego 

wskazanej osoby, informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie wskazanej          

osoby lub treść tych przypisków, informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego oraz danych 

zawartych w rejestrze uznań, informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących   

wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby (przypisek jest informacją zamieszczaną przy akcie 

stanu cywilnego mówiącą o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz o innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na jej stan cywilny). 

 Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych         

w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydawane są w formie pisemnej bądź też – na 

żądanie wnioskodawcy – w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym. Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia można złożyć osobiście, listownie (pocztą tradycyjną) 

lub elektronicznie (przy użyciu platformy ePuap i Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektroniczne-

go). Nie można tego zrobić za pośrednictwem poczty e-mail. Odpis aktu stanu cywilnego nie posiada daty ważności. 

 Opłata skarbowa za wydanie odpisu to 22,00 zł za odpis skrócony i odpis wielojęzyczny oraz 33,00 zł za 

odpis zupełny. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze 

stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wynosi 24,00 zł. Opłatę skarbową można wpłacać bądź w 

kasie Urzędu Gminy, gdzie składany jest wniosek o odpis (w Chrząstowicach można to zrobić gotówką, kartą bądź 

przy użyciu telefonu); można też wpłacić opłatę na rachunek bankowy wybranego urzędu – wtedy potwierdzenie 

wpłaty należy złożyć razem z wnioskiem. Odpis aktu lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych 

w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydawane są niezwłocznie, jeśli akt, którego 

dotyczy wniosek jest już przeniesiony do systemu informatycznego; jeśli nie jest – wydanie odpisu/zaświadczenia 

nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 Nowością jest, że wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego bądź zaświadczenia 

o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 

można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego (czyli np. odpis aktu urodzenia osoby, któ-
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 Przypominamy, że w Dębskiej Kuźni, w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Wiejska 53,             

funkcjonuje nieodpłatny punkt pomocy prawnej. Magi-

ster prawa i adwokat ze STOWARZYSZENIA OPEN 

Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo dyżuruje       

w każdy wtorek, w godzinach 14.00-19.00. Telefon: 

697 686 155. Poniżej przedstawiamy informacje komu 

i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc 

prawna i jakie dokumenty należy przedstawić, by                

z takiej porady skorzystać. 

 Nieodpłatna pomoc prawna polega na: poin-

formowaniu o obowiązującym stanie prawnym, 

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywają-

cych na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwią-

zania problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu 

projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania 

pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczą-

cym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 

i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma                  

o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy po-

datkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowo-administracyjnym. 

 Uprawnieni mogą uzyskać informacje                

w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpo-

częcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, 

prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubez-

pieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podat-

kowego z wyłączeniem spraw podatkowych związa-

nych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 

spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, 

dewizowego i handlowego ani spraw związanych                 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjąt-

kiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 Komu przysługuje nieodpłatna pomoc praw-

na (dokumenty do okazania): osobom, które nie ukoń-

czyły 26 lat (dokument tożsamości), osobom, które 

ukończyły 65 lat (dokument tożsamości), osobom, któ-

re posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta 

Dużej Rodziny), osobom którym, w okresie roku po-

przedzającego zostały przyznane świadczenia 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano 

decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 

(decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie 

o udzieleniu świadczenia), osobom, które w wyniku 

wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej 

lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagroże-

nia lub poniosła straty (oświadczenie), kombatantom 

(ważna legitymacja kombatanta lub stosowne               

zaświadczenie), weteranom (ważna legitymacja wete-

rana) oraz kobietom w ciąży (dokument potwierdzają-

cy ciążę). 

 Wykaz wszystkich punktów nieodpłatnej      

pomocy prawnej w powiecie opolskim znajduje się 

na stronie internetowej www.chrzastowice.pl                   

w zakładce „Urząd”. 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

Brygida Dulęba 

-ra urodziła się w Warszawie i tam został sporządzony jej akt urodzenia, można otrzymać w Urzędzie Stanu                 

Cywilnego w Opolu, Chrząstowicach czy Ozimku). W zależności od tego, czy akt został już wprowadzony do syste-

mu informatycznego, odpis czy zaświadczenie mogą zostać wydane „od ręki” albo też zostanie do właściwego USC      

wysłane zlecenie przeniesienia aktu do systemu (wtedy odpis/zaświadczenie zostaną wydane w ciągu 10 dni od dnia 

złożenia wniosku). 

 O wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych             

w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może wnioskować:  

 osoba, której akt dotyczy,  

 jej małżonek,  

 wstępny (rodzice, dziadkowie),  

 zstępny (dzieci, wnuki),  

 rodzeństwo,  

 przedstawiciel ustawowy,  

 opiekun,  

 osoba, która wykaże w tym interes prawny  

 sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym          

interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych 

zadań. 

O powyższe odpisy bądź zaświadczenia można także wystąpić przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być 

pisemne, wyraźnie określające osobę udzielającą pełnomocnictwa i pełnomocnika, a także wyraźnie wskazujące, 

czyjego aktu ma dotyczyć odpis lub zaświadczenie i zawierające niezbędne informacje umożliwiające odnalezienie 

aktu. 

 Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się przez okresy przechowywania aktów w archiwum  

Urzędu Stanu Cywilnego , tj. 100 lat od chwili sporządzenia aktu urodzenia i 80 lat od sporządzenia aktu małżeństwa 

lub zgonu. Następnie księgi zawierające akta starsze niż wymienione przekazywane są do właściwego Archiwum 

Państwowego (dla USC Chrząstowice jest to Archiwum Państwowe w Opolu). 
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DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika             

i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklara-

cji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy               

zameldowani. Każda złotówka przekazywana w ramach tego podatku wpływa więc na poprawę jakości 

życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których 

wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego              

podatku w naszej gminie. 

 Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedz            

i mnóstwa czasu. Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie             

skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć 

po zmianie danych osobowych np. miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz 

ten nie podlega opłacie skarbowej. Można dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć do                

rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

APEL DO MIESZKAŃCÓW  

Betina Wieszołek 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grud-

nia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59) 

istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosz-

tów kształcenia zawodowego młodocianych pracowni-

ków zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia 

jednego młodocianego pracownika wynosi:  

- w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł 

przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 

jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, 

kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości           

proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

- w przypadku przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny              

miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników finansowane jest ze środków Funduszu 

Pracy. 

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

przysługuje, jeżeli: 

 pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imie-

niu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy 

posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przy-

gotowania zawodowego młodocianych; 

 młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 

lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy                   

i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie        

przygotowania zawodowego młodocianych i ich          

wynagradzania. 

 wpłynął wniosek o dofinansowanie pracodawcy 

kosztów kształcenia młodocianego, do Wójta Gminy 

Chrząstowice w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu          

i Promocji w pok. nr 3  - w terminie 3 miesięcy od dnia 

zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. 

Pracodawcy zatrudniający młodocianych mieszka-

jących poza terenem gminy Chrząstowice, winni złożyć 

stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy/Miasta          

ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 

www.chrzastowice.pl (zakładka „Oświata i kultura” – 

„Dofinansowanie młodocianych pracowników”) oraz 

pod numerem 77 4219 456. 

CEMNTARZE KOMUNALNE W INTERNECIE 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

Leokadia Król 

 W miesiącach wrzesień – październik 2017 r. na 

cmentarzach komunalnych w naszej gminie została 

wykonana inwentaryzacja. Dzięki tym pracom powsta-

ły mapy i plany sporządzone na podstawie danych z 

pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób 

pochowanych na cmentarzach, stworzono system admi-

nistracji oraz zbudowano strony internetowe cmentarzy: 

CMENTARZ W CHRZĄSTOWICACH   

www.mogily.pl/chrzastowice 

CMENTARZ W LĘDZINACH    

www.mogily.pl/ledziny 
 CMENTARZ W SUCHYM BORZE    

www.mogily.pl/suchybor 
 Na stronie znajduje się Interaktywny Plan 

Cmentarza, na którym można odszukać dane 

o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz   

z miniaturą zdjęcia.  Z kolei w Galerii możemy podzi-

wiać te nagrobki i krzyże z różnych okresów. Zakład-

ka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego 

dnia kalendarzowego. Cały czas uzupełniamy brakujące 

informacje oraz na bieżąco wprowadzamy nowe. Naj-

ważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po 

wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pocho-

wanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób 

najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych. 

Zamieszczony został również regulamin cmentarza oraz 

dane kontaktowe Zarządcy cmentarza. 
 Baza ma usprawnić administrowanie cmentarza-

mi oraz pomóc wszystkim zainteresowanym w porusza-

niu się po cmentarzach. 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.mogily.pl/chrzastowice
http://www.mogily.pl/ledziny
http://www.mogily.pl/suchybor
http://www.mogily.pl/suchy
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 PRZEŁAJ KOLARSKI I MARSZ Z KIJKAMI W FALMIROWICACH 

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na XXXIII               

Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”, który 

odbędzie się 29 kwietnia 2018 r. (niedziela) w Dębiu. Start i meta przy Publicz-

nej Szkole Podstawowej w Dębiu, ul. Wiejska 18. O godz. 8.30 nastąpi otwarcie 

biura wyścigu. Wyścig poprzedzi występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Chrząstowice. O 11.00 wystartują zawodnicy kat. Junior Młodszy. O 11.05  

wystartują zawodnicy kat. Młodzik (start przy PSP Dębie). Na 11.06 zaplano-

wano wyścig młodzieży szkolnej (1km od strony lasu do skrzyżowania                

ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni). Ok. 12.30  odbędzie się wyścig 

przedszkolaków. O godz. 12.30 swój wyścig rozpocznie Elita/kat. U-23, natomiast o 12.35 - kat. Junior. O godz. 

12.38  odbędzie się wyścig VIP-ów (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej 

Kuźni). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 16.00. 

 Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowice, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie częściowo            

wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców gminy i gości za związane z tym utrudnienia i proszę o dostosowanie 

się do zaleceń służb porządkowych – policjantów i strażaków. 

ZAPROSZENIE NA WYŚCIG KOLARSKI DO DĘBIA 

 

Anna Kurc 

 W niedzielę, 28 stycznia 2018 roku, falmirowic-

kie kamionki opanowali kolarze i miłośnicy nordic 

walking. Od 11.00 kolarze ścigali się w kategoriach: 

młodzież szkolna (do 6 klasy), junior, młodzik i mło-

dziczka, junior młodszy, masters, amator i p-23. Ze 

względu na pagórkowatość terenu oraz błoto trasa była 

dość trudna i wymagająca. Niektóre odcinki kolarze 

pokonywali biegnąc przy rowerze. Organizatorem wy-

darzenia był LKS Ziemia Opolska z trenerem Maria-

nem Staniszewskim na czele oraz Gmina Chrząstowice. 

Była to 30 edycja tych zawodów.  

 Swoją trasę do pokonania mieli także miłośnicy 

"chodzenia z kijkami". O godz. 11.30 z Suchego Boru 

wyruszył marsz nordic walking, który po 12.00 dotarł 

na falmirowickie kamionki, a punktualnie o 12.30 po 

wystrzale startowym wyruszył w drugą część trasy. 

Marsz zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz       

Rozwoju Wsi Suchy Bór.  

 Dzieci z przedszkola w Dębskiej Kuźni wzięły udział w pięciodniowym 

projekcie edukacyjnym pt. ,, Mój przyjaciel pies". Każdego dnia przedszkolaki 

dowiadywały się czegoś nowego o psiakach. Najpierw poznały rasy psów: psy 

łagodne do zabawy z dziećmi, psy obronne i stróżujące, psy pasterskie i ratowni-

cze. Następnie           odwiedziła nas pani Natalia z „Fundacji Fioletowy Pies” 

wraz ze swoim pupilem, psem o imieniu Morena. Dzieci dowiedziały się co to jest 

adopcja zwierząt, jak zachować się gdy spotkają na swojej drodze obcego psa i jak 

przyjąć bezpieczną pozycję. Przy okazji tego spotkania dzieci przekazały karmę           

i inne potrzebne rzeczy dla bezdomnych zwierząt. 

 Odwiedził nas też strażak, który wraz ze swoim labradorem o imieniu            

Karat pracuje w straży pożarnej w sekcji ratowniczo-poszukiwawczej. Opowie-

dział nam dzieciom, jak szkoli się psy aby służyły ludziom. Poznaliśmy jakie psy 

służą w policji, wojsku, w ratownictwie wodnym, w straży pożarnej, które poma-

gają niewidomym, a które są pomocne w rehabilitacji chorych dzieci. Kolejny 

dzień projektu to praca plastyczna. Przedszkolaki w grupach wyklejały bibułą ob-

razki przedstawiające różne rasy psów. Prace wyszły fantastycznie, dzieci świetnie 

się przy tym bawiły i współpracowały. Na zakończenie projektu, w piąty dzień, dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy 

pt. ,,Kłopoty Burka z podwórka" i podsumowały całą zdobytą wiedzę w trakcie trwania projektu. 

PROJEKT Z PSEM W ROLI GŁÓWNEJ 

Anna Klimek 
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Anna Kurc, Danuta Kampa 

 Formacja taneczna Hałas, zrzeszająca dzieci        

z gminy Chrząstowice oraz Tarnów Opolski, wystąpiła 

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego            

w Warszawie. Swoim pokazem uświetniła ślubowanie 

olimpijczyków, którzy jako ostatni wylecieli na Igrzy-

ska Olimpijskie odbywające się w Pjongczangu. Byli to 

zawodnicy oraz kadra trenerska w snowboardzie.                

Wydarzenie miało miejsce w niedzielę, 11 lutego 2018 

r. Dla tancerzy z grupy „Hałas” wyjazd do stolicy           

i spotkanie z olimpijczykami było nagrodą w konkursie 

„Sportbonus Dzieciom”. Nasi tancerze zdobyli w nim 

najwięcej głosów z trójki zwycięzców.  W trwającej od 

października 2017 r. zabawie wzięło udział 3 tys.             

klubów i szkół z całego kraju, na które zagłosowało 

ponad 120 tys. osób. 

 W Warszawie „Hałas” na czele z trenerem             

i głównym choreografem, którym jest Danuta Kampa, 

zaprezentował się w składzie: Anna Ciecior, Magdale-

na Duda, Małgorzata Golombek, Marcelina Grobarek, 

Wiktoria Habdas, Martyna Kanas, Natalia Klimek, 

Wiktoria Klimek, Małgorzata Komandzik, Marta Ko-

mandzik, Natalia Łach, Julia Mateja, Maja Mateja, 

Wiktoria Mielczarek, Dominika Morzyk, Katarzyna 

Pancerz, Agnieszka Regiec, Izabela Rożen, Julia Wrze-

ciono, Julia Włochowicz, Alicja Wzorek oraz Szymon 

Serafin. Zespołowi towarzyszyła Anita Golombek, któ-

ra zajmowała się przygotowaniem rekwizytów oraz 

kostiumów tanecznych, aby zespół mógł pokazać się na 

najwyższym poziomie. I tak się stało. „Hałas” zapre-

zentował układ „Ptaki” - choreografię uzyskującą bar-

dzo wysokie notowania podczas wielu ogólnopolskich 

turniejów tanecznych. Pokaz taneczny był niezwykłym 

przeżyciem dla olimpijczyków, ich trenerów, władz 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zgromadzonej  

publiczności oraz dziennikarzy, którzy po kilkunastu 

sekundach nie mogli oderwać się od kamer i aparatów 

fotograficznych. Na końcu nagrodzono tancerzy grom-

kimi brawami, traktując ich jak sportowców najwyższej 

klasy. 

 Poza spotkaniem z olimpijczykami i występem, 

wyjazd tancerzy wiązał się też takimi atrakcjami jak: 

zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz muzeum pol-

skiego sportu, po którym oprowadził członek złotej 

ekipy pięcioboistów z IO w Barcelonie w 1992 roku 

Dariusz Goździak oraz wielokrotna medalistka świata 

oraz rekordzistka świata na dystansie 100 m przez         

płotki Grażyna Rabsztyn. 

 Program Sportbonus Dzieciom powstał z myślą 

o wsparciu klubów sportowych działających na terenie 

całego kraju. Jego ambasadorami są najznakomitsze 

postaci polskiego sportu, zarówno sportowcy, jak              

i trenerzy. W jego ramach zdobyć można wiele nagród 

w postaci kuponów na sprzęt sportowy, treningi ze 

sportowcami oraz zimowiska dla grup. Program trwał 

będzie przez cały rok 2018, przez ten okres Formacja 

Taneczna Hałas może pozyskiwać środki finansowe za 

pomocą odpowiedniej aplikacji internetowej.                   

Szczegóły na www.sportbonus.pl 

 Przygoda ze SPORTBONUSEM należy do  

jednej z najciekawszych przygód zespołu, tym bardziej, 

że w jej realizacji bierze udział duża część naszej spo-

łeczności lokalnej, rodzice oraz sami tancerze. W imie-

niu grupy „Hałas” dziękujemy wszystkim za oddane 

głosy oraz transakcje wykonane na rzecz zespołu. 

 3 marca br. na Międzynarodowym Turnieju Tańca Freestyle Dance w Nysie zaprezentowały się maluszki                

i wschodzące gwiazdy z Hałas Mini 3 z Chrząstowic. Wszystkie wróciły z III miejscem w swoich kategoriach!             

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

HAŁAS ZATAŃCZYŁ DLA OLIMPIJCZYKÓW 

SUKCESY NAJMŁODSZYCH TANCERZY 

https://www.sportbonus.pl/
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OFERTA ZAJĘĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  

Anna Kurc 

 W ramach realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowy-

mi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego Wójt Gminy Chrząstowice ogłosił sześć otwar tych konkursów ofer t. 

 Na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań              

publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje otrzymały następujące             

Stowarzyszenia: 

1. 1. FC Chronstau-Chrząstowice na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej” - 41.000,00 zł; 

2. Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa-Daniec na zadanie „Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych 

przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży” - 14.000,00 zł; 

Oba wyżej wymienione zadania polegają m.in. na prowadzeniu treningów piłki nożnej oraz udziale drużyn w roz-

grywkach zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej.  

3. Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokus-

hin na terenie gminy Chrząstowice” - 5.500,00 zł. W ramach zadania prowadzone są treningi karate kyokushin. 

Przewidziany jest także udział w zawodach karate.  

4. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na  zadanie „Badminton to jest to” - 10.000,00 zł. Zajęcia badmin-

tona prowadzone pod okiem profesjonalnego trenera. Treningi odbywają się w hali sportowej w Chrząstowicach.  

5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Gram w piłkę nożną i szli-

fuję język niemiecki” - 10.500,00 zł. W ramach zadania prowadzone są treningi piłki nożnej dla dzieci. Zajęcia pro-

wadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy wprowadzają elementy języka niemieckiego, dzięki czemu dzieci trenując 

piłkę, szlifują jednocześnie umiejętności językowe. 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie „Gmina Chrząstowice wspiera Nordic            

Walking – III edycja Marszu” – 7.000,00 zł. Zadanie zakłada organizację marszu nordic walking. Imprezie towarzy-

szyć będą konkurencje sportowe oraz warsztaty procarstwa. 

 W konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. 

„Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna              

i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna” otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej. 25.000,00 zł dotacji 

otrzymało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na wsparcie realizacji zadania z zakresu                

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

 W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości               

narodowych dotacje otrzymały: Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie 

pn. „Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice” - 14.000,00 zł oraz              

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie pn. „Budowanie przyja-

znych stosunków młodzieży niemieckiej z innymi grupami społecznymi” -  1.000,00 zł. W ramach realizacji zadań 

odbędzie się szereg wydarzeń kulturalnych, wyjazdów i festynów.  

 Na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań               

publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje otrzymały 

następujące stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie pn. „Warsztaty taneczne „Pokonać swoje           

słabości” –  10.400,00 zł oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na zadanie pn. „Wzmocnij siebie i uwierz 

w swoje możliwości ” – 9.600,00 zł. Pierwsze zadanie zakłada organizacje zajęć tanecznych, akrobatycznych i wy-

jazdów na turnieje taneczne. W ramach drugiego zadania organizowane są m.in. warsztaty z witraży, zajęcia             

z komunikacji interpersonalnej, spotkanie ze stylistką a także zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-4 lat. 

Dotację  na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne 

uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące 

Stowarzyszenia: Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. 

„Zorganizowanie warsztatów muzycznych połączonych z wyjazdem studyjnym do Filharmonii Opolskiej oraz Naro-

dowego Forum Muzyki we Wrocławiu” – 6.000,00 zł; Opolski Klub Karate Kyokushin, na zadanie pn. „Organizacja 

półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice” – 

7.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie 

gminy Chrząstowice” – 9.000,00 zł; a także Fundacja „W rozwoju” na zadanie pn. „Warsztaty psychoedukacyjne 

dla młodzieży gimnazjalnej” – 6.000,00 zł.  

 Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego wyniosła             

w 2018 r. 276.000,00 zł (w 2017 r. było to 185.000,00 zł).  

Wszystkie wyżej wymienione zadania są ogólnodostępne, realizowane na terenie gminy Chrząstowice.        

Zachęcamy do korzystania z tej bogatej oferty zajęć. Zadania są tak zróżnicowane, że na pewno każdy znajdzie coś 

dla siebie. O szczegółach przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia, a dotowanych z budżetu gminy Chrzą-

stowice informować będziemy na bieżąco na łamach „Informatora Gminy Chrząstowice”, na stronie internetowej 

www.chrzastowice.pl oraz naszym profilu na facebooku. Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych i profili 

społecznościowych wyżej wymienionych stowarzyszeń. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące                 

realizowanych zadań – informacje na temat godzin i miejsca realizacji oraz rekrutacji. Dodatkowe informacje              

zamieszczane będą także w formie plakatów.  

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=814
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=816
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=816
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=815
http://www.chrzastowice.pl
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 6 stycznia br., o godz. 14.00 w kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Św. w Suchym Borze odbył się 

koncert kolęd. Wystąpiły Gryfne Dziołski, wokaliści 

Studia Bis, duet kwartet SOGNI D'ORO oraz Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. Wydarzenie 

poprowadziła Maria Honka. Organizatorem był Gmin-

ny Przewodniczący TSKN. Koncert sfinansowany był 

ze środków gminy Chrząstowice, Konsulatu Republiko 

Federalnej Niemiec w Opolu oraz Towarzystwa Spo-

łeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 

 Z kolei 14 stycznia br. najpiękniejsze kolędy               

i pastorałki rozbrzmiały w kościele w Chrząstowicach. 

Odbył się koncert w wykonaniu: Chóru im. ks. Wojcie-

cha Skrobocza z parafii pw. św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Opolu-Groszowicach pod dyrekcją Mariana 

Bilińskiego, Chóru z parafii pw. św. Marcina w Tarno-

wie Opolskim pod dyrekcją Tomasza Czernera, Chóru 

Canticum Novum oraz scholi z Parafii pw. Niepokala-

nego Poczęcia NMP w Chrząstowicach pod dyrekcją 

Iwony Klimek oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka Zganiacza. Chó-

ry wspólnie zaprezentowały kilka kolęd i pastorałek, 

nie zabrakło też kolędowania z publicznością.                

Wydarzenie zakończył śpiew "Cichej nocy". Koncert 

poprowadziła Anna Kurc. 

 „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały 

świat”- slogan zaczerpnięty z literatury Janusza Kor-

czaka wspiera działalność edukacyjno-wychowawczą 

Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach od kilku 

lat. Dla nas, dla całej społeczności przedszkola, każde 

dziecko jest ważne, niezależnie od poziomu jego roz-

woju. Szanujemy i wspieramy każde z nich, bo jest 

odrębną indywidualnością i rozwija się we własnym 

tempie. Dlatego też u nas każde dziecko ma zapewnio-

ną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która jest 

uzależniona od możliwości i potrzeb wychowanków, 

rozpatrywana właśnie indywidualnie. Jest  poprzedzona 

obserwacją i diagnozą zwykle w pierwszych miesią-

cach edukacji dziecka. Jednak często niektóre cechy 

zwłaszcza u dzieci uzdolnionych ujawniają się niespo-

dziewanie, a czasami wyzwalają się stopniowo.  

W rozpoznaniu wszystkich potrzeb i możliwo-

ści zawsze liczymy na pomoc rodziców i ich środowi-

ska wychowawczego, gdyż jak praktyka pokazuje naj-

lepsze rezultaty dają wspólne działania. Jak je organi-

zować i wykorzystywać dla rozwoju dziecka? Na te             

i inne zagadnienia m. in. odpowiedzą warsztaty, na 

które zapraszamy zawsze niezawodnych rodziców,             

19 kwietnia 2018r. o godzinie 16:30 w siedzibie na-

szego przedszkola. 

 Sądzimy również, że dla ujawnienia potrzeb                

i możliwości dzieci jednym ze sposobów może być 

wykorzystywanie aktywnych metod, pobudzających 

różne sfery rozwoju. W naszym przypadku jest to              

między innymi metoda aktywnego słuchania muzyki            

z elementami Batii Strauss. 

 Z autopsji wiemy już że metoda ta okazała się 

„strzałem w dziesiątkę”, gdyż nie tylko rozwija ale jest 

szansą na sukces, co udowodnił udział naszych dzieci 

w II Mistrzostwach Polski w tańcu. Nie ukrywamy, że 

mamy ochotę sukces powtórzyć, stąd przygotowania 

naszych dzieci do III Mistrzostw Polski pod nazwą 

„Taniec z gwiazdkami”, który odbędzie się już                     

w kwietniu. Trzymajcie za nas kciuki. 

CHRZĄSTOWICKIE KOLĘDOWANIE 

NASZE PRZEDSZKOLE  

SZANSĄ NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA 

Helena Staniszewska, 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach 

Anna Kurc 
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 Dzieci w wieku przedszkolnym to jedna z naj-

bardziej wymagających grup społecznych. Każdy dzień 

powinien być bardzo starannie zaplanowany i realizo-

wany zgodnie z potrzebami i możliwościami, ale także 

z zainteresowaniami dzieci. Według takich zasad         

w Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach  upłynę-

ło pierwsze półrocze, a dotyczyło  wdrażania nowej 

podstawy programowej oraz innowacji pedagogicznej 

„Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss”                 

i projektów edukacyjnych: „Ziołowy kącik relaksacyj-

no – dydaktyczny”, „Sowa mądragłowa”, Kącik przy-

rody "W czterech porach roku", „Wychowanie komuni-

kacyjne” oraz „Klub wiewiórka”. 

 Ponadto dzieci uczestniczyły w wielu uroczysto-

ściach i spotkaniach z ciekawymi osobami. W grudniu 

przedszkolaków odwiedził Mikołaj wraz z pomocni-

kiem. Dzieci ubrane na czerwono przygotowały występ 

artystyczny według metody aktywnego słuchania mu-

zyki B. Strauss. W tym szczególnym dniu rodzice i ich 

pociechy wspólnie bawiły się z Mikołajem. Tradycją w 

naszym przedszkolu jest wigilia połączona z jasełkami. 

W tym roku po raz pierwszy przedszkolaki z grupy 

młodszej i starszej przygotowały muzyczne jasełka, 

które przedstawiły także w kościele 21 stycznia br.               

z okazji Dnia Babci i Dziadka. W styczniu odbył się 

niezapomniany bal karnawałowy, na którym bawiły się 

baśniowe postaci z bajek. 

 16 lutego br. odbyło się spotkanie z poetką pa-

nią Różą Baranowską, w czasie którego przedstawiła 

m.in. wiersz „Jeżyk”, do którego inspiracją była opo-

wieść Juli – wychowanki naszego przedszkola. Dzieci 

poznały nie tylko ciekawe wiersze, ale  wykonały do 

nich ilustracje. Zachęciło to przedszkolaków do pozna-

nia wierszy innych poetów. 

 Z kolei 19 lutego odwiedził nas niecodzienny 

gość -  Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, Przedszkolaki 

przygotowały krótki występ artystyczny, a także album 

z życia przedszkola pt. „Mijają lata, ale są wspomnie-

nia” . Był to niezapomniany, pełen wrażeń dzień, który 

na długo zostanie w naszej pamięci. 

 W ramach współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Chrząstowicach został zorganizowany 

cykl spotkań pod hasłem „Bajki bez barier”, które są 

elementem programu „Cała Gmina czyta dzieciom”.   

Dużą atrakcją dla dzieci były wyjazdy do Muzeum Pio-

senki Polskiej w Opolu, Kina Meduza, Smoczej Jamy  

a także występy grup teatralnych w przedszkolu.  

 Wiodącą formą pracy w przedszkolu jest oczy-

wiście zabawa, podczas której dzieci  nabywają wie-

dzę, umiejętności oraz kompetencje we wszystkich 

sferach rozwoju. Szczególnie nowa podstawa progra-

mowa zwraca uwagę na konieczność organizacji tzw. 

kącików tematycznych, czy stacji działań, w których 

utrwalane są efekty pracy w zakresie procesu                    

dydaktycznego – wychowawczego i opiekuńczego. 

 Zapraszamy dzieci przyjęte do przedszkola na 

rok szkolny 2018/2019 wraz z rodzicami na DNI 

OTWARTE, które odbędą się 16 i 17 maja br. od 

godziny 10.00. 

Anna Imiełowska, Kamila Bul           

DZIECI NIE LUBIĄ NUDY 
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Maria Rusinek 

CO NOWEGO W SUCHYM BORZE? 

Sport i rekreacja. 

 Zima to czas podsumowań i planów, zwłaszcza 

kiedy wiele się działo i wiele ma się wydarzyć. Dla 

mieszkańców Suchego Boru rok 2017 obfitował w wie-

le wydarzeń i inwestycji, dzięki którym ich miejsco-

wość zyskała na atrakcyjności i dała poczucie, że 

wspólne działania mogą przynieść realny efekt.         

Na terenie centrum rekreacyjno-sportowego powstały 

w zeszłym roku dwa boiska sportowe. Pierwsze -            

boisko trawiaste, oddane do użytku w czerwcu 2017 r., 

sfinansowane zostało z Funduszu Sołeckiego wsi Su-

chy Bór oraz przy wsparciu Gminy Chrząstowice, dru-

gie – boisko wielofunkcyjne powstałe ze środków po-

zyskanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Suchy Bór za pośrednictwem Stowarzyszenia 

„Kraina Dinozaurów” z Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie, otwarto w listopadzie. 

Obu otwarciom towarzyszyły imprezy – festyn sporto-

wy latem i piknik ekologiczny jesienią, w które zaanga-

żowanych było wielu mieszkańców Suchego Boru. Na 

terenie boiska trawiastego latem odbywały się zajęcia  

z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży organizowane 

przez Stowarzyszenie NRRWSB w ramach powołane-

go w lipcu 2017 roku Wiejskiego Klubu Sportowego. 

Także w 2018 roku na terenie centrum sportowego pla-

nowane są zajęcia z piłki nożnej, zajęcia z siatkówki             

i koszykówki z wykorzystaniem boiska wielofunkcyj-

nego oraz zajęcia z procarstwa tradycyjnego. W lutym 

odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia z przed-

stawicielami klubu Soccer College z Łubnian sprawie 

wsparcia zajęć z piłki nożnej. Pojawiła się propozycja 

współpracy w sezonie 2018. Wiosną planowane jest 

spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci roczników 

2007-2013. 

 W październiku 2017 roku 

odbył się kolejny Marsz Nordic 

Walking, tym razem w ramach pro-

jektu „Kijki łączą Krainę Dinozau-

rów”. Szerzej pisaliśmy o nim        

w poprzednim kwartalniku. Tego-

roczny Marsz planowany jest jako 

dwudniowa impreza odbywająca się w dniach 15-16 

września 2018 r. w Suchym Borze i Opolu. W tym roku 

ma ona obejmować m.in. festyn sportowo-rekreacyjny, 

spotkania z twórcą Nordic Walking – Marko Kanta-

neva, otwarcie oznakowanej ścieżki do marszu NW            

w Suchym Borze, marsze na kilku dystansach oraz licz-

ne towarzyszące atrakcje plenerowe. 

Publikacja „Suchy Bór – ludzie mówią”. 

 Rok 2018 będzie również rokiem wzmożonej 

pracy nad planowaną od dłuższego czasu publikacją 

dotyczącą dalszej i bliższej historii Suchego Boru.             

W ramach współpracy gmin Chrząstowice, Kolonow-

skie i Zębowice z Lokalną Grupą Działania „Kraina 

Dinozaurów” Stowarzyszenie NRRWSB planuje zło-

żyć wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia,          

a całość publikacji wydać w tym lub przyszłym roku. 

Walka ze smogiem. 

 Kiedy zima zagościła u nas na dobre, w Suchym 

Borze po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat    

zanieczyszczonego powietrza. Wielu mieszkańców             

o problemie dyskutuje między sobą, na swoich profi-

lach społecznościowych a także angażuje się w akcje 

informacyjne na własną rękę 

roznosząc ulotki promujące 

„czyste palenie”. Wciąż jednak 

problem smogu w Suchym            

Borze jest realny i niepodważal-

ny. W celu przybliżenia bardziej 

sceptycznym mieszkańcom skali 

problemu, Stowarzyszenie 

NRRWSB zakupiło czujnik  

jakości powietrza (sfinansowany 

z wpłaconych składek człon-

kowskich), który uruchomiony został 28.02.2018 r. 

Wskazania czujnika można stale kontrolować na stro-

nie internetowej http://looko2.com.  

Marko Kantaneva, twórca Nordic Walkingu,  

z przedstawicielami Grupy Nordic Walking  

Suchy Bór 
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 Jak co roku zachęcamy Państwa do przekazania 

1% podatku na cele  organizacji pozarządowych, które 

działają na naszym terenie i na rzecz mieszkańców 

gminy Chrząstowice. Ich wykaz znajdziecie w Biulety-

nie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice 

w zakładce „Organizacje Pozarządowe”. 

 Dlaczego warto przekazać swój jeden procent  

Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP)? Sami              

decydujemy, której organizacji chcemy udzielić wspar-

cia. Nie ponosimy w związku z tym żadnych kosztów. 

Wpływ z 1 %  umożliwia organizacjom realizację  

wielu inicjatyw społecznych, sportowych czy kultural-

nych. Każdy z nas może przekazać 1% OPP przy oka-

zji wypełnienia zeznania podatkowego. 

 Jak przekazać swój 1 %? 1. Wybierz Organi-

zację Pożytku Publicznego z listy organizacji upraw-

nionych do otrzymania 1% wraz z numerem KRS 

(numer Krajowego  Rejestru Sądowego). 2. Wpisz              

w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należ-

nego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” 

na końcu formularza PIT-36, PIT36L, PIT-37 lub PIT-

38 pełną nazwę wybranej organizacji, jej numer KRS 

oraz kwotę jaką chcesz jej przekazać. Uzupełnij rubry-

kę „Cel szczegółowy” jeśli organizacja posiada KRS 

centralnie. Kwota nie może przekroczyć 1% podatku 

należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 

zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wy-

pełniony PIT składamy we właściwym urzędzie skar-

bowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskaza-

nej organizacji. Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 

PIT-38 oraz PIT-39 składamy w Urzędzie skarbowym 

do 2 maja 2018 r. Zeznania podatkowe można złożyć 

również elektroniczne korzystając ze strony interneto-

wej www.e-deklaracje.gov.pl 

 Szczegółowe informacje dot. 1% znajdują się na 

portalu internetowym www.ngo.pl 

PRZEKAŻ 1% ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM  

Z TERENU GMINY CHRZĄSTOWICE 

Agnieszka Król 

NOWINY BIBLIOTECZNE 
 Nowy rok w Gminnej Bibliotece Publicznej 

rozpoczęliśmy od zakupu nowości wydawniczych 

(zdjęcia na bibliotecznym facebooku, zachęcamy rów-

nież do przejrzenia naszego katalogu online). Zakupio-

ne książki stały się przyczynkiem do przygotowania 

tematycznych prezentacji multimedialnych i wystaw. 

 Seria „Nela mała reporterka” skradła nasze serca 

i jest bohaterka najnowszych spotkań kierowanych do 

przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół pod-

stawowych. Kolejna książka „ PRL na widelcu” okaza-

ła się na tyle ciekawa, że powstała prezentacja dla 

uczniów starszych klas naszych szkół. Niepozorna 

książeczka pt. „Tupcio Chrupcio” jest również wyko-

rzystywana przez nas do omawiania problemów           

naszych milusińskich takich jak: strach przed burzą, 

nieposłuszeństwo, wstyd itp. Zdjęcia z tych wydarzeń  

są w galerii na naszym facebooku. 

 Z zaproszeń na nasze spotkania korzystają 

przedszkola i szkoła podstawowa z Chrząstowic. Jeste-

śmy otwarci i chętnie będziemy gościć u nas przed-

szkolaków i uczniów z pozostałych szkól naszej gminy. 

Serdecznie zapraszamy! 

 Kultywując tradycje regionalne 23 marca br. 

zorganizowaliśmy wraz z Urzędem Gminy Chrząstowi-

ce Gminny Konkurs Kroszonkarski. Uczestnikami kon-

kursu byli uczniowie naszych szkół. Wyniki konkursu 

oraz zdjęcia są dostępne na stronie internetowej 

www.chrzastowice.pl i biblioteki oraz na facebooku. 

 Serdecznie zapraszamy do nas również w maju. 

Oprócz tradycyjnego „Tygodnia bibliotek”, zachęcamy 

wszystkich, a przede wszystkim szkoły, do uroczystych 

obchodów 40-lecia Regionalnej Izby Śląskiej im. Kon-

rada Mientusa w Dańcu. Szczegóły tych wydarzeń będą 

umieszczone na stronie biblioteki w późniejszym termi-

nie oraz będą przesłane do szkół. 

 Na zbliżające się Święta Wielkanocne życzymy 

radości i siły płynącej z istoty Wielkanocy, by uśmiech i 

wiosenny optymizm towarzyszył wszystkim każdego 

dnia. 

Anna Kurc 

http://poradnik.ngo.pl/x/1445348
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Klaudia Ponza 

 Przeszłość pomaga zrozumieć teraźniejszość, bo 

bez znajomości minionych dziejów nie wiemy kim 

jesteśmy, ani skąd jesteśmy. Tę prawdę mocno wzięli-

śmy sobie do serca realizując zajęcia z projektu eduka-

cyjnego ,,Eksperymentujemy w kuchni” w Publicznej 

Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dań-

cu. Swoją przeszłość, a także teraźniejszość zgłębili-

śmy sercem oraz smakiem. Poznaliśmy różne przepisy 

kulinarne na potrawy, które kiedyś gościły na śląskich 

stołach, zabawiliśmy się w kucharzy, a przede wszyst-

kim lepiej poznaliśmy siebie oraz nasze predyspozycje 

kulinarne. 

 Uczniowie klasy V, VI, VII rozwijali wyobraź-

nię kulinarną, eksperymentowali z różnymi dodatkami, 

poznawali smaki starych śląskich potraw przygotowu-

jąc samodzielnie różne dania. Obserwowali swoich 

rówieśników podczas zmagań kulinarnych, tworzyli            

i wyciągali wnioski, a także pielęgnowali stare tradycje 

rodzinne. Na zajęciach w szkole przygotowali pizzę             

z różnymi dodatkami, upiekli chleb na zakwasie, pącz-

ki, rogaliki oraz ciasteczka z dodatkiem ziemniaków. 

Najwięcej radości sprawiło wykonanie własnego masła, 

ogrzewanie twarogu. Nie zabrakło słodkości, czyli       

różnych cukierków wykonanych domowym sposobem, 

waty cukrowej, lemoniady.  

 Uczniowie rozwijali samodzielność, obowiązko-

wość i odpowiedzialność za powierzone zadania.           

Dowiedzieli się też, że wielu produktów spożywczych 

nie trzeba kupować w sklepie, bo można je samemu 

wykonać w domu eksperymentując w kuchni. 

ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW W DAŃCU 

 

KUCHENNE EKSPERYMENTY W DAŃCU 

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni         

w roku. W tych dniach są oni obdarzeni szczególnymi 

dowodami miłości.  

Tradycją szkoły w Dańcu jest organizowanie 

uroczystości z tej okazji i zapraszanie ludzi starszych, 

chorych, samotnych, a także babci i dziadków. 

Święto to ma w Polsce tradycję liczącą ponad 

pół wieku, pojawiło się bowiem w już w latach 60. 

ubiegłego wieku i na stałe wpisało się w nasze kalenda-

rze. Jest to święto, które dają naszym najbliższym wiele 

ciepła, radości i miłości. Wnukowie mogą okazać swój 

szacunek. Laurka, ręcznie robiony upominek, piosenka, 

wierszyk – na tę okazję każdy prezent jest dobry. Waż-

ne, żeby był to prezent od serca bo takie najbardziej 

cenią sobie Babcie i Dziadkowie. 

Warto zadbać, by Dzień Babci i Dzień Dziad-

ka stały się wspaniałą okazją do pielęgnowania rodzin-

nych uczuć. Nawet najbardziej nowocześni dziadkowie 

nie powinni w tym dniu zapomnieć zarezerwować so-

bie nieco czasu na wspólny podwieczorek z wnukami. 

Dziś babcie potrafią nie tylko piec smaczne ciasta,             

a dziadkowie majsterkować. Nowocześni dziadkowie 

korzystają z życia, a wielu z nich doskonale daje sobie 

radę z komputerami. Dzięki temu łatwiej jest im zna-

leźć wspólny język z wnukami.  

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby              

w życiu każdego dziecka, dlatego w tych szczególnych 

dniach cała społeczność szkolna przygotowała ciekawy 

program artystyczny, a także poczęstunek. Uroczystość 

odbyła się w klubie 10 stycznia 2018 r. o godzinie 

15.00. Przy wspólnym stole zasiadło 80 osób.  

Były życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 

oraz inscenizacja teatralna „Śląskie wesele”. Uczniowie 

szkoły w Dańcu przypomnieli wszystkie dawne zwy-

czaje związane ze ślubem. Teksty mówione gwarą na-

wiązywały do starych tradycji, które dzisiaj odchodzą 

w zapomnienie. Wywodziny, oczepiny, obecność staro-

sty, przyjazd pana młodego to zwyczaje dobrze znane 

babciom i dziadkom, to czasy ich młodości. Oryginalne 

teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie w szko-

le w Dańcu zachowały się do dzisiaj. Były łzy wzrusze-

nia szczególnie wtedy, kiedy pokazywano, jak wyglą-

dało życie małżonków przed wojną i w czasach powo-

jennych ,kiedy to bieda niejednemu zaglądała w oczy. 

Chór szkolny zaśpiewał piosenki związane z tematem, 
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REMONT OSP  DANIEC 

ŚPIEWAJĄCO PO ANGIELSKU 

 Na przełomie ostatnich kilku miesięcy w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu przeprowadzone 

zostały prace remontowo-budowlane. W ramach tych 

prac wydzielono nowe pomieszczenie sanitarne,          

w którym wykonano nową posadzkę, instalację wodno-

kanalizacyjną oraz elektryczną, a na podłodze oraz na 

ścianach ułożone zostały kafelki. Remont został sfinan-

sowany ze środków Urzędu Gminy Chrząstowice, dota-

cji MSWiA oraz dzięki ofiarności prywatnych sponso-

rów. Całkowita wartość projektu to około 10 000 zł. 

Wszystkie prace remontowe wykonali druhowie OSP 

Daniec.   

 Dziękuję zaangażowanym strażakom za wysiłek 

oraz czas poświęcony na remont strażnicy, a władzom 

gminy Chrząstowice za wsparcie finansowe. 

Klaudia Ponza, Krystyna Kaliciak 

Elisabeth Kampa                                                                                           

a uczniowie zagrali na fletach, akordeonie, trąbce, 

skrzypcach „Sto lat”. Mamy nadzieję, że ten dzień na 

długo zostanie w  wszystkich uczestników uroczystości 

 Tradycją naszej szkoły jest organizowanie, 

oprócz Dnia Seniora, kameralnego spotkania z babcia-

mi i dziadkami dzieci w przedszkolu. W uroczysty 

sposób dzieci mogły podziękować swoim babciom               

i dziadkom za poświęcony czas, opiekę, za wspólne 

zabawy, za spacery, za dobre rady i pomoc w trudnych 

chwilach. Starsi zobaczyli, jak wdzięczni są im wnuko-

wie i jak bardzo przygotowali się do spotkania z nimi. 

Zarówno poprzez przygotowanie prezentów i laurek, 

jak i poprzez starannie przygotowane występy recyta-

torsko-wokalne. Miłym akcentem był wspólny poczę-

stunek w serdecznej atmosferze. Niech wspomnienia            

z tego spotkania będą z nami jak najdłużej. 

Łukasz Glensk 

31.01.2018 roku w Publicznej Szkole Podsta-

wowej z punktem przedszkolnym  w Dańcu odbył się 

„Wewnątrzszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”, 

który służył promocji uzdolnień artystycznych i wokal-

nych dzieci i młodzieży szkolnej. Był też doskonałą 

okazją do popularyzacji kształcenia umiejętności posłu-

giwania się przez uczniów językami obcymi. Wszyscy 

uczestnicy prezentowali po jednym dowolnie wybra-

nym utworze wokalnym. Konkursowe prezentacje    

oceniało jury i wyłoniło zwycięzców.  

W kategorii klas I – III laureatem została klasa 

II, która zespołowo wykonała piosenkę w j. angielskim. 

W kategorii klas IV – VII zwyciężyła solistka z klasy V 

– Katarzyna Patoła, także z piosenką w języku angiel-

skim. 

Zwycięzcy szczebla wewnątrzszkolnego brali 

udział w etapie wojewódzkim konkursu, czyli  XII Fe-

stiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy Razem”, 

który odbył się w Zespole Szkół z Oddziałami Integra-

cyjnymi  - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Opolu. 

Tam mali artyści oceniani byli za: poprawność 

językową, walory głosowe, umiejętności wokalne/

instrumentalne, ogólny wyraz artystyczny oraz interpre-

tację prezentowanego utworu. 

Dla wszystkich uczestników przygotowano 

pamiątkowe dyplomy, natomiast osoby nagrodzone 

otrzymały medale. Jury XII Festiwalu Piosenki Obcoję-

zycznej „Śpiewajmy Razem” nagrodziło następujących 

artystów Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem 

przedszkolnym w Dańcu: w kategorii klas I –III  zespół 

„Stars” zajął III miejsce, natomiast w kategorii klas IV 

–VII solistka  Katarzyna Patoła zajęła II miejsce. 

Finał konkursu przebiegał w miłej atmosferze, 

zachęcając do dalszej aktywności artystycznej, rozwija-

nia oraz promowania swoich talentów przed większą 

publicznością. 
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 Uczniowie VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej                

z punktem przedszkolnym w Dańcu potrafią grać. I nie chodzi 

tutaj wcale o gry planszowe, czy w karty, lecz o grę aktorską.  

Razem z nauczycielką języka niemieckiego zdecydowali się po 

raz kolejny wziąć  udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów 

Obcojęzycznych. Konkurs ten odbył się w Opolu 6 marca 2018 r. 

Była to dwudziesta edycja zmagań młodych aktorów. Tematem 

przewodnim były tym razem „opowieści różnej treści”. Wybór 

uczniów danieckiej szkoły padł na „Kopciuszka”. Przygotowania 

do przedstawienia trwały prawie dwa miesiące. W tym czasie zo-

stały podzielone i przyswajane role, były przygotowane dekoracje, 

rekwizyty oraz odpowiednie stroje. Podczas prób zawsze było 

dużo śmiechu, ale jednocześnie uczniowie zwracali uwagę na 

wszystkie szczegóły, cały czas współpracując ze sobą. Tak wyko-

rzystany czas sprzyjał również spontanicznemu komunikowaniu 

się w języku niemieckim.  

 W dniu konkursu u niektórych uczniów pojawiła się trema, 

ale ostatecznie nic nie było w stanie wytrącić małych aktorów                

z równowagi. Przed jury pokazali się z najlepszej strony, znacznie 

przebijając przy tym wcześniejsze próby. Uczniowie wczuli się niezwykle w swoje role, oraz w pełni oddawali emo-

cje towarzyszące bohaterom. Pokazali na co ich stać.  

Wynikiem tych starań było zdobycie pierwszego miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Obcojęzycznych. 

PSP z pp w Dańcu pobiła szkoły z Opola oraz Brzegu. Cała społeczność szkolna jest niezwykle dumna z tego                

osiągnięcia, w szczególności pani przygotowująca, która bardzo ceni sobie tak aktywnych uczniów oraz współpracę 

z nimi. W przyszłym roku Daniec na pewno znowu będzie walczył o miejsce na podium. 

Ewa Lysek 

Elisabeth Kampa 

WIZYTA BISKUPA W DAŃCU 

Z „KOPCIUSZKIEM” PO PIERWSZE MIEJSCE 

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży. Ważne, by ta oczekiwana chwila odpoczynku od 

nauki nie zamieniła się w nudę i bezczynność. O tym właśnie pomyślano organizując zajęcia zimowe, które miały 

miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu. 

Pod hasłem „Ferie zimowe radosne” chętni uczniowie spędzili pierwszy tydzień zimowego wypoczynku. 

Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie                     

i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić czas. A chętnych nie brakowało. Choć liczba zgłoszeń przekroczyła oczeki-

wania, nikomu nie odmówiono udziału. Uczestnicy sami przygotowali drugie śniadanie. Były wyjazdy do kina na 

film „Paddington 2”, na kręgielnię do Myśliny, na basen do Krapkowic, do „Smoczej Jamy w Opolu”.  

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe i codziennie miło i wesoło spędzali swój wolny czas 

bawiąc się razem w grupie. Wyjazd do Opola był wielkim przeżyciem, szczególnie dla maluchów, gdyż niektóre 

dzieci były pierwszy raz w kinie. Wielką atrakcją były nawet ruchome schody. Bardzo atrakcyjny okazał się wyjazd 

na basen do Krapkowic. 

Ostatni dzień zajęć, był również pełen wrażeń, emocji i radosnych uśmiechów. Wspólnie podsumowaliśmy 

cały tydzień  zabaw  i kreatywnych zajęć. Dzieci wykonały plakaty. Prace udały się wspaniale. Wizualny efekt nie 

był jednak najważniejszy. Szczere zaangażowanie  i wspólna praca w grupie dająca radość dużym i małym, współ-

praca między grupami oparta na  zdrowej rywalizacji przejawiającej się wymianą uśmiechów, pożyczaniem pędzli, 

farb to piękna laurka wystawiona „Feriom zimowym radosnym”.  

Po feriach zrodziła się myśl, aby na basenie w Krapkowicach zorganizować naukę pływania oraz rekreację 

w wodzie. Rodzice poparli nasze działania i od 1 marca piątkowe popołudnia uczniowie naszej szkoły spędzają na 

pływalni w Krapkowicach.  

FERIE ZIMOWE RADOSNE 

 23 lutego 2018 r. Publiczną Szkołę Podstawową z pp. w Dańcu odwiedził 

ksiądz biskup Andrzej Czaja. Jego obecność była związana z wizytacją w parafii 

Opatrzności Bożej w Raszowej oraz w kościele filialnym pw. Św. Józefa                   

w Dańcu. Przed godziną 14.00 w naszej auli  zgromadziła się cała społeczność 

szkolna wraz z panią dyrektor, która serdecznie powitała zacnego gościa. Ucz-

niowie pięknie zaśpiewali pieśni kościelne oraz zaprezentowali działalność 

Szkolnego Koła Caritas. Ksiądz biskup mówił o św. Jacku - świętym urodzonym 

w Kamieniu Śląskim. Podkreślił znaczenie modlitwy w życiu człowieka oraz 

fakt, że powinniśmy pamiętać, aby nie odwracać się od Boga, gdyż On nigdy człowiekowi nie zaszkodzi. Po wspól-

nej modlitwie i udzielonym błogosławieństwie biskup spotkał się z nauczycielami.                                                

Danuta Podborączyńska 
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Anna Kurc 

 10 stycznia 2018 roku w Publicznej Szkole Pod-

stawowej z punktem przedszkolnym  w Dańcu odbył 

się Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski Młodzież 

recytuje poezję, który służył promocji niemieckojęzycz-

nych utworów literackich oraz ich głosowych interpre-

tacji. Był doskonałą okazją do popularyzacji kształce-

nia umiejętności posługiwania się przez uczniów języ-

kiem niemieckim. Konkurs był adresowany do uczniów 

klas IV-VII. W tym roku cieszył się bardzo dużym za-

interesowaniem, ponieważ w etapie szkolnym wzięło 

udział aż 12 osób. Wszyscy uczestnicy prezentowali po 

jednym dowolnie wybranym utworze literackim nie-

mieckojęzycznych autorów. Konkursowe prezentacje 

oceniało jury i wyłoniło zwycięzców.  

Najlepszymi recytatorami byli: 

I miejsce – Wiktoria Porada 

II miejsce – Julia Jagos 

III miejsce – Nadia Nivergoll 

Wyróżnienie – Marta Porada, Katarzyna Patoła, Karoli-

na Bienias. 

 Zwycięzcy brali udział w etapie gminnym XXIII 

konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – 

Młodzież recytuje poezję”, który odbył się 26 lutego w 

klubie wiejskim w Dębiu. Gospodarzem tegorocznych 

eliminacji gminnych była Publiczna Szkoła Podstawo-

wa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu W kategorii 

szkoły podstawowe z całej gminy wzięły udział 23 

osoby. Dla wszystkich uczestników przygotowano pa-

miątkowe dyplomy oraz nagrody, natomiast osoby na-

grodzone otrzymały puchary oraz zakwalifikowały się 

do kolejnego, rejonowego etapu konkursu w Prószko-

wie. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła 

Vanessa Pasoń, drugie – Monika Czech i Julia Sordoń, 

natomiast na trzecim miejscu uplasowali się: Wanessa 

Cebula i Marcin Niesłony. W kategorii szkoła podsta-

wowa pierwsze miejsce zdobyli: Emily Bartek,                   

Aleksander Micheń oraz Patrick Lipok, na drugim 

miejscu znaleźli się: Emilia Buhl, Wiktoria Porada                 

i Izabela Cichoń, natomiast na trzecim miejscu znalazły 

się Anna Skolny i Manuela Kanz. 

 Serdecznie gratulujemy laureatom eliminacji 

gminnych, którzy reprezentować będą gminę Chrząsto-

wice podczas eliminacji rejonowych. Eliminacje będą 

miały miejsce 12 kwietnia w Prószkowie. Natomiast 

finał niemieckojęzycznego konkursu recytatorskiego 

odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w 

Opolu. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu 

„Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” 

jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim.  

 II Charytatywny występ Kabaretu "Lelleganci" 

pod hasłem "Roztomaitne cuda" odbył się w niedzielę, 

4 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w hali sportowej                     

w Chrząstowicach. Hala wypełniona była po brzegi. 

Organizatorzy zadbali o dużą dawkę śmiechu, dobrą 

kawę i domowe ciasto. Podczas spotkania można było 

wesprzeć remont Ochronki w Chrząstowicach. Organi-

zatorami wydarzenia byli OSP Chrząstowice oraz Przy-

jaciele Ochronki. Partnerem wydarzenia była Gmina 

Chrząstowice oraz DFK Chronstau. 

Elisabeth Kampa, Anna Kurc 

ROZTOMAITNE CUDA W CHRZĄSTOWICACH 

RECYTOWALI POEZJĘ PO NIEMIECKU 
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AKTYWNY WYPOCZYNEK W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
 Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Pogoda 

sprzyja wypoczynkowi i aktywności ruchowej na świe-

żym powietrzu. Siłownie, place zabaw, ścieżki rowero-

we, boiska - w gminie Chrząstowice istnieje dobrze 

wyposażona baza sportowo-rekreacyjna i wypoczynko-

wa. Zachęcamy do korzystania! Większość obiektów 

jest ogólnodostępna i ich użytkowanie jest bezpłatne.  

 W Chrząstowicach znajduje się stadion sporto-

wy 1. FC Chronstau-Chrząstowice z dwoma boiskami 

wraz z zapleczem. Wkrótce do użytku zostanie oddane 

boisko w Dębiu. W 2017 r. otwarto wielofunkcyjne 

boisko sportowe w Suchym Borze. Jego budowa możli-

wa była dzięki zaangażowaniu i środkom pozyskanym 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy 

Bór. Boisko mieści się przy świetlicy wiejskiej na ul. 

Szkolnej.  

 W Dębskiej Kuźni, przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym nr 3, funkcjonuje ogólnodostępny kom-

pleks boisk "Orlik". Znajduje się tam boisko do gry w 

piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz stoły do gry 

w tenisa stołowego. Orlik czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach 16.00-22.00. W ramach potrzeb 

otwierany jest także w sobotę i w niedzielę. Grupy zor-

ganizowane mogą zgłaszać się w sekretariacie szkoły. 

Kontakt: www.debskakuznia.pl, tel. 77 421-81-46. 

 W Dębiu, przy Publicznej Szkole Podstawowej 

z Oddziałem Przedszkolnym, znajduje się boisko              

wielofunkcyjne. Kluczyk do boiska można odebrać               

u sołtysa (ul. Cicha 2). 

 W Chrząstowicach istnieje ogólnodostępna, 

pełnowymiarowa hala sportowa wraz z widownią na 

250 miejsc. Korzystanie z hali jest możliwe po uprzed-

niej rezerwacji oraz wniesieniu opłaty. Kontakt: 

www.szkola-chrzastowice.pl.tl, tel. 77 421-96-19.   

 Doskonałym miejscem rekreacji są też nowocze-

sne, ogólnodostępne place zabaw dla dzieci, które znaj-

dują się w każdej miejscowości. Na chrząstowickim 

placu zabaw ustawione są urządzenia do ćwiczeń dla 

dorosłych. Siłownie na świeżym powietrzu znajdują się 

także w Dębiu (przy szkole), Lędzinach (przy świetlicy 

wiejskiej), Suchym Borze (obok przedszkola), Dańcu 

(na boisku przy ul. Dębskiej Kuźni) i Niwkach (na pla-

cu rekreacyjno-sportowym tuż przy ośrodku edukacyj-

nym). Planowana jest budowa siłowni w Dąbrowicach  

i w Dębskiej Kuźni. W Chrząstowicach i Suchym Bo-

rze znajdują się wiaty grillowe (przy boiskach). W 

znajdującym się w Chrząstowicach (ul. Ozimska/

Cmentarna) parku Pirschhütte można pograć w szachy, 

pobawić się na znajdujących się tam urządzeniach lub 

po prostu posiedzieć na ławeczkach wśród drzew                

i pięknych krzewów, które wkrótce znów rozkwitną.  

 W Chrząstowicach znajduje się też prywatny 

kort tenisowy. Jest to kort halowy z 2 halami oraz                 

4 kortami otwartymi. Mieści się tu boisko do piłki noż-

nej 6-osobowej, boisko do piłki siatkowej plażowej                 

i koszykówki, ścianka do tenisa a także basen, sauna               

i jacuzzi. Szczegóły na www.hoteltenis.pl. 

 Przy Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym 

w Suchym Borze funkcjonuje kąpielisko letnie z odkry-

tym basenem pływackim, brodzikiem dla dzieci, zjeż-

dżalnią wodną o dł. 75 m. Znajduje się tu również plac 

zabaw dla dzieci oraz dwa boiska do gry w siatkówkę 

plażową. Szczegółowe informacje na www.suchy-

bor.pl, tel. 77 421-97-96. 

Hala sportowa w Chrząstowicach 

 Orlik w Dębskiej Kuźni 

Park Pirschhütte w Chrząstowicach 

Plac rekreacyjno-sportowy w Niwkach 
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Tomasz Gawlas  

SMACZNIE NA LEKCJI NIEMIECKIEGO 
 Uczniowie klasy siódmej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni zapragnęli zasmakować 

austriackich specjałów. W tym celu przygotowali na zajęcia wy-

brane przez siebie potrawy tamtejszej kuchni. Na stole zagościły 

Sachertorte, Germknödel, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Vanille-

kipferl. Po krótkim wprowadzeniu i opisie przyrządzonych dań, 

oddali się najprzyjemniejszej części zajęć czyli degustacji. Teo-

ria poparta praktyką pozwoli na długo zachować nowo zdobyte 

informacje. Wiemy przecież nie od dziś, iż wiedzę najlepiej 

przyswajać jak największą ilością zmysłów.   

 Na terenie gminy istnieją doskonałe warunki do 

chodzenia z kijkami, dlatego też dużą popularnością, 

nie tylko wśród mieszkańców gminy, cieszy się też 

nordic walking. Kontakt: www.nordicwalking.opole.pl.  

 Przez gminę przebiega sieć ścieżek rowerowych 

– 5 tras o łącznej długości ok. 55 km. Dwie z nich mają 

charakter tranzytowy. Istnieją tu również dwa piesze 

szklaki turystyczne – czarny szlak z Dębskiej Kuźni do 

Turawy nad Małe Jezioro Turawskie oraz czerwony 

szlak z Opola przez Niwki nad Średnie i Małe Jezioro 

Turawskie. Malownicze trasy doprowadzą Państwa do 

urokliwych miejsc takich jak: rezerwat przyrody Srebr-

ne Źródła pomiędzy Dańcem a Dębską Kuźnia,              

Kamionki – jeziorka śródleśnego w Falmirowicach, 

ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Dębiu czy alei 

dębów szypułkowych w Dębiu i w Lędzinach.                  

Korzystajcie Państwo z wytyczonych szlaków. Zostały 

one przygotowane z myślą o turystach pragnących 

chwili spokoju i odprężenia.  

 Zachęcamy do udziału także we wszystkich 

wydarzeniach organizowanych na terenie naszej gmi-

ny. Dzieje się sporo i z każdą informacją staramy się 

dotrzeć do Państwa za pośrednictwem internetu oraz 

tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie. Nie 

wszystkie imprezy jesteśmy w stanie zapowiedzieć                              

w „Informatorze Gminy Chrząstowice”, ponieważ 

przed oddaniem gazety do druku nie są znane szczegó-

ły, ani nawet data danej imprezy. By dowiedzieć się           

o tym co w najbliższym czasie dzieje się w gminie 

Chrząstowice należy śledzić nasz profil na facebooku 

(zakładka – „Obserwowanie” – opcja: wyświetlaj            

najpierw – wtedy informacje z gminy Chrząstowice 

będą wyświetlały się zawsze na tablicy). Zachęcamy 

też do odwiedzania naszej strony internetowej 

www.chrzastowice.pl – nie tylko strony z aktualnościa-

mi, ale także zakładek, w których na bieżąco zamiesz-

czamy wiele ważnych i przydatnych informacji nie 

tylko dotyczących wydarzeń, ale także porad i ogło-

szeń związanych z załatwianiem spraw urzędowych, 

szkoleniami, naborami wniosków itp. Przypominamy  

o możliwości zapisania się do newslettera. Wystarczy 

wejść na www.chrzastowice.pl - menu z lewej strony 

„Zapisz się do newslettera”, podać swój adres e-mail i 

kliknąć „Zapisz”. Na podany przez Państwa e-mail 

codziennie wysłane zostaną nowe informacje zamiesz-

czane na stronie internetowej. To nic nie kosztuje,           

a informacje odbierać będzie można na swoim prywat-

nym mailu. Jeżeli szkoła, przedszkole, organizacja czy 

sołectwo planują organizację ogólnodostępnej imprezy 

i chcą powiadomić o tym naszych mieszkańców           

i gości, mogą to zrobić wysyłając informację na e-mail 

ug@chrzastowice.pl lub wysyłając wiadomość na pro-

filu gminy na facebooku. Z pewnością udostępnimy 

komunikat, by dotarł on do jak najszerszego grona od-

biorców. Zachęcamy do kontaktu!  

Boisko przy szkole w Dębiu 

Plac rekreacyjny z siłownią w Suchym Borze 

Plac zabaw w Falmirowicach 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.pl
mailto:ug@chrzastowice.pl
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CZAS NA SKUBANIE PIERZA 

 Z okazji Dnia Chorego, 10 lutego 2018 r. o godzinie 10.30  w kościele parafialnym w Dębskiej Kuźni ksiądz 

Marcin Kulisz odprawił mszę w intencji chorych i seniorów. Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni do salki 

parafialnej na poczęstunek. Ciepły posiłek, ciasto i kawę przygotowały panie z Parafialnego Koła Caritas. Frekwen-

cja dopisała, z czego panie zrzeszone w Kole były zadowolone, bo ich czas i wysiłek włożony w przygotowanie 

poczęstunku nie został zmarnowany. Dziękujemy paniom działającym w Parafialnym Kole Caritas za ich zaangażo-

wanie! 

 Podobne spotkanie dla osób chorych zorganizował Parafialny Zespół Caritas z Dębia. 17 lutego br. po mszy            

i nauce rekolekcyjnej odbyło się spotkanie w dębskim klubie wiejskim.  

DZIEŃ CHOREGO 

Adelajda Pasoń 

 Dla mojego pokolenia darcie czy skubanie pie-

rza to nic szczególnego. Było to  normalne zajęcie na 

wsi od późnej jesieni do przedwiośnia. W prawie każ-

dym domu chowało się gęsi, a  zwłaszcza tam, gdzie 

były dziewczyny. Każda we wianie (posagu) musiała 

mieć dwie pierzyny i cztery poduszki. Na jedną pierzy-

nę trzeba było pierza z 16 – 18 gęsi, które się 3 razy 

skubało w ciągu roku a czwarty raz zaraz po ich zabi-

ciu. Pierze musiało być dobrze wysuszone, żeby się 

mole nie wylęgły. Zawieszano je w poszewkach             

w suchym i przewiewnym miejscu. Moja ołma i mama 

wkładały między pierze żywiczną scypkę (szczapkę) 

przeciw molom. Skubanie gęsi nie było proste, bo moż-

na było gęś okaleczyć, dlatego młode gospodynie za-

nim się tego nauczyły prosiły swoje matki, teściowe 

lub starsze sąsiadki o pomoc. Źle oskubana gęś powłó-

czyła skrzydłami i bardzo się męczyła.   

 Gęsina gościła na stołach w wielkie święta,     

począwszy od kiermaszu potem na Gody i Nowy Rok. 

Zamrażarek nie było, więc która gospodyni miała wię-

cej gęsi to mięso zagotowywała w wekach, wędziła lub 

upieczone mięso wkładała dość ciasno do kamiennego 

garnka, zalewała tłuszczem i przechowywała w chłod-

nym miejscu. Z gęsi nic się nie zmarnowało. Na gło-

wach i szyjkach gotowało się zupy, krew smażono            

i jadło się z chlebem lub dodawało do żuru. Łapy po 

ściągnięciu żółtego naskórka owijano wyczyszczonymi 

jelitami gotowało się i podawało jako dodatek do ciap-

kapusty. Podroby po ugotowaniu mielono, mieszano            

z gotowaną kaszą i nadziewano gęsie szyjki. Skrzydła 

służyły do wymiatania sadzy z pieców. Z pierza i pu-

chu, wiadomo były pierzyny, poduszki, beciki dla nie-

mowląt. Natomiast z twardych części piór, które w cza-

sie skubania kobiety oddzielały od puchu czyli tzw. 

koduchów robiło się poduszki na krzesła, koduśniołki 

czyli podgłówki do łóżek i muskacki czyli pędzelki do 

smarowania blach tłuszczem. Ważny był też gęsi sma-

lec, ze względów kulinarnych, a przede wszystkim me-

dycznych. Smarowano nim przeziębione dzieci i star-

szych, stosowano nawet  przy zapaleniach płuc.   

 Do skubania pierza zabierano się od połowy 

listopada, kiedy inne prace polowe były zakończone.  

Wieczorami zbierały się kobiety z sąsiedztwa i darły 

pierze. Nie była to trudna praca, ale żmudna. Kobiety 

się nie skarżyły, bo mogły wyjść z domu, poplotkować, 

pośpiewać, powspominać, wysłuchać starszych sąsia-

dek o ich przeżyciach w młodości, spotkaniach ze 

strzygami, utopkami, ognikami i innych ciekawych 

zjawiskach. Takie historie były bardzo ciekawe dla 

dzieci, dlatego się cieszyły kiedy im pozwalano siadać 

między starszymi i słuchać. Pamiętam, że kiedy ołmy 

uznały, że coś nie jest przeznaczone dla dzieci to prze-

chodziły w rozmowie na język niemiecki.  

 W dzisiejszych czasach, z mnóstwem kompute-

rów, spotykamy się na skubaniu pierza raczej towarzy-

sko, traktując to jako wydarzenie kulturalne ukazujące 

młodemu pokoleniu jak to dawniej na wsi spędzano 

długie jesienno-zimowe wieczory. Dzięki uprzejmości 

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęb-

skiej Kuźni - pani Krystyny Jakuczek, udało się zorga-

nizować w Dębskiej Kuźni po raz czwarty takie spotka-

nie. Odbyło się ono 16 stycznia 2018 r. Pierze dostar-

czyła pani Dorota Nowak, która chyba jeszcze jako 

jedyna w Dębskiej Kuźni hoduje gęsi. Podarte pierze 

było przeznaczone na pierzynkę dla wnuczki pani Do-

roty.  

 Panie wspominały dawne darcie pierza w swo-

ich rodzinnych domach, śpiewały ludowe piosenki oraz 

kolędy, a pani Maria Kwiecińska przypomniała opo-

wieść o Madeju rozbójniku. Był również „fejderbal”, 

czyli tradycyjny poczęstunek na zakończenie skubania 

pierza. Było ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz 

kawa. Niegdyś  gospodynie przygotowywały taki po-

częstunek na miarę zasobów swojej komory (spiżarni). 

Naszemu spotkaniu towarzyszyła ekipa telewizji z 

Opola, co także świadczy o tym, że tego typu spotkania 

nie są już codziennością, a rzadkim wydarzeniem. 

 Pragnę podziękować wszystkim paniom, które 

były obecne pomimo zimna i śliskich w tym dniu dróg. 

Pani Dyrektor ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni dziękuję za 

udostępnienie sali oraz za to, że pomimo wielu zajęć 

znalazła czas, aby spędzić go z nami przy skubaniu 

pierza. Paniom z DFK i  dziewczynom z zespołu 

„Gryfne dziołski” dziękuję za pomoc w organizacji 

spotkania, natomiast panu Józefowi Raudzisowi za 

akompaniament.   

 

Adelajda Pasoń, Anna Kurc 
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SPOTKANIE ŚPIEWAKÓW  

LUDOWYCH 

NASI JUBILACI 

Adelajda Pasoń 

WIELKANOCNE DEKOROWANIE 

 1 listopada 2017 r. 90-tą rocznicę urodzin ob-

chodził pan Jan Malek z Chrząstowic – wójt gminy 

Chrząstowice odwiedził z tej okazji Jubilata z kwiata-

mi i życzeniami. Raz jeszcze życzymy wszystkiego 

najlepszego! 

 

Anna Kurc 

 Z inicjatywy pani Iwony Wylęgały – etnomuzyko-

loga, 1 marca 2018 r. odbyło się w Dębskiej Kuźni spo-

tkanie osób znających dawne ludowe pieśni i przyśpiew-

ki śląskie. Pani Iwona współpracuje z Muzeum Śląska 

Opolskiego oraz z Ministerstwem Kultury. Nagrywa 

śpiewaków, aby ocalić od zapomnienia tę cząstkę kultury 

ludowej, która jeszcze przetrwała. W Warszawie wiele 

osób sądziło, że na Śląsku Opolskim takich śpiewaków 

już nie ma, bo ostatnie nagrania z naszego terenu pocho-

dzą z lat 50–tych.  

 Na spotkanie do salki DFK w Dębskiej Kuźni 

przybyli: p. Edeltrauda Krupop i Heinz Krupop z Kamie-

nia Śląskiego, p. Wiktor Spisla z Chróścic, p. Joachim 

Gabrysz z Wróblina, p.Iwona Wylęgała z Opola, p.Anna 

Smolczyk  i p. Maria Mika z Dębskiej Kuźni, p. Leszek 

Karwacki z Opola, p. Józef Raudzis z Wróblina oraz ni-

żej podpisana jako gospodyni spotkania.    

 Celem zebrania była prezentacja pieśni, których 

tematem przewodnim jest wesele i pogrzeb. Okazuje się, 

że takich pieśni jest sporo i każdy z obecnych przynajm-

niej kilka tego typu pieśni zna. Niektóre znane były 

wszystkim obecnym z niewielkimi różnicami w tekście.  

 Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że mogli się 

poznać i wspólnie zaśpiewać. Rozstawaliśmy się z posta-

nowieniem, że należy je powtórzyć.  
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 W klubie samorządowym w Chrząstowicach 

spotkały się panie, na corocznym pokazie dekoracji 

świątecznych. 8 marca 2018 r. Grażyna Fila, florystka z 

zamiłowania, pokazała najnowsze trendy w przystraja-

niu domów na zbliżające się święta Wielkiej Nocy. 

Było coś w pastelach, coś w fiolecie, trochę z siana, 

trochę w szkle, nawet stary kapelusz został wykorzysta-

ny. Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy 

Chrząstowice przy współpracy z Opolskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.  
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Ostateczny termin tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmi-

strzów i prezydentów miast nie jest jeszcze znany. Jak wynika  z informacji Państwowej Komisji Wyborczej, mogą się one od-

być w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. Ostateczny termin powinien wyznaczyć Prezes 

Rady Ministrów w okresie pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. 

Zgodnie z art. 12. ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udzia-

łu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

130), wszystkie rady gmin zobowiązane zostały do dokonania nowego podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady 

gminy i stałe obwody głosowania. 

OKRĘGI WYBORCZE 

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. 

poz. 4, 130 i 138) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, 

na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców 

gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Do Rady Gminy Chrząstowice wybiera się 15 radnych 

Przy dokonywaniu podziału na okręgi wyborcze należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem 

wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub 

więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Ułamki liczby 

mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawiciel-

stwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej i odrzuca w przypadku mandatu mniejszego niż 1/2. 

W okresie od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Chrzą-

stowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konsultacje odbywały się w formie zgłaszania uwag, propozycji i 

opinii. W wyznaczonym terminie konsultacji mieszkańcy nie zgłosili żadnych opinii, uwag i propozycji. 

Rada Gminy Chrząstowice w dniu 13 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXX. 230.2018 w sprawie podziału Gminy Chrzą-

stowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była 

suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozosta-

łych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do 

rejestru wyborców w innej  gminie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców w gminie Chrząstowice ustalona według 

powyższych zasad wynosiła 6704 osoby. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wyniosła zatem: 6704:15 = 446,9 osób. 

Nowy podział gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze uwzględnia: 

 utworzenie odrębnego okręgu wyborczego w sołectwie Niwki, w związku z uzyskaniem wskaźnika uprawniające-

go do wyodrębnienia samodzielnego okręgu wyborczego; 

 przesunięcie granic dotychczasowych okręgów wyborczych w sołectwie Dębska Kuźnia, w związku z wyłącze-

niem sołectwa Niwki z jednego z okręgów; 

 utworzenie wspólnego okręgu wyborczego z sołectw Dąbrowice i Falmirowice, w związku z utratą w sołectwie 

Dąbrowice jednolitej normy przedstawicielstwa uprawniającej do samodzielnego okręgu wyborczego; 

 wyłączenie w Chrząstowicach ul. Długiej z okręgu wyborczego nr 3 i jej włączenia do okręgu nr 1, wyłączenia 

ulicy Wspólnej i części ul. Ozimskiej z okręgu wyborczego nr 2 i jej włączenia do okręgu wyborczego nr 1 oraz 

wyłączenia ul. Kopernika w Suchym Borze z okręgu wyborczego nr 15 i jej włączenia do okręgu wyborczego nr 

14 - co wynika z logicznego układu przestrzennego sołectw; 

 uzupełnienie okręgów wyborczych o nowopowstałe ulice; 

 skorygowanie nazw ulic w związku ze zmianami nazw ulic dokonanymi przez Radę Gminy Chrząstowice na pod-

stawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744). 

Lp. Sołectwo Liczba miesz-

kańców 
Liczba  

mandatów 

na sołectwo 

Uwagi 

1 Chrząstowice 1396 3,12   

2 Daniec 1218 2,73   

3 Dąbrowice 208 0,47 Jeżeli ułamek liczby mandatów jest mniejszy niż 0,5 mandatu, należy 

odrzucić mandat, a zatem sołectwo Dąbrowice nie może stanowić 

odrębnego okręgu wyborczego 
4 Dębie 474 1,06   

5 Dębska  

Kuźnia 
1272 2,85   

6 Falmirowice 400 0,90   

7 Lędziny 540 1,21   

8 Niwki 224 0,50 Jeżeli ułamek liczby mandatów jest równy lub większy niż 0,5 man-

datu, stosuje się zaokrąglenie mandatu w górę do całkowitej liczby 

mandatów, a zatem sołectwo Niwki stanowić będzie 1 odrębny okręg 

wyborczy 
9 Suchy Bór 972 2,17   

Ogółem 6704 x x 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r. 



 

 
styczeń-luty-marzec 

- 25 - 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

Podział Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela: 

 
OBWODY GŁOSOWANIA 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) 

rady gmin mają dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Ustawa nie zawiera wskazania, że czynności 

te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku z powyższym Pań-

stwowa Komisja Wyborcza, w wydanym przez siebie stanowisku z dnia 22 stycznia 2018 r. wyraziła obowiązek dokonania po-

działu przez wszystkie rady gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe. 

Nr  

okrę

-gu 

Granice okręgu Liczba 

mieszkań-

ców 

Liczba manda-

tów wynikająca 

z jednolitej 

normy  

przedstawiciel-

stwa 

Liczba 

mandatów 

1 Sołectwo Chrząstowice (ulice: Cicha, Długa, Dworcowa, Ks. J. Le-

boka, Kwiatowa, Nowa, Ogrodowa, Ozimska - numery nieparzyste 

od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 38, Pszczelarska, Stawowa, 

Wąska, Wiejska, Wspólna, Zwycięstwa. 

479 479: 

446,9=1,07 
1 

2 Sołectwo Chrząstowice (ulice: 1 Maja, Borowa, Brzozowa, Cmentar-

na, Drzymały, Kopalina, Lawendowa, Leśna, Nowowiejska, Opol-

ska, Ozimska - numery nieparzyste od 53 do końca i numery parzyste 

od 40 do końca, Turawska, Wrzosowa,  Zawadzka, Zielona. 

438 438:446,9=0,98 1 

3 Sołectwo Chrząstowice (ulice: Bukowa, Kotorska, Krótka, Młyńska, 

Olimpijczyków, Paula Hadascha, Polna, Słoneczna, Sportowa, 

Szkolna, Śluzowa. 

479 479:446,9=1,07 1 

4 Sołectwo Daniec (ulice: 
Dąbrowicka - numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste 

od 20 do końca, Dębska, Dębskiej Kuźni, Leśna, Polna, Sadowa, 

Wąska. 

421 421:446,9=0,94 1 

5 Sołectwo Daniec (ulice: Dąbrowicka - numery nieparzyste od 1 do 

11 i numery parzyste od 2 do 18, Jeziorowa, Krótka, Ozimska, Ślepa. 
401 401:446,9=0,90 1 

6 Sołectwo Daniec (ulice: Boczna, 
Dolna, Dzierżonia, Krośnicka, Mała, Nowa, Rynkowa, Szeroka, 

Szkolna, Utracka. 

396 396:446,9=0,89 1 

7 Sołectwo Dąbrowice  
Sołectwo Falmirowice 

608 608:446,9=1,36 1 

8 Sołectwo Dębie 474 474:446,9=1,06 1 

9 Sołectwo Dębska Kuźnia (ulice: Cicha, Daniecka, Henryka Dąbrow-

skiego, Ignacego Krasickiego, Młyńska, Podstawie, Polna, Wiejska - 

numery nieparzyste od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 62, Wolno-

ści. 

395 395:446,9=0,88 1 

10 Sołectwo Dębska Kuźnia (ulice: Kolonia, Leśna, Niwecka - numery 

nieparzyste od 1 do 3 i numery parzyste od 2 do 8, Solarka, Starodę-

bie, Szkolna, Św. Anny, Św. Jadwigi, Wiejska - numery nieparzyste 

od 53 do 73 i numery parzyste od 64 do 82. 

398 398:446,9=0,89 1 

11 Sołectwo Dębska Kuźnia (ulice: Borowa, Dębowa, Nowa, Niwecka - 

numery nieparzyste od 5 do końca i numery parzyste od 10 do końca, 

Osiedle Podlesie, Ozimska, Sosnowa, Torowa, Wiejska - numery 

nieparzyste od 75 do końca i numery parzyste od nr 84 do końca, 

Wyzwolenia, Zacisze, Zawadzka. 

479 479:446,9=1,07 1 

12 Sołectwo Lędziny 540 540:446,9=1,21 1 

13 Sołectwo Niwki 224 224:446,9=0,50 1 

14 Sołectwo Suchy Bór (ulice: Akacjowa, Cicha, Kasztanowa, Koperni-

ka, Krótka, Leśna, Nowa, Ogrodowa, Pawlety - numery nieparzyste 

od 1 - 29 i numery parzyste od 2 do 36, Polna,  Pszczelarska, Sło-

neczna, Sosnowa - numery od 1 do 9, Tartaczna.  

506 506:446,9=1,13 1 

15 Sołectwo Suchy Bór (ulice: 1 Maja, Chabrowa, Dębska, Fiołkowa, 

Grudzicka, Łąkowa,  Makowa, Niezapominajek, Pawlety - numery 

nieparzyste od 31 do końca i numery parzyste od 38 do końca, Po-

ziomkowa, Rumiankowa, Sosnowa - numery od 10 do końca, Szkol-

na, Świerkowa, Wrzosowa. 

466 466:446,9=1,04 1 
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Wojciech Król 

 8 marca obchodzimy dzień kobiet. Kwiatom, 

prezentom i życzeniom nie ma końca. Klub 50+             

z Suchego Boru świętował w babskim gronie w czwart-

kowe popołudnie, właśnie 8 marca br., w świetlicy 

wiejskiej. Przy poczęstunku na Panie czekało wiele 

atrakcji wśród których były m.in: pokaz kaligrafii chiń-

skiej w wykonaniu chińskich lektorek z Instytutu Kon-

fucjusza w Opolu, fragmenty monodramu „Tancerka” 

na podstawie prozy Olgi Tokarczuk, w wykonaniu ak-

torki Teatru Lalki i Aktora w Opolu - Barbary Lach, 

muzykowanie sąsiadów – artystów – Adama i Andrze-

ja, wspólne śpiewanie oraz konkursy z nagrodami.   

Zabawa była przednia.  

 Popularne w naszych sołectwach są spotkania             

z okazji święta kobiet organizowane przez sołtysów             

i rady sołeckie. 11 marca br. świętowały Panie z Lę-

dzin, które tradycyjnie spotkały się przy kawie i ciastku 

w świetlicy wiejskiej. Tego samego dnia odbyło się 

spotkanie pań w Niwkach. 17 marca br. na biesiadę              

w babskim gronie zaprosił mieszkanki Dębskiej Kuźni 

sołtys wraz z radą sołecką.  

BABSKIE ŚWIĘTOWANIE 

Serdeczne podziękowania wszystkim delegacjom, rodzinie, sąsiadom, różom różańcowym oraz uczestnikom  

za udział w pogrzebie 

 Józefa Mularczyka  

składają 

żona oraz rodziny Mularczyk, Lubaszewski i Jaschinski 

Anna Kurc 

Tak świętowały Panie w Suchym Borze... 

...a tak w Lędzinach. 

 Pierwszy turniej o Puchar Prezesa 1. FC Chronstau

-Chrząstowice odbył się 11 marca br. w hali sportowej w 

Chrząstowicach. Zawody zorganizowano w kategorii wie-

kowej trampkarzy. Udział wzięły następujące drużyny: 

LZS Stal Osowiec, Koksownik Zdzieszowice, ULKS 

Orzeł Źlinice, KS Krasiejów, Piast Strzelce Opolskie oraz 

gospodarze. Zwyciężyła drużyna Piasta Strzelce Opolskie, 

drugie miejsce 1. FC Chronstau-Chrząstowice, miejsce na 

podium uzupełnił zespół z Krasiejowa. Gratulacje dla 

wszystkich zawodników. Powodzenia w lidze! 

ZAGRALI O PUCHAR PREZESA  

 W myśl art. 12 Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwa-

ły, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta.  

Wójt Gminy Chrząstowice zaproponował zachowanie dotychczasowego podziału gminy Chrząstowice na stałe obwody 

głosowania. W okresie od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy 

Chrząstowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mieszkańcy nie zgłosili  zastrzeżeń do projektu uchwały. 

Rada Gminy Chrząstowice, w dniu 13 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXX.231.2018  w sprawie podziału Gminy Chrzą-

stowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych: 

 
 

Numer 

obwodu  
Granice obwodu  Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

1  Sołectwo Chrząstowice  Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Chrząstowice  

2  Sołectwa: Dębska Kuźnia, Niwki  Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 53, Dębska Kuźnia  

3  Sołectwa: Dąbrowice, Dębie,  

Falmirowice  
Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 18, Dębie  

4  Sołectwo Daniec  Klub Wiejski, ul. Dąbrowicka 4, Daniec  

5  Sołectwa: Lędziny, Suchy Bór  Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2, Suchy Bór  

Grażyna Fila 
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Anna Kurc 

 W środę, 28 lutego Chrząstowice odwiedził    

Miroslav Klose - urodzony w Opolu mistrz świata       

w piłce nożnej. W hali sportowej spotkał się z dziećmi 

trenującymi w Miro Deutsche Fussballschule - niemiec-

kojęzycznych szkółkach piłkarskich. Piłkarski mistrz 

został miło i entuzjastycznie przyjęty przez licznie 

zgromadzoną publiczność. Z nazwanych jego imieniem 

trzynastu szkółek zjechało się do chrząstowickiej hali 

prawie pięciuset młodych adeptów piłki nożnej. Poza 

młodymi piłkarzami w spotkaniu wzięło udział wielu 

zaproszonych gości, wśród których byli między innymi 

konsul Niemiec Sabine Haake i Prezydent Niemieckie-

go Związku Piłki Nożnej (DFB) Karl Rothmund. Nie 

zabrakło mieszkającej w gminie Chrząstowice cioci 

Mirosława Klose. Były przemówienia, podziękowania, 

prezenty i tort z logo Miro Deutsche Fussballschule. 

Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Gminy Chrząstowice. 

 W imieniu gminy Chrząstowice piłkarskiego 

mistrza powitał wójt Florian Ciecior a potem, wraz              

z wielkim fanem Miro, Szymonem Cebulą, wręczyli 

pamiątkę z gminy Chrząstowice. Rafał Bartek, prze-

wodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim wraz z przedstawiciela-

mi Miro Deutsche Fussballschule, Adamem Skowron-

kiem i Tomaszem Orlikiem, obdarowali Klosego pa-

miątkową koszulką, a artysta Adam Wilpert – obrazem 

z wizerunkiem piłkarza. 

 Najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata 

życzył młodym piłkarzom radości i pasji z gry w piłkę 

nożną. Radził też, by często i dużo trenowali i nie              

rozstawali się z piłką. Na zakończenie każda drużyna 

mogła pozować do zdjęcia z mistrzem Miro Klose. To 

spotkanie na pewno na długo zostanie w ich pamięci. 

 Inicjatorem wydarzenia było Towarzystwo             

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organiza-

cję i przebieg spotkania! 

 Przed spotkaniem w Chrząstowicach Klose             

odebrał w opolskim ratuszu tytuł "Honorowego Obywa-

tela Miasta Opola". 

 Bezpośrednie linki do relacji medialnych z wizy-

ty Miroslava Klose w Chrząstowicach znajdą Państwo 

na naszej stronie internetowej www.chrzastowice.pl 

MIROSLAV KLOSE ODWIEDZIŁ CHRZĄSTOWICE 
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