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Z PRAC RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

W dniu 22 czerwca 2010 r. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Chrząstowi-

ce, podczas której podjęto uchwałę nr XXXVIII/287/2010 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.  
XXXIX sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 4 sierpnia 2010 r. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. Rada podjęła 

następujące uchwały: 

nr XXXIX/288/2010 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej, 

nr XXXIX/289/2010 sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów      

zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice, 

nr XXXIX/290/2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości, 

nr XXXIX/291/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na 2010 rok, 

nr XXXIX/292/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chrząstowice do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych, 

nr XXXIX/293/2010 w sprawie upoważnienia  Wójta Gminy Chrząstowice do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych, 

nr XXXIX/294/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice. 

Natomiast podczas XL sesji Rady Gminy Chrząstowice zorganizowanej w dniu 28 września 2010 r. w Klubie Samorządo-

wym w Chrząstowicach podjęto następujące uchwały: 

nr XL/295/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice,  

nr XL/296/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny, 

nr XL/297/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-

mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowe-

go w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

nr XL/298/2010 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach    

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych 

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice, 

nr XL/299/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, 

nr XL/300/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/288/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 sierpnia 2010 r., 

nr XL/301/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

nr XL/302/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Chrząstowice do realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu               

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2010”, 

nr XL/303/2010 w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowe, 

nr XL/304/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2010. 

Podczas sesji pozytywnie zaopiniowano również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.  

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Chrząstowice uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Chrząstowice – www.chrzastowice.bip.net.pl. Zapraszamy. 

 
Maryla Krysztopik 

INWESTUJ W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Gmina Chrząstowice oferuje do sprzedaży nieruchomość 

gruntową niezabudowaną, której jest właścicielem, położoną 

w Chrząstowicach, oznaczoną jako działka nr 161 karta mapy 

7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chrząstowice teren ten oznaczony jest symbolami AG.    

Symbol AG oznacza teren aktywizacji gospodarczej. 

Teren aktywizacji gospodarczej –usługi komercyjne, działal-

ności produkcyjne, handel hurtowy z wykluczeniem obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2, 

bazy transportowe i przeładunkowe, składy i magazyny, wraz 

z zielenią urządzoną oraz elementami małej architektury. 

Na przedmiotowym terenie dopuszcza się lokalizacje        

urządzeń towarzyszących. 

Obowiązują zasady i standardy kształtowania zabudowy         

i urządzania terenu: maksymalna wysokość zabudowy licząc 

od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu — 10 m, 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy—0,80. Usta-

la się obowiązek zagospodarowania zielenią urządzoną tereny 

pozostające jako niezabudowane. Dane terenu: maksymalna 

dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) - 1,11460 ha      

z możliwością  o działki sąsiednie, nie wymaga odrolnienia 

ani odlesienia, sprzedaż: przetarg pisemny, nieograniczony, 

wymagane wniesienie wadium, droga dojazdowa do  - droga 

powiatowa, utwardzona, elektryczność, woda, kanalizacja — 

400 m od granicy terenu. Gmina oferuje ulgi w podatku  od  

nieruchomości dla inwestorów na okres 5 lat od ukończenia 

inwestycji pod warunkiem utworzenia nowych, stałych 

miejsc pracy. 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Przepompownie przydomowe kanalizacji ciśnieniowej wsi Dębska Kuźnia oraz części wsi Chrząsto-

wice w ramach kontraktu 2 wyposażone zostały przez wykonawcę kanalizacji  w pompy typu „Inwap”. 

Pompy te z uwagi na dużą awaryjność zostały reklamowane  przez gminę przed upływem ich gwarancji. 

Wskutek działań gminy P.H.Z. BARTIMPEX S.A. – jako lider Konsorcjum realizującego inwestycję    

przedłużył Gwarancję Należytego Wykonania o kolejne dwa lata tj. do dnia 23 czerwca 2012 roku. 

POMPY „ INWAP „  

 Jan Jakuczek 

Grażyna Karpińska 

 Nadal trwa budowa kanalizacji sanitarnej w 

Niwkach. Planowany termin zakończenia budowy 

to 30.11.2010 r. Do wykonania pozostało 450 m 

sieci kanalizacyjnej, 350/32 szt. przyłączy grawita-

cyjnych, 2 przepompownie przydomowe, przepom-

pownia ścieków P1 i P2, roboty odtworzeniowe na 

drogach. Na zebraniu wiejskim w dniu 31.08 br. 

właściciele nieruchomości zdecydowali, że ten sam 

wykonawca będzie wykonywał przepięcia kanaliza-

cji sanitarnej do budynków. Koszt wykonania  

przepięcia wynosi około 1.200,00 zł. Właściciele 

nieruchomości, którzy nie podpisali umowy z wy-

konawcą na wykonanie przepięcia proszeni są o 

zgłaszanie się do Firmy WOD-GAZ Sp. z o.,o.,    

45-802 Opole, ul. Partyzancka 54A, tel. 77 4744-

401 lub do Pana Mirosława Masnyka - kierownika 

robót, tel. 608452276. Osoby, które nie podpiszą 

umowy z wykonawcą, będą musiały wykonać  

przepięcie we własnym zakresie i dostarczyć do 

Gminy protokół odbioru przepięcia przez WiK 

Opole oraz geodezyjną inwentaryzację powyko-

nawczą do dnia 31.12.2010 r. 

 Budowa kompleksu sportowego w ramach 

Programu „Moje boisko Orlik 2012” powoli dobie-

ga końca. Gmina uzyskała dofinansowanie na     

realizację zadania z Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki w wysokości 333 tyś zł. oraz z Urzędu          

Marszałkowskiego w wysokości 333 tyś. zł. Koszt 

realizacji zadania to 1.150.000,00 zł. Termin      

zakończenia budowy to 30.10.2010 r. Wykonawca, 

tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMIREX” 

Zbigniew Chmura z siedzibą w Mikołowicach,  

apewnia, że ukończy budowę w terminie.  

 Nadal trwają też prace związane z adaptacją 

budynku w Dębskiej Kuźni na potrzeby OSP.     

Budowa realizowana jest w czynie społecznym 

przez członków OSP Dębska Kuźnia. Stan          

zaawansowania robót - surowy zamknięty. Obecnie 

wykonywane są roboty instalacyjne i wykończenio-

we. Planowany termin ukończenia inwestycji to 

31.12.2010 r. 

 Rusza budowa hali sportowej w              

Chrząstowicach. Wykonawcą jest Firma 

„POLBAU” Zakład Techniczno-Budowlany Sp. z 

o.o. Opole, która przedstawiła najkorzystniejszą 

ofertę. W tym roku zrealizowany zostanie I etap 

budowy polegający na wykonaniu podbudowy dro-

gi do placu budowy od ul. Polnej. Gmina na reali-

zację zadania uzyska dofinansowanie z Minister-

stwa Sportu i Turystyki  w wysokości do 33% kosz-

tów kwalifikowanych. Planowany termin zakończe-

nia budowy to  30.11.2013 r.  

 Wykonano projekty na realizację budowę pla-

ców zabaw w Falmirowicach i Dębskiej Kuźni. 

Gmina planuje wybudować je w 2011 r. Obecnie 

trwają prace nad przygotowaniem wniosku              

o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

 Na budowę wielofunkcyjnego boiska sporto-

wego w Dębiu Gmina uzyskała dofinansowanie       

w wysokości 200 tyś. zł w ramach programu 

„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych 

ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” Minister-

stwa Sportu i Turystyki. Z uwagi na brak środków 

w budżecie Gminy na wkład własny odstąpiono od 

realizacji zadania w bieżącym roku. W roku 2011 

zostanie złożony nowy wniosek. 

INFORMACJA 

Sporządzony został raport o stanie gminy Chrząstowice na koniec kadencji 2006-2010. Dostępny jest na 

stronie internetowej www.chrzastowice.pl. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu 

zapoznania się z raportem. 

 
Helena Rogacka 

Wójt Gminy Chrząstowice 
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 Gmina Chrząstowice znalazła się wśród     

laureatów konkursu „Kapitalni w Opolskiem”. 

Konkurs organizowany przez Samorząd             

Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd 

Pracy oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Konkurs miał na celu    

wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Za projekt „Przedszkolaki z Chrząstowic” zdobyli-

śmy II miejsce w kategorii „Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach – projekt IX PO KL”. 

Projekt ten 

realizowany 

był w roku 

szkolnym 

2008/2009 

we    wszyst-

kich przed-

szkolach na-

szej gminy.  

W ramach 

programu 

odbywały się 

zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, logopedii      

i terapii pedagogicznej. Wydłużony został również 

czas pracy w przedszkoli w Dańcu i Chrząstowi-

cach. Na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonych w przedszkolach 

zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki, 

materiały plastyczne oraz wyposażenie sprzętowe 

do każdego przedszkola. Odbyły się także wyjazdy 

do opolskiego ZOO, gospodarstwa agroturystycz-

nego w Przysieczy oraz Teatru Lalki i Aktora w 

Opolu. Dotacja UE przyznana na ten cel wyniosła 

147 750 zł. Wręczenie dyplomów oraz pamiątko-

wych statuetek dla wyróżnionych projektów odbyło 

się 20 września br. w Filharmonii Opolskiej. 

GMINA CHRZĄSTOWICE NAGRODZONA 

 Po raz drugi na terenie naszej gminy           

realizowany jest projekt „Historia lokalna na pod-

stawie wybranych powiatów, miast i gmin”. Efek-

tem pierwszej edycji jest książka „Pomniki. Histo-

ria lokalna w Gminie Chrząstowice”, której        

prezentacji dokonała prof. Joanna Rostropowicz na 

spotkaniu, które odbyło się 19 września, w Klubie                                           

Samorządowym w Chrząstowicach pod hasłem       

„Dlaczego warto poznawać historię lokalną?”       

Kolejny referat odbył się 26  września w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Dańcu. O księdzu 

Hubercie Szdzuyu, budowniczym danieckiego     

kościoła, opowiadali: Klaudia Ponza, nauczycielka 

ZSP Dańcu oraz Konrad Mientus, pasjonat lokalnej 

historii, kustosz Izby Muzealnej. Na następne spo-

tkania poświęcone wyjątkowym ludziom z Gminy 

Chrząstowice zapraszamy do Ośrodka WOM w 

Niwkach (24 października o godz. 16.00 „Początki 

nauczania języka niemieckiego po 1989 r. na tere-

nie Gminy Chrząstowice”) oraz do Świetlicy Wiej-

skiej w Suchym Borze (28 listopada godz. 16.00 

„Paul Hadasch – przyjaciel sanatorium w Suchym 

Borze”). W ramach tej edycji, na przełomie 2010 i 

2011 roku, planowanych jest 14 spotkań. Wstęp na 

każde z nich jest wolny a organizatorzy zapewniają 

słodki poczęstunek. Projekt realizowany jest wspól-

nie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
 

HISTORIA LOKALNA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Anna Kurc 

Anna Kurc 
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Od 1 września do 31 paź-

dziernika 2010 r. w Polsce 

trwa   Powszechny Spis 

Rolny. Jest to pierwszy 

spis realizowany od czasu 

przystąpienia naszego kra-

ju do Unii Europejskiej        

i jednocześnie pierwszy                  

przeprowadzany w tym 

samym czasie i zakresie  

we wszystkich 27 państwach UE. 

 Podstawowe pytania zawarte w formularzach 

są jednakowe we wszystkich krajach członkow-

skich. Zbierane informacje, wg. stanu na dzień     

30 czerwca 2010 r., dotyczą: prowadzenia działal-

ności rolniczej, użytkowania gruntów, powierzchni 

zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, cią-

gników, maszyn i urządzeń rolniczych oraz infor-

macji z 12 miesięcy poprzedzających dzień           

30 czerwca br. czyli struktury dochodów gospodar-

stwa domowego, prowadzenia działalności innej 

niż rolnicza,  związanej bezpośrednio  

z gospodarstwem rolnym, aktywności ekonomicz-

nej a także zużycia nawozów mineralnych,              

i wapniowych. 

Dzięki temu uzyskany zostanie wiarygod-

ny obraz europejskiej wsi, co pomoże w kreowaniu 

polityki rolnej na poziomie Unii, krajowym jak       

i regionalnym. 

Celem spisu jest weryfikacja i aktualizacja 

obrazu polskiej wsi, a następnie analiza zmian ja-

kie zaszły w rolnictwie od ostatniego spisu, w tym  

przemian po przystąpieniu Polski do Unii             

Europejskiej. Spisem objęte są gospodarstwa rolne 

osób fizycznych i prawnych oraz jednostki organi-

zacyjne nie mające osobowości prawnej. 

Zachęcamy rolników do współpracy. 

Przypominamy, że istnieje możliwość samopisu 

drogą internetową. Więcej informacji na stronie 

www.spis.gov.pl. 
Daria Pawlak 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Daria Pawlak 

 Jak co roku, 17 września br., Gmina               

Chrząstowice uczestniczyła w akcji „Sprzątanie 

Świata” Wszystko za sprawą uczniów ze szkół pod-

stawowych i gimnazjum, ale nie tylko, gdyż chętnie 

sprzątały również przedszkolaki. Wysprzątano po-

bocza, tereny zielone w naszych sołectwach, obej-

ścia szkół i inne ważne punkty w każdej wsi. Po 

zakończonej akcji worki, a trzeba przyznać, że było 

ich niemało, zostały zebrane przez firmę Remondis 

z Opola, a dzieci odpoczywały i posilały się        

kiełbaskami pieczonymi na ognisku. 

 Sprzątającym dziękujemy za trud i zachęca-

my do ponownego uczestnictwa, natomiast wszyst-

kich prosimy o uszanowanie ich pracy. Tegoroczna 

akcja przebiegała pod hasłem „Chrońmy bioróżno-

rodność – segregujmy odpady”.  Oby towarzyszyło 

nam ono przez cały rok. 
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DNI  GMINY CHRZĄSTOWICE 

 Tegoroczne Dni Gminy odbyły się w Chrzą-

stowicach w dniach 30 lipca – 1 sierpnia. Rozpo-

częły się dyskoteką z dj Dami. Mimo deszczowej 

pogody chętnych do zabawy nie zabrakło. Kolejny 

dzień świętowania rozpoczął mecz piłki nożnej – 

byli mieszkańcy Chrząstowic zmierzyli się             

z „Zieloną Areną”. Obie drużyny dzielnie walczyły 

o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Chrząsto-

wice. Sportowe emocje towarzyszyły do końca me-

czu zarówno piłkarzom, jak i kibicującym, Puchar 

trafił w ręce „Zielonej Areny”. W festynowym na-

miocie przy boisku sportowym LZS w Chrząstowi-

cach trwała biesiada, której towarzyszyły występy 

dzieci ze szkół w Dębiu i Chrząstowicach i  pokaz 

tańca w wykonaniu młodzieży z naszej gminy. Do-

bry humor zapewnił wszystkim Tolek z Tarnowa 

Opolskiego, natomiast miłośnicy sztuki walki mieli 

okazję podziwiać judo w wykonaniu dzieci trenują-

cych w AZS Opole. Swoje umiejętności, zarówno 

wokalne, jak i taneczne, zaprezentowały również 

grupy z naszych gmin partnerskich – „Redstone 

Dancers” z Glashütte oraz „Gama” z Brześcia Ku-

jawskiego. Wieczorem bawił wszystkich Kabaret z 

Kopydłowa. Sobotnie świętowanie zakończyła za-

bawa    taneczna z zespołem Arkadia.  

 Ostatni dzień festynu związany był z obcho-

dami XX- lecia Towarzystwa Społeczno – Kultu-

ralnego Niemców w Gminie Chrząstowice. Z tej 

okazji koła DFK przygotowały okolicznościową 

wystawę zdjęć dokumentujących ich dorobek. W 

tym dniu scena należała do młodych artystów.   

Zatańczyły Mażoretki z Chrząstowic, zespoły Flesz 

i Mini Flesz z Dańca, a także Santex z Przywór             

i Decadance z Kątów Opolskich. Umiejętności ta-

neczne występującej młodzieży  zachwyciły pu-

bliczność, która gromkimi brawami nagradzała 

każdy pokaz. Wystąpili również młodzi muzycy z 

gminy Chrząstowice, którzy grają na instrumentach 

dętych. Młodzieżowe występy zakończyły rozśpie-

wane dziewczyny z zespołu Forest z Dębskiej Kuź-

ni. Po nich na scenę wkroczyły Przysieczanki i roz-

poczęła się biesiada na śląską nutę. Następnie 

wszyscy bawili się wraz z duetem Aneta Lissy – 

Kluczny i Norbert Rasch w rytmach niemieckich 

szlagierów. Na koniec wystąpił Uwe Weiler z Ko-

lonii, który przypomniał nam przeboje lat 70-tych i 

80-tych. W niedzielę wylosowano również trójkę 

finalistów dwudniowej zabawy fantowej, zorgani-

zowanej przez stowarzyszenie „Przyszłość Chrzą-

stowic”. Do szczęśliwców trafiły główne nagrody: 

weekend w Karpaczu, komplet mebli ogrodowych 

oraz darmowy przegląd techniczny samochodu. 

Tradycyjnie na koniec odbyła się zabawa taneczna, 

w której przygrywały zespoły Bravo i Victoria.  
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WIZYTA GOŚCI Z ZAPRZYJAŹNIONYCH GMIN 

 Tegoroczne Dni Gminy miały szczególny 

wymiar dla naszych stosunków z zaprzyjaźnionymi 

gminami: Brześć Kujawski oraz Glashütte. Przed-

stawiciele obu gmin gościli u nas i  razem z nami 

bawili się podczas święta naszej gminy. Z niemiec-

ką gminą Glashütte została odnowiona umowa       

o przyjaźni i partnerstwie. Wcześniejsza umowa 

pochodziła z 1997 roku i została zawarta pomiędzy 

gminami Chrząstowice i Reinhardtsgrimma. Ponie-

waż w 2008 roku Gmina Reinhardtsgrimma połą-

czyła się z gminą Glashütte, a w umowie połącze-

nia gmin  potwierdzono kontynuację współpracy z 

Gminą Chrząstowice, również nasza gmina chciała 

oficjalnie zapisać, że obecna współpraca między-

narodowa nie nazywa się już partnerstwem pomię-

dzy gminami Chrząstowice i Reinhardtsgrimma, 

ale pomiędzy gminami Chrząstowice i Glashütte. 

Odnowienie umowy odbyło się 31 lipca. Umowę 

podpisali: burmistrz Glashütte Markus Dreßler          

i wójt Gminy Chrząstowice Helena Rogacka. 

 W ramach wizyty nasi goście nie tylko          

uczestniczyli w obchodach Dni Gminy Chrząsto-

wice. Zwiedzili również Jurapark w Krasiejowie    

i zamek w Kamieniu Śląskim, odwiedzili kościół   

w Dębiu a także brali udział w spływie kajako-

wym. Projekt współfinansowany był ze środków 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Anna Kurc 

 Serdecznie dziękujemy p. Danucie Kopyto-

prezes Zarządu GS w Chrząstowicach, p. Józefowi      

Garbaczowi-prezesowi Zarządu Banku Spół-

dzielczego  w Leśnicy,  p. Andrzejowi Salzburgowi

- właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo-

Usługowego w Krasiejowie, pracownikom      

Gminnej Biblioteki Publicznej, strażakom z terenu 

Gminy, pielęgniarkom ze Stacji Caritas w Dębiu, 

członkom Szkolnego Koła Caritas  z Dębskiej   

Kuźni, członkom Stowarzyszenia „Przyszłość        

Chrząstowic”, członkom LZS  Chrząstowice, wy-

stępującym dzieciom i ich opiekunom oraz wszyst-

kim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przy-

czynili się do organizacji tegorocznych Dni Gminy   

Chrząstowice.  
Anna Kurc 
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 FESTYN JUBILEUSZOWY W DĘBIU 

 Dębski kościół p.w. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny obchodził w lipcu 100-lecie swojego 

istnienia. Głównie uroczystości z tej okazji odbyły 

się podczas uroczystego festynu jubileuszowego, 

jaki odbył się w dniach 14-16 sierpnia w ogrodzie 

przy plebanii w Dębiu.  Obchody rozpoczęły się   

nieszporami maryjnymi w kościele. Następnie, na 

placu przy plebanii, w biesiadny nastrój           

wprowadził wszystkich, znany m.in. z Telewizji 

Śląskiej, czy Opolskiego Koncertu Życzeń, Miro-

sław Szołtysek ze 

swoim zespołem. 

Wieczorem zatań-

czyły dzieci  z PSP 

w Dębiu, a po nich 

dziewczyny z zespo-

łu Wenus zaśpiewa-

ły i zatańczyły w 

rytmie największych 

polskich przebojów 

zaaranżowanych w stylu disco i dance. Ich pokaz 

był doskonałym wstępem do zabawy tanecznej, 

której przygrywały zespoły Diamant i Salsa. 

W niedzielę, 15 sierpnia, atrakcji również było pod 

dostatkiem. Rozpoczęło się na poważnie – koncer-

tem jubileuszowym 

w wykonaniu chóru 

Cantores Minores 

Wratislavienses z 

Wrocławia, a za-

kończyło na wesoło 

– kabaretem Grze-

gorza Stasiaka. Nie 

zabrakło też muzy-

ki i tańców. Popis 

gry na instrumentach dętych dała orkiestra działają-

ca przy Domu Kultury w Ozimku. Zatańczyły dzie-

ci z grupy Santex z Przywór oraz Mini Flesz i Flesz  

z Dańca, miłośnikom śląskich szlagierów czas  

umilił duet Dwa Fyniki, a wieczornej zabawie ta-

necznej towarzyszył zespół Atlantis.  

 Ostatni dzień jubileuszowego festynu, 16 

sierpnia, związany był ściśle z odpustem ku czci 

św. Rocha. Odpustowej sumie pontyfikalnej    

przewodniczył  biskup opolski  Andrzej Czaja. Po 

uroczystościach kościelnych  przyszedł czas na za-

bawę w namiocie przy plebanii. Swoje umiejętno-

ści taneczne zaprezentowała folklorystyczna grupa 

Wal-Nak. Następnie 

Kapela Baciarka z 

Węgierskiej Górki 

zaśpiewała najwięk-

sze góralskie prze-

boje, a także, znane 

nie tylko góralom, 

takie piosenki jak 

„Hej, sokoły” czy 

„Szła dzieweczka 

do laseczka”. Występy zakończył duet saksofono-

wy Tomek i Zygmunt,  a potem zabawa taneczna     

z zespołem Atlantic.  

 Anna Kurc 
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ACHIM WRÓCIŁ DO NIWEK 

POŻEGNANIE LATA W NIWKACH 

Czas mija nieubłaganie. Kiedy odbywała się       

uroczystość odsłonięcia pomnika „naszego        

Achima” była pełnia lata. Kilka tygodni później 

mieszkańcy Niwek spotkali się ponownie, tym ra-

zem po to, aby tę najcieplejszą porę roku pożegnać.          

11 września sołtys Teresa Pasoń oraz Rada Sołecka                

zorganizowali tradycyjne ognisko. Wspólne piecze-

nie kiełbasek i śpiewy przy dźwiękach muzyki nie-

zwykle integrują mieszkańców wioski. Dobry hu-

mor nie opuszczał nikogo, a zabawa trwała do    

późnych godzin wieczornych. 

Teresa Pasoń 

Maria Kwiecińska 

 Joachim Halupczok dnia 21 sierpnia br. wró-

cił do domu, został w podniosłym nastroju przyjęty 

do sielskiej kolebki Niwek. Uroczystość odsłonię-

cia pomnika Achima - przedwcześnie zmarłego 

kolarza, syna tej ziemi, z dostojeństwem przygoto-

wało  „Stowarzyszenie Miłośników Niwek” oraz 

Rada Sołecka w Niwkach. Wzruszenie, zachwyt 

oraz radość towarzyszyły tej pięknej uroczystości. 

Odtąd dzieci i młodzież patrząc na pomnik mogą 

wzorować się na młodym olimpijczyku, który sys-

tematyczną pracą osiągnął szczyty, przynosząc sła-

wę swojej miejscowości, a tym samym naszej ma-

lej ojczyźnie. Mierzący niewiele ponad dwa         

metry pomnik Achima na rowerze stanął obok     

placu zabaw. Pomysłodawcą i realizatorem budo-

wy pomnika było Stowarzyszenie Miłośników    

Niwek, które swoje dwuletnie działania uwieńczyło      

wielkim sukcesem. 
 Powstanie pomnika wsparły finansowo wła-

dze województwa, gminy oraz prywatni sponsorzy. 

W ceremonii odsłonięcia pomnika udział wzięli 

wielcy kolarze, m.in. Ryszard Szurkowski, Franci-

szek Surmiński i Benedykt Kocot. Uroczystości 

towarzyszył rajd imienia Halupczoka, piknik rowe-

rowy oraz wystawa poświęcona słynnemu kolarzo-

wi. Ogranizatorom tego wzniosłego wydarzenia         

wyrażam słowa uznania i podziękowania. 
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BOŻE Z TWOICH RĄK ZYJEMY, CHOĆ NASZYMI PRACUJEMY 

Jesień już zapukała do drzwi. Opustoszały 

pola, kombajny strawiły złote łany zbóż, ziarna            

zgromadzono w spichlerzach. Tegoroczny trudny 

okres żniwny dla pracujących na roli dobiegł koń-

ca. Pora na dziękczynienie. Symbolem zakończe-

nia żniw jest korona lub wieniec żniwny. 

Urodzona w 1918 roku Franzka Klyk         

tak opowiadała o jednym ze żniwioków, w którym 

brała udział jeszcze przed wojną: Był rok 1934 

„Erntedankfest” (Dożynki) w Dębskiej Kuźni     

przygotowany został przy współpracy ze szkołą, na 

wielkim placu przed stodołą Pana Rimplera –      

właściciela połaci ziemi, na których wielu znalazło 

dorywczą aczkolwiek trudną pracę. Wszystkie     

zabudowania oraz zamek przyjęły odświętną szatę, 

przystrojono koronę a drużki żniwne wyprowadzi-

ły ją ze stodoły na zewnątrz, gdzie później odbyła 

się biesiada. Franzka deklamowała wtedy wiersz 

następującej treści: „Mit Gott sind jetzt die felder 

leer das letzte Fudder kamm da Her. Nun freuen 

wir uns, dem Erfedank Gott lob dem manchen heis-

sen Tag. Jetzt ist das Getreide unter dem dach, zur 

Ehre wird dieser Kranz gemacht aus goldenen Äh-

ren schön gewidmet unserm hochgeehrtem Hern. 

Unser Herr war oft mal streng gewesen, hat uns 

eine Epistel vorgelesen. Das schadet aber heut‘ zu 

Tage nicht. Heut‘ machen wir ein freundliches Ge-

sicht. Wir wünschen dem Herrn Rimpler und seiner 

ganzen Familie viel Glück und Segen“. Od tamte-

go wydarzenia upłynęło lat wiele, tradycja, choć    

w nowym wydaniu i zmienionym trochę stylu,    

pozostała. Co roku uwita jest korona. Aby ją wy-

konać potrzeba utalentowanych rąk i twórczego 

umysłu. Nasza autochtonka, Irena Pasoń, z domu 

Fikus, urodzona w 1942 roku, pierwszy raz poma-

gała przy pleceniu korony w gospodarstwie Pań-

stwa Harthof, kiedy ukończyła 18 lat. Nieżyjące 

już Maria Pasoń i Gertruda Ledwoch tak zachęciły 

ją do tej artystycznej roboty, że w 1960 roku     

mogły jej przekazać wykonanie korony na dożynki 

do kościoła w Dębiu, który wówczas był dla 

mieszkańców Dębskiej Kuźni kościołem parafial-

nym. Po mszy ulicami Dębskiej Kuźni ruszył koro-

wód. Organizacją żniwnioka zajmowała się wten-

czas Anna Respondek, przewodnicząca Koła Go-

spodyń   Wiejskich.  

Przez wiele lat kłosy do korony pochodziły   

z pól Rudolfa Harthofa. Wybierano tylko             

najpiękniejsze, potem je jeszcze oczyszczano.       

Z  biegiem lat pojawiły się kombajny i czas żniw 

się skrócił. Do korony kłosy zbiera się jeszcze 

przed żniwami, dziś z pól Michała Łysy. W tym 

roku  koronę w Dębskiej Kuźni również wykonała 

Irena Pasoń, a pomagały jej osiemnastoletnia  Na-

talia Żurek oraz Edith Li-

pok i Bernadeta Sojka. 

 Duża korona została 

wykonana z kłosów       

czterech zbóż: żyta,       

pszenicy, owsa oraz    

pszenżyta. Małą koronę, 

którą umocowano na 

szczycie dużej, upleciono 

z kłosów pszenicy. Obie 

zostały zwieńczone kłosa-

mi  zielonego oraz złotego 

owsa. Wnętrze korony wypełnił kielich na owoce.     

Ozdobiony został on nasionami białej fasoli, ryżu,  

pestek dyni, kukurydzy, kaszy gryczanej, słonecz-

nika, grochu, łubinu a także wiązkami owsa            

i ozdobna słoma. Wykonany został również krzyż 

wieńczący koronę oraz 

hostia. Przy tych pracach 

swoje zdolności zapre-

zentowały: Urszula 

Bronder, Anna Szwuger 

oraz Irena Passon. Stalo-

we konstrukcje, często 

zmieniane, aby korona 

przyjmowała piękniejszą 

formę, wykonywał zaw-

sze, według wskazówek 

Ireny  Passon, Henryk 

Fink, natomiast podsta-

wę pod krzyż oraz stelaż pod koronę - Stefan Re-

giec i Rafał Lipok.  

Żniwniok w Zamku u Rimplera, 1934 r.  
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Anna Kurc 

Maria Kwiecińska  

Elementy ozdobne na krzyżu i hostii zrobio-

no z ryżu, maku i prasowanej słomy. Na koniec 

korona została przyozdobiona koralami z rajskich 

jabłek, czerwonej fasoli, owoców dzikiej róży i ja-

rzębiny oraz różyczek wykonanych z pestek dyni, 

słonecznika i kukurydzy. Taką koronę zawieszono 

na stelażu ozdobna białą woalką uszytą przez Różę 

Konsek i wyruszono do kościoła na święto      

dziękczynienia. 

W tym roku Irena Passon obchodzi jubile-

usz 50-lecia plecenia korony żniwnej. Życzę, aby 

każdego roku odnajdywała swe powołanie przy 

wyplataniu korony i wszczepiła młodemu pokole-

niu zapał i chęć kultywowania tej pięknej tradycji. 

Wyrazy szacunku droga Pani Ireno. 

 

DOŻYNKI 2010 W DAŃCU 

 Mieszkańcy Dańca świętowali dożynki 3 paź-

dziernika. Odbyła się uroczysta msza dziękczynna 

za tegoroczne żniwa a ulicami wsi przejechał barw-

ny korowód przebierańców ze starostami dożynek i 

koroną żniwną na czele. Pomysłów na stroje było 

tyle, ilu przebierańców: rolnicy, sportowcy, ludzie  

z epoki jaskiniowców i w ubiorze ludowym oraz 

wiele innych. Wszyscy jechali na udekorowanych 

przyczepach podpiętych do fantazyjnie przystrojo-

nych ciągników. Zabawa przy muzyce trwała do 

późnych godzin wieczornych.  

Więcej zdjęć dostępnych jest na stronie www.chrzastowice.pl 
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225 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DAŃCU 

  225 lat minęło od powstania w Dańcu szkoły 

podstawowej. Pierwsza powstała w 1784 roku. By-

ła drewniana i kryta gnotem. Aż do 1870 roku 

znajdowała się przy obecnej kapliczce dzwonnicy. 

Druga szkoła w Dańcu była murowana,                   

a nauczano w niej od 1870 do 1913 roku. Wtedy 

też zbudowano w Dańcu trzecią szkołę. W 1945 

roku została ona spalona przez żołnierzy radziec-

kich, jednak trzy lata później odbudowano ją          

i służy dzieciom  z Dańca do dziś.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rocznica powstania szkoły stała się           

doskonalą okazją do świętowania. W niedzielne 

popołudnie, 26 września, mimo dnia wolnego od 

zajęć szkolnych, w budynku szkoły w Dańcu     

zjawili się uczniowie, nauczyciele i wielu gości. 

Na stołach wyłożono kroniki i zdjęcia, przygoto-

wano również wystawę na temat historii szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mieszkańcy Dańca, w większości byli 

uczniowie szkoły, z zainteresowaniem oglądali 

stare fotografie szkoły i wymieniali się wspomnie-

niami ze szkolnych lat. Dla wszystkich               

odwiedzających uczniowie przygotowali wiele 

występów, podczas których prezentowali swoje 

artystyczne umiejętności. Dzięki zaangażowaniu 

rodziców zorganizowano loterię fantową oraz 

słodki poczęstunek.  
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ODPUST PORCJUNKULI W DĘBIU 

 

„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy 

do domu Pana” („Ich Freud mich, als mam mir 

sagte: zum Haus des Herrn wollen wir pilgern”) – 

pod takim hasłem, 2 sierpnia br., w dniu Matki 

Boskiej Anielskiej, odbyła się XI pielgrzymka  

piesza parafian z Dębskiej Kuźni do kościoła         

p.w. Narodzenia NMP w Dębiu.  
Maria Kwiecińska 

Była to pielgrzymka dziękczynna z okazji jubile-

uszy:  20-lecia istnienia TSKN na Śląsku Opol-

skim oraz 100-lecia dębskiego kościoła. W homili 

wygłoszonej przez ks. Bernarda  Jurczyka usły-

szeliśmy słowa pochwały dla pielgrzymowania. 

Szliśmy z ks. proboszczem Rufinem Grzesikiem, 

wracaliśmy przy blasku księżyca jako wspólnota 

tych, którzy uradowali się, gdy powiedziano im, 

że pójdą do domu Pana. Pielgrzymowaliśmy z po-

trzeby serca. Wszystkim uczestnikom dziękuję. 

 

Anna Kurc 

 Podczas spotkania wygłoszone zostały refera-

ty Klaudii Ponzy i Konrada Mientusa na temat księ-

dza Huberta Szdzuja, budowniczego kościoła w 

Dańcu, a uczniowie przedstawili scenki z jego co-

dziennego życia. Gośćmi honorowymi były siostra 

księdza - Luiza oraz ich siostrzenica. Wszyscy go-

ście ze wzruszeniem wsłuchiwali się w ich opowie-

ści  i serdecznie wspominali dawnego proboszcza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom 

oraz uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

1 w Dańcu życzymy wielu sukcesów i pomyślności 

a dostojnej Jubilatce – szkole podstawowej –        

kolejnych jubileuszy. 
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Instytut Edukacji przez Sztukę  

zaprasza mieszkańców Gminy Chrząstowice  

na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2010/2011:   

 

Angielski dla Dorosłych, Angielski dla Dzieci, Angielski dla Młodzieży,  

Angielski przez Sztukę™, Angielski dla Maturzystów.  

     Kursy odbywają się w Świetlicy w Suchym Borze od października 2010, we wtorki i czwartki od 16:00 do 21:00 

zapisy on-line, przez internet, na stronie: www.ieps.com.pl lub telefonicznie 507 738 765 

Kursy ogólnojęzykowe dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania A1 Elementary, A2 Pre-

Intermediate, B2  Upper-Intermediate, C1  Advanced, C2  Proficiency (zgodne z Poziomami Rady Europy CEF).  

Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną rozwijające sprawności językowe w zakresie pisania, mówienia, słuchania, i 

czytania, niezbędne do porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych, w podróży, podczas spotkań towarzy-

skich i zawodowych. 

W nauczaniu wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dydaktyczne takie jak praca w grupach, dyskusje, debaty z po-

działem na role, zadania na krytyczne myślenie, pozwalające na szybkie pokonanie bariery w mówieniu i zwiększające poczucie 

pewności w posługiwaniu się językiem obcym.  Na zakończenie roku szkolnego organizowany jest egzamin wewnętrzny, na 

podstawie którego wystawiany jest raport końcowy oraz certyfikat ukończenia danego poziomu.Zajęcia trwają od października 

do czerwca i odbywają się dwa razy w tygodniu w dwugodzinnych blokach w Opolu i Suchym Borze. Całość kursu to 120 go-

dzin lekcyjnych. Grupy liczą od 7 do 12 osób. 
 

Angielski przez Sztukę dla Dzieci™  to alternatywna propozycja nauki języka angielskiego dla dzieci od lat 6 oparta na twór-

czej zabawie. Kreatywne ćwiczenia, działania plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba) i teatralne, rozbudzają zarówno  

zainteresowania językowe jaki i zainteresowania sztuką oraz estetyką.  

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim i przyjmują formę przedstawień teatralnych. Dzieci śpiewają piosenki, 

wykonują scenografię, kostiumy, odgrywają role, niekiedy same tworzą historie i wcielają się w wymyślone przez siebie posta-

ci. Filmy wideo z przedstawień pozwalają dzieciom i rodzicom wielokrotnie przywołać wspomnienia i emocje.   
 

Zajęcia trwają od października do czerwca i odbywają się raz w tygodniu w dwugodzinnym bloku. 

Całość kursu to 60 godzin lekcyjnych. Grupy liczą od 7 do 10 dzieci. 

 Od 18 września w Suchym Borze realizowa-

ny jest projekt artystyczny „Zmieniam, więc zosta-

ję” . Cykl 12 spotkań warsztatowych, które odby-

wają się w Świetlicy Wiejskiej, przeznaczony jest 

dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat miesz-

kających na terenie Gminy Chrząstowice. Zajęcia 

odbywają się w każdą sobotę. Projekt zakończy 18 

grudnia wystawa w Galerii Związku Polskich     

Artystów  Plastyków ,,Na Piętrze” w Opolu. Ma on 

na celu rozwijanie  krytycznej świadomości  spo-

łecznej. Aktywność artystyczna u dzieci i młodzie-

ży stanowi zalążek postawy badawczej i krytycz-

nej, sprzyja wewnętrznej integracji, a wychowanie 

przez sztukę przygotowuje je do pełnej aktywności 

społecznej, daje szansę na pozbawione komplek-

sów, swobodne wyrażanie własnej osobowości, 

uświadamia o potrzebie rozwijania zmysłu         

estetycznego, który zapobiega konsumpcyjnemu 

nastawieniu do życia. Autorką projek-

tu ,,Zmieniam, więc zostaję” jest Lucilla Kossow-

ska, malarka, performerka i    pedagog, założyciel-

ka IEPS - Instytutu Edukacji przez Sztukę oraz 

członek InSEA –  Międzynarodowego                

Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę.        

Szczegółowe informacje na temat  projektu       

znajdują się na stronach www.ieps.com.pl oraz 

www.lucillakossowska.art.pl. 

Harmonogram zajęć: 

9.10.2010 - Konrad Mientus ,,2 w 1” - Ślązak    

renesansu - nasz bohater pozytywny – wizyta w 

IZBIE PAMIĘCI K. MIENTUSA, odkrywanie hi-

storii relacji Śląsko - Polskich, tworzenie histo-

rycznych sztandarów. 

16.10.2010 - Strefa Wolnego Wyrażania Myśli 

Śląskiej i Polskiej w Gminie Chrząstowice -    

MALOWANIE SPRAYAMI i FARBAMI. 

23.10.2010 - Panorama Gminy Chrząstowice 

Nowych Szans i Mocnych Stron – tworzenie            

wielkoformatowego KOLAŻU GRAFFITI. 

6.11.2010 - Krótkometrażowy film fabularno - 

animowany ,,Zmieniam, więc zostaję” cz. 1. -    

zapoznanie z podstawami obsługi kamery cyfro-

wej, tworzenie filmu - w roli głównej - uczestnicy  

warsztatów! 

20.11.2010 - Krótkometrażowy film fabularno - 

animowany ,,Zmieniam, więc zostaję” cz. 2. – 

MONTAŻ FILMU 

 PROJEKT “ZMIENIAM, WIĘC ZOSTAJĘ” 

http://www.ieps.com.pl
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27.11.2010 - ,,Kto ty jesteś? Ślązak mały. Jaki 

znak twój?...” Stereotypowy Portret Pozytywny 

– REALIZACJA MALARSKA na styropianie. 

4.12.2010 - Zaangażowane Pierniki Świąteczne - 

wypiekanie i ozdabianie świątecznych              

PIERNIKÓW ARTYSTYCZNYCH. 

11.12.2010 - Jestem odpowiedzialnym organiza-

torem - planowanie WYSTAWY, projektowanie 

zaproszeń dla gości. 

18.12.2010 - Wernisaż wystawy połączony           

z prezentacją multimedialną - Galeria Związku       

Polskich Artystów Plastyków ,,Na Piętrze” .  

 

 Spotkanie z Konradem Mientusem, odkry-

wanie tożsamości gminy, tworzenie słownika Ślą-

sko – Polskiego, nakręcenie filmu krótkometrażo-

wego pt. ,,Zmieniam, więc zostaję” oraz wiele in-

nych działań twórczych ma na celu m.in. integra-

cję środowiska dzieci i młodzieży polskiej i ślą-

skiej, wzbudzenie potrzeby aktywnego uczestnic-

twa w tworzeniu kultury lokalnej, zmianę paradyg-

matu myślenia z ,,wyjeżdżam” na ,,zostaję”, jak 

również pozwala dzieciom i młodzieży wiejskiej 

na kreatywne spędzanie wolnego czasu. Dotych-

czas uczestnicy spotkań projektowali stronę inter-

netową i tworzyli instalację z balonów wypełnio-

nych helem, które utworzyły powietrzną wizytów-

kę gminy Chrząstowice. Odwiedzili również Gale-

rię Muzeum Śląska Opolskiego oraz Galerię Sztu-

ki Współczesnej w Opolu i brali udział w warszta-

tach malarskich. Zachęcamy do udziału                

w kolejnych spotkaniach. 
Lucilla Kosssowska 

NOWY ROK SZKOLNY 

 Po wakacjach zostało już tylko wspomnienie. 

Nowy rok szkolny, który uczniowie i nauczyciele 

zainaugurowali na uroczystych apelach 1 września 

br, trwa. Najbardziej tę datę zapamiętają pewnie 

tegoroczni pierwszoklasiści. Aby stać się pełno-

prawnym uczniem szkoły złożyli oni ślubowanie,  

a następnie, odciśnięciem palca wskazującego, za-

twierdzili swoje słowa na papierze. Tym samym 

dotychczasowi przedszkolacy mianowani zostali 

pełnoprawnymi uczniami szkoły podstawowej. Na 

pamiątkę tego wydarzenia dzieciom wręczono 

„Akty pasowania na ucznia”. Nie mogło zabrakło 

również słodkości. Dzieci otrzymały takie „tyty”, 

że niejednokrotnie były one swoim rozmiarem 

równe ich wzrostowi. Pierwszoklasistom składamy 

najlepsze życzenia wielu radosnych dni w swoich 

szkołach oraz jak najlepszych wyników w nauce. 

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia, wy-

trwałości, samych dobrych ocen i wielu sukcesów 

w Nowym Roku Szkolnym 2010/2011.  

 Nauczycielom i pracownikom szkół, z okazji 

przypadającego 14 października Święta Edukacji 

Narodowej, składamy życzenia wszelkiej pomyśl-

ności w życiu osobistym i zawodowym, zapału do 

pracy i satysfakcji z jej wykonywania. Wszystkie-

go najlepszego. 
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OGŁOSZENIA 

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dańcu, oznaczonej jako działka nr 450/283,  

o pow. 1,2500 ha, karta mapy 2, obręb Daniec, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00077545/7, stanowiącej         

własność Gminy Chrząstowice. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Daniec teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość 

oznaczony jest symbolem R1. Symbol R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą. Nieruchomość nie jest uzbrojona.  

Osoby faktycznie nie będące rolnikami mogą nabyć powyższą nieruchomość pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rol-

nych Oddział w Opolu nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. 

Cena wywoławcza wynosi 19.000,00 zł.  

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością. 

Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 04.09.2009 r., II przetarg – 04.03.2010 r.,  

I rokowania – 02.07.2010 r. 

Rokowania odbędą się w dniu 22.10.2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy  

w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38. 

Zaliczkę w wysokości 1.900,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia 

Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005. Termin wpłaty zaliczki upływa 18.10.2010 r. 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania-nieruchomość Daniec” 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia 20.10.2010 r. do godz. 13:00. 

 

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działki nr 127, pow. 0,2580 ha, 128,  

o pow. 1,4190 ha, 484/121, o pow. 2,3030 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00077543/3,            

stanowiące własność Gminy Chrząstowice. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice teren, na którym położona jest powyższa nierucho-

mość oznaczony jest symbolami AG, RP i D1/2. Symbol AG oznacza teren aktywizacji gospodarczej, symbol RP oznacza teren 

upraw rolnych, ląk i pastwisk a symbol D1/2 oznacza drogę dojazdową gminną. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości sieć 

elektroenergetyczna, linia kolejowa i droga dojazdowa gminna.  

Osoby faktycznie nie będące rolnikami mogą nabyć powyższą nieruchomość pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości        

Rolnych Oddział w Opolu nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. 

Cena wywoławcza wynosi 550.000,00 zł.  

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością. 

Terminy poprzednich przetargów: I przetarg–10.11.2009r., II przetarg–10.02.2010r.,  

I rokowania – 02.07.2010 r. 

Rokowania odbędą się w dniu 22.10.2010 r.  o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy  

w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38. 

Zaliczkę w wysokości 55.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia 

Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005. Termin wpłaty zaliczki upływa 18.10.2010 r. 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania-nieruchomość       

Chrząstowice” w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia 20.10.2010 r. do godz. 13:00. 
 

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ                 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działka nr 17, pow. 0,2460 ha, karta 

mapy 8, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00132149/5, stanowiące własność Gminy Chrząstowice. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice teren, na którym położona jest powyższa nierucho-

mość oznaczony jest symbolem RP. Symbol RP oznacza teren upraw rolnych, łąk i pastwisk  

Działka położona jest przy drodze gruntowej, oznaczonej nr 12.Używana bezumownie jako grunt rolny, położona w bezpośred-

nim sąsiedztwie gruntów rolnych.   

Osoby faktycznie nie będące rolnikami mogą nabyć powyższą nieruchomość pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rol-

nych Oddział w Opolu nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. 

Cena wywoławcza wynosi 2.247,00 zł. 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  

w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38. 

Zaliczkę w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrzą-

stowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005. Termin wpłaty zaliczki upływa 18.10.2010 r. 

Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg-nieruchomość Chrząstowice” 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia 20.10.2010 r. do godz. 13:00. 
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Zgłoszenia powinny zawierać:  

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporzą-

dzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 

(formularz oświadczenia, przepisy prawne w Urzędzie Gminy p.13), proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki oraz aktualny wypis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób 

uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu. 

Wpłacona zaliczka ulega przepadowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia notarial-

nej umowy sprzedaży. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. 

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi. 

Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana uiścić 22 % podatek VAT od ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku           

przetargu. 

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 

103. 

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

  

OKRĘGI WYBORCZE 

Do Rady Gminy Chrząstowice wybiera się 15 radnych. 

 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Chrząstowicach jest Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38. 

 

OBWODY GŁOSOWANIA 

 
Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 roku w godzinach  800 - 2200. 

Lp. Nr okręgu Granica okręgu Liczba wybieranych radnych 

1 1 Sołectwo Chrząstowice 3 

2 2 Sołectwo Daniec 3 

3 3 Sołectwo Dąbrowice 1 

4 4 Sołectwo Dębie 1 

5 5 Sołectwa: Dębska Kuźnia, Niwki 3 

6 6 Sołectwo Falmirowice 1 

7 7 Sołectwo Lędziny 1 

8 8 Sołectwo Suchy Bór 2 

Nr obwodu 

głosowania 

Granice obwodu Siedziba  Obwodowej  Komisji Wyborczej 

1 Sołectwo: Chrząstowice Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Chrząstowice 

2 Sołectwa: Dębska Kuźnia, Niwki Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 53, 
Dębska Kuźnia 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców              

niepełnosprawnych 

3 Sołectwa: Dąbrowice, Dębie, Falmirowice Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 18, Dębie 

4 Sołectwo: Daniec Klub Wiejski, ul. Dąbrowicka 4, Daniec 

5 Sołectwa: Lędziny, Suchy Bór Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2, Suchy Bór 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 
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TERMINARZ ROZGRYWEK  

 JESIEŃ 2010  

SENIORZY  KLASA „A” GRUPA II 

GOSPODARZ GOŚĆ 

X Kolejka 17.10.2010 (niedziela) godzina 15:00 

LZS Popielów Gazownik Wawelno 

LZS Przysiecz Victoria II Chróścice 

Jedność Rozmierka LZS Chrząstowice 

Polonia Prószków LZS Dąbrówka Górna 

LZS Kup Orzeł II Źlinice 

LZS Pogoń Łosiów LZS Kępa 

Victoria Kościerzyce Start Siołkowice 

Małapanew Ozimek LZS Rybna 

XI Kolejka 24.10.2010 (niedziela) godzina 15:00 

LZS Rybna                 

(w Popielowie) 

LZS Popielów 

Start Siołkowice Małapanew Ozimek 

LZS Kępa Victoria Kościerzyce 

Orzeł II Źlinice LZS Pogoń Łosiów 

LZS Dąbrówka Górna LZS Kup 

LZS Chrząstowice Polonia Prószków 

Victoria II Chróścice Jedność Rozmierka 

Gazownik Wawelno LZS Przysiecz 

XII Kolejka 31.10.2010 (niedziela)                      

godzina 13:00 

LZS Popielów LZS Przysiecz 

Jedność Rozmierka Gazownik Wawelno 

Polonia Prószków Victoria II Chróścice 

LZS Kup LZS Chrząstowice 

LZS Pogoń Łosiów LZS Dąbrówka Górna 

Victoria Kościerzyce Orzeł II Źlinice 

Małapanew Ozimek LZS Kępa 

LZS Rybna (w Popielo-

wie) 

Start Siołkowice 

XIII Kolejka 7.11.2010 (niedziela) godzina 13:00 

Start Siołkowice LZS Popielów 

LZS Kępa LZS Rybna 

Orzeł II Źlinice Małapanew Ozimek 

LZS Dąbrówka Górna Victoria Kościerzyce 

LZS Chrząstowice LZS Pogoń Łosiów 

Victoria II Chróścice LZS Kup 

Gazownik Wawelno Polonia Prószków 

LZS Przysiecz Jedność Rozmierka 
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JUNIORZY KLASA „A” GRUPA I 

XIV Kolejka 11.11.2010 (czwartek)                                 

godzina 13:00 

LZS Popielów Jedność Rozmierka 

Polonia Prószków LZS Przysiecz 

LZS Kup Gazownik Wawelno 

LZS Pogoń Łosiów Victoria II Chróścice 

Victoria Kościerzyce LZS Chrząstowice 

Małapanew Ozimek LZS Dąbrówka Górna 

LZS Rybna Orzeł II Źlinice 

Start Siołkowice LZS Kępa 

XV Kolejka 14.11.2010 (niedziela)  

godzina 13:00 

LZS Kępa LZS Popielów 

Orzeł II Źlinice Start Siołkowice 

LZS Dąbrówka Górna LZS Rybna 

LZS Chrząstowice Małapanew Ozimek 

Victoria II Chróścice Victoria Kościerzyce 

Gazownik Wawelno LZS Pogoń Łosiów 

LZS Przysiecz LZS Kup 

Jedność Rozmierka Polonia Prószków 

GOSPODARZ GOŚĆ 

VII Kolejka 15.10.2010 (piątek) godzina 16:00 

LZS Grudzice LZS Ligota Turawska 

LZS Piomar Przywory LZS Chrząstowice 

LZS Unia Raszowa-

Daniec 

LKS Groszmal Opole 

LZS Florentina Naklo LZS Silesiuss Kotórz 

Mały 

KS Start Dobrodzień LZS Grudzice 

IX Kolejka 22.10.2010 (piątek) godzina 15:30 

LZS Grudzice LZS Grodziec 

LZS Silesiuss Kotórz 

Mały 

KS Start Dobrodzień 

LKS Groszmal Opole LZS Florentina Naklo 

LZS Chrząstowice LZS Unia Raszowa-

Daniec 

LZS Ligota Turawska LZS Piomar Przywory 
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SENIORZY KLASA „B” GRUPA I 

 

 Tegoroczna majowa powódź dotknęła teren 

naszej gminy uszkadzając uprawy rolne na około 500 

ha oraz podtapiając 21 budynków mieszkalnych. Na 

wskutek obserwacji sytuacji powodziowej, Urząd 

Gminy Chrząstowice wystąpił z wnioskiem do Mar-

szałka Województwa Opolskiego o pilne przeprowa-

dzenie konserwacji wszystkich cieków przepływają-

cych przez teren naszej gminy, a szczególnie rzeki 

Sucha. 

 W momencie ustabilizowania się warunków 

pogodowych zostały przeprowadzone najpilniejsze 

prace konserwacyjne newralgicznych rowów w Dęb-

skiej Kuźni, Suchym Borze, Lędzinach i Dańcu na 

długości ok. 3,3 km. 

Niestety sytuacja w rejonie Dębia i Chrząsto-

wic nie uległa poprawie. Po przeanalizowaniu doku-

mentacji Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu poinformował tut. Urząd, że 

przyczyną podniesienia stanu wody w rzece Sucha 

jest  oddziaływanie Górażdże Cement S.A. w Choru-

li, która zrzuca wody podziemne z odwodnienia wy-

robisk poprzez rów A-61 do cieku Sucha – (decyzja 

Wojewody Opolskiego z dnia 26.11.2007 r.). Powyż-

sze jest bezpośrednią przyczyną podwyższenia po-

ziomu wód, co objawia się notorycznymi podtopie-

niami użytków rolnych oraz budynków przy             

ul. Chrząstowickiej w Dębiu. 

Ponieważ koryto rzeki Sucha nie jest przysto-

sowane do zwiększonego przepływu wód o 74 400 

m3/dobę, Gmina wystąpiła z monitem o podjęcie pil-

nych działań łącznie z zaprzestaniem zrzutu dodatko-

wej ilości wód do Marszałka Województwa oraz 

Wojewody Opolskiego. 

GOSPODARZ GOŚĆ 

 17.10.2010 (niedziela) godzina 15:00 

LZS Odra Kąty Opol-

skie 

LZS Szczedrzyk 

GKS Komprachcice GKS Groszmal Opole 

LZS Grudzice LZS Unia Raszowa 

Daniec 

LZS Florentina Nakło LKS Chmielowice 

LZS Dębska Kuźnia LZS Rajfel II Krasie-

jów 

LZS Burza Kosorowi-

ce 

LZS Skalnik II Tarnów 

Opolski 

17.10.2010 (niedziela) godzina 15:00 

LZS Szczedrzyk LZS Skalnik II Tarnów 

Opolski 

LZS Rajfel II Krasie-

jów 

LZS Burza Kosorowi-

ce 

LKS Chmielowice LZS Dębska Kuźnia 

LZS Unia Raszowa 

Daniec 

LZS Florentina Nakło 

GKS Groszmal Opole LZS Grudzice 

LZS Odra Kąty Opol-

skie 

GKS Komprachcice 

17.10.2010 (niedziela) godzina 15:00 

GKS Komprachcice LZS Szczedrzyk 

LZS Grudzice LZS Odra Kąty Opol-

skie 

LZS Florentina Nakło GKS Groszmal Opole 

LZS Dębska Kuźnia LZS Unia Raszowa 

Daniec 

LZS Burza Kosorowi-

ce 

LKS Chmielowice 

LZS Skalnik II Tarnów 

Opolski 

LZS Rajfel II Krasie-

jów 
Daria Pawlak 

SKUTKI POWODZI  

W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
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Krzyże, kapliczki i figurki ustawiane na     

naszej ziemi piszą historię przodków tu zamieszka-

łych. Najczęściej stawiano je tam, gdzie, podczas 

wojny, zarazy i innych wypadków losowych,      

zginął  człowiek.  

 Na naszej ziemi od stuleci morowe powietrze 

zbierało swoje żniwo. Ludzie unosili ręce ku niebu 

i modlili się gorliwie do Matki Boskiej, św. Roza-

lii, św. Rocha i św. Sebastiana i stawiali krzyże 

oraz kapliczki błagalne. Natomiast, gdy uprosili u 

Boga powrót do zdrowia albo powrót do rodziny z 

okrutnej wojny – stawiali kapliczki i krzyże    

dziękczynne. 

 W Dębskiej Kuźni istnieje gospodarstwo, 

które należy do rodziny Rogowski. Stoi szczytem 

przy ulicy Wiejskiej pod numerem 16. Na nim 

znajduje się piękna kapliczka dziękczynna – muro-

wana z cegły i kryta dachówką. Na górnej części, 

Dawniej do apteki było bardzo daleko,      

pieniędzy też nie było za wiele, by wydawać na    

lekarstwa, nie istniała służba zdrowia. Człowiek    

poszukiwał więc na własną rękę  środków do     

zwalczania chorób, łagodzenia cierpień i przedłu-

żania swojego życia. Tymi środkami od zarania      

dziejów były zioła. Wiedzieli o tym najpierw lu-

dzie lasu i pasterze. Było tak i w naszej okolicy.             

W Walidrogach mieszkał kiedyś stary leśniczy – 

Kraske. Leczył on ludzi przy pomocy ziół. Chorzy   

z bliska i daleka zjeżdżali się też o „łowcołrza” Ka-

picy ze Spóroka – on też leczył ziołami. 

Do porodu na wsi wzywano „Babę”.              

Na początku XX wieku w Dańcu była nią stara    

Cenceluska, jeszcze dawniej – stara Bartoska. Ta, 

jak ją zawołano, miała taką metodę: „Stoń jeno         

z tego łóska i zatańc kozyrołka”. 

Ziele, które służy do leczenia poświęca się 

co roku w dzień Matki Boskiej Zielnej, 16 sierpnia.   

Kobiety w tym celu przynoszą do kościoła różne 

kwiaty i zioła rosnące na polach i w ogrodach. 

Wśród nich znajdować się musi lebioda, pokrzywa, 

czarny bez, ziele świętojańskie, sade ziely, turant      

i diołbkle pazury. 

Gdy bardzo bolała głowa, dziecko mocno 

płakało, to matka prędko sypała do garnka gorący 

węgiel z pieca i dodawała święconych ziół.           

Powstałym dymem „łokurzało się” chorego. Łoku-

rzano też przy bólach, zęba albo jak ktoś miał 

„postrzał”. „Bandwurma” czyli tasiemca wygania-

no słonym śledziem a do dziurawego zęba wkłada-

no sok z fajfki. Przy bólu żołądka pito piołon i 

„szafgarbę” - krwawnik pospolity. Przy bólach          

i morzyskach podawano piwójkę. Włożone do łóż-

ka rózgi brzozowe wyganiały pchły, a skórki z gę-

siej nogi goiły rany po oparzeniach. Od wieków 

wielką rolę odgrywało ziele z procesji Bożego Cia-

ła.        Najpierw zdobiło ołtarz przydrożny i dawa-

ło cień. Po procesji ktoś z domu musiało przynieść 

do domu kilka gałązek brzozowych i liście tatara-

ku, które – wyłożone na działkę, gdzie posadzono 

kapustę –  odstraszały zające i inne szkodniki.  

Głęboka wiara w zioła, naturalne lekarstwa, 

przysporzyła lekarzom wielu kłopotów. Przed           

I Wojną Światową pewien lekarz ze Strzelec      

Opolskich nienawidził „łowcołrza” ze Spóroka. 

Raz przyjechał więc do niego udając ciężko chore-

go.  Kapica podał mu odpowiednie zioła. Lekarz 

podziękował, zapłacił i zostawił „łowcołrzowi” 

drogie   cygaro. Jak się potem okazało cygaro było 

zatrute – dym z niego sprawił, że wszystkie 

pszczoły „łowcołrza” padły martwe. Kiedy pytano 

go, czy tego lekarza podał do sądu odpowiadał 

„Nie, ale na nogach to łon już nie chodzi i już nig-

dy chodzioł nie bandzie”. 

Innego dnia do Kapicy wybrało się dwóch 

studentów medycyny. Chcieli go nabrać i wyśmiać 

jego leki, udawali więc chorych. Kapica przyniósł 

im małe, białe kuleczki i kazał ssać. Studenci po-

kornie wykonali zadanie, nagle jeden z nich mówi 

do „łowcołrza” tak: „Mie się wydaje jakby to była 

mąka pszeniczna i smak mysiego gówna”. Kapica 

na to: „Tak, bo wom jes gówno, toście też gówno 

dostali” 

Od najdawniejszych czasów ziołolecznic-

two w rodzinie znajdowało się w rękach matki. Od 

niej uczyła się tego córka i tak mądrość tę przeka-

zywano z pokolenia na pokolenie. Zioła zawsze 

działały jednakowo – jak rozważne słowo i rozsąd-

ne milczenie – kojąco i uspokajająco. Nawet jeśli 

nie pomogły, to nigdy nie zaszkodziły.  

 

Z KRONIK PANA KONRADA 

NASZE MAŁE ŚWIĄTYNIE 

Kapliczka dziękczynna w Dębskiej Kuźni 

Konrad Mientus 
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za okienkiem stoi w białych kwiatach dzieciątko 

Jezus.  

Kiedy wybuchła druga okrutna wojna mę-

żowie, synowie i ojcowie musieli iść na front wal-

czyć. Taki sam los spotkał Ignaca Rogowskiego. 

Musiał   wtedy pożegnać się z dziećmi i swoją uko-

chaną żona Jadwigą.  

Jadwiga modliła się gorliwie do świętej An-

ny, by jej Ignac z tej wojny wrócił. Organizowała 

piesze pielgrzymki na Górę św. Anny oraz na od-

pusty do  Dębia i Chrząstowic. Gorące prośby i 

modlitwy zostały przez Boga wysłuchane. Ignac 

wrócił z tej wojny i razem z żoną postanowił posta-

wić piękną kapliczkę za ocalone życie. Szczęście 

wróciło do tej rodziny. Wychowało się tu czterech   

synów i jedna córka, Maria. 

To właśnie ona i pani Franc-

ka Kłykowa – najstarsza 

mieszkanka Dębskiej Kuźni 

– opowiadały mi historię 

rodziny     Rogowskich i tej 

pięknej       kapliczki. 

 Jadwiga i  Ignac        

spoczywają dziś na cmenta-

rzu w Dębiu pod wspólna 

mogiłą. Nam zaś zostawili tę 

kapliczkę. Niech spoczywa-

ją w pokoju. 

   

                    

 Na polach kuźnickich, albo też koło „Gruski”, 

stała kiedyś bardzo stara grusza polna. Nazywano ją 

też „Rajtarzą Gruską”, bo stała na miedzy przy polu        

właściciela, na którego mówiono „Rajtar”. Grusza ta 

przetrwała kilka pokoleń. Najstarsi mieszkańcy znali 

ją jako drzewo wysokie, grube i spróchniałe. 

Na ściernisku pod tą gruszą pasały się moje  

kozy. Jak chciałem widzieć daleko, wchodziłem na to 

drzewo. Ale chcąc się tam dostać, trzeba było umieć 

się wspinać. Nieraz wystraszył się stary myszołów, 

który siedział na najwyższej gałęzi i odlatywał. Nie-

kiedy zdziwiona wiewiórka patrzyła mi prosto w oczy 

z wypróchniałej dziury i wielkimi susami czmychała 

do najbliższego lasu. Z tej gruszy było widać bardzo 

daleko. Całą wieś - od młyna do „Golcowej kapliczki” 

- miałem wtedy jak na dłoni, a moje kozy z takiej wy-

sokości były małe jak króliki. A czego oko nie dowi-

działo, to ucho dosłyszało, bo dobrze rozpoznawałem 

dźwięki       dzwonów kościelnych z Raszowej, Dębia 

czy Krośnicy.  

Popatrz - mówiła do mnie ta stara grusza – 

tam na zachodzie, gdzie leży nasze miasto, trzy ćwierci 

wieku temu widziałam, że tam coś rośnie i nawet mnie  

przerosło. To kominy naszych cementowni. Tam za 

lasem, gdzie w nocy widać światło, gdzie w nocy topi 

się żelazo, też stoją kominy, ale już od bardzo dawna, 

to już nie za moich czasów.  

Na północy – mówiła dalej stara grusza – lu-

dzie kopią w ziemi jak mrówki. Tam nad rzeką Mała 

Panew, powstaje wielkie morze. Nie będzie już powo-

dzi, a latem, na Odrze nie zabraknie wody. Woda bę-

dzie też  produkowała prąd elektryczny, który oświetli 

nasze domy. W zdumieniu słuchałem, ale we wszystko 

nie wierzyłem. Po co nam jakiś prąd? – zastanawiałem 

się. Wierzyłem już więcej starymu Pietrkowi, który na 

„młonisku” gęsi połsoł. „Bo to, Ty wole, nie wies na 

co to robią? To na wojnę. Jak tu przyjdą cudze woj-

ska, to ich do tej wody wzyną i utopią” -  mówił mi. 

Widzisz na horyzoncie – pytała grusza – tam 

daleko na południu, ten pagórek w kształcie hełma? 

To nasza święta góra. Od moich najmłodszych lat          

widziałam co roku w lipcu, w święto Anny, pątników, 

którzy pieszo odwiedzali tę górę. W szarej przeszłości 

był tam wielki wulkan. Z wnętrza ziemi gorąca lawa 

wzbijała się ku niebu i później ostygła tworząc w ten 

sposób nasza świętą górę. Nieco bliżej, od blisko stu 

lat, stały stare potężne budowle.  

Kiedy zamknąłem zmęczone już oczy, to stara 

grucha szeptała mi cicho i w tajemnicy o dalekiej    

przeszłości. O tym, jak to tu w tej wsi, na 

„rozstaniach” obozowały wojska napoleońskie. W 

„Kucharzym rogu” mieli swoje kuchnie, a w 

„Borowych siodłach” siodłali swoje konie i ciągnęli 

dalej na wschód. Były to lata 1807-1812. Te same woj-

ska widziałam – mówiła stara grucha – jak szli z po-

wrotem: obszarpani, chorzy, ranni i na wpół zmarznię-

ci. Rokrocznie na wiosnę cieszył każde oko     śnież-

nobiały bukiet kwitnącej gruszy. Owoce miała wpraw-

dzie małe, ale za to bardzo słodkie. Tu w jej   cieniu 

posilali się żniwiarze, zaś jesienią ścigali się tu chłop-

cy – kto pierwszy ten lepszy.  

Od tamtych beztroskich czasów minęło 80 lat, 

ale jeszcze dziś pamięta, jak wspinało się to tej starej 

gruszy, za którą gałąź trzeba było się chwycić i do ja-

kiej dziury włożyć nogę, by nie spaść. Koniec 

„Rajtarzej Gruski” był niezwykły. Nie zniszczył jej 

bowiem piorun, nie wywrócił wiatr, nie została też 

ścięta. Jesienią 1975 roku chłopcy z Dębia podpalili 

ją. Stara, spróchniała grusza polna przestała istnieć. 

      Konrad Mientus 

STARA GRUSZA POLNA 

Konrad Mientus 
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GIMNASTYKA DLA KOBIET 

- zajęcia dla Pań w każdym wieku 

- małe grupy 

- miła atmosfera 

- ćwiczenia dla zdrowia i urody 

- pierwsze zajęcia gratis 

- marszobiegi po lesie (rano) 

 

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń, umów się i ćwicz z nami. 

 

CENTRUM RUCHU ATLAS 

CHRZĄSTOWICE 

UL. OLIMPIJCZYKÓW 18 

TEL. 607035741, 77 4219520 

www.centrum-ruchu.pl 

 

 
Kos-Serwis  

NAPRAWA URZĄDZEŃ 

OGRODNICZYCH I LEŚNYCH 

Autoryzowany Dealer 

Krzysztof Wawszczak  

ul. Opolska 48 A  

Walidrogi  

46-050 Tarnów Opolski  

tel +48 77 546-74-36  

mobile +48 600 928 889 

e-mail: biuro@kos-serwis.pl 

e-mail: serwis@kos-serwis.pl 

e-mail: sklep@kos-serwis.pl 

www.kos-serwis.pl 
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ZAKŁAD HYDRAULICZNYZAKŁAD HYDRAULICZNY  

Wykonujemy usługi w zakresie: 

 Instalacje centralnego ogrzewania 

 Instalacje wodno - kanalizacyjne 

 Montaż zestawów hydroforowych 

 Montaż filtrów na instalacjach  

wodociągowych 

 

 

Wykonujemy kontrole  

szczelności instalacji gazowych: 

 Montaż, naprawa i czyszczenie  

kuchenek gazowych 

 Posiadamy wymagane uprawnienia 

Służymy pomocą  

w sytuacjach awaryjnych! 

Bernard Czorniczek 

Krasiejów 

ul. Brzozowa 2a 

tel. 77 4653 719, tel. kom. 606 356 399 

  

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 

 

 

Chrząstowice 

ul. Dworcowa 28 
(przy Domu Towarowym G.S.) 

tel. 0 505 417 834 
 

Zapraszamy: 

Pn - Pt   9:00 - 17:00 

Sobota 8:00 - 14:00 

SALONIK 
FRYZJERSKI 

KAROLINAKAROLINA  

MOBILNE MOBILNE   

USŁUGI KOSMETYCZNEUSŁUGI KOSMETYCZNE  

Anna RychlikowskaAnna Rychlikowska  

Profesjonalne Zabiegi Profesjonalne Zabiegi   

Kosmetyczne w Twoim DomuKosmetyczne w Twoim Domu  

 

 Henna i regulacja brwi 

 Makijaż: dzienny, okazjonalny 

 Depilacja ciepłym woskiem 

 Pedicure 

 Manicure 

 Paznokcie żelowe 

 Zabiegi  pielęgnacyjne twarzy  

 Zabiegi ujędrniające na ciało i biust 

Dojazd gratis. 

ZapraszamyZapraszamy  

tel. 506 528 595tel. 506 528 595  
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Sklep Wielobranżowy „Bienias” 
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz 

Daniec, ul. Utracka 7 

tel. 77 421 94 98, kom. 0 608 222 389 

Zaprasza: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.30, 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 

           Transport zagraniczny do 3,5 tony  

             Wynajem rusztowań i stempli budowlanych 

  
  

 

  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

I USŁUGI GEODEZYJNE 

Małgorzata i Sławomir Nowak 

Chrząstowice, Ul. Ozimska 20A, 

Tel. 77 421 90 92, kom. 663 729 139 
  
Wykonujemy: 

- podziały nieruchomości, 

- okazanie granic, 

- mapy do celów projektowych, 

- wytyczenia i pomiary powykonawcze, 

- geodezyjną dokumentację  

  do Ksiąg Wieczystych, 

- geodezyjną dokumentację  

  do Ewidencji Gruntów, 

- wyceny wszystkich typów nieruchomości. 

  

Posiadamy państwowe uprawnienia zawodowe: 

- Geodety Uprawnionego nr 11609, 

- Geodety Uprawnionego nr 15358, 

- Rzeczoznawcy Majątkowego nr 237. 

  

A także: 

- profesjonalny sprzęt i oprogramowanie  

  do pomiarów geodezyjnych oraz wycen. 
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46-053 Niwki ul. Wiejska 44 

tel./fax 077/ 421 86 38 

kom. 694 424 020 

biuro@aquaniw.pl 

www.aquaniw.pl 

Projektowanie, nadzór, kierowanie robotami w zakresie : 

� drenaży i odprowadzania wód deszczowych 

� bezodpływowych zbiorników na ścieki 

� zbiorników wodnych, stawów kąpielowych 

� świadectw energetycznych budynków 

 � sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych 

 � sieci, przyłączy i instalacji kanalizacyjnych 

� przyłączy i instalacji gazowych, c.o. 

� przepompowni przydomowych 

Wykonujemy pełną dokumentację techniczną. Począwszy od sporządzenia map do celów 
projektowych, poprzez koncepcje, uzgodnienia, tworzymy projekty budowlane i wykonawcze, 
kosztorysy, specyfikacje techniczne, operaty wodno-prawne, studium wykonalności, świadec-
twa energetyczne, kończąc na uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Współpracujemy z 
wykonawcami robót, pracowniami architektonicznymi, projektantami drogowymi, elektryczny-
mi, firmami instalatorskimi i salonami techniki grzewczej. Dzięki temu w fazie koncepcji pro-
jektowych zbieramy dla inwestora wiele cennych informacji przydatnych w trakcie realizacji 
inwestycji. Na zlecenie klienta prowadzimy nadzór lub kierujemy budową. 
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organizujemy 

 UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE,  PRZYJĘCIA RODZINNE,  

WESELA, KOMUNIE, BANKIETY, STYPY 

 obiekt na terenie zamkniętym 
 parking na terenie obiektu  
 110 miejsc konsumpcyjnych 
 wolne terminy weselne na 2011  
 sala klimatyzowana 
 lokal dla niepalących 

 Bar "CENTRUM" 
 Paweł Duda  
 Chrząstowice 
 ul. Ozimska 8 
 46-053 Chrząstowice 
 tel. 0-77/ 4219 064   
 Kom. 501036324 

▪  kawa▪  kawa  
▪  desery lodowe▪  desery lodowe  
▪  ciasta▪  ciasta  
▪  wina gronowe▪  wina gronowe  
▪  koktajle▪  koktajle  

W  weekend serwujemy obiady i kolacje 

ORGANIZUJEMY ZABAWĘ SYLWESTROWĄ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Prowadzimy PUNKT WYMIANY BUTLI GAZOWYCH 



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               

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Anna Kurc - redaktor naczelny, Brygida Dulęba (Sekretarz UG Chrząstowice), Maryla Krysztopik (stażystka w UG)), Agnieszka Buhl (Podinspektor 

w UG), Grażyna Karpińska (Koordynator ds. Funduszy Europejskich), Jan Jakuczek (Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji), Daria Pawlak (Kierownik Referatu 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej), Maria Kwiecińska (Radna Gminy Chrząstowice), Teresa Pasoń (sołtys Niwek), Dawid Ozimek 

(Samodzielny Referent w UG), Lucilla Kossowska, Konrad Mientus 

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Kurc 

ZDJĘCIA: Andrzej Nowak , Anna Kurc, Jan Jakuczek,  Maria Kwiecińska, Irena Łysy-Cichon, Teresa Pasoń, Lucilla Kossowska, Kornelia Piechota, archiwum. 

DRUK: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, ul. Katedralna 6, Nakład 1600 egz.                                                                                                                                                                                                                                           
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