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INWESTYCJE W GMINIE  

 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany jest do 

urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie 

tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazywana w ramach tego podatku 

wpływa więc na poprawę jakości życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, 

z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej 

gminie. 

 Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnóstwa czasu. 

Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej               

Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych np. miejsca zamieszkania w II 

Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub 

załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

APEL DO MIESZKAŃCÓW  

Małgorzata Jagos 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy 

drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny” 

 W kwietniu br. została zakończona realizacja 

zadania pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 

przy drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny” 

w ramach projektu partnerskiego z siedmioma gminami 

z powiatu opolskiego pn.: „Budowa infrastruktury pie-

szo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II 

oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Le-

win Brzeski”. W ramach projektu wybudowano łącznie 

1,66 km ścieżek rowerowych (0,88 km ścieżek wybu-

dowano w miejscowości Suchy Bór oraz 0,78 km ście-

żek wyznaczono na poszerzonej w ramach projektu 

drodze powiatowej poza terenem zabudowanym na 

trasie Suchy Bór – Lędziny). Wykonano także oświe-

tlenie z latarniami typu LED poza terenem zabudowa-

nym oraz wymieniono oprawy typu LED 

w miejscowości Suchy Bór. Ponadto powstał parking 

Park & Ride oraz Bike & Ride przy stacji PKP 

w Suchym Borze składający się m.in. z wiaty rowero-

wej na 12 rowerów, z czterech miejsc postojowych dla 

samochodów, w tym jedno miejsce przeznaczone dla 

osoby niepełnosprawnej; MOP rowerowy w centrum 

wsi, a także parking Bike & Ride przy cmentarzu. Cała 

inwestycja jest wartości ok. 2,2 mln zł., z czego ok. 1,6 

mln zł Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 

3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji                 

Opolskiej. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej 

w Chrząstowicach” 

 W marcu podpisano umowę z wykonawcą robót 

budowlanych na realizację inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej w 

Chrząstowicach”. W I etapie robót planuje się przebu-

dowę drogi na odcinku 155 m (od strony ulicy Ozim-

skiej) oraz na odcinku 125 m (od strony ul. Kotorskiej). 

W ramach zadania przewidziano m.in. wymianę kon-

strukcji drogi, poszerzenie jezdni, uzupełnienie odwod-

nienia oraz częściowe wykonanie chodnika. Termin 

realizacji przebudowy drogi został wyznaczony na sier-

pień 2019 r. Na jej realizację Gmina Chrząstowice po-

zyskała dofinansowanie w ramach programu rządowe-

go ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki Wojewódz-

twa Opolskiego pn.: „Fundusz Dróg Samorządowych”. 

„Termomodernizacja budynku klubu samorządo-

wego z remizą OSP w Chrząstowicach” 

 W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą 

robót budowlanych na realizację inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja budynku klubu samorządowego  

z remizą OSP w Chrząstowicach”, w ramach której 

zostanie wykonanych kilka zadań termomodernizacyj-

nych, m.in.: ocieplenie podłóg i stropu oraz ścian             

zewnętrznych, wymiana drzwi, okien oraz bram gara-

żowych OSP, montaż kotła na pellet, montaż na dachu 

paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji zgodnie            

z umową to październik 2019 r. Gmina Chrząstowice 

pozyskała na realizację w/w projektu dofinansowanie    

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego              

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddzia-

łanie 3.2.2. Efektywność Energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej. 

 W trakcie realizacji jest jeszcze kilka inwestycji 

realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020: 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dąbrowice”,  

- „Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywno-

ści ruchowej na szlakach rowerowych Gminy 

Chrząstowice”,  

- „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w 

Gminie Chrząstowice poprzez zagospodaro-

wanie terenów zdegradowanych”. 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 
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 9 stycznia 2019 r w Urzędzie Gminy Chrząstowi-

ce podsumowano kadencję sołtysów i rad sołeckich              

w latach 2014-2018. Wójt Florian Ciecior podziękował 

sołtysom za ich działalność i zaangażowanie w życie 

sołectw oraz realizację przedsięwzięć i inwestycji              

w ramach funduszu sołeckiego i nie tylko. Na zakoń-

czenie, wójt wraz ze swoją zastępczynią Darią Pawlak 

oraz Przewodniczącym Rady Gminy Chrząstowice 

Krzysztofem Warzechą wręczyli sołtysom gratulacje            

i upominki.  

W styczniu i lutym 2019 r. odbyły się we wszyst-

kich 9 sołectwach gminy Chrząstowice zebrania wiej-

skie, podczas których mieszkańcy, w głosowaniu taj-

nym, wybrali swoich włodarzy. 

Chętnych do walki o mandaty sołtysów w gminie 

Chrząstowice nie było zbyt wielu. Aż w 8 na 9 miej-

scowości mieliśmy do czynienia z głosowaniem tylko 

na 1 kandydata. Jedynie w sołectwie Suchy Bór o funk-

cję sołtysa walczyło 2 kandydatów. Wprawdzie w miej-

scowości Falmirowice również zgłoszono kontrkandy-

datkę na sołtysa, jednak mimo, iż wyraziła ona zgodę 

na kandydowanie, nie mogła konkurować z dotychcza-

sowym sołtysem wsi, ponieważ nie figurowała w sta-

łym rejestrze wyborców prowadzonym przez gminę 

Chrząstowice. 

W wyniku wyborów sołtysów i rad sołeckich 

w poszczególnych sołectwach, zmiana włodarza wsi 

nastąpiła tylko w jednym przypadku, tj. w przypadku 

sołectwa Dębie, gdzie poprzedni sołtys - Krzysztof 

Rogowski nie wyraził zgody na dalsze kandydowanie, 

a nowym sołtysem wybrany został Konrad Wójcik – 

były radny, aktywny społecznik i przedsiębiorca.           

W pozostałych miejscowościach dotychczasowi sołtysi 

zdecydowali się na kandydowanie w wyborach na           

kolejną kadencję i wybory te wygrali. 

CHRZĄSTOWICE 

Sołtysem Chrząstowic została wybrana ponownie 

Elżbieta Bakanowicz. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Elżbieta Bakano-

wicz, Mateusz Blaik, Beata Gabrielczyk-Sordoń,          

Gabriela Grzesik, Anna Muskala, Barbara Szczęsny, 

Justyna Wieszołek  

DANIEC 

Sołtysem Dańca został wybrany ponownie               

Tadeusz Dynowski. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Anna Bannert, 

Tadeusz Dynowski, Łukasz Glensk, Marek Joniec,  

Joachim Polok, Mateusz Polok, Krzysztof Schmidt, 

Piotr Zienc, Karol Zienć 

DĄBROWICE 

Sołtysem Dąbrowic został wybrany ponownie 

Mateusz Walecko. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Piotr Adamiec, 

Henryk Kurc, Waldemar Skrzypczyk, Mateusz               

Walecko, Piotr Wierszak 

DĘBIE 

Sołtysem Dębia został wybrany Konrad Wójcik. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Sebastian Buhl, 

Małgorzata Graczyk, Krzysztof Jonietz, Justyna Kurc, 

Gabriela Mularczyk, Konrad Wójcik 

DĘBSKA KUŹNIA 

Sołtysem Dębskiej Kuźni został wybrany                   

ponownie Mirosław Żurek. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Andrzej Brzezina, 

Jolanta Fink, Grzegorz Nowak, Michał Sawlik, Jolanta 

Sobek, Wioletta Szwuger, Mirosław Żurek 

FALMIROWICE 

Sołtysem Falmirowic został wybrany ponownie 

Piotr Zasuwa. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Mateusz Puzik, 

Tomasz Skowronek, Róża Staffa, Tomasz Słotwiński, 

Piotr Zasuwa 

LĘDZINY 

Sołtysem Lędzin została wybrana ponownie Irena 

Gondro. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Ernest Duda,  

Irena Gondro, Piotr Kinder, Przemysław Misiurski, 

Urszula Szczecińska 

NIWKI 

Sołtysem Niwek została wybrana ponownie            

Teresa Pasoń. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Adela Czyrnia, 

Jerzy Furykiewicz, Bożena Palmer, Teresa Pasoń,           

Brygida Szmidt 

SUCHY BÓR 

Sołtysem Suchego Boru został wybrany ponownie 

Andrzej Nowak. 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Grzegorz              

Biliński, Aneta Grzegocka, Krystyna Jaroch, Andrzej 

Nowak, Dawid Ozimek, Joanna Piłat, Janusz Sowa, 

Katarzyna Warzecha 

Nowo wybranym sołtysom i radom sołeckim  

gratulujemy społecznego zaufania i poparcia jakim 

obdarzyli ich mieszkańcy. Przed nimi nowe oczekiwa-

nia i nowe wyzwania. Życzymy wielu sukcesów,       

wytrwałości w pracy na rzecz samorządu i mieszkań-

ców, a przede wszystkim skuteczności w realizacji  

zamierzonych planów, znakomitych relacji z mieszkań-

cami wsi i przedstawicielami lokalnych środowisk, 

wielu pomysłów, wizji rozwoju sołectw, energii do 

działania i entuzjazmu w pracy na najbliższe lata. 

Niech podejmowany wysiłek napawa nadzieją, że           

mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy 

potrafią troszczyć się o wspólne dobro. 

Grażyna Fila 

WYNIKI WYBORÓW  

SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
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Joanna Wawrzyniak 

 Od początku marca 2019 r. w Klubie Samorzą-

dowym w Chrząstowicach odbywają się zajęcia dla 

osób w wieku 50+ (na czas remontu przenieśliśmy się 

do sali w hali sportowej w Chrząstowicach).  

 W każdy czwartek od godz. 10.00 do 12.00 
zapraszamy osoby, które mają wolne dwie godziny, by 

spędzić je w towarzystwie innych. Podczas spotkań 

poznajemy siebie samych i siebie nawzajem: zdążyli-

śmy już sprawdzić co znaczą nasze imiona, skąd je 

mamy i czy nam z nimi dobrze. Wspominamy dzieciń-

stwo, analizujemy skojarzenia i pierwsze wspomnienia. 

Będziemy ćwiczyć umysł i pamięć przypominając  

sobie najodleglejsze wydarzenia z naszego życia, opi-

sywać ważne chwile uwiecznione na starych fotogra-

fiach, budować historie swoich rodzin, by móc przeka-

zać je dalej lub zachować tylko dla siebie. 

 Spotkania są zbyt krótkie, by się zmęczyć,             

spędzamy  je w miłej atmosferze i w dobrym towarzy-

stwie stałych mieszkańców i tych, którzy mieszkają tu 

od niedawna. Powstaje bardzo wartościowa grupa, do 

której zapraszamy! 

 

TERMOMODERNIZACJA KLUBU W CHRZĄSTOWICACH 

Wiktoria Fedunik-Szydełko 

 Informujemy mieszkańców gminy i organizacje 

pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy, 

że z uwagi na przeprowadzaną termomodernizację 

obiektu Klubu Samorządowego w Chrząstowicach od 

10 kwietnia do 30 września 2019 r. nie będzie możli-

wości wynajęcia w/w obiektu w celu organizacji    

zajęć, imprez, przyjęć rodzinnych itp.  

       Równocześnie informujemy, że w tym okresie 

istnieje możliwość wynajęcia sali (zamiennie)                 

w klubach i świetlicach wiejskich w miejscowościach: 

Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowi-

ce, Lędziny i Suchym Bór.  

Danuta Kampa, Anna Kurc 

 Serdecznie zapraszamy na IV Taneczne Mistrzostwa 

Województwa Opolskiego „Czasem zakręceni”, których 

organizatorem jest Gmina Chrząstowice wraz ze Stowarzy-

szeniem Kalejdoskop. Wydarzenie będzie miało miejsce            

w dniach 15-16 czerwca 2019 r. w hali sportowej w Chrzą-

stowicach. Turniej przeznaczony jest dla zespołów niezrze-

szonych w ogólnopolskich organizacjach tanecznych, mini-

formacji, duetów, a także dla solistów. Przewidujemy              

następujące konkurencje taneczne: taniec ludowy, disco 

dance, show dance, taniec współczesny, cheerleaders, jazz 

dance, modern, balet, art dance, hip-hop oraz inne formy 

tańca. Celem imprezy jest popularyzacja różnych form tanecznych, konfrontacja dorobku artystycznego solistów, 

duetów i zespołów tanecznych, nawiązanie współpracy między instruktorami, choreografami i uczestnikami, wy-

miana doświadczeń oraz integracja środowiska tanecznego, kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem 

ludowym oraz promocja zespołów działających na terenie woj. opolskiego.  

 Pierwsza edycja turnieju miała miejsce 4 czerwca 2016 r. Drugi, dwudniowy już turniej odbył się w dniach 

10-11 czerwca 2017 r. W zeszłym roku turniej taneczny miał miejsce w dniach 16-17 czerwca. Turniej „Czasem 

zakręceni” od początku cieszy się wielkim powodzeniem. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja cieszyć się będzie 

jeszcze większym zainteresowaniem i powodzeniem. Wszystkie informacje na temat turnieju znajdziecie na fanpage 

turnieju na facebooku: www.facebook.com/czasemzakreceni, a także na stronie internetowej www.chrzastowice.pl 

w menu górnym „Czasem zakręceni”. Do zobaczenia! 

AKTYWNY SENIOR W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Od kwietnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. 

przeprowadzane będą prace w ramach zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej              

w Chrząstowicach”, mające na celu poprawę komuni-

kacji i bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz stanu tech-

nicznego nawierzchni. W ramach I etapu prac, na                    

odcinku 155 m od strony ul. Ozimskiej oraz na odcinku 

125 m od strony ul. Kotorskiej, zaplanowano m. in. 

wymianę konstrukcji drogi, uzupełnienie odwodnienia 

oraz budowę chodnika.  

W związku z tym wystąpią utrudnienia                     

w komunikacji zarówno pieszo - rowerowej jak i samo-

chodowej w obrębie przedmiotowej inwestycji.  

Powyższy termin jest terminem orientacyjnym 

i może ulec zmianie (o czym będą Państwo informowa-

ni na bieżąco). 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosi-

my o wyrozumiałość. 

REMONT UL. POLNEJ W CHRZĄSTOWICACH 

CZASEM ZAKRĘCENI PO RAZ CZWARTY 
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urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste 

E-dowód 

 Dowody wydawane po 4 marca 2019 r. (e-dowody) posiadają warstwę elektroniczną, czyli wbudowany,    

niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku. 

 E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową            

informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on również zapisany w kodzie                      

kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli zamierzamy skorzystać z elektronicznych funkcji              

e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby 

nieuprawnione. 

 Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo 

oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo,              

dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją             

publiczną i innymi podmiotami. 

- e-dowód umożliwia m. in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka 

identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) 

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu). 

 Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą             

wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli aktualnie po-

siadany dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go wymieniać. Proces wymiany dowodów będzie rozłożo-

ny na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna. 

 Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie 

od adresu zameldowania lub przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl). 

 Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość 

wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na 

zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcze-

śniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy 

błąd). 

 Rodzic, opiekun prawny lub kurator może wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. 

Zagubienie lub kradzież e-dowodu 

 Zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu można zgłosić w dowolnym urzędzie gminy lub w każdej 

chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl. Po skorzystaniu z tej e-usługi e-dowód zostanie unieważnio-

ny od razu. 

 Jeśli nie wiadomo gdzie jest e-dowód, ale mamy nadzieję, że jeszcze go znajdziemy, można go zawiesić na 

maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniemy zawieszenia, e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. 

Jeśli zaś w tym czasie cofniemy zawieszenie, e-dowód będzie znowu ważny.  Można również zrobić to w urzędzie 

gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl. Gdy skorzystamy z e-usługi, e-dowód zostanie zawieszo-

ny od razu. 

 Jeśli ukradziono nam e-dowód, zgłośmy to Policji. Nie trzeba już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie             

gminy. E-dowód zostanie unieważniony. 

 Pamiętajmy, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłośmy ten 

fakt nawet nie mając konta bankowego. Dzięki temu zadbamy o swoje bezpieczeństwo i ochronimy się przed                   

oszustami. 

 Do szybkiego zastrzeżenia dowodu niezbędne będzie założenie profilu zaufanego (na ePuap). Profil zaufany 

to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie. 

PIN i PUK 

 Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu                  

osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Kody te (w sposób podobny do tego znanego 

przy kartach do bankomatów) będzie można ustalić w urzędzie przy odbiorze dowodu albo później, w dowolnym 

momencie (lecz jedynie w urzędzie – nie będzie to możliwe np. w domu). 

 Przy odbiorze dowodu osobistego otrzymamy również kod PUK (o zastosowaniu podobnym do tego                 

w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo   

korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). 

 Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnio-

nym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie 

lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności. 

 W przyszłości e-dowód ma służyć do potwierdzania swojej obecności w placówkach służby zdrowia. Nowe 

dowody, oprócz tych samych funkcji co dotychczasowe, mają także m. in. umożliwiać przechodzenie przez bramki 

na niektórych lotniskach bez konieczności weryfikowania się przed odpowiednimi służbami. 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

http://www.obywatel.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/
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OGRZEWANIE, A SMOG 

 Świadczenia te przysługują wszystkim osobom 

zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść                 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisem-

nego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej 

porady. 

 Darmowych porad prawnych udzielają adwoka-

ci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – 

osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu 

świadczenia poradnictwa obywatelskiego. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie 

prawnym oraz o przysługujących jej uprawnie-

niach lub o spoczywających na niej obowiąz-

kach, w tym w związku z toczącym się postępo-

waniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu      

prawnego, lub 

 sporządzenie projektu pisma w sprawach, o któ-

rych mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism 

w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym, lub 

 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od 

kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomoc-

nika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, dorad-

cy podatkowego lub rzecznika patentowego 

w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz 

poinformowanie o kosztach postępowania i ry-

zyku finansowym związanym ze skierowaniem 

sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej                

działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia 

świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnie-

niach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz 

wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w 

tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu 

działania i pomoc w jego realizacji.  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje           

w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 

z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 

społecznego. 

Udzielanie porad odbywa się według kolejności               

zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Poza kolejno-

ścią przyjmowane są kobiety w ciąży. 

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy praw-

nej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy ano-

nimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę 

pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawie-

szonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem 

„OPINIE”. Opinie można również przekazać w do-

wolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu 

listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068  

Opole, mailem starostwo@powiatopolski.pl lub telefo-

nicznie pod nr 77 5415169.  
 Przypominamy, że w Dębskiej Kuźni, w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Wiejska 53,             

funkcjonuje nieodpłatny punkt pomocy prawnej.  

 Wykaz wszystkich punktów nieodpłatnej      

pomocy prawnej w powiecie opolskim znajduje się 

na stronie internetowej www.chrzastowice.pl                   

w zakładce „Urząd”. 

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

 Główną przyczyną smogu jest tak zwana niska 

emisja, czyli dym z indywidualnych kotłowni, w któ-

rych działają kotły na paliwa stałe, przede wszystkim 

węgiel. Emisja dużej ilości szkodliwych dla zdrowia 

pyłów jest spowodowana przede wszystkim niską 

sprawnością przestarzałych kotłów, ale także ich            

niewłaściwą obsługą wynikającą z braku wiedzy,          

a często też ze źle pojętego dążenia do oszczędzania na 

kosztach ogrzewania. 

 Zanieczyszczenie powietrza to także efekt              

wykorzystywania paliw niskiej jakości, a tym bardziej 

śmieci, czyli substancji, które nie nadają się do spalania 

w domowych paleniskach - na takie działanie nie            

powinniśmy pozostawać obojętni. 

 Najlepszym sposobem na pozbycie się smogu 

jest wymiana kotłów węglowych na urządzenia grzew-

cze zasilane innymi paliwami. Znaczna poprawa sytua-

cji powinna nastąpić także w wyniku wymiany przesta-

rzałych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne kotły 

niskoemisyjne 5 klasy i z odpowiednim certyfikatem. 

 Gmina Chrząstowice proponuje dofinansowania 

do wymiany istniejących systemów ogrzewania 

z paliwa węglowego na ekologiczne. Zgodnie z uchwa-

łą Rady Gminy Chrząstowice XXXII.249.2018 z dnia 

27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udziela-

nia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie 

powietrza (Dz. Urz. Z 2018 r. poz. 2029), przyznaje się 

dotację w wysokości: 

- 2.000,00 zł – w przypadku montażu nowego kotła; 

- 3.000,00 zł – w przypadku montażu pompy ciepła. 

 Dofinansowanie na wymianę węglowych kotłów 

c.o. na kotły ekologiczne można uzyskać również               

w Starostwie Powiatowym w Opolu, przy ul. 1 Maja 

29. Ponadto, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Opolu, przy ul. Krakow-

skiej 53, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”, udziela dofinansowania na wymianę              

starych pieców i kotłów c.o. oraz na termomoderniza-

cję budynków jednorodzinnych. Zachęcamy do korzy-

stania z dofinansowań i wymianę istniejących źródeł 

ciepła.   Jacek Trojan 

mailto:starostwo@powiatopolski.pl
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AKTYWNY KLUB 50+ 

 

 5 kwietnia 2019 r. w klubie wiejskim w Dębiu 

odbył się Gminny Konkurs Kroszonkarski. Powstały 

ślicznie ozdobione jajka. Przy okazji kultywowana jest 

piękna polska tradycja zdobienia jaj z okazji Świąt 

Wielkiej Nocy. Organizatorem wydarzenia była Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach.   

 Jury w składzie: Teresa Biernacka, Maria Kwie-

cińska i Edyta Cichoń przyznało następujące miejsca: 

Kategoria uczniowie szkoły podstawowej kl. I-III: 

I miejsce LABUSZ PATRYCJA 

II miejsce SWORA DOMINIKA 

III miejsce KULAS MARIA 

Wyróżnienie MISIURSKA KLARA 

Kategoria uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI: 

I miejsce FILA JAN 

II miejsce RINK NATALIA 

II miejsce WOJCZYK OLIVER 

Wyróżnienie: KULAS SARA, CEBULA SZYMON, 

STAFFA KINGA, GADULSKA DAGMARA 

Kategoria uczniowie szkoły podstawowej kl. VII-VII           

i gimnazjum: 

I miejsce WALRAT MARTA 

II miejsce  STĘPIEŃ WIKTORIA 

III miejsce CIECIOR ANNA 

Wyróżnienie CEBULA WANESSA 

 Zdjęcia z konkursu można zobaczyć                          

w „Aktualnościach” na stronie www.chrzastowice.pl 

oraz fanpage gminy na facebooku. Na kanale Chrząsto-

wice TV w serwisie youtube jest także dostępna relacja 

z wydarzenia.  

 

GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI 

 Mieszkanki Chrząstowic, Suchego Boru i Lę-

dzin chętnie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach 

sportowych z użyciem pierścieni wibracyjnych 

smovey. Dodatkową formą aktywizacji w Suchym Bo-

rze są ciekawe zajęcia realizowane przez aktywistki z 

funkcjonującego tam Klubu 50+. Panie organizują wy-

kłady i spotkania z pasjonatami historii czy poetami, 

projekcje filmów, a dodatkowo kurs florystyczny. 

Wszystkie te 

spotkania są do-

brym pretekstem 

do integracji, 

rozmowy, wy-

miany doświad-

czeń i poglądów. 

Życzymy nie-

słabnącego zapa-

łu, kreatywności 

i dalszej chęci do 

działania!  

Anna Kurc 

Anna Kurc 



 

 

 

 

Florian Ciecior, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
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KOLARSTWO PRZEŁAJOWE W FALMIROWICACH  

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na 

XXXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy 

Chrząstowice”, który odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. (niedziela)           

w Dębiu. Start i meta przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu, 

ul. Wiejska 18. O godz. 8.30 nastąpi otwarcie biura wyścigu. Wyścig 

poprzedzi występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. 

O 11.00 wystartują zawodnicy kat. Junior Młodszy. O 11.05  wystartu-

ją zawodnicy kat. Młodzik (start przy PSP Dębie). Na 11.06 zaplanowano wyścig młodzieży szkolnej (1km od stro-

ny lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni). O 12.10  odbędzie się wyścig przedszkola-

ków. O godz. 12.30 swój wyścig rozpocznie Elita/kat. U-23, natomiast o 12.35 - kat. Junior. O godz. 12.38  odbę-

dzie się wyścig VIP-ów (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni). Ogło-

szenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 16.00. Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowi-

ce, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie częściowo wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców gminy i gości za 

związane z tym utrudnienia i proszę o dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych – policjantów i strażaków. 

ZAPROSZENIE NA WYŚCIG KOLARSKI DO DĘBIA 

 Małgorzata Strzelec 

 110 zawodników brało udział w tegorocznym 

przełaju kolarskim w Falmirowicach. Wyścig miał 

miejsce 27 stycznia 2019 r. na falmirowickich kamion-

kach. Kolarze startowali w takich kategoriach jak: mło-

dzież szkolna, młodzik i młodziczka, junior młodszy, 

juniorka młodsza, junior, masters, amator i p-23. Trasa 

była ciężka i wymagająca – pagórkowaty teren i błoto 

nie ułatwiały zawodnikom zadania. Niektóre odcinki 

musieli pokonać biegnąc przy rowerze. Wyścig                 

zorganizował LKS Ziemia Opolska z trenerem Maria-

nem Staniszewskim na czele oraz Gmina Chrząstowice. 

Była to 31 edycja tych zawodów. Imprezie towarzyszył 

zimowy marsz nordic walking, którego pomysłodawcą 

i organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz                 

Rozwoju Wsi Suchy Bór.  

 To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzy-

szenie „Przyszłość Chrząstowic” w tym roku. Dzięki 

dofinansowaniu z Gminy Chrząstowice, możemy znów 

Państwu zapewnić ciekawe spędzenie wolnego czasu. 

 Dla dzieci w wieku 2-6 lat przygotowaliśmy 

zajęcia kreatywne, które już odbywają się w soboty. 

Jest wesoło, twórczo i rozwojowo. Dzieci i rodzice 

świetnie się bawią, a w trakcie zabawy poznają się le-

piej, rozwijają i uczą. Zajęcia prowadzi pani Agnieszka, 

znana już z poprzednich edycji zajęć. Ma świetne po-

dejście do dzieci i mnóstwo pomysłów. Na każdych 

zajęciach dzieje się coś nowego. Nie ma czasu na nudę.  

 31 marca br., odbył się koncert wielkopostny        

w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzą-

stowicach. Muzyka organowa, skrzypce i śpiew prze-

niosły nas w świat zadumy i piękna. Można było posłu-

chać muzyki Enio Moricone, Haendla czy Cacciniego. 

To była prawdziwa muzyczna uczta w okresie przygo-

towania do Świąt Wielkiej Nocy. Dziękujemy wszyst-

kim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie 

wydarzenia, w szczególności wykonawcom: Iwonie 

Klimek, Justynie Wieszołek, Tomaszowi Froni, 

Krzysztofowi Bilińskiemu oraz Marianowi                

Bilińskiemu. 

 Od września ruszą warsztaty krawieckie.               

Właśnie tak! W dobie pełnych półek sklepowych           

i mnóstwa sklepów z odzieżą wychodzimy z takim wła-

śnie pomysłem. Bo któraż z Pań nie pomyślała w skle-

pie: „Kupiłabym ale mogło by być krótsze/

węższe” (proszę wstawić sobie tutaj dowolny przymiot-

nik). Albo przeglądając swoje rzeczy w szafie: „O, mo-

ja ulubiona spódnica szkoda, że zepsuł się zamek”. Po 

naszych warsztatach nie trzeba będzie pędzić do kraw-

cowej, żeby zrobić drobne poprawki czy naprawy. 

Oczywiście chcemy podejść do tematu twórczo, jak to 

mamy w zwyczaju. Nie będzie to zwykła szkoła szycia.  

 Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych zaję-

ciach. Poszukujcie informacji i relacji zdjęciowych na 

profilu facebookowym stowarzyszenia lub stronie inter-

netowej. Do zobaczenia! 

MISZ-MASZ KULTURALNIE I TWÓRCZO SPĘDZAMY CZAS 

Anna Kurc 
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Katarzyna Płoszaj 

 Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic" za-

prasza wszystkich małych i dużych, starszych i młod-

szych na festyn rodzinny, który odbędzie się 29 czerw-

ca br. (sobota) od godz. 15:00, na parkingu przed halą 

sportową, przy ulicy Polnej w Chrząstowicach. 

Chcielibyśmy, aby ten dzień był wielkim świętem 

Chrząstowic. Planujemy zaangażować mieszkańców  

do wspólnych zadań i działań,  poprzez organizację 

różnych konkursów: 

 „I JA MAM TALENT” - gdzie każdy  bez względu na 

wiek, kto chciałby pochwalić się swoimi umiejętno-

ściami będzie miał taką możliwość występując na pro-

fesjonalnej scenie. Celem konkursu jest zaprezentowa-

nie utalentowanych mieszkańców gminy oraz przybli-

żenie ich szerokiemu gronu społeczności gminnej. 

Konkurs kulinarny „SMAKI MOJEGO DZIECIŃ-

STWA” – przywoła smaki z przeszłości. Uczestnicy 

przygotują w domu i zaprezentują podczas festynu do-

wolne danie, które kojarzy im się z dzieciństwem. Do-

datkowo każdy uczestnik konkursu, zostanie współ-

twórcą sąsiedzkiej książki kulinarnej. Planujemy stwo-

rzyć i opublikować zbiór konkursowych przepisów ze 

zdjęciami, opowieściami i historiami, które pozwolą 

nam zajrzeć do rodzinnej kuchni naszych sąsiadów i 

poznać ich jeszcze bliżej. Pamięć o naszym kulinarnym 

dziedzictwie jest ogromnie ważną częścią dziedzictwa 

kulturowego. Pozwala zachować  naszą tożsamość, 

uświadamia jak ważne są korzenie, z których się wy-

wodzimy. Dlatego chcemy je promować i chronić. A za 

przysłowiową "złotówkę" każdy będzie mógł  spróbo-

wać potraw przygotowywanych według tradycyj-

nych, domowych przepisów. Zebrane z degustacji środ-

ki przeznaczone zostaną dla niepełnosprawne dzieci z 

gminy Chrząstowice. 

 Dla dzieci będą przygotowane różne atrakcje 

takie jak: dmuchańce, animacje, odwiedziny bajkowej 

postaci, przejażdżki kucykiem. Planujemy również aby 

dzieci nie tylko bawiły się, ale także mogły uczestni-

czyć w pokazach sprzętu policyjnego i strażackiego. 

Mamy nadzieję, że zawody i konkurencje rodzinne 

zachęcą do wyjścia z domu i zabawy całe rodziny.  

 Dla najmłodszych mieszkańców planujemy zor-

ganizować  „DZIECIĘCĄ WYPRZEDAŻ GARAŻO-

WĄ”.  Idea akcji polega na tym, że dzieci wyprzedają 

rzeczy, którymi już się nie bawią lub rzeczy z których 

wyrosły, zarabiając na swoje kieszonkowe.  

 Wszyscy ci którzy na festyn wybiorą się rowe-

rem będą mogli skorzystać z bezpłatnego, profesjonal-

nego serwisu rowerowego Super Bike. W trakcie im-

prezy swoje stoiska zaprezentują kluby sportowe, zrze-

szenia i organizacje, które działają na terenie naszej 

gminy. Dzięki 1FC Chronstau-Chrząstowice szykują 

się wielkie piłkarskie emocje. Podczas festynu zostanie 

rozegrany turniej „Dzikich Drużyn”  mini piłki nożnej. 

Będzie wesoło, sportowo i rekreacyjnie! 

 Na scenie odbywać się będą występy i pokazy, a 

zwieńczeniem będzie  koncert muzyczny GWIAZDY 

WIECZORU. Organizatorzy nie chcą jeszcze zdradzać  

kto to będzie, ale bez wątpienia podniesie rangę całej 

imprezy i będzie gwarancją świetnej zabawy. 

 Na zakończenie całej imprezy, o godz. 21.00 

rozpocznie się zabawa taneczna „pod gwiazdami” Im-

preza pod przewodnictwem profesjonalnego DJa, który 

rozgrzeje wszystkich gości. Będziemy się wspólnie 

bawić  przy znanych i lubianych przebojach muzycz-

nych. Odpowiednia oprawa, w tym kolorowe, błyskają-

ce oświetlenie będzie dopełnieniem imprezy. 

 W realizację Festynu Rodzinnego włączają się 

różne instytucje i firmy, niemniej jednak to Stowarzy-

szenie „Przyszłość Chrząstowic”  jest jego głównym 

organizatorem.   

 Festyn obfitował będzie w wiele innych atrakcji, 

nie sposób wymienić wszystkich,  dlatego już dziś war-

to zapamiętać ta datę. Szczegółowe informacje              

zamieszczać będziemy na bieżąco na fanpage stowa-

rzyszenia na facebooku. Życzymy wszystkim, aby ten 

spędzony wspólnie festyn był niezapomnianą                    

przygodą.  

STOWARZYSZENIE ZAPRASZA NA FESTYN 

Adelajda Pasoń 

Miejski Dom 

Kultury w Kato-

wicach- Ligocie 

przy współudzia-

le Regionalnego 

Instytutu Kultury 

zorganizował po 

raz drugi Festi-

wal Pieśni Trady-

cyjnej. ”Jedyn, 

Dwa, Trzi, Szty-

ry”- czyli solo, w 

duecie, trio i w kwartecie. Celem Festiwalu jest integra-

cja międzypokoleniowa, zachowanie śląskiej pieśni 

ludowej, gwary i tradycyjnego muzykowania, które na 

Śląsku było niegdyś bardzo popularne. Eliminacje od-

były się 7 marca br. w kameralnej sali Domu Kultury 

„Ligota”. Brały w nich udział dzieci, młodzież, osoby 

starsze. Wystąpiły  również kapele folkowe. Opolsz-

czyznę reprezentowali: Iwona Wylęgała z Opola, Wik-

tor Spisla z Chróścic, Anna Smolczyk i Maria Mika           

z Dębskiej Kuźni. Nasze panie zaśpiewały rewelacyjnie 

i nie jest to moje odczucie i tylko moja opinia, ale 

głównie innych występujących oraz słuchaczy. W cza-

sie występu naszych śpiewaków umilkły rozmowy, 

zrobiło się bardzo cicho, nawet dzieci siedziały cichut-

ko i słuchały z otwartymi ustami. Potem była burza 

oklasków. Nasze opolskie pieśni są nieco inne i w Ka-

towicach nieznane. Kuzynki zachwyciły śpiewem pły-

nącym od serca i pięknymi głosami. Od razu dało się 

słyszeć, że nie jest to pieśń wyuczona i odśpiewana, ale 

zaśpiewana z zamiłowania. Docenili panią Maruśkę i 

panią Ankę jurorzy. Jako laureatki będą brały udział 

razem z panią Iwoną Wylęgałą w Koncercie Laurea-

tów, który odbędzie się 25 maja br. na scenie Amfitea-

tru w Parku Zadole w Katowicach w czasie XXV Świę-

ta Kwitnących Głogów. Serdeczne gratulacje! 

KOLEJNY SUKCES KUŹNICKICH KUZYNEK 
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OFERTA ZAJĘĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  

Anna Kurc 

 W ramach realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowy-

mi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego Wójt Gminy Chrząstowice ogłosił sześć otwar tych konkursów ofer t. 

 Na wykonywanie w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań              

publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje otrzymały następujące             

Stowarzyszenia: 

1. 1. FC Chronstau-Chrząstowice na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej” - 46.000,00 zł; 

2. Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa-Daniec na zadanie „Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych 

przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży” - 16.000,00 zł; 

Oba wyżej wymienione zadania polegają m.in. na prowadzeniu treningów piłki nożnej, organizacji wyjazdowych 

treningów i obozów oraz udziale drużyn w rozgrywkach zgodnie z terminarzem Opolskiego Związku Piłki Nożnej.  

3. Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate                

kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju Mini Challnger” - 6.000,00 zł. W ramach zada-

nia prowadzone są treningi karate kyokushin oraz zorganizowany zostanie w hali sportowej w Chrząstowicach              

Turniej Mini Challenger. 

4. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na  zadanie „Badminton to jest to. 2 Edycja” - 11.000,00 zł.            

Zajęcia badmintona prowadzone pod okiem profesjonalnego trenera. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek              

w godzinach 19.00-20.30 w hali sportowej w Chrząstowicach. Koszt: 20 zł/miesiąc. Szczegółowe informacje oraz 

zapisy pod numerem telefonu: 691757656.  

5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Gram w piłkę nożną                

i szlifuję język niemiecki” - 12.000,00 zł. W ramach zadania prowadzone są treningi piłki nożnej dla dzieci. Zajęcia 

prowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy wprowadzają elementy języka niemieckiego, dzięki czemu dzieci trenu-

jąc piłkę, szlifują jednocześnie umiejętności językowe. Szczegółowe informacje znajdziecie na 

www.mirofussballschule.pl  

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie „Gmina Chrząstowice wspiera Nordic            

Walking – IV edycja Marszu” – 4.000,00 zł. Zadanie zakłada organizację marszu nordic walking. Wydarzenie               

będzie miało miejsce  w październiku br. w Suchym Borze. 

7. Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie „Warsztaty spor towe. Akrobatyczny zawrót głowy” - 5.000,00 zł. 

W ramach zadania zaplanowano w Chrząstowicach zajęcia z akrobatyki.  

 W konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 110.000,00 zł na zadanie pn. 

„Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna              

i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna” otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej. 50.000,00 zł dotacji 

otrzymało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na wsparcie realizacji zadania z zakresu                

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

 W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości               

narodowych dotację otrzymało Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie 

pn. „Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice” - 18.000,00 zł. W ramach 

projektu na terenie gminy Chrząstowice odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych, wyjazdów i festynów.  

 Na wsparcie wykonywania w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty  

zadań publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje otrzy-

mały następujące stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie pn. „Warsztaty taneczne „Tańczę z pa-

sją” –  15.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na zadanie pn. „Misz-masz—kulturalnie                     

i twórczo spędzamy czas” – 10.000,00 zł. Pierwsze zadanie zakłada organizację zajęć tanecznych, także baletowych 

i wyjazdów na turnieje taneczne. W ramach drugiego zadania organizowane są warsztaty krawieckie, koncert               

wielkopostny oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci. 

Otwarty konkurs ofert  na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje 

pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 

dzień oddania „Informatora Gminy Chrząstowice” do druku nie został rozstrzygnięty. O jego wynikach informować 

będziemy na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń w  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom pozarządowym i podmio-

tom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego wynosi 

w 2019 r. ponad 300.000,00 zł (w 2017 r. było to 185.000,00 zł, w 2018—276.000,00 zł).  

Wszystkie wyżej wymienione zadania są ogólnodostępne, realizowane na terenie gminy Chrząstowice.        

Zachęcamy do korzystania z tej bogatej oferty zajęć. O szczegółach przedsięwzięć realizowanych przez stowarzy-

szenia, a dotowanych z budżetu gminy Chrząstowice informować będziemy na bieżąco na łamach „Informatora 

Gminy Chrząstowice”, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl oraz naszym profilu na facebooku. Zachęcamy 

do odwiedzania stron internetowych i profili społecznościowych wyżej wymienionych stowarzyszeń. Dodatkowe 

informacje zamieszczane są także w formie plakatów na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Przypo-

minamy, że na www.chrzastowice.pl istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się do naszego newslettera—

dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się na terenie naszej gminy. Zachęcamy! 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=814
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=816
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=816
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=815
http://www.chrzastowice.pl
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 Co roku w gminie Chrząstowice organizowane jest spotkanie Jubilatów z okazji jubileuszu długoletniego 

pożycia małżeńskiego. Zwykle wypada ono w październiku lub listopadzie w roku, w którym przypada rocznica 

ślubu, jednak w roku 2018 nie było to możliwe – ponieważ medale dla Par, które obchodzily 50-tą rocznicę ślubu, 

przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane zostały do Urzędu Gminy Chrząstowice                     

dopiero pod koniec lutego 2019 roku. 

 Z tego względu spotkanie jubilatów z roku 2018 odbyło się dopiero 14 marca 2019 r., w Sali Gościnnej                  

w Dąbrowicach, a na spotkaniu gościli: Państwo Martha i Ryszard Maertinowie z Chrząstowic, którzy obchodzili        

65-tą rocznicę ślubu oraz Pary obchodzące 50-tą rocznicę ślubu: Państwo Krystyna i Tadeusz Araszkiewiczowie                  

z Dębskiej Kuźni, Państwo Maria i Piotr Buhlowie z Chrząstowic, Państwo Hildegarda i Jerzy Cichonowie z Dańca, 

Państwo Renata i Jerzy Jońcowie z Dębskiej Kuźni, Państwo Maria i Józef Melcerowie z Dębskiej Kuźni, Państwo 

Barbara i Joachim Mrochniowie z Lędzin, Państwo Maria i Waldemar Nowakowie z Dębskiej Kuźni, Państwo Róża 

i Waldemar Nowakowie z Suchego Boru. 

 Z Urzędu Gminy w Chrząstowicach w spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, 

Zastępca Wójta  Daria Pawlak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chrząstowice Tadeusz Dynowski i Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w Chrząstowicach Małgorzata Karasiewicz-Wysińska. 

 Jubilatów przywitał Wójt Gminy, składając im jednocześnie wyrazy uznania za długoletnie pożycie               

małżeńskie. Gratulacje i serdeczne życzenia z tej okazji złożyli także Zastępca Wójta, Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Chrząstowice i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

 Państwo Martha i Ryszard Maertinowie otrzymali list gratulacyjny z okazji 65-tej rocznicy zawarcia                    

małżeństwa oraz bukiet kwiatów, a następnie Wójt Gminy w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 

Jubilatom obchodzącym 50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Wszyscy Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali także listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. 

 Przy obiedzie i deserze Jubilaci rozmawiali o swoich doświadczeniach i wymieniali się refleksjami na temat 

utrzymania długoletniego związku. Wspominali przede wszystkim o tym, jak ważne dla małżeństwa są cierpliwość     

i współpraca, a także codzienne pielęgnowanie uczucia. 

 Dostojni Jubilaci! 
 Małżeństwo jest jak dobre wino – większej wartości nabiera po latach. 

 Niewiele jest rzeczy cenniejszych od złota i zapewne dlatego święto półwiecza szczęśliwego pożycia małżeń-

skiego nazwano Złotymi Godami. A, że w miarę upływu lat wartość małżeństwa nadal rośnie, to kolejną, 60-tą            

rocznicę ślubu, nazwano od najcenniejszego klejnotu Godami Diamentowymi. Jednak jeszcze cenniejsze od złota i 

SPOTKANIE JUBILATÓW Z OKAZJI  

JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
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zapewne dlatego święto półwiecza szczęśliwego pożycia małżeńskiego nazwano Złotymi Godami. A że w miarę 

upływu lat wartość małżeństwa nadal rośnie, to kolejną, 60-tą rocznicę ślubu, nazwano od najcenniejszego klejnotu 

Godami Diamentowymi. Jednak jeszcze cenniejsze od złota i drogich kamieni okazuje się być żelazo, ponieważ z 

niego robi się narzędzia niezbędne w codziennym życiu – dlatego 65-ta rocznica ślubu nosi nazwę Żelaznej. 

 Kiedy zawieraliście Państwo małżeństwa, zapewne nawet nie przypuszczaliście, że kiedyś usiądziecie tu ra-

zem i będziecie świętować Złote, Diamentowe czy nawet Żelazne Gody – dla młodych ludzi, jakimi wówczas byli-

ście, 50 czy więcej lat to niewyobrażalnie długi okres. 

 Jak to się stało, że dziś tu jesteście? Co spowodowało, że Państwa związki przetrwały próbę czasu? Wielu 

powie: to miłość. Ona jest najważniejsza, ona jest początkiem. To prawda. Ale to nie jest cała prawda. Nie da się 

zbudować domu – budynku – z samych cegieł, potrzebne są jeszcze cement, piasek, woda. I tak samo nie da się zbu-

dować domu-małżeństwa, domu-rodziny bez szacunku, wyrozumiałości, zaufania, lojalności. Współczesny człowiek 

ma w sobie wiele indywidualizmu, dążenia do samorealizacji, wciąż tylko ja, ja i ja. Nie ma w tym nic złego, że ktoś 

dąży do szczęścia, lecz o wiele bardziej skomplikowane jest dążenie do wspólnego szczęścia – nie mojego, ale na-

szego. Kiedy zawieramy małżeństwo, kończy się JA – od tego momentu jest MY. I to „MY” zakreśla bardzo sze-

roki krąg, nie tylko jest wspólnotą faktyczną, ale i prawną – poczynając od wspólnoty łoża i stołu, przez wspólnotę 

finansów, a kończąc na możności decydowania o sprawach zdrowia i życia w przypadku takiej konieczności. 

 Na początku wszystko może wydawać się łatwe – przecież się kochamy, będzie nam miło i dobrze. Życie 

jednak daje nam znać, że łatwo nie jest. Codzienne kłopoty, pojawienie się dzieci – a przecież w świecie sprzed 50 

lat brak było udogodnień, które towarzyszą dzisiejszym rodzicom. Mimo to podołaliście temu jakże ważnemu zada-

niu. 

 Na wszystko jest czas właściwy; najpierw jesteśmy sami, młodzi małżonkowie, pełni nadziei i planów na 

wspólną przyszłość, potem pojawiają się dzieci, wnuki, trwa cały ten rodzinny harmider i rozgardiasz, który staramy 

się dzień po dniu opanowywać. Ile razy można było westchnąć: kiedy będziemy znowu sami! A później przychodzi 

czas, kiedy nasze dzieci stają się dorosłe, mają swoje życie, dorastają nasze wnuki, a my znowu jesteśmy sami – to 

właśnie jest nasza kolejna próba. Ciężko było wytrwać przy wszystkich kłopotach i trudnościach, ale równie ciężko 

jest później odnaleźć się we dwoje, kiedy już codzienne sprawy nie ciągną nas w swoją stronę, kiedy trzeba się wza-

jemnie na nowo odkrywać 

 Dziś, kiedy małżeństwo, jak wszystko inne w przesiąkniętym konsumpcją świecie, staje się potwierdzoną 

tzw. „papierkiem” błahostką; kiedy związek małżeński można zawrzeć przed kamerami widząc się pierwszy raz w 

życiu i bez chwili zastanowienia, Państwa życie pokazuje, że można inaczej. Szczególnie dziś, kiedy trwałość nie 

jest w modzie, kiedy rzeczy nie naprawia się, tylko kupuje nowe, tym większa chwała należy się Wam, którzy potra-

filiście trwać ze sobą, pomimo wielu trudnych chwil, a tych w Waszym życiu na pewno nie brakowało. 

 Szanowni Państwo! 
 W ciągu tych 50, 60 czy 65 lat były chwile dobre, radosne, szczęśliwe, ale na pewno nie brakowało wyrze-

czeń, smutków i ciężkich doświadczeń. Jednak wytrwaliście i dziś Wasze życie stanowi wzór dla tych, którzy wy-

brali lub wybiorą wspólnotę małżeńską, dla kolejnych pokoleń pragnących zaznać prawdziwej miłości, prawdziwe-

go przywiązania. Miłość, jak mówił Mały Książę, nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby 

patrzeć razem w tym samym kierunku. Państwo patrzyliście w tym samym kierunku przez wiele lat i życzę dziś Pań-

stwu wszystkiego najlepszego – aby zdrowie i pomyślność towarzyszyły Wam na każdym kroku, abyście w rodzi-

nie, wśród przyjaciół i lokalnej społeczności nadal promieniowali dobrym przykładem: jak dbać o małżeństwo, jak 

wciąż okazywać sobie uczucia, jak budować dom, jak budować rodzinę. 

 Od chwili, kiedy zawarliście Państwo związek małżeński i mogliście zacząć dumnie mówić: „oto mój mąż”, 

„oto moja żona”, za tymi słowami i błyszczącą na dłoni obrączką przez długie lata skrywały się więzy miłości i od-

powiedzialności. W Państwa małżeństwie zrealizowała się  złożona dawno temu prosta obietnica: "zgodne, szczęśli-

we i trwałe". 

 Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie, silni poczuciem bezpieczeństwa i 

szczęścia – nierozłączni. 

 Idźcie  Państwo razem, aż do zamknięcia księgi, Waszej wspólnej księgi życia, idźcie kochający i kochani, 

otoczeni bliskimi, zawsze z pogodą ducha, a na tę drogę proszę przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia: 

wszystkiego najlepszego! 

 

NASI JUBILACI 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

90-te urodziny obchodziła Pani Luzie Malek z Chrząstowic. Z tej okazji Wójt 

Gminy Chrząstowice odwiedził Jubilatkę z listem gratulacyjnym i kwiatami. 

50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Teresa i Jan 

Rynkiewiczowie z Suchego Boru. Wójt Gminy wręczył Jubilatom nadane przez 

Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty i list       

gratulacyjny. 

Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i samych pogodnych dni! 
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 Agnieszka Król 

 W wielu 91 lat, 18 lutego 2019 r. 

zmarł Oswald Ciolek, Honorowy             

Obywatel Gminy Chrząstowice. Był auto-

rem książki pt. „Die Gemeinde Chronstau 

(Kranst) bei Oppeln und Umgebung”,                

w której przedstawił rodzinne okolice               

i ludzi od wieków tu mieszkających.           

Opisał kościoły, miejsca grzebalne i po-

mniki tych, którzy grobów nie mają, bo 

spoczęli w obcej ziemi daleko od stron 

rodzinnych. Przedstawił krzyże i kapliczki 

powstałe w różnych czasach, które w swo-

jej pracy nazwał historycznymi kamienia-

mi milowymi, opisał młyny, lasy i rzeki, opisał dawne hutnictwo oraz 

pierwszą szkołę w Chrząstowicach z 1770 roku. Od wielu lat mieszkał                

w Niemczech, w okolicach Monachium.   

ZMARŁA  

IRENA HUNDT 

 29 marca 2019 r. w wieku 93 lat 

zmarła Irena Hundt z domu Pawleta,  

członkini Związku Polaków w Niem-

czech, Związku Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Związku Harcer-

stwa Polskiego w Niemczech. Honoro-

wy Obywatel Miasta Opola, córka             

Antoniego Pawlety, którego imię nosi 

dziś główna ulica Suchego Boru. 

 Pogrzeb odbył się 3 kwietnia 

2019 r. w Suchym Borze. 

 

 

WSPOMNIENIE PANI HELENY NOCOŃ 
 2 lutego 2019 r. zmarła Pani Helena Nocoń, 

wieloletnia bibliotekarka i Kierownik Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Chrząstowicach. 

 Helena Nocoń urodziła się 9 listopada 1930 r.            

w Czeladzi. Los pokierował jej drogami jednak tak, że 

najpierw zamieszkała w Opolu, gdzie podjęła pracę 

zawodową, a następnie przeprowadziła się do Chrzą-

stowic i jako emerytka w roku 1987 podjęła pracę                

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach 

jako bibliotekarka. 

 1 czerwca 1992 r. objęła stanowisko kierownika 

biblioteki. Przez półtora roku samodzielnie prowadziła 

bibliotekę. We wrześniu 1993 r. zatrudniła nowa              

bibliotekarkę, a z biegiem czasu jeszcze kolejną. Pracę 

w bibliotece zakończyła w 2001 r. 

 Była inicjatorką i propagatorką wielu działań 

kulturalnych, które po dziś dzień są kontynuowane 

przez bibliotekę oraz palcówki oświatowe naszej               

gminy. 

 Zapoczątkowała przedstawianie jasełek. Naj-

pierw były akcentem kulturalnym wigilii dla samot-

nych. Od 1998 r. biblioteczny zespól jasełkowy wyjeż-

dżał na konkursy do Ozimka oraz Lewina Brzeskiego, 

zdobywając różne nagrody.  

 Pani Helena Nocoń zapoczątkowała w 1994 r. 

letnie spotkania dla dzieci – „Wakacje z książką”.           

Biblioteka prowadziła te spotkania do 2007. Obecnie 

szkoły dbają o zapewnienie zajęć w okresie letnim 

swoim uczniom. 

 Choć p. Helena Nocoń pochodziła z Zagłębia 

Dąbrowskiego, to szanowała Ślązaków i ich kulturę. 

Przez wiele lat organizowała konkurs pt. „Mówię gwa-

rą śląską”. Starała się aby jurorami w tym konkursie 

byli profesorowie Uniwersytetu Opolskiego i osoby 

którym gwara nie była obca. Teraz nasi uczniowie bio-

rą udział w konkursie – „Ze Śląskiem na Ty”, który 

odbywa się w Łubnianach. 

 W 1997 r. Pani Nocoń zaproponowała, żeby 

Gminny Konkurs Kroszonkarski przygotowywała            

i organizowała chrząstowicka biblioteka. Konkurs od-

bywa się do dziś i cieszy się sporym zainteresowaniem 

wśród dzieci i młodzieży.  

 Usilnie zabiegała o zmianę lokalu dla biblioteki 

(biblioteka mieściła się w budynku obecnego klubu 

samorządowego w Chrząstowicach). Dzięki jej                 

determinacji w 1996 r. biblioteka otrzymała nowy lokal 

przy ulicy Ozimskiej 3 a. 

 W osobie Pani Heleny Nocoń odeszła wielka 

społeczniczka, propagatorka innowacyjnych akcji                  

w bibliotece i gminie, życzliwy, ciepły i dobry czło-

wiek. 

 Lucilla Kossowska - artystka, malarka, członkini Związku Polskich               

Artystów Plastyków, założycielka Instytutu Edukacji przez Sztukę i autorka pro-

gramu "Angielski poprzez sztukę". Zaangażowana w sprawy sołectwa mieszkanka 

Suchego Boru. Przez kilkanaście miesięcy sołtyska tej miejscowości.  

Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i grupowych w Polsce oraz zagranicą. 

Była laureatką Stypendium Twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Opole za projekt "Made in Chi-

na". Była autorką najlepszej pracy zagranicznej w konkursie dla młodych projek-

tantów w hiszpańskiej Eldzie. W gmnie Chrząstowice realizowała projekt pn. 

„Zmieniam, więc zostaję”. Dzięki jej determinacji i zaangażowaniu w 2015 r. 

reaktywowano Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. Zginęła             

2 kwietnia 2019 r. w wypadku samochodowym na drodze łączącej Suchy Bór z drogą krajową nr 94. 

 WSPOMNIENIE LUCILLI KOSSOWSKIEJ 

Fot. Archiwum prywatne 

WSPOMNIENIE OSWALDA CIOLKA 
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Anna Kurc 

 Z radością informujemy o ogólnopolskim kulinarnym sukcesie Daniela 

Bewki. 6 lutego br. w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbyła się druga edy-

cja Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego "Junior Culinary Cap".                

Zorganizowała ją Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy. Ośmiu 

adeptów sztuki kulinarnej tworzyło dania z łososia, soczewicy i wybranej pasty 

ziołowej. Wśród nich mieszkaniec gminy Chrząstowice Daniel Bewko. Swoje 

konkursowe danie: łososia pieczonego w chrupiącej panierce tymiankowej                

z tartaletką nadzianą puree z bakłażana i czerwonej soczewicy z dodatkiem 

kawioru cytrynowego i sosu śmietanowo-czosnkowego wykonał w półtorej 

godziny. Daniel uplasował się na 6 lokacie w kraju. 19 marca 2019 r. Daniel 

zdobył III miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym „Regionalne 

Smaki” pt.:”Rok daniela, dary lasu…”, który odbył się w Opolu. Gratulujemy! 

Agnieszka Król, Agnieszka Śpikowska 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

DANIEL BEWKO W NAJLEPSZEJ SZÓSTCE MŁODYCH KUCHARZY 

 Początek roku obfitował w różne wydarzenia.          

1 lutego został zatrudniony na zastępstwo nowy młod-

szy bibliotekarz - Pani Agnieszka Śpikowska. Szybko 

przystąpiłyśmy do realizacji naszych planów. 

 Zakupiłyśmy nowości wydawnicze, rekomendo-

wane i reklamowane przez wiele wydawnictw. Są to 

takie pozycje książkowe jak np. „Nieodgadniona” R. 

Mróz, „Pisarka” K. Michalak, „Rodzanice” K. Puzyń-

ska, „Miłość z błękitnego nieba” K. Mirek, „Srebrna 

zatoka” J. Moyes, „Morderczyni” S. Denzil, 

„Kastratka” I. Lorenzt, „Becoming” M. Obama, 

„Czapkins. Historia Tomka Mackiewicza” D. Szcze-

pański i wiele innych. W marcu znowu uzupełniliśmy 

nasz księgozbiór. Okładki zakupionych książek znaj-

dziecie Państwo na naszym Facebooku. Zachęcamy do 

wypożyczania! 

 Aby nowości przybywało więcej, apelujemy do 

mieszkańców naszej gminy o zapisywanie się do          

biblioteki. W poniższym tekście tłumaczymy co należy 

zrobić, żeby nam pomóc. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach 

zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, które jeszcze 

nie są czytelnikami naszej biblioteki do zapisu i korzy-

stania z naszych zasobów. 

 Proces zapisu jest bardzo prosty, wystarczy 

przyjść do naszej placówki w Chrząstowicach przy 

ulicy Ozimskiej 3a, przy przedszkolu i mieć przy sobie 

ważny dokument tożsamości w celu potwierdzenia  

danych osobowych. Nie pobieramy opłat za zapisanie 

się do biblioteki! 

 Wyrobiona u nas karta biblioteczna pozwala na  

korzystanie ze zbiorów i usług naszej biblioteki, umoż-

liwiając wypożyczenie nawet 5 egzemplarzy książek 

jednorazowo, bądź innych materiałów bibliotecznych. 

 Zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty 

książek z zakresu literatury pięknej, popularnonauko-

wej i naukowej oraz innych materiałów, które są           

dostępne w naszej placówce. Oferta zaczyna się od 

literatury dla dzieci, przez zbiór lektur szkolnych,        

kończąc na nowościach, którymi systematycznie           

powiększamy nasz księgozbiór. 

 Liczbę tych książek możemy jednak zwiększyć, 

lecz tutaj jednak potrzebujemy troszeczkę Państwa po-

mocy. Możemy uzyskać większą dotację na zakup no-

wości wydawniczych. Wystarczy przyjść, zapisać się, 

wypożyczyć książki, a my zajmiemy się całą resztą. 

 Rozpoczęłyśmy przygotowania do różnych spo-

tkań bibliotecznych skierowanych do dzieci i młodzie-

ży, które będą organizowane przez cały rok. 

 Pierwsze spotkanie z cyklu pt. „Poznajemy      

słonia Beniamina” skierowałyśmy do naszych przed-

szkolaków. Celem spotkań jest zapoznanie się z litera-

tura dziecięcą, poznawanie zwierząt, przyrody, cieka-

wych historii, rozbudzanie wyobraźni, zdolności pla-

stycznych i wzmacnianie więzi społecznych, uczenie 

się współpracy i szanowanie drugiego człowieka. Na 

początku marca odbyły się 2 spotkania „Słoń Beniamin 

i mały piesek” oraz „Nasz przyjaciel pies”. Spotkań ze 

słoniem Beniaminem będzie w sumie osiem. Gościły-

śmy także Koło Miłośników Języka Niemieckiego            

z PSP w Chrząstowicach na nietypowej lekcji o historii 

gminy w kontekście wielokulturowości. Zajęcia prze-

prowadzone były w gwarze śląskiej.  

 O kolejnych spotkaniach będziemy pisać                 

w następnym numerze Informatora Gminy Chrząstowi-

ce. Tymczasem zapraszamy na nasz facebookowy         

profil – tam znajdziecie wszystkie aktualności!.  
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Ochotnicza Straż Pożarna z Chrząstowic została wy-

różniona w plebiscycie organizowanym przez 

"Tygodnik Ziemi Opolskiej" i "Tygodnik Krapkowic-

ki". Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 17 

marca 2019 r. w hotelu Karolinka w Gogolinie.  

O DZIAŁALNOŚCI CHRZĄSTOWICKIEJ OCHRONKI 

PRZYCHODNIA PANACEUM 

WYRÓŻNIONA 

 Miło nam poinformować o wyróżnieniu            

przychodni Panaceum z Chrząstowic w plebiscycie 

organizowanym przez NTO. W kategorii "Lekarz 

Rodzinny Roku" powiatu opolskiego lek. med. Elż-

bieta Markowska Kardyś zdobyła pierwsze miejsce. 

Natomiast NZOZ Panaceum zdobył pierwsze miejsce 

w kategorii "Przychodnia Roku" powiatu opolskiego.  

Co to za miejsce na skraju wioski, nad rzeką, z 

jednej strony otoczone już polami? Krzyż, figura Matki 

Bożej, a obok plac zabaw dla dzieci…? Pewnie nieje-

den niewtajemniczony przechodzień nad tym się zasta-

nawiał. Tymczasem chrząstowicka „Ochronka” prowa-

dzona przez Siostry Służebniczki już dwudziesty siód-

my rok towarzyszy małym przedszkolakom w ich roz-

woju. Mieszkańcy bez trudu wskażą do niej drogę, a i 

niejeden maluch zauważy jeszcze jedną figurkę stojącą 

u progu – bł. Edmunda Bojanowskiego, naszego Ojca 

Założyciela i patrona. Jego osoba towarzyszy nam du-

chowo każdego dnia i uczy jak ufać Bożej Opatrzności 

i naśladować Maryję. Do naszej „Ochronki” uczęszcza-

ją dzieci wieku od 1,5 roku do 6 lat. Wspólnie poprzez 

zabawę poznajemy świat i życie. 

„Ochronka” istnieje przede wszystkim po to 

aby ochraniać. Dzieci są dla nas największym darem           

i skarbem i to dla nich nasz dom jest schronieniem               

i miejscem ochronienia tego, co w nich najbardziej nie-

winne, piękne i wyjątkowe. Staramy się, aby każde 

dziecko mogło rozwinąć się jak najpełniej w jedyny             

i niepowtarzalny dla siebie sposób. Jest to również 

miejsce ochrony wartości najwyższych: prawdy, dobra  

i piękna. Następnie wychowania do wartości społecz-

nych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzimych     

i kulturowych. Dbamy również o to, aby dzieci przed-

wcześnie nie zostały narażone na negatywne wpływy 

otaczającego świata. Jak pisał bł. Edmund Bojanowski: 

„Czym ranne wstanie i rychłe zasianie, tym też wczesne 

wychowanie”. Dzieciństwo, to okres, w którym dzieci 

są najbardziej podatne na wszelkie wpływy. To co zo-

stanie przekazane w tym czasie, w sposób szczególny, 

mocno utrwala się w dziecku i rzutuje na całe jego ży-

cie. Dlatego bardzo istotna jest dla nas kwestia świado-

mego wprowadzania dziecka w funkcjonowanie w 

świecie oraz towarzyszenie mu na drodze rozwoju, jak 

również wskazywanie tego, co warte przyjęcia i uznana 

za własne. Nasz Założyciel odkrył wagę wychowania 

już ponad 150 lat temu i dlatego zwracał szczególną 

uwagę siostrom na staranność w tej kwestii. Jako słowa 

testamentu zostawił nam wezwanie, abyśmy żyły w 

prostocie i miłości, oraz aby: „Co do prowadzenia dzie-

ci, zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepi-

sane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tem wagi każda, 

choćby rzecz najdrobniejsza”.  

Ochronki prowadzone przez nasze Zgromadze-

nie, w tym również nasza chrząstowicka realizują Pro-

gram Wychowania Przedszkolnego według koncepcji 

pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Akcent 

kładziony jest w pierwszej kolejności na integralne wy-

chowanie dziecka, opiekę oraz przykład życia sióstr, a 

następnie na dydaktykę, której cele są równocześnie 

odniesione do tych zawartych w Podstawie programo-

wej wychowania przedszkolnego. Dziecko podczas 

pobytu w „Ochronce” ma czas podzielony na działania 

opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Tak, aby 

żadna ze sfer nie pozostała zaniedbana. Każde dziecko 

ma szansę indywidualnego rozwoju całościowego i 

integralnego, niezbędnego do przejścia do etapu szkol-

nego, ale który również jest zadatkiem na całe życie.  

Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z 

języka niemieckiego i angielskiego, tańca towarzyskie-

go oraz logopedii. 

Wszelkie nasze codzienne działania są nakie-

rowane na dobro dzieci, z całego serca staramy się rea-

lizować słowa naszego Ojca Założyciela: „Dzieci jako 

najdroższy skarb Jezusa Pana, niechaj starannie i w 

miłości pielęgnują, aby stawając się maluczkiemi przed 

Bogiem, przysługiwały się Jezusowi Panu, który nie 

tylko sam stał się Dzieciątkiem, ale też w dzieciach 

chciał być uwielbionym.” Jesteśmy wdzięczne wszyst-

kim rodzicom, którzy obdarzyli i nadal darzą nas zaufa-

niem i w nasze ręce powierzają swoje pociechy. Cie-

szymy się, że wiele jest takich osób, którym zależy na 

wychowaniu dzieci zgodnym z wartościami chrześci-

jańskimi. Dziękujemy też wszystkim, którzy nieustan-

nie wspierają naszą „Ochronkę” duchowo i materialnie. 

Poprzez to wsparcie możemy nieustannie rozwijać się i 

dbać i rozwój dzieci. Za wszystkie dobro i starania o 

trwanie naszej „Ochronki” odwdzięczamy się pamięcią 

w modlitwie. Wierzymy, że wstawiennictwo Maryi 

Niepokalanej oraz bł. Edmunda Bojanowskiego wyjed-

na u Boga wszystkim potrzebne łaski. 

W 2019 r. Ochronka otrzymała dotację z bu-

dżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł na wsparcie reali-

zacji zadania pod nazwą „Organizacja zadań opiekuń-

czo-wychowawczych”.  

Siostry Służebniczki MNP 

OSP CHRZĄSTOWICE  

NAGRODZONA 
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PODCHODY ŚLADAMI ZBÓJA MADEJA 

Elisabeth Kampa 

Beata Woschek, Anna Klimek 

 21 stycznia br. przedszkolaki z Dębskiej Kuźni zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i Dziadków na jasełka 

w formie musicalu. Pastorałki i scenografia wzruszyły do łez gości. Po udanym występie dzieci złożyły życzenia           

i wręczyły własnoręcznie wykonane kalendarze na nowy rok 2019. Dziękujemy Babciom i Dziadkom za mile spę-

dzony czas przy słodkim poczęstunku. Po święcie Babci i Dziadka nadszedł czas na bal karnawałowy. W sobotnie 

popołudnie przedszkole w Dębskiej Kuźni zamieniło się w baśniową krainę. Pojawiły się księżniczki, rycerze, koty, 

żaby, czarownice, tancerki, myszki, indianie i wiele innych bajkowych postaci. Zabawę umilił nam wodzirej, dzięki 

któremu wszyscy mogli na chwilę zamienić się w …górników. Ciekawe rekwizyty i wspaniała muzyka sprawiły że 

dzieci na długo zapamiętają ten bal. 

KARNAWAŁ Z DZIADKAMI 

 W pierwszą sobotę marca w okolicach Suchego 

Boru, a konkretnie w pobliskim lesie doszło do serii 

niesamowitych zdarzeń. Otrzymaliśmy bowiem infor-

mację, że w lesie grasuje zbój Madej, który co gorsze 

porwał młodą dziewczynę z naszej wsi i ukrył się z nią 

w pobliżu kamionki. W sumie nie zdziwiło nas miejsce 

ukrycia branki, gdyż jak głosi legenda to w tym miej-

scu stał zamek zbója, który przed wiekami zapadł się 

pod ziemię.  

 Na odsiecz porwanej wyruszyło 33 walecznych 

młodych wojów, wśród których były również dziew-

czyny i z których najmłodszy miał 3 lata. Nie było  

łatwe dotrzeć do zbója, bo po drodze na rycerzy czeka-

ły do wykonania zadania np.: rozpoznanie gatunków 

drzew i grzybów, tropów zwierząt oraz nauczenie się 

podstaw alfabetu Morse’a, którym SOS nadawała 

uwięziona dziewczyna. Akcja ratunkowa zakończyła 

się całkiem niespodziewanie – dzielni wojowie czując 

siłę drużyny, ruszyli całą kohortą na zbója, nie próbu-

jąc nawet zachować ostrożności i podejść Madeja nie-

postrzeżenie. Branka została odbita w kilka sekund,           

a młodzi rycerze pogonili zbója okładając go po drodze 

drewnianymi pałkami. Madej ratował się ucieczka           

i mamy nadzieję, ze już na dobre porzucił naszą okoli-

cę. Zmęczeni wojownicy posilili się na ognisku rozpa-

lonym przez czekających na nich rodziców w Suchym 

Borze. Byli szczęśliwi i dumni, gdyż nie co dzień           

zdarza się pokonać srogiego zbója. 

 Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. 

RECYTOWALI POEZJĘ PO NIEMIECKU 

Joanna Piłat 

 Tegoroczny gminny Konkurs Recytatorski Mło-

dzież recytuje poezję w języku niemieckim odbył się           

w Dańcu. Służy on promocji niemieckojęzycznych 

utworów literackich. Jest doskonałą okazją do popula-

ryzacji kształcenia umiejętności posługiwania się przez 

uczniów językiem niemieckim oraz podejmowania 

głosowych interpretacji tychże utworów. W naszej 

gminie z roku na rok poziom konkursu wzrasta.             

Prezentowane utwory nierzadko są długie, a język poet-

ycki często bywa dużym wyzwaniem. Mimo to, pod-

czas recytacji widoczne jest opanowanie, a emocje 

przedstawiane w tekście są w piękny sposób przekazy-

wane. Świadczy to o tym, że uczniowie muszą poświę-

cić sporo czasu, aby dobrze się przygotować. Słuchacz 

zaś może być tylko i wyłącznie pełen podziwu i uzna-

nia dla tych młodych ludzi. Jury miało więc duże              

wyzwanie, aby wyłonić najlepszych. 

Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VIII oraz 

gimnazjum. W tym roku w etapie gminnym wzięło 

udział  18 osób. Zwycięzcami w poszczególnych kate-

goriach zostali: 

Klasy IV-VI: 

I miejsce – Emilia Buhl – PSP w Dębskiej Kuźni 

I miejsce – Manuela Kanz – PSP w Dębskiej Kuźni 

II miejsce – Wanessa Kurek – PSP  w Dańcu 

II miejsce – Katarzyna Patoła – PSP w Dańcu 

III miejsce – Julia Pieruszka – PSP w Dębskiej        

Kuźni 

III miejsce – Oliwia Warzecha – PSP w Chrząstowi-

cach 

Klasy VII VIII + gimnazjum: 

I miejsce – Marcin Lyra – PSP w Dębiu 

I miejsce – Paulina Kanz – PG w Dębskiej Kuźni 

II miejsce – Izabela Cichoń – PSP w Dębiu 

II miejsce – Anna Skolny – PSP w Dębskiej Kuźni 

III miejsce – Wiktoria Porada – PSP w Dańcu 

III miejsce – Anna Ciecior – PSP w Dębiu 

 Dla wszystkich uczestników przygotowano  

pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Podziękowania 

kierowane są również do nauczycieli germanistów, 

którzy czuwali nad przygotowaniem uczniów do kon-

kursu. Osoby nagrodzone miejscami zakwalifikowały 

się do kolejnego, rejonowego etapu konkursu, który 

odbył się 4 kwietnia br. w Prószkowie.  
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FERIE W WARSZAWIE 

Klaudia Ponza 

DZIEŃ SENIORA W DAŃCU 

20 stycznia br. uczniowie i nauczyciele              

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu przygotowali 

dla seniorów uroczystość w klubie wiejskim. Rodzice 

przygotowali słodki poczęstunek, a uczniowie - pro-

gram artystyczny. Licznie przybywający do klubu go-

ście zasiadali na przygotowanych dla nich miejscach. 

Na twarzach dzieci widać było ogromną radość, sku-

pienie oraz nutkę niepokoju, czy niespodzianka się uda. 

Uroczystość rozpoczęto przemówieniem,                

w którym serdecznie powitano przybyłych gości. Pani 

Elżbieta Kaliszan, Kierownik Referatu Oświaty, Kultu-

ry, Sportu i Promocji życzyła wszystkim Babciom oraz 

Dziadkom samych pięknych chwil w życiu i tego, aby 

zawsze byli dumni ze swych wnuków.  

Najważniejszą częścią uroczystości były       

występy naszych uczniów. Jako pierwsze prezentowały 

wierszyki i piosenki dzieci z klas I - III. Następnie  

wystąpili uczniowie z klas IV – VIII. Inscenizacja              

„Z cigą przez całe życie” przedstawiała odległe lata, 

biedę, a także to, że w wielu rodzinach dawniej koza 

była żywicielką. Łez wzruszeń nie zabrakło, kiedy ucz-

niowie klasy IV prezentowali scenkę „Wiekowy stół”. 

W tej inscenizacji udowodnili, że najważniejszym ele-

mentem domu powinien być stół, przy którym można 

rozwiązać wszystkie życiowe problemy. Wszystkich 

rozbawił rap w języku niemieckim – „Oma, gib mir 

Schokolade”. 

Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje 

wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak 

najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podzię-

kować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, 

a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla 

swoich wnuków. Wzruszenie było ogromne, a ukrad-

kiem ocierane  łzy świadczyły o miłości i  zadowoleniu 

z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali swoich 

najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezenta-

mi, „słodkimi całusami” i życzeniami.  

To był naprawdę wyjątkowy dzień. Szczęśliwe 

i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków oraz wszyst-

kich zgromadzonych gości po raz kolejny ukazały nam, 

jak ważne są takie spotkania.  

W dniach 28 – 30 stycznia uczniowie klas IV-

VIII Szkoły Podstawowej w Dańcu wraz z opiekunami 

uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd był 

organizowany w czasie ferii zimowych, aby czas wolny 

nie kojarzył się naszym uczniom z nudą, ale ze świetną 

zabawą. Celem wycieczki było pogłębienie zaintereso-

wań uczniów oraz poszerzenie dotychczasowej teore-

tycznej wiedzy historycznej i społecznej  poprzez bez-

pośredni kontakt z „żywą historią”, integracja dzieci, 

poznanie różnych form spędzania wolnego czasu,           

a przede wszystkim odwiedziny naszej stolicy. 

Pierwszym punktem programu był wjazd na 

górę Pałacu Kultury i Nauki, aby z tej wysokości             

podziwiać panoramę miasta. Muzeum Powstania                  

Warszawskiego to miejsce, w którym nasi uczniowie 

zetknęli się z historią II wojny światowej. Obrazy            

wywarły ogromne wrażenie i na długo pozostaną                  

w pamięci. 

Najważniejszym punktem kolejnego dnia    

pobytu w Warszawie było zwiedzanie Centrum Nauki 

Kopernik, wspaniałego ośrodka nauki, którego misją 

jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodziel-

nego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie 

do dialogu społecznego na temat nauki. Uczniowie 

mogli poznawać prawa nauki, poprzez samodzielne 

przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wy-

stawach. Mieli także okazję własnoręcznie dokonywać 

doświadczenia naukowe, zobaczyć na własne oczy me-

chanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urzą-

dzeń i wielu aspektów otaczającego świata. Zwiedzili 

też planetarium Niebo Kopernika. Uczniowie poznali  

również Stare Miasto, gdzie znajduje się Kolumna Zyg-

munta III Wazy. Następnie przemaszerowali pod            

Zamek Królewski, podziwiając piękno budynku.              

Przemierzając kolejne uliczki, poznawali historię kolej-

nych zabytków stolicy. Z Placu Zamkowego uczestnicy 

wycieczki udali się na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie 

znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, symboliczna 

mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy                 

poległych w obronie ojczyzny.  

 Wycieczka była bardzo udana, dostarczyła dzie-

ciom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie zoba-

czyli interesujące miejsca, zrobili sporo pamiątkowych 

zdjęć i stali się bogatsi o nowe doświadczenia, a przede 

wszystkim miło spędzili ferie zimowe. Nauczyciele 

szkoły w Dańcu poświęcili swój czas wolny, aby inte-

grować się ze swoimi podopiecznymi i poznawać                 

z nimi nowe miejsca. 
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SUKCESY WOKALNE UCZNIÓW Z DAŃCA 

 

Anna Ledniowska 

ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW 

 Ucznio-

wie Publicznej 

Szkoły Podsta-

wowej z punk-

tem przedszkol-

nym w Dańcu 

mają talenty 

muzyczne i ję-

zykowe. Każdego roku biorą udział w licznych konkur-

sach piosenki i odnoszą wspaniałe sukcesy. Nie inaczej 

było 20 lutego 2019 r., kiedy to nasi uczniowie wystą-

pili w XIII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 

„Śpiewajmy razem” w Opolu. Szkołę reprezentowały 

dwie solistki, duet i dwa zespoły. Duet w składzie             

Szymon Polok i Filip Zienc wywalczył II miejsce        

w kategorii klas I-III. Chłopcy brawurowo wykonali 

rap w języku niemieckim. Uczennica klasy VI Katarzy-

na Patoła, która już po raz trzeci wzięła udział w kon-

kursie i tym razem zachwyciła jurorów i publiczność 

wykonaniem piosenki w języku angielskim. Kasia zaję-

ła II miejsce w kategorii klas IV-VIII. Kolejna solistka, 

debiutująca w konkursie, uczennica klasy VII Julia 

Jagos, zajęła III miejsce w kategorii klas IV-VIII.             

Zespoły „Stokrotki” (uczennice klasy IV) i „Girls            

team” – (uczennice klasy VIII) zdobyły brązowe meda-

le w swoich kategoriach wiekowych.  

Osiągnięcia naszych uczniów cieszą tym bar-

dziej, że poziom zarówno wokalny jak i językowy pre-

zentowany na konkursie był bardzo wysoki. Serdecznie 

gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Elisabeth Kampa, Anna Klimek, Beata Woschek 

 21 marca br., w pierwszy dzień wiosny, zajęcia 

w danieckiej podstawówce odbywały się w nietypowy 

sposób. Uczniowie z klas VI i VII stali się specjalista-

mi różnych przedmiotów: matematyki, j. polskiego, 

niemieckiego, angielskiego, informatyki, wychowania 

fizycznego oraz techniki. Musieli wykazać się pomy-

słowością oraz dobrą organizacją czasu. Przekazywali 

wiedzę, tłumaczyli, pokazywali i pomagali swoim 

młodszym kolegom. Dwie pierwsze lekcje w tym dniu 

trwały 30 min. i były prowadzone przez uczniów.           

Następnym punktem programu były zajęcia z regionali-

zmu, na których uczniowie wraz z nauczycielami          

rozmawiali o zwyczajach wielkopostnych i wielkanoc-

nych, po czym przystąpili do wewnątrzszkolnego kon-

kursu kroszonkarskiego. O godz. 12.45 wszyscy ucz-

niowie wraz z nauczycielami przemaszerowali ulicami 

Dańca prezentując wykonane przez siebie gaiki i Ma-

rzanny. Na koniec odbyło się ognisko z kiełbaskami. 

 Do wiosny z wielkim zaangażowaniem przygo-

towywali się też przedszkolacy z Dębskiej Kuźni. 

Dzieci z zapałem pracowały przy tworzeniu kącików 

przyrody. Podczas zajęć poznały różne nasiona i cebul-

ki kwiatów, następnie samodzielnie posadziły i zasiały 

fasolę, cebule i owies. Salę wypełnił piękny zapach 

wiosennych kwiatów. 21 marca zazieleniło się               

w przedszkolu ponieważ dzieci i panie ubrały się na 

zielono. Z przygotowaną Marzanną wyruszono na wy-

cieczkę ulicami wsi i nad rzekę. Ze śpiewami i okrzy-

kami pożegnano zimę. 

ŚWIĘTOWALI NADEJŚCIE WIOSNY 

Danuta Kacprzyk 

 W styczniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 odbyła się 

uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bar-

dzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego  w tym szczególnym 

dniu dzieci pamiętały o swoich bliskich  i przygotowały dla nich wystę-

py. Pani dyrektor naszej szkoły Krystyna Jakuczek  przywitała przyby-

łych wspaniałych gości oraz złożyła piękne życzenia. Na twarzach  

dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowa-

ły bogaty program artystyczny. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje       

wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić 

swoją miłość i szacunek. Dla przybyłych gości czekał słodki poczęstu-

nek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci,  jak i dziadków! 
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Wydały publikację do nauki języka niemieckiego 

Nauczycielki języka 

niemieckiego z Publicz-

nej Szkoły Podstawo-

wej z Oddziałem Przed-

szkolnym w Dębiu, 

Beata Wasilewska            

i Ingryda Majnusz, podjęły wysiłek, aby zebrać,               

uporządkować oraz przedstawić zbiór wierszy, rymo-

wanek i piosenek, które można wykorzystać w trakcie 

zajęć. Mamy głęboką nadzieję, że publikacja spotka się 

z żywym zainteresowaniem rodziców. 

W imieniu własnym oraz nauczycieli Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 

składamy podziękowania Domowi Współpracy Polsko-

Niemieckiej, który wyraził zainteresowanie tym pomy-

słem i postanowił wydać niniejszy zbiór. 

Wir möchten Dank aussprechen, dass sich das Haus der 

Deutch-Polnischen Zusammebarbeit bereit erklärt hat 

diese Sammlung zu veröffentilchen. 

Pierwszy dzień w przedszkolu 

1 marca br. w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w 

Dębiu rodzice, 

którzy od wrze-

śnia chcą zapisać 

swoje dzieci do 

przedszkola mo-

gli wraz ze swoi-

mi pociechami 

uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Pracownicy 

szkoły byli pod ogromnym wrażeniem, jak chętnie ma-

luszki brały udział w zajęciach, wykonując zadania, 

śpiewając i biorąc udział w ćwiczeniach manualnych.  

Poezja w dębskiej szkole 

Jak wiadomo, niektóre uczucia są niewyrażalne w sło-

wach. Jednak można je wyrazić w wierszach. Tę zdol-

ność posiada jedna z nauczycielek PSP w Dębiu - pani 

Marzena Misz, która napisała kolejny, przepiękny 

wiersz, który otrzymał pierwsze miejsce w gminnym 

konkursie recytatorskim „Jugend trägt Gedichte vor”-

„Młodzież recytuje poezję”. Utwór jest wyrazem żalu 

po stracie najbliższego przyjaciela, który był za młody 

by umierać. 

Für immer und ewig... 

(Marzena Misz) 

Es war einmal! Kommt nie wieder zurück. 

Es war einmal, etwas besonderes zwischen uns. Liebe-

zu viel gesagt, aber da war etwas, etwas zauberhaftes, 

unvergessliches, atemberaubendes, etwas besonders!  

Keiner hat das verstanden, alle waren neidisch, alle 

wollten das haben! 

Das sollte für immer sein, für immer und ewig! Oh! du 

lieber Gott, für immer und ewig!  

Oh! du lieber Gott, wo hast du ihn genommen, mir 

geklaut, einfach so, ohne zu fragen? Warum muss ich 

jetzt fragen? 

Warum??? 

Warum? 

Krankheit, Krieg kann ich verstehen!  

Er war so jung, voller Leben, voller Kraft! 

Warum? 

Warum? 

Warum hast Du mir die Kraft genommen, die Seele 

zerstört, mich so tief verletz! 

Warum? 

Warum? 

Du lieber Gott! Warum? 

Jetzt bin ich allein,  

ohne Hoffnung,  

ohne Zukunft,  

ohne ihn.  

Ohne! meinen besten 

Freund! 

Für immer, für immer und 

ewig! 

Powstanie praca magi-

sterska o szkole 

Publiczna Szkoła Podsta-

wowa z Oddziałem Szkol-

nym w Dębiu stała się 

tematem pracy magister-

skiej studentki z Włoch. Greta była gościem tej szkoły 

w ramach współpracy z organizacją Aiesec. Przez bli-

sko dwa miesiące aktywnie uczestniczyła w niemiecko-

języcznych zajęciach. Przeżyty wspólnie czas i zdobyte 

doświadczenie stały się dla Grety inspiracją do napisa-

nia swej pracy. Z niecierpliwością czekamy na polską 

wersję językową tej pracy. 

Robotyka i programowanie  

Programy sterują co-

raz większą liczbą 

urządzeń codziennego 

użytku. Komputery, 

telefony komórkowe, 

pralki, ale również 

serwery największych 

portali czy banków 

nie funkcjonowałyby bez dobrego oprogramowania. 

Pisanie instrukcji komputera czyli programowanie by-

wa często uważane za umiejętność przypisaną nielicz-

nym profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednio 

dużą wiedzę i możliwości do tworzenia nowoczesnych 

technologii. Często myślimy, że dla nas programowa-

nie pozostaje „czarną magią”. Nic bardziej mylnego! 

Podczas zajęć robotyki, uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 

skonstruowali własne, jeżdżące lub skaczące roboty. 

Precyzyjność, logiczne myślenie i kreatywność były 

bardzo pomocne w budowie i programowaniu, które są 

ważnym elementem edukacyjnym rozbudzającym na-

szą kreatywność.  

Białe ferie z niemieckim 

Początek lutego w Publicznej Szkole Podstawowej z 

Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu upłynął pod ha-

słem „BIAŁE FERIE Z NIEMIECKIM”. Chętnych 

było wielu, gdyż program obfitował w świetne atrakcje, 

a dni upływały pod różnymi hasłami. I tak: 

Dzień I – MISTRZ KUCHNI (MEISTERKOCH) – ten 

INFORMACJE Z PSP W DĘBIU 
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Dyrekcja i nauczyciele PSP w Dębiu 

  WŁOSKA PRZYGODA UCZNIÓW PSP W DĘBIU 

 dzień dzieci rozpoczęły od napisania swej pierwszej 

książki kucharskiej w języku niemieckim następnie, 

przeszły do jej realizacji kończąc na degustacji przygo-

towanych potraw. 

Dzień II – SKARBY CZARNEGO ŚLĄSKA 

(SCHÄTZE DES SCHWARZEN SCHLESIEN) - ta-

jemne korytarze kilkadziesiąt metrów pod ulicami Za-

brza, dawne wyrobiska, które powstały wyłącznie dzię-

ki pracy ludzkich rąk. Uczestnicy zimowiska mieli 

możliwość podziwiać i usłyszeć opowieści w języku 

polskim i niemieckim, o tym co działo się w SZTOLNI 

KRÓLOWA LUIZA. Podziemny port, chodnik wykuty 

w całości w węglu, park działających maszyn górni-

czych. W trakcie zwiedzania uczniom przybyło pie-

gów, a to za sprawą zadań przygotowanych przez Pana 

Kleksa, ponieważ za każde, poprawnie wykonane za-

danie należał się jeden pieg. Na koniec własnoręczne 

wykonanie łapaczy snów! 

Dzień III – MISTRZ SPORTU (SPORTMEISTER) - 

ten dzień upłynął nam pod znakiem sportu. Najpierw 

teoria, oczywiście dwujęzycznie, potem praktyka. Tym 

razem uczestnicy wybrali się na rolkowisko, gdzie mo-

gli podszkolić swoje umiejętności jeździeckie, popra-

wić utrzymywanie równowagi oraz wzmocnić kondy-

cję i wytrzymałość. Była to również świetna okazja do 

super zabawy! 

Dzień IV – ŚLADAMI HISTORII (SPUREN DER 

GESCHICHTE) – tym razem uczestnicy zimowiska 

zwiedzali zamek Hochbergów w Pszczynie gdzie do-

wiedzieli się wielu fascynujących rzeczy na temat tej 

rezydencji magnackiej. Przepiękne komnaty z orygi-

nalnymi eksponatami i starodawnymi meblami sprawi-

ły, że uczniowie przenieśli się do poprzedniej epoki. 

Po zakończeniu zwiedzania odbyły się warsztaty pla-

styczne pt. ZAMKOWA PRZYGODA, podczas któ-

rych zostały wykonane własnoręcznie robione pocz-

tówki. 

Dzień V – KARNAWAŁ (KARNEVAL) – ten dzień 

upłynął pod hasłem zabawy podczas której uczestnicy 

zimowiska dowiedzieli się o zwyczajach panujących w 

Niemczech, wykonali maski, które potem wykorzystali 

podczas balu. 

 W dniach od 8-13 marca br. uczniowie kla-

sy VII i VIII z PSP w Dębiu uczestniczyli w wyjeździe 

do Włoch. Uczestnicy wycieczki  zwiedzili  Florencję, 

Rzym, Watykan i  wpisaną na listę światowego dzie-

dzictwa UNESCO Wenecję. We Florencji  podziwiali-

śmy Babtysterium ze złotymi  Drzwiami Raju, ogrom 

Katedry Santa Maria del Fiore i kościół Santa Croce              

z grobami Michała Anioła,  Dantego Alighieri i Galile-

usza oraz słynny Most Złotników nad rzeką Arno. Ze 

wzgórza podziwialiśmy panoramę całego miasta.      

 W Rzymie poruszaliśmy się metrem                 

i pieszo. Od Placu del Popolo powędrowaliśmy na 

punkt widokowy, zeszliśmy słynnymi Schodami               

Hiszpańskimi do uroczej, wykonanej w białym marmu-

rze Fontanny di Trevi, zwiedziliśmy Panteon - całkowi-

cie zachowany starożytny obiekt oraz odbyliśmy spacer 

do Kapitolu, na którym dominował Ołtarz Ojczyzny 

poświęcony Wiktorowi Emanuelowi II - królowi zjed-

noczonych Włoch. Z Kapitolu podziwialiśmy roztacza-

jący się przed nimi widok na ruiny starożytnego Forum 

Romanum. Stamtąd udaliśmy się pod Koloseum -     

dawny amfiteatr Flawiuszów.  

 Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Watykan. 

Pełne turystów Muzea Watykańskie urzekały bogatymi 

zbiorami dzieł sztuki. Niesamowite było przejście 

przez Salę Geograficzną, której ściany pokrywały 

ogromnej wielkości mapy Włoch. Wśród perełek sztuki 

w Sali Sobieskiego znajdował się obraz polskiego             

malarza Jana Matejki. Dzięki wcześniej zarezerwowa-

nym biletom udało nam się dostać do wnętrza Kaplicy 

Sykstyńskiej, aby podziwiać niesamowite freski               

Michała Anioła. Urzekła nas też ogromna Bazylika św. 

Piotra z Pietą Michała Anioła, Ołtarzem Papieskim              

i wznoszącym się nad nim pięknie rzeźbionym balda-

chimem. W zadumie i ciszy zwiedziliśmy grób naszego 

wielkiego rodaka - Jana Pawła II. Na Placu św. Piotra 

zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.  

 Ostatni dzień spędziliśmy w Wenecji, do 

której w końcowym etapie dopłynęliśmy statkiem.  

Pogoda tego dnia była wymarzona na robienie zdjęć          

i zwiedzanie. Wszystkich oczarowały misternie              

wykonane  złote mozaiki wnętrza Bazyliki św. Marka          

i Złoty Ołtarz. Poruszanie się krętymi zaułkami wśród 

kanałów weneckich dostarczało kolejnych niezapo-

mnianych wrażeń. Kilka osób z grupy zafundowało 

sobie przejazd gondolami. Wszyscy wjechaliśmy           

windą na wysoką Dzwonnicę św. Marka, aby               

potwierdzić tezę, że widnokrąg ma kształt koła i poo-

glądać panoramę miasta.  

 Wieczorem bogatsi w podróżnicze doświad-

czenia  udaliśmy się w drogę powrotną.  Włoska przy-

goda  bardzo nam się podobała, gdyż nie tylko  zoba-

czyliśmy piękny i bogaty w zabytki  europejski kraj,  

ale zawiązaliśmy też  nowe znajomości.  Wielokrotnie 

podczas naszej podróży wykorzystaliśmy też nasze 

umiejętności językowe.   
Sylwia Widawska 



 

 

 W Niwkach rada sołecka z okazji Dnia Kobiet 

zorganizowała spotkanie dla mieszkanek już 3 marca 

br. Była świetna zabawa z poczęstunkiem. Wydarzenie 

uświetnił swoim występem Joachim Fila, przygrywając 

na akordeonie i keyboardzie, śpiewając i opowiadając 

dowcipy. W role kelnerów wcielili się dwaj panowie – 

mieszkańcy Niwek, którzy z właściwym sobie wdzię-

kiem częstowali Panie kawą i owocami.  

 Z kolei w Lędzinach Panie świętowały 10 mar-

ca. Była kawa, ciasto oraz symboliczna lampka wina         

z toastem na cześć pań. Każda uczestniczka spotkania 

w świetlicy wiejskiej otrzymała kwiatek z okazji                

swojego święta. 

 24 marca br. spotkały się mieszkanki Chrząsto-

wic. W klubie samorządowym w Chrząstowicach           

wystąpiły dla nich Szydłowianki oraz Chór na                  

Obcasach, działający przy Domu Kultury w Ozimku. 

Spotkanie zorganizowała sołtys Chrząstowic wraz z 

radą sołecką. 
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Z WDZIĘCZNOŚCI 

TAK ŚWIĘTUJĄ PANIE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Koło DFK Dembioham-

mer/Dębska Kuźnia realizując 

swoje motto „Ruckkehr zu den 

Wurzeln”/”Powrót do korzeni” 

podjęło akcję zbiórki do skarbo-

ny na renowację pochodzącego 

z 1930 r. grobowca na cmenta-

rzu w Dębiu. Jest to miejsce 

pochówku organisty i dyrektora 

szkoły w Dembio/Dębie oraz 

jego żony i córki. Państwo            

Pruskie zadbało w tamtych czasach o wybudowanie 

szkoły w Dembio/Dębie, potem także w Chrząstowi-

cach i Dębskiej Kuźni. W 2018 roku upłynęło 200 lat, 

kiedy w Dembiohammer/Dębska Kuźnia otwarto 

pierwszą placówkę oświatową. Przedtem dzieci co-

dziennie chodziły 6 km pieszo do szkoły w Dembio/

Dębiu. Nie zachował się żaden grób nauczycieli z 

wcześniejszych okresów,. Można domniemać, że kiedy 

kończyli urząd nauczycielski w Dembio/Debie, wracali 

do swoich miejsc zamieszkania. Został na dębskim 

cmentarzu tylko jeden grób, na którym widnieje napis 

„Josef Trojan, Hauptlehrer und Organist”. Dzięki 

uprzejmości księdza proboszcza Antoniego Kaltbacha, 

który udostępnił parafialną księgę zgonów, dowiedzie-

liśmy się, że  Josef Trojan piastował urząd dyrektora           

w dębskiej szkole do 1 października 1927 r. a jedno-

cześnie był organistą w tamtejszym kościele. Jego   

żona, Maria, córka Petra Tomanek i Karoliny z domu 

Lendza zmarła 18.04.1922 r. Trojanowie mieli córkę 

Marie Elisabeth, która zmarła 6.04.1940 r. i została 

pochowana w grobowcu rodziców. Josef Trojan zmarł 

26.09.1930 r.  

 2 sierpnia 2019 r. podczas naszej dwudziestej 

pielgrzymki na odpust Porcjunkuli, chcemy tę naszą 

małą cząstkę ze skarbony przekazać parafii Dębie na 

ręce księdza Kaltbacha, który już proces renowacji 

rozpoczął. Na pielgrzymkę już dziś zapraszam wszyst-

kich, którym pielgrzymowanie pomaga powstawać. 

Poza tym zapraszam do udziału w innych projektach 

koła DFK Dembiohammer. 22 czerwca br. odbędzie się 

rejs statkiem po Odrze, a 6 lipca – wycieczka rowero-

wa szlakiem kapliczek i do młyna w Dębskiej Kuźni.  

 Słowami wielkiego śląskiego poety Josepha von 

Eichendorffa zapraszam czytelników do refleksji i ży-

czę radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego/

Frohe Ostern: 

Es haben viel Dichter gesungen 

Im schönen deutschen Land, 

Nun sind ihre Lieder verklungen, 

Die Sänger ruhen im Sand. 

Und wo immer müde Fechter 

Sinken im mutigen Strauß, 

Es kommen frische Geschlechter 

Und fechten es ehrlich aus. 

Maria Kwiecińska 

Dzień Kobiet w Niwkach. 

Dzień Kobiet w Lędzinach. 

Dzień Kobiet w Chrząstowicach. 

Teresa Pasoń, Irena Gondro, Anna Kurc 
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BAJKOWY DZIEŃ KOBIET  

W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 

Sylwia Morciniec, Lilianna Wicher  

Justyna Kłosek 

 Ruch w życiu dziec-

ka w wieku przedszkolnym 

jest podstawą jego prawi-

dłowego rozwoju. W ra-

mach zajęć gimnastyki 

korekcyjnej, przedszkolaki 

w Dębskiej Kuźni dbają o 

swój wszechstronny rozwój 

i prawidłową postawę. 

Dzieciaki mają w sobie 

niekończące zasoby energii 

i chcą być w nieustannym 

ruchu, dlatego ćwiczenia 

korekcyjne  wykonują  zgodnie z ich własnym tempera-

mentem. Dzieci zapoznają się z poszczególnymi ćwi-

czeniami i rozwijają świadomość własnego ciała. Ćwi-

czenia   z czasem wykonywane są coraz lepiej, nabiera-

ją precyzji ruchu, wzmacniają mięśnie i pogłębiają ela-

styczność. Atrakcyjna forma tych zajęć związana jest z 

ciekawym nazewnictwem. Dzieci przyjmują pozycję 

drzewa, ślimaka, kota, kobry czy słonia. Podejmują 

wysiłek i pracują nad przyjmowaniem prawidłowej 

postawy. Ćwiczenia te są bezpieczne i kształtują w 

dziecku zdrowe nawyki. Dzięki połączeniu ruchu z 

muzyką i kreatywną zabawą, ćwiczenia te stają się dla 

nich ciekawe i są sposobem na wyciszenie  i skupienie 

uwagi. Gimnastyka korekcyjna pokazuje, że każde 

dziecko jest inne i każde ma prawo wykonać ćwiczenia 

po swojemu, we własnym tempie. Z tych zajęć nikt nie 

wychodzi znudzony, a w zamian dzieci zyskują 

wzmocnione ciało i spokojniejszy umysł. 

 8 marca -  Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień 

szczególnie dla wszystkich Pań zarówno tych dużych 

jak i małych. My także w przedszkolu w Suchym Borze 

świętowaliśmy w tym dniu pod hasłem: „Każda dziew-

czynka chce być księżniczką”. Cała sala zamieniła się 

w królewski dwór. Dziewczyny w pięknych sukniach, a 

chłopcy w strojach rycerskich zaprezentowali bogaty 

program artystyczny, którego celem było wsparcie ca-

łościowego rozwoju dziecka na podstawie zabaw z 

muzyką z wykorzystaniem aktywnego słuchania muzy-

ki klasycznej według Batii Strauss oraz projektu Sowa 

Mądragłowa i innowacji „Języczek gimnastyczek lubi 

taniec i muzykę”. W naszym przedszkolu kładziemy 

duży nacisk na rozwój mocnych stron dziecka, ale rów-

nież na wsparcie w obszarach, które funkcjonują trochę 

słabiej. Realizacja w/w projektów i innowacji daje 

dzieciom szanse i wsparcie w wyrównywaniu szans 

edukacyjnych. 

 Nie zabrakło więc wspólnych zabaw i śpiewu 

przy muzyce. Dzieci zatańczyły prawdziwy taniec 

dworski. Chłopcy natomiast dla wszystkich dziewczyn 

i zaproszonych Pań zagrali na instrumentach perkusyj-

nych do utworu  „Dla Zuzi”.  

         Dziewczynki wzięły udział w quizie pod tytu-

łem: „Wiem jak zachować się przy stole i wiem co jest 

dobre, a co złe” oraz w konkursie – picie wody przez 

słomkę na czas. Aby zamienić się w prawdziwe księż-

niczki musiały przejść małą próbę i dowieść, że przy-

znanie  tytułu naprawdę im się należy. 

Zaskoczeniem dla zaproszonych gości był 

konkurs –„Łamańce językowe”. Aby zachęcić  Panie 

do udziału w nim, jeden z wychowanków zaprezento-

wał wiersz autorstwa nauczycielki Lilianny Wicher pt.: 

„Szymon i myszka”. Wiersz ten wraz z wykonaną do 

niego pracą plastyczną, zdobył II miejsce w Ogólnopol-

skim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym. Laurea-

tem został Janek Rusinek z grupy starszej. Następnie 

Panie losowały karteczki z numerami, pod którymi 

były ukryte trudne zdania do powtórzenia np.: „Cesarz 

czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy ce-

sarza”, „Idzie Jerzy i nie wierzy, że na wieży jest sto 

jeży”. 

      Na zakończenie gość specjalny - dziadek jedne-

go z wychowanków. Zaprezentował się w stroju woja i 

opowiadał jak ten ubiór zmieniał się na przestrzeni wie-

ków. Pokazał też dzieciom prawdziwą broń m.in.: sza-

blę, miecz, tarczę obronną oraz opowiedział o zwycza-

jach rycerskich. Każdy z przedszkolaków mógł założyć 

hełm i poczuć się prawdziwym rycerzem. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się 

na poczęstunek przygotowany przez kucharkę i inten-

dentkę zgodnie ze zdrowymi nawykami żywieniowymi. 

 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

styczeń-luty-marzec 

- 24 - 

Agnieszka Wojciechowska 

Weronika Plachetta, Anna Imiełowska 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHRZĄSTOWICACH  

ZAPRASZA 

 Uczniowie klasy I PSP w Chrząstowicach,                       

a właściwie „Gang Jabłuszka”, biorą udział w ogólno-

polskim projekcie promującym zdrowy styl życia.                  

Program „Zdrowo jem, więcej wiem” organizuje Fun-

dacja BOŚ. Na projekt składają się trzy etapy: „Jesień”, 

„Zima” i „Wiosna”. Za nami dwa etapy. W ramach 

„Jesieni” zrealizowano następujące zadania:  

- lekcje: „Warzywa i owoce na co dzień i od święta” 

oraz „Woda na zdrowie”; 

- konkurs: Plakat promujący przedstawienie „Na stra-

ganie” oraz „Reklama wody”. 

Podczas lekcji i konkursów uczniowie zdobyli nową 

wiedzę. W ich zdobywanie włączyli się również rodzi-

ce. Pomogli w układaniu rymowanek i zagadek,               

podzielili się wspaniałymi przepisami na zdrowe              

przekąski oraz zapewnili naturalne okazy warzyw              

i owoców (m.in. 5 rodzajów nasion fasoli). Rodzice 

otrzymali ulotki „Woda - eliksir życia” na zebraniu 

klasowym. Dzieci starały się plakatami przekonać              

pozostałych uczniów naszej szkoły do jedzenia warzyw 

i owoców oraz picia wody. Zaprosili klasę II i III na 

przedstawienie „Na straganie” do którego sami                 

przygotowali stroje.   

 W ramach etapu „Zima” odbyły się lekcje: 

„Dbam o to, co jem i jak spędzam czas” oraz „Jesteśmy 

aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety”, dwa 

konkursy: Najlepszy rysunek „Jestem Siłaczkiem” oraz 

Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw w 

szkole, a także forum zdrowia dla rodziców: Zdrowe 

inwestycje – rodzice na START! Rodzice otrzymali 

ulotki zachęcające do aktywnego spędzania czasu ze 

swoimi dziećmi oraz pomagali rozwiązywaniu zadań z 

kart pracy, które utrwalały wiedzę zdobytą na lekcjach. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Przed 

„Gangiem Jabłuszek” etap wiosenny. 

Nasze Przedszkole 

poprzez realizację 

wielu innowacji                

i projektów eduka-

cyjnych, rozwija 

różnorodne aktyw-

ności dzieci. Pro-

wadzone zajęcia 

pobudzają cieka-

wość dziecka, roz-

wijają jego zainte-

resowania i zaspo-

kajają jego potrze-

by. Oprócz zajęć 

realizowanych 

zgodnie z podstawą programową proponujemy zajęcia 

dodatkowe m.in.: szachy, rytmikę i grę na instrumen-

cie, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, 

zajęcia terapeutyczne. W związku z tym, że coraz 

większa ilość dzieci posiada różnego rodzaju deficyty 

w zakresie rozwoju wymowy, chcąc wesprzeć ich pra-

widłowy rozwój, wdrażana jest innowacja pedagogicz-

na pn. ,,Języczek gimnastyczek lubi taniec i muzykę” 

w połączeniu z integracją sensoryczną , które wspoma-

gają prawidłowy rozwój mowy. W dalszym ciągu pro-

wadzone są cykle zajęć edukacyjnych w zakresie 

zmian nawyków żywieniowych z wykorzystaniem zio-

łowego kącika dydaktyczno-relaksacyjnego w ramach 

innowacji pedagogicznej pn. ,,Wychowanie przez goto-

wanie”, a także innowacji z zastosowaniem metody 

Batii Strauss, dzięki której dzieci po raz kolejny przy-

gotowują się do udziału w Mistrzostwach Polski                   

w tańcu. 

Drugą część roku przedszkolnego rozpoczęli-

śmy „Balem Karnawałowym” zorganizowanym dla 

dzieci i dziadków w klubie samorządowym w Chrzą-

stowicach, którzy bawili się przy muzyce dyskoteko-

wej prowadzonej przez DJ.  

Zaplanowaliśmy również szereg zajęć,            

imprez, uroczystości, oraz wycieczek. Już 21 marca br. 

dzieci pożegnały zimę uczestnicząc w barwnym koro-

wodzie ulicami Chrząstowic, natomiast 22 marca br. 

gościliśmy teatr z Krakowa z przedstawieniem                  

profilaktyczno – edukacyjnym pt. ,,Komputerowy        

czarodziej”.  

W kwietniu odbywa się cykl zajęć o trady-

cjach wielkanocnych z zastosowaniem projektu eduka-

cyjnego. Odbędzie się także wyjazd do Szkoły               

Muzycznej w Opolu. Ponadto planowane są wycieczki: 

do kina ,,Meduza”, ,,Mały Opolanin”- w ramach reali-

zowanego projektu, do Smoczej Jamy, Statkiem po 

Odrze oraz wyjazd integracyjny z rodzicami do Gospo-

darstwa Agroturystycznego w Staniszczach Małych.  

17 maja br. pod hasłem ,,Nasza rodzina razem 

się trzyma” organizujemy ,,Mini Olimpiadę” między 

przedszkolną na boisku sportowym w Chrząstowicach, 

na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 

do sportowej rywalizacji i aktywnego spędzania czasu.  

Przyszłych przedszkolaków z rodzicami            

zapraszamy na zajęcia w ramach ,,Dni Otwartych”, 

które odbędą się w dniach 29-30 maja br.   

        

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM 
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INFORMACJE Z BIURA LGD KRAINA DINOZAURÓW 
 Lokalna 

Grupa Działania 

„Kraina Dinozau-

rów” z siedzibą 

Ozimku realizuje 

Lokalną Strategię 

Rozwoju na lata 

2014-2020, której 

głównymi celami 

są: wzrost konku-

rencyjności ob-

szaru objętego 

LSR  i ochrona 

środowiska oraz 

zwiększenie integracji  i poczucia przynależności do 

obszaru objętego LSR.   

Podstawowym zadaniem LGD jest umożliwienie bene-

ficjentom możliwości aplikowania o środki  unijne na 

różne przedsięwzięcia  poprzez przeprowadzanie nabo-

rów wniosków.  

Do października 2018 roku odbyło się 14 naborów,              

w których złożono łącznie 90 wniosków                                          

W 2019 roku zaplanowano  ogłoszenie naborów  wnio-

sków na następujące  przedsięwzięcia- 

1. inwestycje w firmach - rozwijanie działalności 

( 1.3.2)                                                         

2.budowa i modernizacja obiektów małej architektury, 

siłownie, place zabaw (1.1.3)                           

3. renowacja i oznakowanie obiektów sakralnych 

(2.2.2)                                                            

4. poprawa warunków sanitarnych  (1.4.2)                                                                                              

5. organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych 

promujących zasoby  i obszar LGD (2.3.5)                                                                                                                                                       

6.warsztaty dla przewodników (2.1.5)                                                                                              

7.uruchomienie punktów kolportażu  (2.3.3)                                                                                

8.stworzenie pakietu usług  (1.2.2)                                                                                                    

9.utworzenie koszyka produktów lokalnych (1.2.3)                                                                    

10.cykle spotkań i warsztatów edukacyjnych , integra-

cyjnych (2.1.4)                                  

11. budowa nowych oraz modernizacja istniejących 

szlaków, ścieżek turystycznych  (1.1.1)                                                                                                                                                                                                                      

12.podniesienie standardu punktów handlowych,               

gastronomicznych, miejsc noclegowych   (1.1.5 )   -                           

Każdy nabór poprzedzony jest szkoleniem i konsulta-

cjami   w biurze LGD .  

Zapraszamy do składania wniosków . 
 Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Dino-

zaurów” prowadzi szereg działań aktywizujących                 

lokalną społeczność  

 16 czerwca 2018 r. odbył się spływ kajakowy 

rzeką Mała Panew zakończony biesiadą informacyjno-

promocyjną . 

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów”  

 W dniach 18-20 maja 2018 r. wzięła udział                 

w VI Targach Turystyki Weekendowej ,,ATRAKCJE 

REGIONÓW” w Chorzowie. 

 29 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się gala 

podsumowująca konkurs „Moja wieś – moje miejsce”.  

 25 listopada 2018 r. zorganizowano spotkanie 

integracyjno-promocyjne w Ozimku, na którym  przed-

stawiono główne działania LSR oraz oferty kulturalne 

realizowane w ramach  projektu grantowego. Zaprezen-

towano również proces certyfikacji usług, produktów               

i wydarzeń. W 11 kategoriach zostaną przyznano               

wyróżnienia i statuetki. Certyfikat otrzymała także Re-

gionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa w Dańcu. 

 W 2019 zaplanowano spotkanie z dinozaurem  

w terenie dla dzieci i młodzieży oraz  podróż studyjną 

w ramach dobrych  praktyk i wymiany doświadczeń.  

 Na  wyposażeniu LGD  jest  do wynajęcia            

komplet materiałów  edukacyjnych wchodzących             

w skład zestawu pomocy dydaktycznych o  tematyce 

ekologicznej . 

 Szczegółowe informacje dotyczące  zasad             

aplikowania o środki w ramach organizowanych               

naborów oraz działań  LGD  można znaleźć na stronie 

internetowej LGD - www. Krainadinozaurow.pl  lub 

uzyskać w biurze LGD w Ozimku, przy ul. Słowackie-

go 18, tel. 77 4651213/60505277,                                  

e-mail: krainadino@onet.eu  

 



 

 
Tomasz Gawlas 
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 Dwa chóry oraz orkiestra kolędowały wspólnie 

w Chrząstowicach. W niedzielę, 13 stycznia 2019 r., w 

chrząstowickim kościele odbył się koncert kolęd i pa-

storałek. Wystąpili następujący wykonawcy: Chór z 

parafii pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim pod 

dyrekcją Tomasza Czernera, Chór Canticum Novum z 

parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząsto-

wicach pod dyrekcją Patrycji Fabisz oraz Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka 

Zganiacza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piękne pie-

śni i piosenki o Bożym Narodzeniu. Wybrzmiały znane 

kolędy, jak „Przybieżeli do Betlejem”, Bóg się rodzi” 

czy „Gdy śliczna Panna”, a także te mniej znane pasto-

rałki czy kolędy z różnych stron świata, jak 

„Promiennym blaskiem”, „Radujtiesie wsi ludije” czy 

„A to komu”. W świąteczno-noworoczny klimat wpro-

wadziła chrząstowicka orkiestra. Koncert zakończył się 

wspólnym śpiewem „Cichej nocy” w języku polskim i 

niemieckim. Pomysłodawcą wydarzenia był chór Can-

ticum Novum z Chrząstowic.  

KOLĘDOWANIE W CHRZĄSTOWICACH 

SPOTKANIE KOLĘDOWE W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Adelajda Pasoń 

 Kolędy i 

pastorałki - spe-

cyficzne pieśni -  

wpływają kojąco 

na śpiewających i 

słuchających. 

Sprawdzają się 

też jako kołysan-

ki śpiewane dzieciom przed snem, sama to przetesto-

wałam na swoich wnukach. Wnoszą spokój, radość, 

nadzieję, podnoszą nastrój. Mają wiele wspólnych cech 

z pieśniami ludowymi, bo większość z nich ma to samo 

źródło pochodzenia - są proste w słowach, melodyjne. 

Niegdyś śpiewane w chatach, później spisane i przenie-

sione do kościołów. Pastorałki, które zawierają elemen-

ty świeckie śpiewane były zazwyczaj przez kolędników 

wędrujących po wsiach z świątecznymi i noworoczny-

mi życzeniami, były też częścią odgrywanych jasełek.  

 11 stycznia 2019 r. odbyło się w Dębskiej Kuźni 

kolędowe spotkanie śpiewaków ludowych. Było to 

spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy mieli ochotę 

wspólnie pośpiewać. Tym razem gościliśmy oprócz 

naszych stałych gości panią Renatę Wilk z Czarnowąs 

oraz trzy panie z Grodźca z zespołu ludowego 

„Grodziec”: Józefę Cichowską (szefowa zespołu), Zo-

fię Cichowską, Annę Juszczyszyn wraz z akordeonistą 

Józefem Paltem i skrzypkiem Stanisławem Bojduni-

kiem. Kolędowanie zaszczycili swoją obecnością pań-

stwo Gabriela i Florian Ciecior. Goście byli mile za-

skoczeni obecnością Wójta Gminy na naszym kameral-

nym spotkaniu, zaznaczając, że występują w wielu 

gminach ale z ich włodarzami raczej się nie widują, bo 

Ci najczęściej tłumaczą się natłokiem zajęć i brakiem 

wolnego czasu. Brawa dla naszego Wójta i jego żony!  

 Mieliśmy okazję się przekonać, że kolędy są 

urocze i brzmią podobnie, niezależnie od regionu czy 

kraju. Panie z Grodźca zaprezentowały kolędy kresowe 

i jedną ukraińską. Pani Iwona Wylęgała zaśpiewała 

kolędy czeskie. Wspólnie śpiewane były polskie kolędy 

ogólnie znane i kolędy niemieckie ze  śpiewników. 

Były też teksty w gwarze śląskiej. Pan Wiktor Spisla 

zaśpiewał kilka śląskich pastorałek, natomiast pani 

Maria Kwiecińska przypomniała stare kolędy niegdyś 

śpiewane w kościele w Dębiu, obecnie wycofane                

z książek do nabożeństwa.   

 Czas spotkania minął szybko i pozostawił jak 

zwykle pewien niedosyt - żal było się rozstawać. Pro-

szono nas o zorganizowanie kolejnych spotkań, bo jak 

stwierdzili nasi goście, bardzo mile i swojsko się u nas 

czują.  

 W imieniu pani Marii Kwiecińskiej oraz swoim, 

dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z naszego             

zaproszenia i wspólnie z nami kolędowali.     

Anna Kurc 

 26 i 27 marca 2019 roku na Orliku w Dębskiej Kuźni 

rozgrywane były zawody w piłce nożnej dziewcząt i chłop-

ców. Zawodnicy z Dębia, Chrząstowic, Dańca i Dębskiej 

Kuźni pragnęli wywalczyć awans do półfinału powiatowego. 

Poziom spotkań, zaangażowanie zawodników, atmosfera na 

boisku i poza nim mogły zadowolić największego malkonten-

ta. Byliśmy świadkami nietuzinkowych zagrań, pięknych  

parad bramkarskich i kombinacyjnej gry okraszonej licznymi 

golami. Po wyjątkowo emocjonujących spotkaniach wyłonio-

no zwycięzców. Reprezentantami naszej gminy w powiecie 

zostały drużyny z Dębskiej Kuźni i Chrząstowic. 

NA SPORTOWO 


