INFORMATOR

GMINY CHRZĄSTOWICE
Chrząstowice | Daniec | Dąbrowice | Dębie
| Dębska
Kuźnia | Falmirowice
| Lędziny | Niwki | Suchy Bór
Gazeta
samorządowa
Gminy Chrząstowice

Nr 1/2016

Egzemplarz bezpłatny

W numerze:

Wodzenie niedźwiedzia

Wieści ze szkół i przedszkoli

Turnieje niemieckojęzycznych
szkółek piłkarskich

Wyścigi kolarskie

Remont organów

Turniej tańca

Karnawałowe zabawy

Koncert charytatywny

ISSN 1730 - 6620

W Chrząstowicach
rozbrzmiały
wyremontowane
organy, str.12-13

Kultywowanie tradycji

Rozgrywki niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich,
str.10-11

Podzielili się
miłością,
str. 26-27

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA 2016
NIWKI

DĘBIE

DANIEC

FALMIROWICE

CHRZĄSTOWICE

DĘBSKA KUŹNIA
styczeń-luty-marzec
-2-

LĘDZINY

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

MISIOWE ODWIEDZINY

Sezon na wodzenie
niedźwiedzia w gminie
Chrząstowice rozpoczął się
16 stycznia w Niwkach.
30 stycznia niedźwiedź i jego
świta przechadzał się przez
Dębie, Falmirowice i Daniec.
W ostatnią sobotę karnawału,
6 lutego 2016 r., kolorowy
korowód przebierańców
przechadzał się ulicami
Chrząstowic, Dębskiej Kuźni
i Suchego Boru a dzień później – ulicami Lędzin.
Leśniczy, kominiarz,

policjant, cyganka, ministrant, ksiądz, listonosz, młoda para, lekarz i pielęgniarka
i wiele innych barwnych
postaci na czele z misiem
odwiedzali mieszkańców
swoich sołectw i wraz
z towarzyszącymi im muzykami, zapraszali do wspólnej
zabawy. Tańca z misiem nie
odmówiła żadna gospodyni,
bo ten, zgodnie z tradycją,
wróży pomyślność i szczęście na cały rok.
Za wesołe odwiedziny
mieszkańcy odwdzięczali się
poczęstunkiem, słodyczami,
jajkami, a nawet drobnymi
monetami. Wieczorem, podczas zabawy z dziećmi odbyło się symboliczne zabicie
niedźwiedzia. Niedźwiedź
uosabia bowiem wszystkie
przewinienia i złe wydarzenia, które miały miejsce w
ciągu poprzedniego roku.
Według podań zwyczaj
wodzenia niedźwiedzia miał
służyć wypędzeniu zła,
oczyszczać i pobudzać do
życia. Niektórym przebierańcom towarzyszył mały niedźwiadek. Jest on gwarancją,

że tradycja wodzenia
niedźwiedzia będzie wiecznie żywa, a wesoła ekipa
przebierańców odwiedzi nas
znów za rok.
Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w kultywowanie tej tradycji: strażakom,
członkom rad sołeckich
i LZS-ów, a mieszkańcom za
życzliwe przyjmowanie
misia i jego towarzyszy.
Wszystkie zdjęcia
można zobacz yć na
Facebooku.

Anna Kurc

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Podatek dochodowy od
osób fizycznych jest częścią
wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie
tylko budżet państwa. Część
trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka
przekazywana w ramach tego
podatku wpływa więc na
poprawę jakości życia w na-

szej gminie – remonty dróg,
szkoły, przedszkola, place
zabaw i wszelkie inwestycje,
z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób
mieszkających i pracujących
tutaj o rozliczanie swojego
podatku w naszej gminie.
Aby zmienić miejsce
wpływu przedmiotowego
podatku nie potrzeba mieć
specjalistycznej wiedz i mnóstwa czasu. Wystarczy, aby
osoby fizyczne wypełniły
formularz ZAP-3 dostępny
styczeń-luty-marzec
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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).
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior
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BUDOWA SIECI GAZOWEJ W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Firma
Usługowo
–
Handlowa
„MORGAZ‖ Mirosław Morawski 45-802
Opole ul. Partyzancka 72/5 działając na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie Oddział w Zabrzu rozpoczęła lutym br.
budowę sieci gazowej na odcinku Dąbrowice
– Dębie – Dębska Kuźnia. Sieć gazowa
o średnicach DN 40, 50, 63, 90 PE posiadać
będzie ciśnienie ś/c p max = 0,35 MPa. Główna linia tranzytowa DN 90 PE o długości ok. 8
km przebiegać będzie przez Dąbrowice
wzdłuż ul. Wiejskiej (droga powiatowa nr
1751) do Dębia; wzdłuż ul. Wiejskiej w Dębiu
(droga powiatowa nr 1714) do Dębskiej Kuźni; wzdłuż ulicy Wiejskiej w Dębskiej Kuźni

do skrzyżowania z ul. Niwecką; wzdłuż ulicy
Niweckiej w Dębskiej Kuźni do skrzyżowania
z ulicą Nową. Odcinki o mniejszych średnicach pobiegną wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ul. Zawadzką oraz wzdłuż ulicy
Zawadzkiej do granicy lasu przed Stacją
Uzdatniania Wody. Ponieważ inwestycja nie
stanowi zadania własnego gminy Chrząstowice o wszelkie informacje dotyczące przyszłej
eksploatacji oraz rozbudowy sieci należy
występować do inwestora, którego na naszym
terenie reprezentuje Polska Spółki Gazownictwa w Warszawie Oddział w Zabrzu Zakład
w Opolu, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 2.
Jan Jakuczek

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie
spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Opolu, firma EMCA Volt Sp. z o.o. na terenie Gminy Chrząstowice prowadzić będzie
prace związane z przygotowaniem inwestycji
pn: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV
relacji GPZ Groszowice – GPZ Ozimek‖.
Z właścicielami nieruchomości, przez
które przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Groszowice Ozimek zawierane będą umowy, której przedmiotem będzie zgoda właściciela na wykonanie przebudowy i ustanowienie na czas
nieoznaczony służebności przesyłu z wpisem
tej służebności do księgi wieczystej na rzecz
spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Opolu.
Z
tytułu
należytego
wykonania
zobowiązań wynikających z ww. umowy, w

tym za ustanowienie służebności przesyłu,
właścicielowi nieruchomości przysługuje
jednorazowe wynagrodzenie od spółki
TAURON. Niezależnie od tego, właścicielowi
nieruchomości przysługiwać będzie odszkodowanie za szkody powstałe z tytułu wykonywania
robót
budowlano-montażowych
związanych z aktualnie planowaną przebudową linii, a także w przyszłości – za szkody
powstałe w wyniku wykonywania zabiegów
eksploatacyjnych, remontowych, usuwania
awarii itp. - jeśli szkody takie powstaną.
W przypadku zaistnienia potrzeby
udzielenia dodatkowych bliższych informacji
w powyższych sprawach, prosimy o kontakt:
pisemnie na adres - „EMCA Volt” Sp. z o.o.
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej –
wase-katowice@emca.pl

RODZINA 500+
Od 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach można składać wnioski o wsparcie w ramach programu
„Rodzina 500+‖.
Program „Rodzina 500+‖ to 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich
dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego
dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz w OPS Chrząstowice, ul. Dworcowa 38,
tel. 77 421-92-20.
Jolanta Kozubska
styczeń-luty-marzec
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PRZEKAŻ 1% ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Z TERENU GMINY CHRZĄSTOWICE

Zachęcamy Państwa do
przekazania 1% podatku na
cele organizacji pozarządowych, które działają na
naszym terenie i na rzecz
mieszkańców gminy Chrząstowice. Ich wykaz znajdziecie na www.chrzastowice
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy
Chrząstowice w zakładce
„Organizacje Pozarządowe‖.
Dlaczego warto przekazać swój jeden procent
Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP)? Sami decydujemy, której organizacji

chcemy udzielić wsparcia.
Nie ponosimy w związku
z tym żadnych kosztów.
Wpływ z 1 % umożliwia
organizacjom realizację wielu inicjatyw społecznych,
sportowych czy kulturalnych.
Każdy z nas może przekazać
1% OPP przy okazji wypełnienia zeznania podatkowego.
Jak przekazać swój 1 %?
1. Wybierz Organizację
Pożytku Publicznego z listy
organizacji uprawnionych do
otrzymania 1% wraz z numerem KRS (numer Krajowego
Rejestru Sądowego)
2.
Wpisz
w
rubryce
„Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)” na końcu formularza PIT-36, PIT36L,
PIT-37 lub PIT-38 pełną na-

zwę wybranej organizacji, jej
numer KRS oraz kwotę jaką
chcesz
jej
przekazać.
Uzupełnij rubrykę „Cel
szczegółowy” jeśli organizacja posiada KRS centralnie.
Kwota nie może przekroczyć
1%
podatku
należnego,
wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy
w dół. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie skarbowym, który za
nas przekazuje 1% na konto
wskazanej
organizacji.
Zeznania podatkowe (PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT38) należy złożyć do 2 maja
2016 r.
Szczegółowe informacje dot. 1% znajdują się
na portalu internetowym
www.ngo.pl
Anna Kurc

KONKURS FILMOWY
„ODETCHNIJ GŁĘBOKO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ”
Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w konkursie ODETCHNIJ GŁĘBOKO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ.
Głównym celem konkursu jest promocja aktywnego, ekologicznego trybu życia w Aglomeracji
Opolskiej oraz wykorzystania alternatywnych form transportu w życiu codziennym (np. kolej,
autobusy, wypożyczalnie rowerów), ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się na rowerze.
Tematyka zgłaszanego filmu musi dotyczyć takich zagadnień jak:
 promowanie aktywnego, ekologicznego trybu życia,
 zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych form transportu w życiu codziennym,
 rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie
u nich prozdrowotnych postaw i zachowań,
 propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,
 promowanie eko-inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych,
 promocja turystyki rowerowej na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Aglomeracji Opolskiej (spot może
być kręcony przez maksymalnie 2 osoby).
Czas trwania spotu: 180 sekund
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 maja 2016 r.
Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Aglomeracji
Opolskiej: www.aglomeracja-opolska.pl
styczeń-luty-marzec
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KOLARZE ŚCIGALI SIĘ W FALMIROWICACH

Ogólnopolski Wyścig
w Kolarstwie Przełajowym
odbył się w niedzielę,
24 stycznia 2016 r. w Falmirowicach. Zawody były jednocześnie
Mistrzostwami
Województwa Opolskiego
w kategoriach młodzieżowych. W przełaju brało
udział ponad osiemdziesięciu
zawodników i zawodniczek z
kilkunastu polskich klubów.
Żacy mieli do pokonania dwa okrążenia po 1500
m. W tej kategorii zwyciężył
Łukasz Ciecior, zawodnik

LKS Ziemia Opolska. Wśród młodzików najlepszy był
Jakub Musialik Błękitni Koziegłowy. Maciej Borkowski z klubu
Olimpijczyk
Szczekociny zdobył
pierwsze miejsce
w juniorach młodszych,
Agnieszka Lazik z LKS Ziemia Opolska była w tej kategorii najlepsza z dziewcząt.
W juniorach na najwyższym
miejscu na podium stanął
Damian Tomiczek,
zawodnik
LKS
Ziemia
Opolska.
W kategorii Elita
Open kolejne miejsca zdobyli: Michał
Kucewicz - KK Legia-Corratec Warszawa, Sławomir
Frejowski - Olim-

pijczyk Szczekociny oraz
Mateusz Janicki - LKS Ziemia Opolska. Zwycięzcy
otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe i finansowe.
Wyścig zorganizowali:
Urząd Gminy Chrząstowice,
LKS „Ziemia Opolska‖
Opole, WZ LZS w Opolu
we współpracy z Opolskim
Związkiem
Kolarskim,
Nadleśnictwem Opole oraz
Asperia Group.
Zdjęcia: White MTB Team
Biała

Anna Kurc

ZAPROSZENIE NA WYŚCIG KOLARSKI DO DĘBIA
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam
na XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta
Gminy Chrząstowice‖, który odbędzie się 17 kwietnia
2016 r. (niedziela) w Dębiu. Start i meta przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18. O godz. 8.30
nastąpi otwarcie biura wyścigu. Wyścig poprzedzi występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice.
O 11.00 wystartują zawodnicy kat. Junior Młodszy. Na 11.05
zaplanowano wyścig młodzieży szkolnej (1km od strony lasu
do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni), również o 11.05 wystartują
zawodnicy kat. Młodzik (start przy PSP Dębie). Ok. 12.30 odbędzie się wyścig przedszkolaków.
Na godz. 12.30 zaplanowano start zawodników kat. U-23, natomiast o 12.35 - kat. Junior.
O godz. 12.38 odbędzie się wyścig VIP-ów (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej
z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 16.00.
Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowice, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie
częściowo wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców gminy i gości za związane
z tym utrudnienia i proszę o dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych – policjantów
i strażaków.
Florian Ciecior, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

ORLIK W DĘBSKIEJ KUŹNI
Od 1 marca Orlik w Dębskiej Kuźni jest znów otwarty! Serdecznie zachęcamy do
korzystania. Wstęp wolny.
styczeń-luty-marzec
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Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Chrząstowice
Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego na 11 marca, składam Paniom
i Panom Sołtysom Gminy Chrząstowice najserdeczniejsze podziękowania i najlepsze życzenia. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę,
zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój
sołectw i realizację potrzeb naszych mieszkańców.
Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społecznych, dobrej
współpracy z mieszkańcami, zadowolenia z pełnionej funkcji i realizacji zamierzeń.
Doceniając Państwa troskę o sprawy społeczne, życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior

DFK CHRZĄSTOWICE
PODSUMOWAŁO
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

ŚWIĘTOWAŁY PANIE,
ŚWIĘTOWALI PANOWIE

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
odbyło się 19 lutego 2016 r. w klubie
samorządowym w Chrząstowicach. Podsumowano bardzo owocną działalność DFK
w roku 2015, gdzie do najważniejszych wydarzeń z pewnością można zaliczyć utworzenie pierwszej w Polsce niemieckojęzycznej
szkółki piłkarskiej - Miro Deutsche Fussballschule Chronstau, ale też powstanie koła
młodzieżowego BJDM Chronstau. W zakresie planów na rok 2016 przeważała kontynuacja dotychczasowych działań, jednak pojawiły się również pomysły na nowe inicjatywy takie jak: utworzenie studia wokalnego
dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać
swoje talenty czy wydanie kroniki powstania
parafii Chrząstowice.
Rafał Bartek
Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy!
Urząd Gminy Chrząstowice planuje wydać
publikację pn. „Chrząstowice i okolice na
dawnej pocztówce”. W zawiązku z tym
zwracamy się z prośbą o udostępnienie
nam starych pocztówek ukazujących sołectwa gminy Chrząstowice. Wszystkich,
którzy posiadają interesujące materiały
prosimy o kontakt z Anną Kurc z Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
(pok.3), tel. 77 421-94-57.

Panie z Lędzin spotkały 13 marca br.
w świetlicy wiejskiej, by wspólnie obchodzić
Dzień Kobiet. Przy kawie, ciastku i muzyce
czas płynął niezwykle przyjemnie. Toast na
cześć Pań wzniesiono lampką szampana,
a w prezencie każda otrzymała piękny kwiatek.
Spotkanie zorganizowała sołtys Irena Gondro
wraz z Radą Sołecką i DFK.
Dzień Kobiet we własnym gronie uczciły
także Panie z Niwek, które sołtys Teresa Pasoń
wraz z Radą Sołecką zaprosiła do sali Regionalnego Ośrodka Rozwoju Edukacji na wspólną
biesiadę.
W Dębiu DFK zorganizowało biesiadę
dla Pań i Panów. Wydarzenie miało miejsce
12 marca w klubie wiejskim w Dębiu.
Zaproszonych gości uraczono pysznym
poczęstunkiem, a o program artystyczny
zadbała Maria Honka. Z kolei w Dańcu, 19
marca br. odbyły się tradycyjne obchody dnia
św. Józefa. Świętowali wszyscy Panowie, nie
tylko Ci o imieniu Józef.
Anna Kurc

Dziękujemy z całego serca naszej rodzinie, przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim, którzy byli
i nadal są przy nas w najtrudniejszym momencie naszego życia.
Dziękujemy Ania, Wiktoria, Natalia Klimek
styczeń-luty-marzec
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TURNIEJ TAŃCA CZASEM ZAKRĘCENI
Gmina Chrząstowice wraz ze Stowarzyszeniem Kalejdoskop ma zaszczyt
zaprosić na I Wojewódzki Turniej Tańca „Czasem zakręceni‖, który odbędzie się
4 czerwca 2016 r. w hali sportowej w Chrząstowicach. Będzie to wielkie święto
tańca, niezwykłe spotkanie tradycji i nowoczesności. Do udziału w turnieju
zaprosiliśmy bowiem zarówno zespoły ludowe, jak i zespoły tańca nowoczesnego
i współczesnego. Impreza ma na celu popularyzację różnych form tanecznych,
konfrontację dorobku artystycznego zespołów tanecznych, nawiązanie współpracy
między instruktorami, choreografami i uczestnikami, wymianę doświadczeń oraz
integrację środowiska tanecznego, kultywowanie tradycji i historii związanych
z tańcem ludowym oraz promocję zespołów działających na terenie województwa
opolskiego.
Tancerze rywalizować będą ze sobą w następujących kategoriach:
 TANIEC LUDOWY – do 13 lat i pow. 13 lat
 INNE FORMY TAŃCA – do lat 7, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
 HIP HOP – do lat 7, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
DISCO DANCE – do lat 7, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
Wszystkie informacje na temat turnieju zamieszczane są na
www.chrzastowice.pl w zakładce „Turniej Tańca „Czasem zakręceni‖ (w menu po
lewej stronie) oraz na fanpage turnieju na Facebooku. Zachęcamy do korzystania
i udostępniania.
Do zobaczenia 4 czerwca w hali sportowej w Chrząstowicach!

Anna Kurc
styczeń-luty-marzec
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BABSKIE
IMPREZOWANIE

JAK KARNAWAŁ,
TO ZABAWA!

Trzydzieści Pań bawiło
się w sobotę, 6 lutego na babskim combrze w Niwkach.
Przebrane w fantazyjne stroje
świętowały ostatnią sobotę tegorocznego karnawału. A pomysłowości w przygotowaniu
przebrań Paniom nie brakowało. Były między innymi: nietoperze, pielęgniarki, czarownice, zakonnica i Czerwony Kapturek. Jedynym facetem, który
tego wieczoru miał wstęp na
imprezę był didżej. Dobra
zabawa trwała do późnych
godzin nocnych.
Anna Kurc

W karnawale najlepiej zorganizować bal przebierańców
stwierdzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dańcu i przystąpili do działania. Serpentyna, bibuła i balony przyozdobiły salę przeznaczoną do tańca, zainstalowano
aparaturę nagłaśniającą a potem pomysłowo i kolorowo przebrani uczniowie mogli ruszyć do zabawy. 26 stycznia br.
zawsze wesoła Pipi, lubiące muzykę country kowbojki,
baśniowe księżniczki, wysportowani piłkarze i tańcząca najlepiej ze wszystkich taniec hula Hawajka bawili się wspólnie
przy piosenkach miksowanych przez DJ Beno. Wspólne zdjęcia, konkurs na najciekawsze przebranie i słodki poczęstunek
uatrakcyjniły ten wspaniały bal. Radosna zabawa pod opieką
nauczycieli przy polskich i zagranicznych przebojach trwała
do późnych godzin wieczornych. Wychodząc ze szkoły
roześmiani uczniowie zabrali ze sobą kolorowe balony.
Chyba chcieli zanieść do domów choć odrobinę tej
beztroskiej i wesołej atmosfery, która towarzyszyła
Przedszkole w Suchym Borze
im tego karnawałowego wieczoru.
zorganizowało kolejną zabawę. Była
Danuta Kacprzyk
już andrzejkowa, a teraz karnawałowa – tzw. „babski comber‖, na którą
ROZŚPIEWANI ZAKOCHANI
nie mieli wstępu panowie. Zabawa
15 lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej
odbyła się 29 stycznia, a bawiły się
z
punktem
przedszkolnym w Dańcu odbyła się akadena niej piratki, kotki, piłkarki,
więźniarki, anioły, diabły i wiele in- mia z okazji Dnia Zakochanych. Każda klasa przygotonych kolorowych postaci. Panie wy- wała coś specjalnego na tę okazję. Klasy I - II odegrały
kazały się ogromną pomysłowością scenkę pt. „Miłość i łzy‖. Natomiast klasy starsze przyprzygotowując przebranie. Zabawa gotowały karaoke ze znanymi i lubianymi piosenkami
była przednia. Humory dopisywały. m.in. „Kamień z napisem LOVE‖ itp. Dzieci chętnie
Tak się podobało, że pojawiły się i głośno śpiewały, dobrze się przy tym bawiąc. Na
prośby o zorganizowanie imprezy koniec akademii zostały rozdane walentynki, które
w przyszłym roku. Kto nie był, niech uczniowie wrzucali do specjalnej poczty walentynkowej
jeszcze przed feriami.
żałuje.
Linda Gnacy, Liliana Wicher

PSP Daniec

styczeń-luty-marzec
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PIŁKARSKIE ZMAGANIA W CHRZĄSTOWICACH

Drużyna Miro Deutsche Fuβballschule Chronstau wraz z drużyną SK Zator z Czech.
Sześćdziesięcioro dzieci wzięło udział w turnieju
piłkarskim „Miro i Przyjaciele‖, który odbył się w sobotę,
30 stycznia 2016 r. w hali
sportowej w Chrząstowicach.
W wydarzeniu udział wzięło
sześć drużyn: SK Zator –
drużyna z partnerskiej gminy
z Czech, dwie drużyny Miro
Deutsche Fuβballschule –

Chronstau i Kroschnitz oraz
KS Krasiejów, LKS Kotórz
Mały i UKS Stal Osowiec.
Zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym, rozegrały po 5 meczów. Młodzi
piłkarze na boisku dawali z
siebie wszystko. Walka była
bardzo zacięta. Dopisali także kibice. Wszystkie drużyny
otrzymały puchary a do zwy-

styczeń-luty-marzec
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cięzców trafiły medale. Zwycięzcą turnieju został KS
Krasiejów. Na drugim miejscu uplasował się UKS Stal
Osowiec, na trzecim - Miro
Deutsche Fuβballschule –
Chronstau. Wyróżnieni zostali: najlepszy bramkarz (SK
Zator), król strzelców (KS
Krasiejów) oraz najlepszy
zawodnik (Chronstau).
Z kolei 20 marca br.
w hali sportowej w Chrząstowicach odbył się turniej piłki
nożnej
pod
hasłem
„Przywitanie wiosny z Miro
Deutsche
Fußballschule‖.
Udział wzięły w nim drużyny Miro Deutsche Fußballsschule z Chrząstowic, Krośnicy, Jemielnicy, Ozimka i
Bogacicy. W godz. 10.0014.00 odbył się turniej dla
rocznika 2003 i młodszych,
w godz. 14.30-18.30 boisko
należało do sportowców z
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2007 i młodszych. Sportowych emocji, pięknych bramek i dobrego dopingu ze
strony licznie zgromadzonej
publiczności nie brakowało.
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary
i medale. Młodym sportowcom towarzyszyła grupa cheerleaderek
z
Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym
w Dębiu.
Organizatorami
obu
turniejów byli: Miro Deutsche Fußballschule, Towarzystwo
Społeczno
—
Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim oraz Gmina
Chrząstowice.
Zdjęcia można zobaczyć na facebookowym
profilu gminy Chrząstowice
Anna Kurc

JANUSZ CEBULA KIEROWCĄ ROKU OPOLSZCZYZNY 2016?
TRZYMAMY KCIUKI!

W 25-letnim cyklu Kierowcy Roku
Opolszczyzny startowało wielu kierowców
z gminy Chrząstowice. W 2015 roku sukces
odniósł kierowca Janusz Cebula jadący Audi
Coupe Quattro. W całym cyklu wystartowało
148 załóg. Pilotami Janusza Cebuli byli
Grzegorz Berent oraz Marek Kaczmarczyk.
W całorocznych Konkursowych Jazdach Samochodem załoga ta zajęła 3 miejsce w klasy-

fikacji generalnej oraz klasie pojemnościowej piątej. Na dobre miejsce złożyły
się: zwycięstwo w Nysie, drugie miejsce
w Krapkowicach oraz trzecie miejsce
w Namysłowie.
Tytuł wicemistrza rozstrzygnął się
na 19 Świątecznym Pucharze Forda, na
którym drugie miejsce w cyklu zapewniła sobie załoga z pobliskiego Nakła
Mariusz Zmuda i Maria Małek jadący
Subaru Imprezą. Pierwsze miejsce i tytuł
Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015
zdobył debiutujący Arkadiusz Lechoszest w załodze z Jackiem Spentanym,
którzy również jechali Subaru Imprezą.
Niezłe wyniki Janusza są dobrą
prognozą na triumf w cyklu Kierowca Roku
Opolszczyzny 2016, który rozpocznie się już
10 kwietnia w Baborowie. Drugą rundą
będzie Namysłowski Rajd Samochodowy 1 maja br., a trzecią Rajd Festiwalowy, który
odbędzie się w Opolu 4 - 5 czerwca br.

styczeń-luty-marzec
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Stanisław Kozłowski, Automobil Klub Opole
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ROZBRZMIAŁY WYREMONTOWANE ORGANY

3 grudnia 2015 r. komisja reprezentująca Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków dokonała odbioru
organów w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi
Panny
w Chrząstowicach, kończąc
tym samym prace remontowe
organów, trwające od czerwca 2015 r. Był to pierwszy
tak poważny remont w historii tego instrumentu, który
polegał
na
demontażu
poszczególnych piszczałek,
wiatrownic, elementów konstrukcyjnych,
mniejszego
miecha, niezliczonych przewodów i kanałów powietrznych oraz samego kontuaru.
Elementy poddano konserwacji, uzupełniając przy tym
ubytki w drewnie oraz wstawiając delikatne części skórkowe i membrany jelitowe
w miejsce zużytych. Dopiero
w trakcie montażu części
składowych w jeden wielki
instrument muzyczny rozpoczęto chyba najtrudniejszy
etap w całym tym przedsięwzięciu - intonację i temperację głosów czyli działania,
które decydują o specyfice
brzmienia organów.
Organy kościoła parafialnego w Chrząstowicach
o numerze 2364 zostały zbu-

dowane pod koniec 1928 r.
przez firmę Rieger. Historię ich
powstania znamy z kroniki
parafialnej. Jako
organy pneumatyczne posiadają
„wyposażenie‖,
czyli tzw. dyspozycję typową
w budownictwie organowym
z początku XX wieku i zbliżoną do organów neoromantycznych. Organy Riegera
są powszechnie spotykane
na Śląsku i równocześnie
wysoko cenione. Regularne
naprawy i nadzór organmistrzowski nie uchronił ich od
zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych
zużyciem
i upływem czasu. Renowacji
organów podjęła się firma
„Kamerton‖ Wiesława Jelenia z Olszynki (gm. Lubrza).
Przed kilku laty firma pana
Jelenia odnowiła duży miech
w tych organach i wiadomym było, że dalsze prace
zostały jej powierzone, ze
względu na zdobyte doświadczenie przy poznaniu
tego instrumentu.
Opiekunem chrząstowickich organów od wielu
lat był pan Emanuel Cichon,
mieszkający w Dębskiej
Kuźni, organmistrz,
który wielokrotnie
wskazywał na konieczność całościowego remontu organów, za co jesteśmy mu bardzo
wdzięczni.
Zakończenie
renowacji organów
uświetnił koncert
styczeń-luty-marzec
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23 stycznia 2016 r. na organy
i trąbki, w wykonaniu
uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej w Opolu, a następnie 6 lutego 2016 r. koncert Stephana Hadulli, organisty z Traunstein w Górnej
Bawarii, wnuka pierwszego
chrząstowickiego organisty
Jakuba Hadulli.
Podczas pierwszego
koncertu uczniowie opolskiej
Szkoły Muzycznej, uczestnicy i laureaci konkursów
muzycznych wykonali utwory barokowe. Z młodzieńczym zacięciem pokazali jasne, mocne brzmienie głosów pryncypałowych i mikstur oraz „Koncert na Dwie
Trąbki‖ V. Rathgebera z towarzyszeniem organów. Na
kolejnym koncercie, pan Hadulla pokazał wiele odcieni
lekkiej, subtelnej barwy
głosów oraz przepiękną rejestrację w muzyce francuskiej. Właśnie francuska muzyka organowa przenikała
jego improwizacje, jednocześnie sugerując nam stosowanie jej jako właściwej
w chrząstowickich organach.
Stephan Hadulla nie
znał swego dziadka, jednak
jego koncert w Chrząstowicach, można opisać tymi sami słowami, którymi opisano
w kronice parafialnej występ
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w kronice parafialnej
występ Jakuba Hadulli: "(...)
pokazane zostało piękno naszych organów, (...) słynny
organista Hadulla grał z nowoczesną wirtuozją klasyczne utwory kościelne i własne
kompozycje". Wskazuje to
na istnienie wysokiej kultury
muzycznej w kolejnych
pokoleniach, pomimo tragicznych losów tej rodziny
z czasu wojny i krótko po jej
zakończeniu.
Oba koncerty zakończyły wykonania "Nun danket alle Gott" Sigfrida KargElerta. Wszyscy byliśmy
wdzięczni za możliwość słuchania pięknych dźwięków
piszczałek, finezji splatania
się fal dźwiękowych w pełne
akordy, subtelnego brzmienia
poszczególnych
rejestrów
organowych.
Remont chrząstowickich organów został w ok.
50% sfinansowany z datków
parafian. Pozostałe 50% pochodziło z dotacji Pełnomoc-

nika Niemieckiego ds. Kultury i Mediów (Beauftragter
der Bundesregierung für Kultur und Medien). Dotacja udzielona została na podstawie
prawa niemieckiego, które
mówi o „dotacji rządu niemieckiego na zabezpieczanie
i utrzymanie niemieckich
zabytków
budownictwa
i kultury we wschodniej Europie‖. Łącznie na remont
organów udało się w ramach
dotacji
pozyskać kwotę
15.000 Euro.
Parafii Chrząstowice
udało się już po raz drugi w
ostatnich latach pozyskać
dotację z tego źródła (w latach 2013-2014 była to kwota 30.000 Euro na remont
dachu kościoła). Dotacja została przyznana m.in. dlatego, że parafia posiadała spory wkład własny (ok. 50%),
jest żywą parafią, w której
odbywają się msze i nabożeństwa w języku niemieckim. Organy jak i sam kościół znajdują się w rejestrze

zabytków. Co jednak najważniejsze, również w przypadku tej renowacji udało się
do współpracy pozyskać
partnerską parafię w Niemczech z Niederkassel-Rheidt
(koło Bonn), dzięki której
wniosek w sposób skuteczny
mógł zostać złożony do
niemieckiego ministerstwa.
Podziękowania należą
się wielu osobom i instytucjom za doprowadzenie wielkiego projektu całościowej
restauracji
organów
do
zakończenia.
Najtrudniejszym było sfinansowanie
prac remontowych, w czym
największą zasługę mają
parafianie, ich ofiarność
i zaangażowanie.
Organizatorami koncertów z okazji oddania
do użytku nowo wyremontowanych organów byli: Rada
Parafialna, DFK Chrząstowice oraz Urząd Gminy
Chrząstowice.
Gabriela Ciecior, Rafał Bartek

Z DZIAŁALNOŚCI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
W 2015 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim jako organizacja pożytku publicznego wraz z Gminą Chrząstowice realizowało
zadanie publiczne pn.
„Podtrzymanie tożsamości
mniejszości niemieckiej
zamieszkałej w gminie
Chrząstowice‖.
W ramach tego zadania
zrealizowano cykl dziewiętnastu spotkań o charakterze
kulturalnym, które odbywały
się we wszystkich miejscowościach w naszej gminie.
Były to: „Wiosenne spotka-

nie florystyczne‖ w Falmirowicach, „Skubanie pierza‖ w
Dębskiej Kuźni, wycieczki
rowerowe - do Srebrnych
Źródeł, do muzeum w Ozimku, do Kamionki, Rejs po
Odrze, festyny - w Falmirowicach, Suchym Borze
i Dańcu, „Martinstag‖ w Dębiu, „Weihnachtsmarkt‖ w
Falmirowicach i w Dańcu,
„V Przegląd Kolęd Niemieckich w Gminie Chrząstowice‖ oraz spotkanie z okazji
jubileuszu 25-lecia TSKN,
wykonano także koronę
żniwną w Suchym Borze.
Wkład własny mniejszości
styczeń-luty-marzec
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niemieckiej w zrealizowanych zadaniach wyniósł
82%, pozostałe 18% pochodziło z dotacji Urzędu Gminy Chrząstowice. Całkowity
koszt zadania wyniósł
41 200,00 zł.
W grudniu i styczniu
zarządy kół DFK w naszej
gminie organizowały spotkania świąteczno-noworoczne
dla członków mniejszości
niemieckiej. Na przełomie
lutego i marca br. w poszczególnych kołach DFK odbywały się coroczne spotkania
sprawozdawcze.
Marek Baron
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KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA 50+
Ostatki
karnawału
w gminie Chrząstowice
przebiegły pod znakiem
dobrego humoru i wspólnej
zabawy. 9 lutego w klubie
samorządowym w Chrząstowicach odbył się „Śledzik
50+‖. Wydarzenie było
otwarte dla wszystkich chętnych. Z zaproszenia skorzystało ponad trzydzieści osób.
Podczas imprezy swoje
umiejętności taneczne zaprezentowali uczestnicy kursu
tańca, jaki odbywał się w Chrząstowicach przez sześć tygodni karnawału. Do wspólnych tańców
nie trzeba było nikogo długo namawiać. Uśmiech oraz muzykę zapewnił kabareciarz Tolek
z Tarnowa Opolskiego. Zabawa trwała prawie do północy.
Anna Kurc

W KARNAWALE, W KARNAWALE WSZYSCY ŚPIESZĄ SIĘ NA BALE

Bal karnawałowy
dla dzieci to dzień niezwykły, często wyczekiwany
przez wiele tygodni, dostarczającą wielu przeżyć i radości. Tak też było w Dańcu,
gdzie w klubie wiejskim,
7 stycznia br. odbył się bal
karnawałowy dla dzieci
przedszkolnych i klas I -III.
Dzieci przebrane były

za
bohaterów
znanych bajek.
Można
było
spotkać wróżki,
królewny, delikatne motylki,
rycerzy,
piratów, policjantów, Spidermana,
Batmana,
nie sposób zliczyć i wymienić
wszystkich. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęć. Następnie
wszyscy uczestnicy balu zostali zaproszeni do zabawy.
Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu muzyka z grupy
artystycznej „Rytm‖. Dzieci

świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi
paniami w zabawach prowadzonych przez wodzireja. Na
sali podczas pląsów robiło
się kolorowo, wszyscy bawili
się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy. Nie zabrakło
słodkiego
poczęstunku.
W zachwyt wprawił występ
wodzireja z kukiełką lisa mówiącego „ludzkim‖ głosem.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem
opuszczały salę balową. Bal
umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu
w miłej atmosferze.
Dziękujemy dzieciom
i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych
balowych strojów. Kolejny
bal karnawałowy już za rok.
Krystyna Kaliciak

styczeń-luty-marzec
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KONKURS Z JAJEM

Gminna
Biblioteka
Publiczna po raz kolejny zaprosiła uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Chrząstowice do udziału
w konkursie kroszonkarskim.
W tegorocznej edycji wzięło
udział 33 uczniów. Jajka
ozdabiane były różnymi metodami: cekinami, włóczką,
bibułą czy naklejkami, pojawiły się też jajka zdobione

metodą quillingu i decoupagu. Wiele osób próbowało
swoich sił w tradycyjnej
technice zdobienia jaj – skrobaniu. Jury w składzie: Tere-

sa Biernacka, Grażyna Fila i Maria
Kwiecińska przyznało nagrody w trzech
kategoriach. Wśród
uczniów klas I-III
pierwsze
miejsce
zajęła Kinga Staffa,
drugie – Natalia
Rink, trzecie – Ame-

lia Golas. Wyróżniono Emilię Raut i Jana Filę. W kategorii uczniów klas IV-VI
wyniki przedstawiały się
następująco: pierwsze miejsce - Marta Walrat, drugie Wanessa Pasoń, trzecie Wiktoria Stępień, wyróżnienie otrzymał Paweł Staś.
Anna Mika zajęła pierwsze
miejsce w kategorii gimnazjum,
drugie
przypadło
Weronice Cebuli, trzecie Dawidowi Kierasiowi. Wyróżnienie zdobyła Wiktoria Matysek. Wszyscy uczestnicy
otrzymali okolicznościowe
dyplomy oraz słodkości, do
zwycięzców i wyróżnionych
trafiły upominki. Wydarzenie
miało miejsce 17 marca
2016 r. w klubie samorządowym w Chrząstowicach.
Agnieszka Król, Anna Kurc

NOWINY BIBLIOTECZNE
Od 1 marca 2016 r. filia biblioteczna w Suchym Borze jest czynna w poniedziałki i wtorki
od 13.00 do 17.00, w środy, czwartki i piątki od 9.00 do 13.00.
Zapraszamy Państwa do naszych bibliotek po nowości wydawnicze, na bieżąco uzupełniamy nasz księgozbiór. Przypominamy zapominalskim o zwrotach przetrzymywanych wypożyczeń. Prosimy pamiętać, że na książki czekają inni chętni! Wypożyczajmy z głową i mierzmy
siły na zamiary!
Agnieszka Król
styczeń-luty-marzec
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ŻYWA LEKCJA HISTORII

16 marca br. uczniów
i nauczycieli Publicznej
Szkoły Podstawowej
w
Chrząstowicach odwiedziła
Pani Adelajda Pasoń, emerytowana nauczycielka historii.
Spotkanie było fascynującą
opowieścią o śląskich zwyczajach związanych z Wielkanocą, od Niedzieli Palmowej do Wielkanocnego Poniedziałku.
Przedstawiła
dzieciom istniejące na Śląsku
tradycje: święcenia palm,

łykania „wierzbowych kotek‖, robienia krzyżyków
i zanoszenia ich na pola, używania drewnianych klekotek
zamiast dzwonów, robienia
„skrobaczek‖, święcenia pokarmów, robienia kroszonek
i obdarowywania nimi chłopców w lany poniedziałek.
Okazało się, że o wielu
zwyczajach już nie pamiętamy. Teraz wiemy, że najważniejszy w jajkach jest kolor:
czerwony, żółty, niebieski

i zielony. Każdy z nich ma
swoje znaczenie. Wielki Post
też był inaczej przestrzegany:
brak mięsa, tłuszczu, cukru
i słodyczy! Przedświąteczne
porządki obejmowały również odganianie złych mocy
ze wsi i z pól. Zwyczajów
wielkopostnych było sporo,
ale największe poruszenie
wywołała informacja o zwyczaju polegającym na myciu
nóg rodzicom.
Jesteśmy
wdzięczni
Pani Pasoń, bo dzięki takim
ludziom nie zaginie pamięć
o życiu naszych przodków.
Taka wiedza jest pomostem
między
przeszłością,
a
teraźniejszością. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i opowiedziane ciekawostki.
Uczniowie PSP Chrząstowice

POZNAWALI TAJNIKI ZDOBIENIA JAJ

3 marca br. Uczniowie
Klasy Pierwszej Publicznej
Szkoły Podstawowej w
Chrząstowicach wybrali się
do Tułowic. W tamtejszym
ośrodku kultury odbyły się
w a r s z t a t y
p n .

„Pisankowanie‖. Ich celem
było poznanie zwyczajów
i obrzędów związanych
ze świętami wielkanocnymi
oraz nauka dekorowania jaj
woskiem. Jajka zdobione
techniką batiku to
„konkurencja‖ dla naszych
kroszonek. Dzieci z zapałem
zdobiły swoje pisanki pod
kierunkiem przemiłych gospodarzy. Z chęcią wybierzemy się za rok żeby doskonalić nasze umiejętności!
Agnieszka Wojciechowska
styczeń-luty-marzec
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WIELKANOC W DAŃCU — ZAJĘCIA REGIONALNE

„Wielkanoc w Dańcu‖ – zajęcia regionalne pod takim tytułem odbyły się 16 marca
br. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu. Temat dotyczył
tradycji i zwyczajów wielkanocnych kultywowanych w naszej miejscowości. Bez znajomości dziejów, kultury, tradycji i obyczajów,
człowiek nie wie kim jest, dlatego też wiedzę
o regionie warto zgłębiać sercem. Uczniowie
w ten sposób uczą się szacunku dla rodzinnych stron i poznają swoją „małą ojczyznę‖.
Minutą ciszy uczczono pamięć Konrada
Mientusa – założyciela Regionalnej Izby Muzealnej w Dańcu, uczącego miłować najbliż-

sze okolice i chętnie przekazującego wiedzę
związaną z regionem.
Dawne zwyczaje, jak „gaik‖,
„chodzenie z kogucikiem‖, oraz obrzędy
związane z Wielkim Tygodniem zostały
przedstawione przez uczniów klas IV-VI.
Uczniowie gotowali żur, zdobili jajka dowolną techniką, brali udział w quizie związanym
z tematem, przygotowali wielkanocne
koszyczki. Chór szkolny śpiewał i grał na
fletach. Ten dzień wprowadził wszystkich
w nastrój Wielkiej Nocy. Zaproszonym
gościom dziękujemy za udział.
Klaudia Ponza

WIOSENNE DEKOROWANIE W CHRZĄSTOWICACH
na stroiki i przeróżne wielkanocne dekoracje
z żywych i sztucznych elementów. Pokaz poprzedziła prelekcja na temat zdrowego stylu
życia. Wydarzenie zorganizował Urząd
Gminy Chrząstowice we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Zachęcamy do zobaczenia fotorelacji, która
znajduje się na naszym fanpage na facebooku.
Anna Kurc

Panie z gminy Chrząstowice i okolic,
które szukały inspiracji w świątecznym dekorowaniu domu, miały okazję uczestniczyć
w pokazie florystycznym. Spotkanie odbyło
się 14 marca 2016 r. w klubie samorządowym
w Chrząstowicach. Florystki: Danuta PasońKocur z Pracowni florystycznej oraz Małgorzata Lubowicz z Kwiaciarni "Magnolia"
przedstawiły wiele ciekawych pomysłów
styczeń-luty-marzec
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W ostatnim tygodniu
stycznia uczniowie, nauczyciele i rodzice ZSP nr 3
w Dębskiej Kuźni mogli
oglądać wystawę "Ocalmy

od zapomnienia",
na której uczniowie
klasy I a gimnazjum
przedstawili przedmioty, które
chcieliby zachować
przed zniszczeniem.
Dlaczego
stare
przedmioty? To w
nich drzemie cząstka
nas samych, to one często
pozostają jedynym śladem
naszego istnienia na ziemi.
Pomimo, że nie dostrzegamy
ich na co dzień, cieszą się

naszymi specjalnymi względami. Wystawa powstała w
ramach realizowanego projektu edukacyjnego, a projekt
stał się doskonałą okazją, by
poznawać historie rodzinne i
te związane z małą ojczyzną.
Jolanta Gawlyta

JASEŁKA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia 2016 r. w
kościele w Suchym Borze,
przedszkolaki przygotowały
występy z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Zaproszeni byli
wszyscy seniorzy z naszej
miejscowości i nie tylko.
Dzieci przedstawiły jasełka
muzyczne, wyreżyserowane

przez nauczycielki w oparciu
o pastorałki
zespołu
„Baśniowa kapela‖. Wykorzystano nagrania: „On jest
Królem‖, „Puk, puk, pukają‖,
„Kołysanka dla dzieciątka‖,
„Do stajenki‖. Mali aktorzy
tekstem mówionym, śpiewem, ruchem, gestem oraz
grą na instrumentach perkusyjnych przedstawili scenę
narodzenia Jezusa.
Dzięki temu, że w
tym roku szkolnym realizujemy innowację pedagogiczną
pod hasłem „Muzyka łagodzi
obyczaje – aktywne słuchanie muzyki w oparciu o me-

todę Batii Strauss‖, dzieci
doskonale radzą sobie z grą
na instrumentach, wystukiwaniem rytmu i wykonywaniem prostych układów
t a n e c z n yc h . E d u k a c j a
muzyczna stanowi w naszym
przedszkolu ważną część
edukacji i jest dla naszych
wychowanków doskonałą
formą zabawy i ruchu.
Wszyscy dziadkowie
z ogromnym wzruszeniem
przeżywali występy przedszkolaków. Brawom nie było
końca.
Linda Gnacy, Liliana Wicher

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DAŃCU

W niedzielne zimowe
popołudnie, seniorzy z Dańca zebrali się w klubie wiej-

skim na spotkaniu zorganizowanym przez Radę Rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły. Uczniowie przygotowali część artystyczną:
wiersze, piosenki, inscenizacje. Scenka humorystyczna
pt. „Ludzie, ludzie zajś zech
zgrubła‖ pokazała, że obecnie martwimy się swoim wyglądem, a zapominamy, że
najważniejsze jest to, aby
styczeń-luty-marzec
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być człowiekiem, obok zauważać drugiego człowieka i
pomagać mu. Uczniowie
dziękowali dziadkom za miłość, serce, codzienne wspólne chwile. Pracownicy szkoły przygotowali poczęstunek
dla wszystkich przybyłych
gości. Były łzy wzruszenia,
podziękowania. Wydarzenie
uświetnił swoją muzyką pan
Joachim Fila.
PSP Daniec
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CO NOWEGO W SZKOLE W DĘBIU?
omawiane są gatunki muzyczne, dzieci
wprowadzane są w świat podstawowych pojęć
takich, jak: głos, skala głosu, akompaniament,
instrumentarium, tonacja, aranżacja, rytm, itp.
Na zakończenie mają możliwość wystąpienia
na scenie kameralnej Narodowego Centrum
Polskiej Piosenki w Opolu w towarzystwie
zaproszonej gwiazdy.

Dzięki współpracy z organizacją AISEC
działającą przy Uniwersytecie we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu kolejny raz gościła w swoich
murach studentów z dalekich krajów. Tym
razem były to dwie studentki – z Indii oraz
Chin, które przybliżyły nam kulturę swoich
państw oraz pomogły poznać język angielski.
Projekt „Global Education‖, do którego
przystąpiła szkoła, zajmuje się sprowadzaniem wolontariuszy z całego świata celem
szerzenia międzykulturowości, międzynarodowości, tolerancji wśród ludzi, świadomości
ludzkiej na temat różnych krajów, języka angielskiego i innych języków obcych.

Z Katarzyną Skrzynecką.

Po raz kolejny Publiczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
w Dębiu przystąpiła do programu Erasmus+,
dzięki któremu gości studentów z Niemiec.
W zeszłym roku delegacja studentów
z Niemiec odwiedziła szkoły w Polsce, aby
móc zdecydować, w której szkole chcą odbyć
praktyki. Dwie studentki Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Wolfsburgu wybrały szkołę
w Dębiu. Praktyki rozpoczęły się 4 kwietnia
br. i potrwają sześć tygodni. W tym czasie
dzieci mają możliwość codziennego obcowania z językiem niemieckim, ponieważ studentki będą się porozumiewać z nimi tylko w tym
języku.

Z Natalią Kukulską.

Nasi uczniowie mieli także spotkać się
i pośpiewać z gwiazdami polskiej sceny muzycznej – Natalią Kukulską oraz Katarzyną
Skrzynecką. Wszystko to dzięki uczestnictwu
w „Małej Akademii Piosenki". Ideą cyklu muzycznych warsztatów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci jest przybliżanie im zagadnień związanych z muzyką i piosenką.
Warsztaty prowadzone są przez gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, razem z nimi
styczeń-luty-marzec
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ZABAWY Z KRÓLOWĄ ŚNIEGU
25
lutego
br.
w Publicznym Przedszkolu
w Chrząstowicach w grupie
dzieci starszych postanowiono ostatecznie pożegnać zimę. Zorganizowano więc
zajęcia otwarte dla rodziców
pod nazwą „Zabawy z Królową Śniegu‖. Wychowankowie wyruszyli w podróż do
lodowej krainy, gdzie czekały na nich liczne przeszkody,
które mieli do pokonania.
Dzieci musiały przeliczać
słowa w zdaniach, rozpoznawać zimowe atrybuty, wybierać określenia charakteryzujące przyjaciela, wykonać
śnieżynki, które „opadły‖ na
suknię Królowej Śniegu.
W trakcie zajęć zastosowano

metodę aktywnego słuchania
muzyki poważnej wg. Batii
Strauss, która to metoda
w roku szkolnym 2015/16
realizowana jest w placówce
jako innowacja pedagogiczna. Uczestniczący w spotkaniu rodzice mogli zobaczyć
jak wygląda codzienna praca
nad kształtowaniem umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki w szkole podstawowej, m.in.: doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie
koordynacji
wzrokoworuchowej i sprawności manualnej. Dzieci zabłysnęły znajomością piosenek, słów
i poleceń o tematyce zimowej w języku angielskim.
Wychowankowie wykazali

się dużą aktywnością i zaangażowaniem w trakcie zabaw, mimo tego, iż w trakcie
ich trwania za oknem zobaczyli padający śnieg.
Aneta Kurpiers

WYŚPIEWANE MIEJSCA NA PODIUM

W poprzednim numerze „Informatora gminy
Chrząstowice‖ informowaliśmy o muzycznych sukcesach ucznia V klasy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, Dawida
Baca. Miło nam, że możemy
kontynuować ten temat i napisać o kolejnych osiągnięciach młodego wokalisty.
19 grudnia 2015 r.
Dawid zdobył I miejsce
w jubileuszowym X Otwartym Konkursie Piosenki
„Nas Łączy Muzyka‖ w Wę-

grach. Konkurs zorganizowała Młodzieżowa Rada Gminy
Turawa oraz Gmina Turawa
we współpracy z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Węgrach.
Dawid zdobył również pierwsze miejsce
w Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, kolęda‖. Organizatorem
wydarzenia już po raz ósmy
był Samorządowy Ośrodek
Kultury w Komprachcicach.
W przeglądzie wzięło udział
44 solistów oraz 5 zespołów.
Solistów oceniano w dwóch
kategoriach wiekowych: do
lat 12 oraz od 12 do 16 lat.
O tytuł laureata Dawid rywalizował z 18 młodymi wokalistami. Ostatecznie jury
przyznało mu pierwszą nagrodę, ex quo z Martyną Antoniewicz z SOK Komprachcice. Dawid podbił serca publiczności i jury swoim wystyczeń-luty-marzec
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konaniem kolędy „Oj Maluśki‖. Festiwal odbył się
16 stycznia br.
16 lutego br. Dawid
reprezentował gminę Chrząstowice na Festiwalu
„Piosenki z serduszkiem‖.
Piosenką „Zawsze gdzieś
czeka ktoś‖ z repertuaru Anny Jantar, zdobył uznanie
jury festiwalu i zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii. W festiwalu wzięło udział
61 osób w wieku od 6 do 24
lat. Rywalizowali ze sobą
w czterech kategoriach.
Dawid był najlepszy spośród
24 startujących w kategorii
„soliści klasa IV-VII szkoły
podstawowej‖. Festiwal odbył się po raz piętnasty. Jego
organizatorem był Tułowicki
Ośrodek Kultury.
Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych
występów!
Anna Kurc
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„ŚPIEWAJMY RAZEM”
15 lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu odbył
się „Wewnątrzszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej‖, który służył promocji uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży szkolnej. Był też
doskonałą okazją do popularyzacji kształcenia
umiejętności posługiwania się przez uczniów językami obcymi. W kategorii klas I – III laureatami
zostali: Katarzyna Patoła, duet Tobiasz Majnuś
i Olivier Wojczyk oraz zespół „Stokrotki‖, czyli
dziewczynki z pierwszej klasy, które pięknie zaprezentowały piosenkę w j. angielskim. W kategorii klas IV – VI zostały wytypowane solistki: Sara
Lysek, Wiktoria Porada i Marcelina Stotko, duet:
Wanessa Cebula i Wiktoria Stępień oraz zespół
„Tytani‖- dziewczyny z klasy czwartej. Zwycięzcy szczebla wewnątrzszkolnego zostali zaproszeni
do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu do
udziału w X Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
„Śpiewajmy Razem‖, który odbył się 25 lutego br.
Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem małych artystów, którzy byli
oceniani za: poprawność językową, walory głosowe, umiejętności wokalne, instrumentalne, dykcję,
ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość, strój,
prezentacja sceniczna), a także interpretację prezentowanego utworu. W festiwalu wzięło udział
91 solistów, 37 zespołów i duetów, w sumie 128
wykonawców.
Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy, natomiast osoby nagro-

dzone otrzymały medale lub puchary. Jury
X Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy
Razem‖ nagrodziło następujących artystów Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu: w kategorii klas I –III:
I miejsce zajął duet: Tobiasz Majnuś i Olivier
Wojczyk z klasy II, II miejsce zajęła solistka Katarzyna Patoła z klasy III, natomiast w kategorii
zespoły laureatam został „Stokrotki‖, dziewczynki zajęły II miejsce. W kategorii klas IV –VI II
miejsce zajął zespół „Tytani‖, a solistki: Sara Lysek, Wiktoria Porada, Marcelina Stotko oraz duet
Wanessa Cebula i Wiktoria Stępień otrzymały
wyróżnienia.
Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu reprezentowały solistki z klasy szóstej - Sonia Płocka i Paulina Kanz
oraz zespół Happy Kids z klasy drugiej. Uczniowie zaśpiewali w języku niemieckim i angielskim. Wrócili ze złotym medalem i wyróżnieniem.
Sukcesem zakończył się udział Dawida
Baca w X Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
„Śpiewajmy Razem‖. Uczeń piątej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach zajął I
miejsce wśród solistów w swojej kategorii. Jego
wykonanie piosenki „Roar‖ z repertuaru Kate Perry spodobało się zarówno jury, jak i publiczności.
Gratulujemy wszystkim młodym wokalistom, życzymy rozwoju artystycznych umiejętności i wielu sukcesów!

styczeń-luty-marzec
- 21 -

E. Kampa, R. Staffa, A. Kurc
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JASEŁKA PO ŚLĄSKU
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu przygotowali jasełka
bożonarodzeniowe w gwarze śląskiej i wzięli udział w Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek
„Herody 2016‖ w Lewinie Brzeskim. Jury doceniło trud uczniów i przyznało zespołowi wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową w postaci wieży stereo.
W powiatowym przeglądzie jasełek w Ozimku nasza grupa zajęła II miejsce. Otrzymana
nagroda finansowa pozwoliła zorganizować dla wszystkich artystów bezpłatny wyjazd do kina
w Opolu na film "Alvin i wiewiórki".
Nasze jasełka miały bogatą oprawę muzyczną: dzieci grały na trąbce, tenorze i fletach.
Oprócz scen związanych z narodzeniem Jezusa, pokazywały podobne sceny z życia
w dzisiejszych czasach.
Klaudia Ponza

GARŚĆ (PO)ŚWIĄTECZNYCH WSPOMNIEŃ

Seniorzy z Dębia, Dąbrowic i Falmirowic spotkali
się na tradycyjnej wigilii,
którą zorganizował Parafialny Zespół Caritas. Nie zabrakło rozmów i wspólnego
kolędowania
z
dziećmi
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Stoły
uginały się od tradycyjnych
świątecznych dań - była
m.in. ryba, makówka i pier-

niki. Łamiąc się
opłatkiem wszyscy
życzyli sobie spotkania w przyszłym
roku w tym samych
gronie. Spotkanie
odbyło się w niedzielę, 12 grudnia
2015 r.
w klubie
wiejskim w Dębiu.
Koncert Kolęd Niemieckich odbył się 6
stycznia 2016 roku w koście-

styczeń-luty-marzec
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le św. Józefa w Dańcu.
Wystąpili: młodzież ze Studia Wokalnego Bis, Julia Ledwoch, Gryfne Dziołski,
DANBERG, Maria Honka,
Karolina Trela oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Chrząstowice. Organizatorem wydarzenia był Gminny
Przewodniczący
TSKN
Marek Baron.
Tego samego dnia
w Niepublicznym Żłobku
i Przedszkolu Suchoborek odbyło
się
kolędowanie
przy
ognisku.
Przedszkolaki
z
Suchoborka przedstawiły
jasełka,
chóry
parafialne
z Dębskiej Kuźni
i Suchego Boru
kolędowały z publicznością, wystąpiła Anna Leńska
wraz z dziećmi ze szkoły
muzycznej Casio Ziębice
oraz Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Chrząstowice.
W przerwach między
występami zorganizowano
aukcję na rzecz niepełnosprawnego Mikołaja. Imprezę poprowadziła Dominika
Bassek, a współorganizatorem była „Aktywna, twórcza
rodzinka‖.
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oraz „Pójdźmy wszyscy do
stajenki‖. Po występach i
podziękowaniach
kościół
rozbrzmiał
najpiękniejszą
kolędą - chóry wraz z publicznością, przy dźwiękach
orkiestry wyśpiewały „Cicha
noc, święta noc…‖ Koncert
zakończył się obietnicą spotkania w przyszłym roku na
kolejnym wspólnym kolędowaniu.
Ostatnim świątecznym
akcentem w gminie ChrząDwa chóry, orkiestra
i publiczność kolędowali
wspólnie w niedzielę, 10
stycznia br. w kościele pw.
św. Anny i św. Jadwigi w
Dębskiej Kuźni. W wypełnionej po brzegi świątyni zapanowała bożonarodzeniowa atmosfera i klimat najpiękniejszych
świąt w roku. Organizatorem i
pomysłodawcą wydarzenia
po raz trzeci był chór Canticum Novum, działający przy
tamtejszej parafii, a którym
dyryguje Iwona Klimek.
Tym razem do wspólnych
występów zaproszono Chór
mieszany działający przy
Stowarzyszeniu „Metanoya‖
w Zawadzkiem pod dyrekcją
Sybilli Czech oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy
Chrząstowice pod batutą
Jacka Zganiacza. W wykonaniu chórów usłyszeliśmy
kolędy i pastorałki, z kolei
orkiestra zaprezentowała się
w repertuarze świąteczno noworocznym. Oba chóry
wspólnie wykonały cztery
utwory: norweską kolędę
„Promiennym
blaskiem‖,
starą francuską kolędę „Nad
Betlejem‖, pastorałkę „A to
komu‖ oraz polską kolędę

„Dzisiaj w Betlejem‖. Również zgromadzona licznie
publiczność miała okazję pośpiewania z wykonawcami.
Ciekawy dwugłos zabrzmiał,
kiedy w podziale na dwie
grupy jednocześnie zaśpiewaliśmy dwie różne kolędy,
jednak o tej samej harmonii,
mianowicie „Mizerna cicha‖
styczeń-luty-marzec
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stowice był wieczór
kolęd, który odbył się 27
stycznia 2016 r. w chrząstowickim przedszkolu.
Wydarzenie dedykowane
było babciom i dziadkom. Kolędy zaśpiewali:
rodzice,
pracownicy
przedszkola, biblioteki,
urzędu
gminy
i
koła
DFK Chrząstowice. Dzieci
wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowali słowno
-muzyczne przedstawienie
nawiązujące tematycznie do
Bożego Narodzenia. Nie
obyło się bez pysznego poczęstunku oraz upominków
dla dziadków.

Anna Kurc
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Opole w styczniu 1945 r. Osobiste wspomnienia księdza Franciszka Spilli.
20 stycznia 1945 r. ewakuowano Opole. W dniach 21 i 22 stycznia przez miasto ciągnęły się całe kolumny
uchodźców ze wschodu. Opole miało zostać ogłoszone twierdzą. Ten pomysł jednak upadł. 22 stycznia ulicami
Opola szli ludzie oznaczeni literą „P― z całymi rolkami materiałów. W ten sposób sklepy zostały już obrabowane.
Z daleka słychać już było armatni grzmot. We wtorek, 23 stycznia, przybyli pierwsi Sowieci, najprawdopodobniej
patrol rozpoznawczy. Jeszcze między godziną 22.00 a 23.00 przybyli niemieccy oficerowie sanitarni do starego
budynku przy kościele pw. Matki Bolesnej i św. Wojciecha (kościół na Górce) po spirytus i środki opatrunkowe.
Około 23.00 lub 23.15 słychać było silne uderzenie, które spowodowane było wysadzeniem mostu na Odrze. Około
23.30 przybyli już sowieci z butelkami wina, które ukradli a z których ja musiałem kosztować, chociaż byłem
abstynentem.
Rankiem 24 stycznia sowieci zajęli Opole. Na byłym placu SA (obecnym placu Kopernika) byli już Sowieci i bawili się rowerami. Kiedy opuściłem mury obronne starego budynku, okrążyli mnie Sowieci pochodzenia
azjatyckiego z długimi nożami (nie były to szable) i chcieli mnie zamordować, choć byłem w sutannie i miałem biret
na głowie. Wtem przybiegł Ukrainiec, któremu odstępowałem zawsze mój przydział papierosów. Negocjował z nimi
i puścili mnie wolno. Około godz. 9.00 Opole zaczęło się palić. Domy wzdłuż ulicy Bahnhofstrasse aż do klasztoru
były systematycznie podpalane. Ponieważ klasztor był połączony ze starym budynkiem, a kościół na Górce ze
starym budynkiem poprzez korytarz, który umożliwiał chorym uczestniczyć w mszach świętych, próbowaliśmy
ugasić pożar. Ksiądz Kubis, ksiądz Braun i Ojciec Świętej Rodziny Gisder, który ukrywał się w starym budynku
przed Gestapo i ja z około 80 ludźmi utworzyliśmy łańcuch. Ja i ci trzej księża staliśmy na pierwszej linii frontu
i wlewaliśmy wodę w płomienie. Nagle upadłem na ziemię, gdy się ocknąłem byłem okrążony ogniem. Błyskawicznie wpadł mi do głowy pomysł jak się stąd wydostanę. Przez ogień wydostałem się na schody i tak byłem uratowany. Gdy doszedłem do innych to zapytałem ich, czy widzieli, że upadłem. Nikt o tym nic nie wiedział. Gdy widzieliśmy, że klasztoru nie uda się uratować, usunęliśmy wszystkie drewniane części połączenia ze starym zabudowaniem: okna, drzwi, podłogę. Mimo to, ogień, podsycony wichurą przeskoczył na stare zabudowanie i spaliło się górne piętro. Na szczęście nie dotarł do kaplicy. Tak więc kościół na Górce nie został zniszczony poprzez pożar. Sowieci wyrabowali kościół jednak doszczętnie. 25 stycznia otrzymaliśmy wiadomość, że w nowym budynku Sowieci
zastrzelili nauczyciela o nazwisku Haertel, ponieważ ten chciał uchronić pewną dziewczynę przed zgwałceniem.
Następne dni przebiegały pod znakiem walk na linii Odry. Musieliśmy przynosić zmarłych i poległych
z ulic i domów. Pochowaliśmy ich przy kościele na Górce, gdzie spoczywają jeszcze dzisiaj.
Przez 10 dni nie mieliśmy chleba. Jedliśmy tylko zupy, kaszę i mąkę i ziemniaki. Nie zapomnę wołania
dzieci: „Mamo daj chleb―. Potem Sowieci utworzyli piekarnię gdzie otrzymywaliśmy na rodzinę jeden chleb.
29 lutego (był to rok przestępny) wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani 14 kilometrów od linii Odry
w kierunku na południowy wschód. Potem wiedzieliśmy dlaczego –Sowieci przygotowywali ostatnią ofensywę.
Szliśmy, około 100 osób, przez Lędziny, Chrząstowice do Dębia. Przedtem byłem jeszcze u komendanta miasta
Opole, nazywał się Rudaj, z powodu chorych, którzy musieli zostać odtransportowani. Wyjaśnił mi, że zrobią to
sami. Nigdy więcej nie usłyszeliśmy o nich. Gdy przyszedłem od komendanta z powrotem na plebanię, była już
zajęta przez Sowietów. Wziąłem tylko moją walizeczkę do ręki i z kuchni wziąłem sobie chleb, którego Sowieci nie
chcieli mi dać. Z nadzieją na szczęście szedłem ulicą Ozimską w kierunku Lędzin i spotkałem naszych w pobliżu
fabryki mebli, za wiaduktem. Wieczorem dotarliśmy do Chrząstowic, gdzie przenocowaliśmy na plebani u proboszcza Leboka. Następnego dnia udaliśmy się do Dębia, gdzie znaleźliśmy zakwaterowanie na parafii, w salce przeznaczonej do nauczania religii. Na parafii zamieszkaliśmy my księża i oczywiście musieliśmy się postarać o ludzi,
w liczbie około 100. Nie pozostało nic innego tylko prosić w okolicy o żywność dla nich. W Wielkim Tygodniu
wróciliśmy do Opola. W drodze zostaliśmy jeszcze przez Sowietów obrabowani. Gdy doszliśmy do plebani Świętej
Marii Panny, napotkaliśmy od góry do dołu, we wszystkich kątach, na schodach, w łóżku tylko śmierdzący brud.
Długo trwało zanim doprowadziliśmy tutaj znowu wszystko mniej więcej do porządku.
Później zaczęło się powoli normalne życie. Najpierw wszystko było jeszcze niemieckie. Dopiero gdy
nastała polska administracja, musieli wszyscy mówić po polsku. 12 maja przybył biskup Katowicki Adamski
i pertraktował z proboszczem Antonim Jędrzejczykiem o duszpasterstwie. Mnie delegowano do Otmętu, gdzie zostałem do 1 sierpnia 1945 roku. W Otmęcie proboszcz i pięć sióstr zakonnych zostało zastrzelonych przez Sowietów.
Kościół został spalony. Pozostały tylko mury i sklepienie. Plebania była jeszcze zajęta przez Sowietów.
Przywoziliśmy cegły przez awaryjny most przy Krapkowicach. Około 10.000 sztuk. Sowieci dostarczyli nam długie
kawałki drewna na dach kościoła. Również dla wypalonego klasztoru. 1 sierpnia otrzymałem przez Urząd Wrocławski akt ustanowienia mnie proboszczem Januszkowic (od 1936 r. do 1945 r. Oderhain). Tam kościół został częściowo zniszczony przez bomby. Kolorowe okna były oszklone prowizorycznie zwykłym szkłem. W Januszkowicach
Sowieci zastrzelili niemieckich mieszkańców, około 20 osób. Także proboszcza Karla Bujara wyprowadzili
i na kraju lasu zastrzelili, ponieważ, mimo sprzeciwu ludzi, wzięli go za niemieckiego oficera. Dopiero po trzech
miesiącach go znaleziono i pochowano, bez księdza. Po 10 dniach przybył proboszcz Franz Dusza z Góry Świętej
Anny
i odprawił mu pogrzeb kościelny. Kiedy byłem jeszcze w Otmęcie musiałem odprawić pogrzeb milicjantowi, który bardzo źle się zachowywał. Gdy odniosłem się do tego faktu w mowie pogrzebowej, chciano mnie przy
grobie zastrzelić. Tak bardzo mieli mnie dość ponieważ powiedziałem prawdę. Od tego czasu UB prześladował
mnie i szykanował. Doszło nawet do wysiedlenia mojej osoby ale do Polski, nie do Niemiec.
styczeń-luty-marzec
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Oppeln im Januar 1945. Persönliche Erinnerungen von Pfarrer Franz Spilla.
Am 20. Januar 1945 wurde Oppeln evakuiert. Am 21. und 22. Januar zogen durch Oppeln ganze Trecks von
Flüchtlingen aus dem Osten. Oppeln sollte eine Festung werden. Man hat das jedoch fallen lassen. Am 22. Januar zogen schon
durch Oppeln die mit „P“ gekennzeichneten mit ganzen Rollen von Stoffen auf den Strassen herum. So wurden schon die Läden
geplündert. Von Ferne hörte man schon Geschützdonner. Am Dienstag, 23. Januar kamen die ersten Russen, wahrscheinlich
Vorposten. Noch zwischen 22 und 23 Uhr abends kamen deutsche Sanitätsoffiziere in den Altbau an der Bergelkirche St. Maria
um Spiritus und Verbandzeug zu holen. Gegen 11 Uhr oder 11.15 Uhr nachts gab es einen ungeheuren Knall der vom Sprengen
der Oderbrücke herkam. Gegen halb zwölf kamen schon Russen mit geplünderten Weinflaschen, aus denen ich kosten musste,
obwohl ich Nichttrinker war.
Morgens am 24. Januar haben die Russen Oppeln besetzt. Auf dem ehemaligen SA Platz, (dem jetzigen KopernikusPlatz), waren schon die Russen und spielten mit Rädern herum. Als ich die schützenden Mauern des Altbaues verließ, umringten
mich Russen asiatischer Herkunft, mit langen Schlachtmessern (es waren keine Säbel) und wollten mich abschlachten, obwohl
ich eine Soutane an hatte und Birett auf dem Kopf. Da kam ein Ukrainer, dem ich meine Zigarettenzuteilung immer schenkte
hinzugelaufen und verhandelte mit ihnen, sodass sie mich freiließen. Gegen 9 Uhr fing Oppeln anzubrennen. Die Bahnhofstrasse
lang bis ans Schulkloster, wurden die Häuser systematisch angezündet. Da das Schulkloster mit dem Altbau verbunden war und
die Bergelkirche mit dem Altbau durch einen Korridor, der den Kranken ermöglichte am Gottesdienst teilzunehmen, versuchten
wir das Feuer zu löschen. Pfarrer Kubis, Pfarrer Braun und ein Pater der hl. Familie Gisder, der sich im Altbau versteckt hielt vor
dem Gestapo, und ich mit ungefähr 80 Leuten, bildeten eine Kette. Ich und die drei Priester standen in der vordersten Front und
gossen das Wasser in die Flammen. Ich lag plötzlich auf dem Boden und als ich erwachte, war ich ganz vom Feuer umringt.
Blitzartig schoss es mir durch den Kopf, wie ich hier heraus komme. Ich fand auf die Treppe durch’s Feuer hindurch und so war
ich gerettet. Als ich zu den anderen kam, fragte ich sie ob sie gesehen haben, dass ich hingefallen war. Keiner wusste etwas davon. Als wir sahen, dass das Schulkloster nicht zu retten ist, haben wir alle Holzteile der Verbindung zum Altbau entfernt: Fenster, Türen, Diele. Trotzdem sprang das Feuer, angefacht durch einen Sturm auf den Altbau über und es verbrannte der obere
Stock. Glücklicherweise hat das Feuer die Kapelle nicht erreicht. So blieb die Bergelkirche vom Feuer geschont. Die Russen
haben aber die Kirche vollkommen ausgeplündert.
Am 25. Januar bekamen wir die Nachricht, dass im Neubau die Russen den Studienrat Haertel erschossen haben weil er
ein Mädchen vor der Vergewaltigung schützen wollte. Die nächsten Tage waren von Kämpfen an der Oder-Linie geprägt. Wir
mussten die Toten und Gefallenen von der Strasse und aus den Häusern holen und begruben sie an der Bergelkirche, wo sie noch
heute ruhen.
Wir haben zehn Tage lang kein Brot gehabt. Lebten nur von Suppen, Gries und Mehl und Kartoffeln. Ich werde nicht
vergessen die Rufe der Kinder: „Mama gib Brot“. Dann wurde von den Russen eine Bäckerei errichtet, wo wir familienweise ein
Brot bekamen.
Am 29. Februar (es war ein Schaltjahr) wurden alle Einwohner 14 Kilometer von der Oderlinie nach Südost evakuiert.
Nachher wussten wir warum, weil die Russen die letzte Offensive vorbereiteten. Wir kamen, etwa 100 Personen, über Lenzen
(Lendzin), Kranst (Chronstau) ziehend nach Reichenwald (Dembio). Vorher war ich noch beim Kommandanten der Stadt
Oppeln, er hieß Rudaj, wegen der Kranken, die abtransportiert werden mussten. Er erklärte mir, dass sie es selbst machen werden.
Wir haben niemals mehr was von ihnen gehört. Als ich vom Kommandanten zurück kam in das Pfarrhaus, war es schon von
Russen besetzt, ich nahm nur mein Köfferchen in die Hand und aus der Küche nahm ich mir ein Brot, das mir die Russen nicht
einmal geben wollten. Auf „Gut Glück“ zog ich die Malapanestrasse Richtung Lendzin und traf die Unsrigen in der Nähe der
Möbelfabrik, hinter der Bahnüberführung. Abends kamen wir in Chronstau an, wo wir im Pfarrhaus beim Pfarrer Lebok übernachteten. Am nächsten Tage zogen wir nach Reichenwald, wo wir auf der Pfarrei im Religionssaal Unterkunft fanden. Auf der
Pfarrei waren wir Priester untergekommen, selbstverständlich mussten für die Leute, etwa 100 hundert an der Zahl, sorgen.
Es blieb nichts anders übrig als in der Umgebung um Verpflegung zu betteln. In der Karwoche zogen wir nach Oppeln zurück.
Unterwegs wurden wir noch von Russen ausgeplündert. Als wir ins Pfarrhaus Sankt Maria kamen, fanden wir von oben bis unten
in allen Ecken, auf Treppen, im bette nur Scheiβe vor. Es dauerte lange, bis wir einigermaβen Ordnung schafften.
Dann fing das normale Leben langsam an. Zuerst war noch alles Deutsch. Erst als die polnische Verwaltung anfing,
mussten alle polnisch sprechen. Am 12. Mai kam der Bischof von Kattowitz Adamski und verhandelte mit dem Pfarrer
Jędrzejczyk Antonius über die Seelsorge. Mich hat man nach Ottmuth delegiert, wo ich bis 1. August 1945 blieb. In Ottmuth
wurde der Pfarrer und fünf Schwestern von Russen erschossen. Die Kirche war ausgebrannt. Es blieben nur die Mauern und das
Gewölbe stehen. Das Pfarrhaus war noch von den Russen besetzt. Wir fuhren Ziegeln an über die Notbrücke bei Krappitz. Etwa
Zehntausend Stück. Die Russen brachten uns Langholz für das Dach der Kirche. Ebenfalls für das ausgebrannte Kloster.
Am 1. August bekam ich die Anstellungsurkunde vom Breslauer Amt als Pfarrer von Januschkowitz (von 1936 bis 1945
Oderhain). Dort war die Kirche teilweise durch Bomben zerstört, die bunten Fenster waren provisorisch mit gewöhnlichem
Glas verglast. In Januschkowitz haben die Russen deutsche Einwohner erschossen, etwa zwanzig. Auch den Pfarrer Karl Bujara
haben sie hinausgeführt und am Waldesrand erschossen, weil sie ihn als Deutschen Offizier ansahen, trotz Widerspruchs der
Leute. Erst nach drei Monaten hat man ihn gefunden und beerdigt, ohne Priester. Erst nach zehn Tagen kam der Pfarrer Franz
Dusza vom Annaberg und machte ihm das kirchliche Begräbnis. Als ich noch in Ottmuth war musste ich einen polnischen Milizsoldaten beerdigen. Er hat sich sehr schlecht in der Zwischenzeit verhalten. Als ich in der Totenansprache darauf zurück kam,
wollte man mich vor dem Grab erschiessen, so verbittert war man über mich, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Von da ab hat
mich die UB verfolgt und schikaniert. Es kam sogar zu einer Aussiedlung aber nach Polen und nicht nach Deutschland.

Tekst oryginału w języku niemieckim: ks. Franciszek Spilla. Tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski:
Krzysztof Warzecha
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VII KONCERT CHARYTATYWNY „DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ”

13
marca
br.
„dzieliliśmy się miłością‖
na
siódmym
Koncercie
Charytatywnym na rzecz
Centrum Rehabilitacji dla
Dzieci w Opolu. Tegoroczny
koncert był efektem bardzo
dobrej korelacji nauczycieli,
rodziców oraz pracowników
obsługi. W ciągu kilku lat
istnienia koncert na stałe
wpisał się w kalendarium
uroczystości organizowanych
w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni. Stał się także
istotnym wydarzeniem kulturalno - społecznym gminy
Chrząstowice.
Tegoroczny
koncert
rozpoczęła Orkiestra Dęta
Gminy Chrząstowice. Wśród
wykonawców znaleźli się:
Szkolny Zespół Wokalny,
zespoły taneczne „Hałas Mini 4‖ oraz „Hałas Mini 3‖,
baletnice ze szkoły tańca
„Ramada―
z
Opola.
Podziwialiśmy widowiskowy
pokaz karate w wykonaniu
zawodników
Opolskiego
Klubu Karate Kyokushin.
Gościem specjalnym koncertu był zespół muzyczny Eliot
znany z telewizji TVS.
Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy medyczni z
Krapkowic oraz OSP Dębie.
Głównym
punktem
koncertu
była
licytacja

przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców: ks. Jerzego Kostorza- kapelana sportowców
(koszulka
Waldemara
Soboty
z autografem, replika
piłki na Euro 2016),
panią Dąbrówkę Huk
(szklana patera wykonana techniką fussingu), panią Dorotę Nowak (tort),
panią
Lidię
Piekorz
(wiosenna
kompozycja),
Chór parafialny Canticum
Novum (radiomagnetofon).
Licytowana także była złota
i srebrna cegiełka.
Serdeczne podziękowania należą się naszym
darczyńcom,
sponsorom,
fundatorom voucherów i bonów podarunkowych: ks.dr
Arnoldowi Drechslerowi –
Dyrektorowi Caritas Diecezji
Opolskiej, panu Krzysztofowi Fąfrowiczowi, państwu
Małgorzacie i Rafałowi Stolarczykom - Firmie KMR
Paliwa s.c., Firmie HDTPolska Sp. z o.o., panu Grzegorzowi Stasiukiewiczowi,
Firmie
"Rolnik"
Sp.
z o.o., panu Wojciechowi
Sucheckiemu, pani Alicji
Brysz-Studio Kosmetyczne
ONYX w Ozimku, pani Beacie Andruszko-Studio Kosmetycznego w Opolu, panu Eugeniuszowi Pietruszka
– Firmie GIPROL Staniszcze
Małe, panu Iwo Gnieciakowi
– FUH „P.IWO‖ HOTEL
TENIS w Chrząstowicach,
panu Tomaszowi Repczyńskiemu LICON INTERNATIONAL w Dębiu, Firmie
STM - panu Markowi Staffa,
Firmie ProLicht - panu Marcinowi Smolnikowi, panu
styczeń-luty-marzec
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Szymonowi Chyżemu, Firmie Silhouette DCD w Opolu - panu Arkadiuszowi Fit
oraz
panu
Tadeuszowi
Ledniowskiemu.
Jako
organizatorki
chciałybyśmy wyrazić wielką wdzięczność, że i w tym
roku udało nam się otrzymać
Państwa wsparcie, zarówno
to materialne, jak i dotyczące
organizacji naszego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy gościom przybyłym na
koncert, dyrekcji szkoły,
naszym drogim koleżankom
i kolegom nauczycielom oraz
pracownikom obsługi - za
pomoc, wsparcie i dobroczynność.
W tym roku dzięki
Państwa hojności udało nam
się zebrać ponad 9 000,00 zł,
które zostanie przekazane na
zakup sprzętu niezbędnego
do rehabilitacji najmłodszych
podopiecznych
Centrum
Rehabilitacji dla Dzieci
w Opolu.
Wielkie podziękowania
należą się również zaangażowanym w przedsięwzięcie
uczniom i rodzicom naszej
szkoły. Nieustannie przekonujemy się, że otaczają nas
ludzie chętni do pomocy
i wrażliwi na krzywdę
innych. Takie postawy dodają siły i wiary w celowość
naszych starań i wszelkich
inicjatyw tego typu.
Myśli nasze niech
przepełnią słowa św. Jana
Pawła II: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Agnieszka Rosół, Justyna Zydorek,
Anna Ledniowska, Teresa Buhl
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Fotorelacja z koncertu. Zapraszamy
także na www.debskakuźnia.pl oraz
fanpage gminy Chrząstowice na facebooku.
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PRACE UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO NR 3
W DĘBSKIEJ KUŹNI

Dominika Mazur
„Przywary ludzkie. Słabość do cukierków”

Mira Grodziecka-Makulska, fantazja malarska
„Moja miejscowość”

Miriam Nieslona, interpretacja malarska
„Jesienny, deszczowy dzień”

Zdjęcia prac nadesłał p. Andrzej Olczyk

Anna Buhl, Kamil Czech
„Makieta kościoła w Dańcu”
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