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 Z okazji przypadającego w tym roku jubile-

uszu 40-lecia Gminy Chrząstowice 31 maja br. od-

była się uroczysta Sesja Rady Gminy. Sesję otwo-

rzył Wilibald Niesłony, Przewodniczący Rady 

Gminy oraz Rafał Bartek, Dyrektor Domu Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej, były przewodniczący 

naszej rady, który prowadził spotkanie w języku 

niemieckim. Z krótkim programem artystycznym 

wystąpiły uczennice gimnazjum w Dębskiej Kuźni. 

Następnie Wójt Helena Rogacka, przedstawiła 

krótką historię oraz najważniejsze wydarzenia          

i inwestycje zrealizowane w ciągu minionych 40 

lat. W sesji udział wzięli posłowie Ryszard Galla 

oraz Adam Kępiński, Wicewojewoda Opolski An-

toni Jastrzembski, Członek Zarządu Województwa 

Opolskiego Barbara Kamińska, Radna Powiatu 

Opolskiego Agnieszka Grodziecka – Makulska, 

radni oraz byli radni i sołtysi, urzędnicy oraz przed-

stawiciele organizacji działających na terenie na-

szej gminy. Gościliśmy też delegację z partnerskiej 

gminy Glashütte na czele z burmistrzem Markusem 

Dreßlerem. Uroczysta sesja była okazją do wspo-

mnień, podsumowań oraz podziękowań osobom, 

które pracują bądź pracowały na rzecz gminy 

Chrząstowice. Zakończyła się projekcją filmu        

o gminie Chrząstowice oraz występem akordeoni-

stów z gminy Glashütte. 

Anna Kurc 

 W Dzień Dziecka, 1 czerwca br., uroczyście 

otwarta została hala sportowa w Chrząstowicach. 

Uroczystości rozpoczęły się kolorowym korowo-

dem dzieci i młodzieży z naszych szkół, przedszko-

li i ochronki, którym towarzyszyła Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. Były przemó-

wienia, prezenty i gratulacje. Wśród licznie przy-

byłych na uroczystość gości byli nasi przyjaciele       

z partnerskiej gminy Glashütte oraz Brześcia Ku-

jawskiego. Po poświęceniu hali przystąpiono do 

symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi 

oraz odczytania przez wójt Helenę Rogacką aktu 

przekazania hali sportowej dyrekcji, nauczycielom 

i uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej              

w Chrząstowicach. Potem na płytę boiska wkroczy-

li uczniowie, którzy zaprezentowali najpopularniej-

sze dyscypliny sportowe: koszykówkę, piłkę nożną 

i tenis. Symboliczny rzut do kosza wykonali kolej-

no: Zuzanna Malek - Przewodnicząca Samorządu 

Szkolnego, Grzegorz Sawicki – Wiceprzewodni-

czący Sejmiku Województwa Opolskiego, Janusz 

Wójcik – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu   

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Helena Ro-

gacka – Wójt Gminy Chrząstowice, Irena Łysy - 

Cichon – Dyrektor PSP w Chrząstowicach, Bene-

dykt Kocot – brązowy medalista olimpijski            

w kolarstwie oraz Wilibald Niesłony – Przewodni-

czący Rady Gminy Chrząstowice. Po części oficjal-

nej przyszedł czas na występy artystyczne. Swoje 

umiejętności zaprezentowali: zespół akrobatyczny 

Ocelot, tancerki z grupy „Flesz” z PSP w Dańcu, 

akordeoniści z partnerskiej gminy Glashütte oraz 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. 

Publiczność rozruszał aerobik w wykonaniu dziew-

czyn z gimnazjum w Dębskiej Kuźni oraz taniec       

z piłką uczennic PSP w Dębiu. Następnie odbyły 

się konkurencje sportowe dla drużyn reprezentują-

cych poszczególne szkoły naszej gminy. Rywaliza-

cja pomiędzy dziećmi była bardzo zacięta, a wola 

walki nagrodzona zestawem sprzętu sportowego 

oraz pamiątkowym dyplomem. Uroczystości za-

kończyły się zabawą taneczną z zespołem Transfer. 

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ 

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY 

Anna Kurc 
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40-LECIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

 „40 lat minęło – Gmina Chrząstowice wczo-

raj i dziś" pod takim hasłem odbyła się impreza 

promocyjna z okazji czterdziestej rocznicy powoła-

nia w powiecie opolskim gminy Chrząstowice. 

Uroczystości odbyły się 2 czerwca br. w hali spor-

towej w Chrząstowicach. W programie znalazły się 

występy artystyczne dzieci i młodzieży z naszych 

szkół, przedszkoli i ochronki, koncert Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice oraz      

zespołu wokalnego Forest z ZSP nr 3 w Dębskiej 

Kuźni. Kulminacyjnym 

punktem obchodów 40-

lecia gminy był mecz 

siatkówki rozegrany 

pomiędzy drużyną Rad-

nych i Sołtysów oraz 

drużyną Urzędników. 

Obie drużyny dzielnie 

walczyły o każdy punkt, 

jednak zwycięzcą oka-

zała się drużyna urzęd-

ników i to do niej trafił Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy.  

 Imprezie towarzyszyła wystawa zdjęć 

„Gmina Chrząstowice wczoraj i dziś" i prac laure-

atów Gminnego Konkursu Plastycznego „Lubię to 

– ciekawy zakątek w mojej wsi". Chętni mogli 

obejrzeć film pt. „Gmina Chrząstowice – dzieje, 

ludzie, krajobrazy". Dużym zainteresowaniem cie-

szyły się wystawy lokalnego rękodzieła – kroszo-

nek, stroików i innych ozdób oraz wy-

stawa pamiątek z Izby Muzealno-

Kolekcjonerskiej Jerzego Szwugera       

z Dębskiej Kuźni. 

 Na pamiątkę uczestnicy imprezy 

otrzymali pakiet materiałów promocyj-

nych, wśród których był folder, przy-

pinka, brelok oraz okolicznościowa 

moneta wydana z okazji 40-lecia Gmi-

ny Chrząstowice. Uroczystość prowa-

dził Leonard Malcharczyk. Zdjęcia           

z uroczystości, a także zdjęcia z sesji Rady Gminy 

oraz z  otwarcia hali sportowej można obejrzeć         

w „Galerii” na www.chrzastowice.pl 

 Operacja pn. „40 lat minęło – Gmina Chrzą-

stowice wczoraj i dziś – impreza promocyjna           

z okazji 40-lecia Gminy Chrząstowice" współfi-

nansowana była ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskano za 

pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów" w ra-

mach „Małych projektów". Instytucja zarządzająca 

PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Anna Kurc 
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WSPOMNIENIE PRAŁATA ERNESTA KUBONIA 

Urodził się 18 listopada 1928 r. w Boryczy 

(parafia Krośnica) w wielodzietnej rodzinie rolni-

czej. W miejscu urodzenia uczęszczał do ośmiolet-

niej szkoły podstawowej. 11 stycznia 1944 r. został 

skierowany do prac przymusowych i wysłany do 

Nowej Soli. Ze względu na zbliżającą się armię 

radziecką, został przeniesiony do Saksonii w okoli-

ce Chemnitz i powołany do Wermachtu. Stamtąd 

został wysłany na front do Wittenbergii. W 1947 r. 

wrócił do rodzinnej miejscowości. W jego sercu 

rodziła się myśl zostania kapłanem. Zgłosił się do 

gimnazjum dla dorosłych w Opolu. W wyniku      

reformy szkolnictwa powstało małe (niższe) Semi-

narium w Opolu, do którego Ernest wstąpił i gdzie 

w 1951 r. zdał maturę. Po maturze wstąpił do Wyż-

szego Seminarium Duchownego w Nysie. Po jego 

ukończeniu, 17 czerwca 1956 r., z rąk ks. bp. Zyg-

munta Golińskiego otrzymał święcenia kapłańskie. 

Po święceniach został skierowany do pracy duszpa-

sterskiej w Opolu – Groszowicach, pracował tam 

dwa lata i cztery miesiące. W styczniu 1959 r.        

został mianowany proboszczem parafii Chrząsto-

wice, w której służył przez 44 lata, do momentu 

przejścia na emeryturę tj. do 19 sierpnia 2003 r.       

W 1991 r. został uhonorowany tytułem prałata.       

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Diecezjal-

nym Domu Księży Emerytów w Opolu. 

Ks. prałat Ernest Kuboń od początku swej 

pracy dał się poznać jako gorliwy pasterz. Jego naj-

większym osiągnięciem były wymodlone powoła-

nia kapłańskie i zakonne (6 księży i 5 sióstr zakon-

nych). Jako proboszcz zrealizował marzenie miesz-

kańców Suchego Boru o własnym kościele. Był 

duszpasterzem troszczącym się o integrację para-

fian. Nigdy nie dzielił, a zawsze jednoczył. Dbał       

o to, by swoim kapłaństwem przyciągnąć innych 

do Boga. Przez lata służył i pomagał mieszkańcom 

Chrząstowic, Lędzin i Suchego Boru. Był               

powszechnie uznawanym autorytetem, dobrym ka-

znodzieją i duszpasterzem. Nie pozostawiał para-

fian bez pomocy w potrzebie. Zawsze niósł radość    

i darzył miłością wszystkich, których napotkał. 

Głosił przepiękne kazania. W tym trudzie jaki       

niesie za sobą kapłaństwo, kierował się słowami 

Świętego Jana Marii Vianeya „każda chwila życia 

musi być zawsze dobrze wykorzystana”. Nie            

odrzucał nikogo. Twierdził, że zawsze trzeba       

dawać drugą szansę, bo każdy człowiek może się 

zmienić. 

Z wnioskiem o nadanie księdzu prałatowi         

Ernestowi Kuboniowi tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Chrząstowice" wystąpiła Rada Parafialna        

z Chrząstowic. Wniosek poparła Wójt Gminy – 

Helena Rogacka. 29 maja 2006 r., uchwałą             

nr XXXVI/258/2006, Rada Gminy Chrząstowice 

nadała Księdzu Prałatowi Ernestowi Kuboniowi 

tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice". 

Akt nadania tego tytułu władze gminy wręczyły mu            

4 czerwca 2006 roku podczas uroczystych obcho-

dów 50 - lecia kapłaństwa. 

Prałat Ernest Kuboń zmarł 15 czerwca br.      

w wieku 85 lat. Jego pogrzeb odbył się 19 czerwca 

br. w Chrząstowicach.  

Informacje oraz zdjęcie na podstawie strony 

internetowej www.chrzastowice.opole.opoka.org.pl 

oraz www.chrzastowice.pl.  Anna Kurc 
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 Po raz dwudziesty ósmy Dębie było gospoda-

rzem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego            

„O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice". Sportowa 

impreza odbyła się 28 kwietnia br. Kolarze rywali-

zowali ze sobą w kategoriach: Młodzik, Elite -      

Orlik i Junior. W zależności od kategorii do poko-

nania mieli kilka okrążeń liczących po 13,5 km. 

Niemniej emocji dostarczył wyścig młodzieży 

szkolnej, VIP-ów oraz przedszkolaków. Najlepsi 

odebrali nagrody z rak, m.in. Wójt Heleny Rogac-

kiej, trenera Mariana Staniszewskiego a także sław 

kolarstwa: Benedykta Kocota, Edwarda Barcika         

i Stanisława Szozdy. Wyścig uatrakcyjnił występ 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowi-

ce oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów 

PSP w Dębiu. 

 Organizatorami wyścigu byli: Urząd Gminy 

Chrząstowice oraz LKS Ziemia Opolska. Patronat 

honorowy nad imprezą objął Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński oraz Starosta Opolski Henryk 

Lakwa. Partnerem wydarzenia była firma Tauron-

Dystrybucja. Imprezę na ogólnopolską skalę udało 

się zorganizować dzięki wsparciu licznych sponso-

rów, którymi byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Gminna Spółdziel-

nia Samopomoc Chłopska w Chrząstowicach,        

Zakład Ślusarski Bul Leon w Dębskiej Kuźni, Fir-

ma Braci Tokarskich „Wszystko dla  grilla”, Dobre 

Sklepy Rowerowe, Biuro Doradcze Dobry Projekt, 

Fundacja Aktywni w Regionie oraz Euro Consul-

ting. Wszystkim składamy serdecznie podziękowa-

nia. Dziękujemy również Panu Marianowi Stani-

szewskiemu, trenerowi oraz dyrektorowi wyścigu 

oraz wszystkim, którzy udzielili mu wsparcia        

podczas organizacji tegorocznego wyścigu. Podzię-

kowania kierujemy też do Dyrekcji, Grona Pedago-

gicznego oraz Rady Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Dębiu — dziękujemy za                

udostępnienie szkoły oraz zaangażowanie w prze-

prowadzenie imprezy. Pielęgniarkom Stacji Opieki 

Caritas w Dębiu — Bernadecie Kapica oraz Teresie      

Miketa dziękujemy za zapewnienie uczestnikom 

wyścigu pierwszej opieki przedmedycznej. Straża-

kom oraz Policjantom składamy serdeczne podzię-

kowania za zabezpieczenie trasy. Dziękujemy rów-

nież Zarządowi Dróg Powiatowych za przygotowa-

nie trasy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczest-

nikom imprezy. Dziękujemy! 

 Zdjęcia z wyścigu można zobaczyć na 

www.chrzastowice.pl 

XXVIII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI  

Sponsorzy 
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 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrzą-

stowice zdobyła wyróżnienie podczas XXI Przeglą-

du Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Przegląd      

odbył się 16 czerwca br. w Lichyni (gm. Leśnica). 

Jego organizatorem było Śląskie Stowarzyszenie 

Samorządowe we współpracy z burmistrzem Leśni-

cy. W przeglądzie udział wzięło piętnaście orkiestr, 

każda otrzymała dyplom, puchar, nagrodę pienięż-

ną oraz kupon rabatowy ufundowany przez Serwis 

Instrumentów Dętych Akord Brass. 

 XXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemiec-

kiej Leśnica 2013 zrealizowano dzięki dotacjom 

Ministra Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu    

Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz 

Samorządu Województwa Opolskiego. 

 Serdecznie gratulujemy naszej Orkiestrze 

oraz dyrygentowi - Jackowi Zganiaczowi i życzy-

my kolejnych sukcesów.  

 Na kolejny występ zapraszamy do Dańca, 

gdzie orkiestra zagra podczas tradycyjnego festynu, 

który odbędzie się w dniach 20-21 lipca br.  

Anna Kurc 

Partner 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice  

przygrywała podczas Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył 

się 26 maja w Opolu  (zdjęcie u góry) oraz podczas uroczysto-

ści z okazji 40-lecia Gminy Chrząstowice (zdjęcie na dole). 

GRAJĄ, ŻE AŻ MIŁO POSŁUCHAĆ 

Anna Kurc 
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WYCIECZKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
 Dzieci z Niwek wraz z rodzicami     

i radą sołecką odwiedziły Zoo Safari      

w Dvurze Kralovym w Czechach.           

Wycieczka odbyła się 9 czerwca br.      

Pogoda dopisała, humory również,           

bo atrakcji było wiele – oprócz zwiedza-

nia zoo i parku, dzieci skorzystały               

z placu zabaw. Wycieczka zakończyła się 

piknikiem na łonie natury.  

MARATON STATYSTYCZNY W OPOLU 

  11 czerwca br. w PG nr 5 w Opolu odbył się 

międzygimnazjalny konkurs matematycz-

ny  „Potyczki ze statystyką”. Składał się on              

z dwóch etapów. Pierwszy był związany z  wyko-

naniem pracy badawczej pt. „Ja i ekologia”, którą 

uczniowie ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni: Weronika 

Mularczyk oraz Michał Gryc z klasy II b  opraco-

wali  w oparciu o przeprowadzone wśród kolegów 

ankiety. Dodatkowym elementem tego etapu było 

wykonanie plakatu „Ziemia, na której chciałbym 

mieszkać”, który wykonała Agata Patoła z klasy     

III b naszego gimnazjum. Zostały one wcześniej 

ocenione przez komisję, zaś  następne punkty 

uczestnicy zdobywali już na samym konkursie      

zadaniowym.  Był on niezwykle intensywny, gdyż 

składał się z 6 tur zadaniowych ze statystyki            

i rachunku prawdopodobieństwa oraz dwóch tur 

pytań otwartych z ekologii oraz teorii matematyki. 

Nie było łatwo, jednak konkurs zakończył się dla 

nas optymistycznie, gdyż zajęliśmy trzecie miejsce. 

Gratulacje oraz podziękowania składamy Weronice 

i Michałowi – także za godne reprezentowanie        

naszej szkoły. Zdjęcia do zobaczenia na 

www.debskakuznia.pl 
Bożena Koksa 

W sobotnie popołudnie, 15 czerwca br.,    

ponad dwudziestu mieszkańców Dąbrowic, w tym 

dzieci, wyruszyło na wycieczkę rowerową. Ruszy-

liśmy spod Klubu Wiejskiego w Dąbrowicach,       

następnie dotarliśmy do Falmirowickich Kamio-

nek. Kolejnym punktem było Dębie, gdzie pod       

pomnikiem poległych w I i II Wojnie Światowej 

odmówiliśmy modlitwę i zapaliliśmy znicze.           

Potem wróciliśmy do Dąbrowic i tam przy klubie 

rozpaliliśmy ognisko. Przy pieczeniu kiełbasek, 

wspomnieniach i wspólnym śpiewie czas upłynął 

bardzo przyjemnie. Co chwilę dołączali kolejni 

mieszkańcy naszej miejscowości. Spotkanie przy 

blasku ogniska trwało do pierwszej w nocy.  

Wydarzenie pod hasłem „Durch die Heimat  

auf zwei Rädern” w ramach projektu 

„Konsolidierung der Begegnungsstätten“ zorgani-

zowało Koło DFK Dąbrowice. Finansowane było    

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 

Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kultural-

nych w Polsce.  

DĄBROWICKA WYCIECZKA ROWEROWA 

Anna Adamiec-Golas 

Teresa Pasoń 
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 II Turniej 

o Puchar Dziel-

nicowego odbył 

się 26 czerwca 

br. w hali spor-

towej w Chrzą-

stowicach. Or-

ganizatorem im-

prezy byli poli-

cjanci z Rewiru 

Dzielnicowych 

z Komisariatu 

Policji w Ozimku: st. asp. Miro-

sław Marciniak, asp. Sebastian 

Pawlak (główny organizator), mł. 

asp. Sławomir Frąk. 

 W turnieju wzięły udział 

cztery szkoły podstawowe (PSP 

Chrząstowice, SP Grodziec, SP 

Krasiejów, SP2 Ozimek). Ucznio-

wie rywalizowali ze sobą                 

w dwóch kategoriach wiekowych: 

kl. 1-3 oraz kl. 4-6. W pierwszej kategorii  zwycię-

żyła szkoła z Krasiejowa. Kolejne miejsca zajęły: 

PSP Chrząstowice, SP Grodziec i SP 2 Ozimek.        

W drugiej kategorii I miejsce zajęła PSP Chrząsto-

wice, II – SP Grodziec, III – SP Kra-

siejów, IV – SP Ozimek. W sumie 80 

uczestników rozegrało 12 meczy. Dru-

żyny otrzymały pamiątkowe puchary 

wraz z maskotką „POLICUŚ”, a każ-

dy z uczestników dostał światełko    

odblaskowe oraz zapięcie, które mają 

służyć poprawie bezpieczeństwa na 

drogach. Na zakończenie zaproszono 

wszystkich uczestników na wspólnego 

grilla. 

Organizatorzy serdecz-

nie dziękują Pani Bar-

barze Katolik Dyrekto-

rowi OIiPS w Ozimku, 

Hubertowi Kulik (Firma 

FARajfel Krasiejów), 

Henrykowi Nyol 

(Kreon Reklama Świetl-

na Sp. z o.o.), Firmie 

Rolnik Sp. z o.o. z Dań-

ca, Firmie HDT Polska 

Sp. z o.o. z Ozimka, sędziom Dariuszowi Sordoń       

i Romanowi Wieszołek oraz Pani Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Chrząstowicach Irenie Łysy-

Cichoń za udostępnienie hali. 

 DFK Suchy Bór/Derschau przy współfinan-

sowaniu Konsulatu RFN, TSKN Opole, VdG          

i Urzędu Gminy Chrząstowice, wraz z Radą Sołec-

ką i Ochotniczą Strażą Pożarną w Suchym Borze 

zorganizowali festyn z okazji 240 rocznicy założe-

nia przez króla Prus Friedricha der Große osady 

Suchy Bór/Derschau. Świętowanie rozpoczęło się 

w sobotę, 22 czerwca, zabawą z zespołem Victoria. 

W niedzielę, 23 czerwca, odbyła się uroczysta 

msza świętą w j. niemieckim w kościele w Suchym 

Borze. Na popołudniowy festyn swym przemar-

szem przez wieś zaprosiła Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Gminy Chrząstowice. 

Pod namiotem na boisku 

szkolnym wystąpiły dzieci         

z przedszkola z repertuarem 

dla swoich tatusiów z okazji 

Dnia Ojca. Koncertowo      

zaprezentowali się: Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta/

Jugendblasorchester                 

z Chrząstowic, duet Schlesi-

sche Mädchen ze Złotnik 

oraz panflecistka Daria Noryńska. Publiczność          

w zachwyt wprawił występ mażoretek z Gogolina. 

Gwiazdą wieczoru był duet „Aneta i Norbert”,      

który zaprezentował wiązankę niemieckich szlagie-

rów. Do północy bawiono się w rytmach muzyki 

dyskotekowej z DJ Primo. Imprezę poprowadziła 

Aneta Lissy-Kluczny, która wśród publiczności 

rozegrała quiz ze znajomości historii naszej wsi.  

 Organizatorzy składają podziękowania 

wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu festy-

nu oraz wszystkim sponsorom. Kolejny jubileusz 

już za 10 lat. 

240 LAT SUCHEGO BORU 

Anna Kurc 

II TURNIEJ O PUCHAR DZIELNICOWEGO 

Marek Baron 
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ORLIK W DĘBSKIEJ KUŹNI 

PODTOPIENIA 

Pomimo, że tegoroczna aura oszczędziła 

naszą gminę to i tak nadmiar opadów atmosferycz-

nych dokonał wielu szkód, szczególnie w uprawach 

rolnych, łąkach i pastwiskach. Nadmiaru wody nie 

zdołały pomieścić w swoich korytach nasze rzeki      

i rowy. Woda podtopiła również kilka domów          

w Dębskiej Kuźni przy ul. Wiejskiej i Wolności. 

Najwięcej szkód wyrządziła rzeka Ptasz-

kówka (Cienka) w Dębskiej Kuźni. Z nadmiarem 

jej wód walczyli strażacy z OSP Dębie, Chrząsto-

wice i Daniec. To właśnie naszym strażakom nale-

żą się największe podziękowania za ich codzienną 

służbę i heroiczną, bezinteresowną walkę                 

ze wszystkimi żywiołami, jakie nawiedzają naszą 

gminę. 

Jemielnica, do koryta której przelewała się 

woda z Ptaszkówki w wielu miejscach na odcinku 

od Dańca do Chrząstowic, wystąpiła z brzegów         

w Chrząstowicach, podtopiła budynki i pola przy 

ul. Dworcowej. Postępujące zmiany klimatyczne 

coraz częściej powodują występowanie gwałtow-

nych zmian warunków atmosferycznych od inten-

sywnych opadów deszczu do burz gradowych czy 

trąb powietrznych. Człowiek, bez względu na to      

w jak bogatym społeczeństwie funkcjonuje, nie jest  

w stanie zatrzymać niszczycielskiej siły żywiołów. 

Możemy tylko przygotować się do ich przyjęcia        

i minimalizowania skutków ich działania. Przez 

ostatnie lata wysiłkiem gminy i Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

zrobiono na naszym terenie bardzo dużo dla popra-

wy bezpieczeństwa mieszkańców. Przede wszyst-

kim wyczyszczono i wyregulowano rzeki – Jemiel-

nicę, Ptaszkówkę i Suchą. Rzeka Sucha, która            

w 2010 roku podtopiła budynki w Dębiu, w tym 

roku nikomu nie zagroziła. Jeśli uda nam się popra-

wić drożność naszych rowów, to w znacznym stop-

niu doprowadzimy do zmniejszenia zagrożenia     

powodziowego w gminie. To jest jednak praca ze-

społowa i wymaga wysiłku wszystkich mieszkań-

ców, całej naszej społeczności. 

W związku z wystąpieniem na skutek nie-

korzystnych warunków atmosferycznych lokalnych 

podtopień użytków rolnych na terenie naszej gmi-

ny, Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że ko-

misja ds. szacowania szkód w rolnictwie przystąpi 

do prac po zatwierdzeniu jej składu przez Wojewo-

dę Opolskiego. Zainteresowanych rolników zapra-

szamy do złożenia w siedzibie urzędu wniosku       

o przeprowadzenie szacowania szkód powstałych 

w prowadzonych gospodarstwach rolnych. Termin 

składania wniosków upływa 19 lipca 2013 r. 

KONKURS EKOLOGICZNY W SZKOŁACH 

 Na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w zakładce „Sport i  rekreacja” dostępny jest harmo-

nogram zajęć na Orliku w Dębskiej Kuźni podczas wakacji. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania         

z boisk. Orlik jest ogólnodostępny i można korzystać z niego nieodpłatnie. 

 W roku szkolnym 2012/2013w placówkach oświatowych naszej gminy został ogłoszony konkurs pod 

nazwą SEGREGUJ.pl, w ramach którego uczniowie i nauczyciele zbierali makulaturę, puszki aluminiowe     

i baterie. Zwycięzcą konkursu została Publiczna Szkoła Podstawowa z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, 

która uzbierała aż 824 kg makulatury, 33 kg puszek aluminiowych i 35 kg baterii. Zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do dalszej segregacji odpadów. 

Daria Pawlak, Ryszard Kaczmarczyk 

Daria Pawlak 

Anna Kurc 
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Barbara Wyrwas 

 NOWINY BIBLIOTECZNE 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W CHRZĄSTOWICACH 

FESTYN RODZINNY W DEBIU 

 Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że 

przetarg na odbieranie i zagospodarowywanie        

odpadów komunalnych z terenu gminy Chrząstowi-

ce wygrała firma Remondis Sp. z o.o. Rozpoczęło 

się znakowanie pojemników i ich sukcesywna      

wymiana na pojemniki określone w składanych 

deklaracjach. Z uwagi na duży zakres prac wymia-

na i znakowanie pojemników, która nie zostanie 

przeprowadzona we wskazanych wcześniej termi-

nach, będzie kontynuowana w  lipcu b.r. W uzgod-

nieniu z firmą Remondis informujemy, że do czasu 

dopracowania całego systemu odbierane będą (w 

uzasadnionych przypadkach) odpady zgromadzone 

w workach i wystawione przed posesje w dniach 

określonych w harmonogramach wywozu. Harmo-

nogramy wywozu odpadów w poszczególnych    

sołectwach dostępne są w urzędzie gminy oraz na 

naszej stronie internetowej www.chrzastowice.pl   

w zakładce „Ochrona Środowiska”.  

 Właścicieli nieruchomości, którzy nie dopeł-

nili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

prosimy o niezwłoczne dopełnienie przedmiotowe-

go obowiązku. Posesje, których właściciele nie    

złożyli w/w deklaracji nie będą objęte systemem 

wywozu odpadów. 

GOSPODARKA ODPADAMI PO 1 LIPCA BR. 

Anna Kurc 

 22 sierpnia (czwartek) 2013 r. w godzinach 

10:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy w Chrząstowi-

cach odbędzie się dyżur konsultantów Głównego 

Punktu Informacyjnego o Funduszach Europej-

skich w Opolu (GPI). Podczas dyżuru będzie moż-

na uzyskać informacje na temat możliwości otrzy-

mania wsparcia (w tym na założenie i rozwój dzia-

łalności gospodarczej) oraz zasad realizacji projek-

tów dofinansowanych ze środków Unii Europej-

skiej. Osoby chętne do skorzystania z dyżuru kon-

sultanta GPI w Opolu proszone są o kontakt z Anną 

Kurc pod numerem telefonu: 77 421-94-56. Kon-

sultacje odbędą się pod warunkiem, że chęć udziału 

zgłoszą minimum 3 osoby. Zgłoszenia przyjmuje-

my do 20 sierpnia.  

Szanowni Czytelnicy, informuję o wakacyj-

nych godzinach otwarcia naszych bibliotek. Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach jest do 

Państwa dyspozycji w poniedziałki, wtorki, czwart-

ki i piątki od 9.00 do 15.00, w środy od 11.00 do 

17.00. Najmłodszym, oprócz ciekawej oferty książ-

kowej, proponujemy korzystanie z gier planszo-

wych i internetu. Starszym - lekturę polskiej litera-

tury współczesnej, dobre kryminały, literaturę dla 

pań, ciekawe biografie i powieści „pisane przez 

życie”. 

Filia dla dzieci w Suchym Borze czynna jest 

od poniedziałku do soboty od 15.00 do 19.00, w 

tym czasie zapraszamy najmłodszych na „Wakacje 

w bibliotece” – szczegóły na plakatach i stronie 

internetowej biblioteki w zakładce filia dla dzieci, 

aktualności. Zachęcamy, aby wakacje i urlop były 

czasem spędzonym z książką. 

Przypominamy również, że Gminna Biblio-

teka Publiczna i filia biblioteczna w Dańcu od 2010 

r. bierze udział w programie Fundacji Orange - 

„Orange dla bibliotek”. Jego celem jest dofinanso-

wanie i popularyzacja internetu. Korzystanie              

z komputerów i dostęp do Internetu w naszych       

placówkach jest bezpłatne. Zapraszamy do korzy-

stania z naszych usług. 

 Po raz szósty Parafialny Zespół Caritas wraz z Radą 

Sołecką zorganizowały festyn rodziny w Dębiu. Impreza 

odbyła się 30 czerwca br. Na dzieci czekało mnóstwo 

atrakcji: były gry i konkursy z nagrodami, słodki poczęstu-

nek oraz dmuchany zamek. Dzieci wspólnie z Indianinem 

Mironem bawiły się znakomicie. Indiańskie zabawy przy-

padły do gustu nie tylko najmłodszym, bo w konkursach 

uczestniczyli też rodzice. Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim, którzy wsparli organizatorów imprezy. Zdjęcia można 

obejrzeć na stronie www.debie.pl  

Agnieszka Król 

Anna Kurc 
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ŚWIĘTO DZIECI W LĘDZINACH 
 8 czerwca br. dzieci ze Świetlicy Wiejskiej        

w Lędzinach, dzięki uprzejmości Rady Sołeckiej 

oraz Urzędu Gminy, świętowały Dzień Dziecka.       

W godzinach rannych były na wycieczce w opol-

skim ZOO, gdzie szczególnie spodobał im się Park 

Linowy, mini-zoo, pokaz karmienia uchatek oraz 

goryle. Po południu w świetlicy na dzieci czekał 

pyszny poczęstunek, zabawy taneczne oraz konkur-

sy z nagrodami. Truskawki dzieciom zasponsorowa-

ło ogrodnictwo Lędziny Pan Wojtasik. Serdecznie 

dziękujemy! 

 Do Dnia Matki dzieci uczęszczające na zaję-

cia w Świetlicy Wiejskiej zaczęły przygotowywać 

się już z początkiem miesiąca. Dzięki ich pracowi-

tości, wyobraźni i wytrwałości powstał film          

pt. „Aladyn i Dzień Matki”,  który został wyświe-

tlony 26 maja podczas Święta Matki, zorganizowa-

nych przez panią Sołtys Irenę Gondro. Na premierę 

filmu przybyli także sami aktorzy, w towarzystwie 

swoich mam. Dzieci dziękują Łukaszowi Nowako-

wi za nakręcenie i montaż filmu oraz Pawłowi     

Dudzie z Lędzin za pomoc w przygotowaniu re-

kwizytów.  

 Święto mam upłynęło w radosnej atmosferze 

na rozmowach i pysznym poczęstunku. W spotka-

niu uczestniczyli również goście specjalni, którzy 

zapewnili oprawę muzyczną wydarzenia  –           

Panowie Adam Mikosza z Teatru Lalki i Aktora     

w Opolu oraz Adam Lubiewski, mieszkaniec        

Lędzin. Bardzo dziękujemy! 

DZIEŃ MATKI W LĘDZINACH 

Magdalena Gawrecka 

Magdalena Gawrecka 
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Uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami, jury oraz organizatorami. 

GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI 

Anna Kurc 

DEUTSCH WAGEN TOUR W DĘBSKIEJ KUŹNI 
 Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 3 w Dębskiej Kuźni uczestniczyły w cieka-

wej lekcji języka niemieckiego. Zajęcia odbyły 

się 4 czerwca br. w ramach projektu „Deutsch 

Wagen Tour" realizowanego przez Goethe-

Institut z Wrocławia Poprzez uczestniczenie       

w zabawach sportowych dzieci miały okazję 

ćwiczyć swoje umiejętności językowe w prakty-

ce – radziły sobie z tym bardzo dobrze. I trzeba 

przyznać, że bawiły się również świetnie.       

Projekt „Deutsch-Wagen-Tour" realizowany jest 

od 2009 r. Tegoroczna edycja jest już drugą         

z kolei. Anna Kurc 

 Piętnastu uczniów brało udział w tegorocz-

nym Gminnym Konkursie Kroszonkarskim, który 

odbył się w czwartek, 21 marca br. w Klubie Sa-

morządowym w Chrząstowicach. Poziom przedsta-

wionych prac był bardzo wysoki. Jajka ozdabiane 

były różnymi metodami: cekinami, włóczką a na-

wet serwetką. Największym uznaniem jury (w tym 

składzie Helena Rogacka, Irena Pasoń i Grażyna 

Fila) cieszyły się jednak pisanki wykonane metoda 

tradycyjną, czyli skrobane. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 

Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka 

Publiczna oraz Urząd Gminy Chrząstowice. Wyni-

ki Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego: 

Kategoria: Szkoły Podstawowe klasy I-III 

I miejsce – Marta Walrat, II miejsce – Barbara Go-

łębiowska, III miejsce – Marcelina Stotko; Wyróż-

nienie: Oliwia Marek 

Kategoria: Szkoły Podstawowe klasy IV-VI 

I miejsce – Monika Simon, II miejsce – Wiktoria 

Jaksy, III miejsce – Weronika Cebula; Wyróżnie-

nie: Marek Waletzko, Łukasz Mazur 

Kategoria: Gimnazjum 

I miejsce – Katarzyna Ciolek, II miejsce – Ewa 

Scholz 

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i 

dziękujemy za udział. 
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JUBILEUSZ IZBY MUZEALNEJ W DAŃCU 

Anna Kurc 

HISTORIA LOKALNA EDYCJA III 

 Srebrne Źródła – znaczenie miejsca w prze-

szłości i dziś" – tym tematem w gminie Chrząsto-

wice rozpoczęła się trzecia edycja projektu 

„Historia lokalna na podstawie wybranych powia-

tów, miast i Gmin". Pierwszy w tegorocznej edycji 

referat odbył się 12 maja w salce parafialnej           

w Dębskiej Kuźni a wygłosił go Jan Mateja. Przy 

kawie i kołoczu czas upłynął na wspomnieniach       

i legendach związanych z tym ciekawym zakąt-

kiem przyrodniczym, jakim są Srebrne Źródła. 

 Ta edycja projektu różni się od pozostałych, 

ponieważ zaadresowana jest przede wszystkim do 

dzieci i młodzieży, którym chcemy przybliżyć    

charakterystyczne dla naszego terenu obrzędy          

i zwyczaje związane ze świętami czy życiem na 

wsi początków XX w. Od września rozpocznie się 

cykl dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzą-

stowice. Dowiedzą się jak wypieka się chleb, zoba-

czą jak kisi się kapustę, uczestniczyć będą               

w warsztatach robienia świątecznych ozdób,           

poznają dawne zwyczaje. Już teraz serdecznie       

zachęcamy do udziału! 

 35 rocznicę istnienia Regionalnej Izby Ślą-

skiej im. Konrada Mientusa w Dańcu obchodzili-

śmy 25 maja br. Rocznica była okazją do wspo-

mnień o jej założycielu i długoletnim kustoszu – 

zmarłym w ubiegłym roku Konradzie Mientusie. 

Wśród gości przybyłych na uroczystość byli m.in. 

przedstawiciele Muzeum Wsi Opolskiej, Domu 

Kultury w Ozimku, Stowarzyszenia Dolina Małej 

Panwi, Komendy Miejskiej PSP w Opolu. W spo-

tkaniu udział wzięła również najbliższa rodzina 

Konrada Mientusa, władze gminy, sołtysi, radni 

oraz przyjaciele Mientusa. Wydarzenie uświetniły 

występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Dańcu oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Chrząstowice. Uroczystości zakończyły się 

zwiedzaniem „małego sanktuarium" Konrada 

Mientusa – czyli izby muzealnej oraz złożeniem 

kwiatów na grobie założyciela tego „danieckiego 

muzeum".  

 Podczas uroczystości wręczono nagrody      

laureatom konkursu plastycznego, który z okazji     

jubileuszu izby zorganizowała Gminna Biblioteka       

Publiczna. Konkurs był skierowany do uczniów 

naszych szkół. Jego celem było propagowanie      

dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalenie, przy-

pomnienie sylwetki założyciela Izby Muzealnej i 

upowszechnienie estetyki artystycznej. Na konkurs 

wpłynęły 64 prace wykonane różnymi technikami 

plastycznymi. Jury w składzie: Helena Rogacka, 

Teresa Biernacka i Lucilla Kossowska nagrodziło 

następujących uczestników: w kategorii klas I - III: 

I miejsce Julia Sordoń z PSP w Dańcu, II - Gabrie-

la Król z PSP w Chrząstowicach, III - Sara Lysek    

z PSP w Dańcu. Wyróżnienie otrzymali: Wiktoria 

Porada  i Laura Hallek z PSP w Dańcu oraz Aleks 

Micheń z PSP w Chrząstowicach; w kategorii klas 

IV-VI I miejsce zdobył  David Kala z PSP w Dań-

cu, II - Anna Zawalich z PSP w Dańcu a III –

exequo uczniowie z PSP w Dańcu - Grzegorz     

Salzburg oraz Sandra Świętek. Jury wyróżniło pra-

cę Rafała Damastej z PSP w Dańcu. Serdecznie 

gratulujemy i dziękujemy za udział. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagro-

dzone prace można oglądać w Regionalnej Izbie 

Śląskiej w Dańcu, pozostałe prace w bibliotece      

w Chrząstowicach.   
Anna Kurc 
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 25 maja br. mieszkańcy Chrząstowic ustawili 

w lasku przy cmentarzu w Chrząstowicach tablicę 

informacyjną o następującej treści: „Park Pirsc-

hhütte — Nazwa Parku pochodzi od pierwotnej na-

zwy leśniczówki, jaka znajduje się w pobliżu przy 

ul. Leśnej. Z biegiem czasu nazwa Pirschhütte 

przyjęła się wśród mieszkańców jako nazwa dla tej 

części miejscowości. Der Name des Parks kommt 

von dem historischen Namen der Försterei, die sich 

bis heute auf der Waldstr. (ul. Leśna) befindet. Im 

Laufe der Jahre wurde der Name Pirschhütte von 

den Einwohnern des Dorfes als Bezeichnung für 

diesen Teil der Ortschaft übernommen“. Tablica 

zasponsorowana przez jednego z sąsiadów nowego 

parku była uwieńczeniem prac porządkowych jakie 

sąsiedzi parku prowadzili w lasku od jesieni zeszłe-

go roku. W prace porządkowe zaangażowani byli 

również pracownicy urzędu gminy. Dzięki wspól-

nym wysiłkom zapoczątkowanym inicjatywą od-

dolną kilku sąsiadów, lasek przy cmentarzu może 

stać się w przyszłości miejscem wypoczynku dla 

mieszkańców. Aby tak się stało w Parku Pirschhüt-

hhütte muszą jeszcze stanąć ławki i może jakaś 

huśtawka dla dzieci, o co mieszkańcy już wniosko-

wali w urzędzie licząc na pozytywne rozparzenie 

ich prośby. Sama tablica z informacją o historycz-

nej nazwie części Chrząstowic stanowi realizację 

strategii rozwoju wsi, w której zapisach jest rów-

nież plan zachowania od zapomnienia historycz-

nych nazw "dzielnic" miejscowości. 

SPOTKANIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ W CHRZĄSTOWICACH 

NASI JUBILACI 

Anna Kurc 

 6 czerwca br. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach odby-

ło się zgromadzenie Aglomeracji Opolskiej. Została przedstawiona in-

formacja o przebiegu działań Aglomeracji Opolskiej w pierwszym pół-

roczu  tego roku. Omówiono m.in. aktualny stan prac związanych z 

cyfryzacją dokumentów z zakresu planowania przestrzennego oraz wy-

niki rankingu terenów inwestycyjnych. Zaprezentowano też projekt 

witryny internetowej Aglomeracji Opolskiej oraz przykładową ofertę 

dla turysty. Dyskutowano także nad organizacją i dalszym funkcjono-

waniem Aglomeracji Opolskiej.  

Bożena Rudnicka 

CHRZĄSTOWICE MAJĄ SWÓJ PARK 

Rafał Bartek 

W maju i czerwcu jubileusze urodzin obchodziły Panie Emilia Kopyto z Chrząstowic – 99 lat          

i Marta Król z Dańca - 91 lat. 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Państwo Renata i Reinhold Salzburg z Dań-

ca, Państwo Elżbieta i Ginter Woszek z  Chrząstowic oraz Państwo Elżbieta i Paweł Nieslony                

z Niwek. 

W  kwietniu 2013 roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Państwo Krystyna         

i Ewald Halupczok z Dańca, Państwo Elżbieta i Marian Rychlikowscy z Dańca oraz Państwo Martha 

i Ryszard Maertin z Chrząstowic. 
 Tradycyjnie pod koniec tego roku, odbędzie się  spotkanie par małżeńskich z okazji 50-lecia                    

i 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

 Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz samych rado-

snych i słonecznych dni. 
 Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowicach zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich, które 

obecnie mieszkają na terenie gminy Chrząstowice, a zawierały związek małżeński poza gminą Chrząstowi-

ce w roku 1963 lub wcześniej i  dotychczas tego nie zgłosiły. Tel. 774219 613 wew. 112 lub 102. 
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SPEŁNIŁO SIĘ NASZE MARZENIE!!! 

Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach 

ma nowy plac zabaw. Stało się to za sprawą ogól-

nopolskiego konkursu pod hasłem "Przyjazne 

przedszkole", do którego przystąpiło nasze przed-

szkole w lutym 2013 r. Organizatorem konkursu 

była Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, 

działająca przy Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Do ścisłego finału przeszło pięć przedszkoli, w tym 

nasze. W ostatnim etapie komisja konkursowa          

z Warszawy przybyła do      

naszego przedszkola, by na 

"żywo" ocenić lokalizację           

i warunki a także współpracę 

ze środowiskiem lokalnym – 

były to jedynie niektóre             

z kryteriów mających wpływ 

na wynik konkursu. No i udało 

się - wygraliśmy. 

 Montaż placu zabaw       

odbył się w piątek, 7 czerwca 

2013 r., przy pomocy wolonta-

riuszy z Fundacji oraz rodzi-

ców, pracowników przedszko-

la, a także przedstawicieli 

władz gminy  na czele z Panią 

Wójt. Natomiast uroczyste 

otwarcie, połączone z III       

Festynem Rodzinnym, odbyło 

się na drugi dzień, w sobotę, 8 czerwca br. 

Wreszcie po wielu dniach opadów deszczu, 

znowu świeci słońce. Dzieci mogą cieszyć się no-

wymi, atrakcyjnymi urządzeniami do zabawy, któ-

re posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 

Zdjęcia z budowy placu zabaw, jego otwarcia oraz  

festynu można obejrzeć na stronie 

www.przedszkole.ch.szkolnastrona.pl  

 PODZIĘKOWANIE 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" 

                                                                                                           J. Korczak 

Za tworzenie inspirującego, przyjaznego i bezpiecznego otoczenia, a tym samym sprawiania radości, 

wszystkim, którzy wzięli udział w budowie placu zabaw 

 gorące podziękowania składają 

Dzieci, Rodzice, Rada Pedagogiczna  

oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola  w Chrząstowicach, Helena Staniszewska 

Lidia Ryszkowska 

Praca przy budowie placu zabaw trwała cały dzień. Efektem jest piękny plac zabaw oraz zadowolenie przedszkolaków. 

O takim placu zabaw marzyły przedszkolaki z Chrząstowic. 
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 W sobotę 25 maja br. w Oddziale Zamiejsco-

wym w Suchym Borze odbyły się nietypowe ob-

chody święta mamy. Hasłem przewodnim spotka-

nia było „Dziś gotuję z mamą”. Uroczystość rozpo-

częła się od krótkiego programu artystycznego           

w wykonaniu dzieci, po którym czekała na mamy 

niespodzianka. Dzieci udały się do drugiej sali na 

zajęcia ze swoimi paniami, a mamy uczestniczyły 

w spotkaniu z dietetyczką – Iwoną Wierzbicką, 

której pragniemy podziękować za poświęcony 

czas. Pani Iwona przybliżyła mamom zagadnienie 

konieczności wdrażania zdrowych nawyków ży-

wieniowych u dzieci. Nasi goście wykazali ogrom-

ne zainteresowanie prelekcją i padło wiele pytań 

związanych z żywieniem dzieci w wieku 

przedszkolnym. Także dzieci miały okazję      

w tym dniu pochwalić się swoją wiedzą i od-

powiadały na pytania pani dietetyk na temat 

zdrowych i niezdrowych produktów. 

 Kolejnym punktem naszej uroczystości 

było wykonywanie sałatki owocowej i zdro-

wych, kolorowych kanapek. Do wykonania 

kanapek użyliśmy warzyw z naszego przed-

szkolnego ogródka tzn. sałaty, rzodkiewki, 

koperku, natki pietruszki. Ogródek założyli-

śmy wspólnie z dziećmi i to one o niego dbają. 

Kanapki powstawały w oparciu o chleb z mąki 

orkiszowej, z dodatkiem otrąb owsianych,   

siemienia lnianego oraz pestek dyni, który Pa-

ni Lila upiekła wspólnie z dziećmi dzień 

wcześniej.  Na zakończenie usiedliśmy przy długim 

stole i wspólnie konsumowaliśmy przygotowane 

smakołyki. Na deser było ciasto marchewkowe 

upieczone przez Panią Marysię, naszą przedszkolną 

kucharkę oraz przez mamę Antosi. 

Mamy otrzymały także prezent – był to 

przepis na zupę  szpinakową, którą dzieci nazywają 

„Szrekową”. Przepis ten układały dzieci wspólnie   

z Panią Marysią. Wszystkie mamy wyszły bardzo 

zadowolone i serdecznie dziękowały nauczycielom 

za tak ciekawą formę obchodów ich święta.  

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na 

stronie www.przedszkolesuchybor.weebly.com. 

NASI UCZNIOWIE PROMUJĄ GMINĘ 

ŚWIĘTO MAMY INACZEJ NIŻ ZWYKLE 

Lilianna Wicher, Linda Gnacy 

Anna Kurc 

 Paulina Warzecha z Zespołu Szkolno- Przed-

szkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni znalazła się 

wśród laureatów konkursu „Moja wieś, moje miej-

sce”. Praca zatytułowana „Człowiek wielkiego ser-

ca - Ambroży Wieczorek” zdobyła uznanie jury      

i zapewniła Paulinie II miejsce. Gala podsumowu-

jąca odbyła się 29 maja br. w Gimnazjum nr 1         

w Ozimku. Konkurs „Moja wieś moje miejsce” 

zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania. Zadaniem jego uczestników było przed-

stawienie w oryginalny sposób jedną z trzech kate-

gorii konkursowych: „Ciekawe miejsce LGD 

„Kraina Dinozaurów”; „Opowiadanie lub legenda 

podkreślające specyfikę i historię terenu LGD”; 

„Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się 

bądź przyczynia do rozwoju lub promocji obszaru 

Krainy Dinozaurów”. W tegorocznej edycji zgło-

szono 40 prac, w sumie wzięło w niej udział 45 

uczniów szkół gimnazjalnych z terenu LGD Kraina 

Dinozaurów, które tworzą gminy Chrząstowice, 

Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa,      

Zawadzkie i Zębowice. Paulinie serdecznie gratu-

lujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

 Z kolei „Dańcaniki”, „Danieckie Śmatyrloki” 

z Publicznej Szkoły Podstawowej z Punktem 

Przedszkolnym w Dańcu oraz „Gryfne Dziołski”    

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębskiej 

Kuźni reprezentowały gminę Chrząstowice pod-

czas V Przeglądu Amatorskich Zespołów Ludo-

wych i Grup Obrzędowych "Na ludową nutę”.    

Impreza odbyła się w dniach 1-2 czerwca br.         

w Bierdzanach. Jej organizatorem było Stowarzy-

szenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dino-

zaurów przy współpracy z Urzędem Gminy Tura-

wa. Zespołom oraz ich opiekunom serdecznie dzię-

kujemy za udaną promocję naszej gminy. 

http://www.przedszkolesuchybor.weebly.com
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NASZE DZIEWCZĘTA III DRUŻYNĄ WOJEWÓDZTWA!!! 

 Finał wojewódzki turnieju Coca Cola Cup 

rozegrany został w niedzielę 2 czerwca br. w Opo-

lu.  Spotkały się w nim najlepsze reprezentacje 

dziewcząt z całego województwa opolskiego.              

W fazie grupowej przyszło nam zagrać z takimi 

drużynami jak Praszka, Nysa oraz Brzeg.  

 Dziewczęta turniej rozpoczęły od wygranej 

1:0 z drużyną z Praszki, a jedyną zwycięską  bram-

kę zdobyła Paulina Mokwińska, po zespołowej ak-

cji z Kamilą Blaut. W meczu tym kontuzji nabawi-

ła się Marlena Niesporek, która musiała opuścić 

turniej i jechać do szpitala.  

 Drugi mecz w grupie rozegraliśmy z Nysą, 

która uważana była przez wielu za faworyta roz-

grywek. Początek spotkania nie ułożył się pomyśl-

nie dla naszych zawodniczek i po stracie dwóch 

bramek przegrywaliśmy 2:0.  Po przerwie na bo-

isko wybiegła odmieniona drużyna i po niesamowi-

tej walce i dwóch trafieniach Moniki Twardawskiej 

doprowadziliśmy do remisu 2:2.  

 Mecz trzeci w grupie bardzo ważny dający 

awans do dalszej części rozgrywek rozegraliśmy        

z Brzegiem. Było to bardzo trudne spotkanie dla 

naszych piłkarek, ponieważ od samego początku 

nie układało się po naszej myśli. Szybko stracona 

bramka na 1:0 oraz zmęczenie, które zaczęło da-

wać się we znaki naszym piłkarkom, długo utrzy-

mywało niekorzystny wynik, a czas nieubłagalnie 

uciekał. W końcówce spotkania Monika Twardaw-

ska i Paulina Mo-

kwińska wspólnie 

doprowadziły do 

remisu 1:1 i wynik 

ten dał naszej druży-

nie awans do półfi-

nału rozgrywek.  

 W półfinale 

przyszło nam się 

zmierzyć z drużyną 

z Głogówka, która 

wygrała grupę B, 

pokonując takie ze-

społy jak Prudnik, 

Kędzierzyn Koźle       

i Dobrodzień. Mecz 

należał do bardzo 

wyrównanych i każ-

dy zespół, zarówno 

nasz jak i z Głogów-

ka, miał sytuacje do 

strzelenia bramki. Niestety po bardzo pechowej 

sytuacji do naszej bramki wtoczyła się piłka i padła 

bramka na 0:1. Po stracie bramki nasze dziewczęta 

do końca próbowały doprowadzić do remisu, ale 

zabrakło nam troszkę szczęścia i czasu. Mecz półfi-

nałowy zakończył się wynikiem 0:1 i to Głogówek 

zagrał w finale z Nysą. Naszym piłkarkom przyszło 

zagrać mecz o III miejsce z drużyną z Prudnika. Po 

przegranym półfinale dziewczęta przystąpiły do 

meczu bardzo skoncentrowane i pełne sportowej 

złości. Mecz początkowo był wyrównany, ale im 

więcej czasu upływało nasze piłkarki zaczęły prze-

ważać na boisku i zasłużenie wygrały spotkanie 

5:3. Bramki dla naszego zespołu strzelały Paulina 

Mokwińska (dwukrotnie), piękną bramką popisała 

się Kamila Blaut oraz Laura Smandzik 

(dwukrotnie).  

 Chciałbym wszystkim dziewczynom pogratu-

lować wspaniałego wyniku i podziękować za niesa-

mowitą walkę oraz serce do gry. Był to dla nas nie-

samowity finał i mam nadzieję, że wszyscy bardzo 

długo zapamiętamy ten dzień. Chciałbym wyróżnić 

wszystkie dziewczęta: Monikę Twardawski, Sabinę 

Bronder, Ewelinę Feliks, Paulinę Mokwińską,       

Kamilę Blaut, Marlenę Niesporek, Laurę Sman-

dzik, Julię Pilot, Darię Matner oraz wielką nieobec-

ną w tym finale z powodu kontuzji - Justynę Twar-

dawską. Jestem z was bardzo dumny, wielkie     

brawa. 
Jacek Milewski 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

kwiecień-maj-czerwiec 

- 19 - 

 Zbliża się 100-lecie szkoły w Dębskiej Kuź-

ni. Już teraz trwają gorące przygotowania do tej 

wielkiej uroczystości. Naszym marzeniem jest, aby 

ten dzień był dla każdego miłą chwilą , powrotem 

do przeszłości, przyjaźni, młodości … Pragniemy, 

by każdy, kto zostawił w szkole  cząstkę swego 

życia, mógł odnaleźć siebie z tamtych lat. W czasie 

obchodów uroczystości, chcielibyśmy zorganizo-

wać wystawę prezentującą pamiątki związane ze 

szkołą. Prosimy wszystkich, którzy przechowują 

zdjęcia, zeszyty, dzienniczki, tarcze, legitymacje 

itp. o wypożyczenie tych cennych pamiątek. Do-

starczone materiały prosimy składać w bibliotece 

szkolnej lub w sekretariacie szkoły w Dębskiej 

Kuźni do 30.07.2013 r. Każda rzecz powinna być 

opisana imieniem i nazwiskiem, aby mogła być 

zwrócona właścicielowi. 
 

 Zapisy na spotkanie trwają do 15 lipca br. Wpłat można dokonać u p. Anny Franczok (zd. Ratuszny). 

Do 31 lipca przy wpłacie każdy uczestnik otrzyma szczegółowy program. Zapraszamy roczniki 1945-1959. 

Liczba miejsc jest ograniczona.  

Dyrekcja Szkoły i organizatorzy wystawy  

Informacja dla uczestników „Klassentreffen”,  

który odbędzie się 6 września br. w Dębskiej Kuźni.  

Bożena Koksa 

100 LAT SZKOŁY W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Uczestnicy  tegorocznego konkursu 

„Jugend trägt Gedichte vor"   Anna Kurc 

Maria Kwiecińska 

 Wielu emocji dostarczyły Dni Matematyki      

w gimnazjum w Dębskiej Kuźni. Przebiegały one 

w trzech etapach. Pierwszym było przygotowanie 

przez gimnazjalistów plakatów informacyjnych na 

temat historii liczby Pi. Przedstawiciel danej klasy 

losował jeden z ośmiu tematów wyznaczonych 

przez nauczycieli matematyki. Kolejnym krokiem 

była prezentacja plakatów, które oceniała komisja 

pod przewodnictwem Dyrektor Krystyny Jakuczek. 

Następnie każda z klas pisała test matematyczny  

„Liczę więc myślę”, sprawdzający wiedzę o licz-

bach wymiernych. Podczas Międzynarodowego 

Dnia Liczby π wykonane wcześniej plakaty deko-

rowały korytarz szkolny. W tym dniu uczniowie 

klasy Ic przygotowali także kilka atrakcji: dziew-

częta częstowały upieczonymi przez siebie okrą-

głymi ciasteczkami z napisem π, wśród uczniów 

rozdawano także pamiątkowe bileciki informacyjne 

(można czytać ściągi) tak, aby nikt nie pomylił już 

wzoru na pole i obwód koła. Wszystkie elementy 

Dni Matematyki podlegały punktacji, a wieńczyło 

je podsumowanie, na którym klasy mogły dodać 

sobie punktów poprzez przygotowane przez siebie 

niespodzianki matematyczne. Zwycięską klasą oka-

zała się klasa Ia, która w nagrodę odwiedziła Labo-

ratorium Nowoczesnych Technologii Informatycz-

nych Uniwersytetu Opolskiego. Uczniowie poznali 

tajniki skanowania i drukowania w wymiarze 3D, 

wysłuchali wykładu o sieciach informatycznych 

oraz uczestniczyli w zajęciach o robotach. 

WIOSENNE DNI MATEMATYKI 2013 

KONKURS POEZJI NIEMIECKIEJ 
 Konkurs poezji niemieckiej „Jugend trägt 

Gedichte vor" odbył się 8 kwietnia br. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. Do rywa-

lizacji o zaszczytne miejsca a tym samym elimina-

cję do rejonowego szczebla konkursu recytatorskie-

go przystąpiło siedemnastu uczniów naszych szkół. 

Występowali w dwóch kategoriach – szkoły pod-

stawowe oraz gimnazjum. Jury w składzie: Maria 

Kwiecińska, Rafał Bartek i Marek Baron, miało 

bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych, 

poziom recytujących był bardzo wysoki. W katego-

rii uczniów szkół podstawowych laureatem został 

Paweł Baron, natomiast wśród gimnazjalistów      

najlepszy okazał się Daniel Cichon. Serdecznie 

gratulujemy! 
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O WSPÓŁUZALEŻNIENIU 
 Współuzależnienie  to zespół zachowań, jakie 

bliska uzależnionemu  osoba zaczyna przejawiać, 

na wskutek życia z nim. Uzależnienie członka ro-

dziny wpływa na wszystkich jej członków. Życie 

takiej rodziny może kręcić  się wokół potrzeb uza-

leżnionego. Konsekwencją tego może być przejmo-

wanie odpowiedzialności za tę osobę, branie na 

siebie coraz większej ilości obowiązków i zacho-

wywanie się w sposób nadkontrolujący. Wszystkie 

te zachowania bardzo obciążają osobę współuza-

leżnioną.  W efekcie tego mogą  pojawić się u niej 

objawy depresyjne, lękowe czy nerwicowe. Może 

zacząć odczuwać zniechęcenie, poczucie bezsensu 

życia a nawet miewać myśli samobójcze. Może 

przeżywać huśtawki nastroju, bóle żołądka, serca 

oraz kłopoty ze snem, koncentracją itp.  

 Udział w terapii osób współuzależnionych 

pozwala zrozumieć istotę uzależnienia oraz odzy-

skać siły do życia, a także zmienić pewne zachowa-

nia i przez to pomóc skutecznie sobie i  uzależnio-

nemu. Osoby uczestniczące w terapii często opo-

wiadają o tym jak wiele się zmieniło w ich życiu, 

od kiedy zaczęły z niej korzystać. Zaczynają czuć 

się lepiej zarówno na ciele jak i duchu, odzyskują 

wiarę w siebie i radość życia. Wychodzą z izolacji, 

której niejednokrotnie doświadczają uczą się, że są 

wokół nich życzliwi ludzie służący wsparciem        

i dobrym słowem. Dzięki terapii mogą zajrzeć          

w głąb siebie, nauczyć się rozpoznawać swoje 

uczucia i radzić sobie z nimi. Odkrywają swoją siłę 

i potencjał i dają sobie prawo do życia swoim ży-

ciem, niezależnie od tego co dzieje się wokół nich. 

Pomoc osobom współuzależnionym (terapia indy-

widualna i grupowa) oferują: Wojewódzki Ośrodek 

Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu, 

ul. Głogowska 25 B, tel. 77 455 25 35 oraz Porad-

nia ELIKSIR w Ozimku, ul. Częstochowska 31, tel. 

77 4651 051. Magdalena Gawrecka 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego wsi Suchy Bór 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 

647 z poźn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Suchy Bór na podstawie uchwały Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie 

„Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór.  

Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-

sko odbędzie się w dniach od 25.06.2013 r. do 25.07.2013 r. w godzinach od 830  do 1530  w siedzibie Urzędu Gminy Chrzą-

stowice przy ul. Dworcowej 38 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  

w dniu 8 lipca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38 o godz. 1400. 
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi od-

nośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Chrząstowice  na adres: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 

Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 lub ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bez-

piecznym podpisem elektronicznym na adres ug@chrzastowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.08.2013 r. Uwaga 

powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy.  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu        

zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku        

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 

199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z  wyłożonym do publicznego wglądu pro-

jektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dokonany-

mi opiniami i uzgodnieniami dla obszaru:  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór opracowanego na podstawie uchwały Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie „Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Suchy Bór. 

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się od 25.06.2013 r. do 25.07.2013 r. w godzinach od 830 do 1530  w siedzi-

bie Urzędu Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38. 
Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2013 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,     

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ug@chrzastowice.pl 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 09.08.2013 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

Zgodnie z art. 42 ww. ustawy uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chrząstowice. 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

kwiecień-maj-czerwiec 

- 21 - 

 Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca to święta szczególnie ważne. W tym roku w szkole w Dań-

cu postanowiliśmy je połączyć i zorganizować piknik rodzinny. Impreza odbyła się 17 czerwca na boisku 

szkolnym w Dańcu pod tytułem „Mama, tata i ja”. Zarówno pogoda, jak i rodzice dopisali. Dzieci miały 

okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie i aktorskie. Rodzinną atmosferę 

podtrzymywało nie tylko biesiadowanie przy stole (ciasta na poczęstunek dla rodziców upiekli osobiście 

uczniowie klas starszych), ale także wspólne pieczenie kiełbasek i bułeczek na ognisku. Impreza udała się 

znakomicie. Już teraz planujemy następną w przyszłym roku. 

SUKCESY NASZYCH KARATEKÓW 

 17 czerwca br. uczniowie kl.0-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu wzięli udział w wyciecz-

ce do opolskiego zoo. Dzieci były bardzo przejęte, ponieważ podróż w obie strony odbywała się pociągiem, 

a większość z nich jeszcze nigdy nie jechała koleją. Dzieciaki zobaczyły i zwiedziły dworzec, a w ogrodzie 

zoologicznym poznały wiele gatunków zwierząt, które do tej pory widziały tylko w atlasach i telewizji.       

Nikomu nie przeszkadzał straszliwy upał i w wyśmienitych humorach przywitano pod szkołą rodziców.  

PIKNIK RODZINNY W DAŃCU 

 Tradycyjnie w czerwcu uczniowie klas starszych danieckiej szkoły wyjeżdżają na wielodniową       

wycieczkę. W tym roku celem naszej podróży było Zakopane. Wyruszaliśmy w nieciekawych nastrojach ze 

względu na pogodę: padało, było zimno i nie zanosiło się na zmiany. Jednak okazało się, że nasz dobry hu-

mor wszystko pokonał i wycieczka była wspaniała. A deszcz — no cóż padał, ale mijaliśmy się z nim sku-

tecznie. Zażywaliśmy kąpieli w termach w Bukowinie, wjeżdżaliśmy kolejką na Kasprowy Wierch lub    

Gubałówkę, zwiedzaliśmy Jaskinię Mroźną, spacerowaliśmy po dolinach Kościeliskiej i Strążyskiej, zwie-

dziliśmy cmentarz na Pękowym Brzysku i Sanktuarium na Krzeptówkach oraz oczywiście Krupówki, bo 

cóż to za wycieczka bez wspaniałych pamiątek dla najbliższych. Po pięciodniowej „zabawie w chowanego” 

z deszczem, wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do domu. 

 9 czerwca br. w Dobrzeniu Wielkim odbyły się  Mistrzostwa Okręgowego Związku Karate. Michał 

Pająk zajął II miejsce w kategorii „Młodzicy Open”, Paweł Pająk zdobył III miejsce w kat. dzieci 2002-

2003, Daria Chadyk zajęła III miejsce wśród „Kadetek Open” natomiast Jacek Leus wywalczył IV miejsce 

w kat. dzieci 2004-2005. Serdecznie gratulujemy! Przypomnijmy, że wszyscy zawodnicy reprezentują 

Opolski Klub Karate Kyokushin a na co dzień trenują w Dębskiej Kuźni.  

KOLEJĄ DO ZOO 

NA ZIELONEJ SZKOLE W ZAKOPANEM 

Jolanta Jokiel 

Anna Kurc 

Danuta Podborączyńska 

Krystyna Kaliciak 
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Biuro Rachunkowe  

Agnieszka Karasiewicz 

Falmirowice, ul. Wiejska 63 

tel. kom. 603 47 37 98 
 

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa               

  małych i średnich firm: 

 

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów        

  i rozchodów 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 

- prowadzenie ewidencji                                   

 dla potrzeb podatku VAT 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych  

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS 

- sporządzanie rocznych sprawozdań  finansowych 

- sporządzanie rozliczeń rocznych 

  

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

tel. 77 421-96-67 

tel. kom. 793 474 584 

 

Poniedziałek-piątek 8.30-16.00 

Sobota 8.30-13.00 

 

Oferujemy szeroki asortyment     

elementów śrubowych,  

narzędzi rolniczych  

i ogrodniczych oraz nasion 

Rabat dla firm!!! 

 

       KRYSBRUK 

 

 

KRYSTIAN  KULIK   

 

DANIEC, ul. DĘBSKA 6 

 

tel. 601490862, 774218227  

 

 

- Układanie kostki brukowej 

- Układanie kostki granitowej 

- Drobne roboty murarskie 

  

ZAKŁAD HYDRAULICZNYZAKŁAD HYDRAULICZNY  

Polecamy swoje usługi: 

 Instalacje centralnego ogrzewania:  

nowe oraz remonty i wymiany starych 

 Instalacje wodociągowe 

 Instalacje kanalizacyjne 

 Montaż i naprawa urządzeń gazowych 

 NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła 

 Pomoc w sytuacjach awaryjnych 

 

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW 
 

 

Bernard Czorniczek 

Krasiejów 

ul. Brzozowa 2a 

tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 399 
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GEODETA UPRAWNIONY  

 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 

 

Sławomir Nowak, 

Ul. Ozimska 20A 46-053 Chrząstowice 

Tel.  663 729 139 

 

USŁUGI GEODEZYJNE: 

Podziały nieruchomości. 

Wznowienia granic i rozgraniczenia. 

Mapy do celów projektowych. 

Wytyczenia i pomiary powykonawcze  budynków, 

 budowli, sieci uzbrojenia terenu. 

Geodezyjna dokumentacja do zmiany sposobu  

użytkowania gruntów. 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI: 

Do zabezpieczenia kredytu. 

Do obliczenia podatku od spadków i darowizn. 

Do ustalenia ceny wywoławczej do przetargów. 

Do aktualizacji opłat z tytułu  

wieczystego użytkowania gruntu. 

Do opłat adiacenckich i planistycznych.  

BIURO RACHUNKOWE   

 

Jolanta Niemczyk    

ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia 

tel. 77/421-92-92,  

tel. kom. 721-571-021 

Oferuję kompleksową usługę rachun-

kowo- księgowo-kadrową: 

-  prowadzenie ksiąg przychodów                             

i rozchodów 

-  prowadzenie ksiąg handlowych 

-  prowadzenie ewidencji – rejestrów 

dla celów VAT 

-  sporządzanie deklaracji podatkowych 

i sprawozdań statystycznych 

-  sporządzenie listy wynagrodzeń             

i dokumentacji ZUS 

-  rozliczenie rocznych deklaracji, VZM 

DREWNO  

OPAŁOWE  

I KOMINKOWE 

 

SPRZEDAŻ 

 

ul. Wiejska 38,  

47-180 Krośnica 

 

tel. 788 098 259 

 

Możliwy transport! 
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PROTEZY 
- naprawa 

- czyszczenie 
- inne usługi protetyczne 

 

PUNKT PROTETYCZNY 

 
ZAPRASZAMY 

 
Suchy Bór, ul. Szkolna 3 

(naprzeciw b.szkoły) 
telefon 514 395 907 

 
Istnieje możliwość dojazdu do 

klienta  

Sklep Wielobranżowy „Bienias” 
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz 

Daniec, ul. Utracka 7 

tel. 77 421 94 98, kom. 608 222 389 

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00, sobota 7.00 - 13.30 

Oferujemy: 

 farby, tapety, kleje 

 płyty kartonowo - gipsowe 

 styropiany i wełny mineralne 

 silikony i pianki montażowe 

 cement i wapno 

 listwy przypodłogowe 

 hydraulikę, ceramikę sanitarną 

 narzędzia budowlane i ogrodnicze 

 artykuły elektryczne 

 mieszalniki do farb i tynków KABE     

             Wynajem rusztowań, stempli budowlanych i koparek 

 

 

Lokalizacja strat ciepła 

 w budynkach. 

Badania Termowizyjne.  

Testy Szczelności.  

Świadectwa Energetyczne.  

Lokalizacja wycieków.  

Wynajem osuszaczy.  

Ozonowanie Pomieszczeń. 

 

www.budynek.opole.pl 
 

tel. 665 079 169 

http://www.budynek.opole.pl/
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ZAJĘCIA GMINASTYCZNE W CHRZĄSTOWICACH 

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

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

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

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

- różnorodne ćwiczenia – wzmacniające, rzeźbiące i rozciągające 

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

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

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

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

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

„Nic nie jest lepiej nagradzane niż troska o własne ciało” 
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