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BOISKO SPORTOWE W DĘBIU OTWARTE 

Anna Kurc 

DĘBSKA KUŹNIA 

 Boisko sportowe w Dębiu oficjalnie otwarte.          

W dniach 18-19 sierpnia 2018 r. odbył się festyn z tej 

okazji. Były przemówienia i podziękowania wszystkim 

sponsorom oraz osobom zaangażowanym w budowę 

boiska i jego pielęgnację. Po części oficjalnej ksiądz 

Antoni Kaltbach poświęcił obiekt, a na murawę wkro-

czyli: Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, 

główny inicjator i wykonawca budowy boiska Konrad 

Wójcik, Sołtys Dębia Krzysztof Rogowski, Krzysztof 

Jonietz, Heinrich Nyolt i Tomasz Repczyński – główni 

sponsorzy, Przewodniczący TSKN Rafał Bartek, Pre-

zes 1. FC Chronstau-Chrząstowice Wojciech Król oraz 

Bernard Laksy i Arnold Sordoń i kolejno oddali strzał 

do bramki. Najpierw Panowie strzelali do pustej, więc 

większość strzałów była celna, trudności pojawiły się, 

kiedy w bramce stanął bramkarz, ale i z nim Panowie 

sobie poradzili. Następnie boisko opanowali juniorzy 

młodsi z 1. FC Chronstau-Chrząstowice oraz KS Kra-

siejów. Pierwszy w historii nowo wybudowanego boi-

ska sportowego w Dębiu mecz zakończył się wynikiem 

3:2 dla drużyny z Chrząstowic. Równie dobrze poszło 

drużynie oldbojów z gminy Chrząstowice, która          

w towarzyskim meczu pokonała drużynę oldbojów          

z Bogacicy. Na zakończenie pierwszego dnia festynu 

odbyła się zabawa taneczna z zespołami Albatros              

i Malibu. Imprezę poprowadził Przemysław Pławiak, 

kapitan pierwszej drużyny 1. FC Chronstau-

Chrząstowice. 

 Drugi dzień świętowania rozpoczął mecz dru-

żyn klasy B. 1. FC Chronstau-Chrząstowice zmierzył 

się z GKS PIOMAR Tarnów-Przywory. Stracie zakoń-

czyło się wynikiem 3:0 dla drużyny z gminy Tarnów 

Opolski. Przed kolejnym meczem na dębskiej scenie 

zaprezentowali się młodzi wokaliści – laureaci Kon-

kursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR organizowa-

nego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-

ców na Śląsku Opolskim. Wystąpili kolejno: Vanessa 

Gonsior, Hanna Kotula oraz Damian Kleszcz. Za swoje 

występy otrzymali gromkie brawa od publiczności. Po 

występach nadszedł czas na mecz. Unia Raszowa-

Daniec zagrała z LKS Victoria-Żyrowa i wyszła z tego 

pojedynku ze zwycięstwem w postaci czterech goli, 

podczas gdy rywale strzelili o jedną bramkę mniej. Dla 

zespołu z Dańca radość tego dnia była podwójna. 

Przed meczem Prezes Opolskiego Związku Piłki Noż-

nej Tomasz Garbowski, na ręce kapitana drużyny prze-

kazał puchar oraz piłki za awans drużyny do klasy A. 

Serdecznie gratulujemy! Poza emocjami sportowymi 

na festynie nie zabrakło atrakcji dla małych i dużych – 

były dmuchawce, ścianka wspinaczkowa, a także coś 

dla ciała – bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne. 

Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna z zespołem 

Metron. Wszystkim, którzy zaangażowali się                 

w powstanie boiska sportowego w Dębiu oraz               

w organizację imprezy serdecznie dziękujemy! 
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 W lipcu br. została zakończona inwestycja 

związana z przebudową miejsc postojowych przy          

budynku Urzędu Gminy Chrząstowice. Nowy parking 

mieści ok. 10 samochodów osobowych. Wartość             

inwestycji to 48 tys. zł. 

 W ramach funduszu sołeckiego w październiku 

br. zakończono budowę części ogrodzenia boiska      

sportowego w Suchym Borze. Wartość  to 15 tys. zł. 

 W klubie samorządowym w Chrząstowicach           

w październiku br. zakończono przebudowę toalet 

wraz z przedsionkiem. Wartości ok. 49 tys. zł. 

 W październiku br. zakończono inwestycję 

związaną z rozbudową sieci wodociągowej przy ulicy 

Słonecznej w Niwkach na długości ok. 910 m. Wartość 

inwestycji to 94 tys. zł. 

 W trakcie realizacji jest „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O 

Suchy Bór – Lędziny” w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest 

na grudzień 2018 r.  

 Obecnie trwają także prace w nowopowstałym 

obiekcie zaplecza sportowego przy boisku 

w Chrząstowicach. Wykonano już posadzki, tynki, 

zamontowano instalację elektryczną i grzewczą. 

Do wykonania pozostał m.in. montaż sufitu                     

podwieszanego, wypłytkowanie posadzki oraz ścian 

w pomieszczeniach sanitarnych, a także montaż             

stolarki drzwiowej. 

INWESTYCJE W GMINIE 

Małgorzata Jagos 
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INFORMACJE DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 

 

 

 Obywatele polscy mogą głosować i kandydo-

wać w wyborach do rad gmin, rad powiatów                   

i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów           

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r., pod warunkiem, że są wpisani do 

stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. 

Wpis do rejestru wyborców 

1. Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego 

następuje: 

1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na 

obszarze gminy na pobyt stały; 

2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy 

właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamies-

zkania — w przypadku osób stale zamieszkujących na 

obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób 

stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym 

adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały 

oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających 

stale na obszarze gminy. 

2. Przepisy nie wskazują terminu, do którego 

najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w 

wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie 

wniosku. 

3. Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców 

oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są 

dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej 

Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. 

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania 

(prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady 

powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel polski, 

który: 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 

stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki sa-

morządu terytorialnego, 

Brygida Dulęba 

WYBORY SAMORZĄDOWE 

21 października odbędą się wybory do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wy-

bory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będą 

to wybory różne pod wieloma względami od poprzed-

nich. Najważniejszymi zmianami jest wydłużenie ka-

dencji samorządowców z czterech lat do pięciu oraz 

wprowadzenie dwukadencyjności dla wójtów, burmi-

strzów i prezydentów. Nowością tegorocznych wybo-

rów jest również to, że funkcjonować będą obwodowe 

komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania 

oraz obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyni-

ków głosowania. Pierwsze z nich pracować będą w 

godzinach otwarcia lokali wyborczych tj. od 7.00 do 

21.00. Do ich obowiązków należeć będzie wydawanie 

kart do głosowania wyborcom uprawnionym do głoso-

wania. Drugie obwodowe komisje wyborcze przystąpią 

do pracy po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 

21.00 i do zakresu ich obowiązków należeć będzie 

przeliczenie oddanych głosów oraz ustalenie wyników 

głosowania w obwodzie. Aby ułatwić głosowanie, kar-

ty będą wydrukowane na białym papierze, ale nazwiska 

kandydatów znajdą się na tłach o różnych kolorach. 
WYBORY DO RADY GMINY  

Gmina Chrząstowice podzielona została na 15 

jednomandatowych okręgów wyborczych. Numery 

oraz granice poszczególnych okręgów wyborczych 

przedstawiliśmy Państwu w ostatnim numerze Infor-

matora. W wyborach do Rady Gminy Chrząstowice w 

okręgach wyborczych od nr 1 do nr 14 zgłoszono po 

jednym kandydacie na radnych. W związku z tym, że 

liczba zarejestrowanych w tych okręgach radnych jest 

równa liczbie wybieranych radnych na podstawie art. 

380 Kodeksu wyborczego w w/w okręgach wybor-

czych nie przeprowadza się głosowania w wyborach do 

Rady Gminy Chrząstowice, a za wybranych na radnych 

uznaje się zarejestrowanych kandydatów. W okręgu 

wyborczym nr 15 zgłoszono dwóch kandydatów na 

radnych. W okręgu tym głosować można tylko na jed-

nego kandydata, stawiając na karcie do głosowania 

znak „X” z lewej strony nazwiska tego kandydata, na 

którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w 

kratkach z lewej strony obok nazwisk obu kandydatów 

lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powodu-

je nieważność głosu. Nazwiska kandydatów do rady 

gminy będą wydrukowane na szarym tle. 
WYBORY WÓJTA GMINY 

W wyborach wójta zgłoszono i zarejestrowano jednego 

kandydata na Wójta Gminy Chrząstowice. Nie oznacza 

to jednak, że na szefa gminy nie przeprowadza się gło-

sowania. Głosowanie w tej sytuacji przypomina bardzie 

referendum niż wybory. Głosując za wyborem kandy-

data, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem 

„TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Nato-

miast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia 

się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z 

lewej strony obok nazwiska kandydata. Kandydata na 

wójta uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu 

uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na 

„TAK”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub 

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 

nieważność głosu. Nazwisko kandydata na wójta gmi-

ny będzie wydrukowane na różowym tle. 
WYBORY DO RADY POWIATU I DO SEJMIKU WO-

JEWÓDZTWA 

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, sta-

wiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z 

lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej 

listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania 

mandatu). Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej 

strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na 

więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” 

w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Nazwiska 

kandydatów w wyborach do rady powiatu będą wydru-

kowane na żółtym tle, a w wyborach do sejmiku woje-

wództwa na tle koloru niebieskiego. 

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się 

w obrębie kratki. 
  

WARUNKI UDZIAŁU W WYBORACH 

http://www.pkw.gov.pl/
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 DOWÓZ DO LOKALI WYBORCZYCH 

 Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że w dniu 21 października 2018 roku zorganizowany zostanie 

dowóz Wyborców z:  

 Niwek do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  2 w Dębskiej Kuźni z siedzibą                

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni. ul. Wiejska  53. 

 Dąbrowic i Falmirowic do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  3 w Dębiu z siedzibą           

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18 

 Lędzin do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej nr  5 w Suchym Borze  z siedzibą                         

w Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze ul. Szkolna 2. 
Zainteresowanych dowozem do lokali Wyborców informujemy, że środek lokomocji zostanie podstawiony           

w następujących miejscach: 

 Niwki — o godzinie 13.00 - Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17 

 Falmirowice — o godzinie 14.00 - Klub Wiejski  ul. Wiejska 37 

 Dąbrowice — o godzinie 14.15 - były sklep spożywczy ul. Wiejska 41 

 Lędziny — o godzinie 14.00 - sklep spożywczego (w centrum sołectwa) ul. Ozimska 42. 
 

nie został pozbawiony praw publicznych                     

prawomocnym orzeczeniem sądu, 

nie został pozbawiony praw wyborczych             

prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym 

orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kode-

ksu wyborczego). 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można 

być wpisanym tylko do jednego spisu. 

Warunki udziału w głosowaniu 

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów              

i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast odbywa się 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym 

dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem 

osób przebywających w szpitalach, domach pomocy 

społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza 

miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się. 

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania 

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze 

gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do 

stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz          

wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny 

wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wy-

borców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wy-

borców, sporządzanego dla obwodu głosowania 

właściwego dla jego miejsca zamieszkania. 

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy 

(przebywający czasowo), który nie został wpisany do 

stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla 

miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostanie 

ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldo-

wania na pobyt stały. 

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów 

w szpitalach, domach pomocy społecznej,               

zakładach karnych i aresztach śledczych usytuo-

wanych na terenie województwa, na obszarze 

którego znajduje się gmina, w której wpisani są do 

rejestru wyborców zostaną wpisani do spisów wy-

borców sporządzonych dla obwodów głosowania ut-

worzonych w tych jednostkach i będą mog-

li głosować w tych obwodach. Dyrektor 

jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce 

o umieszczeniu ich w spisie wyborców. 

Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienio-

nej jednostce usytuowanej: 

na obszarze gminy, w której wpisani są do rejestru 

wyborców - otrzymają karty do głosowania w wybo-

rach do rady tej gminy, rady powiatu (o ile nie jest to 

miasto na prawach powiatu), sejmiku województwa 

oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego 

powiatu co gmina, w której wpisani są do rejestru wy-

borców – otrzymają karty do głosowania w wyborach 

do rady powiatu i sejmiku województwa, 

na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego 

województwa co gmina, w której wpisani są do re-

jestru wyborców, ale na obszarze innego powiatu – 

otrzymają kartę do głosowania w wyborach do se-

jmiku województwa. 

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej               

wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni 

ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza infor-

muje, że w dniu wyborów obwodowe komisje             

wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych 

wyborców, którzy: 
• zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udoku-

mentują, że stale zamieszkują na terenie danego ob-

wodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są 

ujęci w rejestrze wyborców, a urząd nie otrzymał     

zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania, 

• zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego ob-

wodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu 

wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, 

zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli              

udokumentują*, że opuścili tę placówkę przed             

dniem wyborów; 

• chcą głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, 

domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub             

areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed 

dniem wyborów. 
* tzn. należy przedstawić np. wypis ze szpitala 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 
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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:               

dowodach osobistych, procedurze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłoszenia urodzenia dziecka i zgłoszenia zgo-

nu wydawanych z rejestru stanu cywilnego odpisach aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeniach o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby uznaniu ojcostwa. 

 W bieżącym numerze: obowiązek meldunkowy cz. I – zameldowanie na pobyt stały lub czasowy i uzyska-

nie zaświadczenia o zameldowaniu, w kolejnych: m. in. obowiązek meldunkowy cz. II – wymeldowanie               

i zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały bądź czasowy, obowiązek meldunkowy cz. III – obowiązek            

meldunkowy cudzoziemców, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, zaświadczenie 

o stanie cywilnym. 

 Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że istnieje obowiązek meldunkowy. Dotyczy on 

obywateli polskich oraz cudzoziemców. 

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na: 

 zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 

 wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; 

 zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO 

 Można to zrobić w urzędzie albo przez internet, osobiście lub przez pełnomocnika. Rodzice lub opiekunowie 

prawni działają za osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 18 roku życia,  

osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione). Oznacza to, że dziecko nie może zostać zameldowane przez 

np. dziadka czy ciocię; mąż nie może zostać zameldowany przez żonę czy siostra przez brata bez pełnomocnictwa; 

osoba pozostająca pod opieką nie może zostać zameldowana przez opiekuna bez dokumentu o ustanowieniu opieki. 

 Obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy należy wypełnić w terminie najpóźniej 30 dni od 

przybycia do miejsca zamieszkania: 

jeśli przebywa się na stałe pod konkretnym adresem – należy zameldować się na pobyt stały, 

jeśli przebywa się tymczasowo pod innym adresem niż adres stałego zameldowania i ma to trwać dłużej 

niż 3 miesiące – należy zameldować się na pobyt czasowy. 

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. 

 Pobyt stały lub czasowy zgłasza się w urzędzie gminy miejsca tego pobytu, osobiście 

lub przez pełnomocnika, w samym urzędzie bądź przez internet. 

 Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego osobiście wymaga okazania ważnego dowodu osobistego (lub 

paszportu) oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (odpis z księgi wieczystej lub  wyciąg z dzia-

łów I i II księgi wieczystej lub akt notarialny zakupu nieruchomości – z potwierdzeniem nadania numeru budynku, 

jeśli akt notarialny nie zawiera informacji o adresie nieruchomości) i złożenia formularza zgłoszenia pobytu stałego 

bądź zgłoszenia pobytu czasowego. Na formularzu musi złożyć podpis właściciel lokalu lub osoba dysponująca  

innym tytułem prawnym do lokalu (jeśli nie jest nią osoba meldująca się). Podpis ten potwierdza pobyt osoby mel-

dującej się w tym lokalu. Formularz zgłoszenia pobytu stałego bądź czasowego można pobrać w urzędzie i wypełnić 

w domu, można też wypełnić go na miejscu lub poprosić urzędnika o wydrukowanie wypełnionego formularza         

z systemu. 

 Jeśli zameldowanie realizowane jest przez pełnomocnika, należy złożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane 

przez osobę meldującą się. Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego podpisuje pełnomocnik. Zameldo-

wanie przez pełnomocnika wymaga okazania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (odpis z księgi 

wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej lub akt notarialny zakupu nieruchomości – z potwierdze-

niem nadania numeru budynku, jeśli akt notarialny nie zawiera informacji o adresie nieruchomości) oraz złożenia 

formularza zgłoszenia pobytu stałego bądź zgłoszenia pobytu czasowego. Na formularzu musi złożyć podpis właści-

ciel lokalu lub osoba dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Podpis ten potwierdza pobyt osoby meldują-

cej się w tym lokalu. Formularz zgłoszenia pobytu stałego bądź czasowego można pobrać w urzędzie i wypełnić           

w domu, można też wypełnić go na miejscu lub poprosić urzędnika o wydrukowanie wypełnionego formularza           

z systemu. 

 Zgłoszenie zameldowania jest realizowane niezwłocznie i jest bezpłatne. Po zameldowaniu na pobyt stały 

z urzędu wydawane jest bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu. Po zameldowaniu na pobyt czasowy 

aby otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu, należy złożyć odrębny wniosek. 

 Zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego można także dokonać przez internet, za pomocą ePUAP 

(www.epuap.gov.pl). Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Należy wtedy wypełnić wskazane pola 

w dedykowanym formularzu zgłoszenia pobytu, załączyć dokumenty elektroniczne bądź odwzorowania cyfrowe 

http://www.epuap.gov.pl/
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dokumentów papierowych (potwierdzenie posiadania tytułu prawny do lokalu – odpis z księgi wieczystej lub              

wyciąg z działów I i II księgi wieczystej lub akt notarialny zakupu nieruchomości z potwierdzeniem nadania numeru 

budynku, jeśli akt notarialny nie zawiera informacji o adresie nieruchomości oraz oświadczenie potwierdzające   

pobyt osoby pod wskazanym adresem, jeśli tytuł prawny do lokalu posiada inna osoba niż meldująca się) i przesłać 

zgłoszenie na adres skrzynki ePUAP urzędu gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.   

 Zameldowanie zgłoszone przez internet realizowane jest niezwłocznie – chyba, że dokumenty załączone do 

zgłoszenia budzą wątpliwości. Wtedy będzie konieczne okazanie w urzędzie ich oryginałów, aby zgłoszenie mogło 

zostać zrealizowane. 

Zameldowanie po urodzeniu dziecka 

 Obowiązek meldunkowy dla dziecka obywatela polskiego, urodzonego w Polsce, jest realizowany z urzędu 

przy rejestracji urodzenia dziecka przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU 

 Zaświadczenie o zameldowaniu jest dokumentem potwierdzającym zameldowanie pod danym adresem             

i charakter pobytu – stały bądź czasowy. Poza momentem zgłoszenia pobytu stałego zaświadczenie wydawane jest 

na żądanie osoby, której zameldowanie dotyczy bądź jej rodzica lub opiekuna prawnego. Wydanie zaświadczenia 

może być płatne (17,00 zł) lub bezpłatne (kiedy cel wydania zaświadczenia mieści się w zwolnieniach ustawowych). 

 Wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu można złożyć osobiście w urzędzie, przez internet lub przez           

pełnomocnika (co wymaga pisemnego pełnomocnictwa  od osoby, której zameldowanie dotyczy). Na żądanie               

osoby, która złożyła wniosek, zaświadczenie może być wydane w formie dokumentu elektronicznego. 

 Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy wydawane jest niezwłocznie, najpóźniej               

w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Daria Pawlak 

 Drodzy Mieszkańcy Gminy Chrząstowice!  

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się             

w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B (obok przed-

siębiorstwa CB, na terenie dawnej zlewni ścieków) 

czynny jest według następującego harmonogramu: 

- w poniedziałki od  11.00  do  13.00, 

- w środy  od  15.00  do  17.00. 

 PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. Harmonogram odbioru 

odpadów podany jest do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej gminy (zakładka „Ochrona środo-

wiska”) i tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. 

 PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy następujące             

frakcje odpadów komunalnych: szkło, papier i tekturę, 

opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, 

opakowania aluminiowe, odpady ulegające biodegrada-

cji, w tym odpady zielone, meble i odpady                          

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, metale, zużyte opony.    

 PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne następujące frakcje odpadów komu-

nalnych: szkło papier i tekturę, opakowania wielomate-

riałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe. 

 Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi 

i krzewów muszą być rozdrobnione. Meble muszą być 

rozkręcone i rozmontowane. 

 Ilość dostarczanych odpadów komunalnych 

nie jest limitowana za wyjątkiem: 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych,               

których ilość limituje się do 150 kg/rok od             

właściciela nieruchomości; 

 opon, których ilość limituje się do 4 szt/rok od 

właściciela nieruchomości; 

 mebli i odpadów wielkogabarytowych, które 

można dostarczyć jeden raz w roku. 

 PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych            

w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców 

gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za 

gospodarowanie odpadami. 

 Dostarczane do PSZOK odpady komunalne  

muszą być wysegregowane na frakcje, nie mogą być 

zmieszane i zanieczyszczone. Odpady zmieszane nie 

będą przyjęte do PSZOK.  
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

KASA  

w Urzędzie Gminy Chrząstowice czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku  

w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, wtorek i czwar tek od 7.30 do 15.30, w środę od 

7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z przerwą od godz. 13.00 do 14.00. 

Przypominamy, że w kasie istnieje możliwość dokonania płatności gotówką, kartą płatniczą lub 

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

dzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, 

że podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka prze-

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

przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób mieszkają-

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

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

stwa 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 osobo-

wych 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 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

ZABETONOWANA STUDZIENKA 

Jan Jakuczek 

 W trakcie czyszczenia studzienek ulicznych 

pracownicy Urzędu Gminy stwierdzili, że jedna z nich 

– na ul. Osiedle Podlesie w Dębskiej Kuźni została 

zabetonowana. Beton wypełnił całą studzienkę aż po 

wpust uliczny, który z trudem zdjęto. Usunięcie betonu 

wymagało użycia młota wyburzeniowego po czym 

studzienkę oraz rurę przelewową wyczyszczono.              

Jakiekolwiek niszczenie drogi, przynależności lub 

urządzeń drogowych stanowi naruszenie art. 99 § 1 pkt. 

2 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że ten kto niszczy 

lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie            

zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe 

podlega karze grzywny a ponadto obciążony zostanie 

kosztami naprawy lub wymiany zniszczonych                

urządzeń. Wszystkich mieszkańców oraz użytkowni-

ków dróg publicznych prosimy o niezwłoczne             

powiadamianie Policji lub Urzędu Gminy Chrząstowi-

ce w przypadku zauważenia aktów wandalizmu bądź 

celowego niszczenia urządzeń drogowych. 

JESTEŚ WŁAŚCICIELEM PSA? PRZECZYTAJ! 
Na terenie naszej gminy pojawia się coraz 

więcej biegających wolno psów. Obserwuje się często, 

że właściciele zwierząt w terenach niezabudowanych 

zwalniają wyprowadzane z uwięzi psy, aby się wybie-

gały. A przecież uwolniony pies może pogryźć napo-

tkanego człowieka czy inne zwierzęta. 

W ustawie o ochronie zwierząt znajdują się 

zasady utrzymywania zwierząt domowych zobowiązu-

jące właścicieli do zapewnienia ochrony i dbania o 

nieuciążliwość psów dla innych ludzi, wyprowadzanie 

psów na smyczy, w kagańcu i sprzątanie po nich. 

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzy-

maniu zwierzęcia, nakłada na właściciela art. 77 Ko-

deksu Wykroczeń. Zaniechanie zwykłych lub nakaza-

nych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może 

skutkować odpowiedzialnością karną. 

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że 

niewywiązywanie się z obowiązków i brak wyobraźni, 

może prowadzić do tragedii. 

Daria Pawlak 

 Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzy-

skano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opo-

lu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawie-

rających azbest z terenu gminy Chrząstowice – 

w roku 2018”, umowa dotacji Nr  29/2018/G-09/OZ-

ZOA/D z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 

16 184,88 zł z czego: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Opolu (85% kosztów) – 13 757,19 zł; 

3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 

2 427,69 zł; 
 Rzeczywista wartość zadania wyniosła 

15 250,97 zł z czego: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 12 963,32 zł; 

2. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 

2 287,65 zł; 
 Projekt obejmował 35 wnioskodawców, z czego 

skorzystało 32. W ramach projektu usunięto 31,26 Mg 

wyrobów zawierających azbest, głównie płyt falistych. 

Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane i po 

zabezpieczeniu odbierane i odwożone do utylizacji na 

składowisko Eko - Radomsko Sp. z o.o. 

 Projekt realizowała dla nas firma EKOTOP 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą 

w Strzyżowie, Dobrzechów 251. 

INRORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA 

Florian Ciecior 



 

 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

lipiec-sierpień-wrzesień 

- 9 - 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK 

Grażyna Fila 

 Mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Chrząstowice, podczas zorganizowanych wrześniowych zebrań wiejskich,     

uchwalili zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Przypomnijmy— fundusz sołecki to pieniądze              

z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele. Każda wioska otrzymuje do dyspozycji 

określoną pulę środków, proporcjonalną do liczby mieszkańców. Propozycje wniosków może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 

pełnoletnich mieszkańców sołectwa, lecz ostateczną decyzję podejmuje zebranie wiejskie. Uchwalony wniosek przedkłada sołtys 

wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Przedsięwzięcie w ramach funduszu 

sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkań-

ców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Składany wniosek musi ponadto zawierać 

uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków określonych dla danego sołectwa). Wszyscy sołtysi z terenu naszej gmi-

ny dopełnili formalności i w ustawowym terminie tj. do 30 września 2018 r., złożyli wnioski w sprawie realizacji w 2019 r. zadań 

w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Należy to     

uczynić nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na 2019 i nie później niż do dnia 31 października 2019 r. Zmiana              

przedsięwzięć lub ich zakresu nie może prowadzić do przekroczenia pierwotnie przyznanych kwot i wymaga ponownego uchwa-

lenia przez zebranie wiejskie, z zachowaniem procedur jak przy uchwalaniu wniosku. 

L

p. 
Sołectwo Nazwa przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 

Planowane             

wydatki 

ogółem 

1. 

Chrząstowice 

Organizacja imprez lokalnych, w tym m.in. organizacja festynu rodzinnego, turnieju 

badmintona, Dnia Kobiet, dożynek wiejskich itp. 18.615 zł; 

Dalszy remont szatni przy boisku sportowym w Chrząstowicach oraz zakup stojaka 

rowerowego 8.900 zł (w tym remont 6.900 zł, zakup stojaka na rowery 2.000 zł); 

Zakup umundurowania bojowego dla jednostki OSP w Chrząstowicach za kwotę 

4.500 zł oraz wymiana wyposażenia torby medycznej PSP R1 za kwotę 1.800 zł; 

Zakup lustra drogowego na ul. Młyńską w Chrząstowicach za kwotę 600,16 zł.  

34.415,16 zł 

2. 

Daniec 

Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (6.000 zł) oraz zakupu materiałów na 

wykonanie wjazdów do remizy OSP Daniec (2.000 zł). 

Organizacja imprez sportowo-kulturalnych na terenie wsi – kwota 6.415,16 zł. 

Zakup tłucznia na remont dróg gminnych – kwota 3.000 zł. 

Zakup wiaty-altany oraz pomieszczenia typu blaszak do przechowywania sprzętu - 

kwota 12.000 zł. 

Zakup drobnego sprzętu sportowego (siatki, piłki itp.) oraz przenośnego urządzenia 

do odtwarzacza muzyki – kwota 5.000 zł. 

34.415,16 zł 

3. 
Dąbrowice 

Zakup altanki na boisko wraz z usadowieniem – kwota 12.000 zł. 

Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach – kwota 1.869,31 zł. 

13.869,31 zł 

4. 

Dębie 

Wykonanie stroju niedźwiedzia – kwota 5.000 zł 

Doposażenie jednostki OSP w Dębiu (zakup pompy zanurzeniowej) – kwota 6.000 zł 

Zakup tłucznia na gminną drogę polną – kwota 2.000,00 zł 

Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych w Dębiu – kwota 10.505,55 zł. 

23.505,55 zł 

5. 
Dębska  

Kuźnia 

Dalsze zagospodarowanie budynku na terenie placu samorządowego za Remizą Stra-

żacką przy ul. Kolonia  (wykończenie wnętrza) – kwota 28.415,16 zł. 

Organizacja dożynek wiejskich – kwota 6.000 zł. 

34.415,16 zł 

6. 
Falmirowice 

Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Falmirowicach 16.000 zł. 

Organizacja dożynek wiejskich 5.165,32 zł 

21.165,32 zł 

7. Lędziny Wyasfaltowanie drogi bocznej od ulicy Szkolnej. 27.428,88 zł 

8. Niwki Częściowe ogrodzenie boiska (placu rekreacyjno-sportowego). 15.521,24 zł 

9. 

Suchy Bór 

Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku – kwota 10.000 zł. 

Zakup i zamontowanie nowej zjeżdżalni na placu zabaw – kwota 8.000 zł 

Zakup i zamontowanie żagla przeciwsłonecznego nad piaskownicą na placu zabaw – 

kwota 3.000 zł 

Zakup urządzenia hotspot – kwota 1.000 zł 

Dokończenie oświetlenia boiska – kwota 1.000 zł 

Rozbudowa istniejącego monitoringu obejmującego teren rekreacyjno-sportowy – 

kwota 3.200 zł 

Zakup 8 zestawów biesiadnych (ława z dwoma ławkami) – kwota 2.800 zł 

Dofinansowanie do imprez kulturalnych – kwota 4.000 zł 

Dofinansowanie do kącika edukacyjnego w Przedszkolu w Suchym Borze – kwota 

1.415,16 zł 

34.415,16 zł 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK 239.150,94  
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ŚWIĘTUJEMY 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Anna Kurc 

W 2018 r. obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów,           

w 1918 r. nasz kraj ponowie znalazł się na mapie świata. Aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, we wszystkich             

placówkach oświatowych na terenie gminy Chrząstowice posadzono magnolie, przy których ustawiono pamiątkowe 

tablice z napisem „100 lat niepodległości. 1918-2018”. W posadzeniu drzewka, Wójtowi Gminy Chrząstowice            

Florianowi Cieciorowi dzielnie towarzyszyli uczniowie i przedszkolacy. Odbyły się uroczyste apele, podczas                 

których wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, recytowano wiersze i teksty upamiętniające odzyskanie niepodległo-

ści, którą niestety nie było nam dane nacieszyć się zbyt długo. 1 września 1939 r., wybuchła druga wojna               

światowa, Polska została ponownie podzielona, a przypadająca 11 listopada rocznica zniknęła na kilkadziesiąt lat           

z kalendarza świąt państwowych. Od 1989 roku Święto Niepodległości znów jest świętem narodowym, jest to dzień 

wolny od pracy. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,              

w województwie opolskim odbywa się wiele uroczystości, do udziału w których serdecznie zachęcamy! Poniżej 

przedstawiamy kilka zdjęć ilustrujących obchody tej wyjątkowej rocznicy w gminie Chrząstowice.  

PSP Dębie 

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni 

Przedszkole w Dębskiej Kuźni 

Ochronka w Chrząstowicach 

PSP  

w 

PSP w Dańcu Przedszkole w Suchym Borze 

Suchoborek 

Przedszkole w Chrząstowicach 

PSP  

w Chrząstowicach 
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 5 października w Chrząstowicach odbyły się gminne                

kwalifikacje do zawodów powiatowych w halowej piłce nożnej 

chłopców i dziewcząt. W szranki stanęły drużyny chłopców z Dęb-

skiej Kuźni, Chrząstowic, Dębia i Dańca, natomiast dziewczyny 

reprezentowały drużyny z Dańca i Dębskiej Kuźni.  Rywalizacja 

odbywała się w duchu fair-play i była okraszona wieloma finezyjny-

mi akcjami. Po rozegraniu wszystkich spotkań, gradzie goli i emo-

cjonujących końcówkach meczy, prawo do gry na szczeblu powiato-

wym wywalczyły drużyny z Dębskiej Kuźni.  

 

Anna Kurc 

 Daniel Bewko, mieszkaniec 

gminy Chrząstowice, członek          

Młodzieżowej Orkiestry Gminy 

Chrząstowice, uczeń Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 4 w Opolu zajął 

drugie miejsce w Pucharze Polski 

Juniorów w carvingu (sztuka rzeź-

bienia w owocach i warzywach). 

Zawody odbywały się 4 październi-

ka br.    w Poznaniu. Daniel wyrzeź-

bił w dyni smoka. Dopełnieniem 

kompozycji był kwiat w arbuzie 

oraz mniejsze kwiaty wykonane       

z buraków czy kalarepy. Praca zro-

biła duże wrażenie na jurorach. 

Efekt można podziwiać na zdjęciu 

obok. Danielowi serdecznie gratulu-

jemy i życzymy kolejnych sukce-

sów! Fot. ZSZ nr 4 w Opolu 

„DECYDUJESZ, POMAGAMY” 

 Barbara Szczęsny 

Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ważne jest wsparcie społeczne. Takie wsparcie otrzymaliśmy           

z Urzędu Gminy w Chrząstowicach. Zatrudniono na miesiąc sześciu asystentów dla niepełnosprawnych mieszkań-

ców gminy. Rolą asystenta było inspirowanie, zachęcanie do aktywności oraz pomocy w nawiązywaniu nowych 

relacji społecznych. Dzięki asystentowi dzieci mogły wyjść do teatru czy kina, na basen, do zoo i kawiarni,                 

odwiedzić park rozrywki czy wziąć udział w sesji zdjęciowej – w ten oto sposób mogli realizować swoje potrzeby, 

pragnienia i pasje.  

W Polsce asystent dla osoby niepełnosprawnej to nowa funkcja, rzadko realizowana nawet w dużych               

miastach. Tym bardziej pragniemy podziękować za otrzymane wsparcie i przeznaczone na ten cel fundusze.  

 

NAJLEPSI W GMINIE 

WICEMISTRZ DANIEL BEWKO 

Tomasz Gawlas 

OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

OTRZYMALI WSPARCIE 

 Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior objął honorowy patronat nad V edycją programu grantowego 

„Decydujesz, pomagamy”. Od 8 października br . lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą 

zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji 

dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, 

działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które 

mieszkańcy chcą mieć większy wpływ. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: 

https://pomagamy.tesco.pl/. Spośród zgłoszonych do 18 listopada pomysłów, w każdym z mikroregionów, Komi-

sja Granowa wybierze po trzy projekty, które przejdą do następnego etapu. W praktyce, każda organizacja, która 

dotrze do etapu głosowania zwycięży. O tym, czy grant będzie wynosił 5000, 3000 czy 1000 złotych   zdecydują 

mieszkańcy, głosując w swoim sklepie Tesco. W IV edycji programu „Decydujesz, pomagamy” do organizacji spo-

łecznych w województwie opolskim trafiły granty o łącznej puli 27 000 zł. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 

9 projektów, które korzystnie wpłynęły  na ich najbliższe otoczenie. Z programu skorzystało m.in. Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, które realizowało zadanie pn. „Żniwniok, czyli jak dziękujemy za plony              

i uczymy się szanować żywność”.  

https://pomagamy.tesco.pl/


 

 
lipiec-sierpień-wrzesień 

- 12 - 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

Brygida Dulęba 

DEMONTAŻ ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH 

WIEJSKA W DĘBSKIEJ KUŹNI OFICJALNIE OTWARTA 

KAMPANIA SPOŁECZNA „TWÓJ GŁOS MA MOC” 

 W czasie ostatnich zebrań wiejskich mieszkańcy 

gminy zawnioskowali o usunięcie szpecących skrzynek 

pocztowych. W ślad za powyższym Urząd Gminy prze-

kazał przedmiotowy wniosek do Poczty Polskiej SA 

Regionu Sieci w Opolu. Uzyskaliśmy odpowiedź, że 

wniosek w zakresie demontażu skrzynek przydrożnych 

zostanie rozpatrzony pozytywnie po zamontowaniu 

przez mieszkańców indywidualnych skrzynek oddaw-

czych w miejscach ogólnodostępnych poszczególnych 

posesji. Zgodnie Prawem Pocztowym właściciele            

i współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na któ-

rych znajduje się budynek mieszkalny lub budynek 

mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość zobo-

wiązani są umieścić oddawczą skrzynkę pocztową speł-

niającą wymagania określone przepisami Prawa Pocz-

towego. Skrzynkę pocztową należy umieścić przed 

drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie           

dostępnej części nieruchomości. 

OBOWIĄZEK RODZICÓW MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT 

 Oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej ul. Wiejskiej      

w Dębskiej Kuźni odbyło się 9 października br. Symboliczną wstę-

gę przecięli: Florian Ciecior Wójt Gminy Chrząstowice, Krzysztof 

Wysdak, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Jacek Dziatkie-

wicz Dyrektor i Roman Figura Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych. Na odcinku blisko 1300 metrów wymieniono  na-

wierzchnię asfaltową, wzmocniono podłoże, jezdnię poszerzono do 

6 metrów, wybudowano chodnik, wykonano odwodnienie oraz 

zjazdy do posesji. Koszt inwestycji to prawie 3 900 000 złotych. 

Inwestorem był Powiat Opolski. 

 Wójt Gminy Chrząstowice informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art.40 ust. 2 Ustawy 

Prawo oświatowe mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki. 

Informacje te należy składać w Urzędzie Gminy Chrząstowice w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

(pokój nr 3). W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 774219456. Druk można pobrać ze strony 

internetowej www.chrzastowice.pl — menu górne „Oświata” - „Obowiązek nauki” lub osobiście w Urzędzie 

Gminy Chrząstowice, pok. nr 3. 

Anna Kurc 

Decyzje podejmowane w samorządach wpływają na nasze codzienne życie. Warto iść na wybory! Każdy głos ma 

znaczenie! 

Materiał kampanii społecznej prowadzonej przez koalicję organizacji, do której należą: Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace koali-
cji), Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, 

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber. www.twojglosmamoc.pl 
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POSTARAJ SIĘ O CERTYFIKAT 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"  

 Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Opolszczyzna” realizuje projekt pod nazwą: 

„Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji 

wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń 

dla znaku jakości obszaru LGD „Kraina Dinozau-

rów”. To innowacyjne w swojej skali przedsięwzię-

cie w roku 2018 dotyczy podmiotów w z terenu gmin: 

Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek,  

Turawa, Zawadzkie i Zębowice. 

 Celem projektu jest stworzenie systemu znaku 

jakości dla produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD 

"Kraina Dinozaurów", co jest związane ze wsparciem 

promocji oraz wyróżnieniem znakiem jakości „Swoje 

chwalimy!” produktów, usług i wydarzeń, które nawią-

zują do specyfiki obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Proces tej certyfikacji składa się z kilku etapów, które 

określają szczegółowo dokumenty, wśród nich: regula-

min przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, for-

mularze zgłoszenia produktów, usług i wydarzeń, zasa-

dy certyfikacji. Projekty tych opracowań są do pobrania 

na stronach internetowych www.krainadinozaurow.pl 

oraz www.lgropolszczyzna.pl 

 Pierwszym etapem udziału w projekcie – który, 

finansowany z EFRROW w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest dla podmiotów 

nieodpłatny – jest wyrażenie zgody na publikację infor-

macji o podmiocie w internetowej bazie produktów, 

usług i wydarzeń oraz – gdy już ruszy serwis interneto-

wy bazy, połączony z mapą obszaru – wprowadzenie 

rozszerzonych danych o swojej działalności (również 

nieodpłatnie). Zaznaczamy, że tylko podmioty ujęte      

w bazie mogą uczestniczyć w konkursie przyznania 

znaku jakości „Swoje chwalimy!”, a w konsekwencji – 

mogą korzystać z działań promocyjnych i informacyj-

nych prowadzonych przez RLGD „Opolszczyzna”. 

 Wystąpienie o przyznanie znaku jakości wiąże 

się też ze złożeniem formularza, w którym należy           

opisać zgłaszany do konkursu produkt, usługę lub wy-

darzenie. 

Co można uzyskać na publikacji w bazie? 

 wyróżnienie swojego produktu, usługi, wydarzenia 

 dotarcie z informacją o swojej działalności do  

coraz szerszej grupy odbiorców 

 uczestnictwo w promocji sieci produktów, usług          

i wydarzeń obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” 

 umocnienie własnej marki na rynku 

 stałą informację i promocję o produkcie,         

usłudze, wydarzeniu za 0 zł! (do 5 lat) 

Podmioty ujęte w bazie będą mogły ubiegać się         

o przyznanie certyfikatu znaku jakości „Swoje 

chwalimy!” w kategoriach: 

 produkt/ turystyczny 

 usługa turystyczna, 

 produkt kulinarny 

 usługa kulinarna, 

 produkt rękodzielniczy 

 usługa rękodzielnicza, 

 produkt artystyczny 

 usługa artystyczna, 

 produkt kulturalny, 

 usługa kulturalna, 

 wydarzenie. 

 Jaki produkt/usługę wydarzenie                 

certyfikować? 
- są tworzone, wytwarzane, organizowane na obszarze; 

- są związane i identyfikowane z obszarem; 

- kojarzą się z obszarem i miejscem w jakim są             

wytwarzane; 

- promują lub mogą promować obszar, w którym           

powstały, są wytwarzane, prowadzone lub realizowane; 

- są inspirowane lokalną historią, dziedzictwem        

przyrodniczym, kulturowym; 

- są wytwarzane w niemasowy sposób z surowców  

pochodzących co najmniej w 50% z obszaru (dotyczy 

tylko kategorii produktów) 

- są wytwarzane zgodnie ze zrównoważonym rozwojem 

(zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania,          

w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie 

zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych poko-

leń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne 

jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt 

społeczeństwa celem. Definicja zgodna z UNDP 

(Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) 

- wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji (cechuje 

je wyjątkowość, rozpoznawalność i wysoka jakość); 

- są ogólnie dostępne (przy czym pojęcie to oznacza: 

dostępność do produktu, usługi, wydarzenia dla każde-

go zainteresowanego, bez formalnych ograniczeń;           

w przypadku wydarzeń – udział w nich musi być nieod-

płatny dla potencjalnych odbiorców).  

 Zachęcamy do kontaktu z Biurem RLGD 

„Opolszczyzna”: tel. 535 380 010, e-mail:              

biuro@lgropolszczyzna.pl. Zasady cer tyfikacji znaj-

dą Państwo na www.chrzastowice.pl w aktualnościach 

– „Swoje chwalimy”.  

http://www.chrzastowice.pl
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ŻNIWNIOK 2018 

        Przełom września i października, to czas podzię-

kowań za żniwa i okazja do dobrej zabawy na organi-

zowanych w tym czasie żniwniokach. W gminie Chrzą-

stowice dożynkowe świętowanie rozpoczęło zabawą 

taneczną sołectwo Dębska Kuźnia, w sobotę, 1 wrze-

śnia 2018 r. Następnego dnia odbyła się msza święta w 

kościele pw. św. Anny i św. Jadwigi. O 14.00 koloro-

wy korowód wyruszył z ul. Krasickiego. Pięknie przy-

strojone wozy, opatrzone pomysłowymi hasłami wraz z 

przebierańcami przejechały ulicami Dębskiej Kuźni, 

aby spotkać się wraz z pozostałymi mieszkańcami i 

gośćmi na placu przy ul Kolonii. Tam odbyła się bie-

siada. Przy skocznych melodiach przygrywanych przez 

orkiestrę z Raciborza i poczęstunku, mimo padającego 

co chwilę deszczu, czas upłynął bardzo miło. Wystąpił 

też zespół regionalny z Dębskiej Kuźni, który przygo-

towała Adelajda Pasoń. Przy akompaniamencie Józefa 

Raudzisa uczniowie oraz absolwenci ZSP Nr 3, wspar-

ci przez mieszkanki Dębskiej Kuźni – p. Marię i p. 

Annę, przedstawili słowno-muzyczną scenkę przedsta-

wiającą obrzęd śląskich zaślubin. Publiczność nagro-

dziła ich gromkimi brawami. Na wszystkich przebie-

rańców czekały nagrody, wyróżniono także najcieka-

wiej przystrojone posesje. Organizatorem wydarzenia 

był sołtys wraz z radą sołecką.  

 2 września 2018 r. odbyły się dożynki woje-

wódzkie w Paczkowie. Gmina Chrząstowice miała na 

nich swoją reprezentację w postaci delegacji z sołectwa 

Chrząstowice z panią sołtys Elżbietą Bakanowicz na 

czele. Tydzień później w Złotnikach organizowane 

były dożynki powiatowe. Tym razem naszą gminę re-

prezentowało sołectwo Daniec z sołtysem Tadeuszem 

Dynowskim i przewodniczącą rady sołeckiej Anną 

Bannert na czele. Korona z Dańca, wykonana podczas 

warsztatów robienia koron żniwnych, jakie miały miej-

sce w sołectwie na przełomie sierpnia i września, uzy-

skała wyróżnienie. Gratulujemy! Dziękujemy przedsta-

wicielom sołectw Chrząstowice i Daniec za piękną 

reprezentację gminy! Oba te sołectwa były gospodarza-

mi dożynek 7 października 2018 r. Mieszkańcy przy-

stroili posesje, wzięli udział w korowodzie, a potem we 

wspólnym biesiadowaniu przy muzyce i poczęstunku 

przygotowanym przez organizatorów.  

 22 września br. mieszkańcy i zaproszeni goście 

bawili się na żniwnioku zorganizowanym przez Stowa-

rzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. Impreza 

sfinansowana została ze środków Fundacji Tesco, dzię-

ki zrealizowanemu przez Stowarzyszenie projektowi 

pn. „Żniwniok, czyli jak dziękujemy za plony i uczymy 

się szanować żywność” w ramach programu 

„Decydujesz, pomagamy” oraz z budżetu sołeckiego. 

W ramach projektu, który znalazł się wśród najwyżej 

ocenionych na Opolszczyźnie, a ostatecznie, w głoso-

waniu zajął II miejsce, Stowarzyszenie zakupiło meble 

biesiadne, grill oraz zorganizowało dwa warsztaty kuli-

narne pod hasłem: „Nie marnuj żywności” i „Załaduj 

słoiki na zimę”. Warsztaty poprowadzone przez Panią 

Barbarę Krasowską z Lędzin, które przyciągnęły mnó-

stwo zainteresowanych nowoczesnym, zdrowym i osz-

czędnym gotowaniem zakończyły się degustacją przy-

gotowanych potraw, takich jak: zaskakujący smalec z 

fasoli i przepyszne falafele. 

 Warsztaty były „gwoździem programu” przygo-

towanego przez Stowarzyszenie, lecz nie jedyną atrak-

cją wieczoru. Pierwsza część eventu miała bowiem 

bardzo tradycyjny, edukacyjny charakter. Rozpoczęły 

Panie z Dębskiej Kuźni: Maria Mika, Anna Smolczyk i 

Adelajda Pasoń. Dwie pierwsze zaprezentowały mini 

recital pieśni śląskich, Pani Ada natomiast opowiedzia-

Delegacja z Chrząstowic  

na Dożynkach Wojewódzkich w Paczkowie 

Dożynki w Dębskiej Kuźni 

Delegacja z Dańca 

na Dożynkach Powiatu Opolskiego w Złotnikach 
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Maria Kwiecińska 

-ła zgromadzonym o historii i poszczególnych elemen-

tach tradycyjnego stroju śląskiego. Tę część programu 

niejako podsumowała Pani Izabela Jasińska - kustosz 

Muzeum Śląska Opolskiego, której prezentacja poru-

szała kwestie związane ze zwyczajami dożynkowymi 

na Opolszczyźnie.  

 Żniwniok był nie tylko okazją do poznania tra-

dycji, kultury naszej Gminy oraz nowych bardzo prak-

tycznych przepisów kulinarnych lecz również do inte-

gracji mieszkańców przy wspaniałym poczęstunku 

przygotowanym osobiście przez właściciela Zagłoby 

Pana Pawła Oborskiego oraz napojach sfinansowanych 

przez Pana Piotra Dudę właściciela Borowianki. Nie 

zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, dla których 

warsztaty procarstwa tradycyjnego poprowadził Pan 

Jakub Niezgoda, a edukację przyrodniczą pracownicy 

Nadleśnictwa Opole. 23 września br. w kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Św. w Suchym Borze odbyła się 

msza święta dożynkowa. 

 Wszystkim kultywującym piękną żniwniokową 

tradycję składamy serdeczne podziękowania! 

WSPOMNIENIE O IRENIE PASSON 

Anna Kurc, Joanna Piłat 

Dożynki w Suchym Borze 

 Od najmłodszych lat przygotowywała koronę żniwną. 7 września 2018 r. swoje 

dzieło zwieńczyła i odeszła do Pana. Irena Passon, rodowita kuźniczanka, głęboko  

zakorzeniona w tradycję naszej wsi, społeczna dusza, artystka ludowa, malująca na 

porcelanie i drewnie. Kroszonkarka, wielokrotnie nagradzana, organizatorka spotkań, 

była przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, zawsze gotowa do nauczania młodego 

pokolenia. Na wielkanocne jajka przenosiła całe piękno tego świata. Dowcipna               

i pracowita, była do tańca i do różańca. Taką ją zapamiętamy, bo pamięć jest ważna. 

Dziękujemy Ci Ireno, że byłaś wśród nas! 

Dożynki w Dańcu 

Dożynki w Chrząstowicach 
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HAŁAS TAŃCZY Z SUKCESAMI 

 

 Jak co roku, we wrześniu, odbywają się nabory do Formacji Tanecznej Hałas. Zapraszamy wszystkie chętne 

dzieci w wieku do lat 11, które posiadają „dryg” do tańca. W tym roku po raz pierwszy zapraszamy również          

chętnych dorosłych powyżej 30 roku życia. 

 Grupa Hałas Dorośli istnieje w Chrząstowicach od roku i tańczy w niej 13 osób. Spotykają się raz w tygo-

dniu, we wtorek, o godz. 20.30 w Klubie Samorządowym przy ul. Dworcowej. Mają na swoim koncie już pierwsze 

występy i małe sukcesy. Po raz pierwszy „hałaśliwe mamusie” wystąpiły podczas turnieju „Czasem Zakręceni”              

w czerwcu tego roku, drugi raz zaś podczas tanecznego zakończenia sezonu. Oba występy zachwyciły publiczność, 

która bardzo zaskoczona, z podziwem oglądała odważnych tancerzy. Po występie mocno oklaskiwano grupę.              

Mogłoby się wydawać, że ta forma spędzania czasu wolnego nie jest dla wszystkich, jednak zarówno tancerze jak            

i trenerzy zapewniają, że dla każdego znajdzie się miejsce podczas treningu, a dla chętnych miejsce w choreografii.  

 Dzieci tańczące w grupach turniejowych Formacji Hałas oraz ich trenerzy zrzeszeni są w Polskim Związku 

Tańca PZTan, co daje im możliwość prezentacji na prestiżowych turniejach organizowanych na terenie całego kraju. 

Na początku września Danuta Kampa – główny trener i choreograf formacji została sędzią tego związku, co wiązało 

się z wieloma egzaminami teoretycznymi i praktycznymi, które zdała na 5 z plusem. Od dwóch lat grupy reprezen-

tacyjne HAŁAS DANCE GROUP należą do nielicznych grup tanecznych w naszym kraju, które objęte są opieką 

znanego w kraju i za granicą Piotra Galińskiego, który najczęściej kojarzony jest jako sędzia w programie „Taniec         

z Gwiazdami”. Współpracujący z nim tancerze i trenerzy wiedzą jednak, że to najlepszy polski choreograf i pedagog 

tańca, a praca z nim to wielki zaszczyt. 28 września dwie tancerki Hałasu: Katarzyna Pancerz z Tarnowa Opolskie-

go oraz Wiktoria Mielczarek z Dębskiej Kuźni wezmą udział w indywidualnych warsztatach w Warszawie z jedną    

z najlepszych specjalistek tanecznych, Joanną Piotrowicz. Mamy nadzieję, że zaowocują one pięknymi solowymi 

prezentacjami. 

 W październiku na indywidualne warsztaty, tym razem do Poznania, wybiera się Szymon Serafin z Tarnowa 

Opolskiego. 

 Formacji Tanecznej Hałas nie trzeba za bardzo przedstawiać, co nie znaczy, że nie można chwalić się            

sukcesami uzyskanymi przez nasze „chrząstowickie” dzieci oraz młodzież, sukcesami w zespole oraz sukcesami 

indywidualnymi, tym bardziej, że sezon 2017/2018 bardzo w nie obfitował.  

Letni Festiwal w Wiśle  
Grand Prix – Hałas Dance Juniorzy “BABY” – disco dance 

II miejsce – Hałas Dance Juniorzy "Między dobrem a złem jest ogród..." – show dance 

III Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny CZASEM ZAKRĘCENI 2018 
I miejsce Hałas Mini 3 - disco dance passion dance 11- "Pierwszy dzwonek" 

III miejsce Hałas Mini 3 - show dance dzieci 7- "Na plaży" 

II miejsce Hałas Mini 1 - show dance passion dance 11-  "Nowe przygody Pipi" 

II miejsce Hałas Dance Juniorzy - disco dance passion dance 12-15 

II miejsce Hałas Dance Juniorzy - show dance "Między dobrem a złem jest ogród ..." 

II miejsce Hałas Dorośli 31+ - show dance 

II miejsce mini formacja Hałas 1 -  jazz dance 16+ 

I miejsce mini formacja Hałas 1 - show dance 16+ 

I miejsce Helena Mika z Dębskiej Kuźni - disco dance 11- 

II miejsce Hanna Wesołowska z Dębskiej Kuźni - disco dance 11- 

IV miejsce Dominika Morzyk z Suchego Boru -  jazz dance 12-15  

VI miejsce Natalia Klimek z Suchego Boru -  jazz dance 12-15  

VI miejsce Wiktoria Klimek z Suchego Boru - jazz dance 16+  

III miejsce Wiktoria Mielczarek z Dębskiej Kuźni -  modern dance 16+  

II Letni Festiwal Tańca w Brzegu Dolnym 

I miejsce HAŁAS DANCE JUNIORZY "Baby" - disco 12-15 

I miejsce HAŁAS DANCE JUNIORZY "Ptaki" - show 12-15 

I miejsce Hałas Mini 1 "Nowe przygody Pipi" - show do lat 11 

I miejsce Hałas Mini 3 za "Pierwszy dzwonek" - disco do lat 11 

I miejsce Hanna Wesołowska i Helena Mika, disco do lat 11 

II miejsce Wiktoria Mielczarek - modern 

III miejsce Dominika Morzyk – jazz 

V Wojewódzki Konkurs Taneczny Przedszkolaków "Balerina 2018" w Kluczborku  

I miejsce i Puchar Burmistrza Kluczborka - Hałas Mini 4 - inscenizacja taneczna "Na plaży" 

II Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego "SCHOOL DANCE 2018" w Pawłowicach 
I miejsce Hałas Mini 3 z Chrząstowic - "Pierwszy dzwonek" Disco Dance do lat 11 

I miejsce Hałas Dance Juniorzy - "Ptaki" Show Dance 12-15  

I miejsce Hałas Dance Juniorzy - "Baby" Disco Dance 12-15 

I miejsce Hałas Dance Seniorzy - "ZK 666" Show Dance 16+ 

XXIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” w Ozimku 
I miejsce - Hałas Mini 4 z Chrząstowic „Na plaży” - Show Dance do lat 11 
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II miejsce - Hałas Mini 3 z Chrząstowic „Pierwszy dzwonek” - Disco Dance do lat 11 

KM IDO Show Dance, Belly Dance/Oriental Kleszczów 2018 
XI miejsce - HAŁAS DANCE JUNIORZY "Między dobrem a złem jest ogród..." - Show Dance 12-15 

Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Aglomeracji Wałbrzyskiej 
Disco Dance 9-11  

II miejsce Helena Mika z Dębskiej Kuźni 

III miejsce Hanna Wesołowska z Dębskiej Kuźni 

Modern 16+ 

I miejsce Wiktoria Mielczarek z Dębskiej Kuźni 

III miejsce - HAŁAS DANCE JUNIORZY "Między dobrem a złem jest ogród..." - Show Dance 12-15 

Międzynarodowy Turnieju Tańca Freestyle Dance Nysa 2018 
II miejsce - Hałas Dance Juniorzy - „Między dobrem a złem jest ogród…” 

III miejsce - Hałas Mini 1 „Nowe przygody Pipi” - Show Dance do lat 11 

III miejsce - Hałas Mini 3 „Pierwszy dzwonek” - Disco Dance, dzieci do lat 11 

VI miejsce solo PAI - Wiktoria Mielczarek z Dębskiej Kuźni 

VI Ogólnopolski Turniej Freestyle Dance w Jaworze  
Disco Dance 9-11 

III miejsce Helena Mika z Dębskiej Kuźni  

IV miejsce Hanna Wesołowska z Dębskiej Kuźni 

Jazz Dance 12-15 

V miejsce Natalia Klimek z Suchego Boru 

VII miejsce Dominika Morzyk z Suchego Boru 

Jazz Dance 16+ 

II miejsce Wiktoria Klimek z Suchego Boru 

Modern 16+ 

I miejsce Wiktoria Mielczarek z Dębskiej Kuźni 

V Krapkowickie Zderzenia Taneczne 
I miejsce - Hałas Dance Juniorzy „Baby” Disco Dance 12-15 

III miejsce - HAŁAS Formacja Jazz Dance  

III miejsce - Hałas Dance Juniorzy „Ptaki” Show Dance 12–15 

To tylko część najważniejszych sukcesów minionego sezonu.  

Bardzo dużym sukcesem okazał się również udział w ogólnopolskim programie Fundacji Kibica SPORTBONUS 

DZIECIOM, w którym nasz zespół zdobył I miejsce. Aby dowiedzieć się więcej o naszym zespole zapraszamy na 

stronę internetową www.halasdance.pl tam znajdziecie dużo informacji minionych i bieżących, a także wiele zdjęć.  

Zespoły pracują na stałe z następującymi trenerami:  

Hm3, Hm4 z Chrząstowic – Dorota Zmuda, Katarzyna Nocoń 

Hm2 z Tarnowa Opolskiego – Danuta Kampa, trener wspomagający Wiktoria Mielczarek  

Grupy reprezentacyjne: choreograf i trener główny Danuta Kampa, trener wspomagający Katarzyna Nocoń, Izabela 

Przepiórska – Górniak  – balet, Monika Kiermasz – modern, jazz, Beata Mehlich – akrobatyka. Zapraszamy do na-

szych grup rekreacyjnych! Chrząstowice, ul. Dworcowa 1 oraz Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5. 

 Działania Formacji Tanecznej Hałas dofinansowane są w ramach realizacji zadania publicznego Gminy 

Chrząstowice oraz Tarnów Opolski, wykonywanego w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury,              

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

NOWA ZASTĘPCZYNI KOMENTANTA POLICJI W OZIMKU 

Anna Kurc 

  W Ozimku oficjalnie powitano Zastępcę Ko-

mendanta Komisariatu Policji w Ozimku, asp. Dagmarę 

Gierczak. Do ozimeckiego komisariatu przeszła                  

z I Komisariatu Policji w Opolu. Zastąpiła na stanowi-

sku podkom. Macieja Kucharskiego. Asp. Gierczak           

w policji pracuje od 2003 roku, kiedy to rozpoczęła 

służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu. Od 2008 roku zajmowała się 

profilaktyką nieletnich, a od 2011 roku służyła             

w wydziale kryminalnym w I komisariacie w Opolu.  

 3 września br. gratulacje z okazji objęcia nowej 

funkcji złożyli asp. Gierczak Wójt Gminy Chrząstowi-

ce Florian Ciecior, Burmistrz Ozimka Jan Labus i Wójt 

Gminy Turawa Waldemar Kampa a także przedstawi-

ciele policji: Komendant Miejski Policji w Opolu 

podinsp. Rafał Drozdowski, Zastępca Komendanta 

Miejskiego Policji w Opolu kom. Roman Pokracki oraz 

Komendant Komisariatu Policji w Ozimku podinsp. 

Rafał Bartoszek. 

Zarząd Stowarzyszenia Kalejdoskop 

http://www.halasdance.pl/
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Pod koniec sierpnia swoje treningi wznowiła 

szkółka piłkarska "Miro Deutsche Fußballschulle 

Chronstau". Obecnie trenuje w niej już prawie 100 

dzieci urodzonych pomiędzy w latach 2006-2013. Nie-

dawno utworzona została szósta grupa dla najmłod-

szych skrzatów.  Nowością jest, iż możemy trenować 

na nowo otwartym obiekcie w Dębiu. W sumie treningi 

szkółki piłkarskiej MDFS w obecnym sezonie będą 

prowadzone aż w pięciu miejscach naszej gminy tj: na 

orliku w Dębskiej Kuźni, boisku sportowym w Chrzą-

stowicach "Chronstau Arena", boisku sportowym           

w Dębiu "Dembio Arena", a także w sali gimnastycznej 

w Dębskiej Kuźni i hali sportowej w Chrząstowicach. 

Marcin Buhl, Koordynator MDFS Chronstau 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim po raz pierwszy w historii             

działalności projektu Miro Deutsche Fussballschule 

zorganizowało półkolonie sportowo-językowe, podczas 

których zawodnicy szkółek MDFS szkolili swoje umie-

jętności piłkarskie, ale również i językowe z wykwalifi-

kowaną kadrą. FussballCamp odbył się w dwóch turnu-

sach – od 2 do 6 lipca 2018 dla roczników 2005/2006 

od 9 do 13 lipca 2018 r. dla roczników 2007/2008.  

Zajęcia miały miejsce na boisku sportowym w Chrzą-

stowicach. Dzieci odwiedziły również Jura Park          

w Krasiejowie oraz poznały lokalną historię. Trenerzy, 

opiekunowie i koordynatorzy mieli ręce pełne roboty, 

ale frajda i zadowolenie dzieci było piękną nagrodą za 

trud i wysiłek włożony w to przedsięwzięcie. 

Dawid Stasch, Koordynator projektu 

15 września br. mieszkańcy Chrząstowic            

i Dębskiej Kuźni uczestniczyli w tradycyjnej piel-

grzymce narodów do Zlatych Hor- Maria Hilf. Piel-

grzymka została zorganizowana przez koła DFK 

Chronstau i DFK Dembiohammer. Sanktuarium świę-

tuje w tym roku 300 lat pielgrzymowania, a obecność 

mieszkańców gminy Chrząstowice na wspólnej modli-

twie w tym pięknym miejscu jest już od wielu lat trady-

cją! Mszy świętej przewodniczył bp. Paweł Stobrawa,  

a piękną homilię po czesku i po niemiecku wygłosił bp. 

Franciszek Lobkowicz. Za rok znowu tam będziemy! 

Rafał Bartek 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim organizuje co roku, zawsze we 

wrześniu, wycieczkę dla członków gminnych kół DFK. 

6 września br. miał miejsce wyjazd grupy osób, po kil-

ka z każdej miejscowości naszej gminy, do Czech a 

konkretnie do Bruntalu (Stadt Freudentahl) i uzdrowi-

ska Karlova Studanka (Karlsbrunn) na Śląsku Czeskim, 

w regionie Jesenika. Ciekawy program wycieczki był 

dobrą propozycją dla ludzi o różnych zainteresowa-

niach. Zwiedziliśmy zamek w Bruntalu, powstały w 

XV w., którego historia ściśle związana jest z Zakonem 

Krzyżackim. Kolejnym punktem było uzdrowisko Kar-

lova Studanka, miejsce naszego krótkiego spaceru, 

kosztowania wysoko zmineralizowanej wody źródlanej 

o dobrym smaku i poznawania metod leczenia wodą. 

Przebieg wycieczki dostosowany był do osób starszych 

tak, że również ci mający trudności w chodzeniu swo-

bodnie przeszli wszystkie odcinki trasy. Tym samym 

chciałabym również zachęcić innych do kolejnych wy-

jazdów integracyjnych, przygotowywanych przez 

TSKN  w Opolu i realizowanych za pośrednictwem 

zarządu gminnego koła DFK  w Chrząstowicach. 

Gabriela Ciecior 

Z DZIAŁALNOŚCI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 
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Agnieszka Klimek, Patrick Lipok  

Uczniowie PSP w Chrząstowicach 

SERWIS NA TEMAT STYPENDIÓW 

 

WAKACJE ZE SZKOŁĄ W CHRZĄSTOWICACH 

Wakacje są po to, aby dzieci mogły odpocząć, 

ale to nie znaczy, że mają bezsensownie patrzeć           

w komputer, tableta czy udzielać się w portalach          

społecznościowych. Dlatego w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Dańcu przeprowadzono w lipcu półkolonie 

letnie pod hasłem: „Każde dziecko o tym wie – złym 

nawykom mówisz nie”. Proponowany program kładł 

nacisk na wspieranie rozwoju dziecka oraz profilaktyki 

uzależnień. 

 Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zaję-

ciach. W półkoloniach wzięło udział pięćdziesięcioro 

uczniów. Mieli oni zapewnioną fachową opiekę peda-

gogiczną. Wśród wielu atrakcji, jakie przygotowano, 

dzieci mogły korzystać z basenu, kina, jeziora, kręgiel-

ni, jak również brać udział w różnych zajęciach i kon-

kursach. Uczniowie mogli także zobaczyć i poznać 

pracę żołnierzy z Brzegu. Program tego spotkania           

zapewniał dzieciom jazdę amfibią, strzelanie do celu 

oraz pływanie pontonami w asyście nurka wojskowego. 

Uczniowie wzięli też udział w szkoleniu z udzielania 

pierwszej pomocy.  

Dzieci mogły aktywnie spędzić czas wolny 

bez komórki, gier komputerowych czy telewizora. Zaś 

dla Nas – nauczycieli najważniejsze było to, że nasi 

wychowankowie wspaniale się bawiąc zdobywali           

nowe, pozytywne doświadczenia. 
Jolanta Siemska 

 W pierwszym tygodniu wakacji mieliśmy oka-

zję brać udział w akcji pod nazwą „Wakacje ze szkołą 

– 2018”. przez Gminę Chrząstowice. Podczas wycie-

czek do Opola podziwialiśmy panoramę miasta z Wie-

ży Piastowskiej i przypomnieliśmy sobie historię jej 

powstania. Obejrzeliśmy też film w kinie Helios i byli-

śmy na pysznych lodach. Odwiedziliśmy basen w Ole-

śnie, a na ostatnich zajęciach braliśmy udział w grze 

terenowej  (podchody), w której zdobywaliśmy punkty 

odpowiadając na pytania, sprawdzające zdobytą pod-

czas zajęć wiedzę, na temat szkodliwości używek i 

uzależnień. Największą frajdę sprawiły nam wyjazdy 

na basen. Mogliśmy tam pływać, zjeżdżać ze                

zjeżdżalni (106 m) i korzystać z innych atrakcji.  

„KAŻDE DZIECKO O TYM WIE –  

ZŁYM NAWYKOM MÓWISZ NIE” 

 Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? 

Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną 

duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego 

dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypen-

diów jest ogromna, a programy realizowane przez róż-

nego typu instytucje, skierowane są do bardzo zróżni-

cowanych grup odbiorców.   

 Fundacja Dobra Sieć od 9 lat aktywnie działa, 

aby informacja o dostępnych programach stypendial-

nych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. 

Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje 

o wszystkich programach stypendialnych, w tym  ofe-

rowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, 

uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert sty-

pendialnych, staży oraz konkursów naukowych i arty-

stycznych, skierowaną do uczniów, studentów, dokto-

rantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub 

sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgro-

madzono do tej pory aż 9800 informacji dotyczących 

stypendiów, grantów i konkursów!  

 Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i akade-

mickiego zachęcamy do  zapoznania się z bardzo 

atrakcyjnymi ofertami stypendialnymi dla studentów, 

uczniów oraz młodych naukowców. W serwisie 

www.mojestypendium.pl można znaleźć:  

• Bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów  

• Artykuły o stypendiach i grantach  

• Regulacje prawne dotyczące przyznawania sty-

pendiów  

• Wskazówki, jak starać się o stypendia 

• Listę organizatorów programów stypendialnych 

• Badania rynku stypendialnego  

• Porady dla instytucji przyznających stypendia. 

 Zapraszamy do odwiedzenia serwisu 

www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. 

Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partner-

stwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  

http://www.mojestypendium.pl/
http://www.mojestypendium.pl/
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 Upalne lato, wakacje i czas relaksu już za nami. 

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo niemiłosiernych 

upałów jednak nas odwiedzali. 

 Wrzesień przywitaliśmy Narodowym Czyta-

niem. 1 września br. – tydzień wcześniej niż w całym 

kraju - włączyłyśmy się w tę akcję i wspólnie czytali-

śmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

 Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz wsparli 

nas ludzie dobrej woli. Członkowie Stowarzyszenia 

„Przyszłość Chrząstowic”, władze gminy i mieszkańcy 

innych wsi. Serdecznie dziękujemy za pomoc. Zdjęcia 

z tego wydarzenia znajdą Państwo na naszym                  

facebooku. 

 Kilka dni później, 10 września, miałyśmy przy-

jemność współorganizować spotkanie z Panią Leorą 

Leon - autorką książki „ Fundamenty z piasku”. 

Uczestniczki - spotkanie było skierowane do kobiet - 

opuszczały je wzmocnione dobrą energią i przesłaniem 

Pani Leory Leon „Jedyną osobą, która może zmienić 

Twoje życie, jesteś Ty”.  Zdjęcia również dostępne są 

na bibliotecznym facebooku. 

 Spotkania, spotkania i …? Oczywiście - zakup 

nowości wydawniczych. Dzięki dofinansowaniu                 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-

twa, dokupiłyśmy już sporo poczytnych książek, są one 

również zamieszczone na naszym facebookowym        

profilu.  

 Zapraszamy do wypożyczania i zaglądania na 

naszą stronę i profil społecznościowy.  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach 

otrzymała od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej             

w Opolu zaproszenie do współudziału w organizowa-

niu konkursu plastycznego dla uczniów klas II-III pt. 

„Obrazkowy regulamin biblioteki”. Szczegółowe infor-

macje są dostępne w bibliotece oraz w naszych                 

szkołach. Zachęcamy do udziału. 

 W kolejnych miesiącach planujemy różne spo-

tkania tematyczne dla przedszkolaków oraz uczniów.        

O szczegółach napiszemy w następnym numerze 

„Informatora Gminy Chrząstowice. 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

Źródło informacji: www.diecezja.opole.pl 

WSPOMNIENIE KS. BERNARDA JURCZYKA 
 31 lipca 2018 r., 

zmarł nagle, w wieku 62 

lat ks. Bernard Jurczyk, 

były proboszcz parafii 

Dębie (1994-2010). Autor 

publikacji „100-lecie ko-

ścioła      w Dębiu”. 

Ksiądz zaangażowany            

w życie swojej  parafii, aktywnie działający na rzecz 

młodzieży, organizator spotkań studentów w Dębiu. 

 Pogrzeb odbył się w sobotę, 4 sierpnia 2018 r.,  

o godz. 11.00 w kościele parafialnym Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. 

 Bernard Jurczyk urodził się 29 marca 1956 r.         

w Lasowicach Wielkich, w rodzinie Jerzego                  

i Agnieszki z d. Kosmala jako najstarszy z trojga braci. 

W 1960 r. wraz z całą rodziną przeprowadził się do 

Stolarzowic. Tam w 1963 r. rozpoczął naukę w szkole 

podstawowej. W 1969 r. zamieszkał w Bytomiu.           

Od 1971 r. uczył się w technikum budowlanym. 

 Po maturze w 1976 r. wstąpił do Wyższego  

Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1982 r. w koście-

le pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach z rąk biskupa 

Antoniego Adamiuka, opolskiego biskupa pomocnicze-

go . Po święceniach został wikariuszem w parafii Chry-

stusa Króla w Gliwicach. W 1985 r. został oddelegowa-

ny na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 

1988-1994 pełnił funkcję asystenta przy katedrze            

Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL. 

 W 1994 r. został najpierw administratorem,               

a potem proboszczem parafii Narodzenia NMP                

w Dębiu. Od 2010 r. przez trzy lata pełnił funkcję ojca 

duchownego w Wyższym Międzydiecezjalnym Semi-

narium Duchownym w Opolu. W 2013 r. powrócił do 

pracy duszpasterskiej i objął parafię Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. 

 Od 2013 r. był także kapelanem Komendy            

Wojewódzkiej Policji w Kluczborku. W latach 1998-

2010 był dziekanem dekanatu Ozimek, a w latach 2002

-2010 - członkiem rady kapłańskiej. Obok pracy dusz-

pasterskiej aktywnie udzielał się naukowo, prowadząc 

wykłady z teologii moralnej na Wydziale Teologicz-

nym UO i uczestnicząc jako prelegent w wielu konfe-

rencjach naukowych. Był też członkiem Stowarzysze-

nia Moralistów Polskich. 

  

http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/ogolne/4491-sp-ks-bernard-jurczyk
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Daria Pawlak 

 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA 

Sylwia Morciniec, Lilianna Wicher 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 

 Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze oraz 

Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach, w roku 

szkolnym 2018/19 rozpoczął realizację innowacji           

pedagogicznej, którym głównym założeniem jest 

wspieranie rozwoju mowy dzieci. Projekt autorstwa 

Lilianny Wicher, nauczycielki z Oddziału w Suchym 

Borze, obejmuje realizację założeń wynikających                 

z obowiązującej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego: „Dziecko posługuje się językiem pol-

skim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypo-

wiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na 

początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie 

słowach” 

Wiek przedszkolny jest tym etapem w rozwoju 

dzieci, w którym następuje bardzo intensywny rozwój 

mowy. Prawidłowy rozwój dziecka w tym obszarze ma 

istotne znaczenie dla jego funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej, ponadto jest warunkiem koniecznym 

rozpoczęcia skutecznej nauki czytania i pisania.  

Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia uwidacznia-

ją się nie tylko w wadach wymowy, ale także w rozu-

mieniu mowy, w problemach z interpretacją historyjek 

obrazkowych, zaburzeniach słuchu fonematycznego. 

W okresie przedszkolnym dziecko wchodząc                

w grupę rówieśniczą, uczy się nawiązywać kontakty 

społeczne z innymi dziećmi, podejmuje próby współ-

działania z innymi, które to umiejętności stopniowo 

doskonali. W ten sposób kształtują się u dzieci i utrwa-

lają określone zachowania społeczne, którym sprzyja 

prawidłowo rozwinięta mowa. Niewyrównane w porę 

niedobory rozwojowe, jakimi między innymi są wady 

mowy i wymowy wpływają niekorzystnie na zachowa-

nie społeczne dziecka i jego pozycję w grupie rówie-

śniczej. Wady wymowy powodują początkowo wstyd, 

niepokój, a w konsekwencji mogą doprowadzić do lęku 

przed mówieniem. 

Ponieważ dzieci wadliwie mówiące źle piszą  

i nieprawidłowo czytają, nauczycielki z obu przedszko-

li postanowiły dać dzieciom równe szanse w starcie do 

szkoły, poprzez realizację innowacji logopedycznej           

pt. „Języczek gimnastyczek lubi taniec i muzykę”.  

Likwidacja wszelkich zaburzeń mowy przed rozpoczę-

ciem nauki szkolnej zwiększy szanse na sukces wszyst-

kich naszych wychowanków. 

Głównym celem naszych działań będzie 

usprawnianie narządów artykulacyjnych i kształtowa-

nie sprawności językowej oraz słuchu fonematycznego 

dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy logopedyczne 

oraz integrację sensoryczną. Do realizacji projektu 

zostaną włączone elementy integracji sensorycznej, 

szczególnie dotyczące funkcjonowania układu przed-

sionkowego. Istnieje  bowiem ścisły związek pomiędzy 

funkcjonowaniem tego układu, a kształtowaniem się 

percepcji słuchowej, natomiast prawidłowy poziom 

percepcji słuchowej jest niezbędny do prawidłowego 

rozwoju mowy.  

 Ponadto, oprócz ćwiczeń aparatu mowy,           

w naszej innowacji znajdą się również ćwiczenia               

z zakresu usprawniania komunikacji międzypółkulo-

wej,  ponieważ  jedną z przyczyn trudności w komuni-

kacji słowno – językowej u dzieci jest brak dobrej     

komunikacji między półkulą lewą i prawą. Powyższe 

działania będziemy przeplatać z aktywnym słuchaniem 

muzyki wg metody Batti Strauss,  którą realizujemy           

w obu placówkach od dwóch lat. Metoda ta, to dosko-

nała forma ćwiczeń słuchowo – ruchowych. 

 Celem naszym jest również zaangażowanie  

rodziców do ścisłej  współpracy aby wspólnymi siłami 

pokonać wszelkie trudności dzieci związane z rozwo-

jem mowy. Jesteśmy przekonane, że działania, które 

zaplanowałyśmy wyrównają szanse edukacyjne            

absolwentów naszego przedszkola. 

 

  

 W piątek, 21 września br., na terenie naszej gminy zosta-

ła przeprowadzona akcja „Sprzątania Świata”. Wzięli w niej 

udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. W tego-

rocznej akcji uczestniczyły również dzieci z „Ochronki”             

i „Suchoborka” oraz z naszych przedszkoli. Sprzyjająca pogoda 

i zaangażowanie uczestników pozwoliło na wysprzątanie               

poboczy dróg, lasów i placów oraz ścieżek rowerowych. 

 Akcja współfinansowana była ze środków budżetu       

Gminy Chrząstowice a także Nadleśnictwa Opole, które zaspon-

sorowało poczęstunek dla dzieci oraz przez firmę Remondis, 

która odebrała zebrane odpady.  

 Doceńmy trud sprzątających i wyrzucajmy odpady tylko 

w miejsca do tego przeznaczone! 
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        26 września br. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni celebrowano 

Europejski Dzień Języków. Z tej okazji uczniowie 

przywdziali ludowe stroje wybranego przez siebie 

kraju, przygotowali tradycyjne dania kuchni europej-

skiej oraz zaprezentowali ludowe tańce. Sala gimna-

styczna przeistoczyła się w centrum wymiany kultu-

rowej i bazar rozmaitych potraw. Po występach arty-

stycznych i ciekawostkach z różnych regionów Euro-

py, uczniowie delektowali się smakołykami, uświada-

miając sobie różnorodność kulturową współczesnego 

świata.  

ŚWIĘTO JĘZYKÓW W DĘBSKIEJ KUŹNI 

NAJLEPSI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 

Adelajda Pasoń 

 GRYFNE DZIOŁSKI ZAKOŃCZYŁY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 
Nadszedł czas  pożegnania zespołu „Gryfne 

dziołski”. Dziewczyny postanowiły skupić się na nau-

ce, ponieważ czeka je egzamin gimnazjalny i ósmokla-

sisty. Występ na tegorocznych dożynkach w Dębskiej 

Kuźni był ostatnim w działalności zespołu. Spodziewa-

łam się tego, bo ich  poprzedniczki również w ostatniej 

klasie szkoły rezygnowały z pracy w zespole. Obecnie 

nie ma już następczyń w związku z tym zespół przestał 

istnieć.   

Przez piętnaście lat swojej działalności 

(początkowo jako zespół kółka regionalnego) było            

z nim związanych sporo dziewcząt – uczennic szkół w 

Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni. Były to dziewczęta  

z Lędzin, Niwek, Chrząstowic, a przez ostatnie pięć lat 

z Dębskiej Kuźni. Dziewczyny  śpiewały, ale także 

występowały w scenkach w gwarze śląskiej, misteriach 

i jasełkach. Oprawą muzyczną początkowo zajmował 

się pan Jerzy Kochanek z Chrząstowic, a przez ostatnie 

prawie dwanaście lat pan Józef Raudzis z Wróblina. 

Jestem obydwu panom bardzo wdzięczna za muzyczną 

oprawę, akompaniament na akordeonie, a także za miłą 

atmosferę. Na przeglądach zespołów ludowych, w któ-

rych braliśmy udział podziwiano instrumenty pana 

Raudzisa i jego wiedzę na ich temat. Mimo, że był  

bardzo zajęty, znalazł zawsze czas, aby dojechać na 

dodatkową próbę czy niespodziewany występ.  

Dziękuję rodzicom dziewczyn z „Gryfnych 

dziołsek” za wspieranie, dodawanie otuchy i pomoc         

w dowożeniu na występy. Dziękuję dyrekcjom szkół  

w Chrząstowicach i w Dębskiej Kuźni, nauczycielom 

za przychylność i zwolnienia z lekcji na występy.           

Zespół cieszył się wsparciem władz i pracowników 

naszej gminy - do nich kieruję również słowa podzię-

kowania. Byłym członkiniom zespołu życzę pomyślne-

go zdania wszystkich egzaminów, jakie ich w życiu 

czekają, dobrych życiowych wyborów i wszelkiej           

pomyślności. 

28 września 

br. w Ozimku                 

zainaugurowano Igrzy-

ska Dzieci i Młodzieży 

w ramach zawodów 

pod egidą Szkolnego 

Związku Sportowego. 

Gminę Chrząstowice 

reprezentowały wszyst-

kie placówki oświato-

we. Uczniowie rywali-

zowali w indywidual-

nych biegach przełajowych na dystansach od 1000 do 2000 metrów. Miejsca w pierwszej dziesiątce startujących             

w swojej kategorii wiekowej zajęli Adrian Cebula, Klaudia Gregorczyk, Marcin Lyra, Maximilian Micheń, Michał 

Czupala, Małgorzata Kansy. Miejsce czwarte i awans do finału wojewódzkiego wybiegał Kamil Czupala. Trzymamy 

kciuki za naszego reprezentanta i życzymy powodzenia w Lasocicach! 

Tomasz Gawlas 

Tomasz Gawlas 
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WIEŚCI Z PSP W DĘBIU 

Róża Staffa  

Ekolandia w zaczarowanym ogrodzie 

 Otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska, iż projekt Publicznej 

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym            

w Dębiu uzyskał 23 na 30 możliwych punktów w kon-

kursie dotyczącym programu dotacyjnego „EKO EDU-

KACJA”. Celem programu jest promowanie edukacji 

na rzecz rozwoju oraz działań pro-ekologicznych. W 

ramach projektu „EKOLANDIA W ZACZAROWA-

NYM OGRODZIE” w naszym „Zaczarowanym ogro-

dzie” znajdą się drzewa i rośliny chronione w Polsce, a 

o ich wyborze zdecyduje specjalista z Nadleśnictwa 

Opole. Wskazane rośliny zostaną opisane w gablocie, 

która stanie przed ogrodem, a monitor interaktywny, 

który otrzymamy w ramach projektu pomoże uczniom 

w przyswajaniu wiedzy i uatrakcyjni lekcje przyrody. 

Nauczycielka-poetka 

 Z dumą pragniemy poinformować, iż podczas        

II Gminnego Konkursu Recytatorskiego w języku nie-

mieckim dla klas I-III został zaprezentowany wiersz 

autorstwa nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, Marzeny Misz:  

“Mein Gewissen” 

Pst! Hallo!- Hörst du mich? 

Ich bin hier! siehst du nicht? 

Nein! Du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nur 

fühlen, 

doch auch nicht immer...! 

Ich bin hier! Gleich nebenbei. 

Ich bin rechts! Ich bin links! 

Ich bin oben, ich bin unten. 

Ich bin innen, ich bin außen. 

Ich bin überall! 

Ich bin immer da, wenn du mich brauchst, 

Ich warne dich , wenn du was böses vor hast. 

Ich betreue dich, wenn du irrst. 

Ich glaube an dich, wenn keiner mehr glaubt. 

Das bin ich, deine letzte Chance, dein letzter Freund. 

Ich lass dich nie im Stich, glaub immer an mich. 

Das bin ich!...dein Gewissen! 

Wiersz zdobył uznanie jury i uczennica, która go       

zaprezentowała zajęła 1 miejsce. Gratulujemy! 

Bo ruch to zdrowie 

 Zajęcia wychowania fizycznego to bardzo waż-

ny element edukacji w szkole. Uczniowie starszych 

klas Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dębiu od roku szkolnego 2018/2019, 

oprócz obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, 

wybrali sobie zajęcia sportowe w formie gier zespoło-

wych, tańca, fitness lub aerobiku. Chodzi o to, by     

uczniowie czerpali przyjemność z ruchu. 

Nowoczesna pracownia językowa 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu 

wykorzystujemy nowoczesne metody w nauczaniu. 

Nasza nowa pracownia językowa pozwala na swobod-

ny i głośny trening wymowy, dzięki dialogom, które 

uczniowie będą mogli przeprowadzać w zamkniętych 

grupach, w słuchawkach z mikrofonami. Mamy nadzie-

ję, że taka forma prowadzenia lekcji przyczyni się do 

przełamywania wstydu i oporu przed rozmowami           

w obcych językach, a zastosowanie nowoczesnych 

technologii da doskonałe efekty w rozwoju uczniów, 

ułatwi zapamiętywanie przez nich wielu informacji,           

a także zachęci do intensywnej pracy.  

Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

Ważne jest rozbudzanie zamiłowania do czytelnictwa 

wśród naszych najmniejszych pociech. Dzieci uwiel-

biają poznawać i śledzić losy ulubionych bohaterów 

bajek, opowiadań i innych utworów literackich. Już od 

najmłodszych lat lubią być wprowadzane w świat fan-

tazji, literatury i pozytywnych emocji płynących z ksią-

żek. Poprzez głośne czytanie dziecku, kształtuje się           

u niego umiejętność uważnego słuchania, a także roz-

wija się jego samodzielność i kreatywność. Nasze 

przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 

do międzynarodowego projektu edukacyjnego pt.: 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głów-

nym projektu jest rozwijanie czytelnictwa. Dzieci z 

grupy „Skrzaty”, będą brać udział w następujących 

modułach: „Mały Miś – czytające Przedszkolaki”, 

„Mały Miś uczy samodzielności”, „100-lecie niepodle-

głości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!, „Kulinarne 

warsztaty z Małym Misiem”, „Mały Miś i Dzień Bez-

piecznego Internetu”, „Kuferek Kreatywności Małego 

Misia” i „Misiowe aktywności sportowe”. 
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„JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH SIŁA— 

WSPARCIE MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ  

GMINY CHRZĄSTOWICE 

„Jest w orkiestrach dętych siła – wsparcie 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice” – 

projekt pod takim tytułem gmina Chrząstowice realizu-

je od lipca do października 2018 r. Na ten cel gmina 

otrzymała grant w wysokości 15.040,00 zł. Całkowita 

wartość projektu to 15.852,00 zł. W ramach projektu 

zakupiono instrumenty oraz sprzęt niezbędny do dal-

szego rozwoju Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Chrząstowice. Orkiestra wzbogaciła się o dwie trąbki, 

sakshorn tenorowy, ustniki oraz pulpit. 21 września br. 

podczas próby orkiestry Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior wręczył naszym muzykom nowy 

sprzęt.  

Poza zakupem sprzętu i instrumentów podczas 

projektu powstał repertuar na kolejny sezon artystycz-

ny, który obejmuje utwory polskie, niemieckie, śląskie 

i kresowe, charakterystyczne dla obszaru działania  

Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów. Odbył 

się także koncert w Chrząstowicach, podczas którego 

orkiestra zaprezentowała swój nowy repertuar. Utwory 

przypadły widowni do gustu, ponieważ nagrodzili  

naszych muzyków gromkimi brawami. Już teraz zapra-

szamy na kolejne występy Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej Gminy Chrząstowice! Informacje o nich na          

bieżąco zamieszczane są na fanpage orkiestry na          

facebooku. 

 Projekt „Jest w orkiestrach dętych siła—

wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrzą-

stowice” to jedna z piętnastu operacji w ramach projek-

tu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina        

Dinozaurów” pn. „Z  Kulturą i Tradycją w Krainie 

Dinozaurów”. Zadanie finansowane jest przez 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej-

skie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach  

inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

O projekcie 

informuje-

my na   

profilach 

gminy 

Chrząsto-

wice oraz 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice na 

facebooku. 

 Podsumowaniem zadania będzie koncert          

w Domu Kultury w Ozimku, który odbędzie się           

25 listopada br.  

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Chrząstowice nie mogą narzekać na nudę. Cały 

czas pod batutą Jacka Zganiacza ćwiczą swoje umiejęt-

ności podczas zajęć indywidualnych oraz prób całego 
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zespołu w klubie samorządowym w Chrząstowicach. 

Poza tym uświetniają swoimi występami imprezy         

w naszej gminie i poza nią. W tym roku wystąpili na 

koncercie kolęd w Chrząstowicach, podczas Ogólno-

polskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gmi-

ny Chrząstowice w Dębiu, podczas wizyty Miro Klose 

w Chrząstowicach, na otwarciu Targów Budowlanych 

w Dom Expo w Opolu, na festynie w Kadłubie i Sta-

niszczach Małych, uczestniczyli w X Prószkowskiej 

Paradzie Orkiestr w Prószkowie, zagrali podczas         

24 Festynu Fundacji Dom w Opolu, zaprezentowali się 

podczas XXVI Przeglądu Orkiestr Mniejszości           

Niemieckiej w Lichyni, gdzie zdobyli wyróżnienie, 

wystąpili na jubileuszu 95-lecia OSP Dębska Kuźnia,  

a także na dożynkach w Szczedrzyku, Otmicach, Dęb-

skiej Kuźni, Dańcu i Chrząstowicach, a ostatnio na 

„oktoberfestach” w Walidrogach i Kotorzu Małym.  

W dniach 27-30 czerwca br. Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice uczestniczyła           

w warsztatach przeprowadzonych przez dyrygenta Jac-

ka Zganiacza w Pokrzywnej. Oprócz zajęć był też czas 

na integrację i odpoczynek po roku szkolnym.  

Również w 2018 r. orkiestra jest beneficjen-

tem projektu „Zorganizowanie warsztatów muzycz-

nych połączonych z wyjazdem studyjnym do Filharmo-

nii Opolskiej oraz Narodowego Forum Muzyki we 

Wrocławiu”, który realizuje Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z dotacji 

udzielonej przez Wójta Gminy Chrząstowice w ramach 

otwartego konkursu ofert. W ramach 6.000,00 zł dota-

cji zostały zorganizowane warsztaty muzyczne             

z elementami profilaktyki, a także wyjazd na koncert 

symfoniczny do Filharmonii Opolskiej oraz do            

Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.  

23 września br. chrząstowicka orkiestra wzięła 

udział w Festiwalu Orkiestr Dętych Powiatu Opolskie-

go. Wydarzenie miało miejsce w Tarnowie Opolskim, 

a jego organizatorem było stowarzyszenie Fair Play.        

W odbywającym się po raz trzeci przeglądzie udział 

wzięło pięć orkiestr, które walczyły o Puchar Starosty 

Powiatu Opolskiego i Wójta Tarnowa Opolskiego. 

Impreza rozpoczęła się barwnym korowodem, który          

w rytm grających orkiestr przeszedł spod placu przy 

OSP do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie  

Opolskim. Jury w składzie: Joanna Bassek, Harald 

Powrósło i Marek Śmiech, miało twardy orzech do 

zgryzienia, by wyłonić najlepszych. Puchar Starosty 

otrzymał BSA BRAS z Opola, Puchar Wójta Tarnowa 

Opolskiego -  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chrząsto-

wic, Puchar Stowarzyszenia Fair Play - Orkiestra Dęta 

Gminy Komprachcice. Wyróżnienia: Orkiestra Dęta          

z Dobrzenia Wielkiego oraz Orkiestra Dęta Zakładów 

Wapienniczych Loist SA. Nasza orkiestra otrzymała 

także voucher w wysokości 300 zł od Wójta Gminy 

Chrząstowice Floriana Cieciora. 

Muzykom Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Chrząstowice wraz z dyrygentem życzymy 

powodzenia i samych sukcesów w kolejnym sezonie 

działalności. Wszystkich już teraz zapraszamy na         

kolejne występy! Informacje o nich na bieżąco          

zamieszczane są na fanpage orkiestry.   

Zdjęcia z przeglądu orkiestr:  

Tygodnik Ziemi Opolskiej  

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim 
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INFORMACJE Z OSP W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Sprzęt ratownictwa drogowego  - zestawy           

ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortope-

dyczną oraz szynami Kramera otrzymały wszystkie 

jednostki OSP z gminy Chrząstowice w ramach dotacji 

w wysokości 38.219,98 zł przyznanej przez Minister-

stwo Sprawiedliwości. Dodatkowo OSP Dębie oraz 

OSP Suchy Bór otrzymały automatyczne defibrylatory. 

Uroczyste przekazanie miało miejsce w 28 lipca br.             

w Chrząstowicach.  

 25 września br. w Urzędzie Gminy Chrząstowi-

ce podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy            

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej           

w Opolu, Ochotniczą Strażą Pożarną Chrząstowice 

oraz Gminą Chrząstowice w sprawie włączenia chrzą-

stowickiej jednostki OSP do Krajowego Systemu            

Ratowniczo - Gaśniczego. Dokument podpisali: Wójt 

Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Komendant 

Miejski PSP st. bryg. Paweł Kielar oraz Prezes OSP 

Chrząstowice Mateusz Blaik. Podpisanie porozumienia 

pozwoli na złożenie wniosku do Komendanta Główne-

go PSP o włączenie jednostki do KSRG W przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie to 3 jednost-

ka w gminie Chrząstowice włączona do KSRG (w sys-

temie są już OSP Dębie i OSP Suchy Bór) oraz 38 na 

terenie powiatu opolskiego i m. Opola. 
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MIŁOŚNICY NORDIC WALKING  

OPANOWALI SUCHY BÓR 

 Po raz trzeci, 15 września 2018 roku, na terenie 

sołectwa Suchy Bór, odbył się Marsz Nordic Walking 

organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Suchy Bór.  

 Tym razem, impreza miała charakter wyjątkowy 

i przyciągnęła uczestników nie tylko z działających 

lokalnie grup NW, ale zawodników z całego kraju. 

Wszystko dzięki zaproszeniu i uczestnictwu twórcy tej 

dyscypliny sportu i rekreacji – Marko Kantaneva          

z Finlandii. Łącznie w imprezie brało udział ponad 170 

zawodników, z tego 46 sportowców na dystansie 8 km 

z pomiarem czasu. Pozostali brali udział w marszu 

amatorskim oraz w marszu rodzinnym na dystansie       

5 km. Udział w zawodach sportowych wzięło wielu 

znanych zawodników m.in. Pani Irena Pakosz z Janusz-

kowic, wielokrotna mistrzyni Polski.  

 Zawody uświetnili swoją obecnością Wójt Gmi-

ny Chrząstowice - Pan Florian Ciecior, Marszałek Wo-

jewództwa Opolskiego – Pan Roman Kolek, Radny 

Województwa Opolskiego i mieszkaniec Suchego Boru 

– Pan Grzegorz Sawicki oraz wielu gości i mieszkań-

ców naszej wsi.  

 Największą atrakcją imprezy był sam Marko 

Kantaneva - z wykształcenia trener i instruktor, upra-

wiający aktualnie 26 różnych dyscyplin sportowych.  

W latach 90-tych XX wieku pracował w instytucie nau-

kowym w Helsinkach, gdzie zajmował się badaniem 

aktywności fizycznej, która wpływa najbardziej ko-

rzystnie na samopoczucie i zdrowie człowieka. Efek-

tem tych badań było pierwsze naukowe opisanie Nor-

dic Walking w 1997 roku, jako formy rekreacji, która    

można uprawiać bez względu na wiek, stan zdrowia          

i warunki atmosferyczne. Nordic Walking uruchamia 

90% mięśni ciała człowieka, pod warunkiem iż chód           

z kijami jest właściwie wykonywany.  

 Przed marszem po lesie w Suchym Borze Marko 

Kantaneva przeprowadził rozgrzewkę, później          

przeszedł 5 km dystans, by jako pierwszy zameldować 

się na mecie i wręczać medale powracającym z trasy 

uczestnikom. Po zakończeniu rywalizacji i dekoracji 

najlepszych zawodników mistrz zaprezentował jak ma 

wyglądać prawidłowo marsz z kijami, jakie są różne 

techniki chodzenia.  

 - Jesteśmy bardzo zaskoczeni otwartością        

Marka – mówi Joanna Kasprzak-Dżyberti, prezes           

stowarzyszenia. – Tym, że przyjął bez problemu nasze 

zaproszenie, przyjechał do naszej małej miejscowości, 

a tak naprawdę jest gwiazdą sportu formatu światowe-

go. Był bardzo miły dla wszystkich, nie odmawiał             

nikomu wspólnego zdjęcia, autografu, ze wszystkimi 

rozmawiał i żartował.  

 Relację z III Opolskiego Marszu Nordic          

Walking można było zobaczyć, posłuchać i poczytać 

we wszystkich lokalnych mediach: TVP3 Opole, Radio 

Opole, Radio Doxa, NTO, Tygodniku Ziemi Opolskiej, 

24Opole.pl, Opowiecie.info. 

 Impreza nie odbyła by się bez naszych wspania-

łych wolontariuszy – ok. 30 osób z Suchego Boru, ale 

też z Opola, Krapkowic. Bardzo im dziękujemy — mówi 

Joanna Piłat, Wiceprezes stowarzyszenia.  
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 „Suchy Bór to przykład, jak w małej miejscowo-

ści zrobić super imprezę Nordic Walking. Świetna at-

mosfera, rywalizacja na 8 km z uśmiechami na twarzy, 

bez żadnych pretensji do rywali i sędziów. Dla nielu-

biących ścigania rajd na 5 km. GRATULACJE!” – taką 

opinię wyraził Pan Piotr Kordowski z Krakowa, finali-

sta Mistrzostw Świata NW 2018 na dystansie 21 km, 

który przeszedł najszybciej trasę 8 km z wynikiem 

00:50:04. 

 Współorganizatorami III 

Opolskiego Marszu NW była 

Gmina Chrząstowice, Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, Fundacja Górażdże 

Aktywni w Regionie, Nadleśnic-

two Opole. Sponsorami zostało 

wielu lokalnych przedsiębior-

ców m.in.: Restauracja Zagłoba, 

Restauracja Borowianka, Michał 

Golik Celsus Masaże, Neurore-

ha, Opolskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacji, Biuro Doradcze 

Dobry Projekt, Komunikator 

PR. Serdecznie dziękujemy! 

 Na zadanie pn. "Gmina 

Chrząstowice wspiera Nordic 

Walking – III edycja Marszu" Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Suchy Bór otrzymało dotację z budżetu 

gminy Chrząstowice w wysokości 7.000,00 zł  

 Zachęcamy do codziennej aktywności –             

chodzenia z kijami. Do zobaczenia za rok na IV edycji 

Opolskiego Marszu Nordic Walking! 

Joanna Kasprzak-Dżyberti 

mailto:ug@chrzastowice.pl

