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INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE
CHRZĄSTOWICKO-CZESKIE PARTNERSTWO
Gmina Chrząstowice podpisała umowę partnerską z czeską gminą Zátor. Współpraca
dotyczy oświaty, kultury, rekreacji, sportu i turystyki w zakresie: prezentowania dorobku
kulturalnego oraz organizowania wspólnych imprez artystycznych i sportowych; zbliżenia
mieszkańców, instytucji i organizacji obu gmin w ramach przyjacielskiej współpracy
i wzajemnej pomocy a także spotkań i kontaktów pomiędzy organami i instytucjami
samorządowymi. W imieniu gminy Chrząstowice, 6 grudnia br., umowę podpisał wójt Florian
Ciecior. Gminę czeską reprezentowała starostka Salome Sykorova. W wydarzeniu brali udział
przedstawiciele urzędów, szkół i stowarzyszeń obu gmin. Nasi goście odwiedzili Dębie, Dębską
Kuźnię i Suchy Bór oraz uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym, który w klubie
samorządowym zorganizowało Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach. Przedszkolaki
zaprezentowały piękny program artystyczny uwzględniający metodę aktywnego słuchania
muzyki wg. Batii Strauss, a święty Mikołaj obdarował dzieci i naszych gości upominkami. Na
zakończenie odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. Przypomnijmy - Gmina Chrząstowice od 1997 roku współpracuje z niemiecką gminą Glashütte (dawniej
Reinhardtsgrimma). Tak więc czeska gmina jest naszym drugim zagranicznym partnerem.
Anna Kurc
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ZŁAPAĆ ODDECH W SEZONIE GRZEWCZYM
W związku z nadsyłanymi do Urzędu Gminy Chrząstowice skargami mieszkańców na czystość powietrza w gminie apelujemy do Państwa o nie spalanie w piecach materiałów niedozwolonych, szczególnie pochodzenia chemicznego.
Spalając butelki plastikowe, kartoniki po sokach, kartony, kolorowe gazety, resztki paneli,
stare meble narażamy siebie i swoich sąsiadów na poważne choroby. Szczególnie wrażliwe na
zanieczyszczoną atmosferę są dzieci i osoby starsze.
W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy będą prowadzali kontrole kotłowni,
a w przypadkach budzących wątpliwość, co do stosowanego opału, będą zlecali ekspertyzy
kominów, na obecność materiałów niedozwolonych.
Mieszkaniec, któremu udowodnione zostanie spalanie materiałów niedozwolonych musi
się liczyć z tym, że poniesie konsekwencje finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów
prawnych dot. ochrony środowiska naturalnego.
Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice

SPOTKANIE OPŁATKOWE W DAŃCU
13 grudnia 2015 r. o godzinie 15.00
czeniem imprezy był poczęstunek. Oprócz
mieszkańcy Dańca tłumnie przybyli do
kawy i ciasta można było spróbować także
wiejskiego klubu, aby jak co roku wziąć
swojskiego smalcu ze skwarkami przygotowaudział w Spotkaniu Opłatkowym przygotowanego przez Panią Klaudię Ponzę. Dużym
nym przez uczniów Publicznej Szkoły Podstazainteresowaniem cieszyły się stroiki, ozdoby
wowej z punktem przedszkolnym. Dyrektor świąteczne, pierniki przygotowane przez
Jolanta Jokiel- przywitała serdecznie zebrauczniów na kiermasz świąteczny.
nych gości, z zastępcą Wójta Gminy Chrząstowice Heleną Rogacką na czele, a następnie
złożyła wszystkim życzenia wesołych
i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz
wielu pozytywnych wrażeń i wzruszeń podczas wspólnego biesiadowania.

Spektakl słowno-muzyczny, przygotowany przez panie Sabinę Fąfara i Ewę Lysek
z oprawą plastyczną Jolanty Siemskiej, traktujący o narodzeniu Jezusa, przepełniony
tradycyjnymi kolędami w wykonaniu uczniów
klas młodszych wzruszył szczególnie babcie
i dziadków. Idąc z duchem czasu starsi
uczniowie
zaprezentowali
inscenizację
pt. "Europejskie Boże Narodzenie". Uwień-

Serdecznie dziękujemy wszystkim
Rodzicom, którzy dołączyli się do przygotowań oraz Paniom z obsługi szkoły. Dzięki
Wam nasze spotkanie przebiegało sprawnie
i było udane.
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU
18 listopada 2015 r. Rada Gminy Chrząstowice zatwierdziła następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m powierzchni - 0,81 zł (stawka maksymalna –
0,89 zł),
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,50 zł (stawka maksymalna – 4,58 zł),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m powierzchni - 0,34 zł (stawka
maksymalna – 0,47 zł),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 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 – 1,00 zł (stawka maksymalna – 3,00 zł);
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m powierzchni użytkowej - 0,72 zł (stawka maksymalna – 0,75 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej 18,50 zł (stawka maksymalna – 22,86 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m powierzchni użytkowej - 7,82 zł (stawka maksymalna – 10,68 zł),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m powierzchni użytkowej 4,65 zł (stawka maksymalna – 4,65 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, tj.: rekreacyjno - letniskowych od 1 m
powierzchni użytkowej - 7,61 zł (stawka maksymalna – 7,68 zł); pozostałych budynków od 1 m
powierzchni użytkowej - 4,77 zł (stawka maksymalna – 7,68 zł),
3) od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2% (stawka
maksymalna – 2%).
Felicja Słupik
WAŻNE ZMIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU
Nowelizacje następujących ustaw: ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
lesnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.), wprowadzają ważne zmiany w podatkach
lokanych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Zmiana zasad naliczania podatku (dotyczy osób fizycznych):
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana zasad naliczania podatku, polegająca na nienaliczaniu
podatku w sytuacji, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie
krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (obecne koszty te wynoszą
6,10 zł).
Zmiana zasad płatności podatku:
Od 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy wartości 100,00 zł,
podatek będzie płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Felicja Słupik
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GODZINY OTWARCIA KASY I URZEDU GMINY
Kasa w urzędzie czynna jest od poniedziałku do do piątku w godzinach pracy urzędu,
z przerwą pomiędzy godz. 13.00 a 14.00. Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek
od godz. 7.30 do godz. 15.30; środa od godz. 7.30 do godz. 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz.
14.00. W Wigilię, 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Urząd Gminy Chrząstowice jest nieczynny.
URZĄD POCZTOWY W CHRZĄSTOWICACH
Urząd Pocztowy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 czynny jest od poniedziałku do piątku
w następujących godzinach: w poniedziałki 8.00-20.00, od wtorku do piątku 8.00-15.00.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ
Twoje dziecko pije, podejrzewasz, że bierze narkotyki - skorzystaj z porad specjalisty
terapii uzależnień w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień z Telefonem
Zaufania, który dyżur pełni w każdy wtorek w godz. 16.00 – 20.00 w Urzędzie Gminy
Chrząstowice. Na wizytę prosimy umówić się telefonicznie (691-855-583).
Zadaniem punktu jest: zdiagnozowanie problemu, motywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych, udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym i udzielanie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy, powstrzymania przemocy. Punkt udziela
również porad psychologicznych, szczególnie dotyczących wieku dorastania młodzieży, w tym
problemów narkotykowych. To żaden wstyd skorzystać z doświadczenia i pomocy specjalisty.
Telefon Zaufania czynny jest w podanych wyżej godzinach pracy specjalisty terapii uzależnień.
Barbara Gawrecka

Masz problem alkoholowy lub dotyczący innego uzależnienia (narkotyki, internet,
komputer, hazard) , w tych miejscach możesz skorzystać z pomocy:
1.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu ul. Głogowska
25 b, tel. 77 45-52-535;
2.
Specjalistyczny ZOZ „Eliksir” Poradnia Odwykowa w Ozimku ul. Częstochowska 31,
tel. 77 46-51-051;
3.
Ośrodek Leczenia Odwykowego Woskowice Małe 15 k/ Namysłowa, tel. 77 41-96-555
lub 77 41-96-522;
4.
Oddział Odwykowy Branice ul. Szpitalna 18, tel. 77 48-68-140 w. 307;
5.
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, ul. Wodociągowa 4,
tel. 77 54-14-100 centrala, 54-14-222 rejestracja;
6.
Katolicka Poradnia Rodzinna w Opolu pl. Katedralny 4 (przy katedrze opolskiej)
tel. 77 44-25-000 – sekretariat;
7.
Duszpasterz trzeźwości przyjmuje w piątki od godz. 16.00 do 19.00;
8.
Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień z Telefonem Zaufania w Chrząstowicach
(siedziba Urzędu Gminy – pokój nr 7) – tel. 691-855-583;
9.
NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla osób Uzależnionych. Stowarzyszenie
„Monar” w Zbicku ul. Leśna 2 - tel. 77 40-27-590.
ZGUBIŁEŚ WAŻNE DOKUMENTY? SPRAWDŹ GDZIE ZADZWONIĆ
Zgubiłeś kartę płatniczą? Dowiedz się co zrobić! Centrum Prawa Bankowego i Informacji
informuje o projekcie pn. „System Zastrzegania Kart”, który pozwala na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie
zna numeru telefonu do własnego banku. Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych, zastrzec utraconą kartę. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem jest koszt połączenia z infolinią, zgodny z tabelą opłat operatora.
Więcej informacji na portalu: www.zastrzegam.pl
oprac. Anna Kurc

październik-listopad-grudzień
-5-

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE
APEL DO MIESZKANCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE
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 naszej gminie – remonty dróg, szkoły, przedszkola,
place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób
mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie.
Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej
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).
Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice

AKCJA ZIMA 2015/2016
Urząd Gminy informuje, że w przypadku stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie na
drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego przejazd samochodem osobowym należy
sprawę tę zgłosić sołtysowi, a w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu: 77 421-96-96 lub
77421-96-13. W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można
kierować do Obwodu Drogowego pod nr 77421-96-84 i 605424010 (w godzinach od 7.00 do
15.00). Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie opolskim zamieszczony jest
w Biuletynie Informacji Publicznej ZDP w zakładce „Zimowe utrzymanie
dróg” (www.zdopole.biuletyn.info.pl/224/61/zimowe-utrzymanie-drog.html).
Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie gminy (tj. ul. Ozimska w Lędzinach
i ul. Dębskiej Kuźni oraz ul. Opolska czyli tzw. „obwodnica” w Chrząstowicach i nr 94 w Falmirowicach) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca
telefon interwencyjny 77 474-67-69 (Punkt Dowodzenia Akcją Zimową); 602156703 (kierownik
Rejonu) lub 608072438 (Z-ca Kierownika Rejonu).
Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy
dróg, tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom.
Przypomina się mieszkańcom gminy, że:
1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn.
zm.) nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że
usuwanie śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy.
Jan Jakuczek
OPOLSKA KARTA ROZINY I SENIORA — PRZEDŁUŻ TERMIN WAŻNOŚCI
Uwaga posiadacze Opolskiej Karty Rodziny i Seniora! Termin ważności Karty upływa
wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie. Wyjątek stanowi
Karta dla Seniorów, która wydawana jest bezterminowo. Ważność Opolskiej Karty Rodziny
można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminy ważności karty.
Przedłużenia można dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach,
ul. Dworcowa 38 (budynek urzędu gminy, I piętro).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka: tel. 774219220.
Zachęcamy do odwiedzania strony: http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodzinyi-seniora.html – tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje dot. Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora.
Jolanta Kozubska
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POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu działając na
mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska realizując misję, przyczynia się do działań na rzecz ochrony środowiska i tym samym wspiera rozwój regionalny poprzez
m.in. finansowanie przedsiębiorców działających na terenie naszego województwa w ramach
udzielanych im pożyczek inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Udzielane przez Fundusz
niskooprocentowane pożyczki stanowią również pożyczki obrotowe na bieżącą działalność
przedsiębiorstwa związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Przedmiotem finansowania może
być m. in. zakup materiałów i surowców przez Wykonawców realizujących zadania na
potrzeby Gmin i Miast, finansowane z udziałem pożyczek ze środków własnych Funduszu
(budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiekty gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów, modernizacje systemów grzewczych, itp.). Wykonawco każda Twoja
inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych
pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: www.wfosigw.opole.pl
REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych udziela wsparcia w zakładaniu, modernizacji i rozwoju przedsiębiorstw. Pomoc polega na finansowaniu zakupów inwestycyjnych i obrotowych w formie pożyczek na korzystnych warunkach i przy nieskomplikowanych procedurach. Obecnie głównym źródłem finansowania pożyczek jest Regionalny Fundusz
Pożyczkowy (dokapitalizowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013): pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na
terenie województwa opolskiego; pożyczki przeznaczone na zakup, budowę lub przebudowę
nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych),
wyposażenia biura, zakup nowych środków obrotowych; maksymalna kwota pożyczki –
700.000,00 zł; maksymalnie 10-letni okres spłaty pozyczki na cele inwestycyjne oraz 3-letni
okres spłaty – w przypadku zakupu środków obrotowych, możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy; prowizja zasadnicza: obecnie 0 zł; atrakcyjne, stałe oprocentowanie
(średnio poniżej 4% - uzależnione od oceny ryzyka kredytowego); czas rozpatrzenia wniosku:
maksymalnie 30 dni.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fundacja.opole.pl
oprac. Anna Kurc

ZMIANY W PRZYCHODNI PANACEUM
Informujemy o zmianach w naszej
Poradnia Stomatologiczna czynna jest
Przychodni Panaceum w Chrząstowicach:
codziennie (dni powszednie) od 8.00 do 20.00
W Poradni Ginekologiczno–Położniczej
W Poradni Kardiologicznej przyjmuje:
Dr Grzegorz Mainka - specjalista kardiolog
przyjmują:
Dr Marek Lenart – specjalista ginekologii
W Poradni Ortopedycznej przyjmuje:
i położnictwa
Dr Radosław Operacz - specjalista ortopedii
Dr Katarzyna Tarara - specjalista ginekologii
i traumatologii, specjalista rehabilitacji
i położnictwa
medycznej.
Dr Bartosz Siciak – rezydent Oddziału
Składamy wszystkim naszym Pacjentom
Gin.-Poł. w Strzelcach Opolskich
serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego
W Poradni Stomatologicznej przyjmują :
Lek. dentysta Kalina Sachanbińska
Nowego Roku 2016.
Lekarze i Pielęgniarki
Lek. dentysta Anita Ilków
NZOZ
Panaceum
w Chrząstowicach
Lek. dentysta Paweł Blacha
październik-listopad-grudzień
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK
Fundusz sołecki na terenie gminy Chrząstowice funkcjonuje nieprzerwanie od 2010 roku.
Sołectwa chętnie wykorzystują dostępne w ramach funduszu pieniądze na realizację przeróżnych
przedsięwzięć (zakupy niezbędnego sprzętu do klubów i świetlic, remonty, budowę dróg itp.).
Rada Gminy Chrząstowice wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na kolejny rok. Tym samym przekazano do dyspozycji sołectw określone kwoty, których
wysokość zależy od liczby mieszkańców.
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy,
głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może
zgłosić na zebraniu sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała
zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi do 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.
Przypomnijmy, iż aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu
sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
 służyć poprawie życia mieszkańców,
 należeć do zadań własnych gminy,
być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Składany wniosek musi zawierać ponadto uzasadnienie oraz szacunkowy kosztorys
(w ramach środków określonych dla danego sołectwa).
Wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy złożyli w ustawowym terminie, tj. do 30 września
2015 r. wnioski w sprawie realizacji w 2016 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego.
W 2016 r. realizować będziemy następujące zadania:

Lp.

1.

SOŁECTWO

Chrząstowice

25.391,72 zł

17.088,63 zł

Falmirowice

Wykonanie monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, Remizie OSP i klubie
wiejskim (8.500 zł),
Zamontowanie lampy z czujnikiem przy siłowni (1.000 zł)
Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w urządzenie zabawowe
(7.588,63 zł)
Wyremontowanie dachu na budynku gospodarczym znajdującym
na terenie samorządowym (20.000 zł)
Organizacja dożynek wiejskich w 2016 r. (5.391,72 zł)
Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej (1 punkt) i Wiejskiej
(2 punkty) w Falmirowicach

Lędziny

Budowa oświetlenia przy ul. Kopernika i Słonecznej w Lędzinach –
kontynuacja zadania

18.993,01 zł

Daniec

3.
Dąbrowice
4.
Dębie

5.
Dębska Kuźnia

7.

Wyasfaltowanie ulicy Krótkiej i ul. Leśnej w Chrząstowicach
Uzupełnienie i wymiana drobnego sprzętu w klubie wiejskim
w Dańcu (7.391,72 zł)
Zakup sprzętu dla OSP Daniec (4.000,00 zł)
Zakup kosiarki (7.000,00 zł)
Dofinansowanie organizacji imprez na terenie wsi Daniec
(7.000,00 zł)
Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w aneksie kuchennym
w świetlicy wiejskiej (1.715,31 zł)
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (9.000 zł)

2.

6.

Nazwa przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki na
realizację
przedsięwzięć
przedstawionych we wnioskach sołectw
25.391,72 zł

październik-listopad-grudzień
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10.715,31 zł

25.391,72 zł

15.311,21 zł
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8.
Niwki
9.
Suchy Bór

Remont pokrycia dachu budynku remizy w Niwkach (9.299,32 zł)
Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – ul. Podleśna,
ul. Główna i ul. Słoneczna w Niwkach (2.000 zł)
Przeznaczenie środków na imprezy integracyjno-kulturalne i zajęcia
sportowe organizowane przez sołtysa i radę sołecką (10.000 zł)
Zakup i montaż koszy na śmieci i ławek na terenie miejscowości
(4.000 zł)
Zakup sprzętu dla OSP Suchy Bór (5.000 zł)
Zakup tłucznia na utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie
miejscowości Suchy Bór (6.391,72 zł)
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

11.299,32 zł
25.391,72 zł

174.974,36 zł

W trakcie roku budżetowego 2016, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy
i nie później niż do dnia 31 października 2016 r., sołectwo może złożyć do wójta wniosek
o zmianę przedsięwzięć (lub ich zakresu), przewidzianych do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego. Wniosek ten nie może prowadzić do przekroczenia środków przewidzianych
pierwotnie w uchwale budżetowej. Uchwalenie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu wymaga
zastosowania procedury jak przy uchwalaniu wniosku.
Grażyna Fila
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA WSI SUCHY BÓR
W związku z rezygnacją z pełnienia
zentowanie sołectwa na sesjach Rady Gminy
funkcji sołtysa wsi Suchy Bór, złożoną przez
Chrząstowice, a także objęcie funkcji inkasenpanią Lucillę Kossowską, 1 grudnia 2015 r.
ta podatków: rolnego, leśnego i od nieruchoodbyły się w Suchym Borze wybory uzupełmości w sołectwie Suchy Bór, aby ułatwić
niające. Podczas Zebrania Wiejskiego mieszmieszkańcom uiszczanie opłat.
kańcy Suchego Bory zgłosili trzech kandydaNowo wybranemu sołtysowi składamy
tów. Wśród nich znaleźli się: Andrzej Nowak,
serdeczne gratulacje, życzymy trafnych
Krystyna Jarosz, Marek Baron.
decyzji, satysfakcji z ich podejmowania,
Największą liczbę głosów (31) uzyskał
wielu sukcesów i wsparcia ze strony rady
Andrzej Nowak, który funkcję sołtysa wsi
sołeckiej i mieszkańców.
Suchy Bór pełnił już przez 2 kadencje, tj. od
Pani Lucilli Kossowskiej, która pełniła
22.02.2007 r. do 19.02.2015 r.
funkcję sołtysa od 19.02.2015 do 11.10.2015 r
Andrzej Nowak poinformował, że będzie
serdecznie dziękujemy za poświęcony czas,
kontynuował rozpoczęte przez sołtysa i radę
realizację przedsięwzięć na rzecz mieszkańsołecką zadania. Zapowiedział również repreców i pracę dla dobra sołectwa i gminy.
Grażyna Fila

WWW.OBYWATEL.GOV.PL
Zachęcamy do korzystania ze strony www.obywatel.gov.pl oraz infolinii 222 500 115.
Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą
informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie. Na stronie znajdują się opisy
najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód,
paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ile to
kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić itd. Struktura strony systematyzuje
usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów
(kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami
ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.
System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu.
Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się Państwo, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa
na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym
(33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).
Więcej na temat inicjatywy: https://dsc.kprm.gov.pl/inicjatywa-obywatel.
oprac. Anna Kurc
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Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
„Odpadowa Karuzela”, „Na odpady
Praca Katarzyny Patoły
mamy rady”, „Najciekawsze hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów”. Od września br. dzieci i młodzież z terenu gminy
Chrząstowice mierzyły się z przeróżnymi
konkursami o tematyce ekologicznej. Zadaniem przedszkolaków było przedstawienie
selektywnej zbiórki odpadów w formie pracy plastycznej. Uczniowie szkół podstawowych mieli na fotografii przedstawić swój
pomysł na wykorzystanie odpadów w życiu
codziennym. Z kolei gimnazjaliści wymyślali hasło promujące segregację śmieci.
Inwencja twórcza uczestników konkursów przeszła najśmielsze oczekiwania
jury. Były zabawki, instrumenty a nawet
laptop, sukienka czy torebka - wszystko
wykonane z odpadów. Uznanie zdobyły także techniki
wykonania poszczególnych prac – fotografie, rysunki
i prace przestrzenne. Wśród przedszkoli największe
uznanie zdobyły prace z Publicznego Przedszkola
w Chrząstowicach. Interesujące były również prace
przedszkolaków z Dębia i Suchego Boru. W kategorii
uczniów szkół podstawowych najlepsza była praca Katarzyny Patoły z klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej
z punktem przedszkolnym w Dańcu. Był to laptop,
w którym za klawisze posłużyły nakrętki po plastikoPraca
wych butelkach. Drugie miejsce przypadło Dariuszowi
Chorkunowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,
Pauliny Kanz
trzecie – Paulinie Kanz z klasy VI Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu.
Za najciekawsze hasła promujące selektywną
zbiórkę odpadów uznano następujące slogany:
„Segregujmy odpady, przecież to takie proste”,
„Segregujesz – jesteś bohaterem planety”, „Wiedzą
mama, tata, córka, co to znaczy śmieci zbiórka”. Ich
autorkami są kolejno: Julia Krupa z klasy I a, Agata
Wilczek z klasy 3 a i Weronika Cebula z klasy I a
z Gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
w Dębskiej Kuźni.
Zdobywcy miejsc na podium oraz wyróżnieni
otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody m. in. aparat
fotograficzny, tablet, filmy edukacyjne.
Konkursy, które rozstrzygnięto w październiku,
odbyły się w ramach projektu „Kocham, chronię, segreguję - kampania edukacyjna gminy
Chrząstowice”. W ramach kampanii, na którą gmina otrzymała 18 000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zorganizowano również akcję sprzątania świata, pogadanki na temat ochrony środowiska, rodzinny piknik ekologiczny, wydano też
materiały informacyjne (ulotki, broszury, zakładki do książek, plany lekcji dla dzieci).
O projekcie pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora Gminy Chrząstowice”.
Anna Kurc

październik-listopad-grudzień
- 10 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE
MIRO DEUTSCHE FUSSBALSCHULLE CHRONSTAU
W lutym 2015 r. otwarto pierwszą
w Jemielnicy i w Bogacicy. Co pokazuje że
niemieckojęzyczną
szkółkę
piłkarską
jest zapotrzebowanie w tym kierunku. Mamy
w Chrząstowicach. Startowaliśmy z dwoma
nadzieję że chrząstowicka szkółka będzie dagrupami, które liczyły łącznie 34 dzieci. Od
lej się tak dobrze rozwijać. Zainteresowane
września mamy już cztery grupy, liczące
osoby prosimy o kontakt z Anetą Juraschek
razem 61 dzieci. Oferta skierowana jest
tel. 607924589.
bowiem do wszystkich dzieci w wieku 6-12
lat. Zainteresowanie zarówno dzieci, jak i ich
rodziców rośnie nadal. To znaczy, że znowu
powstała lista rezerwowych z rocznika 2009
i 2010. Najstarsza grupa wiekowa już od
września zgłoszona jest do rozgrywek
ligowych jako 1.FC Chronstau Młodziki.
Dzieci uczestniczyły już w różnych turniejach
i rozgrywają mecze sparingowe. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu (dla każdej
z grup). Trenujemy na Orliku w Dębskiej
Kuźni i w hali sportowej w Chrząstowicach.
Po Chrząstowicach niemieckojęzyczne szkółNa stadionie Odry Opole.
ki piłkarskie powstały w Ozimku, w Krośnicy,

Aneta Juraschek

NOWY WYGLĄD REMIZY STRAŻACKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI
zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego,
koszt to ok. 13.200 zł. Pracę wykonali nasi
strażacy w czynie społecznym.
Po modernizacji remiza prezentuje się
okazale, a i z pewnością rachunki za ogrzewanie spadną dzięki dociepleniu obiektu. Oprócz
tego,
w
budynku,
poza
garażami
wygospodarowano
miejsce
spotkań
młodzieży, zaplecze kuchenne i sanitariaty.
Dzięki ofiarnej pracy społecznej braci
strażackiej, a także wsparciu z budżetu gminy
oraz Zarządu Wojewódzkiego OSP i sponsorów, udało się w końcu uzyskać zamierzony
Na przełomie listopada i grudnia zakońefekt w postaci remizy, na którą sołectwo
czył się kolejny, ważny etap remontu remizy
czekało od lat.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębskiej
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
Kuźni - ocieplenie ścian i wykonanie elewaktórzy przyczynili sie do realizacji zadania.
cji. Materiały na realizację zadania zostały
Agnieszka Sawlik
WÓJT I RADNY ODZNACZENI
Miło nam poinformować, że Wójt
Opolskiego Andrzeja Buły podczas obchodów
Gminy Chrząstowice Florian Ciecior oraz
25-lecia
współpracy
zagranicznej
Radny Mirosław Pasoń zostali odznaczeni
województwa opolskiego. Uroczystość miała
przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem
miejsce 5 października 2015 r. w Teatrze im.
Zasługi. Medale za zasługi w działalności na
Jana Kochanowskiego w Opolu. Serdecznie
rzecz społeczności lokalnej odebrali z rąk
gratulujemy odznaczeń i życzymy wszelkiej
ówczesnego Wojewody Opolskiego Ryszarda
pomyślności w dalszej działalności na rzecz
Wilczyńskiego oraz Marszałka Województwa
lokalnej społeczności.

Anna Kurc
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BOŻONARODZENIOWE DEKOROWANIE W CHRZĄSTOWICACH
florystycznej
Kwitnące
Horyzonty,
Magdalena Birula-Białynicka. Wzięło w nim
udział ponad pięćdziesiąt osób, zarówno
z gminy Chrząstowice, jak i z okolicznych
miejscowości.
Wydarzenie
zorganizował
Urząd
Gminy Chrząstowice przy współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
Anna Kurc

Jak przystroić dom na święta? Jakie
są najnowsze trendy w dekorowaniu? Jak
wykonać bożonarodzeniowy stroik z naturalnych materiałów? O tym wszystkim rozmawiano we wtorkowe przedpołudnie, 8 grudnia
2015 r. w klubie samorządowym w Chrząstowicach. Pokaz bożonarodzeniowych dekoracji
przeprowadziła
florystyka
ze
szkoły
ZAANGAŻOWANI W POMOC INNYM
Po raz drugi uczniowie i nauczyciele
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach wzięli udział w akcji „Szlachetna
Paczka”. Zebrane przez nich pieniądze,
artykuły szkolne, spożywcze i środki czyszczące dołączyli do paczki organizowanej
przez darczyńców z terenu gminy Chrząstowice. Uczniowie mocno zaangażowali się
w przygotowanie paczki – sami urządzili
magazyn i zbierali niezbędne produkty.
Udowodnili, że są świetnie zorganizowani,
uczynni i chętni do pomocy. Wszystkie
podarunki trafiły do potrzebującej rodziny
włączonej w projekt „Szlachetna Paczka”, którego finał odbył się 13 grudnia 2015 r.
Anna Kurc
MAGNOLIA POWIATU OPOLSKIEGO — WYRÓŻNIENIE DLA DANUTY KAMPY
Z przyjemnością informujemy, że Pani
Pani Kampa otrzymała wyróżnienie w swojej
Danuta Kampa, prezes Stowarzyszenia
kategorii. Gratulujemy i życzymy wszelkiej
Kalejdoskop, założycielka formacji tanecznej
pomyślności oraz wielu sukcesów w dalszej
Hałas, została nominowana do nagrody Staropracy zawodowej. Dziękujemy za dotychczasty Opolskiego Magnolia Powiatu Opolskiego
sowe działania w gminie Chrząstowice,
w kategorii Animator Kultury.
szczególnie za rozwijanie umiejętności
Nagroda wręczana jest osobom, które
tanecznych dzieci należących do formacji
przez swoją działalność, pacę i zaangażowatanecznej Hałas.
nie przyczyniają się do promocji powiatu
O nominowanych, wyróżnionych
opolskiego. Odczytanie nominacji i wyróżi laureatach Magnolii Powiatu Opolskiego
nień oraz wręczenie statuetek laureatom
można przeczytać na www.powiatopolski.pl.
odbyło się 22 października br. w Prószkowie.
Anna Kurc
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TANECZNE SUKCESY SIÓSTR Z DĘBSKIEJ KUŹNI
Podczas Mistrzostw Europy - IDO
października 2015 r. na scenie teatru w Sankt
European Ballet, Jazz and Modern ChampionPetersburgu. Nie jest to pierwszy międzynaroships Mira Grodziecka-Makulska zdobyła
dowy sukces naszych młodych baletnic trenupierwsze miejsce w kategorii juniorki solo
jących na co dzień w Akademii Tańca Ramabalet. Jej siostra, Lena, w duecie z Anną
da w Opolu, a uczęszczających do gimnazjum
Guzy, wywalczyła drugie miejsce. Dziewczyw Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
ny rywalizowały z tancerzami m.in. ze Słowew Dębskiej Kuźni. W grudniu zeszłego roku
nii, Rosji, Bułgarii, Norwegii, Finlandii, WęMira Grodziecka została złotą medalistką
gier, Cypru, Szwecji i Niemiec. Prezentacje
amatorskich Mistrzostw Świata w balecie
oceniało jury z Bośni i Hercegowiny, Włoch,
IDO World Championship Ballet-Pointe.
Norwegii, Polski, Rosji, Serbii, Słowenii. ZaGratulujemy i życzymy powodzenia podczas
wody taneczne odbyły się w weekend 17-18
kolejnych turniejów.
Anna Kurc
GOTUJĄ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
Dominik Kiwus i Kacper
Lubiewski - uczniowie Publicznej
Szkoły
Podstawowej
w Chrząstowicach brali udział
w konkursie "Koch mit Deutsch".
Organizowany
przez
Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej
w partnerstwie ze Związkiem
Niemieckich
Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
konkurs ma zachęcić uczniów do
bliższego
poznania
kuchni
niemieckiej wraz z jej tradycyjnymi potrawami, a poprzez to zmotywować ich do innej formy
poznawania języka niemieckiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zdjęć potraw
i dań kuchni niemieckiej i dołączenie dwujęzycznego przepisu. Dominik przedstawił przepis
na kluski z bułki z sosem grzybowym i czerwoną kapustą, natomiast Kacper ugotował bawarski
gulasz z mortadelą i kluskami. Brzmi i wygląda pysznie!
Anna Kurc
ŚPIEWA I ODNOSI SUKCESY
Miło nam poinformować, że Dawid Bac, uczeń Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach odnosi sukcesy w
przeróżnych wydarzeniach muzycznych organizowanych
w województwie opolskim.
Podczas VIII Festiwalu „Jesienne nutki”, który odbył się
17 listopada 2015 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Komprachcicach, Dawid zdobył wyróżnienie w kategorii
„soliści klasy IV-VI”.
II miejsce w kategorii „śpiew solo 10-13 lat” oraz tyłuł
„Indywidualność” uzyskał podczas XV Międzywojewódzkiego
Festiwalu Piosenki i Tańca ,,KUŹNIA” organizowanego przez
Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. Festiwal
odbył się 28 listopada br.
Przed młodym wokalistą występ podczas jubileuszowego
X Otwartego Konkursu Piosenki „Nas Łączy Muzyka”
w Węgrach. W zeszłym roku zdobył nagrodę publiczności. Dawidowi gratulujemy, życzymy
powodzenia, kolejnych sukcesów oraz dalszego rozwijania swojej pasji!
Anna Kurc
październik-listopad-grudzień
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CHRZĄSTOWICKIE WIECZORY Z RĘKODZIEŁEM
Jesienne wieczory można spędzać
prześliczne kule ozdobne na drzwi, latarenki –
ciekawie i pożytecznie. Przekonały się o tym
ze zwykłego słoika oraz zawieszki.
panie z gminy Chrząstowice biorące udział
Technika quillingu polega na zwijaniu
w warsztatach rękodzieła, kolejny raz organikolorowych, cienkich pasków papieru w przezowanych przez Stowarzyszenia „Przyszłość
różne wzory. Mogą z nich powstać motyle,
Chrząstowic”.
kwiaty, gwiazdki, co tylko nam się zamarzy.
Natomiast scrapbooking to technika zdobienia
polegająca na przestrzennym przyklejaniu
elementów wyciętych ozdobnym dziurkaczem
bądź z wykrojnika, na ozdobnym papierze.
Możemy w ten sposób udekorować ramki na
zdjęcia, albumy rodzinne czy zrobić kartki
okolicznościowe.
Prace uczestniczek warsztatów wystawione były w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Chrząstowicach od 9 grudnia do 15 grudnia
br. a zdjęcia z zajęć na stowarzyszeniowym
profilu na facebooku:
https://
www.facebook.com/przyszlosc.chrzastowic.
Dzięki wsparciu finansowemu gminy
Chrząstowice, w ramach realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
odbyły się cztery spotkania. Jedno spotkanie
zorganizowano dzięki wsparciu sponsorów.
W czasie zajęć prowadzonych przez panią
Alicję Ościłowską, uczestniczki zajęć wykonywały: kartki okolicznościowe zdobione metodą quillingu, kwiaty z bibuły – tulipany,
słoneczniki i goździki, ozdoby wykonane
w scrapbookingu m.in. ramki na zdjęcia
i kartki świąteczne oraz ozdoby świąteczne –

Małgorzata Strzelec

ZDJĘCIA DO DOWODU OSOBISTEGO — WYMAGANIA
W związku z dużą liczbą wniosków o wydanie dowodu osobistego składanych z niewłaściwie wykonanymi zdjęciami uprzejmie przypominamy, że fotografia do dowodu osobistego od
1.03.2015 r. musi odpowiadać poniższym wymogom: wymiary 35x45 mm; wykonana na jednolitym tle; mająca dobrą ostrość; odwzorowująca naturalny kolor skóry; obejmująca wizerunek do
wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice; przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi włosami; z naturalnym wyrazem twarzy* i zamkniętymi ustami**
- wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
ponadto:
- włosy nie mogą w żaden sposób nachodzić na brwi (należy odsunąć np. grzywkę)
- należy zdjąć okulary, aby uniknąć refleksów na szkłach
- należy zdjąć kolczyki wystające poza obręb ucha
* tzn. bez uśmiechu i innych gestów mimicznych
**dzieci, które nie ukończyły 5 lat, mogą mieć na fotografii otwarte usta.
M. Karasiewicz-Wysińska

październik-listopad-grudzień
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POZNAJĄ TAJNIKI MULTIMEDIALNEGO ŚWIATA
tekstu WordPad opanowaliśmy sztukę korzystania z klawiatury, czyli pisania dużych i małych liter, polskich znaków, cyfr. Poznaliśmy
również zastosowanie klawiszy funkcyjnych,
np. kopiuj, wklej oraz Backspace czy Enter mówi Piotr Pańków.

Od 9 października br. w Multimedialnym Centrum Integracji Dębskiej Kuźni
odbywają się zajęcia komputerowe dla osób
50+.
Do tej pory w spotkaniach uczestniczyło
dziewięć osób. Część z nich wcześniej nie
miała kontaktu z komputerem i internetem,
niektórzy mieli podstawową wiedzę. Dzięki
kolejnym zajęciom multimedialny świat ma
dla nich coraz mniej tajemnic. Prowadzący
zajęcia Piotr Pańków, Latarnik Polski Cyfrowej, dba o to, by z każdego spotkania uczestnicy wychodzili z nowymi umiejętnościami.
Zapoznał ich z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz podstawowymi funkcjami
klawiatury, a także przeróżnymi aplikacjami,
które ułatwiają i skracają czas potrzebny na
załatwianie codziennych spraw. Pracę myszką
doskonaliliśmy poprzez tworzenie i usuwanie
folderów, otwieranie i zamykanie programów,
regulowanie wielkości otwieranych okien oraz
przesuwanie ikon na pulpicie. Poznaliśmy zastosowanie klawiszy myszy i rolki przesuwania stron podczas korzystania z przeglądarki
internetowej GoogleChrom. Dzięki edytorowi

Korzystając z programu GoogleMaps
uczestnicy zajęć odwiedzili ciekawe zakątki
najbliższej okolicy i nie tylko, zaplanowali
podróż na konkretnej trasie poznając odległość i czas przejazdu a także nauczyli się jak
kupić bilet online. Na kolejnych spotkaniach
będą mieli możliwość porozmawiać z rodziną
i znajomymi bez opłat i w dodatku widząc ich
na ekranie podczas rozmowy oraz zrobić tanie
zakupy mając ogromny wybór, możliwość
porównania cen i opinii innych osób.
Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać
z możliwości udziału w bezpłatnych zajęciach
komputerowych, zapraszamy w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00 do Multimedialnego
Centrum Integracji w Dębskiej Kuźni przy ul.
Kolonia 12.
Piotr Pańków, Anna Kurc

Z WIZYTĄ W TEATRZE
Artysta Opolskiego Teatru Lalki i Aktora –
Andrzej Mikosza został laureatem 12. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice –Dzieciom”.
Aktor otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską
w spektaklu „Szpak Fryderyk”. Pogratulowali mu
uczniowie piątej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, którzy wybrali się na spektakl
"Na arce o ósmej". Na pamiątkę wykonali sobie
wspólne zdjęcie z laureatem.
Anna Kurc
październik-listopad-grudzień
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NASI JUBILACI

Od lewej: p. Róża Gondro, Brygida Dulęba — sekretarz gminy, Florian Ciecior — wójt gminy, Małgorzata
Karasiewicz-Wysińska— kierownik USC, Państwo Małgorzata i Jerzy Michen, Państwo Róża i Ewald Dyga,
Państwo Sigrid i Ambroży Wieczorek, Państwo Anna i Jan Wodarz, Państwo Alfreda i Jan Noszczyk, Państwo
Irmgarda i Józef Kochanek, Państwo Łucja i Werner Palmer, Państwo Elfryda i Józef Długosz, Teresa Krupska —
skarbnik gminy, Krzysztof Warzecha — przewodniczący rady gminy.

25 listopada 2015 r. w restauracji Borowianka w Suchym Borze odbyło się doroczne spotkanie jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Obecni byli: Państwo Elfryda i Józef Długosz z Chrząstowic, Państwo Róża i Ewald
Dyga z Dębskiej Kuźni, Pani Róża Gondro z Falmirowic (Pan Eryk Gondro nie mógł przybyć),
Państwo Irmgarda i Józef Kochanek z Dańca, Państwo Małgorzata i Jerzy Michen z Chrząstowic, Państwo Alfreda i Jan Noszczyk z Chrząstowic, Państwo Łucja i Werner Palmer z Dębia,
Państwo Sigrid i Ambroży Wieczorek z Suchego Boru oraz Państwo Anna i Jan Wodarz
z Chrząstowic. Nie mogli być z nami Państwo Hildegarda i Paweł Niestrój z Dębskiej Kuźni
(50-lecie małżeństwa) oraz Państwo Maria i Jerzy Adamiec z Dańca (60-lecie małżeństwa).
Wójt Gminy Florian Ciecior oraz Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice Krzysztof
Warzecha serdecznie powitali zgromadzonych oraz podziękowali im za poświęcenia i trudy
w budowaniu lepszej przyszłości swoim najbliższym, jak i całej lokalnej społeczności.
Dostojni Jubilaci wysłuchali występu zespołu regionalnego "Gryfne Dziołski" z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni, prowadzonego prze Panią Adelajdę Pasoń,
z akompaniamentem Pana Józefa Raudzisa. Dziewczęta zaśpiewały piosenki o zalotach, ślubie
i weselu, a także hity z lat, kiedy nasi goście zawierali małżeństwa i bawili się na swoich
weselach. W czasie spotkania zgromadzeni jubilaci dzielili się refleksjami na temat tak długiego
wspólnego pożycia. Pani Sigrid Wieczorek przypomniała, że trudne czasy, w których dzisiejsi
jubilaci zawierali małżeństwa, sprzyjały trwałości, zaś Pani Elfryda Długosz stwierdziła, że
należy patrzeć na życie pół-serio, bo tylko takie podejście pozwala znieść przeciwności losu.
Po smacznym obiedzie i deserze Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy z życzeniami
oraz bukiety kwiatów.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska
październik-listopad-grudzień
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GMINA OTWARTA NA POTRZEBY SENIORÓW
klubie wiejskim w Dębiu, w czwartek, 19 listopada. Na uczestników czekał występ artystyczny młodzieży z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, wykład na temat zasad zdrowego stylu życia,
oraz poczęstunek. Każde spotkanie kończyła
dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań w zakresie aktywizacji seniorów.
Podsumowanie ankiet oraz dalsze informacje nt. działań skierowanych do osób 50+
zamieścimy
w
kolejnym
numerze
Gmina Chrząstowice chce uaktywnić
„Informatora Gminy Chrząstowice”. Zachęcaseniorów. Pierwszym krokiem ku temu była
my, aby na bieżąco śledzić informacje na taorganizacja
spotkań
informacyjnoblicach ogłoszeń w Państwa sołectwach oraz
konsultacyjnych, na których można było zgłostronę internetową gminy Chrząstowice
sić propozycje działań skierowanych do pokowww.chrzastowice.pl—tam znajdziecie Pańlenia 50+.
stwo wszystkie informacje nt. planowanych
Do udziału zaproszeni byli wszyscy
wydarzeń.
Anna Kurc
mieszkańcy gminy Chrząstowice, którzy mają
50 lat lub więcej, lubią spotkania w dobrym
towarzystwie swoich rówieśników, chcą rozwijać swoje zainteresowania i działać w lokalnym środowisku. Pierwsze spotkanie, dla seniorów z Chrząstowic, Niwek, Lędzin, Suchego Boru i Dębskiej Kuźni, odbyło się w poniedziałek, 16 listopada w klubie samorządowym w Chrząstowicach. Seniorzy z Dębia,
Dąbrowic, Falmirowic i Dańca spotkali się w
ADWENTOWY WIECZÓR DLA SENIORÓW
ły występy młodych artystów z chrząstowickiej podstawówki. Bożonarodzeniowe akcenty
stanowiły dźwięki kolęd oraz jasełka, które
dzieci wystawiły i po śląsku, i w humorystycznej wersji współczesnej, która sprawiła,
że widownia co chwilę wybuchała śmiechem.
Wydarzenie miało miejsce 30 listopada br.

Seniorzy z Chrząstowic, Lędzin i Niwek
spotkali się na dorocznym wieczorze adwentowym. Gospodarzami wydarzenia byli
uczniowie oraz nauczyciele z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.
Świąteczną atmosferę tego wieczoru zapewnipaździernik-listopad-grudzień
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ROK POD ZNAKIEM MUZYKI W PRZEDSZKOLU W CHRZĄSTOWICACH
nowi swego rodzaju kontynuację, gdyż i tu
podstawą przyjętego programu będzie ruch
dodatkowo wsparty jeszcze muzyką.
Dla dziecka częsty kontakt z muzyką
jest konieczny do prawidłowego rozwoju
fizycznego i psychicznego. Ruch przy muzyce zdecydowanie zapobiega wadom postawy,
oraz je koryguje, poprawia pracę serca, krążenie, dotlenia organizm, wzmacnia układ
nerwowy, wspomaga koordynację ruchów,
ćwiczy orientację w przestrzeni, koncentrację
uwagi, pobudza spostrzegawczość, pamięć.
W zabawach prowadzonych metodą aktywneMuzyka w życiu każdego człowieka
go słuchania muzyki,
wykorzystuje się
stanowi ważny element. Żadna inna dziedzina
urozmaicające przebieg zajęć różnorodne
sztuki nie wpływa tak na podświadomość jak
akcesoria np. kolorowe wstążki, pompony,
ona. Jest jedną z najsubtelniejszych form
chustki, wachlarze, drewniane pałeczki, chusprzekazu.
tę animacyjną, instrumenty własnoręcznie
Dziecko, już z chwilą przyjścia na
wykonane, maski oraz stroje specjalnie szyte
świat, zaczyna przejawiać pierwsze reakcje na
na liczne uroczystości.
słyszane dźwięki, odgłosy najbliższego
Podjęcie działalności innowacyjnej ma
otoczenia. U niemowląt obserwuje się próby
na celu przede wszystkim uatrakcyjnienie
naśladowania głosu matki, słyszanych dźwięcodziennych zajęć, rozładowanie nagromaków. Z czasem zaczyna się rozwijać zainteredzonych napięć, nadmiaru energii, rozbudzasowanie muzyką. Wiele dzieci, niestety dopienie i poszerzanie zainteresowań wychowanro w przedszkolu, nawiązuje pierwszy kontakt
ków, oraz ich wszechstronny rozwój .
z muzyką.
Innowacja „Muzyka łagodzi obyczajeW bieżącym roku szkolnym w Publiczaktywne słuchanie muzyki w oparciu o Metonym Przedszkolu w Chrząstowicach realizodę Batii Strauss” zapewni dzieciom niesamowana jest innowacja „Muzyka łagodzi
witą podróż w świat muzyki poważnej, ludoobyczaje-aktywne słuchanie muzyki w oparwej, popularnej. Będzie ona realizowana
ciu o Metodę Batii Strauss”. Stanowi ona wyjprzez dwa kolejne lata .
ście naprzeciw naturalnej potrzebie dziecka
Opracowane układy taneczne prezentodo działania, zaspokajania ciekawości świata,
wane są nie tylko w przedszkolu ale także
doświadczania i przeżywania. Metoda ta jest
w czasie imprez lokalnych, również dla
dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różmieszkańców gminy.
norodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do
samo wyrażania się (w tańcu, śpiewie), kształtowania dodatnich cech charakteru, wszechstronnego rozwoju osobowości. Dziecko
w wieku przedszkolnym chętnie uczestniczy
w zabawach i zajęciach muzycznych, gdyż
przemawiają do jego wyobraźni, pozwalają
wyrazić siebie oraz pomagają w budowaniu
pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
Przez ostatnie trzy lata realizując innowację ”Wychowanie przez gotowanie”, dzieci
poznawały zasady zdrowego stylu życia zgodnego z „piramidę zdrowego żywienia”, której
podstawą jest ruch. Powyższa innowacja staLidia Ryszkowska
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MARCINKI I PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKÓW
będzie, co to będzie ..." wprowadził widownię
w ogromne zaciekawienie. Na zakończenie,
zgodnie z tradycją, na wszystkich czekały
marcińskie rogaliki.
Po przedstawieniu, świętowania ciąg
dalszy był już w przedszkolu, gdzie odbyło się
pasowanie. Dzieci w obecności rodziców,
nauczycielek i gości, złożyły ślubowanie
potwierdzając to odciskami palców pod tekstem przyrzeczenia.
Jedną z wielu atrakcji tego popołudnia
okazał się tort w kształcie ołówka z zimnymi
W Publicznym Przedszkolu w Chrząogniami. Świętowanie zakończyło się wręczestowicach dzień św. Marcina oraz pasowanie
niem "rogów obfitości" oraz wspólnym
na przedszkolaka i starszaka zorganizowalipoczęstunkiem.
śmy 19 listopada.
Tradycyjnie po zapadnięciu zmroku,
przed przedszkolem zebrała się liczna grupa
dzieci i ich rodziny oraz zaproszeni goście.
Korowód opromieniony światłem lampionów,
latarek, pochodni i odblasków, na czele ze św.
Marcinem na koniu, w asyście orkiestry
i miejscowej straży pożarnej, przemaszerował
na plac kościelny. Tam czekał ksiądz, który
po przywitaniu i krótkiej modlitwie zaprosił
nas do kościoła. Natomiast już w kościele
inicjatywę przejęli rodzice wcielając się
w role: rycerza, żebraka czy narratora, który
na wzór poematu Adama Mickiewicza słowami "Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to
Anna Imiełowska
MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ
Nie taka matematyka straszna jak ją malują.
Okazuje się, że wielu uczniów lubi ten przedmiot.
Dowodem na to może być wyjazd aż szóstki uczniów
gimnazjum w Dębskiej Kuźni na wojewódzkie Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, które odbyły się
28 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 7
w Opolu. Impreza ta służy popularyzacji matematyki
i stanowi dużą atrakcję dla gimnazjalistów. Młodzi matematycy prezentują na niej swoje prace, nie brak tam
również atrakcji w postaci warsztatów dla uczniów.
W tym roku nasi uczniowie stanowili grupę obserwatorów, ale być może w kolejnych latach podejmą próbę wystąpienia z własną prezentacją, tak jak
ich starsi koledzy z lat ubiegłych. Młodzieży bardzo spodobała się prezentacja na temat liczby
„pi”. Warto dodać, że wszyscy obserwatorzy, zaopatrzeni w cyfrę zapisaną na kartce, mieli okazję wziąć udział w przedstawieniu rozwinięcia dziesiętnego tej tajemniczej liczby, które jest, jak
wiadomo, nieskończone i nieokresowe. Punktem wieńczącym imprezę były warsztaty „origami”.
Cieszymy się, że matematyka znajduje coraz więcej entuzjastów wśród uczniów, a tych
niezdecydowanych zapraszamy na kolejne wydarzenia matematyczne.
Bożena Koksa
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„CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE, CO TO BĘDZIE…”
labiryntu. Po obfitej kolacji, jak to w Hogwarcie bywa (pizza z pysznym napojem herbacianym), uczestnicy zabrali się za rozwiązywanie
zdobytych zadań. Młodsi układali układankę
i odgadywali imiona powstałych postaci,
starsi rozwiązywali krzyżówki i skomplikowane zadania matematyczne. I nie myślcie, że
na tym koniec! Wysiłek umysłowy musiał
zostać nagrodzony. Rozwiązanie powstałe
po w yk onani u w sz yst ki c h z ad ań
(przygotowanych przez uczniów klasy VI
pod opieką pani Sabiny Fąfary) zaprowadziło
młodych czarodziei do oczekującej na nich
Już od kilkunastu lat uczniowie Publicznagrody – wora z fasolkami różnych smaków.
nej Szkoły Podstawowej z punktem przedChwila wolnego na regenerację i już o 24.00
szkolnym w Dańcu, jedną z listopadowych
pora na atrakcję, na którą czekali, czyli strasznocy spędzają w szkole. Nie inaczej było w
no – śmieszne opowieści przy własnoręcznie
tym roku, w nocy z 27 na 28 listopada. Punkwykonanym kominku w pokoju wspólnym.
tualnie o godzinie 19.00 tłumnie stanęli przed
drzwiami szkoły witani przez panią dyrektor
Jolantę Jokiel. Obładowani bagażami
(poduszki, koce, śpiwory, karimaty itp.), niczym sam Harry Potter, z duszą na ramieniu
niepewni co ich czeka przekroczyli próg szkoły, która tym razem (co roku temat przewodni
jest inny), na ten jedyny listopadowy wieczór
przeobraziła się w zamek Hogwartu. Zebrani
przez panie: Sabinę Fąfarę, Jolantę Siemską,
Klaudię Ponzę i Elizabeth Kampa, w sali korekcyjnej, za sprawą tiary przydziału i czarodziejskiego pudełka, każdy otrzymał przydział do jednego z czterech domów
(Gryffindor, Slytherin, Hufelpaff, Ravenclaw). I w tym momencie rozpoczęła się przygoda trwająca całą noc i dająca jej uczestnikom niezapomniane wrażenia i przeżycia,
ekscytująca podróż, którą chcą od nowa i niezmiennie przeżywać co rok. Pierwszym etapem było zbudowanie z pudeł, tapet, kolorowych papierów wyposażenia komnaty wspólnej. Powstał kominek, krzesła, kanapy i stoły.
Kolejnym zadaniem, było przemierzenie kręNoc pełna niespodziewanych zdarzeń,
tego labiryntu szkolnych korytarzy. Napotyzwrotów akcji, trudnych do pokonania zadań
kane tu postacie (duchy, straszydła, wiedźmy,
i przeszkód, jak wszystko w życiu, ma także
bazyliszek) wzbudzając w wędrowcach strach
swój koniec. O siódmej rano zaspani uczniopoddawały ich nie tylko różnym próbom odwie odebrani przez rodziców trafili z powrowag i męstwa, ale także zadawały zagadki.
tem do zwykłej codziennej mugolskiej rzeczyIch poprawne odgadnięcie skutkowało zdobywistości, by znowu spotkać się za rok i przeciem koperty z zadaniem i gwarantowało
żyć kolejną nocną niezapomnianą przygodę
możliwość pójścia dalej i w efekcie wyjście z
swego życia.
Sabina Fąfara
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TYDZIEŃ BEZ AGRESJI „NIE ZAMYKAJ OCZU”
W Publicznej Szkole Podstawowej z punktem
przedszkolnym w Dańcu w dniach 30.10 –
6.10.2015 r. zorganizowano wiele zajęć poświęconych przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole.
Uczniowie
przygotowali
scenki
teatralne:
„Czerwony Kapturek w XXI wieku”, „Z życia
Michała”, które skłoniły do zastanowienia się nad
własnym zachowaniem i dokonaniem jego zmiany.
Na zajęciach stworzono klasowe zasady przeciwdziałania agresji i plakaty. Podczas zajęć socjoterapeutycznych dzieci uczyły się doceniać przyjaźń
panującą w klasie, poznały sposoby właściwego reagowania na agresję, zrozumiały, że zachowania agresywne często są niebezpieczne.
Codziennie obowiązywał inny kolor ubrania uzależniony od tematyki dnia. Często też
powtarzano hasło „Agresji i przemocy mówimy stop” Z tym hasłem była związana samodzielna
twórczość literacka uczniów, którzy ułożyli wiele piosenek, wierszy i rymowanek na temat
zapobiegania agresji i przemocy.
10 listopada 2015 r. odbyło się zebranie z rodzicami, na którym zaprezentowano wiele
własnych pomysłów związanych z tematem oraz udowodniono, że w atmosferze wzajemnego
zaufania, życzliwości, akceptacji i miłości nie ma miejsca dla agresji.
Klaudia Ponza
NIE TYLKO ANDRZEJ MOŻE ŚWIĘTOWAĆ ANDRZEJKI
Tomek, Daniel, Adam, Michał i wszyscy
pozostali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu wspaniale
bawili się na dyskotece andrzejkowej. Uczniowie
klasy VI, Kuba i Marcel, wcielili się w rolę DJ-ów.
Dzięki nim uczniowie tańczyli przy piosenkach
z pierwszych miejsc list przebojów. Dziewczynki
chciały poznać swoją przyszłość w czym pomogły
im cyganki (koleżanki z klasy V i VI) „wróżące”
z kart, znające się na horoskopie i czytające
z gwiazd. Nie zapomniano również o słodkim poczęstunku dla wszystkich dzieci. Wspólna zabawa
Danuta Kacprzyk
pod opieką nauczycieli trwała do późnych godzin wieczornych.
MIKOŁAJ NA SPORTOWO
Przed godziną 8.00 dnia 7 grudnia 2015 roku na
ulicach Dańca zaroiło się od małych Mikołajków. To
uczniowie danieckiej podstawówki zmierzali na lekcje.
Czerwona czapka była elementem rozpoznawczym dla
Mikołaja z Laponii, który tego dnia miał zawitać w
szkole. Aby czas oczekiwania na wspaniałego gościa
szybciej minął radosna gromada - propagując zdrowy
styl życia - udała się na nordic walking uliczkami naszej
miejscowości. Nie był to koniec aktywności fizycznej,
gdyż po powrocie do szkoły przy wesołej muzyce
wszyscy uczniowie i nauczyciele tańczyli zumbę. Wtedy też, przy dźwiękach dzwonków, nadjechał Mikołaj. Uczniowie powitali go entuzjastycznie
śpiewając dla niego piosenki. Każde dziecko, od przedszkolaka po szóstoklasistę zostało obdarowane prezentem.
Danuta Podborączyńska, Danuta Kacprzyk
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DZIEŃ WARZYW I OWOCÓW W DAŃCU
śród licznych wiadomości, jakie uczestnicy
święta zdobyli (niejako mimochodem, wśród
zabawy i działań twórczych), znalazły się informacje o pewnym niezwykłym XVIwiecznym twórcy, Giuseppe Arcimboldo.
Malarz ten do tworzenia swoich kompozycji
i portretów używał warzyw, owoców, gałązek
i liści. Uczniowie mieli możliwość stworzenia
własnych dzieł na podobieństwo tych wykonanych przez Arcimbolda. Najmłodsi zaś
zamieniali owoce i warzywa w zabawne
ludziki, zaopatrując je w oczka, buźki, noski.
Efekty działań twórczych znalazły się na wyCiekawie, kolorowo i zdrowo – tak
stawie, gdzie podziwiali je koledzy, rodzice
było podczas Dnia Warzyw i Owoców w Pui odwiedzający szkołę goście.
blicznej Szkole Podstawowej z punktem
Nie zabrakło też zabaw kształcących
przedszkolnym w Dańcu w czwartek, 26 listopamięć i myślenie, a jednocześnie utrwalająpada 2015 r. I nie myślcie, że w programie
cych zdobytą wiedzę – czyli zagadek o warzybyły nudne pogadanki i oklepane wierszyki!
wach, owocach i zdrowym odżywianiu.
Tym razem o zdrowym odżywianiu uczono
Nie samą jednak sztuką i wiedzą
przez… sztukę! Były zajęcia wspólne dla
człowiek (szczególnie niedorosły) żyje. Dlatewszystkich, były w klasach, grupowe i indygo o tym, że zdrowo – to także smacznie
widualne. Uczniowie zaprezentowali przedi kolorowo, można się było przekonać … orstawienie kukiełkowe „Jarzynki Babci Balbinganoleptycznie! Doskonałe ciasto marchewki” (jednoaktówka Marii Kownackiej),
kowe i świeżo wyciśnięte soczki cieszyły się
w którym nie tylko poruszony został temat
takim powodzeniem, że nawet gdyby przygozdrowych i smacznych warzyw, ale i kwestia
towano ich trzy razy tyle – też zostałyby skonniesienia pomocy innym. Trochę starsze dziesumowane do ostatniego łyczka i okruszka.
ci wcieliły się w aktorów opowieści
„Witaminki dla księżniczki Marcelinki” (adaptacja utworu „Księżniczka Marcelinka i książę Witaminek” K. Marcinkowskiej),
przestrzegającej przed smutnymi konsekwencjami jedzenia nadmiaru słodyczy. Lecz
myliłby się ktoś, kto uznałby, że tylko formy
teatralne dostarczały wiedzy i rozrywki
w czasie święta zdrowego odżywiania. Starsi
uczniowie przygotowali prezentację multimedialną „Zdrowe odżywianie”. Nowe media
wykorzystano też przygotowując dla wszystkich zbiorowe karaoke. „Wytańczmy witaminy” razem z Kubusiem tak się podobało, że
Scenariusz Dnia Warzyw i Owoców
trzeba było odtwarzać je kilka razy! Podobopracowała i nad wszystkim czuwała Regina
nym powodzeniem cieszyła się wykonana
Jarosz pod dyrektorskim okiem pani Jolanty
wspólnie na zakończenie znana piosenka
Jokiel, wspierana przez wychowawców klas
„Fasolek” „Witaminki dla chłopczyka
i wspomagana przez personel techniczny.
i dziewczynki”.
Wszystkim, którzy dołożyli sił i starań, by
Był teatr, multimedia, taniec i śpiew,
dzień ten stał się prawdziwym świętem
ale największą kreatywnością dzieci mogły
zdrowia i radości należą się serdeczne podzięsię wykazać podczas zajęć plastycznych. Spokowania.
Regina Jarosz
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ABY TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ
Każdego roku w grudniu w danieckiej
szkole jest taki wyjątkowy dzień kiedy to, zgodnie z tradycją i zwyczajem bożonarodzeniowym,
przygotowujemy pyszne pierniki. Wszyscy rozwijają swoją kreatywność wycinając z ciasta piernikowego dzwoneczki, choinki, gwiazdki, aniołki
i serduszka. W szkole unosi się zapach tajemniczych, pochodzących z całego świata przypraw:
cynamonu, goździków itp. Ten wspaniały aromat
wprawia wszystkich w świąteczny nastrój. Każdy
staje się miły, uczynny i dobry. Uczniowie integrują się, chętnie współpracują ze sobą, pomagają
młodszym kolegom.
Doskonała organizacja pracy pozwala nam na upieczenie bardzo dużej ilości ciasteczek.
Zużywamy do tego nawet 20 kg mąki. Nie poradzilibyśmy sobie z tak ogromną ilością pierników, gdyby
nie bezinteresowna pomoc Państwa Żyrek właścicieli
piekarni w Dańcu, którzy co roku chętnie pieką nasze
ciasteczka.
Kolejnym przedsięwzięciem jest ozdobienie
takiej ilości przysmaków. Znów wspólna praca całej społeczności przynosi wspaniałe efekty i pierniki
są gotowe do spakowania. Trafiają one na spotkanie
opłatkowe dla wszystkich mieszkańców Dańca. Nasze pierniki uświetnią także szkolną wigilię, 22 grudnia. Wypiek świątecznych, korzennych pierników to
dwunastoletnia już tradycja naszej szkoły.
Jolanta Jokiel

KOCHAĆ ZNACZY CZYNIĆ DOBRO
Zostali przyjęci bardzo serdecznie. Na początku dzieci przedstawiły się i opowiedziały kilka słów o sobie. Po krótkiej rozmowie okazało się, że tak jak uczniowie z Dańca lubią
śpiewać, tańczyć i grać w piłkę. Zabawy ,,Stary Niedźwiedź'', ,,Tańczymy labado'',
,,Rolnik szuka żony'' rozbawiły wszystkich.
Następnie uczniowie danieckiej szkoły zaśpiewali piosenki: ,,Tyle było dni'', ,,Fliegerlied''
oraz ,,Szukając szczęścia''. Życzliwość
i wsparcie okazane dzieciom, które tego
potrzebują, sprawiły uczniom dużo radości.
Czasem więcej dobrego może zrobić jeden
To był dzień pełen emocji, niesamowiserdeczny uśmiech i mały gest. Uczniowie ze
tych przeżyć i wzruszeń. Po raz drugi ucznioszkoły w Dańcu wiedzą, że bezinteresowna
wie kl. VI z Publicznej Szkoły Podstawowej
pomoc to dawanie czegoś od siebie bez
z oddziałem przedszkolnym w Dańcu odwieoczekiwania korzyści. Uśmiechu, uścisków
dzili podopiecznych z Domu Dziecka w Tardłoni, podziękowania, łez szczęścia nikt im
nowie Opolskim. Na ten dzień długo się przynie odbierze. Stwierdzili, że poprzez taką
gotowywali. Własnoręcznie wykonali choinki.
pomoc zyskali ciekawe znajomości i nowe
Podarowali im także adwentowe kalendarze.
doświadczenia.
Ewa Lysek
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OBCHODY DNIA ŚW. MARCINA W DAŃCU
zabraknąć rogali świętomarcińskich. Dodatkowo, na specjalnie przygotowanych paleniskach można sobie było upiec kiełbaskę
i spróbować bigosu przygotowanego przez
szkołę. W przyjemnej atmosferze spędzono
ten czas.
Z okazji wspomnienia św. Marcina
w
szkole został ogłoszony konkurs na
najpiękniejszy lampion świętomarciński. Inwencja twórcza dzieci przeszła oczekiwania
komisji oceniającej w składzie: Regina Jarosz,
Elisabeth Kampa, Jolanta Siemska. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VI. OceObchody dnia Św. Marcina zorganizoniane były: oryginalność i pomysłowość oraz
wano 10 listopada 2015 r. w Dańcu. Wydarzeestetyka wykonania. A oto wyniki:
nie przygotowali uczniowie i nauczyciele
Zwycięzcy w kategorii klas I-III:
Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem
Gracjan Kuczer – I miejsce
przedszkolnym w Dańcu wraz z Radą Sołecką
Natalia Pasternok – II miejsce
i Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym
Karolina Bienias – III miejsce
Niemców na Śląsku Opolskim (koło Daniec).
Filip Zienc – Wyróżnienie
Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00
Maksymilian Janiszewski - Wyróżnienie
wymarszem dzieci wraz z nauczycielami
Paulina Kulas – Wyróżnienie
i rodzicami z placu szkolnego do kościoła. Na
Szymon Polok – Wyróżnienie
uroczystość przybyli również uczniowie
Wanessa Kurek - Wyróżnienie
i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły
Zwycięzcy w kategorii klas IV-VI:
z Krośnicy. Na czele pielgrzymki jechał MarJakub Cebula – I miejsce
cin na koniu, który prowadził uczestników do
Paweł Cebula – II miejsce
kościoła. W kościele odbyło się nabożeństwo,
Daniel Węgiel – III miejsce
następnie dzieci przedstawiły scenkę z życia
Dominik Świentek – Wyróżnienie
św. Marcina w języku niemieckim oraz śpiewały piosenki o w języku polskim i niemieckim: „Marcin już się zbliża”, „Laterne,
Laterne”, „Sankt Martin”. Po półgodzinnym
spotkaniu w kościele ulicami Dańca ruszyliśmy do szkoły, dzieci śpiewem uświetniały
przemarsz. Zaświecone, własnoręcznie przez
uczni wykonane lampiony dodawały odpowiedniego nastroju. Wszyscy uczestnicy spotkali się na placu szkolnym, gdzie czekał na
nich poczęstunek. Nie mogło oczywiście
Elisabeth Kampa
ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER
Zapraszamy na wirtualny spacer po Nyskim Księstwie Jezior i Gór,
Krainie Dinozaurów i Dolinie Stobrawy - odkryj nasze tajemnice. Jak rozpocząć wirtualne zwiedzanie? Wystarczy wejść na stronę internetową z atrakcjami
trzech
Lokalnych
Grup
Działania:
http://
spacer.krainadinozaurow.pl. Można wirtualnie pospacerować m.in. po
falmirowickich kamionkach, alei dębowej czy kościele w Dębiu oraz wielu
innych atrakcjach gmin należących do trzech Lokalnych Grup Działania.
Anna Kurc
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DBA O SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ
Upłynęło prawie 20 lat od momentu,
sorem MIRO Deutsche Fussballschule
kiedy Heinrich Nyolt wrócił z Niemiec do
Chronstau. Ideę poparli Rafał Bartek
Domu. Pełen zapału i entuzjazmu zadbał
i Krzysztof Warzecha. Stało się coś, co zmoo miejsca pracy dla siebie i innym pracę dał,
tywowało dzieci do uprawiania sportu, a dalej
aby nie musieli opuszczać swoich rodzinnych
– do odkrywania swojej tożsamości, o którą
stron. W 1995 r. założył w Ozimku firmę
zapomnieli zapytać swoich przodków.
Pro-Licht Reklama. W 1997 r. otworzył
Od otwarcia szkółki upłynął już prawie rok.
następną firmę – Usługi Przemysłowe w KraPo pół roku było 61 młodych graczy, kolejni
siejowie, która w 2002 r. przekształciła się
czekają na otwarcie grup (dla 12- i 14w firmę KREON Reklama Świetlna Sp. z o.o.,
latków). W województwie opolskim powstało
której jest szefem i współzałożycielem. Firma
pięć szkółek.
zajmuje się produkcją reklam na rynek krajoZ wielką pasją opowiada Heinrich
wy i zagraniczny. W ślad za tymi sukcesami,
o budowie boiska za przedszkolem w Chrzą21 kwietnia 2009 r., Nyolt założył w Dębskiej
stowicach. Została otwarta lista prywatnych
Kuźni firmę TinaLed. W swoim logo umieścił
sponsorów, na której widnieje: Heinrich
skrót imienia wnuczki Celestina oraz nazwę
Nyolt, Konrad Wójcik z Dębia, Firma Plada z
produkowanego modułu elektronicznego.
Chrząstowic, „Pracuś”, Stacja Benzynowa
Przywiązanie do heimatu zaowocowało stwoz Chrząstowic, Tomasz Repczyński z Chrząrzeniem nowych miejsc pracy (65 w Krasiejostowic, Przedsiębiorstwo Duda z Dąbrowic
wie, 7 w Dębskiej Kuźni oraz ponad 400 w
oraz prywatnie Florian Ciecior, który również
Prolicht Reklama) i ożywieniem rynku.
w tym przedsięwzięciu dużo pomaga.
TinaLed jako pierwsza na Śląsku wykonała
Heinrich Nyolt jest jednym z niewielu,
telewizor ledowy własnego projektu. Korzyktórzy mając więcej potrafi się podzielić
stali z niego kibice oglądający w Chrząstowii inwestować w młode pokolenia u siebie. Pocach mistrzostwa świata w piłce nożnej, kiedy
chylając się nad stajenką betlejemską nie zato grała reprezentacja Niemiec. To Heinrichopomnijmy o tych, którzy w przeszłości dzielili
wi w duszy zagrało przywiązanie do heimatu
się z nami, abyśmy my dziś mogli i chcieli ze
i stał się pomysłodawcą oraz głównym sponswego dawać innym.
Maria Kwiecińska
ZAPROSZENIE NA KONCERT KOLĘD NIEMIECKICH
Gminny Przewodniczący TSKN zaprasza na coroczny Koncert Kolęd Niemieckich
w Gminie Chrząstowice, który odbędzie się 6 stycznia 2016 r. o godz. 15:30 w Kościele pw. św.
Józefa w Dańcu. Najpiękniejsze kolędy wykonają: Julia Ledwoch, Maria Honka, Gryfne Dziołski, Sudio wokalne BIS, DANBERG oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice.
Eduard Mörike: Die heilige Nacht
Gesegnet sei die heilige Nacht, die uns das Licht der Welt gebracht! Wohl unterm lieben Himmelszelt die Hirten lagen auf dem Feld.
Ein Engel Gottes, licht und klar, mit seinem Gruß tritt auf sie dar.
Vor Angst sie decken ihr Angesicht, da spricht der Engel: "Fürcht' euch nicht!"
"Ich verkünd euch große Freud: Der Heiland ist geboren heut."
Da gehn die Hirten hin in Eil, zu schaun mit Augen das ewig Heil;
zu singen dem süßen Gast Willkomm, zu bringen ihm ein Lämmlein fromm. Bald kommen auch gezogen fern die heilgen drei König' mit ihrem Stern.
Sie knieen vor dem Kindlein hold, schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, Gold.
Vom Himmel hoch der Engel Heer frohlocket: "Gott in der Höh sei Ehr!"

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr allen Bewohnern und Gästen unserer
Gemeinde wünscht Gemeindevositzendrer SKGD Marek Baron
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom i gościom
naszej gminy życzy Gminny Przewodniczący TSKN Marek Baron
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Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS DĘBSKA KUŻNIA
Panie zrzeszone w Parafialnym Kole
Dziołski” działający przy naszej szkole.
Caritas w Dębskiej Kuźni pod kierownictwem
W poniedziałek, 30 listopada 2015 r.,
Gertrudy Morcinek angażują się w życie wsi
panie uczestniczące w pracach Caritasu piei parafii. Przygotowują ciasta, dania obiadowe
kły, lukrowały oraz pakowały pierniki, które
dla gości parafii, a także dla naszych mieszzasiliły dary św. Mikołaja, a także znalazły się
kańców. Datki parafian za wypieki i makaron
w paczkach świątecznych dla osób chorych
(który cieszy się niezmiennie wielkim powoi samotnych, którzy nie mogą uczestniczyć
dzeniem), a także palmy wielkanocne i bukiew spotkaniu wigilijnym planowanym na 20
ty ziół zapewniają środki na zakup produktów
grudnia br.
potrzebnych do przygotowania potraw z okaPrzygotowaniem salki parafialnej na
zji Dnia Chorego, na wigilię dla osób samotjesienne i zimowe spotkania zajmuje się Pan
nych oraz na niedzielne popołudniowe spotkaJan Morcinek, który zabezpiecza również zania przy kawie. Ostatnie takie spotkanie odbypas opału do jej ogrzewania.
ło się w niedzielę, 25 października 2015 r.,
Kończy się kadencja obecnej przewodz okazji rocznicy poświęcenia kościoła, tzw.
niczącej Parafialnego Koła Caritas, Pani Gerkiermaszu.
trudy Morcinek, która jest dobrym organizatoNa spotkaniach tych zawsze jest okazja
rem i wspaniale sobie radzi z zarządzaniem
do wspólnego śpiewania. Opracowane zostały
Kołem oraz wymaganą dokumentacją. Pani
śpiewniki, w których zebrano pieśni kościelne
Gertrudzie, serdecznie dziękujemy za zaangaoraz nasze regionalne pieśni ludowe. Śpiewniżowanie i poświęcony działalności Koła czas.
ki wydano staraniem p. Janiny Sojki, pierwMamy nadzieję, że znajdzie się godny następszej przewodniczącej naszego koła. Muzyczną
ca, a obecna przewodnicząca będzie mu słuoprawę zapewniają zawsze akordeoniści, Pażyć swoim doświadczeniem. Mile widziani
nowie Alfons Rychlikowski oraz Józef Raubędą nowi członkowie, którzy wspomogą
dzis. Okazję do zaprezentowania swego reperi nowymi pomysłami wzbogacą działalność
tuaru miał również zespół regionalny „Gryfne
naszego Koła.
Adelajda Pasoń
POWRÓT DO TRADYCJI
Na skutek przemian gospodarczych w Suchym Borze pozostał jeden aktywny rolnik - pan
Ginter Cichoń. Nie przeszkadza to jednak, aby obchodzić święto plonów, a takie odbyło się
27 września 2015 r. Główne i jedyne uroczystości miały miejsce w Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Św. Stara tradycja świętowania gdzieś po drodze zanikła. To samo dotyczyło plecenia
korony żniwnej. Jednak w tym roku, po 26 latach przerwy, ponownie upleciono piękną, kolorową koronę żniwną. Zadania podjęli się członkowie suchoborskiego DFK: Gertuda, Annemarie,
Felizita, Maria, Monika, Karina i Paweł. Właściwie można rzec, że brały w tym udział trzy pokolenia. Prace przygotowawcze trwały od początku lipca. Starannie wybierano z pól najładniejsze
kłosy pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa, zboże musiało być jeszcze niedojrzałe - wtedy lepiej
układa się kłosy. Trzeba było ułożyć je w małe wiązki i powiesić do wysuszenia. W tym czasie
ślusarz wykonał nowy stelarz korony. W połowie sierpnia panie przystąpiły do plecenia. Kolejnym etapem było zebranie różnorodnych nasion, które posłużyły do wykonania dekoracji na
koronie: kwiatków, rozet i łańcuchów. Jak wskazuje tradycja, każda korona i tak musi być
zrobiona z użyciem wszystkich rodzajów zboża. Oprócz żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa dla
ozdoby dodaje się jeszcze m.in. pszenżyto, kukurydzę, słonecznik i rzepak. Nie stosuje się
elementów sztucznych. Korona ma być w stu procentach naturalna. U zarania dziejów dożynki
miały być podziękowaniem rolników Bogu za udane plony, dziś w pleceniu koron biorą udział
nie tylko rolniczki. - Warto zrobić coś dla społeczności – mówią panie z DFK Suchy Bór. Po
trzech tygodniach pracy cała wieś podziwiała ich dzieło. Szkoda, że stara tradycja popołudniowego „umzugu” też w Suchym Borze zanikła, ale może kiedyś uda się znowu ją przywrócić.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec, DFK Suchy Bór i Urzędu Gminy Chrząstowice.
Marek Baron
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PIERNIKI OD SERCA
Prawie 4 tysiące pierników świątecznych upiekły Panie z gminy Chrząstowice podczas
tegorocznej akcji wspólnego pieczenia. Wydarzenie miało miejsce 3 grudnia br. w klubie
samorządowym w Chrząstowicach. Brało w nim udział łącznie trzydzieści kobiet. Od 8.00 rano
w klubowej kuchni roznosił się aromat cynamonu, goździków i innych przypraw. Po wypieczeniu przeróżnego kształtu ciasteczek w piekarni Danielka w Chrząstowicach, Panie przystąpiły do
lukrowania i ozdabiania smakołyków. Podczas pracy odwiedził je Święty Mikołaj i obdarował
słodyczami. Oprócz pracy Panie miały okazję do rozmowy, wymiany przepisów na
bożonarodzeniowe łakocie, a nawet do śpiewu. Akcja wspólnego pieczenia świątecznych
pierników odbyła się po raz trzynasty. Wypieki wraz ze świątecznymi życzeniami trafiły do
starszych i samotnych mieszkańców gminy Chrząstowice. Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w piernikową akcję.
Anna Kurc
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POCZUĆ MAGIĘ ŚWIĄT

MIKOŁAJ W NIWKACH

Adwent, czas przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia, to także czas świątecznych jarmarków
i spotkań. W sobotę, 12 grudnia br. odbył się jarmark
bożonarodzeniowy w Dańcu. Wystąpiła miejscowa
orkiestra dęta oraz duet Ewa Suchińska i Damian
Kleszcz. Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
- koło Daniec we współpracy z Radą Sołecką i OSP
Daniec.
W niedzielę, 13 grudnia w Niwkach dzieci
spotkały się ze św. Mikołajem – było mnóstwo
dobrej zabawy, no i oczywiście prezenty. Organizatorem spotkania była rada sołecka. Z kolei w Falmirowicach, tego samego dnia, TSKN-koło Falmirowice
przygotowało jarmark bożonarodzeniowy w świetlicy
wiejskiej. Duet Aneta i Norbert wprowadził muzycznie w świąteczny klimat, nie zabrakło falmirowickich
specjałów oraz konkursów dla najmłodszych.
Jarmark odbył się już po raz dziewiąty.
W świątecznym klimacie pozostaniemy
pewnie przez cały styczeń. Dlatego też już teraz
zapraszamy na koncert kolęd, który odbędzie
się 10 stycznia 2016 r. w kościele św. Anny i św.
Jadwigi w Dębskiej Kuźni. Wystąpią Chór Parafialny
z Dębskiej Kużni, Chór z Zawadzkiego oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice.
Anna Kurc

JARMARK
W
FALMIROWICACH
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