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Radosnych, pełnych miłości  

i spokoju Świąt Bożego Narodzenia,  

odpoczynku w rodzinnym gronie  

w miłej świątecznej atmosferze,  

a także realizacji planów  

oraz spełnienia najskrytszych marzeń  

w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, 

Rada Gminy Chrząstowice  

oraz pracownicy samorządowi 
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PIERNIKOWA AKCJA PO RAZ SIEDEMNASTY 

 Prawie pięć tysięcy pachnących korzennymi 

przyprawami pierników upieczono podczas tegorocznej 

akcji wspólnego pieczenia pierników w Chrząstowi-

cach. W wydarzeniu, w ciągu paru godzin jego trwania, 

uczestniczyło około 50 osób. Byli urzędnicy, sołtysi, 

radni, lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń               

i Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Swój 

udział w lukrowaniu i dekorowaniu ciasteczek miał 

także Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior oraz 

Prezes Plada Sp. z o.o. Łukasz Sokołowski.  

 Wydarzenie miało miejsce w klubie samorządo-

wym w Chrząstowicach w środę, 4 grudnia br. Była to 

siedemnasta edycja piernikowej akcji. Świąteczne sma-

kołyki przed świętami trafiły do seniorów i osób              

starszych z terenu gminy Chrząstowice.  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym 

udział w naszej akcji za zaangażowanie, a chrząstowic-

kiej piekarni oraz firmie Plada Sp. z o.o. za wsparcie 

organizacyjne.  

 Zdjęcia oraz relacje medialne z wydarzenia 

można śledzić na profilu gminy Chrząstowice na              

facebooku oraz w aktualnościach na stronie 

www.chrzastowice.pl 

ŚWIĄTECZNE DEKOROWANIE  

 Mieszkańcy gminy Chrząstowice i okolic        

poznawali najnowsze trendy w przystrajaniu domu na 

święta. Pokaz stroików i bożonarodzeniowych deko-

racji, który odbył się 10 grudnia 2019 r. w klubie  

samorządowym w Chrząstowicach przeprowadził 

Patryk Ziaja z "Ogród Inspiracji & Flora". Organiza-

torem wydarzenia był Urząd Gminy Chrząstowice we 

współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-

czego. Zdjęcia z pokazu dostępne są na profilu Gmi-

ny Chrząstowice na facebooku oraz na stronie 

www.chrzastowice.pl Anna Kurc 
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Małgorzata Jagos   

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu w ramach projektu pn. „Radość z rozwoju współpra-

cy na pograniczu czesko-polskim” 

W listopadzie br. zakończono inwestycję związaną z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz remontem 

wjazdu przy Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu. Inwestycja o wartości  

501.102,00 zł została dofinansowana w wysokości 40 % w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-

Polska. 

 

Projekt pn.: „Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice. 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki 

W listopadzie zakończono także inwestycję dot. budowy 16 latarni przy ul. Polnej, ul. Głównej, ul. Sosnowej, ul. 

Świerkowej, ul. Podleśnej i ul. Konwalii w Niwkach. Wartość inwestycji wyniosła 159.941,48 zł. 

Przebudowa wodociągu gminnego o nową sieć wodociągową Suchy Bór – Lędziny 

W grudniu zakończona została inwestycja związana z rozbudową wodociągu gminnego na długości 615 m i budową 

3 hydrantów. Teren inwestycji zlokalizowany został między ul. Dworcową w Lędzinach, a ul. Tartaczną (okolice)   

w Suchym Borze. Przebudowa wodociągu przyczyni się do zwiększenia zdolności dostaw wody pitnej do miejsco-

wości Lędziny i stworzy „pierścień wodociągowy” dla miejscowości Suchy Bór i Lędziny, tym samym poprawiając 

parametry fizykochemiczne dostarczanej wody. Wartość inwestycji to 165.151,50 zł i została w całości pokryta         

z budżetu Gminy Chrząstowice. 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej przy ul. Ks. Kubonia w Chrząstowicach 

Trwają roboty dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku ok. 160 m pomiędzy ul. Ozimską, a ul. 

Ogrodową w Chrząstowicach. Inwestycja wartości 95.713,79 zł pozwoli na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków z domów przyszłych mieszkańców ul. Ks. Kubonia. 

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni 

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach 

Zostali już wyłonieni wykonawcy przebudowy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni oraz ul. Szkolnej w Chrząstowicach. 

Zostały także podpisane z Wojewodą aneksy do umów na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządo-

wych po odbytych przetargach. Wartość przebudowy ul. Kolonia wynosi 924.700,00 zł, a dofinansowanie 

647.290,00 zł. Natomiast wartość przebudowy ul. Szkolnej wynosi 223.224,19, a dofinansowanie 156.256,93 zł.   

Na ul. Kolonia przygotowawcze roboty budowlane już się rozpoczęły i w miarę możliwości pogodowych będą          

kontynuowane przez okres zimowy, natomiast na ul. Szkolnej planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych           

w styczniu 2020 r. Obie inwestycje mają być zakończone do połowy 2020 roku.  

Modernizacja skweru na ul. Dworcowej 

Przy ulicy Dworcowej w Chrząstowicach powstało kolejne w gminie miejsce przystankowe. Ze skweru usunięto 

część rosnących tam drzew, posadzono nową roślinność, ustawiono ławki,  stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.  
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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 mnóstwa 

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

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

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

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

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

Regina Buhl 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu               

23 października 2019 r. zatwierdziła wysokość stawek 

podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2          

powierzchni - 0,86 zł (stawka dotychczasowa – 

0,84 zł), 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub         

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior             

i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni -

 4,74zł (stawka dotychczasowa – 4,66 zł), 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 

powierzchni - 0,37 zł (stawka dotychczasowa – 

0,36 zł), 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  

o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1398 z póź. zm.) i położonych na terenach, dla 

których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabu-

dowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,04 

zł (stawka dotychczasowa – 1,02 zł); 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej -   

0,75 zł (stawka dotychczasowa – 0,74 zł), 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 

19,59 zł (stawka dotychczasowa – 19,24 zł), 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,27 

zł (stawka dotychczasowa  – 8,13 zł),  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

w rozumieniu przepisów o działalności leczni-

czej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

4,85 zł (stawka dotychczasowa – 4,76 zł), 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego, tj.: 

 - rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni 

użytkowej – 8,02 zł (stawka dotychczasowa – 7,88 zł), 

 - pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni 

użytkowej – 5,05 zł (stawka dotychczasowa – 4,96 zł), 

3) wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 

1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka   

     dotychczasowa – 2 %). 

Podatniku! Jeżeli zmieniłeś adres, dokonałeś              

rozbudowy budynków, zakupiłeś nieruchomości lub 

użytki rolne, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić ten 

fakt w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy 

Chrząstowice (parter, pok. nr 2). 

STAWKI PODATKU W 2020 

Uchwałą nr X.70.2019. z dnia 23 października  2019 roku Rada Gminy Chrząstowice ustaliła roczne            

stawki podatku od środków transportowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Uchwalono mini-

malne podwyżki, średnio w wysokości 1,8 %. Przedmiotem opodatkowania  są samochody ciężarowe o dopuszczal-

nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie           

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. 

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą               

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Leokadia Król 
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ZASADY SPALANIA PALIW W PIECACH— 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 

Jacek Trojan 

 Mieszkańcy gminy Chrząstowice mogą oddawać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki            

Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2b (obok firmy CB, na terenie 

dawnej zlewni ścieków). Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie 

opłat za gospodarowanie odpadami.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny: 

- w poniedziałki od  11.00  do  13.00, 

- w środy od  15.00  do  17.00 

Jednocześnie informujemy, że w aptece w Chrząstowicach nie jest już prowadzona zbiórka przeterminowanych 

leków.  

GDZIE ODDAĆ PRZETERMINOWANE LEKI? 

Jacek Trojan 

 Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 

września 2017 r. przyjął uchwałę Nr XXXII/367/2017 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instala-

cji, w których następuje spalanie paliw. 

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która doty-

czy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i komin-

ków na paliwo stałe w województwie opolskim  od dnia 

1 listopada 2017 roku, a więc: 

 mieszkańców, 

 prowadzących działalność gospodarczą (kotły        

o mocy do 1 MW), 

 właścicieli budynków wielorodzinnych, 

 spółdzielnie, wspólnoty, samorządy lokalne. 
Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj paliw zakaza-

nych do stosowania, czyli co można spalać. Realizacja 

uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy 

jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić 

się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu 

życia. Przede wszystkim należy podkreślić, że zakazy          

i ograniczenia dotyczą całego roku kalendarzowego. 

Uchwała zakazuje stosowania: 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowa-

nych z wykorzystaniem tego węgla, 

 mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliwo 

uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 

 paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 

mułów lub flotokoncentratów węglowych, 

 paliw stałych produkowanych z węgla kamienne-

go, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniej-

szym niż 3 mm jest większa niż 15%, 
drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność wsta-

nie roboczym przekracza 20%. 
Jakie drewno można palić zgodnie z uchwałą? 

Przede wszystkim 

suche. Suszenie 

naturalne trwa od 

pół roku do kilku 

lat w zależności 

od wymiarów 

drewna i jego 

wilgotności wyni-

kającej z gatunku 

drzewa i pory roku, w którym drzewo zostało ścięte. 

Najlepsze gatunki drzew do palenia w kominku to: 

 dąb – pali się wolno i długo, posiada wysoką            

wartość opałową i dodatkowo nadaje się do wędzenia 

potraw, 

 grab – uchodzi za najlepszy opał, pali się długo             

i daje dużo ciepła, 

 jesion – to drewno, które zawiera mało wody już        

w stanie świeżym, a do tego schnie bardzo szybko, pali 

się długo i równomiernie, 
buk – ma wysoką wartość opałową. 
Należy unikać drewna drzew iglastych, które posiadają 

dużo żywicy, przez co zanieczyszcza piec plamami, 

tworzy dużo dymu i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz 

przewody kominowe. Spalanie wilgotnej biomasy pro-

wadzi do znacznej emisji szkodliwych dla zdrowia sub-

stancji; ponadto jest mniej wydajne energetycznie, gdyż 

część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie 

wilgoci. Wilgotnego drewna spala się nawet dwukrot-

nie więcej, co przekłada się na wyższe koszty ogrzewa-

nia. Im większa zawartość wody w drewnie opałowym, 

tym niższa temperatura spalania, a to oznacza brak cał-

kowitego spalania części lotnych – niespalone gazy 

uciekają przez komin do powietrza, a smoła i sadza 

osadzają się w kominie i na wymienniku kotła, obniża-

jąc dodatkowo jego sprawność i przyspieszając korozję. 

Jakie sankcje grożą za niedostosowanie się do 

uchwały antysmogowej? 

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postano-

wień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa 

ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie prze-

strzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych 

w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podsta-

wie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 

Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 

zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można 

nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn 

wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch 

lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem 

uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie 

art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie             

aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor 

Ochrony Środowiska. 

 



 

 
październik-listopad-grudzień 

- 6 -  

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

Barbara Wyrwas 

PRZYCHODNIA PANACEUM INFORMUJE 

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIWEK 

ZMIANY W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE 

Barbara Wyrwas 

Iwona Sachanbińska 

Zmiana ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach  

na których znajdują się domki letniskowe 
 Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na 

właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniający utrzymanie 

czystości i porządku. 

 Zgodnie z uchwałą Nr XII.85.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. ryczałtowa stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedy-

nie przez część roku od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie: 

 160 zł, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, 

 320 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 

(opłata podwyższona). 

 Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie 

płatności. 

 W związku z przeprowadzoną w 2017 roku mo-

dernizacją gruntów i budynków główna funkcja niektó-

rych domków letniskowych w miejscowości Niwki 

została zmieniona na funkcję budynków mieszkalnych 

– jednorodzinnych. 

 Z uwagi na brak spójności funkcji budynków 

wskazanych przez właścicieli  domków letniskowych       

w Niwkach w „deklaracjach o wysokości opłaty               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi”                       

i w „informacjach o nieruchomościach i obiektach bu-

dowlanych -IN-I” oraz „załączniku ZIN-1 do informa-

cji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – da-

ne o przedmiotach opodatkowania podlegających opo-

datkowaniu” należy podjąć działania mające na celu 

wprowadzenie spójności w obu w/w dokumentach. 

 Właściciele nieruchomości, których dotyczy              

w/w zmiana i którzy w deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, 

że na nieruchomości posadowiony jest domek letnisko-

wy i ponoszą opłatę ryczałtową winni dokonać zmiany 

w części D.6 deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi i w konsekwencji 

ponosić opłatę ustaloną dla nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy (w wysokości iloczynu liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi). 

 Uregulowanie w/w formalności spowoduje            

naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi zgodnie z rzeczywistą funkcją budynku okre-

śloną w informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych. 

Przychodnia NZOZ Panaceum s.c. w Chrząstowicach ul. Polna 2b, informuje: 

Wkrótce uruchomiony zostanie Zintegrowany Informator Pacjenta — system prowadzony przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia: 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób             

odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Możliwości systemu będą coraz większe, dlatego z czasem 

zyskasz dostęp do jeszcze większej bazy przydatnych danych o swoim zdrowiu. 

W IKP znajdziesz informacje o:  

 miejscach, w których możesz się leczyć 

 receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich 

 wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz świadczeniach,              

których udzielono Ci w ramach NFZ 

 posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa 

 składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej 

 wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych 

 wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa wysokości płaconej składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po szczegółowe informacje do naszej Przychodni w Chrząstowicach. 

Gabinet stomatologiczny ,,Dr Kalina” w Chrząstowicach przy ulicy Polnej 2b 

Nasz zakres usług to: stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, protetyka, chirurgia,             

leczenie kanałowe pod mikroskopem, profilaktyka, wybielanie, implanty 

Rejestracja pod nr telefonu 530203279, www.drkalina.pl; FB - drkalina 

https://pacjent.gov.pl/
http://www.drkalina.pl/
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 Kampania społeczna 4U jest inicjatywą          

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego. Jej celem jest przedstawienie 

zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystą-

pienia ataku terrorystycznego Centrum Prewencji          

Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do 

poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym sa-

mym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli 

Każdy może być świadkiem takich wydarzeń. Bez 

względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy 

za granicą. Właściwa reakcja – zgodna z zasadą 

postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować 

życie 

po1  

Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania 

osób. 

Nigdy nie bądź obojętny. 

Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer 

alarmowy 112.  

po2  

Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź! 

Jeśli możesz – uciekaj! 

Nie wracaj na miejsce zdarzenia.  

Informuj mijane osoby o zagrożeniu.  

po3  

Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt                   

niebezpieczna, ukryj się! 

Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się 

od okien i drzwi. 

po4  

Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!  

Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi 

osobami.  

Pamiętaj! 

W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania          

pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.  

Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów!  

Pamiętaj!  

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym to TY jesteś              

odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich!  

Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje  

życie.  

Edukacyjne filmiki z instrukcją znajdziesz na stronie:  

www.4u.tpcoe.gov.pl 

KAMPANIA 4U-UWAŻAJ! UCIEKAJ! UKRYJ SIĘ! UDAREMNIJ ATAK! 

Kiedy i wobec kogo może zostać wszczęta procedura?  

Uruchomić procedurę zobowiązania osób uzależnionych do poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z art. 24 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, można gdy          

w związku z nadużyciem alkoholu dochodzi do: rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylania się 

od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, zakłócania spokoju lub porządku publicznego.  

Kto może złożyć wniosek ?  

Najlepiej gdy wniosek złożony jest przez członka najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak 

naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Należy jednak pamiętać, że problem alkoholowy zgłosić może każdy. Osoba 

lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się 

stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść 

apelacji od wydanego postanowienia sądowego. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do 

Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. Prawdziwym sukcesem jest nie tyle doprowadze-

nie do wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, ile 

rzeczywiste zmotykowanie osoby uzależnionej do rozpoczęcia leczenia i zmiany swojego życia.  

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO 

 Przypominany, że w Urzędzie Gminy Chrząstowice działa Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień        

z Telefonem Zaufania (pokój nr 7). W punkcie dyżury pełnią: 

- mgr Ilona Piniaś - psycholog, specjalista terapii uzależnień z doświadczeniem w uzależnieniach od substancji           

psychoaktywnych, w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 20.00, tel. 691855583, 

- mgr Iwona Bereziuk - psycholog, terapeuta uzależnień, z doświadczeniem w uzależnieniach od alkoholu, w każdy 

czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00, tel. 604580514 

Zadaniem punktu jest: diagnozowanie osób z problemami uzależnień, motywowanie ich do podjęcia leczenia           

odwykowego, udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania 

pomocy i powstrzymania przemocy.  

Punkt udziela również porad psychologicznych, szczególnie dotyczących wieku dorastania młodzieży, w tym             

problemów narkotykowych. Telefon Zaufania czynny w podanych wyżej godzinach pracy specjalistów. 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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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 zgonu 

 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 

 obowiązku meldunkowym, (cz. I – zameldowanie na pobyt stały i czasowy) 

 obowiązku meldunkowym, (cz. II – wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego) 

 zaświadczeniu o stanie cywilnym 

 zaświadczeniu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 

 W bieżącym numerze: obowiązek meldunkowy cz. III – obowiązek meldunkowy cudzoziemców, w kolej-

nych: m. in., transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą. 

OBOWIĄZEK MALDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 

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

on obywateli polskich oraz cudzoziemców. 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców polega na: 

- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego. 

Cudzoziemiec nie może przebywać w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo 

do pobytu w Polsce. 

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO CUDZOZIEMCA 

 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 w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce  (obywatele państw członkow-

skich Unii Europejskiej (UE) lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) -  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkowie rodziny takiego cudzo-

ziemca, jeśli zamierzają przebywać w Polsce ponad 3 miesiące); 

 najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce (obywatele pozostałych państw niż 

wyżej wymienione, którzy zamierzają przebywać w Polsce ponad 30 dni) 

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

ka, w samym urzędzie bądź przez internet. 

 Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego osobiście wymaga okazania ważnego dokumentu podróży, doku-

mentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski oraz 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 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 pod-

pis właściciel lokalu lub osoba dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (jeśli nie jest nią osoba meldująca 

się). Podpis ten potwierdza pobyt osoby meldującej 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 potwierdzeniem 

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

larza zgłoszenia pobytu stałego bądź zgłoszenia pobytu czasowego. Na formularzu musi złożyć podpis właściciel 

lokalu lub osoba dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu. Podpis ten potwierdza pobyt osoby meldującej 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  
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

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

mać 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 

dokumentów papierowych (potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu – odpis z księgi wieczystej lub wy-

ciąg 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 po-

byt 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. 

 Osoba nie będąca obywatelem UE lub EFTA nie może zameldować się przez internet, ponieważ musi okazać 

w urzędzie dokumenty zezwalające na pobyt w Polsce. 

Zameldowanie po urodzeniu dziecka 

 Obowiązek meldunkowy dla urodzonego w Polsce dziecka cudzoziemca, które będzie przebywać w Polsce 

dłużej niż 30 dni, jest realizowany z urzędu przy rejestracji urodzenia dziecka przez kierownika urzędu stanu cywil-

nego. Przy zameldowaniu z urzędu dziecko otrzyma numer PESEL. 

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO CUDZOZIEMCA 

 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). 

 Obowiązek wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego powstaje najpóźniej w momencie wypro-

wadzania się z tego  miejsca. 
Można wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego: 

 w urzędzie gminy miejsca tego pobytu 

 w urzędzie gminy miejsca nowego pobytu (przy zgłaszaniu zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego 

wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie – ponieważ można mieć 

jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego. Taka sama sytuacja występuje przy zameldowaniu w nowym 

miejscu pobytu czasowego, kiedy automatycznie następuje wymeldowanie z trwającego pobytu czasowego; 

zgłaszając zameldowanie na pobyt stały można jednocześnie zgłosić chęć wymeldowania z trwającego poby-

tu czasowego, a zgłaszając zameldowanie na pobyt czasowy można zwrócić się o wymeldowanie z pobytu 

stałego). 

 Dokonując zgłoszenia wymeldowania należy okazać ważny dokument tożsamości. Formularz zgłoszenia 

wymeldowania z 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 wymeldowanie 

realizowane jest przez pełnomocnika, należy złożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osobę wymeldowu-

jącą się. Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego podpisuje pełnomocnik. 

 Zgłoszenie wymeldowania jest realizowane niezwłocznie i jest bezpłatne. Po wymeldowaniu z  pobytu stałe-

go lub czasowego nie jest wydawane zaświadczenie o wymeldowaniu. Aby otrzymać zaświadczenie o wymeldowa-

niu, należy złożyć odrębny wniosek. 

 Zgłoszenia wymeldowania z 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 wymeldowania z pobytu stałego lub pobytu czasowego, załączyć dokument 

elektroniczny bądź odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego (np. pełnomocnictwo) i przesłać zgłoszenie 

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

 Wymeldowanie 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. 

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU/WYMELDOWANIU 

 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. 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
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 Współpraca Gminy Chrząstowice i czeskiej 

Gminy Zator trwa już od kilku lat. Cztery lata temu,             

6 grudnia 2015 r. przedstawiciele Gmin, Pani Salome 

Sykorova Starosta Gminy Zator oraz Wójt Gminy 

Chrząstowice Pan Florian Ciecior, podpisali porozu-

mienie o wzajemnej współpracy. 

 Współpraca Gmin jest bardzo owocna, obecnie 

realizowany kolejny wspólny projekt „Radość z rozwo-

ju współpracy na pograniczu czesko-polskim” 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643 i jest współfinan-

sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

 W ramach projektu dzieci wzięły udział             

w wydarzeniu sportowym, organizowanym przez cze-

skiego partnera. Dnia 12 października zorganizowano 

wyjazd do Czech na uroczyste obchody 10-lecia istnie-

nia klubu sportowego TJ Louczka w Zator. Uczestnicy 

wyjazdu mieli okazję wystartować w wielu lekkoatle-

tycznych konkurencjach, zdobyli mnóstwo nagród            

i przede wszystkim dobrze się bawili wraz ze swymi 

czeskimi przyjaciółmi. Dzieci miały okazję spotkać się 

mistrzynią świata oraz rekordzistką Czech w trójskoku 

Panią Sarką Kasparkową.  

 Jednym z głównych celów projektu jest stworze-

nie miejsca spotkań do realizacji aktywności. W tym 

celu ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę      

boiska wielofunkcyjnego w Dańcu. Stara murawa boi-

ska zmieniła się nie do poznania. Efekty działalności 

ekipy budowlanej można już obejrzeć w pełnej krasie. 

Wybudowanie boiska sportowego zakończyło tym sa-

mym pierwszy etap projektu. Miejsce spotkań będzie 

wykorzystywane podczas realizacji kolejnych działań 

w ramach projektu, a także dla potrzeb młodzieży 

szkolnej w Dańcu. Wiosną nastąpi uroczyste otwarcie 

obiektu przy udziale czeskich partnerów oraz                

mieszkańców gminy Chrząstowice.  

 Na rok 2020 zaplanowano wiele działań realizo-

wanych w ramach projektu „Radość z rozwoju współ-

pracy na pograniczu czesko-polskim” przy udziale  

organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Chrząstowice. Już w styczniu dzieci wyjadą na 

kurs narciarski do Czech. 

  Zdjęcia i relacje z wydarzeń można obejrzeć na 

facebookowym profilu projektu Radość 

(@projekt_radost_radosc), a także na profilu PSP z pp 

w Dańcu (@szkola.daniec).  

Jolanta Jokiel – koordynator projektu 

RADOŚĆ Z ROZWOJU WSPÓŁPRACY  

NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM 

Projekt pn.: „Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice. 
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 Konrad Wójcik, sołtys Debia, właściciel firmy 

budowlanej, który od lat wspiera różne przedsięwzięcia 

i inwestycje w gminie Chrząstowice, został wyróżniony 

"Magnolią Powiatu Opolskiego" w kategorii biznes.  

Konrad Wójcik jest przedsiębiorcą pochodzącym             

z Dębia. Od 2000 roku prowadzi firmę „Usługi budow-

lane K.S. Wójcik”. Firma specjalizuje się w budowie            

i wykończeniu budynków.   

 Konrad Wójcik jest jednym z tych ludzi, którzy 

mając więcej potrafi się podzielić i inwestować w mło-

de pokolenia w gminie, z której pochodzi. Jest nie tylko 

pracodawcą, ale także wielkim społecznikiem. W 2016 

r. wsparł budowę boiska sportowego w Chrząstowi-

cach. Dzięki zaangażowaniu osobistemu i finansowemu 

Pana Konrada chrząstowicka drużyna 1. FC Chronstau-

Chrząstowice może pochwalić się nowoczesnym sta-

dionem sportowym. W latach 2017-2019 Konrad Wój-

cik był głównym wykonawcą powstania szatni i zaple-

cza sportowego dla drużyny piłkarskiej 1. FC Chron-

stau-Chrzastowice. Powstały pomieszczenia dla zawod-

ników, pokój dla sędziego, natryski wraz z toaletami            

a także sala na cele szkoleniowe.  

 Jest też głównym inicjatorem i fundatorem boi-

ska sportowego w Dębiu, którego uroczyste otwarcie 

odbyło się w dniach 18-19 sierpnia 2018 r. W ramach 

prac został wyrównany teren, zamontowany system 

nawadniający, posiana trawa, zamontowane bramki, 

łapacze piłek za nimi oraz trybuny na 100 miejsc. Zbu-

dowana została też szatnia z natryskami, pomieszcze-

niami dla drużyn, sędziów oraz magazynkiem na sprzęt 

sportowy. Boisko jest ogólnodostępne dla mieszkań-

ców i młodzieży szkolnej, a swoje mecze rozgrywają 

na nim piłkarze drugiej drużyny (występują w B klasie) 

1. FC Chronstau Chrząstowice oraz zespoły młodzieżo-

we tego klubu,  a także piłkarze Unii Raszowa-Daniec. 

Poświęca swój czas i angażuje pracowników swojej 

firmy i dba o utrzymanie tego obiektu. 

 Od wielu lat Konrad Wójcik społecznie moder-

nizuje i remontuje przydrożne kapliczki i krzyże znaj-

dujące się na terenie parafii Dębie, do której należy. 

 Pan Wójcik aktywnie współpracuje z samorzą-

dem gminnym. Dzięki jego zaangażowaniu, finansom i 

współdziałaniu każdy realizowany przez niego projekt 

kończy się sukcesem i służy naszej społeczności. 

 W kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Radnego 

Gminy Chrząstowice.  

 Wójcik ściśle współpracuje i wspomaga także 

działalność strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej            

w Dębiu. Sam inicjuje różne wydarzenia, które odby-

wają się na terenie sołectwa Dębie. Doceniając             

zaangażowanie w rozwój wsi, w 2019 r. mieszkańcy 

Dębia powierzyli mu funkcję sołtysa.  

 Gala wręczenia nagród odbyła się w piątek,          

22 listopada br. w Prószkowie. Nagrody rozdano po raz 

piaty. Panu  Konradowi serdecznie gratulujemy,             

dziękujemy za współpracę i życzymy wszelkiej             

pomyślności! 

 Podobne wyróżnienia z rąk starosty opolskiego 

w poprzednich edycjach  otrzymali: Danuta Kampa, 

Heinrich Nyolt, Marian Staniszewski oraz Adelajda 

Pasoń.  

 

PROMOCJA KSIĄŻKI „EINFACH MIT DEUTSCH”  

 

KONRAD WÓJCIK WYRÓŻNIONY 

Anna Kurc  

 22 listopada 2019 r. odbyła się promocja książki 

„Einfach mit Deutsch” autorstwa nauczycielek             

z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem           

Przedszkolnym w Dębiu - Ingrydy Majnusz i Beaty 

Wasilewskiej. Wydawcą publikacji jest Dom Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej. W książce zebrane zostały 

materiały pomocne w nauczaniu języka niemieckiego.  

 Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo 

atrakcji. W czterech komnatach: muzycznej, kulinarnej, 

plastycznej i mody można było przekonać się, jak na co 

dzień prowadzone są zajęcia w języku niemieckim. 

Dodatkową atrakcją była prezentacja pracowni języko-

wej w "językowym misz-maszu", gdzie uczestnicy  

porównywali słówka w języku niemieckim i angiel-

skim. Na koniec na salę wjechał tort upieczony przez 

naszą nauczycielkę Joannę Sojkę i przedstawiający 

okładkę naszej publikacji – równie dobrze smakował, 

jak wyglądał.  PSP Dębie 
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ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 150-LECIA KOŚCIOŁA  

 

 11 listopada br. w kościele pw.                

Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowi-

cach obyła się Msza Św. z okazji jubileuszu 

kapłaństwa.  W 2019 r. dwudziestopięciolecie 

święceń kapłańskich obchodzi pochodzący            

z Chrząstowic ksiądz Klaudiusz Okon.            

W imieniu społeczności i samorządu gminy 

Chrząstowice najserdeczniejsze życzenia             

i gratulacje złożył Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior, Zastępca Wójta Daria Pawlak 

oraz Przewodniczący Rady Gminy Chrząsto-

wice Krzysztof Warzecha.  

 Ks. Klaudiusz Okon jest aktualnie             

duszpasterzem w parafii w Keiserslautern                 

w Niemczech. 

Anna Kurc 

 24.11.2019 r. o godzinie 9:00, miało miejsce 

uroczyste zakończenie roku jubileuszowego 150-lecia 

poświęcenia Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Lędzinach. W świątyni tej, 

od 150 lat Maryja otaczana jest szczególną czcią przez 

mieszkańców Lędzin, Chrząstowic, Suchego Boru oraz 

przybywających licznie pielgrzymów. Cudowny Wize-

runek Matki Bożej, który znajduje się w tej świątyni 

słynie z licznych łask i uzdrowień. Jej przepiękna twarz 

i cudowne błękitne oczy ,spoglądają do wnętrza serc, 

wszystkich tych, którzy nawiedzają ten kościół i proszą 

Madonnę o wstawiennictwo u Swojego Syna. Uroczy-

stej Mszy Świętej przewodniczył o. Albert Chmielow-

ski Dorociak, z zakonu szpitalnego św. Jana Bożego 

zwanych bonifratrami, z Krakowskiego konwentu.  

Liturgię koncelebrowali również ks. proboszcz Domi-

nik Rybol oraz ks. Antonii Grycan, który bardzo często 

sprawuje Eucharystię w tej świątyni. Kościół został 

ozdobiony 150 czerwonymi różami, symbolizującymi 

królewskość i szlachetność. Oprócz liturgicznej służby 

ołtarza z Lędzin, gościliśmy również lektorów z chrzą-

stowickiego kościoła parafialnego. W liturgii uczestni-

czyły również dzieci Maryi ze sztandarami. Uroczystą  

i podniosłą oprawę muzyczną zapewnili członkowie 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. 

Nasz gość o. Albert głosząc kazanie na temat Chrystusa 

Króla nie krył wzruszenia jak też, zachwytu dla Maryi  

i lędzińskiego kościoła. Jak powiedział „nawet nie-

wrzący patrząc na Jej Twarz może się w niej zakochać  

i skruszyć swe serce”. Kaznodzieja zwrócił również 

szczególną uwagę na św. Jana Pawła II, który swą 

wielkością nigdy nie przesłonił Tego, który jest          

największy-Chrystusa Króla, ale prowadził wszystkich 

do Niego. To właśnie o. Albert podarował lędzińskiej 

Świątyni relikwie św. Jana Pawła II – kroplę krwi z 

13.05.1981 r. - dnia zamachu na placu św. Piotra. Uro-

czyste wprowadzenie relikwii Naszego Rodaka miało 

miejsce 3 maja 2019 r., w czasie sumy odpustowej.  

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

październik-listopad-grudzień 

- 13 - 

 Uczniowie klasy ósmej w Dańcu chętnie poma-

gają potrzebującym. Działają prężnie na rzecz człowie-

ka słabszego i opuszczonego. Przez cały listopad zbie-

rali oni artykuły spożywcze, zabawki, ubrania i słody-

cze. W grudniu odwiedzili Dom Dziecka, gdzie obda-

rowali podopiecznych słodyczami i własnoręcznie zro-

bionymi kartkami świątecznymi. Siostrom z Leśnicy, 

które zbierają dla potrzebujących z Ukrainy, przekazali 

pozostałe dary. Pomoc słabszym, pokrzywdzonym 

sprawia, że mogą naprawdę nazwać się ludźmi. Nasi 

uczniowie chcą pomagać innym bez oczekiwania na 

korzyści, gdyż sprawia im to radość i nadaje głębszy 

sens. Miłosierdzie, zrozumienie i słuchanie drugiego 

człowieka pomagają ósmoklasistą odkryć i poznać sie-

bie. Uważają, że trzeba zawsze patrzeć na tych którzy 

mają gorzej. Pomaga im to doceniać to co samemu po-

siadają i wyzwala w nich chęć niesienia pomocy w 

miarę swoich możliwości. Wierzą, że to co wysyłają w 

świat, prędzej czy później do nich wróci. Wolontariu-

sze z danieckiej szkoły serdecznie dziękują wszystkim 

uczniom i rodzicom za szczodrość.  

 Nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie wraz           

z rodzicami z Publicznej Szkoły Podstawowej             

w Chrząstowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolny 

nr 3 w Dębskiej Kuźni, podobnie jak w ubiegłych           

latach włączyli się w akcję „Szlachetna Paczka”. 

Uzbierali pieniądze na zakup opału oraz zebrali mnó-

stwo produktów spożywczych i chemicznych. Finał 

akcji odbył się w weekend 7-8 grudnia 2019 r.  

Przedstawiciele wolontariuszy  

z PSP w Chrząstowicach  

z opiekunem p. Elżbietą Missa 

Ewa Lysek, Anna Kurc 

BO WARTO POMAGAĆ 

Kl. I, wych. Jadwiga Bednarska-Palej 

 Szkolne Koło Caritas z ZSP nr 3 w Dębskiej 

Kuźni wzięło udział w ogólnopolskiej akcji                 

"Tak, pomagam" i zbierało w sklepach żywność dla 

potrzebujących. 

 Bezinteresowna pomoc drugiej osobie to naj-

lepsza nauka człowieczeństwa! 

 

Kl. VIII wych. Barbara Paczkowska 

Kl. IV, wych. Jolanta Gawlyta 
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 30 października 2019 r. miała miejsce kolejna odsłona niemieckojęzycznego, gminnego konkursu recytator-

skiego dla klas I-III pt. „Der kleine Dichter”. Wydarzenie miało miejsce w klubie wiejskim w Dębiu. Marzena Misz 

– nauczycielka PSP w Dębiu, organizator i pomysłodawca tego przedsięwzięcia dołożyła wszelkich starań, aby             

konkurs był na wysokim poziomie. Zaproszeni goście i władze gminy, którzy zasiedli na widowni byli pod wraże-

niem umiejętności recytatorskich uczestników konkursu. Jury w składzie: Joanna Walewska- Biblioteka Austiacka, 

Martyna Halek - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ks. dk. Marek Dziony - Centralna Biblioteka Eichendorffa, 

miało "ciężki orzech do zgryzienia" przyznając nagrody. Wyniki przedstawiają się następująco:  

I MIEJSCE 

Magdalena Joszko - PSP Dębie z kolejnym wierszem autorstwa pani Marzeny Misz  

Hanna Nowak - ZSP Dębska Kuźnia 

II MIEJSCE 

Paulina Gregorczyk - ZSP Dębska 

Kuźnia 

Gabriel Łysy - ZSP Dębska Kuźnia 

III MIEJSCE 

Karolina Buhl - PSP Chrząstowice 

Wiktoria Szpont - PSP Dębie 

Tymon Reisig - PSP Chrząstowice 

Pozostali uczestnicy, którzy włożyli 

ogrom pracy w swe prezentacje re-

cytatorskie, również zostali docenie-

ni nagrodami przygotowanymi 

przez organizatorów i Dom Współ-

pracy Polsko-Niemiecki. Wszystkim 

gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 

Elisabeth Kampa 

 Z dnia 29.11. na 30.12. sale lekcyjne w Dańcu 

zamieniły się w tajemnicze komnaty oraz salę balową. 

To efekt kultywowanej od lat tradycji organizowania 

szkolnego noclegu w ostatni piątek listopada. Uczestni-

cy to uczniowie klas 4-8. Tematem przewodnim tego-

rocznego spotkania były wróżki i czarodzieje. Każdy          

z obecnych miał więc swoim strojem nawiązywać do 

tematu przewodniego. Na początek uczestnicy zostali 

podzieleni na grupy, po czym nastąpiła zabawa w pod-

chody po ciemnym korytarzu szkolnym i przyciemnio-

nych klasach. Uczniowie znakomicie poradzili sobie          

z rozwiązywaniem zadań. Ostatnim z nich było zapro-

jektowanie jednego damskiego oraz męskiego stroju na 

zabawę andrzejkową z różnych materiałów. Uczniowie 

wykazali się kreatywnością a wykonanie zadania spra-

wiło dużo radości. Po zakończeniu prac miał miejsce 

pokaz mody, gdzie można było zaprezentować             

zaprojektowane przez grupy stroje. Kolejnym punktem 

programu było odwiedzenie przez grypy tajemniczych 

miejsc: „Komnaty diabła” oraz „Sali operacyjnej”.  W 

każdej z nich również na uczniów czekały zadania do 

wykonania oraz odrobinka dreszczyku. 

 Po wzmożonym wysiłku umysłowym przyszedł 

czas na relaks. Najpierw uczniowie wzmocnili się           

zjadając kolację, po czym mieli możliwość skorzysta-

nia z wróżb andrzejkowych, przygotowanych przez 

klasy młodsze. Ostatnim punktem programu była            

dyskoteka andrzejkowa. Nie zabrakło też wspólnych 

zabaw w większym oraz mniejszym gronie w postaci 

gier planszowych oraz w karty. Tylko nieliczni tej nocy 

kładli się spać, większość uczestników nie zmrużyła 

oczu do rana. Po 12 godzinach uczniowie o  godz. 7.00 

rano opuścili szkołę nieco zmęczeni, ale na pewno     

zadowoleni. 

PSP Dębie 

KONKURS RECYTATORSKI W DĘBIU  
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 Ponad 70 uczestników wzięło udział                 

w tegorocznym trzecim Turnieju Badmintona. Zawody 

odbyły się w sobotę, 9 listopada 2019 r. w hali sporto-

wej w Chrząstowicach. Organizatorem wydarzenia 

było Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic. 

 Uczestnicy rywalizowali w kategoriach 

uwzględniających wiek, płeć i poziom zaawansowania. 

Na najlepszych czekały pamiątkowe statuetki oraz na-

grody. Turniej zaliczany był do rankingu Polskich 

Amatorów Badmintona. W secie towarzyskim zmierzył 

się Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior z posłan-

ką Violettą Porowską. 

Regina Jarosz 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ 

Anna Kurc 

TURNIEJ BADMINTONA PO  RAZ TRZECI 

            Niekorzystne zjawiska cywilizacyjne, choroby 

takie jak otyłość czy różnorodne, coraz to nowsze for-

my uzależnień wymagają od świadomych rodziców, 

nauczycieli i wychowawców stałej czujności. Placówki 

oświatowe tworzą programy profilaktyczne i w cało-

rocznych planach wychowawczych zawierają różno-

rodne działania prozdrowotne. Publiczna Szkoła Pod-

stawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu także 

takie programy tworzy, a ponadto w roku szkolnym 

przeznacza jeden cały tydzień na działania. Tydzień 

Profilaktyki w dniach 4 – 8 listopada br. miał bardzo 

ciekawy przebieg. Każdego dnia rozpoczynał się zebra-

niem całej szkolnej społeczności. Na początku prze-

wodnicząca samorządu szkolnego przedstawiała pro-

gram danego dnia – z których każdy poświęcony był 

innej problematyce – i krótko omawiała zagadnienie.           

I tak: poniedziałek – zdrowe odżywianie, wtorek – uza-

leżnienia, środa – przemoc i agresja, czwartek – bez-

pieczny Internet, piątek – cyberprzemoc.  Przewidziane 

harmonogramem zadania realizowano w różny sposób. 

Były przedstawienia i prezentacje dla wszystkich 

uczniów, tematy podejmowane w grupach wiekowych, 

klasach, indywidualnie. Przygotowywano smaczne       

i zdrowe przekąski, robiono plakaty i gazetki, wypeł-

niano karty pracy, tworzono dzieła plastyczne, brano 

udział w konkursach  – a przy tym podczas przerw za-

żywano zdrowego ruchu. Podczas trwania akcji obej-

rzano ciekawe filmy, wysłuchano wykładów, zespoły 

klasowe przedstawiały scenki ilustrujące podejmowane 

tematy, wzięto udział w warsztatach. Najstarsze klasy 

wzięły udział w badaniu ankietowym w ramach mię-

dzynarodowego projektu: „Poprawa czesko – polskiej 

współpracy  w walce z cyberprzestępczością”. Dzięki 

przystąpieniu szkoły do tego  programu uczniowie klas 

IV – VIII mieli możliwość spotkania z trenerem profi-

laktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzie-

ży w Internecie panem Mariuszem Madejem. Do 

uczniów najmłodszej i średniej grupy wiekowej jest 

skierowany projekt „Bądź kumplem – nie dokuczaj!”  

w ramach kampanii społecznej Cartoon Network 

KLUB KUMPLI.  Nawet przedszkolaki czynnie wzięły 

udział w działaniach realizując zadania opracowane 

specjalnie z myślą o nich. Realizowały takie tematy jak 

np. „Nie pal przy mnie, proszę!”, „Grupa bez przemo-

cy” „Necio”. Dodatkowo milusińscy uczestniczyli              

w kolejnych zajęciach wdrażających najmłodszych do 

systematycznego pielęgnowania jamy ustnej.  Szkołę 

odwiedziła także pielęgniarka środowiskowa, która  

rozmawiała z uczniami o bakteriach, wirusach, szcze-

pieniach ochronnych i… myciu rąk.  

 Efekty programu mają – oprócz tego, co zostało 

w głowach i sercach uczestników – także materialne 

efekty. Powstały zbiory przepisów na „Klasowe zdro-

we smakołyki”, opracowano „Kodeks kulturalnego 

ucznia”, wspomniane wyżej plakaty i inne prace pla-

styczne. Dzięki wielości i różnorodności form i metod 

realizacji tak ważnej tematyki uczniowie o ważnych 

sprawach dowiadywali się w ciekawy sposób, co sprzy-

ja przyswajaniu wiedzy i wyrabianiu pożądanych            

nawyków.  
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Tomasz Gawlas 

 

PIŁKARSKIE OSIĄGNIECIA MARTY PORADY 

SPORT SZKOLNY 

 18 października 2019 r. hala sportowa w Chrzą-

stowicach wypełniła się sympatykami piłki nożnej. Na 

boisku swoje umiejętności weryfikowali chłopcy ze 

szkół podstawowych z Dębia, Dańca, Dębskiej Kuźni            

i Chrząstowic. Mecze okraszone nieszablonowymi      

zagraniami i grą kombinacyjną były prawdziwą ucztą 

dla miłośników piłki nożnej. Po wyjątkowo zaciętych   

i emocjonujących spotkaniach, w których rywalizacja 

przebiegała w duchu fair-play, pierwsze miejsce             

wywalczyła drużyna z Chrząstowic przed szkołami         

z Dębia, Dańca i Dębskiej Kuźni.  

 7 listopada 2019 r. rozegrane zostały gminne 

zawody sportowe „Mały Olimpijczyk” w ramach roz-

grywek Szkolnych Związków Sportowych. Wydarzenie 

miało miejsce w hali sportowej w Chrząstowicach. Do 

rywalizacji przystąpiły szkoły podstawowe z Dańca, 

Dębia, Dębskiej Kuźni i Chrząstowic. Ponad 70 

uczniów i uczennic musiało zmierzyć się z szeregiem 

zadań wymagających od uczestników wyjątkowej koor-

dynacji ruchowej i zwinności. Przy licznie zgromadzo-

nej publiczności oraz obecności p. Wójta Gminy Chrzą-

stowice Floriana Cieciora, p. Zastępcy Wójta Gminy 

Chrząstowice Darii Pawlak, p. Sekretarz Gminy Chrzą-

stowice Brygidy Dulęby oraz p. Kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Elżbiety Kaliszan i 

wspaniałym dopingu, zawodnicy pokonywali wymyśl-

ne tory przeszkód walcząc o możliwość reprezentowa-

nia szkoły na szczeblu powiatowym. Po dwóch godzi-

nach zmagań zwycięzcy zostali wyłonieni. W rywaliza-

cji dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa w Dębskiej 

Kuźni, natomiast wśród chłopców zwyciężyła Szkoła 

Podstawowa w Chrząstowicach. Na koniec rozgrywek 

czekała na uczniów jeszcze wyjątkowa niespodzianka - 

wszyscy ucznio-

wie, którzy brali 

udział w zawo-

dach, zostali      

nagrodzeni            

medalami.  

 Choć kibiców piłki nożnej w naszej gminie nie 

brakuje, mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że 

najwyższą ligą w Polsce w jakiej mogą grać juniorzy to 

„Centralna Liga Juniorów” lub „Juniorek”. W tej wła-

śnie lidze posiadamy reprezentantkę naszej gminy               

15-letnią mieszkankę Dańca, Martę Porada, która         

początkowo szkoląc się w A-klasowej drużynie „UNIA 

Raszowa – Daniec” obecnie reprezentuje „KS UNIĘ 

Opole”. Z tym klubem w rundzie jesiennej w obecnym 

sezonie Marta zdobyła 7 miejsce mierząc się z klaso-

wymi zespołami południowej części naszego kraju  tj. – 

UKS SMS Łódź, UKS Staszówka Jelna, Górnik Łęcz-

na, Resowia Rzeszów, KS SWD Wodzisław Śląski, 

Borowianka Kraków, TS ROW Rybnik, 1 KS Ślęża 

Wrocław i KKS Zabrze. Ponadto Marta Porada gra 

również w Opolskiej III lidze kobiet w drużynie KS 

UNIA II Opole. Rundę jesienną drużyna ta zakończyła 

na 4 miejscu. W swojej dotychczasowej karierze                  

rozegrała już 89 meczów w których zdobyła 3 gole. 

Łącznie na boisku spędziła 7221 minut.  

 Jesteśmy dumni, że w naszej gminie są młodzi 

ludzie, fascynujący się piłką nożną, którzy reprezentują 

nas na najwyższym szczeblu. Marcie życzymy dal-

szych sukcesów, a jej szkoleniowcom z drużyny UNIA 

Raszowa – Daniec dalszych podobnych osiągnięć! 
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Elisabeth Kampa 

OBCHODY DNIA ŚW. MARCINA W DAŃCU 

SUKCESY KLUBU JUDO MIZUKA Z DAŃCA  

Michał Jokiel 

 W niedzielę, 10 listopada 2019 r., zawodni-

cy klubu Judo Mizuka z oddziału w Dańcu wzięli 

udział w VI Turnieju Judo o Puchar Burmistrza Biało-

łęki. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie. Zawody 

nie należą do łatwych, można śmiało powiedzieć że 

jest to jeden z najtrudniejszych turniejów dla dzieci. 

Pierwsze miejsce wywalczyła Magdalena Jaksy. Dru-

gie miejsce zajęła Paulina Grabowska a trzecie - Nadia 

Drozd i Olaf Kochańczyk. Emilia Niwergol, po nie-

zwykle wyrównanych walkach, zdobyła punktowane           

7 miejsce  

17 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyły się zawody 

Super Ligi Judo. Dzieci z klubu Judo Mizuka oddział 

Daniec zajęły następujące miejsca: Igor Dyga – 3, Pau-

lina Grabowska – 1, Paulina Kulas – 2, Magdalena 

Jaksy – 2, Aleksandra Muskala – 5, Szymon Cebula – 

3, Emilia Niwergol – 2, Tomasz Sklorz – 3, Julia Born 

– 1, Szymon Buhl – 3. Serdecznie gratulujemy               

i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć! 

Anna Kurc 

 8 listopada 2019 r. w Publicznej Szkole Podsta-

wowej w Dańcu zorganizowano obchody dnia Św. 

Marcina. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem         

w kościele o godz. 16.00. Z tej okazji przybyli do Dań-

ca również uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej 

szkoły z Krośnicy. Na czele pielgrzymki jechał Marcin 

na koniu, który prowadził uczestników do kościoła. 

Dzieci szkolne z PSP z pp w Dańcu przedstawiły             

scenkę  z życia Św. Marcina w języku niemieckim oraz 

śpiewały piosenki o Św. Marcinie w języku niemiec-

kim i polskim. Po nabożeństwie ulicami Dańca ruszył 

orszak z barwnymi, samodzielnie wykonanymi lampio-

nami. Wszyscy uczestnicy przeszli do klubu wiejskie-

go, gdzie czekał na nich poczęstunek – pyszny żur oraz 

rogale świętomarcińskie. Czas ten został spędzony      

w miłej i przyjemnej atmosferze.  

 W PSP z pp. w Dańcu został także ogłoszony 

konkurs na najpiękniejszy lampion świętomarciński. 

Inwencja twórcza dzieci i rodziców z roku na rok osią-

ga wyższy poziom, z czego ogromnie cieszą  się           

organizatorzy. 

 Od kilku lat w Dębiu, miejscowe koło 

DFK organizuje obchody św. Marcina. W tym 

roku, 10 listopada, o godz. 15.00 w dębskim 

kościele odbyło się nabożeństwo, a następnie ul. 

Wiejską w kierunku kapliczki św. Jana Nepomu-

cena wyruszył marciński orszak. Na przodzie w 

żołnierskim przebraniu, na koniu kroczył św. 

Marcin, który poprowadził pochód mieszkańców 

z lampionami na plac przy klubie wiejskim. Tam 

przy ogniu grzał się biedak, któremu szlachetny 

żołnierz oddał połowę swojego płaszcza. Potem 

każdy mógł się poczęstować rogalikiem. Zarów-

no w czasie przemarszu, jak i na placu, uczestni-

kom wydarzenia towarzyszyła Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta pod batutą Jacka Zganiacza.  

ŚW. MARCIN W DĘBIU 
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ZAJĘCIA KRAWIECKIE W CHRZĄSTOWICACH 

Małgorzta Strzelec 

 Z końcem listopada zakończyły się warsztaty 

krawieckie. Wzięło w nich udział kilkanaście pań, 

głównie z terenu naszej gminy. Spotykałyśmy się co 

dwa tygodnie, w Szkole Podstawowej w Chrząstowi-

cach. Okazuje się, że sztuka krawiecka wcale nie jest 

taka trudna, jak początkowo większości z nas się wyda-

wało. Zaczynałyśmy od najprostszych rzeczy czyli za-

poznania się z maszyną - które pokrętło do czego służy, 

nawijania nici na szpulkę, szycia różnymi rodzajami 

ściegów. Poznałyśmy różne rodzaje materiałów, igieł 

do nich, nici. Początki były trudne ale później poszło 

już z górki. Poszewki na poduszki, wszywanie zamków 

błyskawicznych różnymi sposobami, prosta spódniczka 

z koła – jednym wyszło świetnie, innym nie bardzo. 

Wsporniki do drzwi – proste ale efektowne, a na zakoń-

czenie ściągany sznureczkiem woreczek na drobiazgi,  

z podszewką. Usłyszałyśmy mnóstwo praktycznych 

porad i wskazówek od prowadzącej. Nasze umiejętno-

ści co prawda nadal nie są doskonałe, ale pierwsze lody 

zostały przełamane. Zaprzyjaźniłyśmy się ze swoimi 

maszynami i teraz już mamy odwagę do nich usiąść          

i próbować coś tworzyć samodzielnie. Krótko podsu-

mowując warsztaty można powiedzieć, że chociaż w tej 

chwili wszystko można kupić w sklepie, to jednak  

duma z samodzielnie uszytych rzeczy jest bezcenna.  

Po kolejnej porcji warsztatów żaden wykrój nam się nie 

oprze. 

 Zajęcia były częścią zadania publicznego pod 

nazwą „Misz-Masz-kulturalnie i twórczo spędzamy 

czas”, na które Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic 

otrzymało dofinansowanie z budżetu gminy Chrząsto-

wice w ramach dotacji na wsparcie w 2019 r. realizacji 

zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to bę-

dzie, co to będzie?” Jak to, co będzie? Halloween! 

Dzięki Pani Iwonie Bednarek- mieszkance Suchego 

Boru, wieczorem 30.10.2019 r. odbyła się wspaniała 

zabawa dla dzieci, które ucharakteryzowane na wszel-

kiej maści potwory i czarownice, chodziły pod opieką 

dorosłych opiekunów, prosząc o cukierki sąsiadów. 

 W międzyczasie, na boisku w Suchym Borze 

paliło się ognisko, przy którym czuwali dorośli 

„przebierańcy”. Spontaniczna zabawa, zwołana przez 

grupę znajomych na Facebook’u przerodziła się w im-

prezę dla ponad 30 dzieci. Temperatura bliska zeru 

oraz gęsta mgła nie przeszkadzała nikomu w dobrej 

zabawie. Dzieciaki będą miały co wspominać przez 

cały rok! 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy 

Bór oraz Rada Sołecka zorganizowały Andrzejki w 

świetlicy w Suchym Borze. Gry i zabawy dla dzieci 

przygotowały i przeprowadziły Pani Katarzyna Warze-

cha i Pani Agnieszka Kochańczyk. Były tradycyjne 

wróżby, lanie wosku, poczęstunek przygotowany przez 

rodziców. Wielką atrakcją, nie tylko dla dzieci, okazał 

się być pokaz perkusyjny, przygotowany i przeprowa-

dzony przez Pana Artura Bojarskiego – profesjonalne-

go muzyka, mieszkańca Suchego Boru. Utwory blue-

sowe, rockowe, przeplatały się z opowieściami i cieka-

wostkami muzycznymi opowiadanymi przez Pana Ar-

tura. Bardzo dziękujemy za organizację tej imprezy 

wolontariuszom i Radzie Sołeckiej, a uczestnikom za 

liczny udział!  

ANDRZEJKI I HALLOWEEN W SUCHYM BORZE 
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Książkowe nowości o świątecznej tematyce 

 
Agnieszka  Król 

Rafał Bartek 

 W sobotę 7 grudnia 2019 r. w Domu Kultury          

w Ozimku odbyła się premiera spektaklu muzycznego 

(Musicalu) o tematyce świątecznej w języku niemiec-

kim „Wenn Engel singen”. Był to finał projektu reali-

zowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim. Wzięło w nim udział 30 

dzieci z całego województwa, które w ciągu ostatnich 

miesięcy uczestniczyły w warsztatach teatralnych                 

i muzycznych. Projekt ten miał na celu przede wszyst-

kim umożliwienie dzieciom rozwoju swoich pasji:  

teatralnych i muzycznych, jak również zaprzyjaźnienie 

się z językiem niemieckim w życiu codziennym i wy-

korzystanie go w sztuce. Uczestnicy w trakcie warszta-

tów ćwiczyli pod okiem Ewy Magosz, Marka Stecko 

(Teatr A), Pauliny Magosz i Karoliny Osieckiej.            

W spektaklu występowały także przedstawicielki na-

szej gminy: Emilia Buhl, Hanna Rogocz, Wiktoria 

Piontek, Maria Bartek i Emily Bartek. Gratulujemy! 

„WENN ENGEL SINGEN” 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

 Szanowni Państwo, to ostatnie w 2019 r. 

„Nowiny biblioteczne”, jak ten czas szybko mija. 

 Niezmiennie zapraszamy Państwa do nas po 

ciekawą strawę dla ducha. Dzięki dotacji podmiotowej 

otrzymywanej z naszej gminy, możemy dokonywać 

zakupów nowości wydawniczych na bieżąco. Książki 

powoli nie mieszczą się na regałach, a wiele wartościo-

wych i ciekawych pozycji jeszcze nie zostało przeczy-

tanych. Praca z książką to nasz biblioteczny chleb        

powszedni, ale w naszym przypadku to nie wszystko. 

  

 Dobra współpraca ze szkołą podstawowa            

i przedszkolem w Chrząstowicach zaowocowała w paź-

dzierniku, listopadzie i grudniu kolejnymi ciekawymi 

spotkaniami. W tym miejscu zachęcam inne placówki 

oświaty gminy do nawiązania współpracy z nami. 

 W październiku uczniowie kl. I-III poznali           

historię życia i dzieła Leonarda da Vinci oraz historię 

lotnictwa na przykładzie dokonań braci Wright.          

W listopadzie nie zapomnieliśmy o urodzinach pluszo-

wego misia. Na uroczystość zaprosiliśmy przedszkolaki 

z przytulankami. Uczniowie szkoły odwiedzili Antark-

tydę i Arktykę i poznali losy ekspedycji na biegun    

kapitana R. Scotta i R. Amundsena. 

 Jeszcze przed mikołajkami, pojawił się u przed-

szkolaków Słoń Benjamin. Tym razem wcielił się            

w rolę pirata. Było to ostatnie spotkanie w tym roku dla 

naszych najmłodszych. 

 W grudniu pozyskaliśmy z Wojewódzkiej            

Biblioteki Publicznej w Opolu bardzo ciekawą wysta-

wę pt. „Wielcy stąd znane osobowości powiatu opol-

skiego” autorstwa Pani Ewy Dorosz. Wystawa prezen-

towana jest w Klubie Samorządowym. 11 grudnia br. 

nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Zgromadzeni goście        

z zaciekawieniem obejrzeli plansz, na których zgroma-

dzono biogramy ciekawych osobowości z całego           

powiatu opolskiego ziemskiego. 

 W miłej atmosferze podzieliliśmy się refleksja-

mi o potrzebie okazywania wdzięczności naszym            

społecznikom pracującym na rzecz małych ojczyzn           

i konieczności promowania ich pracy. 

 Zdjęcia  opisanych wydarzeń do obejrzenia na 

bibliotecznym Facebooku. 

  Godziny otwarcia biblioteki w okresie świątecz-

no-noworocznym znajdziecie Państwo na naszej stronie 

www.biblioteka-chrzastowice.pl, na Facebooku i tabli-

cy ogłoszeń. Zapraszamy. 

 Wszystkim mieszkańcom składamy serdeczne 

życzenia świąteczne: 

„PIĘKNA JEST RADOŚĆ W ŚWIĘTA, CIEPŁE SĄ 

MYŚLI O BLISKICH, 

NIECH POKÓJ , MIŁOŚĆ I SZCZĘŚĆIE OTOCZY 

DZISIAJ NAS WSZYSTKICH”. 

 I jeszcze gorący apel do poruszających się po 

naszych drogach pieszych i rowerzystów. Dbajmy         

o swoje bezpieczeństwo zakładając na nasze, niestety 

bardzo często, ciemne kurtki opaski odblaskowe lub 

inne odblaski! Rowerzyści - oświetlenie roweru po 

zmroku to obowiązek! Rodzice sprawdzajcie rowery 

swoich pociech, tych starszych też, czy mają sprawne 

oświetlenie. Tak niewiele trzeba, żeby być widocznym 

i bezpiecznym po zmroku!  

http://www.biblioteka-chrzastowice.pl
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WIEŚCI Z KRAINY DINOZAURÓW 

Biuro LGD Kraina Dinozaurów 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozau-

rów” z siedzibą w Ozimku (do roku 2015 mieściła się 

ona w Spóroku) działa od 2006 r. obejmując swym  

zasięgiem siedem gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, 

Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. 

Jej głównym wyróżnikiem jest współpraca trzech sekto-

rów: publicznego, gospodarczego oraz społecznego. 

W obecnej perspektywie finansowej stowarzy-

szenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 

2014-2020, której głównymi celami są: Wzrost konku-

rencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowi-

ska oraz Zwiększenie integracji i poczucia przynależno-

ści do obszaru objętego LSR. 

Od momentu podpisania umowy ramowej      

w lipcu 2016 roku do października 2019 LGD przepro-

wadziło 31 naborów, w których złożono 201 wniosków, 

w efekcie których podpisano 53 umowy na kwotę 4 485 

262,37 zł. Środki te zostały przeznaczone między inny-

mi na wsparcie rozwoju firm i wsparcie nowych dzia-

łalności gospodarczych, budowę i modernizacje obiek-

tów małej architektury, siłowni i placów zabaw, szla-

ków, ścieżek tematycznych, jak również renowację       

i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspierano rów-

nież tzw. „miękkie projekty” - cykle spotkań i warszta-

tów edukacyjno - integracyjnych dla mieszkańców, 

publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją 

dziedzictwa lokalnego, opracowanie i upowszechnianie 

wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno-

promocyjnych. LGD realizuje również projekty granto-

we: do tej pory w ramach trzech naborów wsparto 37 

podmiotów realizujących operacje polegające na orga-

nizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, doposażeniu 

podmiotów działających w sferze kultury oraz przewi-

dujących wsparcie atrakcji tematycznych.  

Oprócz naborów wniosków Stowarzyszenie 

LGD „Kraina Dinozaurów” prowadzi liczne inicjatywy 

aktywizujące lokalną społeczność, wśród których mo-

żemy wyróżnić coroczny spływ kajakowy Małą Panwią 

kończący się biesiadą informacyjno-promocyjną czy 

konkurs „Moja wieś – moje miejsce” dotyczący lokal-

nej historii, zwyczajów i niebanalnych osobowości. Na 

osobną wzmiankę zasługuje tegoroczny projekt 

„Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy”, wpisujący 

się w obchody 15 -lecia członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej, którego celem było docenienie najaktyw-

niejszych wiosek realizujących Program Odnowy Wsi       

i skutecznie pozyskujących środki unijne.  

Wśród działań LGD swe miejsce znalazły rów-

nież projekty współpracy realizowane przy udziale  

innych LGD, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Są to m. 

in.: „Dobre bo lokalne”, którego celem jest identyfika-

cja, promocja artystów ludowych zajmujących się ręko-

dzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produktów 

inspirowanych sztuką ludową. Projekt przewiduje po-

wstanie m. in. interaktywnej mapy twórców, katalogu 

oraz sklepu on-line. Kolejny projekt pn. „Od dziedzic-

twa do bogactwa” zakłada wzmocnienie aktywności 

społecznej oraz wielokierunkowy i innowacyjny rozwój 

obszaru. W jego ramach odbyły się warsztaty tematycz-

ne, wyjazd promocyjno-integracyjny, zostały wydane 

mapy, kalendarze, katalogi oraz gadżety promocyjne. 

LGD Kraina Dinozaurów odgrywa ważną rolę 

na obszarach wiejskich - jej działalność przyczynia się 

do wzmocnienia kapitału społecznego, tworzenia 

miejsc pracy, rozwoju infrastruktury oraz zachowania 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad 

aplikowania o środki w ramach organizowanych 

naborów oraz działań LGD można znaleźć na            

stronie internetowej www.krainadinozaurów.pl lub 

uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowac-

kiego 18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel.                    

77 4651213, 605 052 777. 

Spływy kajakowe—jedna z atrakcji Krainy Dinozaurów 

Mural na siedzibie biura  

Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów w Ozimku 
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SPOTKANIA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

Anna Buhl, Barbara Bartek 

SUKCESY ABSOLWENTÓW ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 

 Dominik Buhl - Laureatem Stypendium im. 

Johanna Krolla.  

 Uroczyste wręcze-

nie stypendiów odbyło się  

9 października 2019 r.        

w siedzibie Fundacji Roz-

woju w Opolu. Zarząd 

Fundacji po rekomendacji 

komisji przyznał stypendia 

63 osobom wybranym spo-

śród 97 kandydatów, któ-

rzy złożyli wnioski. Wśród 

nich znalazł się także        

absolwent Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego Nr 3   

w Dębskiej Kuźni,  Domi-

nik Buhl. Wyróżnienia 

przyznane zostały osobom 

zaangażowanym w działal-

ność Mniejszości Niemiec-

kiej, za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespoło-

we w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej          

i społecznej w roku szkolnym 2018/ 2019. Gratulujemy 

Dominikowi oraz jego rodzicom, życząc mu dalszych 

sukcesów! 

Dawid Bac Prymusem Opolszczyzny. 

 23 października 

2019 r. podczas Regio-

nalnego Święta Eduka-

cji odbyła się w Filhar-

monii Opolskiej uro-

czysta gala wręczenia 

wyróżnień  Laureatom 

Nagród i Stypendiów 

Marszałka Wojewódz-

twa Opolskiego          

w dziedzinie edukacji. 

Absolwent Zespołu 

Szkolno-

Przedszkolnego Nr 3 

w Dębskiej Kuźni, 

Dawid Bac, został Laureatem Nagrody, otrzymując 

tytuł „Prymusa Opolszczyzny”. Jest to ogromne wyróż-

nienie nie tylko dla Dawida, ale i dla jego rodziców 

oraz naszej szkoły. Gratulujemy oraz życzymy           

dalszych sukcesów! 
Barbara Bartek 

 Uczniowie ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni i w tym 

roku nie próżnują i chętnie uczą się języka niemieckie-

go również na spotkaniach pozalekcyjnych, tym bar-

dziej, że mają ku temu doskonałą sposobność, jaką jest 

trzymiesięczna obecność w naszej szkole praktykantki 

z Niemiec. 

 Dzięki temu udało nam się przeprowadzić ostat-

nio projekt związany z św. Marcinem. Jednego dnia 

dyskutując i bawiąc się językiem niemieckim upiekli-

śmy marcińskie rogale, by kolejnego podzielić się nimi 

z wszystkimi, którzy wzięli udział w orszaku św. Mar-

cina. Na to spotkanie przygotowaliśmy dodatkowo pio-

senkę w języku niemieckim, teatr cieni i oprawę mszy 

świętej. Wydarzenie uświetniła obecność Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice, za co raz 

jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy. 

 Poza tym przygotowaliśmy też wspólnie piosen-

kę i scenkę o adwentowych świecach na spotkanie z 

Mikołajem, która wszystkim obecnym pomogła nastro-

ić się adwentowo i przypomnieć sobie najważniejsze 

wartości związane z tym okresem, by z wiarą, nadzieją, 

miłością i pokojem w sercu przeżyć czekający nas czas 

Bożego Narodzenia, czego wszystkim życzymy. 
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ODWIEDZINY ŚW. MIKOŁAJA 

Barbara Bartek, Danuta Kacprzyk, Anna Kurc 

Daniec  

 Kto najbardziej czeka na przybycie Mikołaja? 

Odpowiedź jest prosta. Dzieci. W Publicznej Szkole 

Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu na 

przyjazd bohatera dnia oczekiwali z niecierpliwością 

nie tylko najmłodsi czyli przedszkolaki, ale również 

ósmoklasiści. Wszyscy zastanawiali się jak ten długo 

wyczekiwany gość dojedzie do naszej szkoły, gdyż 

aura tego dnia nie była sprzyjająca. Brak śniegu nie 

powstrzymał jednak Mikołaja przed przybyciem do 

Dańca. W progach szkoły miły gość pojawił się już      

w godzinach porannych. Uczniowie powitali Mikołaja 

z radością, a on obdarował każdego z nich paczką ze 

słodyczami i owocami. To nie był jednak koniec atrak-

cji, które tego dnia czekały na naszych wychowanków. 

Autokar zawiózł ich do parku wodnego w Tarnowskich 

Górach, gdzie spędzili dwie godziny na beztroskiej 

zabawie. Wszyscy zgodnie uznali, że był to wspaniały 

6 grudnia.  

Dębska Kuźnia 

 W piątek 6 grudnia gościliśmy w szkole w Dęb-

skiej Kuźni św. Mikołaja, który przybył do dzieci w 

asyście aniołów. Mikołaj przywiózł ze sobą słodkości 

oraz zaprosił dzieci wraz z wychowawcami do kina. 

Jako podziękowanie uczennice klasy pierwszej zaśpie-

wały naszemu dostojnemu gościowi piosenki. Mikołaj 

obiecał, że odwiedzi nas znów za rok. Wizyta Mikołaja 

przebiegła w przyjemnej, świątecznej atmosferze.         

Z kolei 7 grudnia na spotkanie ze świętym Mikołajem 

zostały zaproszone całe rodziny. Był poczęstunek, dla 

wszystkich uczestników, a dzieci otrzymały od św.  

Mikołaja upominek. Nie zabrakło też pięknych          

artystycznych występów, w których główne role           

odegrali uczniowie szkoły w Dębskiej Kuźni.  

Dębie 

 Święty Mikołaj spotkał się także z mieszkańca-

mi Dębia. Oczywiście największą radość sprawił         

najmłodszym. Przedświąteczne spotkanie zorganizował 

sołtys i rada sołecka 
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DŁUGO WYCZEKIWANY GOŚĆ 

 

 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE 

 

 Okres przedświąteczny, to w naszym przedszko-

lu czas intensywnych przygotowań. Staramy się na 

różne sposoby przekazać dzieciom bożonarodzeniowe 

tradycje i obyczaje. 

 Wszystko zaczyna się już na początku grudnia, 

kiedy to zaczynamy piec pierniki. Oprócz dzieci, zaan-

gażowany jest cały personel przedszkola oraz rodzice. 

 Sygnałem zbliżających się świąt jest spotkanie   

z Mikołajem. W tym roku wychowankowie otrzymali 

od niego list z zaproszeniem na spotkanie w kinie         

Meduza oraz na wspólne obejrzenie bajki. Na koniec 

Mikołaj obdarował dzieci prezentami. 

 Choinka, bombki, prezenty, aniołki to główne 

motywy przedświątecznych prac plastycznych. Przed-

szkolaki wykonują z wielkim przejęciem świąteczne 

ozdoby, stroiki, kartki z życzeniami dla najbliższych. 

Bardzo ważnym elementem jest wspólne ubieranie 

choinki. Wraz z nauczycielką maluchy i starszaki deko-

rują drzewko przygotowanymi wcześniej ozdobami. 

 Święta w przedszkolu to przede wszystkim nau-

ka śpiewu tradycyjnych kolęd, ale i mniej znanych  

pastorałek. Na wspólną wigilię przygotowywane są 

jasełka, gdzie pociechy mogą zaprezentować nie tylko 

swoje zdolności aktorskie jak również umiejętności 

muzyczne oraz taneczne.  

 Magia świąt udziela się każdemu, ale maluchy 

przeżywają Boże Narodzenie najmocniej. To dla nich 

ważny czas, po którym zostają najpiękniejsze wspo-

mnienia. Warto więc zadbać, żeby były wyjątkowe. 

 Co my dorośli możemy podarować swojemu 

dziecku zamiast drogiego prezentu? 

uściski i pocałunki- nigdy ich za wiele, 

nasze kolana-najlepsze miejsce do rozmów, wspólne-

go czytania, opowiadania, 

wspólne posiłki- pozwalają poczuć domowe ciepło          

i skupić się na sobie wzajemnie, 

czas- bezcenny dar pozwalający poczuć się ważnym, 

poczucie humoru- pozwala zrelaksować się i wzmoc-

nić rodzinne więzi. 

 Pogodnych i radosnych, rozbrzmiewających 

śmiechem dzieci, Świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku życzą dzieci i personel        

z Przedszkola w Suchym Borze. 

 Jeden powie – „dzień jak co dzień”, a jednak w naszej Ochronce od same-

go rana panowała niezwykła atmosfera. Dzieci przychodziły jedno po drugim 

nieco podekscytowane. Niektóre pełne radości, gdyż w nocy ich domy nawiedził 

już ten długo wyczekiwany Gość. Inne jeszcze pełne nadziei i niepokoju. W po-

wietrzu wyczuwało się iście gorącą atmosferę. Czerwone czapeczki z białym 

pomponikiem, a niektóre nawet z białą długą brodą nie pozwalały nikomu zapo-

mnieć. Tak, to właśnie dzisiaj jest ten dzień – Świętego Mikołaja.  

 Niektórzy spotkali Go już w kościele w czasie porannych rorat jednak 

czekaliśmy, aż odwiedzi nas w naszej Ochronce. Do tego niezwykłego dnia przy-

gotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu. Każde dziecko szlifowało wierszyk dla 

miłego gościa, a wszyscy wspólnie, ile sił przygotowywaliśmy radosne piosenki, 

ku jego czci. Każde dziecko starało się być jak najgrzeczniejsze, mając nadzieję, 

że odpowiednie zachowanie przyczyni się do otrzymania upragnionego prezentu. 

Jednak poznając historię biskupa Mikołaja żyjącego niegdyś na ziemi tak jak 

każdy z nas uczyliśmy się, że tak naprawdę to każdy może być jak święty Miko-

łaj. Dzieje się tak, kiedy potrafimy dzielić się z innymi tym co posiadamy. Dawa-

nie siebie, to najpiękniejszy prezent, dobroć okazana drugiemu człowiekowi lśni 

o wiele bardziej niż złoto i żadne klocki „Lego”, ani lalki „Lol” nie są w stanie 

przewyższyć tego daru. 

 Po długim nasłuchiwaniu i wyczekiwaniu przybył wreszcie upragniony 

św. Mikołaj. Dzieci przepięknie powiedziały przygotowane wierszyki, nawet te 

najbardziej nieśmiałe w obecności tego miłego Świętego przełamały swój wstyd. 

Nikt się nie bał i nie płakał. Wszyscy wesoło i głośno, z całego serca Mikołajowi 

zaśpiewali. Każdy oczywiści otrzymał podarek i mógł zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie. Wszyscy wielce uradowani św. Mikołaja pożegnali. Dziecięca ciekawość 

nie mogła się powstrzymać, od zerknięcia przez okno, w którą stronę św. Mikołaj 

podąży, niestety jednak żadnych śladów nie dało się dostrzec. Może więc jednak wyszedł przez komin…        

Siostry 
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 Jejsiyń juz mijoł, cas do Godów sie sykować. Po 

sklepach i marketach pojejźdźić się, coby pokupić co 

tam trza na Wilijoł no i cołke Świynta. Nołwiynksoł 

zgryzota je z gysiynkoma. Bajtlom dogodzić tera to juz 

nie je tak ajnfach. Co sie te Dzieciątko musi nastarać, 

natrołpić! Wszystko tera łoschodzi sie ło to, wto wiela 

moł w kabzie i wto lepse nasykuje Świynta. Dołwni, co 

pamiyntają wszyjscy 60 plus to tak bogato nie bóło.            

W sklepach - tam niewiela sło kupić, wiyncyj na wol-

nym handlu w ŁOpolu, ale piyniyndzy za wiela ludzie 

nie mieli. No, jak wto dostołwoł pakety  z Niymiec, to 

mioł trocha maśketów i jakoł gracka dloł bajtlów,        

pacek bołnkafeju cy tyz gywyrca do pierników (ale 

casym packi łokrołdali i co lepse rzecy wyciągali.           

A  wto? No, jakejsik łoni). My tyz casym  taki pacek 

łod ujka dostali, niekiedy dopiero po świyntach, ale 

uciechy bóło co niemiara, choć połowa rzecy  bóła  

wysiabrowanoł (wedug tego co nóm ujek pisoł!). 

Wszystko tak inacyj wóniało i do dzisiej to cujam. 

Apfelziny dzisiej  tyz juz tak nie woniają, jak choćby te 

co nóm łojciec przinosiół w packach z roboty (po jed-

nej w kozdej pacce). Choć casy bóły ciynske, jednak 

kozdy zakład staroł się fajne packi nasykować dloł 

dzieci swojich robotników. W nieftorych dómach to 

bóły jedyne gysiynki co Dzieciątko prziniósło. Na wsi 

to tak po prołwdzie do Wilije i zimy  ludzie sykowali 

sie juz łod  lata. Zboze poskludzali, pomóciyli, coby  

mąki na chlyb starcuło i na śrótka dloł świń i cołkej 

gołwiedzi. Wto mioł mało pola to musioł kupić mąka 

abo gotowe chlyb, a tego w sklepach zawse brakowało. 

Na kołołc mąka pszynnoł kupowało sie w sklepach 

pakowanoł po 5 kilo w hajsterkach (worki płócienne). 

 Kozdy łowoc i tyn co ślecioł, i tyn urwany ze 

stróma musioł być ususony abo w krałzach zawarzóny 

cy tyz na marmulada przerobiony. Bo tyz na Wilijoł na 

mołcka i na kompot susonego łowocu kozdoł gospody-

ni potrzebowała. Moja ołma to nóm bez zima na łobiod 

abo na wiecerzoł takoł mołcka warzuła, a do tego 

cołrne kluski. Do kozdego łobiadu warzuła kompot          

z banie, jak banie brachło to z tego susonego łowocu,               

a w niydziela mama łotwiyrała kraułza z kompotym.  

 Po zbozu, nołwazniejse bóły kartołfle. Jak uro-

sły sroge i kanc to sie wszyjscy radowali, bo starcuło 

jich az do lata i dloł ludzi, i dloł gołwiedzi. Gorzyj, jak 

wygnióły abo miały za sucho i nie porosły, to do         

niejednego dómu biyda zaglondała. Na stole we Wilijoł  

kartołfle tyz musiały być, no i kapusta z grzibóma abo 

z grochym. My mieli zawse kapusta z grochym i do 

dzisiej jom warzam, jak mie ołma naucuła. Kapusta 

kozdy dloł siebie sadziół na polu abo w łogródku coby 

mieć na jejsiyń do kisynioł. Dokupowało się jesce, bo 

tej swojej bóło mało. Sroge gówki ołma z mamą syko-

wały do poheblowanioł, papa heblowoł, a my z siostrą 

deptały. Do drugej becki mama wsołdzała małe gówki 

co jich niesło pokrązać , mocno pouciskała, posolóła           

i dodała małych kwaśnych jabek. Inacyj smakowała 

kisonoł kapusta pokrązanoł a inacyj te małe gówki. 

Wiela razy na wiecerzoł mama uwarzuła kartołfli          

w skórze (w łupinach), prziniósła 2-3 gówki kapusty 

kisonej, trocha masła my dołwali na kartłfel i pojedli, 

zołdyn godny spać nie soł i zołdyn nie narzykoł, a wie-

la to witaminy C bóło bez łykanioł tabletek.   

 Mak na makówka i kołołc abo strucla kupowało 

sie w sklepie abo na handlu. Trocha ołma sioła w bruz-

dach miyndzy kartołfloma jak jesce władze nie zakoł-

zały, ale niewiela tego bóło. Pierników mama napiykła 

juz przed Mikołajym coby mioł co do tytki wsadzić,             

a resta w srogym kofrze w izbie na górze cekała na 

Świynta. Piykło sie tys kejkse bez maszynka wyciskane 

i makrołny z płatków łowsianych. Bez adwynt wszyst-

ke te dobroci cekały na Dzieciątko. Wilijoł nie mogła 

być bez śledzi, a za tymi to mama musiała stołć w            

kolejkach, bo jak mało prziwióźli do sklepu, to jyno po 

dwa sprzedołwali. To bóły mocno solone śledzie z bec-

ki i musiały sie mocyć ze dwa dni we wodzie. Potym 

mama warzuła do nich tonka i zalywała, tak musiały 

aby 2 dni zajś postołć, potym nakroła do nich  jesce 

kisónych łogórków i dała połra łesków śmietónki. Jak 

zajś śledzi wiyncyj dostała kupić to robióła jesce           

rolmopsy. Ryby na Wilijoł u nołs w dóma to sie jadło 

dopiyro, jak starsoł siostra jejździóła do skoły w Łopo-

lu, to zawse w sklepie rybnym jakołś ryba wystoła. 

Nołcanścij to bół halibut abo dorsz. W piyrse Świynto 

my jedli na łobiołd to co z Wilije łostało, a na druge 

bóła gańś, bo zawse jednam ołma łostawiała na Gody.  

 A co nóm Dzieciątko przinosióło? Nołcańścij to 

co ołma i mama uśtrykowały i usóły. Ołma śtrykowała 

rankawicki i zekle, sóła ślafancugi z parchanu, fortuchy 

z kartónu. Mama śtrykowała cołpki, sialiki i pulołwry. 

Wołna my mieli łod nasych dwóch łowców. Mama 

wojzióła surowoł wołna do grymplowanioł do Antonio-

wa, potym ją śpinowała (przędła na kołowrotku),            

farbióła, my sfijały na kulki. Z grubsej, gorsej wołny 

ołma śtrykowała zekle dloł całej rodziny.  W wiecory 

bez całoł jejsiyń miały co robić coby do Godów             

zdązyć. Zawse przed Godóma traciół sie wózyk dloł 

lalek i same pupki (lalki). Potym pod choinkóm tyn 

wózyk zajś stoł, ale z nowymi zołgowkóma a pupki 

miały nowe łoblecynie. Z gracków to my dostołwały 

gry plansowe, ksiązecki, jakiś balik (piłka). Na                

talyrzach pod choinką ( dloł kozdego w dóma mama 

stawiała talyrz)  kozdy mioł połra pierników, połra 

cukierków, jabko i jak Dzieciątku udało sie dostać to 

jesce apfelzina.   

 Papa z ołpą sykowali w lejsie drzewo na zima. 

Ujek mioł konie to prziwióz te drzewo. Potym musieli 

je porznąć na klocki i to zwykłą  piółką. Krajzejga papa 

kupiół dopiyro po śmierci ołpy. Nołwiyncyj drzewa 

narąboł ołpa, bo papa robiół w cegelni i niy mioł tela 

casu. Z siostrą  my pomołgały ołpowi ukłołdać drewka 

w sopie, a ołpa bół bardzo akuratny i śtaple musiały 

być rowne jak pod snurkym. Ołpa  znoł las jak swoja 

kabza i zawse znołd fajny świyrcołk na choinka,           

a dziyń przed Wiliją na sonkach jom  prziwojziół do 

dóm. We Wilijoł z rana ołma piykła kołołc z syrym, 

makym i z posyką abo z apfylmusym. My, dziołchy 

strojóły choinka, ołpa nanosiół drzewa i popucowoł 

wszystke nase trzewiki. Jesce my mamie pomógły po-

krołć zymły na makówka i poleku sykowali sie wszy-

scy do wiecerzy. Jak papa przisoł z roboty, to jesce 

SYKOWANIE DO GODÓW 



 

 

Adelajda Pasoń 
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ZAPROSZENIE NA KONCERT 

Adelajda Pasoń 

SPOTKANIA ZE ŚPIEWEM LUDOWYM W DĘBSKIEJ KUŹNI 

nanosiół wóngloł do kuchnie i do izbów. Jak sie wszyj-

scy pokompali i fajnie łoblykli, stół przisykowali to juz 

bół wiecór i na wiecerzoł cas, bo gwiołzdka  juz świy-

cióła. Dwiyrzi w siyni sie zapiyrało na kluc, coby          

zołdyn nie wlołz i we wiecerzy nie wadziół, bo to 

wrózóło śmierć w dóma. Łod stoła zołdyn nie podwoł-

zół sie łodynjś aze wszyjscy pojedli. Jak dzisiej bajtlom 

je ciynzko przi stole we Wilijoł wysiedzieć, tak my          

z siostróma tyz nie mógły sie docekać kiedy pójdziymy 

do izby dzie stoła choinka i łobejrzeć co przinósło 

Dzieciątko.  

 Dzieci banom zawse take jaki je świat dołokoła. 

Nase pokolynie wychowane w tamtym wieku radowało 

sie małymi rzecóma bo niewiela bóło w sklepach,           

niewiela my widzieli, bo choć jejździyli my na wyciec-

ki ze skoły, to przeca w całej Polsce bóło tak samo, abo 

i gorzij. Terołzki bajtle jejzdzą po całym świecie,             

dołokoła tołwaru kupa, to wyscuwają łod łojców corołz 

wiyncyj, choć w jejich izbabach graków  tela, ze prze-

lyjś nie idzie. Jednak Gody, te Nołgodniejse ze Świąt          

i dloł nasych wnuków mają ta magicnoł moc i łoni tyz 

radują sie na Dzieciątko tak jak my piyrwyj.  

 W Dębskiej Kuźni odbyło się kolejne, szóste już 

spotkanie śpiewaków ludowych,  osób muzykujących i 

sympatyków.  30 września br., pomimo brzydkiej w 

tym dniu pogody, przybyło 25 osób. Spotkanie prowa-

dziła Pani Iwona Wylęgała. Tym razem motywem prze-

wodnim śpiewanych pieśni były zaloty oraz zawiedzio-

na miłość. W sali OSP zabrzmiała muzyka i śpiew. Był 

też czas na krótką prezentację wspólnej publikacji, czy-

li książki Georga Stacha „Dębska Kuźnia. Wspomnie-

nia z górnośląskiej wsi” oraz  „Rolniczego słownika 

gwarowego ziemi zębowickiej” autorstwa Doroty 

Wons, która była obecna wraz z mężem. Państwu Wons 

bardzo spodobała się atmosfera spotkania i zapewniali, 

że przyjadą na każde kolejne. Przyjechał również Pan 

Jerzy Kaufmann z gminy Kolonowskie, który  kompo-

nuje i śpiewa pieśni w gwarze śląskiej. Nagrał płytę z 

kolędami „Godne śpiywki. Kolędy i pastorałki po ślą-

sku.” Jest także autorem książek „Kwiaty na hasioku” i  

„Na ołminym placu. Bojki dlo Hanika”. 

 Proboszczowi parafii Dębie, księdzu Antonie-

mu, przy okazji  wspólnie z nami spędzonego popołu-

dnia, Pani Maria Kwiecińska wręczyła skarbonę z dat-

kami zebranymi przez Koło DFK w Dębskiej Kuźni. 

Dokonano komisyjnego jej  otwarcia i przeliczenia za-

wartości. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na 

odnowienie znajdującego się na cmentarzu w Dębiu 

rodzinnego grobu Josepha Trojana  dawnego nauczy-

ciela i organisty. Pomnik ten ufundowany przez daw-

nych parafian jest zabytkiem, ma ciekawą i niepowta-

rzalną formę, przetrwał dziejowe zawieruchy. Wskaza-

ne jest, aby również obecne pokolenie  zadbało o na-

grobek, by przetrwał jako świadectwo wdzięczności dla 

przodków, którzy byli przed nami. Państwo Trojan 

mieli tylko córkę, która młodo zmarła, nie ma więc 

potomków, którzy by się tym zajęli.  

 8 grudnia 2019 r. odbyło się adwentowe spotka-

nie, podczas którego wystąpiły dzieci, przygotowane 

podczas tzw. Samstagkurs. Była też okazja do wspólne-

go śpiewania świątecznych piosenek i kolęd.  

 Wszystkim, łącznie z Panem Florianem Ciecio-

rem—Wójtem Gminy Chrząstowice, Panią Darią Paw-

lak – Zastępcą Wójta Gminy Chrząstowice i  sołtysem 

Mirosławem Żurkiem na czele, którzy znaleźli czas, 

aby go wspólnie spędzić z pieśnią i muzyką, serdecznie 

dziękują organizatorki spotkania.  

 Miło nam także poinformować, że nasz wspania-

ły, rodzinny duet, panie Maria Mika i Anna Smolczyk, 

wystąpił podczas koncertu „W tonacji Śląska”, który  

10 grudnia 2019 r. odbył się w Filharmonii Opolskiej. 

Gratulujemy i cieszymy się, że są Panie zapraszane,            

by swoim  pięknym śpiewem uświetniać regionalne 

wydarzenia.  

Marek Baron 

 DFK Suchy Bór zaprasza na koncert świąteczny, który odbędzie się 6 stycznia 2020 r. o godz. 14.00              

w Kościele  pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Suchym Borze. Wystąpią: Duet Aneta & Norbert oraz Silver Brass 

Quintet.  
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Danuta Podborączyńska  

 

 

Anna Imiełowska, Justyna Klyk 

ADWENTOWE DEKOROWANIE 

 
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden               

z najpiękniejszych dni w roku, dlatego w naszej przed-

szkolnej rodzinie przeżywamy go bardzo uroczyście. 

W nasz wigilijny dzień, który zorganizowaliśmy              

11 grudnia 2019 r., w każdej grupie i w całym przed-

szkolu od rana panowała radosna, ożywiona atmosfera. 

Świąteczne  dekoracje  w  całej  placówce,  dzie-

ci  w  galowych  strojach, wprowadzały nastrój oczeki-

wania  na  wyjątkowe, niecodzienne  wydarzenia.   O 

wyznaczonej godzinie w holu przedszkola zebrały się 

dzieci, personel oraz pani dyrektor, aby obejrzeć           

muzyczne jasełka w oparciu o metodę Batti Strauss, 

przedstawione przez grupę starszą i młodszą. Wspólny 

śpiew pięknych kolęd i pastorałek wprowadziły zebra-

nych w świąteczny nastrój. Po występach pani dyrektor 

złożyła  dzieciom, nauczycielom oraz pracownikom 

przedszkola najlepsze bożonarodzeniowe życzenia. 

Wszyscy zasiedli przy odświętnie nakrytych 

stołach, podzielili się opłatkiem, a następnie wspólnie 

zjedli dania, które kojarzą nam się z wigilijną wiecze-

rzą. Podczas posiłku cicho rozbrzmiewały kolędy.  

Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom 

znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz 

również, co najważniejsze wzmacniają bliskie               

i serdeczne relacje.  

Na zakończenie uroczystości każde dziecko 

znalazło pod choinką prezent. Czas upłynął w bardzo 

miłej i serdecznej atmosferze. 

 

WIGILIA I JASEŁKA W CHRZĄSTOWICKIM PRZEDSZKOLU 

  W niedzielę, 8 grudnia 2019 r., odbył się           

w danieckim klubie wieczór opłatkowy. Spotkanie or-

ganizowane jest corocznie przez uczniów i nauczycieli  

Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkol-

nym w Dańcu dla mieszkańców naszej wsi. W tym 

roku uczniowie wystąpili w bardzo wzruszającym           

i pouczającym przedstawieniu z którego wynikało, że 

nawet najdroższy i najmodniejszy prezent nie zastąpi 

miłości i uwagi najbliższych. W dobie ogólnego             

pośpiechu powinniśmy się zatrzymać, zastanowić             

i wybrać to, co w życiu jest największą wartością. 

Wszystko oprawione było kolędami i pastorałkami,            

a piękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spo-

tkaniu uroczysty i wyjątkowy klimat. Po artystycznych 

występach zaproszeni goście zostali poczęstowani  

słodkimi wypiekami, owocami i kawą. Wszystkim, 

którzy tak licznie przybyli na nasze opłatkowe            

spotkanie serdecznie dziękujemy i życzymy zdrowych  

i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.   

WIECZÓR OPŁATKOWY W DAŃCU 

Anna Kurc 

 22 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej 

w Dąbrowicach odbyły się warsztaty wykonywa-

nia wieńców adwentowych, które poprowadziła 

florystka z zamiłowania, Grażyna Fila. W ruch 

poszły bombki, gałązki iglastych drzewek, prze-

różne ozdoby, świece, klej i po paru godzinach 

wytężonej pracy powstały przepiękne adwentowe 

ozdoby. Warsztaty zorganizowało koło DFK           

Dąbrowice ze środków Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz 

dotacji z budżetu gminy Chrząstowice.   



 

 
Joanna Kasprzak-Dżyberti 
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 SUCHY BÓR ŚWIATOWĄ STOLICĄ NORDIC WALKING 

 Suchy Bór – mała miejscowość położona            

w pięknych sosnowych lasach, stała się światową stoli-

cą Nordic Walking 12 października 2019 roku! Dzięki 

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, 

przy dużym wsparciu m.in Gminy Chrząstowice, zosta-

ły zorganizowane dwie imprezy sportowe równocze-

śnie: IV Opolski Marsz Nordic Walking – impreza  

rekreacyjna, oraz Finał Pucharu Świata Nordic Walking 

World Cup 2019 – profesjonalna impreza sportowa,           

z udziałem zawodników z 5 krajów europejskich.  

 Puchar Świata Nordic Walking jest imprezą  

cykliczną rozgrywaną w wielu miejscach. W 2019 roku 

były to: Girona - Hiszpania, Kijów -  Ukraina, Saint 

Petersburg – Rosja, Savolinna  - Finlandia, Perpignan – 

Francja, Moskwa – Rosja, Niederanven – Luksemburg,  

i na końcu …. Suchy Bór- Polska! 

 Jak to się stało, że Suchy Bór stał się częścią 

Finału Pucharu Świata? Wszystko dzięki twórcy Nordic 

Walking – Marko Kantaneva z Finlandii, który w 2018 

roku przyjął zaproszenie Stowarzyszenia i bardzo doce-

nił jego pracę na rzecz popularyzacji tej formy rekrea-

cji/sportu w Polsce. To od niego wyszła propozycja 

organizacji zawodów sportowych o tak wysokiej, mię-

dzynarodowej randze. Sam Marko Kantaneva był rów-

nież gościem tegorocznej imprezy w Suchym Borze, 

przeprowadził rozgrzewkę i pokaz prawidłowej techni-

ki Nordic Walking. Dzień wcześniej, dzięki współpracy 

z Politechniką Opolską, Wydziałem Wychowania          

Fizycznego i Fizjoterapii, udało nam się zorganizować 

wykład Marko Kantaneva pt. „Nordic Walking – naj-

lepsza forma treningu i rekreacji”, w którym wzięło 

udział ok. 100 osób. 

 Rywalizacja podczas Nordic Walking World 

Cup 2019 odbywała się na trasie 5,27km, 10,55 km i w 

półmaratonie 21,09 km.  Startowały zespoły z Ukrainy, 

Rosji, Niemiec, Węgier, Republiki Czeskiej oraz oczy-

wiście, największa ekipa - zawodnicy z Polski. Nad 

prawidłowym przebiegiem imprezy i poprawną  techni-

ką czuwali profesjonalni sędziowie Polskiego Zrzesze-

nie Sędziów Nordic Walking, którzy dawali żółte kartki 

– ostrzeżenia za nieregulaminowe zachowania, ale   

również premiowali zielonymi kartkami najlepszych 

zawodników.  

 Dla Stowarzyszenia, jako organizatorów, bardzo 

ważny był IV Opolski Marsz Nordic Walking – impre-

za rekreacyjna na dystansie 5 km dla wszystkich osób, 

które lubią ruch na świeżym powietrzu, ale bez rywali-

zacji. Na starcie stanęło ok. 200 zawodników w wieku 

od 5 do 80 lat, w tym zespoły ze sklepu Decathlon 

Opole, z LGD Kraina Dinozaurów, wielu mieszkańców 

Suchego Boru i naszej gminy. Tutaj najważniejsza była 

dobra zabawa, spotkanie z innymi wielbicielami Nordic 

Walking. Każdy uczestnik dostał na mecie wspaniały 

medal pamiątkowy oraz możliwość udziału                   

w konkursie z wartościowymi nagrodami. 

 Cała społeczność Suchego Boru była zaangażo-

wana w przygotowanie do zawodów Nordic Walking: 

członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, Rada          

Sołecka, Strażacy z OSP Suchy Bór, mieszkańcy, lokal-

ni przedsiębiorcy - sponsorzy, jak również wielu na-

szych przyjaciół i znajomych z Opola i okolic. Bardzo 

wszystkim jeszcze raz dziękujemy! Otrzymaliśmy          

wiele gratulacji za perfekcyjnie zorganizowane zawody 

z Polski i zagranicy. BRAWO MY!   

 Podziękowanie należą się również władzom 

Gminy Chrząstowice, Samorządowi Województwa 

Opolskiego, Nadleśnictwa Opole, które zawsze nas 

wspierają finansowo i organizacyjnie w propagowaniu 

wspaniałej formy rekreacji, jaką jest Nordic Walking.  

 Równocześnie, zapraszamy w każdy weekend o 

godz. 10.00 na marsze do Suchego Boru. Oferujemy 

bezpłatny instruktaż i możliwość wypożyczenia kijów.  
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 KLUB SENIORA W CHRZĄSTOWICACH 

Barbara Szczęsny 

 Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. 

Aktywność społeczna osób starszych powinna utrzy-

mywać się również w późniejszych latach życia, a to 

dlatego, żeby człowiek czuł się potrzebny, akceptowa-

ny i przydatny. Idąc za potrzebami osób starszych To-

warzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim utworzyło 1.10.2019 r. Klub Seniora w klu-

bie samorządowym w Chrząstowicach, który ma służyć 

i zachęcić osoby starsze do aktywnego spędzania czasu 

wolnego. Chrząstowicki Klub Seniora jest placówką, 

która oferuje różne formy aktywności społecznej, fi-

zycznej i kulturalnej. Wśród tych form aktywności se-

niorzy mieli już okazję spotkać się z ciekawymi gość-

mi, którzy przekazali wartościową wiedzę o zagroże-

niach konsumenckich, uzależnieniami XXI wieku i 

związanymi z nimi zagrożenia oraz dowiedzieli się          

o przeciwdziałaniu upadkom i urazom u osób star-

szych, mieli również okazję poznać obsługę kompute-

ra, która jest bardzo ważna w obecnej dobie cyfryzacji.  

Oprócz spotkań seniorzy wyjeżdżali na wycieczki          

rowerowe do Parku Bajek i na siłownię do Suchego 

Boru oraz wyjechali na wycieczkę do Kamienia            

Śląskiego. Na zajęciach rękodzielniczych tworzyli stro-

iki okolicznościowe, bukiety z liści oraz ozdoby świą-

teczne. W ramach zajęć kulinarnych piekli pyszne cia-

steczka oraz robili dyniowy dżem. Na zajęciach sporto-

wych ćwiczyli, uprawiali nordic walking oraz mieli też 

zumbę. Na zajęciach edukacyjnych rozwijali logiczne 

myślenie i usprawniali swoją pamięć.  

 Bardzo ważną rolę w Klubie Seniora odgrywa 

integracja międzypokoleniowa, dlatego też seniorzy 

zaprosili na obchody św. Marcina dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Chrząstowicach, natomiast dzieci za 

Szkoły Podstawowej zostały zaproszone na warsztaty 

teatralne pt. „Pinokio”. Współpraca seniorów z młod-

szym pokoleniem prowadzi do integracji, co niewątpli-

wie ma pozytywny wpływ na seniorów, młode pokole-

nie oraz środowisko lokalne. Organizowane są także 

dla członków Klubu Seniora wspólne spotkania            

świąteczne i uroczystości okolicznościowe.  

 Klub Seniora swoim wielowymiarowym zakre-

sem działania przeciwdziała samotności i izolacji,            

a w ramach uczestnictwa w zajęciach seniorzy mogą 

liczyć na pomoc drugiego człowieka, co zwiększa           

zaradność życiową. Rozmowa, kontakt i przebywanie  

z drugim człowiekiem ma pozytywny wpływ nie tylko 

na seniora, ale także na całe społeczeństwo. 

 Zachęcamy do zobaczenia relacji Chrząstowice 

TV z działalności klubu seniora. Materiał dostępny jest 

na kanale You Tube oraz na facebookowym profilu 

Chrząstowice TV. Zapraszamy też do polubienia             

naszego fanpage na facebooku: „Seniorzy w Gminie 

Chrząstowice”.  

 Uczestnictwo w Klubie Seniora jest dobrowol-

ne, bezpłatne i niezobowiązujące. Klub Seniora jest 

otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach dopo-

łudniowych. Zapraszamy mieszkańców całej gminy! 

mailto:ug@chrzastowice.pl

