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Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną w radosnej
atmosferze, w rodzinnym gronie, wśród przyjaciół
i bliskich osób, a Nowy Rok niech spełni
najskrytsze marzenia, nadzieje i plany.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku
mieszkańcom gminy Chrząstowice i naszym gościom
życzą
Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz pracownicy samorządowi
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AKCJA PIECZENIA PIERNIKÓW
Prawie 4 tysiące pierników świątecznych upiekły Panie z gminy Chrząstowice podczas tegorocznej
akcji wspólnego pieczenia. Wydarzenie miało miejsce 4 grudnia br. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. W ruch poszły wałki do ciasta, foremki i różnego rodzaju posypki, którymi ozdabiano smakołyki.
Etapy naszej pracy oraz jej efekty można podziwiać na zdjęciach poniżej, a także w galerii na stronie internetowej www.chrzastowice.pl. Tam znajdują się też linki do medialnych relacji z naszego „piernikowego
szaleństwa”, ponieważ wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem opolskich mediów. Panie doskonale radziły sobie zarówno z wyrabianiem pierników, jak i radiowym mikrofonem czy telewizyjną kamerą.
Tradycyjnie Panie odwiedził też św. Mikołaj, który nie tylko zachęcił do wspólnego śpiewu, ale sam również zdobił świąteczne ciasteczka.
Akcja wspólnego pieczenia pierników odbyła się po raz dziesiąty. Jej pomysłodawczynią jest wójt
gminy Chrząstowice Helena Rogacka. Świąteczne słodkości trafiły do Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.
Anna Kurc
Na zdjęciu od lewej stoją: Gabriela Ciecior, Urszula Talaga,
Jolanta Madej, Helena Kopyto,
Irena Passon, Weronika Kesler,
Daria Pawlak, Wioletta Szwuger, Martyna Sobolewska, Maria Kwiecińska, Barbara Gawrecka, Irena Gondro, Anna
Szwuger.
Od lewej (na dole): Róża Staffa,
Karolina Klar, Anna Kurc,
Kornelia Piechota, Grażyna
Fila, Brygida Dulęba.
Panie, które brały udział w
pieczeniu, ale nie załapały się
na zdjęcie: Helena Rogacka,
Gabriela Born, Agnieszka Partyka, Felicja Słupik, Agnieszka
Sawlik, Magdalena Bac, Leokadia Król, Bożena Styrczewska
oraz Panowie: Leszek Bednarz i
Ryszard Kaczmarczyk.
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NOWY OPERATOR WODOCIĄGÓW — WAŻNE INFORMACJE!

Od 1.01.2013 r. obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chrząstowice przejmuje PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17
(dawny budynek Ośrodka Zdrowia) tel. 77 406-3065 lub 501238117, e-mail: biuro@plada-wik.pl.
Aby dokonać odczytów wodomierzy i przygotować
nowe umowy z odbiorcami wody na przełomie
roku 2012/2013 do każdej posesji dotrą pracownicy
tej Spółki wraz z przedstawicielem Aqvador Sp.
z o.o., która będzie stroną zdającą obsługę sieci
wodociągowej. Ponieważ PLADA Sp. z o.o. jest

nowym podmiotem gospodarczym rozpoczynającym działalność na terenie Gminy Chrząstowice
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość dla ewentualnych trudności mogących pojawić się w pierwszej fazie wdrożenia operatora wodociągowego.
Więcej informacji na temat nowego operatora sieci
wodociągowej można uzyskać na stronach:
www.plada-wik.pl
lub
www.facebook.com/
Pladawik. Bezpośredni link do strony internetowej
firmy Plada Sp. z o.o. znajduje się na stronie
www.chrzastowice.pl (pod menu z lewej strony).
Jan Jakuczek

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
Zima to czas wyjątkowo trudny dla osób bezdomnych, starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i samotnych. Osoby te mogą być szczególnie narażone na negatywne skutki niskich temperatur, które mogą okazać się dla nich zabójcze.
Apelujemy do Państwa o aktywne włączenie się w
niesienie pomocy i sygnalizowanie wszelkich przypadków występowania zagrożenia życia i zdrowia.

Szanowni Państwo, rozglądajmy się dookoła,
zwróćmy uwagę na naszych starszych, schorowanych i często samotnych sąsiadów, zainteresujmy
się czy nie potrzebują naszej pomocy. Czasami jeden telefon może uratować czyjeś życie lub zdrowie. Prosimy dzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej: tel. 77 421-92-20, 728888959 lub 728888
925.
Jolanta Kozubska

DWUJĘZYCZNIE NA PKP W GMINIE CHRZĄSTOWICE

W ostatnich dniach października na stacjach
kolejowych w gminie Chrząstowice pojawiły się
dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości. Tablice z dwujęzycznymi nazwami znajdują się w
Suchym Borze – Derschau, Chrząstowicach –
Chronstau oraz Dębskiej Kuźni – Dembiohammer.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację

z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 29 520,00 zł. Ustawienie dwujęzycznych tablic na stacjach kolejowych w gminie Chrząstowice to kolejny krok w realizacji ustawy z 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym. Ustawa ta daje gminom, w których nie mniej niż 20 % mieszkańców
stanowi mniejszość narodową, możliwość umieszczania dodatkowych nazw w języku mniejszości
narodowej i etnicznej na wszystkich znakach i tablicach, na których umieszczone są nazwy miejscowości, obiektów fizjograficznych i ulic. Nasza gmina od 25 stycznia 2006 r. wpisana jest do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język
pomocniczy, natomiast od 20 maja 2008 r. – do
Rejestru Gmin, na których obszarze są używane
nazwy w języku mniejszości narodowej. Gmina
Chrząstowice jest pierwszą gminą w województwie
opolskim, w której podróżnych na dworcach witają
dwujęzyczne tablice .
Anna Kurc
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REMONTY DRÓG GMINNYCH W 2012 R.
W I kwartale 2012 r wskutek aury ucierpiało
wiele dróg gminnych. Powodem były zarówno
awarie sieci wodociągowych, jak i normalna degradacja wywołana niskimi temperaturami, opadami
atmosferycznymi i ociepleniem. Gmina kilkakrotnie zlecała doraźne naprawy dróg tłuczniowych
m.in. ulicy Działkowej w Niwkach, Wrzosowej w
Suchym Borze, św. Anny w Dębskiej Kuźni, bocznej od Olimpijczyków w Chrząstowicach, Szkolnej
w Suchym Borze.
W związku z uzyskaniem zgody na bezpieczny przystanek dla uczniów przy ul. Dworcowej w
Lędzinach sfinansowano wykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowania pionowego D-15
za kwotę 535 zł. W maju zainstalowano w Niwkach tablicę informacyjną ułatwiającą informację
na terenach domków letniskowych. Tablica kosztowała 663 zł, montaż, podobnie jak znaku D-15 w
Lędzinach, został przeprowadzony we własnym
zakresie przez pracowników Urzędu Gminy.
W czerwcu br. za kwotę 10 947,00 zł wykonano prace odwadniające na ul. Rynkowej w Dańcu i ul. Szkolnej w Dębskiej Kuźni, które skutecznie wyeliminowały problem zalewania tych ulic
w czasie nasilonych opadów atmosferycznych.
W tym samym miesiącu na 23 drogach gminy posiadających nawierzchnię asfaltową wykonano remont cząstkowy czyli tzw. „łatanie dziur”. Do remontu zużyto 75 ton emulsji z grysami, a koszt tego zadania wyniósł 29 427,75 zł. Niestety niektóre
z „łatanych” dróg posiadają tak zużytą nawierzchnię, że jedynym skutecznym środkiem poprawy ich
jakości byłoby wykonanie nowego dywanika asfaltowego. Do dróg tych należą m.in. Niwecka w
Dębskiej Kuźni, Leśna i Sosnowa w Suchym Borze, Dzierżonia w Dańcu, Cmentarna w Dębiu,
uliczka do przedszkola w Chrząstowicach, a przede
wszystkim 600 - metrowy odcinek drogi prowadzącej do Zbicka.
Wykonanie remontu poprzez wykorytowanie,
nawiezienie tłucznia o gr. 15 cm z klińca frakcji 032 mm, wyrównanie i uwałowanie nawierzchni
wykonano na następujących drogach gminnych: ul.
Kopernika w Lędzinach na długości 300 mb i szer.
3m tj. powierzchni 900m²; ul. Leboka w Chrząstowicach na długości 160 mb i szer. 3m tj. powierzchni 480m². Na ul. Dębskiej w Dańcu na długości 118 mb i szer. 3m tj. powierzchni 354m²; istniejącą nawierzchnię wzmocniono warstwą frezowiny. Łączna długość odcinków wyżej wymienio-

nych dróg to 578 mb, a ich łączna powierzchnia –
1734 m². Wartość tych prac wykonanych w lipcu
wyniosła według najkorzystniejszej oferty 53320,50 zł.
W okresie letnim wykonano ponadto remonty
polegające na wyrównaniu i uwałowaniu nawierzchni dróg gminnych: Wrzosowa (boczna, dz.
1166) w m. Suchy Bór na długości 60 mb; Turawska w m. Chrząstowice na długości 160 mb; Kolonia (cześć gruntowa) w m. Dębska Kuźnia na długości 200 mb; Solarka w m. Dębska Kuźnia na długości 300 mb; Nowa (łącznik) w m. Dębska Kuźnia
na długości 160 mb; Św. Anny w m. Dębska Kuźnia na długości 250 mb; Śluzowa w m. Chrząstowice na długości 190 mb; Nowa w m. Chrząstowice
180 mb. Łączna długość odcinków dróg wyrównanych i uwałowanych na szerokości 3 m wyniosła
1500 mb, a wartość tych prac zamknęła się w kwocie 4 366,50 zł.
W 2012 r. przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych wygrała firma LARIX Sp. z o.o. z
Lublińca i w m-cu sierpniu przeprowadziła remonty dróg: Chrząstowice, ul. Ogrodowa – (dr. gm. nr
103425 ) km 0+182 do 0+282; 100 mb x 3,00 m =
300 m²; Suchy Bór, ul. Wrzosowa (dr. gm. bez
numeru ) km 0+000 do 0+240; (185 x 3,5 = 647
m² ) + (55 mb x 3 = 165 m²); razem 813 m², Suchy
Bór, ul. Chabrowa (dr. gm. bez numeru) 300mb x
3 = 900 m², Dębska Kuźnia, droga na cmentarz (dr.
gm. bez numeru) – km 0+000 do 0+165; 165 x 2,7
m= 445 m², Dębska Kuźnia, ul. Szkolna (dr. gm.
103479) km 0+000 do 0+170; 170 x 3,00 m= 510
m², Daniec, II etap ul. Jeziorowej (dr. gm. nr 103455) km 0+150 do 0+349; (107mb x 2,5 = 276,5)
+ (92 mb x 3 m = 276 m²); razem 544 m², Dębie,
Remont ul. Zielonej (dr. gm. nr 103489) km 0+039
do 0+121; 82mb x 2,5 = 205 m². Na łącznej
powierzchni 3717 m² wyasfaltowano drogi za kwotę 169 800,74 zł. Wcześniej na każdej z tych dróg
wykonano warstwę wyrównawczą z tłucznia
kamiennego.
W ramach robót uzupełniających firma LARIX Sp z o.o. za kwotę 9 976,00 zł wykonała jeszcze nawierzchnie asfaltowe na następujących drogach: Suchy Bór, ul. Chabrowa (dr. gm. bez numeru) 60mb x 3 = 180 m², Dębie, ul. Zielona (dr. gm.
nr 103489) km 0+121 do 0+135; 14mb x 2,5 = 35
m², Dębie ul. Młyńska (dr. gm. nr 103487) km
0+101 do 0+116; (15x2):2 = 15 m²
Na wniosek radnego wsi Daniec zlecono wy-
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Droga na cmentarz w Dębskiej Kuźni.

-konanie projektu technicznego oświetlenia ulicy
Bocznej w tej miejscowości oraz obniżono sieć wodociągową w pasie tej drogi do głębokości min. 1,5
m - to jest poza strefę zamarzania. Łączna wartość
tych zadań wyniosła 10 885,00 zł.
W III kwartale br. wymieniono zarwany
przepust pod gminną drogą prowadząca na cmentarz w Dębskiej Kuźni za kwotę 1 476,00 zł. W Dębiu na wniosek radnego zakupiono lustro drogowe
na ul. Młyńską oraz utwardzono zjazd z ulicy Zielonej (1 239,00 zł). W sezonie letnim pracownicy
Urzędu Gminy sukcesywnie kosili pobocza dróg
gminnych oraz instalowali przy nich nowe znaki
drogowe.
W listopadzie br. na odcinku 60 mb wykonano podbudowę drogi gruntowej - bocznej od
ul. Wiejskiej, położonej na działce nr 104 w Falmirowicach oraz wyrównano odcinek ulicy Polnej
wraz z tzw. łącznikiem w Suchym Borze, ulice Borowa, Młyńska i Kopalina w Chrząstowicach oraz
ul. Dębową w Dębskiej Kuźni. Wartość tych robót
wyniosła 7 970,40 zł. W pobliżu ulicy Dębskiej

w Dańcu w związku ze spękaniem starych rur odprowadzających wodę z terenu parkingu, dokonano
ich wymiany oraz wykonano studzienkę rewizyjną.
Zadanie, o które wnioskowali mieszkańcy, kosztowało 4 920 zł, zgodnie z najkorzystniejszą ofertą.
W 2012 r. Urząd Gminy złożył do Urzędu
Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Borowej w Dębskiej Kuźni”. Zadanie polegające na wykonaniu
z kostki betonowej nowej nawierzchni o szerokości
3,5 m i długości 218 mb na wzmocnionej podbudowie wraz z odwodnieniami liniowymi wykonała
firma Efekt-Max z Kędzierzyna Koźla, która złożyła najkorzystniejszą ofertę przetargową. Remont
prowadzono od sierpnia do października, odbiór
nastąpił w listopadzie br., a koszt robót budowlanych wyniósł 160 690,29 zł. Remont ulicy nie tylko polepszył komfort jazdy oraz rozwiązał problem
odprowadzenia wód opadowych, ale także poprawił znacznie estetykę tej części sołectwa. Ulica Borowa krzyżująca się z drogą krajową nr 46 może
stanowić obecnie jedną z wizytówek gminy.
Jednym z ostatnich zadań roku 2012 na drogach i placach gminy Chrząstowice było wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu o powierzchni 510 m² przy boisku LZS w Chrząstowicach. Zadanie to zrealizowano przy współudziale
środków z Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę
25 092,00 zł. Wykonawca usunął część starej podbudowy wymieszanej z ziemią i przerośniętej
chwastami, a nawierzchnię asfaltową wykonał na
nowej podbudowie wykonanej ze spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego. Parking, kiedy nie
parkują na nim pojazdy stanowić może doskonały
i bezpieczny plac treningowy dla deskorolkarzy.
Jan Jakuczek

KONTROLE PODATKOWE
W związku z przeprowadzonymi w listopadzie przez pracowników Urzędu Gminy kontrolami podatkowymi i stwierdzeniem wielu niezgodności, apelujemy o uaktualnienie danych dotyczących powierzchni użytkowej budynków w przypadku ich
rozbudowy. W celu skorygowania danych należy wypełnić nową informację w sprawie podatku od nieruchomości. Druk dostępny jest w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Chrząstowice – pok. 2 oraz na www.chrzastowice.bip.net.pl. W 2013 r. organ
podatkowy planuje dalsze kontrole. W razie stwierdzenia niezgodności podatek może zostać skorygowany 5 lat wstecz.
Leszek Bednarz

ILE KOSZTUJĄ NAS BEZDOMNE PSY I KOTY?
Do każdego z polskich schronisk i przytulisk codziennie trafiają kolejne bezdomne psy i koty. Nie wszystkie znajdą
domy. Większość z nich już do końca życia pozostanie za kratami. Gdyby psy i koty były nadal dzikimi zwierzętami, ich prokreacją sterowałaby natura, a rozmnażałyby się tylko osobniki najsilniejsze. Psy już od tysięcy lat są zwierzętami udomowionymi,
dlatego to my ludzie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Koszty wywozu bezdomnych psów i kotów do schronisk z roku na rok są
coraz wyższe. Dla zobrazowania wagi problemu informujemy, że koszt wywozu bezdomnych zwierząt w naszej gminie w roku
2011 wyniósł 12.280 zł, a w roku 2012 o ok. 10.000 zł więcej, bo 22 185, 00 zł. Dlatego apelujemy do Państwa o takie pokierowanie prokreacją swoich ulubieńców, żeby działo się to bez szkody dla nich, środowiska naturalnego oraz całej społeczności.
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AKCJA ZIMA 2012/2013
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia
w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych
zaśnieżenia uniemożliwiającego przejazd samochodem osobowym należy sprawę zgłosić Sołtysowi,
a w godzinach pracy Urzędu pod nr tel: 77 421-9696 lub 77 421-96-13. W przypadku wystąpienia
zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia
można kierować do Obwodu Drogowego w Dębiu
pod nr 77 421-96-84 (w godzinach od 7.00 do 15.00) a poza tymi godzinami pod nr tel. 605424010.
Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie
gminy (tj. Ozimska w Lędzinach i Dębskiej Kuźni
oraz 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 lub 600960911. 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 o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z dn. 13 września 1996 r
(Dz.U.nr 132 poz. 622 ze zmianami) nakłada na
właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości. 2) ustawa z dn.
21 marca 1985 r (Dz.U. z 2004 nr 204 poz. 2086 ze
zmianami) o drogach publicznych 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

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2013 ROK
Podatek od nieruchomości stanowi jedno
z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy.
Rada Gminy ustalając stawki podatkowe stara się
uwzględnić zarówno obciążenia finansowe poszczególnych podatników, jak i potrzeby całej
wspólnoty samorządowej oraz możliwość ich zaspokajania w kontekście realizowanych dochodów
własnych. Wyznacznikiem poziomu wzrostu stawek podatku jest wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2013 r. podał stawki maksymalne, m.in. dotyczące podatku od nieruchomości.
Analizie poddane zostały również stawki podatku
od nieruchomości w gminach ościennych.
Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 24
października br. uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m powierzchni - 0,77 zł (stawka maksymalna – 0,88 zł),
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,37 zł (stawka maksymalna – 4,51 zł),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m powierzchni - 0,30 zł (stawka maksymalna – 0,45 zł);
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m powierzchni użytkowej -

0,68 zł (stawka maksymalna – 0,73 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej 18,00 zł (stawka maksymalna – 22,82 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m powierzchni użytkowej
- 7,60 zł (stawka maksymalna – 10,65 zł),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1 m powierzchni użytkowej
- 4,57 zł (stawka maksymalna – 4,63 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 - 7,50 zł (stawka maksymalna – 7,66 zł); pozostałych budynków od 1 m
powierzchni użytkowej - 4,28 zł (stawka maksymalna – 7,66 zł),
3) od wartości budowli - 2% (stawka maksymalna – 2%).
Skutkiem finansowym proponowanych stawek podatku od nieruchomości, w porównaniu do
stawek obowiązujących w roku bieżącym, będzie
wzrost potencjalnych dochodów z tego tytułu o ok.
181.180 zł, natomiast skutkiem finansowym nieuchwalenia stawek maksymalnych i ich obniżenia
będzie uszczuplenie potencjalnych dochodów gminy o ok. 599.230 zł w 2013 roku.
Felicja Słupik
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ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI (W PIGUŁCE)
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
Rodzaj pojemnika
Łączny koszt obsługi wraz z
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
zagospodarowaniem odpadów
[zł/poj./m-c]
w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr
Pojemniki
na
zmieszane
odpady
komunalne
152, poz. 897) nałożyła na samorządy odpowiedzialność za gospodarkę odpadami
80 l
25,36
wytwarzanymi na terenie gminy. Od 1 lipca
110 l
29,76
2013 r. będzie zatem obowiązywać nowy sys120 l
30,87
tem gospodarki odpadami. Gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów
240 l
56,22
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
1100 l
130,08
którzy zamieszkują daną nieruchomość oraz
Pojemniki na segregowane odpady
może objąć systemem nieruchomości nieza80 l
13,83
mieszkałe (zakłady i przedsiębiorstwa, sklepy
i
obiekty
użyteczności
publicznej),
110 l
16,05
a wytwarzające odpady komunalne. Rada
120 l
16,29
Gminy Chrząstowice stanęła na stanowisku,
240 l
29,75
że objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych pozwoli na jego uszczelnienie
1100 l
68,61
oraz spełnić normy odzysku zebranych odpaPojemnik z żółtą klapą 240 l
11,07
dów komunalnych w gminie.
Pojemnik z zieloną klapą 120 l
8,11
Rada Gminy Chrząstowice na sesji
5 grudnia br. zdecydowała, że najbardziej optymalnika w cyklu co 2 tygodnie; odbiór pojemnika z
ną opłatą spełniającą zasadę „zanieczyszczający
klapą żółtą w cyklu co 4 tygodnie; odbiór zielopłaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata
nego pojemnika ze szkłem w cyklu co 8 tygodni.
naliczana od iloczynu wysokości określonej opłaty
Gmina musi zapewnić osiągnięcie poziomów
i ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomoodzysku odpadów segregowanych oraz ogranicześci. Uchwalono miesięczną opłatę w wysokości
nie masy składowanych odpadów biodegradowal13,00 zł od osoby, natomiast w przypadku nie pronych. W przypadku nie osiągnięcia ustawowych
wadzenia w gospodarstwie domowym segregacji
poziomów odzysku w poszczególnych latach, na
odpadów 26,00 zł/osobę.
Gminy zostanie nałożona kara finansowa, która
W celu potwierdzenia, że na danej posesji
w konsekwencji w przyszłości wpłynie na wzrost
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów przeopłaty miesięcznej za wywóz nieczystości stałych.
widuje się oznakowanie pojemników w kody kreProwadzenie przez mieszkańców rzetelnej segregaskowe lub czipy umożliwiające monitoring systecji wszystkich frakcji odpadów przyczyni się do
mu. Nieruchomości niezamieszkałe wyposażone
ochrony środowiska naturalnego, a pośrednio
zostaną w pojemniki o odpowiedniej pojemności.
wpłynie na nasze zdrowie. Prosimy o zorganizowaWymaganą pojemność właściciel nieruchomości
nie na terenie każdej nieruchomości kompostownibędzie deklarował w zależności od charakteru proków, które pozwolą na wysegregowanie jak najwadzonej działalności. Na tej podstawie naliczana
większej ilości odpadów biodegradowalnych.
będzie opłata za gospodarowanie odpadami komuW przyszłym roku Gmina ogłosi przetarg
nalnymi - patrz Tabela.
nieograniczony na wybór firmy obsługującej sysOpłata pokrywa koszty funkcjonowania system odpadowy na terenie naszej gminy. Z począttemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W
kiem roku właścicielom nieruchomości dostarjej skład wchodzi: odbiór, transport, utylizacja odczone zostaną druki deklaracji o wysokości
padów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki
opłaty. Prosimy o wypełnienie ich i dostarczenie
Odpadów (PSZOK) i Regionalnej Instalacji do
do dnia 31 marca 2013 roku do tut. Urzędu
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
Gminy. Obowiązek rzetelnego i zgodnego ze stazysk firmy obsługującej, koszt obsługi administranem faktycznym wypełnienia i złożenia w tercyjnej i informatycznej systemu itp. W kwocie
minie w/w deklaracji przez właścicieli nieruchoopłaty przysługuje mieszkańcom: odbiór pojemmości nakłada cytowana ustawa.
Daria Pawlak
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CO W OŚWIACIE PISZCZY?
Szanowni Mieszkańcy Gminy Chrząstowice, przekazujemy Państwu informację dotyczącą osiągniętych w roku szkolnym 2011/2012 wyników uczniów naszych szkół podstawowych ze sprawdzianu i z egzaminu gimnazjalnego. Wyniki egzaminów zewnętrznych stanowią podstawową informację dla szkoły, nasuwają wnioski do pracy w następnym roku szkolnym.
Celem sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej jest sprawdzenie opanowania przez uczniów kończących szkołę podstawową następujących umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce umiejętności. Sprawdzian ma formę pisemną, za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może otrzymać 40 punktów.
Celem egzaminu gimnazjalnego jest sprawdzenie opanowania przez uczniów kończących gimnazjum
umiejętności i wiadomości w zakresie:
w części humanistycznej – czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu,
w części matematyczno- przyrodniczej - umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu:
wyszukiwania i stosowania informacji: wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych: stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.
W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum funkcjonujące na terenie gminy Chrząstowice osiągnęły następujące wyniki (punkty):
Sprawdzian w kl. VI:
Rok szkolny

PSP Chrząstowice

PSP z Oddziałem
Przedszkolnym
w Dębiu

2010/2011

27,1

27,3

25,1

26,5

2011/2012

24,1

25,2

18,1

23,0

Rok szkolny

ZSP Nr 1
w Dańcu

ZSP Nr 3
w Dębskiej Kuźni
/PSP/

Wyniki w gminie

Wyniki
w województwie

Wyniki w kraju

2010/2011

26,5

25,1

25,2

2011/2012

22,1

22,2

21,3

Egzamin gimnazjalny:
Wyniki PG w
Dębskiej Kuźni
w%

j. polski

historia

matematyka

mat – przyrod.

Wynik

66,4

59,6

49,9

48,9

Wynik
w województwie

63,5

59,6

46,7

49,1

Uczniowie kończący edukację w szkole podstawowej czy gimnazjalnej otrzymują informację o poziomie swoich indywidualnych osiągnięć. Szkoła wykorzystuje informacje, których nośnikiem są wyniki
październik-listopad-grudzień
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uczniów, do diagnozowania swojej pracy, do ewaluacji szkolnego systemu kształcenia. Arkusz egzaminacyjny sprawdzianu zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania,
rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie
wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.
Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu tegoroczny zestaw zadań był trudniejszy od ubiegłorocznego. Uczniowie najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających
umiejętność z korzystania z informacji, dobrze poradzili sobie z czytaniem i pisaniem, najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce.
Powyższe liczby świadczą o tym, że wyniki, które uzyskali nasi uczniowie w gminie są wyższe od
wyników osiągniętych w województwie opolskim, bądź równe, są też wyższe od wyników osiągniętych
w kraju, co niezwykle cieszy. Wynik ten świadczy o wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych
w gminie Chrząstowice.
Od września br. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu w klasie
pierwszej realizowana jest innowacja pedagogiczna pn.”Edukacja wczesnoszkolna w korelacji z nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej”. W oddziale przedszkolnym w Dębiu wdrażania
jest innowacja pedagogicznej pn. „Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w
przedszkolu”. Z kolei w Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach od września br. rozpoczęto wdrażanie
innowacji pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych w Chrząstowicach i w Suchym Borze pn.
„Wychowanie przez gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne działania –
kształtowanie postaw prozdrowotnych”.
Elżbieta Kaliszan,

Podsumowanie realizacji projektu pn. „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III”
POKL09.01.02-16-051/10

We wszystkich klasach I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice dobiega końca realizacja projektu unijnego pn. „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III”, który
realizowany jest od 2 stycznia br. Projekt zakończy się 31 grudnia 2012 roku.
W ramach projektu we wszystkich naszych jednostkach zostało zrealizowanych: 1229 godzin zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych, dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz zajęć z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej. Wzięło w nim udział 133 uczniów z klas I-III. Zgodnie z budżetem projektu, za kwotę 19 800,00 zł został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Ponadto każda ze szkół dysponowała budżetem w wysokości 2 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych
oraz wyposażenia kącika „Radosna szkoła” w materiały dydaktyczne do małej i dużej motoryki.
W związku z prowadzeniem projektu pn: „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III” uczniowie
zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności, rozwinęli uzdolnienia językowe, informatyczne, nabyli dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz nastąpiło niwelowanie wad wymowy, jak również
problemów natury psychologicznej. W ramach projektu zrealizowane zostały 2 wyjazdy z cyklu
”Poznajemy nowe zawody”.
Budżet poszczególnych szkół przedstawiał się następująco:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach – 44 662,64 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębiu – 44 796,64 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni – 44 997,64 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dańcu – 43 792,64 zł
Biuro projektu – 16 812,59
Całkowity koszt projektu wyniósł: 195 062,00 zł
Elżbieta Kaliszan, Kierownik Projektu
październik-listopad-grudzień
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OBRONNOŚĆ TO SPRAWA NAS WSZYSTKICH
W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
czynna służba wojskowa w czasie pokoju pełniona jest
przez ochotników jako zawodowa służba wojskowa
(stała lub kontraktowa) oraz niezawodowa służba wojskowa (kandydacka, przygotowawcza, okresowa służba
wojskowa, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy).
Żołnierzem zawodowym może zostać obywatel polski, o nieposzlakowanej opinii, którego wierność dla
Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega wątpliwości, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność
fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
która wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli
żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta, jak
i mężczyzna. Zasady powoływania, przebiegu i zwalniania ze służby wojskowej przyznają jednakowe prawa
oraz nakładają takie same obowiązki na kobiety i mężczyzn. Kadra Sił Zbrojnych RP dzieli się na korpusy
oficerów, podoficerów i szeregowych. Żołnierze pełnią
zawodową służbę wojskową jako służbę stałą (na czas
nieokreślony) lub kontraktową (na czas określony
w zawieranym kontrakcie). Powołanie do służby wojskowej następuje na podstawie dobrowolnego zgłoszenia do jej pełnienia. Źródło: www.wojsko-polskie.pl.
Aktualnie nabór ochotników do zawodowej służby wojskowej realizowany jest – zgodnie z przyjętą w resorcie
Obrony Narodowej strategią uzupełniania korpusu szeregowych zawodowych - poprzez pozyskiwanie kandy-

datów przede wszystkim spośród żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą i posiadają przydziały kryzysowe w ramach NSR. Niezależnie od źródła naboru,
kandydat na szeregowego zawodowego musi spełniać
poniższe kryteria: mieć co najmniej 18 lat; posiadać
świadectwo ukończenia gimnazjum; nie być karanym
sądownie; posiadać obywatelstwo polskie; posiadać
zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby
wojskowej (o czym orzekają powołane do tego celu
wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).
Szczegółowe informacje dotyczące procedury
naboru żołnierzy do Narodowych Sił Rezerwowych,
stanowiących zasadnicze źródło naboru do korpusu szeregowych zawodowych, znajdują w poradnikach i informatorach zamieszczonych na stronie internetowej. Na
terenie naszego województwa naborem do służby wojskowej zajmują się Wojskowe Komendy Uzupełnień.
Mieszkańcy naszej gminy podlegają Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu, ul. Plebiscytowa 5
(www.opole.wku.wp.mil.pl, telefony kontaktowe: 77
4463 073, 77 4463 933. Osoby zainteresowane karierą
wojskową składają wniosek o przyjęcie do szkoły wojskowej bezpośrednio do komendanta szkoły – osobiście,
przez inną osobę albo za pośrednictwem poczty lub Internetu (w tym przypadku może być konieczne również
dodatkowe dostarczenie wypełnionych i podpisanych
kwestionariuszy w formie „papierowej”).
Ryszard Kaczmarczyk

KOLEJNE SPORTOWE SUKCESY RAFAŁA TALAGI
Miło nam poinformować, że Rafał Talaga –
mieszkający w Chrząstowicach i na co dzień trenujący w Klubie Karate „NIDAN” w Zawadzkiem
odnosi wysokie wyniki sportowe w dyscyplinie
karate shotokan/WKF. W 2012 r. uczestniczył w 14
zawodach, indywidualnie i drużynowo w kategorii
chłopców do lat 13. Jest też powołany do wojewódzkiej Kadry młodzików WKF. Oto jego najważniejsze tegoroczne osiągnięcia: XVIII Międzynarodowy Turniej Karate: Rada Regentów, Zawadzkie – 3 miejsce, kumie indywidualne chłopców 13 lat; Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny
w Karate, Prudnik – 2 miejsce kumie indywidualne, 2 miejsce kata drużynowe, 2 miejsce kata indywidualne; III Grand Prix Śląska PolskoCzeskiego w Karate, Głubczyce – 1 miejsce kata
drużynowe; Otwarte Mistrzostwa Moraw i Śląska w Karate, Jesenik – 1 miejsce kumie indywidualne chłopców, 2 miejsce kata indywidualne
chłopców 12-13 lat; Turniej Karate „Bełchatów
Cup”, Bełchatów – 2 miejsce kata drużynowe
chłopców, 2 miejsce kumite drużynowe, 3 miejsce

kata indywidualne, 3 miejsce kumite indywidualne;
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Karate WKF, Wrocław – 1 miejsce kata indywidualne młodzików, 1 miejsce kumite indywidualne
młodzików; Ogólnopolski Turniej Karate
„Kalisz Cup”, Kalisz – 3 miejsce kata indywidualne, 3 miejsce kumite indywidualne; IV International Open Championschip „Champion Cup”,
Łódź – 2 miejsce kata indywidualne chłopców,
3 miejsce kata drużynowe; Puchar Gór Opawskich w Karate, Prudnik – 3 miejsce kata indywidualne, 3 miejsce kumite indywidualne; VI Grand
Prix Poland, Łódź – 1 miejsce kata indywidualne,
2 miejsce kumite drużynowe; XIII Europejski
Puchar Miedzi w Karate, Legnica – 2 miejsce
kata indywidualne
Rafałowi dziękujemy za bardzo dobre reprezentowanie naszej gminy, gratulujemy dotychczasowych sportowych sukcesów i życzymy kolejnych. Szczegółowe informacje na stronie
www.nidan.zawadzkie.pl
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DLACZEGO TALES ZNIKNĄŁ Z GMINAZJUM?
Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli
w swojej prezentacji dwaj uczniowie naszego gimnazjum, uczęszczający do klasy II c: Kuba Furyk
i Rafał Lewtak. Podczas imprezy matematycznej,
która odbyła się 8 października br w Publicznym
Gimnazjum nr 7 w Opolu pod nazwą „Uczniowskie
Prezentacje Matematyczne” przekonywali słuchaczy, że twierdzenie Talesa, które od paru lat nie jest
ujęte w podstawy programowej z matematyki dla
gimnazjum, nie jest trudne i upraszcza rozwiązywanie wielu problemów matematycznych. Prezentacja opracowana przez Kubę i Rafała zawierała nie
tylko treść twierdzenia oraz przykłady zadań z nim
związanych. Uczniowie również przedstawili sylwetkę tego znanego matematyka, filozofa i astronoma oraz inne jego dokonania. Na zakończenie

spotkania młodzi prelegenci zostali uhonorowani
dyplomami i drobnymi upominkami.

Bożena Koksa

DĘBSKIM PRZEDSZKOLAKOM CZYTA CAŁA MIEJSCOWOŚĆ
Dębie - Sebastian Szepela, który przeczytał dzieciom bajkę "Jak Wojtek został strażakiem". Po wysłuchaniu opowiadania dzieci miały okazję zadać
strażakowi pytania. Maluchów interesowały m.in.
wozy strażackie i ich wyposażenie. Gość cierpliwie
opowiadał o pracy strażaka i przypominał jak
zachować się podczas np. pożaru.

"Cała miejscowość czyta dzieciom" – pod
takim hasłem od października br. w przedszkolu
w Dębiu realizowany jest program, który zachęcić
ma najmłodsze pokolenie do sięgania po książki.
Jego założeniem jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach
z tekstem, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem
pracy nauczyciela w przedszkolu, dlatego do realizacji tego programu chciałabym włączyć rodziców,
dziadków oraz przedstawicieli instytucji lokalnych.
Dzięki temu kontakt z literaturą będzie dla maluchów ciekawszy, a jednocześnie pozwoli na pogłębienie więzi między dzieckiem a społecznością lokalną. Ponieważ w naszym przedszkolu zajęcia
prowadzone są w języku polskim i niemieckim,
w miarę możliwości będę starała się zapraszać
gości znających oba języki.
Jako pierwszy odwiedził nas strażak z OSP

Po strażaku przyszła kolej na policjanta. Naszym przedszkolakom bajkę pt."Franklin pomaga
przyjacielowi" przeczytał st. asp. Maciej Kędra
z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Nasz gość
nie uniknął pytań, którymi dzieci zasypały go, kiedy tylko skończył czytać. W podziękowaniu za
wizytę przedszkolaki zatańczyły krakowiaka.
Po każdym spotkaniu dzieci poznają nowe
słownictwo związane tematycznie z osobą, która
czytała im bajkę, tym samym poszerzają swój
zasób słów w języku niemieckim.

październik-listopad-grudzień
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NASI JUBILACI

Jubilaci na zdjęciu od lewej strony: Państwo Rita i Herbert Ligendza z Dębskiej Kuźni, Państwo Maria i Henryk
Nowak z Dębia, Państwo Gertruda i Joachim Wiora z Dębskiej Kuźni, Państwo Gertruda i Józef Reisig z Dębskiej
Kuźni, Państwo Otylia i Günther Stasch z Dańca, Państwo Teresa i Konrad Sygula z Dębskiej Kuźni, Państwo
Adelajda i Reinhard May z Dębia oraz Państwo Elfryda i Józef Michen z Suchego Boru.

10 października br. w restauracji „Borowianka” w Suchym Borze świętowano jubileusze Złotych
i Diamentowych Godów. W uroczystości udział wzięli Państwo Elfryda i Józef Michen z Suchego Boru,
którzy w tym roku obchodzili Diamentowe Gody, czyli 60-lecie małżeństwa oraz pary małżeńskie, które
w tym roku obchodziły jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Jubilaci odebrali gratulacje z rąk przedstawicieli władz samorządowych, Wilibalda Niesłonego –
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Heleny Rogackiej - Wójta Gminy. Uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego „Gryfne Dziołski” pod kierunkiem Adelajdy Pasoń, z akompaniamentem Pana Józefa
Raudzisa. Pani Pasoń w zabawny sposób przedstawiła zebranym tradycje zawiązane z zalotami, narzeczeństwem, ślubem oraz pożyciem małżeńskim, a dziewczęta z zespołu odśpiewały związane z tym piosenki.
Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła i serdeczna atmosfera. Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszystkiego co daje radość.
Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowicach zwraca się z
prośbą o zgłaszanie par małżeńskich, które obecnie
mieszkają na terenie gminy Chrząstowice, a zawierały
związek małżeński poza gminą Chrząstowice w roku 1963
lub wcześniej i tego nie zgłosiły. Tel. 774219 613 wew.
112 lub 102.

W październiku i listopadzie jubileusze 94
urodzin obchodziły Pani Hedwig Wojtynek z
Dańca i Pani Franziska Klyk z Dębskiej Kuźni,
natomiast jubileusze 90 urodzin Pani Jadwiga
Palmer z Falmirowic (na zdjęciu z lewej) i Pani
Gertruda Kiwus z Lędzin (na zdjęciu z prawej).
Wszystkim Paniom życzymy dużo zdrowia!
Bożena Rudnicka
październik-listopad-grudzień
- 12 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

NASZA HISTORIA
Historia rodziny
Nikolasa Krech – nadleśniczego z Dębia była
tematem spotkania w
ramach cyklu „Historia
lokalna – wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowice", które odbyło się
21 października w Klubie Wiejskim w Dębiu.
P. Jan Mateja
Nadleśniczego
Krecha
wspominał Jan Mateja, który urodził się w Dębiu i
jako dziecko często przebywał w jego leśniczówce,
ponieważ pracowała tam jego ciocia Maria.
Nikolas Krech wraz z żoną przybył do Dębia
z rejonu poznańskiego. W latach 1921-1945 pełnił
urząd nadleśniczego. Jak na ówczesne czasy prowadził na naszym terenie bardzo nowoczesne gospodarstwo rolne. Stosował wyłącznie narzędzia
wykonane z żelaza. Do prac w polu, lesie i obejściu
zatrudniał wielu ludzi, głównie mieszkańców Dębia. O tym, iż był dobrym pracodawcą świadczyć
może fakt, iż zapewniał im nie tylko stałe utrzymanie, ale także posiłki. Po zakończeniu prac na polu
organizował żniwniok, podczas którego bawili się
wszyscy mieszkańcy Dębia. Krech dzielił się też
swoim doświadczeniem z rolnikami, którym udostępniał nowe gatunki zbóż, buraków i ziemniaków. Jako pierwszy stosował nawozy sztuczne a
także uprawiał szparagi. W Dębiu urodziła się Krechom piątka dzieci – cztery córki i syn. Najstarsza
córka – Waltrauda, prowadziła w Dębiu kółko teatralne. Wszystkie dzieci pobierały naukę muzyki i
jeździectwa. Ich matka zajmowała się domem, do
pomocy miała mieszkankę Dębia – Franciszkę Nieświec. Dwa tygodnie przed wkroczeniem wojsk
radzieckich żona pana Krecha wraz z czterema córkami (syn Teodor został wcielony do wojska i zginął) wyjechała furmanką w strony rodzinne tj.
w poznańskie. W drodze do domu rodzinnego
zmarła najmłodsza córka, która zachorowała na
tyfus. Z poznańskiego zostali statkiem przetransportowani do Niemiec. Tam, po wyjściu z niewoli,
dołączył do nich p. Krech.
Śp. Konrad Mientus tak opisywał dębską
leśniczówkę: „Nadleśnictwo to królestwo, którego
ślady robiły ogromne wrażenie. Królestwo to obejmuje duży dom mieszkalny, chlewy i szopy. Były
tu do niedawna dwie duże drewniane budowle. Duża stodoła kryta gontem oraz drewniana szopa. Na

belkach stodoły wyryto rok 1850. Stodoła wypaliła
się ok. 10 lat temu, a tą dużą szopę rozebrano. Obie
te budowle figurowały w rejestrze zabytków. Od
strony zachodu przylega tu piękny park ze stawem
rybnym. W nadleśnictwie tym urzędowali kolejno:
Wallenberg, Meier, Krech (do 1945 r.). Po 1945 r.
leśniczy Motak, Wielopolski i Kuriata Edward. Od
strony wschodu i zachodu prowadzą piękne aleje
dębowe do tego już nie istniejącego królestwa". Po
wielu latach zaniedbań ta dawna leśniczówka zyskała nowego właściciela i wraz z otoczeniem, została pięknie odnowiona.
Ostatnie spotkanie w ramach tej edycji projektu „Historia lokalna" odbyło się 18 listopada.
Referat pt. „Powojenne losy śląskich wdów" wygłosił doktorant Uniwersytetu Opolskiego, Marcin
Sroka. W swoim wystąpieniu wykorzystał nagrania, w których swoje wspomnienia z trudnego powojennego okresu przedstawili mieszkańcy naszej
gminy. Na spotkaniu w Chrząstowicach gościliśmy
również dr Małgorzatę Świder, która podsumowała
realizowany wspólnie z Fundacją Ortus projekt pn.
„Multimedialna kronika Opolszczyzny". Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej fundacji:
www.ortus.org.pl, gdzie można dowiedzieć się
więcej na temat projektu. Zapraszamy też na stronę
www.chrzastowice.pl, na której w zakładce
„Kultura” – „Historia lokalna” znajdują się informacje o wszystkich spotkaniach realizowanych w
naszej gminie w ramach projektu.
Źródłem finansowania projektu „Historia lokalna na podstawie wybranych miast, powiatów
i gmin" są środki Domu Współpracy PolskoNiemieckiej będącego partnerem projektu. 12 grudnia br. Rada Programowa projektu zadecydowała
o kontynuowaniu projektu w przyszłym roku.

październik-listopad-grudzień
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ŚW. MARCIN ODWIEDZIŁ DĘBIE
Nabożeństwo w kościele, przemarsz ulicą
Wiejską oraz biesiada przy klubie wiejskim – w ten
sposób, 11 listopada br., uroczystość św. Marcina
obchodzono w Dębiu. Po nabożeństwie przy
dźwiękach orkiestry wyruszył pochód na czele ze
św. Marcinem na koniu. Po jego zakończeniu na
placu przy klubie wiejskim została przedstawiona
scena z życia św. Marcina, kiedy to spotkał żebraka
i podzielił się z nim swoim płaszczem. Następnie
bohater niedzielnego święta obdarował wszystkich
gości rogalikami. Uroczystość zorganizowało Koło
DFK Dębie. Zdjęcia do zobaczenia na stronie
www.chrzastowice.pl w „Galerii”.
Anna Kurc

„LATERNE, LATERNE, SONNE, MOND UND STERNE…”

Słowa znanej dzieciom piosenki zabrzmiały
16 listopada br. podczas tegorocznych obchodów
dnia Św. Marcina w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Na początku zaprezentowali się uczniowie klasy I oraz
III w krótkim przedstawieniu legendy o św. Marcinie w języku niemieckim i w piosence. Nastroju
dodały latarenki wykonane własnoręcznie przez

uczniów klasy III. Po części artystycznej nastąpiła
część konkursowa. W przyjemny sposób dzieci nie
tylko sprawdzały swoją wiedzę na temat św. Marcina, ale także swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. Dzieci układały puzzle, uzupełniały tekst piosenki „Sankt Martin” brakującymi słowami, odgadywały piosenki
związane ze wspominanym świętym w konkurencji
„Welches Lied ist das?”, wzięły udział w quizie
„Richtig oder falsch?” Uczniowie mogli również
popisać się swoimi umiejętnościami kulinarnymi.
Zgodnie z tradycją wywodzącą się z Niemiec wychowankowie naszej szkoły przygotowali tzw. Weckmänner (ludziki z ciasta) i Martinsgänse (gąski
świętomarcińskie), których zapach niósł się na całą
szkołę. Akademię uświetniły śpiewy piosenek o
św. Marcinie zarówno w języku polskim, jak i w
języku niemieckim. Na zakończenie uczestnicy
konkursu podzielili się swoimi wypiekami,
a wszystkie dzieci otrzymały rogaliki.
Katarzyna Bannert

ZA ŚWIĘTYM MARCINEM Z DAŃCA DO RASZOWEJ
10 listopada br. uczniowie danieckiej szkoły
wraz z nauczycielami i rodzicami wyruszyli pieszą
pielgrzymką do Raszowej, aby w tamtejszym kościele prosić Św. Marcina o opiekę. Orszak prowadził Św. Marcin na koniu. Do Raszowej weszliśmy

uroczyście i głośno, gdyż towarzyszyła nam orkiestra dęta z Dańca. Były pieśni, występy artystyczne, słodkie rogale. Uroczystość integruje dzieci,
które, choć chodzą do różnych szkół, należą do tej
samej parafii.
Jolanta Jokiel

NIEZWYKŁY SPEKTAKL

29 października uczniowie szkoły w Dańcu
oglądali internetową transmisję spektaklu teatralnego z Krakowa „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Była
to ciekawa forma przekazu, która pozwoliła na bezpłatne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych i
dostarczyła wielu wrażeń artystycznych. Zostali-

śmy wybrani do udziału w tym przedsięwzięciu
jako jedna z tysiąca szkół w Polsce. Przedstawienie
oglądali z nami reporterzy TVP Opole. Relacja
z wydarzenia pojawiła się w wieczornym wydaniu
Kuriera Opolskiego, Panoramy i Wiadomości.
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MARCINKI W CHRZĄSTOWICACH

15 listopada br. w przedszkolu w Chrząstowicach odbyły się obchody z okazji Dnia św. Marcina połączone z „Pasowaniem na przedszkolaka i
starszaka”. O godzinie 16.30 hol placówki zapełnił
się dziećmi, które przybyły wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami. Następnie korowód na
czele z orkiestrą ruszył ulicami miejscowości. Śpiewając pieśni o Świętym Marcinie, z zapalonymi
latarkami udaliśmy się w stronę kościoła, gdzie
wysłuchaliśmy uroczystego powitania księdza, który podkreślił, iż Św. Marcin jako przykład dobroci
i umiejętności dzielenia się z innymi powinien być
dla nas wzorem do naśladowania. Aby tradycji sta-

ło się zadość, przed bramą kościoła zainscenizowana została krótka historia z życia świętego, który
zobaczył proszącego o litość półnagiego człowieka.
Marcin nie miał jednak niczego, co mógłby ofiarować. W odruchu współczucia odciął mieczem połowę swego płaszcza i okrył nią biedaka. Legenda
głosi, że wkrótce we śnie ujrzał Chrystusa odzianego w ofiarowany przez niego płaszcz i mówiącego
do aniołów: „Patrzcie, jak mnie Marcin katechumen przyodział”. Po krótkiej modlitwie i śpiewie
wszyscy obdarowani zostali rogalami marcińskimi,
upieczonymi na tę okazję przez pracowników
przedszkola i rodziców wychowanków. Następnie
w ogrodzie przy przedszkolu, przy blasku ogniska i
lampionów, dzieci w obecności swoich rodzin zostały „pasowane” przez Dyrektor Helenę Staniszewską na przedszkolaka i starszaka, obdarowane
rożkami obfitości, a potem „podpisały się” pod treścią przyrzeczenia. Wszyscy zebrani poczęstowaniu zostali herbatą, kawą oraz ciepłymi kiełbaskami
i gulaszem. Mimo panującego na dworze chłodu w
przedszkolnym ogrodzie było głośno i wesoło, a
goście bawili się do późna. Dziękujemy wszystkim
przyczynili się do organizacji tejże uroczystości, bo
tych „dużych” rzeczy bez tych „małych” - nie byłoby!
Aneta Kurpiers

UCZNIOWIE Z DĘBIA ODWIEDZILI BIBLIOTEKĘ W OPOLU
15 listopada razem z klasą IV odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu.
Zwiedziliśmy bibliotekę, w której znajdowały się ciekawe, nowoczesne urządzenia, np. automat do oddawania książek. Pani bibliotekarka pokazała nam, w jaki sposób można wypożyczyć książkę.
Po zwiedzaniu uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej o Januszu Korczaku. Rok 2012 to rok poświęcony Korczakowi. Podczas naszej wizyty w
opolskiej bibliotece dowiedzieliśmy się dużo o jego osobie i działalności na
rzecz dzieci. Dzięki temu wiemy, że my, dzieci, też mamy swoje prawa, np.
prawo do prywatności oraz tajemnicy. To był bardzo ciekawy i pouczający
wyjazd.
Uczniowie klasy V PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu

AKCJA ODDAWANIA KRWI W CHRZĄSTOWICACH
Autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
zaparkował 3 października br. przy Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. Akcja oddawania krwi cieszyła się dość dużą popularnością.
Trwała ponad godzinę i wzięło w niej udział kilkanaście osób mieszkających bądź pracujących na terenie naszej gminy. Serdecznie dziękujemy
organizatorom oraz uczestnikom akcji i już teraz zapraszamy do wzięcia
udziału w kolejnych tego typu wydarzeniach.
Anna Kurc
październik-listopad-grudzień
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DWA JĘZYKI, PODWÓJNA SZANSA

W ramach wdrażanej innowacji pedagogicznej "Edukacja wczesnoszkolna w korelacji z
nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości" w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 3 grudnia br. odbyła
się lekcja pokazowa z matematyki. Celem zajęć
było kształtowanie pojęcia liczby dziewięć

w aspekcie głównym i porządkowym oraz umiejętności z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Zajęcia w dwóch językach prowadziła Sabina Joszko - wychowawca klasy I i autorka innowacji. Na lekcji obecni byli Bruno Kosak Prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
w Opolu, Norbert Rasch - Przewodniczący TSKN
na Śląsku Opolskim, Jolanta Pytlik - doradca metodyczny MODN w Opolu, Helena Rogacka – Wójt
gminy Chrząstowice, Elżbieta Kaliszan - kierownik
Referatu Oświaty, Kultury Sportu i Promocji oraz
nauczyciele. Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez gości, ekspertów z dziedziny metodyki
nauczania, a także w zakresie nauczania języka
mniejszości narodowej. Serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie informujemy, iż nasza placówka od
lutego 2013 roku prowadzić będzie nabór dzieci do
oddziałów przedszkolnych oraz kl. I z nauczaniem
w dwóch językach. Kontakt: tel/fax 77 421-96-16,
www.psp-debie.pl.
Bożena Styrczewska

PROPAGUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA I WYGRYWAJĄ KONKURSY
Agata Patoła uczennica klasy IIIb gimnazjum w Dębskiej Kuźni znalazła się wśród dwunastu laureatów konkursu ,,Odlecieć z nami, nie z
narkotykami’. Konkurs realizowany był w ramach
kampanii społecznej ,,Narkotyki ?Na co mi to?”
Agata nakręciła film o alternatywnej formie spędzania czasu wolnego i kultywowania swoich pasji.
Praca okazała się najlepsza w województwie opolskim, a w nagrodę Agata poleciała szybowcem
z Sebastianem Kawą, Mistrzem Świata w lotach
szybowcowych.
Kolejnym przedsięwzięciem w którym
uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych (IIIa,
IIIb i I b) był konkurs na realizację małych form
teatralno-filmowych pt.„Chcę żyć, mieszkać, uczyć
się i rozwijać bezpiecznie” organizowany przez
Komendę Miejską Policji w Opolu i Fundację Pro
Lege oraz Starostwo Powiatowe. Pod kierunkiem
Jolanty Gawlyty oraz Violetty Harc-Framesson
gimnazjaliści zrealizowali film pt.
„Cyberprzestroga”.
Następnym wyzwaniem konkursowym było
uczestnictwo naszych uczniów w ogólnopolskim
konkursie Tesco dla Szkół ,,Zdrowo najedzeni’’.
Jessika Salzburg, Laura Smandzik, Agata Patoła
wraz z uczniami kl. IV PSP zrealizowały spot pt.
,,Najlepsze witaminy mają polskie dziewczyny’’.
Konkurs jeszcze trwa, film można oglądać w galerii na stronie www. tescodlaszkol.pl.

Nasi uczniowie propagując działania profilaktyczne uczestniczyli również w Wojewódzkim
Konkursie Fotograficznym pn. „Sam nie palę i innym odradzam” organizowanym przez Opolski
Państwowy Inspektorat Sanitarny. Brali w nim
udział uczniowie klas III gimnazjum: Karolina Malek, Agata Patoła, Patrycja Stanisławska, Patrycja
Fabisz oraz bracia Marceli i Tomasz Sordoń, których praca została wyróżniona.

Twórcy filmu „Cyberprzestroga” od lewej: Karol Gawlica,
Paulina Głąbik, Violetta Harc Framesson, Aleksandra Cebulska, Monika Twardawski, Dominika Suchanek, Patrycja
Stanisławska. Na zdjęciu nie ma Pauliny Bannert, Sandry
Malek i Hanny Gromek.
Violetta Harc-Framesson, pedagog, opiekun prac
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ZBIÓRKA AZBESTU W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Zakończyliśmy realizację zadania „Usuwanie
wyrobów azbestowych z terenu Gminy Chrząstowice, które w 50% finansowane było z NFOŚiGW,
w 35% z WFOŚiGW, a w 15% ze środków własnych właścicieli nieruchomości.
Projekt objął 45 posesji, z których odebrano
50,90 Mg azbestu, głównie płyt falistych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane i po zabezpieczeniu odbierane i odwożone do utylizacji na
składowisko w Jastrzębiu Zdrój. Projekt realizowała dla nas firma GO – BUD Pana Michała Balce-

rzak z Namysłowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 50 171,07 zł.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do składania wniosków do projektu na rok następny. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pok. 13 lub złożyć wniosek
własny z informacją o planowanej ilości azbestu
do demontażu i transportu lub tylko transportu.
Termin składania wniosków upływa 31 stycznia
2013 roku.
Daria Pawlak

MISJONARZE Z AFRYKI ODWIEDZILI NASZE SZKOŁY
Misjonarze z Afryki, o. Otto Katto oraz o. Dariusz
Zieliński odwiedzili 7 grudnia br. uczniów z Dębia i Dańca. Podczas tej nietypowej lekcji katechezy opowiadali o
zwyczajach panujących w Afryce, o trudnościach związanych z życiem na tym kontynencie oraz o sposobach radzenia sobie z
nimi. Misjonarze przywieźli
regionalne stroje, instrumenty,
a nawet skórę
węża. Wspólnie
z dziećmi śpiewali afrykańskie piosenki o Jezusie. Uczniowie poznali też zabawy afrykańskich dzieci. Okazało się, że można żyć radośnie, mając tak niewiele. To było niezwykle pouczające spotkanie.
Jolanta Jokiel, Maria Kanz

UPAMIĘTNILI ROCZNICĘ PRZEMARSZU WOJSK NAPOLEOŃSKICH
PRZEZ GMINĘ CHRZĄSTOWICE
200 rocznicę przemarszu wojsk napoleońskich przez gminę uczczono 1 grudnia br. w Chrząstowicach. Uroczystość, której towarzyszyła chrząstowicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy, rozpoczęła msza św. w kościele Niepokalanego Poczęcia w Chrząstowicach. Następnie przy kapliczce
napoleońskiej złożono kwiaty i zapalono znicz. Na
zakończenie w Klubie Samorządowym odbyła się
konferencja poświęcona sytuacji Śląska w czasach
panowania Napoleona Bonaparte i samej osobie
cesarza. Referat na ten temat wygłosił historyk dr
Matthias Lempart. Uroczystość zorganizował Zarząd Gminny TSKN w Chrząstowicach. Przypomnijmy – kapliczka napoleońska przy ul Ozimskiej
w Chrząstowicach została wzniesiona na początku
XIX w. Mieszkańcy tej miejscowości upamiętnili
w ten sposób schorowanych i wycieńczonych żołnierzy wojsk napoleońskich, którzy uciekali po nie-

udanej próbie podboju Moskwy i polegli na terenie
naszej gminy.

Kwiaty przy kapliczce złożył Marek Baron — Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Chrząstowicach .

październik-listopad-grudzień
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NIEZWYKŁA SZOPKA ŚWIĄTECZNA W DĘBIU
Koło DFK Dębie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych,
dorosłych i dzieci, na zwiedzanie świątecznej szopki. Zwiedzanie
będzie możliwe w dniach
25 – 29 grudnia br. w
godz. 14:00-20:00 w Klubie Wiejskim w Dębiu.
Tego jeszcze nie było:
zaczarowany świat na 60
metrach kwadratowych –
ruchome scenki, iluminacje świetlne. Telefon
kontaktowy: 77 421-9418. Wstęp wolny. Zapraszamy.

Bruno Giza

SPOTKANIE ADWENTOWE DLA SENIORÓW

Seniorzy z Chrząstowic, Lędzin i Suchego
Boru spotkali się w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Chrząstowicach. Okazją był wieczór adwentowy, który odbył się 4 grudnia br. W spotkaniu
udział wzięli również Helena Rogacka - Wójt Gminy Chrząstowice, Florian Ciecior - Zastępca Wójta
Gminy, pracownicy Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice
oraz ks. Dominik Rybol - proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach. Dla
wszystkich gości nauczyciele wraz z uczniami
chrząstowickiej podstawówki przygotowali ciekawy program artystyczny oraz własnoręcznie wykonane upominki, a ich rodzice – pyszny poczęstunek. Świąteczną atmosferę tego wieczoru zapewniły dekoracje oraz występy, a także padający za
oknem śnieg.
Anna Kurc

MIKOŁAJKI W LĘDZIŃSKIEJ SWIETLICY
6 grudnia br., dzięki uprzejmości Rady Sołeckiej oraz
Urzędu Gminy Chrząstowice, dzieci uczęszczające na zajęcia
w Świetlicy Wiejskiej w Lędzinach miały okazję brać udział
w ozdabianiu pierników i ciasteczek. Na dzieci czekał również
prezent mikołajkowy w postaci mini bilarda. Niespodzianka
dostarczyła
im
wiele radości. W
okresie przedświątecznym w świetlicy przygotowywane były również
ozdoby świąteczne, dzieci udekorowały salę i ubierały choinkę .
Wszystkie dzieci w wieku od 6 lat, chętne do uczestniczenia w zajęciach oraz młodzież gimnazjalną zapraszamy.
Informacje o zajęciach można uzyskać w świetlicy w każdą
środę w godzinach 17.00—20.00.
Magdalena Gawrecka

październik-listopad-grudzień
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W DAŃCU
9 grudnia br. wszyscy mieszkańcy Dańca
spotkali się w klubie wiejskim na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Był wspólny śpiew kolęd oraz
przedstawienia związane z Bożym Narodzeniem.
Wszystkie organizacje działające w miejscowości,

a szczególnie TSKN, przyczyniły się do zorganizowania Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Można
było kupić ciasteczka domowej roboty, ozdoby
świąteczne i stroiki. Orkiestra umiliła chwile, które
na długo pozostaną w pamięci.
Jolanta Jokiel

MIKOŁAJKI NA WESOŁO I SPORTOWO
stycznej, inscenizacje związane z postacią św. Mikołaja, pogadanki na temat zdrowia oraz pyszne
kanapki. Z kolei uczniów i przedszkolaków z PSP
Dębie odwiedziła grupa Mikołajów i Reniferów, w
których rolę wcielili się studenci z Uniwersytetu
Opolskiego. Prezentów nie zabrakło dla nikogo.
Szkoda, że Mikołaj przychodzi tylko raz w roku.

Zabawy z Mikołajem w PSP Dębie.

Spotkanie ze św. Mikołajem zawsze wiąże
się z dużymi emocjami, dzieci mają je długo w
swojej pamięci. W szkołach w Dębiu i w Dańcu
dzień 6 grudnia świętowano w bardzo oryginalny
sposób. W ZSP w Dańcu odbyła się impreza pod
hasłem „Mikołaj zdrowy i sportowy". O godz.
10.00 uczniowie w czerwonych mikołajowych
czapkach wyruszyli ulicami Dańca na spacer nordic – wal king. Później był aerobik na sali gimna-

Mikołajkowy aerobik w szkole w Dańcu.
Jolanta Jokiel, Anna Kurc

ŚLADAMI PRAOJCÓW NASZYCH
W ZSP Nr 1 w Dańcu uczniowie pielęgnują
śląskie zwyczaje i tradycje. Każdego roku obchodzimy „Dzień regionalny”. W tym roku wspominaliśmy śp. Konrada Mientusa. Omawialiśmy też
zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem.
Uczniowie kl. I – III rywalizowali ze sobą rozwią-

zując krzyżówki związane z historią Dańca. Przypomniane zostały dawne pieśni ludowe w wykonaniu chóru szkolnego. Imprezę zakończyliśmy
wspólną degustacją potrawy regionalnej, którą był
żur, bo „Od żuru chłop z muru”.
Klaudia Ponza

W TYM DOMU STRASZY...
W nocy z 30 listopada na 1 grudnia br. jak co roku, uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dańcu spotkali się u wrót szkoły by
spędzić w niej "upiorną noc". Przygoda rozpoczęła się o 19.00 przygotowaniami do wspólnej zabawy. Dzieci wykonały lampiony, które rozstawione po korytarzach, nadawały budynkowi niesamowity i tajemniczy
nastrój. Potem w półmroku uczestnicy pokonywali trasę, podczas której
przemierzali komnaty w poszukiwaniu kopert z zadaniami. Rozwiązanie
ich pozwoliło dotrzeć do "nagrody", którą był worek wypełniony słodkościami. Po sutej kolacji, o północy wszyscy zasiedli w kręgu świec, by
opowiadać sobie straszno - śmieszne historyjki. Zabawa była wyśmienita. Tylko najmłodsi nie wytrwali do
rana. Za rok znowu się spotkamy.
Jolanta Jokiel
październik-listopad-grudzień
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POZNAJĄ JĘZYK NIEMIECKI OD PODSTAW
Od początku listopada 2012 r. mieszkańcy naszej gminy
uczestniczą w 32 - godzinnym kursie języka niemieckiego. Po raz
kolejny kurs prowadzi Sylwia Michala - nauczycielka języka niemieckiego z Kątów Opolskich. Tym razem kurs odbywa się w Suchym Borze i jest prowadzony na poziomie podstawowym. W miłej atmosferze kursanci szkolą umiejętności językowe. Kurs potrwa do stycznia 2013 r. Jego organizatorem jest Zarząd Gminny
Mniejszości Niemieckiej przy finansowym wsparciu Konsulatu
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Marek Baron

Im Namen aller Deutschen Freundschaftskreise in der Gemeinde Chronstau wünsche ich allen Einwohnern
unserer Gemeinde besinnliche und frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2013.
W imieniu wszystkich Kół DFK z Gminy Chrząstowice życzę wszystkim mieszkańcom naszej Gminy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego na zbliżający się rok 2013.
Gemeindevorsitzender der SKGD Chronstau / Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN Chrząstowice
Marek Baron

MŁODZIEŻ Z NIEMIEC NA PRAKTYKACH W GMINIE CHRZĄSTOWICE

Spotkanie podsumowujące projekt.

W październiku i w listopadzie br. w Gminie
Chrząstowice gościła młodzież z Niemiec. W ramach programu IdA – „Integracja poprzez wymianę” realizowanego przez Fundację Otto Benecke,
młodzież odbywała praktyki w następujących zawodach: malarz, elektryk i fryzjer. Program IdA

umożliwia młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego, poszerzenie kompetencji i kwalifikacji,
a poprzez to – łatwiejsze wejście na rynek pracy.
W naszej gminie niemiecka młodzież uczyła się
malarskiego fachu pod kierunkiem p. Romana
Czyrni z Niwek. Pracowali na placach zabaw,
w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach a także przy altance grillowej - pod kierunkiem p.
Krzysztofa Kowalczyka i p. Henryka Tarkowskiego. Elektrycy poznawali tajniki swojego zawodu
pod kierunkiem pana Krzysztofa Wójcika z Dańca,
natomiast fryzjerki – u pani Andrei Joszko w salonie w Chrząstowicach. Rezultatem projektu jest
powstanie altanki grillowej w Chrząstowicach, wykonanie oświetlenia na placu przez Klubem Wiejskim w Dańcu a także odmalowane urządzenia na
placach zabaw oraz wnętrze Klubu w Chrząstowicach i Świetlicy w Lędzinach. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.
Anna Kurc

BRĄZOWE KRZYŻE ZASŁUGI DLA LIDERÓW WIEJSKICH
Miło nam poinformować iż Liderzy Programu Odnowy Wsi: Hildegarda Giza, Janina Rogocz
z Dębia, Irena Gondro z Lędzin oraz Florian Ciecior i Henryk Tarkowski z Chrząstowic zostali odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju

obszarów wiejskich. Odznaczenia otrzymali podczas uroczystej gali podsumowującej XV rocznicę
opolskiego programu Odnowy Wsi, która odbyła
się 19 października br. w Prószkowie. Serdecznie
gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w
dalszej pracy na rzecz lokalnego środowiska.
Anna Kurc
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MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DREWNA NA OPAŁ

Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że
istnieje możliwość dokonania przycięcia konarów
drzew rosnących w pobliżu dróg gminnych i pozyskania w ten sposób drewna opałowego. Zgodnie
z § 54 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43 poz. 430) skrajnia drogi dla dróg kategorii
L lub D wynosi 4,50 m co oznacza, że konary
drzew rosnące do tej wysokości nad drogami gminnymi podlegają usunięciu. Prace tego rodzaju muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego
pilarza – drwala a odcinek drogi przy której będą
się odbywać – należycie zabezpieczony. Aby otrzymać zezwolenie na dokonanie przycinki konarów
należy zgłosić się do Urzędu Gminy Chrząstowice
(pok. 7) wraz z osobą uprawnioną do pracy w zawodzie drwal-operator pilarki i wskazać proponowany odcinek drogi gminnej przy której planuje się
dokonać przycinki. Osoba uprawniona do wyżej
wymienionych prac powinna posiadać odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w zakresie formowania
drzew i krzewów oraz wymagane przeszkolenie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20
września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Jan Jakuczek

KLASSENTREFFEN
W 2013 roku przypada 100-lecie szkoły w Dębskiej Kuźni. Dla uczczenia tego wydarzenia,
6 września 2013 r. organizowane jest spotkanie klasowe roczników od 1948 do 1954. Chętni do udziału
w spotkaniu mogą zgłosić się pod numerem telefonu 77 421-92-37 lub 608492051 do 31.01.2013 r.
Maria Kwiecińska

Serdecznie podziękowania Dyrekcji i Personelowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębiu,
Przedstawicielom TSKN, Sąsiadom oraz wszystkim, którzy brali udział w pogrzebie mojej matki
Marii Kurtz za okazane współczucie oraz obecność
składa Maria Kurowska
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Biuro Rachunkowe
Agnieszka Karasiewicz

TERMO-AUDYT
tel. kom. 695 393 339
tel. 77 455 08 08
e-mail: termo-audyt1@wp.pl
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

-budynki mieszkalne, biurowe, usługowe,
produkcyjne
BADANIA TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW

Falmirowice, ul. Wiejska 63
tel. kom. 603 47 37 98
Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa
małych i średnich firm:

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ewidencji

Płacisz dużo za ogrzewanie? - sprawdź,
którędy uciekają Twoje pieniądze!

dla potrzeb podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG
GWARANTUJEMY WYSOKĄ
JAKOŚĆ I ATRAKCYJNE CENY

ZAKŁAD HYDRAULICZNY
Polecamy swoje usługi:







Instalacje centralnego ogrzewania:
nowe oraz remonty i wymiany starych
Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Montaż i naprawa urządzeń gazowych
NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła
Pomoc w sytuacjach awaryjnych
ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH
KLIENTÓW

Bernard Czorniczek
Krasiejów
ul. Brzozowa 2a
tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 399

oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
- sporządzanie rozliczeń rocznych

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Helena Waroch
Chrząstowice, ul Dworcowa 28
tel. 77 421-96-67
tel. kom. 793 474 584
Poniedziałek-piątek 8.30-16.00
Sobota 8.30-13.00
Oferujemy szeroki asortyment
elementów śrubowych,
narzędzi rolniczych
i ogrodniczych oraz nasion
Rabat dla firm!!!
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BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Niemczyk
ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia
tel. 77/421-92-92,
tel. kom. 721-571-021
Oferuję kompleksową usługę rachunkowo- księgowo-kadrową:
- prowadzenie ksiąg przychodów
i rozchodów
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ewidencji – rejestrów
dla celów VAT
- sporządzanie deklaracji podatkowych
i sprawozdań statystycznych
- sporządzenie listy wynagrodzeń
i dokumentacji ZUS
- rozliczenie rocznych deklaracji, VZM

KRYSBRUK
KRYSTIAN KULIK
DANIEC, ul. DĘBSKA 6
tel. 601490862, 774218227
- Układanie kostki brukowej
- Układanie kostki granitowej
- Drobne roboty murarskie

GEODETA UPRAWNIONY
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
Sławomir Nowak,
Ul. Ozimska 20A 46-053 Chrząstowice
Tel. 663 729 139
USŁUGI GEODEZYJNE:
Podziały nieruchomości.
Wznowienia granic i rozgraniczenia.
Mapy do celów projektowych.
Wytyczenia i pomiary powykonawcze budynków,
budowli, sieci uzbrojenia terenu.
Geodezyjna dokumentacja do zmiany sposobu
użytkowania gruntów.
WYCENY NIERUCHOMOŚCI:
Do zabezpieczenia kredytu.
Do obliczenia podatku od spadków i darowizn.
Do ustalenia ceny wywoławczej do przetargów.
Do aktualizacji opłat z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu.
październik-listopad-grudzień
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PROTEZY
Lokalizacja strat ciepła
w budynkach.
Badania Termowizyjne.
Testy Szczelności.
Świadectwa Energetyczne.
Lokalizacja wycieków.
Wynajem osuszaczy.
Ozonowanie Pomieszczeń.

www.budynek.opole.pl
tel. 665 079 169

- naprawa
- czyszczenie
- inne usługi protetyczne
NOWO OTWARTY
PUNKT PROTETYCZNY
ZAPRASZAMY

Suchy Bór, ul. Szkolna 3
(naprzeciw b.szkoły)
telefon 514 395 907
Istnieje możliwość dojazdu do
klienta

Sklep Wielobranżowy „Bienias”
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz

Daniec, ul. Utracka 7
tel. 77 421 94 98, kom. 608 222 389
Zapraszamy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00, sobota 7.00 - 13.30
Oferujemy:

farby, tapety, kleje

płyty kartonowo - gipsowe

styropiany i wełny mineralne

silikony i pianki montażowe

cement i wapno

listwy przypodłogowe

hydraulikę, ceramikę sanitarną

narzędzia budowlane i ogrodnicze

artykuły elektryczne

mieszalniki do farb i tynków KABE
Wynajem rusztowań, stempli budowlanych i koparek
październik-listopad-grudzień
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MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE

Anna Rychlikowska
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu


Zabiegi pielęgnacyjne twarzy



Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne



Henna i regulacja brwi



Depilacja ciepłym woskiem



Pedicure, manicure



Manicure hybrydowy



Makijaż: dzienny, okazjonalny



Paznokcie żelowe

ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Zapraszam
tel. 506 528 595
październik-listopad-grudzień
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ZAJĘCIA GMINASTYCZNE W CHRZĄSTOWICACH
KLUB FITNESS, UL. OLIMPIJCZYKÓW 18
- oferta dla wszystkich niezależnie od płci i wieku
- zróżnicowany stopień trudności: grupy dla początkujących, średnio- i mocno zaawansowanych
- zajęcia rano (9.00-10.00), po południu i wieczorem (17.30-21.00)
- przystępna cena – 70 zł za 8 zajęć, dla nowych klientów pierwsza godzina gratis
- różnorodne ćwiczenia – wzmacniające, rzeźbiące i rozciągające

Zadzwoń pod nr 607035741 i przyjdź na zajęcia!
Regularne ćwiczenia są najpiękniejszą formą profilaktyki zdrowotnej, są znakomite dla zdrowia fizycznego, jak
i psychicznego program fitness pozwoli uzyskać nie tylko smukłą sylwetkę ale również dobre samopoczucie.
Program zajęć obejmuje wszystkie części ciała (ręce i ramiona), dolne (biodra, pośladki, nogi), brzuch oraz plecy. Efekty są widoczne już po 10 zajęciach. Bez względu na stopień sprawności fizycznej, kondycję zdrowotną i
wiek możesz przyjść na zajęcia i wybrać odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń”

„Nic nie jest lepiej nagradzane niż troska o własne ciało”
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Zapraszamy na Sylwestra
z zespołem TRIO!!!

WYDAWCA: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, 4219 696, fax. 4219 666, e-mail; ug@chrzastowice.pl,
http://www.chrzastowice.pl
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