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Z okazji Świąt  

Bożego Narodzenia  

i nadchodzącego Nowego Roku 

życzymy Państwu  

zdrowia, szczęścia oraz osobistej  

i zawodowej pomyślności.  

Niech radość i spokój tych Świąt 

towarzyszy Państwu  

przez cały Nowy Rok,  

a każdy dzień Nowego Roku  

będzie lepszy od poprzedniego. 

 

Wójt Gminy, Rada Gminy 

    oraz pracownicy samorządowi

     

Drodzy mieszkańcy Gminy Chrząstowice! 

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach samorządowych i udzielenie mi poparcia. 

Dziękuję także i tym, którzy na mnie nie głosowali. 

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając ponownie na stanowisko wójta.                                   

W mej dotychczasowej pracy najważniejsze było dla mnie dobro mieszkańców.  

Rozwój gminy, ochrona środowiska, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to tylko niektóre priorytety        

jakimi się kierowałam. Zapewniam Państwa, że podobne cele przyświecają mi nadal.                               

Dołożę wszelkich starań, aby w naszej lokalnej społeczności żyło się coraz lepiej. 

 

Z poważaniem 

 

Helena Rogacka, Wójt Gminy Chrząstowice. 
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RADA GMINY CHRZĄSTOWICE 
KADENCJA 2010-2014 

 

Wilibald Niesłony 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Nowak 

Wiceprzewodniczący 

Henryk Tarkowski 

Wiceprzewodniczący 

Mirosław Pasoń 

Sekretarz 

Małgorzata Strzelec Piotr Buhl Lech Kowalski 

Krzysztof Fąfrowicz Konrad Wójcik Mirosław Żurek Róża Staffa 

Krystian Smolka Tadeusz Dynowski Rafał Lyra Ryszard Pasoń 

URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE 

Helena Rogacka 

Wójt 
Florian Ciecior 

Zastępca Wójta 
Brygida Dulęba 

Sekretarz 
Teresa Krupska 

Skarbnik 
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NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Dzień 24 grudnia 2010 r. (piątek) jest dniem wolnym w Urzędzie Gminy Chrząstowice. 
 

Wójt Gminy Chrząstowice 

                                                                                                                                  Helena Rogacka 

KOMUNIKAT 

 Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 27 

października br. zatwierdziła wysokość stawek po-

datku od nieruchomości: 

1.   od gruntów: 

a/  związanych z prowadzeniem działalności         

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-

wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² 

powierzchni -   0,60 zł 

b/  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha po-

wierzchni - 4,15 zł 

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² po-

wierzchni - 0,17 zł 

2)   od budynków lub ich części: 

a/ mieszkalnych  od 1 m² powierzchni użytkowej -  

0,54 zł        
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 16,25 zł          

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej -  7,02 zł                                                                                      

d/ związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,22 zł        

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie    

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego, tj. 

- rekreacyjno-letniskowych od 1m² powierzchni 

użytkowej -   6,58 zł                                                                       

 - pozostałych budynków do 25m² powierzchni 

użytkowej od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,95 zł           

- pozostałych budynków powyżej 25m² powierzch-

ni użytkowej od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,50 

zł                                                                      
3) od wartości budowli  określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 -  2%             

                                 

Felicja Słupik 

Życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku oraz podziękowania za zaufanie i wybór na radnych,  

wszystkim mieszkańcom Dańca 

składają : 

                                     

      Krystian Smolka, 

                                                  Tadeusz Dynowski, 

                                                  Ryszard Pasoń. 
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AKCJA ZIMA 2010/2011 

Urząd Gminy informuje, że w przypadku stwier-

dzenia w którymkolwiek sołectwie na drogach 

gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego prze-

jazd samochodem osobowym należy fakt ten zgło-

sić Sołtysowi a w godzinach pracy Urzędu pod nr 

telefonu : 77-4219696 lub 77-4219613. W przypad-

ku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiato-

wych zgłoszenia można kierować do Obwodu Dro-

gowego w Dębiu pod nr 77-4219684 (w godzinach 

od 7.00 do 15.00) a poza tymi godzinami pod nr 

telefonu 0605424010. 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 Fal-

mirowicach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca tele-

fon interwencyjny 77-4746769 lub 0600960911. 

Wszystkich właścicieli pojazdów samochodo-

wych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, 

tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracują-

cym pługom. Przypomina się mieszkańcom gminy, 

że: ustawa      z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (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 oraz ustawa z dnia 21 marca 

1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 nr 

204 poz. 2086 ze zmianami) nakłada na właścicieli 

gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów 

to znaczy, że usuwanie śniegu z tej części pasa dro-

gi nie należy do jej zarządcy. 

Na terenie gminy Chrząstowice są następujące dro-

gi powiatowe: nr 1711 – tzw. „stara częstochow-

ska” prowadzi od skrzyżowania z drogą krajową nr 

46 (ul.Ozimska) k/Lędzin przez Chrząstowice 

gdzie nosi nazwę „Ozimska” do skrzyżowania z 

drogą krajową nr 46 przed Dębską Kuźnią koło 

kortów tenisowych; nr 1712 – prowadzi z Ozimka 

przez Daniec gdzie nosi nazwę „Ozimska” do Ra-

szowej oraz dalej do Przywór; nr 1714 – prowadzi 

z Dębskiej Kuźni (ul. Wiejska)od skrzyżowania z 

drogą krajową nr 46 przez wieś do Dębia, przez 

wieś (ul. Wiejska) przez Falmirowice (ul. Ozim-

ska) do skrzyżowania z droga krajową nr 94 (Opole 

- Strzelce Opolskie) ; nr 1745 – prowadzi od skrzy-

żowania z drogą krajową nr 46 w Dębskiej Kuźni  

(ul. Niwecka) przez Niwki (ul.Wiejska) do drogi 

powiatowej nr 1706 Szczedrzyk – Kotórz; nr 1746 

– prowadzi z Chrząstowic wzdłuż rzeki Jemielnica 

do Dębskiej Kuźni (ul. Krasickiego) do skrzyżowa-

nia z ul. Wiejską oraz dalej z Dębskiej Kuźni  od 

skrzyżowania z ul. Wiejską (jako ul. Daniecka) do 

skrzyżowania z ul. Ozimską w Dańcu (jako ul. 

Dębskiej Kuźni); nr 1747 – prowadzi z Dańca  ja-

ko ul. Dąbrowicka od skrzyżowania z ul. Ozimską 

k/kościoła do Dąbrowie do skrzyżowania z ul. 

Wiejską tj. drogą powiatową nr 1751); nr 1748 – 

prowadzi z Dębia (ul. Raszowska) od skrzyżowania 

z ul. Wiejską do skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 1747 Daniec – Dąbrowice; nr 

1751 – prowadzi z Chrzastowic 

(ul. Dworcowa) przez Dębie (ul. 

Chrząstowicka) oraz Dąbrowice 

(ul. Wiejska) do Walidróg; nr 

1752 – prowadzi z Lędzin (ul. 

Dworcowa) od skrzyżowania              

z drogą krajową nr 46 przez Suchy 

Bór (ul.Pawlety) do drogi krajowej 

nr 94 Opole – Strzelce Opolskie. 

Na odcinku leśnym z Suchego Bo-

ru do skrzyżowania z drogą krajo-

wą nr 94 nosi nazwę „radanka”. 

Droga „radanka” posiadająca 1 pas 

ruchu o długości ok. 4 km oraz 

droga nr 1748 o długości ok. 3 km 

nie są objęte zimowym utrzyma-

niem dróg. 

Jan Jakuczek 
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE  

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał:  

nr L/242/2002 z dnia 26 września 2002 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie „Przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice Wsi Dębska Kuźnia, 

Niwki, Suchy Bór, Dębie, Falmirowice, Dąbrowice, Daniec”  

nr XXXIV/254/2010 z dnia 18 marca 2010 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie „zmiany uchwały nr 

L/242/2002 z dnia 26 września 2002 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice Wsi Dębska Kuźnia, Niwki, 

Suchy Bór, Dębie, Falmirowice, Dąbrowice, Daniec” 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór wraz z prognozami oddziaływania na 

środowisko 

w dniach od 20 grudnia 2010 do 21 stycznia 2011  w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice,  Referat 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości I Gospodarki Przestrzennej ul. Dworcowa 38, 46-

053 Chrząstowice  pok. 13 w godz. od 8 00 do 14 00 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 

stycznia 2011r.  w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice  sa-

la nr 20 o godz. 1200. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 

może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chrząstowice z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia 7 luty 2011r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w publicznie dostępnym 

wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane: 

1)  o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego 

obszar wsi Suchy Bór 

2)    o prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych 

powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 

społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgod-

nie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na-

leży wnosić do Wójta Gminy Chrząstowice w nieprzekraczalnym terminie do 7 luty 2011r. zgodnie z 

art.40: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-

nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: zagospodarowanie@chrzastowice.pl 

Uwagi i wnioski złożone do projektów planów  po terminie 7 luty 2011r.  pozostaną bez rozpatrzenia. 
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ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

W październiku minął Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych. W tym roku jego hasło 

brzmiało: „Różnorodność, wyzwania, elastyczność 

– biblioteki szkolne mają to wszystko”. W Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Dębskiej Kuźni obcho-

dy święta bibliotek rozpoczęły się apelem, na któ-

rym uczniowie dowiedzieli się o czekających ich    

z tej okazji atrakcjach. Na początku października 

najlepsi czytelnicy z trzeciej klasy gimnazjum od-

wiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Opolu, gdzie 

brali udział w lekcji bibliotecznej, obejrzeli po-

mieszczenia biblioteki i wystawy oraz zaznajomili 

się, z innym niż znany im do tej pory, sposobem 

wypożyczania książek. 11 października wszyscy 

uczniowie wypożyczający książkę w szkolnej bi-

bliotece, otrzymali słodki upominek. Z kolei pierw-

szoklasiści ze Szkoły Podstawowej „przeszli” egza-

min ze znajomości bajek, po którym zostali uroczy-

ście pasowani na czytelników Biblioteki Szkolnej 

w Dębskiej Kuźni. Dla uczniów klasy II i III został 

zorganizowany konkurs czytelniczy pt.: „Wiersze 

Jana Brzechwy”. Jego laureatami zostały Cynthia 

Call z kl. II oraz Mira Grodziecka – Makulska z kl. 

III. Reprezentanci klasy IV i V wzięli udział                    

w Konkursie Pięknego Czytania. Jury dokładnie 

oceniało dykcję, poprawność i intonację czytanego 

tekstu i miało trudny orzech do zgryzienia, aby 

wskazać najlepszych. Po burzliwej naradzie jury 

zdecydowało się nagrodzić Michała Markowskiego 

z kl. IV i Julię Śmiechowską z kl. V. Szóstoklasiści 

natomiast wykonali hasła o książkach i czytaniu 

metodą collage’u. Miesiąc Bibliotek Szkolnych          

w ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni zakończony został 

uroczystym apelem, podczas którego uczniom     

rozdano nagrody. 
Renata Rambau-Swatko 

Marlena Śmiechowska 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowi-

cach również nie zapomniano o święcie szkolnej 

biblioteki. Z tej okazji zorganizowano wystawę po-

święconą twórczości Astrid Lindgren oraz postaci 

Fizi Pończoszanki (Pippi), która w tym roku        

obchodziła 65 urodziny. Poza wystawą zorganizo-

wano dwa konkursy plastyczne „Biblioteka moich 

marzeń” dla klas I-III oraz  „Plakat reklamujący 

bibliotekę” dla klas IV-VI. Nagrodzono następują-

cych uczniów: Małgorzatę Kansy z kl. I, Darię 

Gryc, Marcina Niesłonego i Sabinę Szczęsny z kl. 

II, Szymona Pykę z kl. III, Marcina Buhla z kl. VI. 

Nagrody książkowe oraz dyplomy wręczono                  

9 listopada br. 
Maria Wieszołek 

Stanisława Myk 



INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

październik - listopad - grudzień 

- 7 - 

Aleksandra Domka-Kordek 

WSPOMNIENIA SZKOLNEGO MUNDURKA 

„Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnice przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej” P. Bosman 

 W listopadową sobotę, 27 X 2010 br,                            

w Szkole Podstawowej w Dębiu odbyła się uroczy-

stość 40-lecia jej istnienia. Świętowanie rozpoczęto 

Mszą św. odprawioną w intencji wszystkich zwią-

zanych ze szkołą – jej budowniczych, pracowni-

ków, absolwentów i uczniów. Poprzez złożenie 

wieńców na grobach oddano cześć pamięci tym, 

którzy już odeszli. Gdy wszyscy zmarznięci dotarli 

do budynku szkoły, przechadzając się pomiędzy 

tablicami wspomnieniowymi – ze zdjęciami czarno

-białymi i kolorowymi – pomiędzy pamiątkowymi 

księgami i pamiątkami z dawnych lat - rozgrzewali 

się filiżanką gorącej kawy lub herbaty. 

 Po takim miłym i słodkim wstępie dyrektor 

szkoły, Bożena Styrczewska, zaprosiła wszystkich 

przybyłych na piętro, by tam rozpocząć część arty-

styczną uroczystości. Nim jednak zabrzmiał śpiew 

dzieci głos zabrali przedstawiciele władzy gminnej 

i mniejszości niemieckiej, sąsiednich szkół, absol-

wentów i nauczycieli. W pierwszej kolejności dy-

rektor Bożena Styrczewska przyjęła gratulacje od 

Wójta Gminy – pani Helena Rogacka przeczytała 

wzruszającą historię dębskiej szkoły oraz walki o 

jej powstanie i podarowała szkole przygotowaną 

przez pracownika urzędu gminy – Annę Kurc – 

księgę wspomnieniową zawierającą opisy dotyczą-

ce tej placówki oraz pamiątkowe zdjęcia. Wystąpi-

ła również pani Irena Łysy-Cichoń, dyrektor Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, 

która w swoim wystąpieniu podkreśliła wycho-

wawczą rolę szkoły, oraz pan Hubert Kołodziej, 

specjalista ds. oświaty Związku Niemieckich Sto-

warzyszeń, od którego szkolna biblioteka otrzyma-

ła w prezencie kilka książek.  

 Po części gratulacyjnej nastały chwile bar-

dziej nostalgiczne – wspomnienia absolwenta – 

Bruna Gizy oraz dawnego nauczyciela – Krzyszto-

fa Pytlika, które przeniosły wszystkich w czas mi-

niony. Refleksyjnie i tęsknie zrobiło się, kiedy roz-

począł się program artystyczny przygotowany 

przez panią Gabrielę Wanat, a wykonany przez 

uczniów szkoły i jej absolwentkę – Annę Goczoł. 

Wystąpili: Weronika i Marta Mularczyk, Patryk 

Tyloch, Mariusz Majer, Natalia i Wiktoria Lipok, 

Kinga Knorowska, Karolina Dudzik, Anna Czech, 

Marta Płocka i Martyna Staffa. Nasi artyści, śpie-

wając i deklamując, dali wyraz miłości zarówno 

„dużej”, jak i „małej” ojczyźnie; w półgodzinnym 

programie uobecniły się ważne dla mieszkańców 

naszego terenu pojęcia i wartości: patriotyzm, wie-

lokulturowość, współistnienie, radość życia oraz 

smutek przemijania, a także nadzieja na nowy 

dzień, nową jakość i nowe możliwości. 

 Po występie zgromadzeni znów przenieśli 

się w miejsce, gdzie zaklęta w zdjęcia i autentyczne 

przedmioty została przeszłość – splatająca się z do-

świadczanym w chwili obecnej smakiem gorącej 

kawy i chrupiącego ciasteczka. Kto miał chęć, 

mógł wpisać się do Księgi pamiątkowej oraz ofia-

rować cegiełkę na szkołę – dostając w zamian      

j u b i l e u s z o w ą 

pocztówkę. Roz-

mowy „o wczoraj 

i o dziś” kontynu-

owano jeszcze na 

wspólnym obie-

dzie w dębskim 

Klubie. A później 

b ył a  j e szcze            

zabawa...   
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HISTORIA LOKALNA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Projekt „Historia lokalna na podstawie wy-

branych powiatów, miast i gmin” pod hasłem 

„Wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowice” trwa.  

Od września do grudnia tego roku odbyły się cztery 

spotkania. W Chrząstowicach zastanawiano się 

„Dlaczego warto poznawać historię lokalną”, z ko-

lei w Dańcu wspominano ks. Huberta Szdzuya. 

Trzecie spotkanie w ramach projektu odbyło się w 

Ośrodku WOM w Niwkach, 24 października br. 

Dyskusja toczyła się wokół początków nauczania 

języka niemieckiego po 1989 r. na terenie Gminy 

Chrząstowice. Referaty wygłosili Józef Duda i Er-

nest Kondziela – którzy jako pierwsi w gminie pro-

wadzili zajęcia z języka niemieckiego – bez pod-

ręczników, za to z pasją i zaangażowaniem. 

Uczestnicy spotkania, w większości byli uczniowie 

obu referentów, wspominali, jak na początku lat 90

-tych, w sobotnie zimowe poranki, poznawali ję-

zyk. Uczyli się poprzez śpiew i obrazy, notując 

każde słówko w dobrze prowadzonym zeszycie, 

który ze względu na brak odpowiednich podręczni-

ków, był niezbędnym elementem kursu. Na zakoń-

czenie zgodnie stwierdzili, iż początki nauczania 

języka niemieckiego nie były łatwe, okazało się 

jednak, że jeśli są chęci, wszelkie trudności można 

przezwyciężyć.  

Spotkanie w Niwkach było również okazją 

do wyróżnienia osób, które działały na rzecz Towa-

rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Ślą-

sku Opolskim. Uhonorowani zostali: Adelheid Jaxy 

z Dańca, Ludwik Giza z Falmirowic oraz – po-

śmiertnie – Johann Pacula, dawny sołtys Niwek.  

Kolejne spotkanie miało miejsce 28 listopa-

da br. w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 

w Suchym Borze i było poświęcone Paulowi Hada-

schowi. Urodzony 29 października 1917 r. w No-

wej Wsi Królewskiej Hadasch chodził do szkoły 

podstawowej w Chrząstowicach. W czasie wojny 

został powołany do wojska, był kilkakrotnie ranny, 

dostał się do niewoli jugosłowiańskiej. Po wojnie 

działał na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. 

Zmarł 11 sierpnia 1997 roku. Jest autorem dwóch 

książek „Dziękuję bardzo” oraz „Bohaterowie bez 

orderów”.  

Od lat działał na rzecz osób i instytucji za-

angażowanych w leczenie i rehabilitację niepełno-

sprawnych, szczególnie dzieci. Pomoc materialna, 
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jakiej udzielił sanatorium Suchym Borze, pozwoli-

ła tej instytucji przebrnąć przez czas, w którym pla-

cówce groziło zamknięcie. Niejednokrotnie był go-

ściem sanatorium, a mali pacjenci tej placówki od-

wdzięczali się uśmiechem i występami artystyczny-

mi za jego wielkie serce. Zaangażowanie Paula Ha-

dascha doceniły też władze województwa opolskie-

go wyróżniając go odznaką „Zasłużony Opolsz-

czyźnie”. Podczas spotkania w Suchym Borze refe-

rat o Paulu Hadaschu wygłosił dr Ambroży Wie-

czorek, długoletni dyrektor suchoborskiego sanato-

rium. Hadascha wspominali również obecny radny 

Opola - Adam Pieszczuk, który jako dziecko prze-

bywał na rehabilitacji w Suchym Borze, a dzięki 

Hadaschowi otrzymał wózek i komputer oraz 

mieszkańcy Gminy Chrząstowice, którzy mieli 

okazję poznać Hadascha osobiście. Wszyscy pod-

kreślali jego zasługi i wypowiadali się o nim bar-

dzo ciepło, bo jak zgodnie podkreślali ci, którzy go 

znali, sam był niezwykle przyjaznym człowiekiem. 

Wyświetlono również film dokumentujący jedną     

z wizyt Hadascha w sanatorium. Uczestnicy spo-

tkania, oprócz poczęstunku przygotowanego przez 

pracowników ORDiM-u, zostali obdarowani ręcz-

nie wykonanymi z masy solnej serduszkami i róża-

mi z bibuły. Na zakończenie wystąpił zespół ta-

neczny "Hałas" oraz pacjenci sanatorium. 

 Kolejne spotkania w ramach projektu 

„Historia lokalna”  będą odbywały się od lutego 

2011 roku. Wstęp na każde z nich jest wolny a or-

ganizatorzy zapewniają słodki poczęstunek. Projekt 

realizowany jest wspólnie z Domem Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. 

Anna Kurc 

„AKTYWNI MIESZKAŃCY CHRZĄSTOWIC” 

 W październiku zakończyła się druga edycja 

projektu „Aktywni mieszkańcy Gminy Chrząstowi-

ce”, który od maja do października br. realizowany 

był w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. 

W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka 

angielskiego. W kursie brało udział 30 mieszkań-

ców Gminy Chrząstowice, którzy chcieli podnieść 

swoje kwalifikacje językowe. Zajęcia odbywały się 

dwa razy w tygodniu w trzech grupach o zróżnico-

wanym poziomie znajomości języka. W ramach 

projektu przeprowadzono również warsztaty z ko-

munikacji interpersonalnej.  

 3 listopada br. w Klubie Samorządowym w 

Chrząstowicach uczestnicy kursu otrzymali certyfi-

katy, najlepsi i najpilniejsi - nagrody książkowe.  

 Projekt realizowany był w partnerstwie po-

między Bizneslinguą Centrum Języków Obcych             

a Gminą Chrząstowice. Udział w zajęciach był bez-

płatny. Kurs został sfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środ-

ków finansowych w ramach Programu Operacyjne-

go Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 Ini-

cjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu ak-

tywności zawodowej na obszarach wiejskich. Trze-

cia edycja projektu „Aktywni mieszkańcy gminy 

Chrząstowice” ma ruszyć w styczniu.  

 Anna Kurc 
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ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NADSZEDŁ CZAS  

 Jarmarki Bożonarodzeniowe na trwałe wpisa-

ły się do naszego lokalnego kalendarza imprez. 

Zwyczaj ich organizowania pochodzi z Niemiec, na 

naszym terenie jest on kultywowany przez koła To-

warzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców.          

5 grudnia Weihnachtsmarkt odbył się w Chrząsto-

wicach. W jego organizację włączyło się przed-

szkole. Nauczyciele oraz rodzice wychowanków 

przygotowali domowej roboty makaron i wypieki a 

także własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.  

Spotkaniu w Klubie Samorządowym towarzyszył 

występ Gminnej Orkiestry Dętej, która zadebiuto-

wała w pełnym składzie oraz jasełka w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowi-

cach, Helena Staniszewska, dziękuje rodzicom oraz 

pracownikom przedszkola przygotowanie  i udział 

w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

 W zimowe niedzielne popołudnie, 5 grudnia, 

atmosfera w Klubie Wiejskim w Falmirowicach 

była bardzo gorąca. Nie tylko z powodu rozgrze-

wającej kawy cynamonowej i innych pyszności. 

Pięknie udekorowana sala, rozświetlona setkami 

światełek, zapach pierników, świąteczna muzyka w 

wykonaniu zespołu „Transfer” sprawiły, że klimat 

tego wieczoru był wyjątkowy. Duże wrażenie robi-

ły uszyte specjalnie na tę okazję, suknie, jakie mia-

ły na sobie 

organizator-

ki jarmarku, 

stragany z 

własnoręcz-

nie wykona-

nymi ozdo-

bami świą-

tecznymi 

oraz pochód 

dzieci ze 

światełka-

mi. Wśród 

najmłodszych najwięcej emocji wzbudziła wizyta 

świętego Mikołaja. Przy rozdawaniu prezentów 

Święty nie pominął nikogo. Jarmark Bożonarodze-

niowy w Falmirowicach przygotowało miejscowe 

Koło DFK oraz Rada Sołecka. 
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 W Dębiu spotkanie adwentowo – bożonaro-

dzeniowe odbyło się 12 grudnia. Mieszkańcy świę-

towali w Klubie Wiejskim. Gościem specjalnym 

spotkania był pamflecista Czesław Trzmiel, który 

zaprezentował świąteczne piosenki z różnych za-

kątków świata. Największą atrakcją były odwiedzi-

ny św. Mikołaja, który obdarował słodkościami 

dzieci i dorosłych. Spotkanie zorganizowało DFK 

Dębie.  

 Również 12 grudnia odbyło się spotkanie 

opłatkowe w Dańcu. Połączone zostało ono z kier-

maszem świątecznym, na którym można było na-

być wszystko, co potrzebne na wigilijny stół – od 

ozdób po domowej roboty makaron. Na zgroma-

dzonych w Klubie Wiejskim gości czekał poczęstu-

nek oraz występy uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1. Wspólny śpiew kolęd           

rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych.  

Anna Kurc 
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PIERNIKI PROSTO Z SERCA 

Anna Kurc 

 

2 grudnia 2010 - w kuchni w Klubie Samorządo-

wym w Chrząstowicach od 8.00 panował wielki  

ruch. Panie z Gminy Chrząstowice zebrały się, 

aby wspólnie piec świąteczne pierniki. 

Pod czujnym okiem pomysłodawczyni pieczenia-

wójt Heleny Rogackiej, robota szła jak po maśle. 

Po raz kolejny powiedzenie „gdzie kucharek 

sześć, tam nie ma co jeść” się nie sprawdziło. Tym 

bardziej, że akcja odbyła się po raz ósmy. 

Wypieczone w piekarni pierniczki trzeba było 

ozdobić. W ruch poszły słodkie lukry, orzechy, 

wiórki kokosowe, rodzynki i inne ozdoby. 
Na koniec zostało pakowanie. Pierniki otrzymały 

osoby starsze i samotne z terenu naszej gminy 

oraz najbardziej potrzebujący Polacy na Wileńsz-

Praca pracą, ale czas na wywiady też był. Na zdję-

ciu Teresa Pasoń, sołtys Niwek, Maria Kwiecińska 

i Brygida Dulęba, sekretarz Gminy w rozmowie      

z red. Haliną Nabrdalik z Radia Opole. 

A oto efekt końcowy. Aż chce się je schrupać. 

Szkoda że kolejna akcja pieczenia pierników     

dopiero za rok. 
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 We wsi Raszowa stoi na pagórku piękny, sta-

ry poświęcony Opatrzności Bożej kościół, wybudo-

wany pod koniec XVIII wieku w stylu barokowym. 

Blisko kościoła znajduje się cmentarz. Spoczywa 

na nim wiele pokoleń mieszkańców.  

 Sędziwy duszpasterz Raszowej robił wszyst-

ko, by jego owieczki dostały się do nieba. Tylko 

raz w roku, i to w pierwsze święto Bożego Naro-

dzenia, z ambony brzmiały ostre słowa. Proboszcz 

walczył całe życie, żeby nie strzelać korkami, 

strzelbami ani karbidem w tą świętą, cichą noc. 

Młodzież jednak nie zważała na jego słowa.  

 Po latach przydzielono księdzu młodego ka-

płana. Pewnego razu, w czasie adwentu, po mszy 

świętej zaprosił on młodzież na farę w sprawie 

strzelania. Ustalili, że kupi on wino, piwo, proch i 

będzie razem z młodzieżą strzelać.  

 Znowu minął rok, kapłan powiedział: 

„Będziemy strzelać, ale dobrze wiecie, że mamy 

remont, więc mogę wam kupić tylko proch”. Po 

tych słowach w kościele słychać było tylko ciche 

szemranie.  

 Znowu przyszły święta i kapłan z ambony 

znowu głosił: „Zaś będziemy mocno strzelać, ale 

nie mogę wam dać ani wina, ani piwa, ani prochu 

nawet, bo popsuły nam się ograny”. Ludzie mówili 

„Jak nie da ani wina, ani piwa, ani prochu, to 

niech sobie kapłan sam strzela”. Tej nocy we wsi 

było cicho, jak w kościele. Na drugi dzień stary i 

młody ksiądz uśmiechali się życzliwie do swoich 

owieczek życząc im wesołych świąt.  

 To było bardzo dawno temu. Zarówno stary 

proboszcz, jak i młody ksiądz spoczywają już na 

tym pagórku przy ich kościele. 

 

HUMORESKA ŚWIĄTECZNA 

 Wigilia dla osób samotnych odbyła się 15 

grudnia w Klubie Samorządowym w Chrząstowi-

cach. Przy wigilijnych daniach, dźwięku kolęd 

trzydzieści osób z całej gminy spotkało się, aby 

w s p ó l n i e 

spędzić czas. 

S p o t k a n i e 

umiliły wy-

stępy dzieci z 

chrząstowic-

kiej Ochron-

ki. Pomysło-

dawcą i orga-

n i z a t o r e m 

wigilii był Ośrodek Pomocy Społecznej                            

w Chrząstowicach. 

Anna Kurc 

WIGILIA DLA SENIORÓW 

Konrad Mientus 
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Wychowanie komunikacyjne, w szeroko 

rozumianym tego słowa znaczeniu, jest jednym z 

zadań wiodących w pracy nauczycieli z oddziału 

zamiejscowego Przedszkola Publicznego w Chrzą-

stowicach z siedzibą w Suchym Borze w roku 

szkolnym 2010/2011. Dlatego też nauczycielki z 

Suchego Boru, Lilianna Wicher i Dietlinda Gnacy, 

rozpoczęły współpracę z Posterunkiem Policji w 

Ozimku.  

Pracę z zakresu wdrażania dzieci do bez-

piecznego uczestnictwa w ruchu drogowym reali-

zować będzie zarówno oddział w Suchym Borze, 

jak i przedszkole w Chrząstowicach. Dodatkowo 

wychowanie komunikacyjne w obu placówkach 

obejmie następujące zagadnienia: zasady pieszego 

ruchu drogowego, bezpieczeństwo podróżowania, 

bezpieczeństwo zabaw, zapoznanie z wybranymi 

znakami drogowymi. Głównymi celami programu 

wychowania komunikacyjnego, opracowanego 

przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Chrzą-

stowicach, Helenę Staniszewską, a zaaprobowane-

go przez Radę Pedagogiczną do realizacji w bieżą-

cym roku szkolnym, są: kształtowanie u dzieci bez-

piecznych i kulturalnych zachowań w ruchu drogo-

wym oraz włączanie w ten proces rodziców i spo-

łeczność lokalną, poznawanie i przestrzeganie za-

sad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza 

nim, ze szczególnym uwzględnieniem zasad poru-

szania się po drogach, podejmowanie działań 

wspomagających rozwój dziecka zarówno w sferze 

fizycznej jak też umysłowej i społecznej. Przez ca-

ły rok szkolny nauczycielki będą przybliżały dzie-

ciom podstawowe, a zarazem najważniejsze zasady 

bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Dzie-

ci będą się uczyć, którą stroną drogi należy się po-

ruszać, dlaczego potrzebna jest im opieka osób do-

rosłych, w jakich miejscach wolno przechodzić 

przez jezdnię a także będą poznawać  sygnalizację 

świetlną, która znajduje się na wyposażeniu przed-

szkola. 

Pierwsze zajęcia z tego zakresu już się od-

bywają i aby je urozmaicić zorganizowano spotka-

nie z Policjantem, zaproszonym do przedszkola w 

Suchym Borze z Posterunku Policji w Ozimku. 

Starszy sierżant Zdzisław Przewoźnik został przez 

dzieci powitany piosenką pt. „Bądźmy uważni, 

bądźmy ostrożni”. Policjant rozmawiał z dziećmi 

nie tylko o bezpiecznym poruszaniu się po dro-

gach, ale także o bezpiecznym podróżowaniu. Po-

ruszył temat konieczności zapinania się pasami 

bezpieczeństwa, a także właściwego przewożenia 

dzieci przez rodziców na rowerze. Bajkowa postać  

- „Spongebog” z plakatu przyniesionego przez star-

szego sierżanta Przewoźnika pomogła dzieciom w 

lepszym zrozumieniu tematu, a ilustracje z plakatu 

w zabawny, a zarazem wyraźny sposób, pokazywa-

ły, jak nie należy się zachowywać ani na drodze ani 

w podróży. Spotkanie zakończyło się zabawą w 

ruch uliczny w ogrodzie przedszkolnym. W czasie 

zabawy wykorzystano znaki drogowe, sygnalizator 

świetlny i przejście dla pieszych. Na pożegnanie st. 

sierżant Przewoźnik wysłuchał wiersza pt. 

„Światła”, a także otrzymał od dzieci ilustracje 

przedstawiające pracę policjanta.  

  

BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE 

Lilianna Wicher 
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 Minione wakacje, zarówno w Publicznym 

Przedszkolu w Chrząstowicach, jak i Oddziale Za-

miejscowym w Suchym Borze, upłynęły pod zna-

kiem remontów. I w pierwszym i w drugim przy-

padku głównym miejscem dużych zmian, były 

kuchnie i zaplecze socjalne, gdyż przepisy HACCP 

wymusiły określone wymagania a zatem i działa-

nia. Wspomniane zabiegi bardzo przydały się 

obiektom, ponieważ nigdy nie przeżyły takiego re-

montu, nie licząc usuwania awarii i drobnych mo-

dernizacji. 

 

 Prawdziwego renesansu doczekały się nie 

tylko instalacje, sufity, ściany, podłogi, itp., a także 

zaprojektowane przez specjalistyczną firmę, profe-

sjonalne wyposażenie z zgodne z zalecanymi  sane-

pidu. 

 Jednak na remoncie części kuchennej i so-

cjalnej nie poprzestaliśmy. Od dawna brakowało 

pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli. Na ten 

cel postanowiliśmy zaadoptować jedno                              

z pomieszczeń magazynowych. Dzięki przychylno-

ści włodarzy, a także Pani Skarbnik Gminy oraz 

przy olbrzymim wsparciu Pani Kierownik Referatu 

Oświaty - pomysł udało się zrealizować. 

  Z kolei Rozporządzenie MEN o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka niejako wymusiło 

na nas następne działania. Realizację w znacznym 

stopniu wspomogły fundusze unijne, dzięki którym 

zmodernizowaliśmy przestrzenny hol, dzieląc go 

na szatnię i kącik terapeutyczny. Z kącika korzysta-

ją głównie dzieci o zaburzonym rozwoju, uczestni-

cząc w zajęciach terapeutycznych.  

 Monitorując wspieranie potrzeb wynikają-

cych z diagnozy rozwoju dziecka, a także potrzeb 

postulowanych przez nauczycieli, przystąpiliśmy 

do zaadoptowania pomieszczenia gospodarczego 

na gabinet logopedyczny. Tym razem remont oraz 

wyposażenie szatni sfinansowane zostały ze środ-

ków zgromadzonych przez Radę Rodziców. 

 Nasze plany remontowe wybiegają w prze-

szłość. Chcemy po raz kolejny sięgnąć po środki 

unijne i przeprowadzić termomodernizację budyn-

ku. Czy nam się uda? Czas zweryfikuje nasze ma-

rzenia. 

 

 Helena Staniszewska 

CZAS NA ZMIANY 

Daria Pawlak 

NOWE TARYFY ZA ODPROWADZANIE WODY I ŚCIEKÓW 

Zgodnie z art. 24 ust. 8  ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. Nr 

72, poz. 747), z dniem 01.01.2011 r. wprowadza 

się następujące taryfy: 

 1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Chrząstowice: oferta złożona przez 

Aqvador Sp. z o.o, Dębska Kuźnia: 

– wysokość opłaty za 1 m3 wynosi 2,55 

zł netto, opłata abonamentowa 2 zł/miesiąc.                                        

2. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

oferta złożona przez WiK Sp. zo.o, Opole: 

 I grupa – ścieki bytowe- wysokość opłaty 

wynosi 6,14 zł netto; 

 II grupa – ścieki przemysłowe – wysokość 

opłaty wynosi 5,60 zł netto 

za jeden okres rozliczeniowy. 
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PROJEKTY UNIJNE W OŚWIACIE W LATACH 2010/2011 

We wszystkich przedszkolach funkcjonujących na 

terenie gminy Chrząstowice dobiega końca realiza-

cja projektu unijnego pn.” Cudowne przedszkole”, 

który realizowany jest  od stycznia do grudnia 2010 

roku. 

W ramach powyższego projektu we wszystkich 

naszych przedszkolach zrealizowanych zostało 15-

73 godzin dodatkowych zajęć takich jak: zajęcia 

logopedyczne, terapeutyczne, rytmiczne, języka 

angielskiego, taneczne, plastyczne, korekcyjne. 

Każde przedszkole zorganizowało dodatkowo wy-

cieczki do ZOO w Opolu, Teatru Lalki i Aktora 

oraz inne ciekawe wycieczki edukacyjne. 

Za kwotę 8930,00 zł zostały zakupione do wszyst-

kich przedszkoli pomoce i materiały dydaktyczne. 

W przedszkolach Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni 

i w Dańcu o jedną godzinę dziennie został wydłu-

żony czas pracy, co w trakcie całego trwania pro-

jektu wyniosło 618 godzin. Dzięki wydłużeniu cza-

su pracy przedszkoli 12 matek mogło powrócić do 

pracy zawodowej. 

W ramach projektu zostały zatrudnione osoby prze-

widziane do realizacji projektu tzn. nauczyciele 

oraz personel pomocniczy z każdego przedszkola. 

W związku z prowadzeniem projektu pn.” Cudow-

ne przedszkole” dzieci w wieku lat od 3-5 otrzyma-

ły jeszcze lepsze przygotowanie do edukacji szkol-

nej, nabyły umiejętności pracy w zespole, nabyły 

podstawowe umiejętności posługiwania się języ-

kiem obcym oraz nastąpiło niwelowanie wad wy-

mowy, postawy,  jak również problemów natury 

psychologicznej. 

Budżet poszczególnych przedszkoli przedstawia się 

następująco: 

- Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach - 54-

 750,00 zł, 

- Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze  - 25-

 100,00 zł, 

- Oddział przedszkolny przy PSP w Dębiu – 26-

 280,00 zł, 

- Publiczne Przedszkole w Dańcu – 40 010,00 zł, 

- Publiczne Przedszkole w Dębskiej Kuźni – 53-

 860,00 zł. 

Całkowity koszt projektu wyniósł:  200 000 ,00 zł 

 

Elżbieta Kaliszan  

Kierownik Projektu 

Podsumowanie realizacji projektu pn. „ Moja szkoła- miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam” 

POKL/9.1.1-16-049/09 

Podsumowanie realizacji projektu pn. „ Cudowne przedszkole” 

POKL/9.1.1-16-020/2009 
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W 2010 roku -od stycznia do grudnia - we wszystkich 

szkołach podstawowych i w gimnazjum na terenie 

gminy Chrząstowice realizowano projekt pn. „Moja 

szkoła- miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam”. 

Wszyscy uczniowie uczestniczyli w dodatkowych 

zajęciach, takich jak: zajęcia socjoterapeutyczne, koła 

zainteresowań z matematyki,  języków obcych, zaję-

cia informatyczne, przyrodnicze, przedsiębiorczości, 

ponadto uczniowie uzyskali wsparcie psychologiczno

-pedagogiczne. 

W ramach projektu zostało zrealizowane doradztwo 

edukacyjno- zawodowe poprzez wyjazdy do szkół 

ponadgimnazjalnych, na wystawy plastyczne, do te-

atru oraz do zakładów pracy. 

Celem powyższego projektu było wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, zdobycie 
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DZIEŃ SENIORA W CHRZĄSTOWICACH 

 Spotkanie Seniorów z Chrząstowic, Niwek      

i Lędzin odbyło się 7 grudnia br. w Szkole Podsta-

wowej w Chrząstowicach.  

Wystrój, tematyka występów oraz wspólny śpiew 

kolęd zadecydowały o jego świątecznym charakte-

rze. Uczniowie chrząstowickiej szkoły przygotowa-

li występy w języku polskim, niemieckim i angiel-

skim, zaprezentowali swoje umiejętności gry na 

instrumentach oraz wokalne. Nie zabrakło też ak-

centów lokalnych – Zespól Kółka Regionalnego 

działający przy Gimnazjum w Dębskiej Kuźni do 

akordeonowego akompaniamentu wyśpiewał ludo-

we piosenki. Na zakończenie dzieci wręczyły 

wszystkim gościom własnoręcznie wykonane 

ozdoby świąteczne. W organizację spotkania               

Seniorów włączyli się rodzice uczniów, którzy 

przygotowali poczęstunek.  

 

Grudniowe spotkanie Seniorów w Publicznej Szko-

le Podstawowej było już szesnastym z kolei. 

 Anna Kurc 

Elżbieta Kaliszan  

Kierownik Projektu 

przez uczniów dodatkowej wiedzy i umiejętności, 

przygotowanie młodzieży do wyboru szkoły i zawo-

du, nabycie postawy przedsiębiorczości, rozwinięcie 

uzdolnień językowych, umiejętności związanych                 

z obsługą komputerów. Ważne miejsce w programie 

projektu zajęły zajęcia niwelujące agresję wśród mło-

dzieży czy nadpobudliwość. Prowadzenie dodatko-

wych zajęć miało na celu nabycie przez uczniów na-

wyku aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego 

czasu, nie tylko przed telewizorem czy monitorem 

komputera. Dzięki bardzo ciekawym zajęciom zaist-

niała możliwość wskazania młodzieży atrakcyjnych 

form zatrudnienia oraz  spędzania wolnego czasu. 

Zajęcia, które odbywały się w ramach projektu mogły 

przyczynić się do powzięcia decyzji o kontynuowa-

niu nauki i podjęciu pracy na terenie całego kraju.  

Wszystkie zajęcia prowadzone były  przez nauczycie-

li zatrudnionych w poszczególnych szkołach. 

 W ramach projektu zostały zakupione materiały do 

prowadzenia zajęć, sprzęt komputerowy, magnetofo-

ny i odtwarzacze CD. 

Budżet poszczególnych jednostek przedstawia się 

następująco: 

PSP Chrząstowice – 92 092,00 zł,  

PSP Dębie – 54 578,00 zł,  

ZSP Nr 1 w Dańcu – 64 101,00 zł, 

ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni – 107 149,00 zł. 

Całkowity koszt projektu to wartość 317 920,00 zł 
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ARTYSTYCZNIE W SUCHYM BORZE 

 Projekt „Zmieniam, więc zostaję” realizowa-

ny w Suchym Borze od września br. dobiegł końca. 

Cykl warsztatów artystycznych zakończyła wysta-

wa prac uczestników zajęć w Galerii ZPAP Pierw-

sze Piętro przy ul. Krakowskiej 1 w Opolu. Pod-

czas warsztatów uczestnicy m.in. odwiedzili Gale-

rię sztuki Współczesnej w Opolu oraz Izbę Muzeal-

ną w Dańcu, kręcili film, sprayami i farbami malo-

wali "strefę wolnego wyrażania myśli śląskiej                 

i polskiej w Gminie Chrząstowice" oraz  piekli    

artystyczne pierniki. 

 Pomysłodawczynią  

i prowadzącą projekt była 

Lucilla Kossowska. Wy-

stawa prac uczestników 

artystycznych warsztatów 

czynna będzie do 6 stycz-

nia 2011 r. Więcej infor-

macji oraz galeria zdjęć 

znajduje się na stronie 

www.chrzastowice.pl w 

zakładce „Oświata” –

Projekt „Zmieniam, więc 

zostaję”. 

Anna Kurc 

 Od października do grudnia w Klubie Samo-

rządowym w Chrząstowicach odbywał się kurs ję-

zyka niemieckiego. Była to trzecia edycja cyklu 32 

zajęć organizowanych przez Zarząd Gminny TSKN 

Chrząstowice przy współpracy z kołami DFK.       

Poprzednie dwa kursy odbyły się w Lędzinach             

i w Dębiu. W obecnej edycji uczestniczyło osiem 

osób z terenu Gminy Chrząstowice oraz dwie z 

Gminy Komprachcice. Członkowie Mniejszości 

Niemieckiej płacili 80 zł, pozostali - 100 zł za cały 

kurs. Zajęcia zostały dofinansowane przez Konsu-

lat Niemiecki w Opolu. Lekcje prowadziła Sylwia 

Michala, nauczycielka języka niemieckiego w Ką-

tach Opolskich. Zarząd Gminny TSKN w Chrzą-

stowicach zapowiada kontynuację kursu. Informa-

cje na ten temat ukażą się na stronie internetowej 

gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl. 

KURS NIEMIECKIEGO 

Anna Kurc 
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POŻAR W DAŃCU 

 Rankiem 5 grudnia br. w Dańcu zapaliły się 

zabudowania gospodarcze u Pana Gintera Jaxy. 

Przez wiele godzin pożar gasiło kilkanaście zastę-

pów straży pożarnej. Jeden budynek spłonął całko-

wicie, drugi częściowo. Spłonęło też bydło, trzoda, 

siano i słoma. 

fot.. www.ratownictwo.opole.pl 

 

 Mieszkańcy Dańca i okolicznych wiosek 

wspomagali poszkodowanych zarówno podczas 

pożaru jak i po nim, porządkując zgliszcza oraz 

udzielając pomocy materialnej.  

  Odbudowa wiąże się z dużymi kosztami w 

związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc fi-

nansową do wszystkich, którzy mogą i chcą wes-

przeć poszkodowanych. Wpłat można dokonywać 

bezpośrednio na konto poszkodowanych: BS w Le-

śnicy oddział w  Chrząstowicach, nr konta: 83 8907 

1063 2008 7007 4639 0001. 

fot.. www.ratownictwo.opole.pl 

 

 Za wszelką okazaną pomoc wszystkim stra-

żakom, mieszkańcom Gminy Chrząstowice i innym 

ofiarodawcom bardzo dziękujemy. 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

„Dziękować to doceniać cudzą pomoc, gest i  dobre słowo” 
 

 

Serdecznie dziękuję Strażakom oraz Wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli                             

w gaszeniu pożaru mojego gospodarstwa za okazaną pomoc,     

wsparcie materialne i duchowe. 

 

Ginter Jaxy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębskiej Kuźni posia-

da do zbycia po atrakcyjnej cenie pustaki typu 

Porotherm 25 AKU 250 x 373 x 238 służące do 

wykonania ścianek akustycznych o grubości 25 cm 

i współczynniku Rw=60 dB. Drążenia i kieszenie 

pustaków do wypełnienia zaprawą cementowo – 

wapienną w ilości 170 l/m². Masa 1 pustaka ok. 12 

kg, zużycie na 1 m² - 10,7 szt, kla-

sa wytrzymałości 10. Pustaki pa-

kowane po 60 szt. znajdują się na 

paletach. Telefon kontaktowy : 

669-492-107 

OGŁOSZENIE 

Florian Ciecior 

Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice 
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KOMUNIKATY W SPRAWIE DOWODÓW OSOBISTYCH 

Zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym każdorazowo skutkuje koniecznością wymiany do-

kumentu (np. po zmianie adresu, czy zmianie nazwiska po zawarciu małżeństwa). 

Wniosek o wymianę musimy złożyć do 14 dni od daty zmiany danych (czyli od daty wymeldowania czy 

daty ślubu). 

Niezłożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego skutkuje unieważnieniem dokumentu z nieaktualnymi 

danymi przez Urząd Gminy w terminie 3 miesięcy od daty zmiany danych. Na przykład: 

– wymeldowanie z dotychczasowego adresu nastąpiło 5 stycznia: adres w dowodzie stał się nieaktualny – 

dokument zostanie unieważniony 5 kwietnia; 

– zawarcie małżeństwa nastąpiło 14 lutego, związana z tym zmiana nazwiska spowodowała nieaktualność 

danych w posiadanym dokumencie tożsamości – dowód zostanie unieważniony 14 maja. 

Dane o unieważnionych dokumentach znajdują się w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnio-

nych dowodów osobistych; dostęp do zawartych tam informacji mają m.in. policja, banki, straż graniczna 

czy urzędy skarbowe. 

Jeżeli dokument z nieaktualnymi danymi nie zostanie wymieniony w terminie i będzie unieważniony przez 

Urząd Gminy, może wystąpić problem z wyjazdem za granicę czy też załatwieniem sprawy w banku. 

PAMIĘTAJMY O WYMIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Z NIEAKTUALNYMI DANYMI W 

TERMINIE 14 DNI OD DATY ZMIANY! 

 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego unieważnieniem w momencie zgłaszania utraty – 

jest to nieodwracalne. Zgłaszając utratę dowodu osobistego należy pamiętać, że konieczne jest złożenie 

wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. 

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne. 
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

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 czy-

tania, niezbędne do porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych, w podróży, podczas spotkań towarzyskich 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 postaci. 

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. 

 

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 

 

http://www.ieps.com.pl
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NASI JUBILACI 

Pary obchodzące złoty jubileusz małżeństwa 

Hildegarda i Helmut Michen z Suchego Boru Eryka i Herbert Skiba z Dębskiej Kuźni 

 W ostatnim półroczu 2010 roku jubileusze urodzin obchodziły: Emilia Kopyto z Chrząstowic –            

96 lat, Anna Loch z Dębia – 90 lat,  Maria Mateja z Chrząstowic – 91 lat, Gertrud Szolc z Chrząstowic –   

91 lat, Hedwig Wojtynek z Dańca – 92 lata, Franziska Klyk z Dębskiej Kuźni – 92 lata. 

 

 

Dostojnym Jubilatom  

składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności  

oraz samych szczęśliwych dni 

Wójt, Zastępca Wójta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Rada Gminy oraz pracownicy samorządowi 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

Od lewej stoją:  Waltrauda i Jerzy Bartocha z Dębskiej Kuźni, Zofia i Jerzy Kochanek z Chrząstowic,       

Marta i Teofil Cichoń z Suchego Boru, Bernadeta i Hubert Kulik z Suchego Boru, Elżbieta i Paweł                 

Brzezinka z Dębskiej Kuźni, Helena i Herbert Wysada z Falmirowic 

Od lewej siedzą: Małgorzata i Jerzy Popanda z Chrząstowic, Urszula i  Wrzeciono z Falmirowic 
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Październik 

Listki nabierają koloru złotego. Matka przyroda 

pokazuje na całe swoje piękno. W sadach zbieramy 

szlachetne owoce, w ogrodach – ostatnie warzywa: 

„Na św. Franciszka już z pola nic nie zyska”.            

„O św. Placydzie babie lato idzie” - ranne mgły 

długo nie przepuszczają słońca, ale za to później 

ono pokazuje świat przepiękny. Las ubiera się w 

cudowną kolorową szatę, jest ciepło i przyjemnie. 

Krótki jest j już jednak dzień i słońce świeci zaled-

wie trzy albo cztery godziny. Z kwiatów pozostały 

jeszcze róże i kwiaty zmarłych – przecudne chry-

zantemy. „Święta Urszula, Kordula, dzieci do pie-

ca przytula a na świętego Szymona babie lato       

kona”. 

Listopad 

„Koło wszystkich świąt się to baje śnieg pląt”. Li-

stopad pozbawia drzewa listków i owoców. Mgły, 

deszcze i zimne wiatry, a nieraz i śnieg, triumfują 

w tym miesiącu. Na samym początku listopada za-

pala się tysiące świec na ozdobionych grobach na-

szych bliskich. Na Wszystkich Świętych, jeśli     

ziemia krzepła, cała zima będzie ciepła. Pola są 

puste, jeśli jednak pogoda dopisuje - ludzie wyra-

biają sobie drzewo w lesie, bo „jak we Wszystkich 

Świętych słotno, będzie o drzewo markotno”. Do-

brze, że „na Świętego Marcina najlepsza gęsina”. 

Ze smutkiem rozpoczęty listopad pozostaje taki aż 

do końca, a już przynajmniej do św. Katarzyny, bo 

„święta Katarzyna adwent zawiązała”. Tęsknimy 

więc w tym miesiącu za ciepłym i słońcem.  

Grudzień 

„Grudzień ziemię grudzi i izbetki studzi”. Ostatni 

miesiąc w roku od zawsze był miesiącem magicz-

nym w wierzeniach ludu wiejskiego. Duchy dobre    

i złe w nocach tego miesiąca walczą ze sobą. Czło-

wiek zmęczony całoroczną pracą, odpoczywa i my-

śli nad tym, co osiągnął. Czasu ma dużo, więc     

obserwuje przyrodę i wróży jaka będzie pogoda w 

roku przyszłym. „Święta Barbara po lodzie, Boże 

Narodzenie po wodzie”. Nie musi tak być, że „Na 

świętego Mikołaja zdejmuj koła”, bo grudzień jest 

niekiedy bardzo ciepły. Nie ma jednak zielonej tra-

wy ani kwiatów. Pozostaje nam tylko las iglasty, 

który w huraganowym zmaganiu z żywiołem, czy 

zasypany zwalistym śniegiem w zaklętej ciszy do 

nas przemawia. „Na św. Ambroży pojawiają się 

mrozy”. Magiczne dni rozpoczynają się od św. Łu-

cji. Od tych dni przychodzi światło z ciemności. 

Dzień jest już dłuższy o „kurzą stopkę”. A my, lu-

dzie, z wielką nadzieją wstępujemy w ten nadcho-

dzący, ale jakże dla nas tajemniczy, Nowy Rok. 

 

Z KRONIK PANA KONRADA 

Konrad Mientus 

BARWY MIESIĄCA 

Konrad Mientus, kustosz Regionalnej Izby Śląskiej 

w Dańcu, pasjonat i znawca naszej lokalnej historii, 

został wyróżniony statuetką Opoliensi Arte Laure-

ato. Nagroda ta przyznawana jest przez Marszałka 

Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dzie-

dzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnia-

nia i ochrony kultury Śląska Opolskiego. Konrad 

Mientus znalazł się wśród dwunastu animatorów      

i twórców kultury z całego województwa. Uroczy-

stość wręczenia nagród odbyła się 14 listopada br. 

w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Gratu-

lacje w związku z otrzymaniem nagrody złożyli 

Panu Konradowi m.in. Danuta Jazłowiecka, po-

słanka do Parlamentu Europejskiego oraz Norbert 

Rasch, przewodniczący TSKN na Śląsku Opol-

skim. My również gratulujemy wyróżnienia. Ży-

czymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości w dalszej 

pracy na rzecz upowszechniania śląskiej kultury              

i historii, a za dotychczasową pracę serdecznie 

dziękujemy. 

KONRAD MIENTUS WYRÓŻNIONY  

Anna Kurc 
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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 

 

ŚLUSARSTWO USŁUGOWE 

MARIAN JAKUBCZYK 

 

Daniec, ul. Dąbrowicka 36 

tel. 77 4219-331 

tel. Kom. 608-284-196 

 
OFERUJEMY: 

- remonty sprzętu rolniczego i leśnego,      

przyczep, rozrzutników, ratotilerów itp. 

- stawianie wiat 

- bramy, furtki, balustrady 

- wyrób tralek płotowych i balkonowych 

- ogrodzenia drewniane 

- usługi spawalnicze 

- piaskowanie, malowanie 
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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.  

ZapraszamZapraszam  

tel. 506 528 595tel. 506 528 595  

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  

-  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 
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SALONIK FRYZJERSKI 

„KAROLINA” 

oraz zabiegi kosmetyczne 

Chrząstowice, ul. Dworcowa 28 

 Czynne: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-14.00 

Usługi fryzjersko-kosmetyczne na telefon, w domu klienta 

Fryzjer tel. 505417834 

Kosmetyczka tel. 661702025 

Super promocje!!! 

ZAPRASZAMY 

 

 

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

Tel. 77 421 – 96- 67, 512 474 584 

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!!! 

ZAPRASZAMY 
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organizujemy 

 UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE,  PRZYJĘCIA RODZINNE,  

WESELA, KOMUNIE, BANKIETY, STYPY  ORAZ  

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 2010/2011 

 
 

 

 

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

Prowadzimy PUNKT WYMIANY BUTLI GAZOWYCH 

 Bar "CENTRUM" 
 Paweł Duda  
 Chrząstowice 
 ul. Ozimska 8 
 46-053 Chrząstowice 
 tel. 0-77/ 4219 064   
 Kom. 501036324 W  weekend serwujemy obiady i kolacje 

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

mailto:ug@chrzastowice.pl

