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NIEDŹWIEDZIOWA TRADYCJA
sołectw, przebierańcy zaprosili do wspólnej
zabawy dzieci. Wieczorem odbyły się zabawy
taneczne dla dorosłych. W Dębiu bawiono się
w rytm muzyki zespołu Metron, a w Dańcu
przygrywał zespół Albatros.

Wodzenie niedźwiedzia to karnawałowa
tradycja kultywowana w gminie Chrząstowice od
wielu pokoleń. Przebierańcy odwiedzają kolejne
domostwa, składając noworoczne życzenia
i robiąc różne żarty. Policjant wystawia fikcyjne
mandaty, lekarz z pielęgniarką – zabawne recepty,
para młoda zaprasza na wesele, leśniczy strofuje
za rzekomą kradzież drewna itd. Na zakończenie
odbywa się zabawa dla dzieci i dla dorosłych,
podczas której niedźwiedź, uosabiający wszelkie
zło, zostaje symbolicznie zabity. Pozostaje po nim
mały miś, który jest gwarancją, że tradycja
wodzenia niedźwiedzia nie zaginie.
W sobotę, 28 stycznia br., grupa przebierańców, której przewodził niedźwiedź grasowała
po Niwkach. Głośno i wesoło było tego dnia
w całym sołectwie. Podobno tańca z misiem nie
odmówiła żadna pani domu - zgodnie z tradycją
zapewnia to pomyślność na cały rok.
4 lutego br. miś odwiedzał Dębie i Daniec.
Po zaznaniu gościnności mieszkańców tych

11 lutego br. niedźwiedź wraz ze swoją
świtą pojawił się w Dębskiej Kuźni i w Falmirowicach, dzień później, 12 lutego br. w Lędzinach.
18 lutego br. miś zawitał u mieszkańców
Chrząstowic, a 25 lutego br. – w Suchym Borze.
Naszym
przebierańcom
towarzyszyli
pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego oraz
Regionalnego Instytutu Kultury - Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach,
którzy dokumentowali kultywowanie niedźwiedziowej tradycji w gminie Chrząstowice.
Wyrazy uznania i podziękowania kierujemy do osób, które angażują się w organizowanie
wodzenia niedźwiedzia – członkom rad sołeckich
oraz strażakom. Mieszkańcom dziękujemy za
serdeczne przyjmowanie misiowej ekipy.

Anna Kurc

WSPOMNIENIE O ZBIGNIEWIE KURKU
15 marca 2017 r.
zmarł Zbigniew Kurek. W
latach 1982-1998 pracował
w Urzędzie Gminy Chrząstowice. W 1982 roku rozpoczął pracę na stanowisku
Sekretarza Urzędu Gminy.
W grudniu 1983 r. został
powołany przez Wojewodę
Opolskiego na stanowisko
Naczelnika Gminy Chrząstowice. Funkcję tę pełnił do 1990 roku. Po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym
i pierwszych wolnych wyborach samorządowych
w 1990 r., został wybrany przez Radę Gminy na
stanowisko Wójta Gmina Chrząstowice. Funkcję
tę pełnił przez dwie kolejne kadencje tj. do 1998 r.
W okresie tym w gminie Chrząstowice zrealizo-

wanych zostało wiele ważnych inwestycji, takich
jak budowa wodociągów, telefonizacja gminy,
budowa siedziby dla Urzędu Pocztowego, budowa
sali gimnastycznej w Dębskiej Kuźni i wiele
innych. Jako Naczelnik i Wójt swoimi działaniami
wspierał działalność samorządów wiejskich,
organizacji społecznych oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych, gdzie począwszy od lat 80-tych do
1999 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP. Był także inicjatorem
i wieloletnim organizatorem Ogólnopolskiego
Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Chrząstowice, który stał się znaczącą imprezą
sportową w skali całego kraju i jest organizowany
do tej pory. Za swoją działalność Zbigniew Kurek
został odznaczony wieloma odznaczeniami
państwowymi i branżowymi.
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REFORMA EDUKACJI W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni, Rodzice i Uczniowie Gminy
Chrząstowice, w związku z wprowadzaną przez rząd polski reformą edukacji, chcę Państwa
poinformować w jaki sposób w naszej gminie zostanie zorganizowana oświata.
Od 1 września 2017 roku na terenie naszej gminy istniejące szkoły podstawowe w Chrząstowicach, Dębiu, Dębskiej Kuźni i Dańcu staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
Publiczne Gimnazjum w Dębskiej Kuźni będzie wygaszane, obecni uczniowie będą mogli ukończyć
gimnazjum. Nauka w gimnazjum zakończy się 31 sierpnia 2019 roku.
We wszystkich szkołach utrzymuje się istniejące obwody szkolne.
Jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, to utrzymane zostaną istniejące oddziały
przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu oraz punkt
przedszkolny i oddział przedszkolny dla dzieci starszych w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem
przedszkolnym w Dańcu.
Od 1 września 2017 roku w dalszym ciągu będą funkcjonowały Publiczne Przedszkole
w Chrząstowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze oraz Publiczne Przedszkole
w Dębskiej Kuźni.
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

ZMIANA NAZW ULIC
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zobowiązała władze
gminy do dokonania zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne. Wobec powyższego na sesji
Rady Gminy Chrząstowice w dniu 8 lutego 2017 r. podjęto uchwały w sprawie zmiany nazwy:
- ulicy „Dąbrowskiego” w Dębskiej Kuźni na ulicę „Henryka Dąbrowskiego”,
- ulicy „Krasickiego” w Dębskiej Kuźni na ulicę „Ignacego Krasickiego”,
- ulicy „22 Lipca’ w Chrząstowicach na ulicę „Wspólną”.
Zgodnie z:
1.art. 5 ust. 2 w/w ustawy mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty
zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.
2. art. 5 ust. 1 pisma oraz postepowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w
księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Brygida Dulęba

ULICA JAŚMINOWA W LĘDZINACH
Informujemy, że uchwałą Rady Gminy Chrząstowice podjętą na sesji w dniu 8 lutego 2017 roku
nadano działce nr 1067/38 k.m. 1 obręb Lędziny nazwę ulicy „Jaśminowa”.

Brygida Dulęba

PORTAL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców – biznes.gov.pl,
stworzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
Zadaniem portalu jest wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców przy rejestracji i prowadzeniu biznesu
w Polsce. Serwis w sposób prosty i przystępny prezentuje informacje z zakresu zakładania i prowadzenia
własnej firmy, jak również umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych w sposób elektroniczny.
Serwis biznes.gov.pl zawiera setki artykułów, ponad 900 opisów usług, 300 usług do zrealizowania
w pełni online, ponad 100 interaktywnych poradników prowadzących przedsiębiorców przez meandry
przepisów i procedur.

START BIZNES
Ruszyła ogólnopolska akcja „Start Biznes” skierowana do przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą. W ramach programu Doradcy Podatkowi Opolszczyzny udzielają nieodpłatnych
porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń i prawa pracy. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronach internetowych: www.startbiznesdp.pl oraz www.opolskiepodatki.pl
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PRZEKAŻ 1% ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Z TERENU GMINY CHRZĄSTOWICE
Zachęcamy Państwa
do przekazania 1%
podatku na cele
organizacji pozarządowych, które działają na naszym
terenie i na rzecz
mieszkańców gminy
Chrząstowice. Ich wykaz znajdziecie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.
Dlaczego warto przekazać swój jeden procent Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP)?
Sami decydujemy, której organizacji chcemy
udzielić wsparcia. Nie ponosimy w związku z tym
żadnych kosztów. Wpływ z 1 % umożliwia organizacjom realizację wielu inicjatyw społecznych,
sportowych czy kulturalnych. Każdy z nas może
przekazać 1% OPP przy okazji wypełnienia zeznania podatkowego.
Jak przekazać swój 1 %?
1. Wybierz Organizację Pożytku Publicznego
z listy organizacji uprawnionych do otrzymania
1% wraz z numerem KRS (numer Krajowego

Rejestru Sądowego).
2. Wpisz w rubryce „W niosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP)” na końcu formularza PIT-36,
PIT36L, PIT-37 lub PIT-38 pełną nazwę wybranej
organizacji, jej numer KRS oraz kwotę jaką
chcesz jej przekazać. Uzupełnij rubrykę „Cel
szczegółowy” jeśli organizacja posiada KRS
centralnie. Kwota nie może przekroczyć 1%
podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wypełniony PIT składamy we
właściwym urzędzie skarbowym, który za nas
przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji.
30 kwietnia wypada w tym roku w niedzielę.
Dzięki temu w ustawowym terminie można złożyć
deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz
PIT-39 do północy do wtorku 2 maja, ponieważ 1
maja w poniedziałek wypada dzień Święto Pracy,
czyli ustawowo dzień wolny. Zeznania podatkowe
można złożyć również elektroniczne korzystając
ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl
Szczegółowe informacje dot. 1% znajdują
się na portalu internetowym www.ngo.pl
Anna Kurc

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Stowarzyszenie
„Przyszłość
Chrząstowic” zaprasza uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych
oraz
uczniów klas I-III
gimnazjum z terenu
gminy Chrząstowice
do
udziału
w
konkursie
plastycznym. Przedmiotem konkursu jest stworzenie materiałów promujących naszą gminę.
Może to być plakat, pocztówka, wzór do powielenia na koszulki, breloczki, kubki itp. Praca może
zawierać napisy w języku polskim oraz/lub
w gwarze śląskiej.
Zasady konkursu:
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy IV – VI klasy gimnazjalne
2. Uczestnik konkursu wykona jedna pracę
dowolną techniką malarską bądź graficzną.
3. Praca papierowa /płaska/ w formacie
dowolnym.
4. Istnieje możliwość łączenia różnych technik.

5. Pracą może być – plakat, pocztówka, wzór do
powielania na koszulki, breloczki, kubki.
6. Praca może zawierać napisy w j. polskim lub
w gwarze śląskiej.
7. Praca powinna zawierać: tytuł pracy, imię
i nazwisko ucznia, klasę. Wszystkie te informacje
powinny znaleźć się na odwrocie pracy.
8. Uczestnik konkursu zrzeka się praw autorskich
na rzecz Organizatora konkursu oraz przekazuje
prace na jego własność.
Konkurs trwa do 28 kwietnia br. Wyniki
zostaną ogłoszone nie później niż 31 maja br.
Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać
ze strony internetowej www.przyszloscchrzastowic.pl
Na
zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzyma
dyplom uczestnictwa.
Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie,
pobierz z naszej strony kartę zgłoszenia, wypełnij
ją, poproś rodzica o podpisanie i dołącz do swojej
pracy.
Prace można składać w sekretariatach szkół.
Małgorzata Strzelec, Przewodnicząca Stowarzyszenia
„Przyszłość Chrząstowic”
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Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Chrząstowice!
Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania dla ciężkiej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Życzymy szczęścia, zdrowia, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej funkcji
oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.
Jesteśmy świadomi, iż dzięki zaangażowaniu Sołtysów rozwijamy i poprawiamy jakość życia wszystkich
mieszkańców naszej Gminy. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak
i władzami samorządu przynosi zadowolenie i realizację nowych wyzwań.
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
16 grudnia 2016 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach. Nowelizacja weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2017 roku i ustala nowe zasady
dotyczące usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości.
Największą jednak zmianą jest wprowadzenie nowych zapisów dotyczących wyłączenia spod wymogu uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów. Z takiego zwolnienia skorzystać mogą osoby fizyczne. Art. 83f
ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r. wprowadza całkowite wyłączenie spod
uzyskania ww. zezwolenia w stosunku do drzew
lub krzewów:
- które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Wobec powyższego, według nowych zapisów, jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez obaw usuwać drzewa lub
krzewy i nie limituje nas żadne ograniczenie w
tym względzie. Z kolei, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, ale chcemy usunąć drzewa
lub krzewy z dawnego gruntu rolniczego na cele
dalszych upraw, to również będziemy zwolnieni z
obowiązku uzyskania takiego zezwolenia.
Zmianie uległ również sposób ustalania

opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Według
nowych przepisów, opłatę za usunięcie drzewa
ustalać się będzie, mnożąc liczbę centymetrów
obwodu drzewa na wysokości 130 cm i stawkę
opłaty. Natomiast opłatę za usunięcie krzewu obliczać się będzie, mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi
krzewami i stawkę opłaty.
Zmieniony art. 85 ust. 4a ustawy przyznaje
radzie gminy kompetencję do ustalania wysokości
stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
Rada gminy podjęła w tym zakresie uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego.
Opłat tych nie stosuje się względem drzew i
krzewów usuwanych z terenów osób fizycznych i
z gruntów przywracanych do użytkowania rolniczego. Opłaty ustalane są dla przedsiębiorców.
Jednakże ustawa przewiduje względem ich zwolnienia z opłat w szczególnych ustawowych przypadkach.
Nowe brzmienie uzyskał również art. 89
ust. 1 ustawy, stanowiący o wysokości kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew lub
krzewów. Od dnia 1 stycznia 2017 r oku administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości
dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub
krzewu, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną
ustala się w wysokości opłaty, która byłaby naliczona, gdyby takiego zwolnienia nie było.
Daria Pawlak

WYCIECZKA DO SKALNEGO MIASTA
Sołtys Chrząstowic, Elżbieta Bakanowicz organizuje wyjazd do Adrspach – Skalnego Miasta, 30
kwietnia 2017 r. W programie: przejazd do uzdrowiska
w Polanicy Zdroju i spacer po Parku Zdrojowym i Pijalni Wód Mineralnych (dla chętnych degustacja wody
leczniczej), przejazd do Czech i zwiedzanie Skalnego
Miasta – niepowtarzalnych formacji skalnych wyrzeźbionych przez naturę (za dodatkową opłatą możliwy

rejs łodzią po jeziorku), na zakończenie przyjazd do
Czermnej i zwiedzanie kaplicy czaszek. Powrót w godzinach wieczornych. Cena 85 zł/os. Cena zawiera
transport-przejazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota wycieczek, bilety wstępu do
skalnego miasta i kaplicy. Cena nie zawiera kosztów
wyżywienia. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2017 r. pod numerem telefonu 603559919.
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Szanowni Podatnicy!
Informujemy, iż 15 marca 2017 r. minął termin zapłaty I raty podatku. Wszystkich Państwa, którzy
przeoczyli ww. termin prosi się o niezwłoczne uregulowanie zaległości podatkowych. Wstrzyma to
wysyłkę upomnień oraz uchroni Podatników przed dodatkowymi
Beata Bartecka

STOP WYPALANIU TRAW!
Już kilka razy w ciągu trzech miesięcy
tego roku wyjeżdżali nasi strażacy do pożarów
suchych traw. W skali kraju odnotowujemy dziesiątki tysięcy takich pożarów. Przyjazd straży pożarnej do ognia to koszty związane z wylaną wodę, spalonym paliwem i zużytym sprzętem.
Za wszystko to płacimy my - społeczeństwo.
Wypalanie traw jest karalne i nie przynosi
żadnych korzyści!
Duże zadymienie jest groźne dla osób
przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie oraz
powoduje zmniejszenie widoczności na drogach,
co może prowadzić do powstania groźnych w
skutkach kolizji i wypadków drogowych. Dym
zatruwa i tak już zanieczyszczoną atmosferę.
Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta
i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Po
wypaleniu gleba ubożeje. Pamiętajmy, że po zimie
trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Także ze względu na zmienny wiatr ogień może się
rozprzestrzeniać na inne obszary nieużytków,
suchych traw, trzcin, gałęzi.
Rolnicy wypalający nieużytki mogą stracić prawo do unijnych dopłat. Średnio wychodzi
to ok. 3% ogółu dopłat bezpośrednich, jakie rolnik
dostaje w ciągu roku. Dotyczy to wszystkich programów, w jakich jest aktualnie rolnik. W skraj-

nych przypadkach można odebrać 20% dopłat,
a gdy sytuacja się powtarza - nawet całość. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu
wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny
w wysokości nawet do 5000 zł. Za wypalanie
traw, które spowoduje pożar okolicznych zabudowań, zagrażający życiu lub zdrowiu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie
bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych
zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu
albo grzywny.
Pamiętajmy, że w lasach i terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 metrów od
granicy lasu, zabrania się: rozniecania ognia poza
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Bądź rozsądny! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia
swojego i innych.
Anna Kurc

ZAPRASZAMY NA 25-LECIE OCHRONKI

W tym roku Siostry służebniczki z chrząstowickiego klasztoru świętują podwójną rocznicę –
85-lecie ich obecności w Chrząstowicach
i 25-lecie przywróconej Ochronki. Z tej okazji
Siostry, Rada Rodziców i dzieci z Ochronki zapraszają do wspólnego świętowania w sobotę,
3 czerwca 2017 r. Obchody r ozpoczną się ur o-

czystą Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą
odprawi gość specjalny – ksiądz biskup senior
Antoni Długosz, znany z telewizyjnego programu
„Ziarno”. Ksiądz biskup zapowiedział, że z radością również pośpiewa z dziećmi. Następnie na
klasztornym podwórku odbędzie się pełen atrakcji
festyn rodzinny, podczas którego wystąpi zespół
dziecięcy „Promyczki dobra” z Nowego Sącza,
a także Formacja Taneczna „Hałas”, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz absolwenci Ochronki. Dla dzieci przewidziano liczne
zabawy i loterię fantową, a dla wszystkich gości
poczęstunek. W czasie festynu zbierane będą pieniądze na remont dachu klasztoru i modernizację
Ochronki. Serdecznie zapraszamy absolwentów
i przyjaciół chrząstowickiej Ochronki wraz
z rodzinami!
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APEL DO MIESZKAŃCÓW
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 wiedz
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).
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior

JAK PALIĆ EFEKTYWNIE, A ZARAZEM EKOLOGICZNIE?
Jedną z opcji czystego i efektywnego spalania węgla oraz drewna, która działa w starych
i prymitywnych kotłach jest palenie kroczące. Jak
palić tą metodą?
1.
Wsyp na ruszt warstwę 5-10cm paliwa. Na
wierzch ułóż rozpałkę i podpal ją.
2.
Gdy warstwa paliwa w całości zamieni się
w żar, przegarnij wszystko na tył kotła tak
aby z przodu pozostał pusty ruszt.
3.
Na pustą przed-nią część rusztu wsyp porcję
świeżego paliwa w taki sposób, aby zakryła
cały wolny ruszt, a jednocześnie stykała się
z kupką żaru bokiem (tj. by surowy opał nie
przykrywał żaru od góry).
4.
Jeśli ilość żaru nie była zbyt mała, rozpali
on stop-niowo zasypany świeży opał. Odtąd
kocioł nie wymaga dozoru dopóki opał nie
wypali się pozostawiając na rusz-cie ilość
żaru zbli-żoną do tej użytej do rozpalenia.

5.

Gdy na ruszcie pozostanie jeszcze sensowna
ilość żaru (mniej więcej taka jak przy rozpaleniu), przychodzi pora na załadunek nowej
porcji opału.
6.
Weź pogrzebacz i przegarnij popiół przez
ruszt. Następnie tak jak na początku zgarnij
żar na tył kotła a z przodu zasyp porcję
świeżego paliwa. Tym samym wracamy do
punktu 3.
Palenie kroczące jest bardzo proste w wykonaniu.
W zasadzie jedyna różnica względem palenia od
dołu sprowadza się do przegarnięcia żaru przed
dołożeniem nowej porcji opału. Natomiast efekty
osiągane tą prostą zmianą są znakomite, jedynie
nieco gorsze niż przy paleniu od góry.
Informacja
pochodzi
ze
strony
www.czysteogrzewanie.pl.
Zachęcamy
do
odwiedzania portali i zapoznania się z wieloma
ciekawymi artykułami.

GRYPA PTAKÓW
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 r. obowiązuje do odwołania.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu
wskazuje, że kary za nieprzestrzeganie w/w rozporządzenia wymierzane są zarówno w drodze
postępowania karnego, jak i w drodze decyzji administracyjnej, w tym m.in. zgodnie z art. 85aa
roz. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z
późn. zm.) – kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom:
- będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc,

w których przebywają zwierzęta z gatunków
wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, do
powiatowego lekarza weterynarii oraz nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia
gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości
od 0,5 dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez GUS to jest 4047,21
czyli od 2023,60 zł do 8094,42 zł.
- nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie
poi w określony sposób (art. 46 ust. 3 pkt 8a w/w
rozporządzenia), podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez GUS to jest 4047,21
czyli od 809,44 zł do 3237,77 zł.
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SPORT NA POGRANICZU
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000517

Projekt „Sport na pograniczu” realizujemy wraz z Gminą Partnerską w Zator w terminie od lutego 2017 r.
do listopada 2017 r. Realizatorami projektu są: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym
w Dańcu oraz Szkoła Podstawowa w Zator.
Całkowity budżet mikroprojektu wynosi 26 246,85€.
W ramach budżetu zaplanowane zostały następujące działania:
Luty 2017 - wyjazd dwudniowy dzieci polskich do Zator – w programie: rozgrywki sportowe, nauka jazdy na nartach biegowych, wycieczki na Pradziad, do Jakartovic i Ostravy. Łączna liczba uczestników 40 dzieci.
Marzec 2017 - przyjazd dzieci z Zator na jeden dzień do Dańca – w programie: rozgrywki sportowe
„Mały gracz”, zwiedzanie Wieży Piastowskiej, wycieczka do Zoo w Opolu, rejs statkiem po Odrze.
Łączna liczba uczestników 99 dzieci.
Kwiecień 2017 – wyjazd dzieci polskich do Zator na jeden dzień – w programie: rozgrywki sportowe,
wycieczka do Karlove Studanka i jaskinia na Pomezi. Łączna liczba uczestników - 90 dzieci.
Maj 2017 – przyjazd dzieci z Zator do Dańca na dwa dni – w programie: rozgrywki sportowe, wyjazd do
Bierkowic, wyjazd do Krasiejowa. Łączna liczba uczestników – 40 dzieci.
Październik 2017 – wyjazd dwudniowy dzieci polskich do Zator - w programie: rozgrywki sportowe, wyjazd do Muzeum Technicznego w Vitkovicach, do aqaparku w Kravare. Łączna liczba uczestników 46 dzieci.
Listopad 2017 – przyjazd dzieci z Zator na dwa dni do Dańca – w programie: rozgrywki sportowe,
wycieczka do Parku Miniatur w Olszowej, pobyt na opolskim lodowisku, wyjazd na basen Wodna Nuta
w Opolu, podsumowanie i zakończenie projektu. Łączna liczba uczestników – 50 dzieci.
W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zakupy: pamiątkowe koszulki, albumy o naszym
regionie, dyplomy okolicznościowe, puchary, pamiątkowe ręczniki.
W ramach budżetu projektu grupy są ubezpieczone, zagwarantowane jest całodniowe wyżywienie, noclegi i transport oraz wynagrodzenie dla opiekunów.
Opracowanie: Elżbieta Kaliszan – menedżer projektu
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów i punktu
przedszkolnego w gminie Chrząstowice rozpoczęła się 10 kwietnia 2017 r. Informacja o zasadach i kryteriach rekrutacji znajduje się na stronie internetowej każdej placówki, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Chrząstowice oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Chrząstowice.

PRZEŁAJ KOLARSKI W FALMIROWICACH
Po raz trzydziesty czwarty w Falmirowicach odbył się
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym —
Mistrzostwa Województwa Opolskiego. Kolarze ścigali się na
malowniczo położonej trasie w pobliżu falmirowickiej
leśniczówki. Na pętli o długości 1500 metrów zawodnicy
rywalizowali w pięciu kategoriach: Młodzik, Junior Młodszy,
Junior, Masters i Amator oraz Elita i P-23. Organizatorzy –
LKS Ziemia Opolska i gmina Chrząstowice, przygotowali również atrakcję dla amatorów kolarstwa – zabawę rowerową dla
młodzieży szkolnej. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie Opolskiego Związku Kolarskiego: www.ozkol.pl
Anna Kurc
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ZAPROSZENIE NA WYŚCIG KOLARSKI DO DĘBIA

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
serdecznie zapraszam na XXXII Ogólnopolski
Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy
Chrząstowice”, który odbędzie się 30 kwietnia
2017 r. (niedziela) w Dębiu. Star t i meta pr zy
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 wystartują zawodnicy kat. Młodzik (start
przy PSP Dębie). Na 11.06 zaplanowano wyścig
młodzieży szkolnej (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej
Kuźni). Ok. 12.30 odbędzie się wyścig przedszkolaków. O godz. 12.30 swój wyścig rozpocznie
Elita/kat. U-23, natomiast o 12.35 - kat. Junior.
O godz. 12.38 odbędzie się wyścig VIP-ów (1km
od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej
z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 16.00.
Trasa wyścigu przebiegać będzie przez
Dębie, Dąbrowice, 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.
Florian Ciecior,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

URODZINY CHRZĄSTOWICKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ
chrząstowickiej szkółki. TSKN zainaugurowało
w ten sposób ferie zimowe dla dzieci. W turnieju
wzięło udział 170 dzieci z całego województwa.
Sportowych emocji nie brakowało. Były też
nagrody oraz tort. A wyniki przedstawiały się
następująco:
Grupa Młodsza:
Miejsce 1 – Chrząstowice/Chronstau
Miejsce 2 – Ozimek/Malapane
Miejsce 3 – Chrząstowice II/Chronstau II
Grupa Starsza:
Miejsce 1 – Chrząstowice/Chronstau
Miejsce 2 – Strzelce Opolskie/Gross Strehlitz
Miejsce 3 – Bogacica/Bodland

Fot. Anna Ludwig-Konieczny, TSKN

Drugie urodziny obchodzi w tym roku Miro
Deutsche Fussballschule Chronstau. Pierwsza
w województwie opolskim niemieckojęzyczna
szkółka piłkarska zainaugurowała swoją działalność 7 lutego 2015 roku w Chrząstowicach. Swoje
piłkarsko-językowe umiejętności w chrząstowickiej szkółce szlifuje dziś w pięciu grupach ok.
80 dzieci.
Projekt niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich koordynuje Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Poza
Chrząstowicami, szkółki pod patronatem Mirosława Klosego funkcjonują w Ozimku, Jemielnicy,
Krośnicy, Strzelcach Opolskich, Leśnicy, Bogacicy, Kotorzu Małym, Łanach i Dobrodzieniu.
11 lutego br. w hali sportowej w Chrząstowicach odbył się turniej z okazji „urodzin”

Wieczorem odbył się bal sportowca,
podczas którego do tańca przygrywał zespół Logo.
Organizatorem wydarzenia było DFK
Chronstau/Chrząstowice.

styczeń-luty-marzec
- 10 -

Anna Kurc

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

SPORTOWA WSPÓŁPRACA Z CZECHAMI

W 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Dańcu uczestniczy w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie
Pradziad „Przekraczamy granice”. W ramach tego
projektu współpracujemy ze Szkołą Podstawową
w Zator w Czechach. Organizujemy jedno lub
dwudniowe spotkania z czeskimi uczniami, w
czasie których rywalizujemy w różnych sportowych konkurencjach, poznajemy ciekawe miejsca
w Czechach oraz uczymy się języka czeskiego.
W dniach 9-10 lutego br. uczniowie klas
najstarszych, na zaproszenie swoich rówieśników,
wyjechali do Czech. Gospodarze przygotowali dla
nas bardzo bogaty program. Pierwszego dnia
zabrali nas na Pradziada. Dzieci miały okazję
pierwszy raz w życiu założyć narty i spróbować
swoich sił w biegach narciarskich. Nasi uczniowie
radzili sobie bardzo dobrze i nikt nie wierzył, że
to był ich pierwszy kontakt z nartami biegowymi.

Spędziliśmy miłe popołudnie i wieczór w towarzystwie czeskich dzieci i ich opiekunów.
Graliśmy w zabawy słowne, muzyczne i kalambury. Uczyliśmy się języka czeskiego, a nasi gospodarze, języka polskiego. Drugiego dnia odwiedziliśmy Muzeum Techniki w Vitkovicach w Ostrawie. Jest to interaktywne muzeum zorganizowane
podobnie jak Centrum Kopernika w Warszawie.
Znajdują się tam laboratoria chemiczne i fizyczne,
odbywają się pokazy eksperymentów oraz seanse
popularnonaukowe w kinie 3D. Wszystkie eksponaty i urządzenia są do dyspozycji zwiedzających,
można się nimi bawić, wykonywać samodzielnie
doświadczenia i dotykać ich do woli.
Spędziliśmy w Czechach bardzo ciekawe
i pouczające dwa dni. Przywieźliśmy ze sobą miłe
wspomnienia oraz upominki od naszych czeskich
przyjaciół. Najmłodsi uczniowie szkoły w Zator,
odwiedzili nas 30 marca br. i spędzili z nami cały
dzień, uczestnicząc w przeróżnych konkurencjach
sportowych.

Jolanta Jokiel

„CZAS NA LOTKĘ” - GRAMY W BADMINTONA
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem
przedszkolnym w Dańcu uczestniczyli w programie „Shuttle
Time” - „Czas na lotkę”. Serię zajęć doskonalących umiejętności i technikę gry w badmintona zakończył turniej o randze
wojewódzkiej. Nasi uczniowie dwukrotnie stanęli na najwyższym podium turnieju. Uczeń klasy II Gracjan Kuczer
zwyciężył w kategorii chłopców klas I-II, natomiast uczennica klasy IV, Joanna Hellbach, odniosła zwycięstwo w kategorii dziewcząt klas III-IV. Dużym sukcesem może pochwalić się również uczennica klasy VI Marta Porada, która zajęła
II miejsce w najliczniej reprezentowanej kategorii — dziewcząt klas V-VI. Wszystkim uczestnikom programu dziękujemy za duże zaangażowanie w zajęcia oraz rozgrywane mecze. Mamy nadzieję, że wraz z nadejściem
wiosny badminton stanie się jeszcze popularniejszy w naszej miejscowości.
Danuta Kacprzyk
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KLUB 50+ W SUCHYM BORZE DZIAŁA I ZAPRASZA!
pracowników Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu, bo i taka
bolesna karta zapisana jest w historii naszej „małej
ojczyzny”.
Zima to jednak również czas radosnego
karnawału, także w KLUBIE 50+ .Obchodziliśmy
„Abrahama” naszej trenerki, świętowaliśmy
małżeński jubileusz Ani i Andrzeja Bojarskich,
okrągły Geburtstag Krysi Groblickiej, z przejedzenia bolały nas też wątroby w „tłusty czwartek”.
Nawet w mroźną zimę Klub 50+ w Suchym
Borze nie rezygnował z rozmaitych aktywności.
Najdzielniejsze
Klubowiczki
przemierzają
okoliczne lasy w codziennym godzinnym marszu
nordic walking. W każdy wtorek o godz. 18:00
wiejska świetlica wypełnia się ćwiczącymi pod
kierunkiem niezmordowanej blondynki – Iwonki
Dobrowolskiej.
A było i coś dla ducha. W czwarty czwartek
każdego miesiąca o godzinie czwartej (16:00) dla
wszystkich ciekawych świata i wiedzy otwiera
podwoje Akademia 50+. W styczniu Akademia
50+ gościła ks. dr Piotra Góreckiego z Uniwersytetu Opolskiego z wykładem o chrzcie Polski
w 966r. W lutym, dzięki życzliwości Pana Rafała
Mościckiego, prezesa Stowarzyszenia OPOLSKIE
LAMY, przeżyliśmy wieczór pełen refleksji
i wzruszeń na projekcji filmu pt. „Rozumiemy się
bez słów”. W marcu gościmy z prelekcją

8 marca, w Dniu Kobiet, w beztroskiej
atmosferze zabawy czułyśmy radość płynącą
z udziału w tej nieformalnej grupie, jaką jest nasz
KLUB 50+: bycia grupą kobiet, które dają sobie
wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, pozytywną
energię i nadzieję na jeszcze wiele dobrych,
wspólnych dni.
Do tych wspólnych, dobrych przeżyć
w KLUBIE 50+ w Suchym Borze zapraszamy
wszystkich Państwa!
Ewa Tomaszczyk

PANIE ŚWIĘTOWAŁY
18 marca br. w klubie wiejskim. Panie uraczono
pysznym jedzeniem, a o program artystyczny
zadbały Suskie Skowronki.

Panie z Niwek 12 marca br. świętowały
Dzień Kobiet. Miło i przyjemnie spędziły popołudnie. Była kawa i ciasto. Czas umilał zespół
„Przysieczanki”. Spotkanie zorganizowała sołtys
wraz z grupą mieszkanek sołectwa.
Tego samego dnia swoje święto uczciły
w babskim gronie Panie z Lędzin. Nie zabrakło
pysznego poczęstunku, toastu za zdrowie Pań oraz
prezentów – każda otrzymała pięknego kwiatka.
Spotkanie zorganizowała sołtys Irena Gondro
wraz z Radą Sołecką i DFK.
DFK Dębie zorganizowało biesiadę dla Pań

17 marca br. sołtys wraz z Radą Sołecką
Dębskiej Kuźni zaprosił mieszkanki sołectwa do
Zajazdu pod Niedźwiedziem. Spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze, przy pysznym poczęstunku
i rozmowach. Paniom tak spodobała się wspólna
biesiada, że jeszcze na tym spotkaniu umawiały
się na kolejne.
Anna Kurc
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ZAGRAJ Z NAMI W BADMINTONA

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy
Chrząstowice na otwarte treningi w badmintona,
które odbywają się soboty od 10:00 do 12:00
w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. Zajęcia realizowane są
w ramach projektu pod nazwą „Integracja rodzin i
podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział
w zajęciach badmintona”, na który stowarzyszenie
otrzymało dotację wysokości 4.000,00 zł
w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
w 2017 r. realizacji zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zajęcia Badmintona to aktywność dla każdego, niezależnie od wieku, od poziomu zdolności
czy umiejętności. To sport bezpieczny i atrakcyjny. Dzieci i młodzież mają szansę oderwać się od
komputera czy ekranu telewizora a dorośli od
codziennych obowiązków. Badminton doskonale
poprawia koordynację ruchową, koncentrację
i refleks, poprawia umiejętność zachowania stabilności i równowagi, ćwiczenia kształtują zdolności
taktyczne, uczą podejmowania szybkich decyzji.
Dzieci, które uprawiają ten sport, rzadziej się

garbią i nie mają skrzywionego kręgosłupa.
Badmintona polecamy tym, którzy chcą
zwiększyć kondycję organizmu, a przy okazji
schudnąć. Godzinny trening to wytężona praca
mięśni brzucha, nóg i ramion oraz niemal 1000
spalonych kalorii. Podczas gry serce jest lepiej
dotlenione, zwiększa się pojemność płuc. Ruch to
także świetny trening dla układu nerwowego.
Zatem jest to genialny sposób na powrót do
kondycji po zimie lub utrzymaniu formy na wysokim poziomie.
Treningi odbywają się pod czujnym okiem
profesjonalnego trenera, który uczy prawidłowego
poruszania się po korcie, kształtuje właściwe
postawy i technikę gry, a to wszystko w miłej,
sąsiedzkiej atmosferze. Zapraszamy dorosłych,
młodzież i dzieci od 0 do 99 lat. W szczególności
jednak zachęcamy rodziców do aktywności ze
swoimi pociechami - dajcie pozytywny przykład.
Wspólna rywalizacja dodaje motywacji podczas
gry, uwalniając pokłady endorfin — hormonu
szczęścia.
Katarzyna Płoszaj

CHRZĄSTOWICKIE PRZEDSZKOLAKI MISTRZAMI W TAŃCU
W sobotę, 25 marca br.,
w Kluczborku odbyły się II Mistrzostwa Polski w Tańcu Dzieci
Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych
„Taniec z Gwiazdkami”. Gościem
specjalnym, a zarazem prowadzącą
mistrzostwa była Iwona Pawlowicz.
Miło mi poinformować, że dzieci
z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach godnie reprezentowały
przedszkole oraz gminę Chrząstowice,
zdobywając I Miejsce i tytuł Mistrza
Polski w tańcu dzieci przedszkolnych.
Helena Staniszewska,
Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Chrząstowicach
styczeń-luty-marzec
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r.
ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od 1 stycznia
2016 r. funkcjonują w Polsce punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej, w których pomocy udzielają adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych.
Dla
mieszkańców
powiatu
opolskiego
dostępnych jest 5 punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej – 2 na terenie miasta Opola i 3 na terenie
powiatu opolskiego. Szczegółowy wykaz znajdą Państwo na stronie www.powiatopolski.pl w zakładce „Dla
mieszkańców”. Na terenie gminy Chrząstowice nieodpłatny punkt pomocy prawnej znajduje się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej
Kuźni, ul. Wiejska 53, tel. 697686 155. W każdy
wtorek w godzinach 14.00-19.00 porad udzielają przedstawiciele Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo
Edukacja Nowatorstwo.
Pomoc prawna polega na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach,

wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego,

pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje
w zakresie: pr awa pr acy, pr zygotowania do r ozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego,
prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw: podatkowych związanych z pr owadzeniem
działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego,
dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumenty do okazania):
- osobie, która nie ukończyła 26 lat (dokument tożsamości)
- osobie, która ukończyła 65 lat (dokument
tożsamości)
- osobie, która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
- osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały
przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia
- osobie, której w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub
poniosła straty (oświadczenie)
- osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający
ciążę)
- kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub
stosowne zaświadczenie)
- weteranom (ważna legitymacja weterana).
Brygida Dulęba

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ramach realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego Wójt Gminy Chr ząstowice ogłosił pięć otwartych konkursów ofert.
Na wykonywanie w 2017 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” - 25.500,00 zł;
2. Ludowy Zespół Sportowy Unia RaszowaDaniec na zadanie „Trenuję i gram w piłkę nożną organizacja zajęć sportowych dla młodzieży” 10.500,00 zł;
3. Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie
„Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć kara-

te kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju mini Challenger” - 5.000,00 zł;
4. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na
zadanie „Integracja rodzin i podnoszenie sprawności
fizycznej poprzez udział w zajęciach badmintona” 4.000,00 zł;
5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim na zadanie „Zajęcia spor towojęzykowe dla najmłodszych - sezon
zimowowiosenny” - 5.000,00 zł.
W konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy
społecznej dotację w wysokości 70.000 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.
10.000,00 zł dotacji otrzymało Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na
wsparcie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnic-
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-twa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych dotacje otrzymały: Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
na zadanie pn. „Podtrzymanie tradycji i tożsamości
mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice” 11.600,00 zł oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie pn.
„Budowanie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej z innymi grupami społecznymi” - 400,00 zł.
Na wykonywanie w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań
publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje otrzymały:
1. Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie pn.
„Warsztaty taneczne „W sprawnym ciele taneczny sukces” – 8.500,00 zł;
2. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na zadanie pn. „Spędzamy czas kreatywnie” – 4.500,00 zł;
3. Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Poznajemy historię naszej gminy – wydanie kroniki powstania kościoła
i parafii Chrząstowice wraz z organizacją spotkania
promującego wydawnictwo w 120 rocznicę budowy

kościoła” – 5.000,00 zł. W otwartym konkursie ofert z
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym dotacje otrzymały następujące organizacje:
1.
Towarzystwo
Społeczno
Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie
pn. „Turniej piłkarski dla dzieci w wieku od 6 do 12
lat” – 6.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zorganizowanie
warsztatów muzycznych połączonych z wyjazdem studyjnym do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” – 5.000,00 zł;
2. Opolski Klub Karate Kyokushin, na zadanie pn.
„Organizacja półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i
młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy
Chrząstowice” – 4.000,00 zł oraz na zadanie pn.
„Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży
szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice”
– 6.000,00 zł;
3. Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie
pn. „Warsztaty artystyczne „Tanecznym krokiem po
zdrowie” – 4.000,00 zł.
Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych
konkursach ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego wyniosła w 2017 r. 185.000,00 zł.
Anna Kurc

ŚPIEWAJĄ PO ANGIELSKU I STAJĄ NA PODIUM
nie, tak również tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem małych artystów, którzy byli
oceniani za: poprawność językowa, walory głosowe,
umiejętności wokalne/instrumentalne, ogólny wyraz
artystyczny oraz interpretację prezentowanego utworu.

13 stycznia br. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu odbył się
„Wewnątrzszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”
który służył promocji uzdolnień artystycznych dzieci
i młodzieży szkolnej. Był też doskonałą okazją do popularyzacji kształcenia umiejętności posługiwania się
przez uczniów językami obcymi . Wszyscy uczestnicy
prezentowali po jednym dowolnie wybranym utworze
wokalnym. Konkursowe prezentacje oceniało jury i to
ono wyłoniło zwycięzców.
W kategorii klas I – III laureatami zostały
„Stokrotki”, czyli dziewczynki z klasy II, które pięknie
zaprezentowały piosenkę w j. angielskim. W kategorii
klas IV – VI zwyciężyła solistka z klasy IV – Katarzyna Patoła, także z piosenką w j. angielskim.
Zwycięzcy szczebla wewnątrzszkolnego zostali zaproszeni do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu im.
Polskich Noblistów do udziału w XI Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy Razem”. Jak i poprzed-

Dla wszystkich uczestników przygotowano
pamiątkowe dyplomy, natomiast osoby nagrodzone
otrzymały medale. Jury XI Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy Razem” nagrodziło następujących
artystów Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem
przedszkolnym w Dańcu:
W kategorii klas I –III „Stokrotki” zajęły II miejsce.
W kategorii klas IV –VI III miejsce zajęła Katarzyna
Patoła.
Finał konkursu przebiegał w miłej atmosferze,
zachęcając do dalszej aktywności twórczej, do rozwijania oraz promowania swoich talentów przed większą
publicznością.
Elisabeth Kampa
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SPORT SZKOLNY
Półfinał Powiatu Opolskiego Ziemskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej Chłopców.
3 lutego 2017 r. w Tarnowie Opolskim
rozegrano Półfinał Powiatu Opolskiego Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej Chłopców. W gronie czterech zespołów znalazła się reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, która uzyskała następujące
wyniki:
PSP Chrząstowice – PSP Grodziec 22:2
PSP Jełowa – PSP Chrząstowice 4:10
PSP Tarnów Op. – PSP Chrząstowice 7:6
Wyniki klasyfikacji końcowej:
PSP Jełowa
PSP Chrząstowice
PSP Tarnów Opolski
PSP Grodziec
Mistrzostwa
Szkół
Podstawowych
Gminy Chrząstowice w Mini Piłce Siatkowej
Dziewcząt.
6 lutego 2017 r. w Dębskiej Kuźni odbyły
się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy
Chrząstowice w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.
W jedynym rozegranym spotkaniu reprezentantki
Publicznej Szkoły Podstawowej z Dębskiej Kuźni
pokonały swoje rówieśniczki z Dańca, uzyskując
tym samym awans do kolejnego etapu rozgrywek.
Mistrzostwa
Powiatu
Opolskiego
Ziemskiego Szkół Podstawowych w Minikoszykówce Chłopców
10 lutego w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie rozegrano Finał
Powiatu Opolskiego Ziemskiego Szkół Podstawowych w Minikoszykówce Chłopców. Naszą gminę
reprezentowała drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. W trzech rozegranych meczach nasi uczniowie uzyskali następujące rezultaty:
PSP Niemodlin – PSP Chrząstowice 34:8
PSP Jełowa – PSP Chrząstowice 15:24
PSP Chrząstowice – PSP Dąbrowa 12:43
Klasyfikacja końcowa:
PSP Dąbrowa
PSP Niemodlin
PSP Chrząstowice
PSP Jełowa
Do etapu wojewódzkiego awansował
zwycięzca turnieju.
Reprezentacja PSP w Chrząstowicach
wystąpiła w następującym składzie: Pawlak Jakub, Micheń Aleksander, Micheń Maximilian,
Cichoń Kacper, Mokwiński Adam, Lubiewski
Kacper, Włodarczyk Wojciech, Czupala Kamil,

Konewski Jakub i Lipok Patrick.
Półfinał Powiatu Opolskiego Ziemskiego Szkół Podstawowych w Minisiatkówce.
3 marca 2017 r. Tarnów Opolski był
gospodarzem siatkarskich zmagań uczniów szkół
podstawowych. Naszą gminę reprezentowały
drużyny z Chrząstowic (kategoria chłopców)
i Dębskiej Kuźni (kategoria dziewcząt). Obie
reprezentacje zajęły w turnieju trzecie miejsca,
kończąc na tym etapie swój udział rozgrywkach
w Minisiatkówce.
Wyniki rywalizacji chłopców:
PSP Chrząstowice–PSP St.Budkowice 2:1
PSP Jełowa – PSP Chrząstowice 2:1
PSP Tarnów Op. – PSP Chrząstowice 1:2
PSP nr 3 Ozimek–PSP Chrząstowice 2:1
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
PSP Dębska Kuźnia – PSP Łubniany 0:2
PSP St. Budkowice–Dębska Kuźnia 2:1
Mistrzostwa
Gminy
Chrząstowice
w Minipiłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców.
W marcu odbyła się na terenie naszej gminy kolejna edycja rozgrywek szkół podstawowych
w mini piłce nożnej. W rywalizacji dziewcząt,
które odbyły się w hali sportowej w Chrząstowicach, najlepsze okazały się uczennice Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dańcu, zapewniając sobie
awans do kolejnego etapu rozgrywek.
Wyniki rywalizacji:
PSP Chrząstowice – PSP Daniec 0:4
PSP Dębska Kuźnia – PSP Daniec 0:0
PSPChrząstowice–PSPDębska Kuźnia 0:2
Klasyfikacja końcowa:
PSP Daniec
PSP Dębska Kuźnia
PSP Chrząstowice
Wśród chłopców, którzy rozgrywali swoje
pojedynki na kompleksie Orlik 2012 w Dębskiej
Kuźni, komplet zwycięstw zanotowali uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, gwarantując sobie reprezentowanie naszej
gminy na szczeblu powiatu opolskiego
ziemskiego.
Wyniki rywalizacji:
PSP Daniec – PSP Chrząstowice 0:9
PSP Dębie – PSP Dębska Kuźnia 0:6
PSPChrząstowice–PSPDębska Kuźnia 3:1
PSP Daniec – PSP Dębie 3:0
PSP Dębie – PSP Chrząstowice 0:15
PSP Dębska Kuźnia – PSP Daniec 5:0
Klasyfikacja końcowa:
PSP Chrząstowice
PSP Dębska Kuźnia
PSP Daniec
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Klasyfikacja końcowa:
PSP Chrząstowice
PSP Dębska Kuźnia
PSP Daniec
PSP Dębie
Półfinał Powiatu Opolskiego Ziemskiego
Szkół Podstawowych w Minipiłce Nożnej
Dziewcząt i Chłopców.
31 marca 2017 r. w Tarnowie Opolskim
odbył się Półfinał Powiatu Opolskiego Szkół
Podstawowych w Minipiłce Nożnej Chłopców.
W turnieju wzięło udział sześć zespołów,
rywalizujących w dwóch grupach, wśród których
znalazła się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.
Wyniki:
PSP Chrząstowice – PSP Murów
6:1
PSP Osowiec – PSP Chrząstowice 0:4
PSP Tarnów Op. – PSP Chrząstowice 3:0
Klasyfikacja końcowa:
GZS PSP 3 Ozimek
PSP Tarnów Op.

PSP Chrząstowice
PSP Osowiec
PSP Luboszyce
PSP Murów
Również 31 marca 2017 r. na terenie
kompleksu Orlik 2012 w Ozimku rozegrano Półfinał Powiatu Opolskiego Szkół Podstawowych
w Minipiłce Nożnej Dziewcząt. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu w trzech rozegranych spotkaniach uzyskał następujące wyniki:
PSP Daniec – PSP Stare Budkowice 0:0
PSP Daniec – PSP Dylaki
0:0
PSP Jełowa – PSP Daniec
1:0
Klasyfikacja końcowa:
PSP Jełowa
PSP Stare Budkowice
PSP Daniec
PSP Dylaki
Do kolejnego etapu rozgrywek awansowały po dwie najlepsze drużyny z obu turniejów.
Tomasz Wiśniewski,
Gminny Koordynator Sportu Szkolnego

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OPOLSKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 4
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” wraz z partnerami: Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu Marcin Rękawek oraz Domem
Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do
udziału w projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”.
W ramach projektu 60 osób (w tym 90%
kobiet) otr zyma dotacje na założenie działalności gospodarczej do 25.000 zł i dodatkowo przez
pierwsze 6 m-cy po 1.000 zł/mc w r amach
wsparcia pomostowego, a dla 55 osób z 60 osób
dodatkowo przez kolejne 6 m-cy również po
1.000 zł/mc w r amach pr zedłużonego wspar cia
pomostowego. Uczestnicy projektu skorzystają
również z bezpłatnego doradztwa i szkoleń.
Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy
skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakr esu podnoszenia wiedzy i r ozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia
i rozwijania firmy.
Projekt jest skierowany do osób fizycznych
z obszaru woj. opolskiego, które zamierzają
założyć działalność gospodarczą:
 w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które

w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają
ukończony 30 rok życia - od dnia 30 - tych
urodzin), w szczególności kobiety;
 pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo – m.in. emeryci,
renciści
i
kobiety
w
trakcie
urlopu
wychowawczego);
które nie prowadziły działalności przez okres
12 m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do
projektu.
Rekrutacja do Projektu trwa – zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!
Więcej informacji: http://www.spp.opole.pl/okp4projekt.html
Regulaminy dotyczące rekrutacji do
projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”
zamieszczonymi na naszej stronie internetowej,
w zakładce Projekty — Opolska Kuźnia
Przedsiębiorczości 4.
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
ul. Damrota 4 (III piętro), 45-064 Opole
Tel. 77/456-56-00
e-mail: biuro@spp.opole.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że powstała sieć innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich SIR. Sieć głównie zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych. Partnerami mogą być rolnicy, posiadacze lasów, uczelnie i instytuty. Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie www.sir.oodr.pl lub www.cdr.gov.pl/sir. W razie pytań zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 77 44 37 145 lub 77 44 37 100.
styczeń-luty-marzec
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INFORMACJE NA TEMAT DRÓG GMINNYCH
RÓWNANIE DRÓG
W ostatnich tygodniach przeprowadzono równanie kilkunastu odcinków dróg gminnych o najbardziej zdegradowanych nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych. Drogi te to: Szkolna, Nowa i Łąkowa
w Suchym Borze, Solarka w Dębskiej Kuźni, Borowa w Chrząstowicach, droga dojazdowa do pól
w Falmirowicach oraz 7 odcinków dróg w Niwkach. Tym razem zastosowano równiarkę z tzw. zrywakami oraz walec. Jak wynika z załączonych fotografii nawierzchnie ponownie uzyskały pierwotny kształt
i można z nich korzystać bez ryzyka uszkodzenia zawieszenia pojazdu. Jeżeli będziemy z nich należycie
korzystać tzn. poruszać się z prędkością dopuszczalną na terenach zabudowanych lub niższą drogi te nie
ulegną degradacji. Wolna jazda po drogach tłuczniowych gwarantuje ich trwałość.

Ul. Polna w Niwkach

Ul. Solarka w Dębskiej Kuźni

PRZETARG NA ASFALTOWANIE DRÓG
3 kwietnia br. dokonano otwarcia 4 ofert złożonych w ogłoszonym przez Gminę przetargu na
wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice. Remonty przewidują wykonanie
nawierzchni asfaltowych na 10 odcinkach dróg gminnych oraz prace dodatkowe jak: frezowanie korekcyjne, wykonanie brakujących podbudów na dwóch odcinkach, wykonanie warstwy wyrównawczej na
9 odcinkach. Remont dotyczy niżej wymienionych odcinków dróg gminnych:
Lp.

Miejscowość i nazwa ulicy

Długość odcinka

1.

Chrząstowice bocz. ul. Olimpijczyków

R a z e m: 190 mb

2.
3.
4.

Chrząstowice ul. Turawska
Lędziny – ul. Słoneczna
Suchy Bór ul. Polna (łącznik)

R a z e m: 80 mb
R a z e m: (do posesji nr 12) 200 mb
R a z e m: 140 mb

5.
6.
7.

Suchy Bór ul. Sosnowa
Dębska Kuźnia ul. św. Anny
Chrząstowice ul. Młyńska c.d.

R a z e m: 70 mb
R a z e m: 280 mb
R a z e m: 145 mb

8.
9.

Daniec droga bez nazwy- wewnętrzna
Niwki droga wewn. ul. Działkowa

R a z e m: 180 mb
R a z e m: (do ul. Brzozowej) 235 mb

10.

Droga Zbicka

R a z e m: 200 mb

Razem

1720 mb

Trwają czynności poprzedzające podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
PRZEGLĄDY DRÓG
W marcu zakończono wykonanie przeglądu corocznego dla wszystkich dróg gminnych publicznych utwardzonych oraz obiektów mostowych (4szt.) zlokalizowanych na terenie gminy Chrząstowice.
Jak wykazały przeglądy tych 136 dróg na żadnej z nich nie stwierdzono zagrożenia dla uczestników
ruchu drogowego ani nieprzejezdności.
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG
Na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej czyli tzw. „łatanie dziur” Gmina zakupiła
dotąd 6 ton zimnej masy asfaltowej – z czego zużyto już ponad 4 tony. Stosowana masa nie wymaga
suchego podłoża, dodatniej temperatury ani żadnych zagęszczarek mechanicznych tzn., że można ją
stosować podczas mrozu, deszczu poprzez wypełnienie ubytków łopatą. Zagęszczenie następuje oponami
pojazdów poruszających się po ulicach.
Jan Jakuczek
styczeń-luty-marzec
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DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ KOBIET, NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE
Dzień kobiet w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem
przedszkolnym jest obchodzony bardzo uroczyście. W tym dniu
wszyscy przyszli ubrani na galowo. Były kwiaty, życzenia i upominki zrobione własnoręcznie przez uczniów. Na akademii chłopcy
recytowali wiersze i opowiadali, jak ważna jest kobieta w każdej
dziedzinie życia. Zaprezentowali także ankietę, która miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie „Do czego potrzebna jest kobieta?” –
wyniki były bardzo ciekawe i pouczające. Na zakończenie uroczystości najpiękniejsze męskie głosy naszej szkoły zaśpiewały kilka piosenek. Do zabawy przyłączyły się dziewczynki i pomagały chłopcom
klaszcząc i śpiewając. Dzień ten był bardzo przyjemny dla wszystkich uczniów naszej szkoły i będziemy
miło go wspominać.
Jolanta Siemska

WSCHODZĄCE GWIAZDY TAŃCA

Grupa Hałas Mini III z Chrząstowic
uczestniczyła w sobotę, 11 marca br., w IX
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego
FREESTYLE DANCE NYSA 2017. Dzieci
występowały w gronie 16 grup z różnych rejonów
Opolszczyzny oraz Dolnego i Górnego Śląska
w kategorii WSCHODZĄCE GWIAZDY prezentując choreografię disco - dance pod nazwą
„W ulu”. Choreografem tej prezentacji jest Danuta
Kampa, zaś głównym trenerem grupy jest Dorota
Zmuda.
Danuta Kampa

ZIMOWE FERIE W DAŃCU
Ferie zimowe zostały już tylko w naszych
wspomnieniach. Był to czas odpoczynku i beztroskiej zabawy. Niektórzy uczniowie wyjechali z rodzicami. Dla tych, którzy nie mogli skorzystać ze
zorganizowanych form wypoczynku, w dniach od
20 do 25 lutego br. nauczyciele Publicznej Szkoły
Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu
przygotowali zajęcia w szkole. Dzieci wyjechały do
kina na film „Był sobie pies”, były w Smoczej
Jamie oraz w kręgielni w Myślinie. Dużą atrakcją
było też spotkanie z leśniczym, panem Wilkiem.
To był dobry czas!
Nauczyciele PSP z punktem przedszkolnym w Dańcu

NOWA
PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Od stycznia 2017 roku w Publicznej Szkole
Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu
działa nowa pracownia komputerowa. Środki na
zakup sprzętu pozyskaliśmy od prywatnych
darczyńców, rodziców, nauczycieli, ze zbiórki
surowców wtórnych. Uczniowie chętnie korzystają
z nowego sprzętu.
Nauczyciele z PSP z punktem przedszkolnym w Dańcu

SUPER DEKARZ
Henryk Labisz właściciel firmy Dacher
z Chrząstowic po raz kolejny został wyróżniony
tytułem Superdekarza Regionu Opolskiego. Najlepszych dekarzy w poszczególnych regionach oraz
w klasyfikacji ogólnopolskiej nagrodzono podczas
uroczystej gali w Łodzi. Gala Superdekarz jest
finałem kilkumiesięcznej rywalizacji kilkuset
wykonawców dachów z Polski (725), w której liczy
się nie tylko ilość położonych dachów, umiejętność
wykorzystania akcesoriów oraz kompletnych systemów dachowych, ale także udział w szkoleniach
i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe dekarzy. Labisz znalazł się wśród 11 dekarzy,
najlepszych w poszczególnych częściach kraju.
Henryk Labisz należy dodatkowo do grona
Certyfikowanych Dekarzy Braas, którzy cieszą się
bardzo dobrą opinią, biorą udział w szkoleniach
oraz poddają swoje budowy dodatkowej weryfikacji przez ekspertów marki Braas.
Anna Kurc
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DZIEŃ SENIORA W DAŃCU

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, to są takie dwa dni,
jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych
babć i dziadków, którzy w tych dniach obdarzani
są szczególnymi dowodami miłości.
W PSP w Dańcu zaproszenie babć, dziadków, ludzi starszych, samotnych i chorych na
uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Spotkanie seniorów w danieckim klubie to dzień

niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla zaproszonych gości. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
15 stycznia br. o godzinie 14.00 uczniowie
naszej szkoły zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe Pt „Europo nie możesz żyć bez Boga”
w kościele w Dańcu. Po występie wszyscy udali
się do klubu na dalszą część uroczystości.
Dla kochanych gości przygotowano
wspaniały program artystyczny: wiersze, piosenki,
pokazy taneczne i inscenizacje. W trakcie uroczystości goście mogli podziwiać uczniów naszej
szkoły w różnych formach artystycznych oraz
odbierać czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Słodki poczęstunek został przygotowany
przez Rodziców (za co bardzo dziękujemy).
Przy kawie i ciastku seniorze dyskutowali
o problemach dnia codziennego.
Frekwencja, jak co roku dopisała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze,
w atmosferze podziękowań za codzienny trud
wkładany w wychowanie młodego pokolenia.
Klaudia Ponza

ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW
„Mają dla nas czasu wiele, to najlepsi przyjaciele. Mówię
Wam, mówię Wam, jakich fajnych dziadków mam”. Słowa
piosenki chyba najlepiej oddają relacje międzypokoleniowe
w przedszkolu w Dańcu. Dzień Babci i Dziadka to dla
przedszkolaków bardzo ważne święto. Rozpoczęło się
montażem słowno-muzycznym w wykonaniu trzy i czterolatków. A następnie występami słowno-muzycznotanecznymi grupy starszej. Były życzenia i piękne laurki.
Babcie i dziadkowie z zachwytem wpatrywali się w swoje
pociechy. Miłym akcentem był wspólny dla dorosłych
i dzieci słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo
wzruszeń, pozytywnych emocji i zapewnień o spotkaniu za rok.
Krystyna Kaliciak

ROCK AND ROLL Z DZIADKAMI
Karnawał to tradycja, przepełniona zabawą i muzyką. Tak też było 23 stycznia br. w Publicznym
Przedszkolu w Chrząstowicach, lecz w niecodziennej odsłonie — w rytmie rock and rolla z dziadkami,
ponieważ dzień wcześniej obchodzili swoje święto. Jak to na balu bywa obowiązkowe są odpowiednie
stroje, których nie zabrakło, ani dla dzieci, ani dla dziadków. O maluchów zadbali rodzice, a dziadkowie
bawili się w maskach karnawałowych zrobionych przez dzieci. Zaproszeni goście, dzieci,
oraz pracownicy przedszkola świetnie się
bawili uczestnicząc w prowadzonych przez
wodzireja zabawach i konkursach. Największą
atrakcją balu okazał się konkurs dla dziadków, których bardzo gorąco dopingowały
dzieci. Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości
zarówno
przedszkolakom
ich
dziadkom jak i pracownikom przedszkola.
Kamila Bul
styczeń-luty-marzec
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NASZE PRZEDSZKOLE
SZANSĄ NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA
Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach
ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice
tel./fax: 77 4219 678, 77 4219 678,
e-mail: przedszkole.ch@interia.pl
www.przedszkole.ch.szkolnastrona.pl
Chcesz, aby Twoje dziecko miało możliwość
wszechstronnego rozwoju?
PRZYJDŹ – ZOBACZ – OCEŃ
W Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach
wszystkie dzieci są wyjątkowe!
OFERUJEMY:
- naukę języka angielskiego
- gimnastykę korekcyjną
- naukę języka niemieckiego w wymiarze 4h tygodniowo w każdej grupie
- wspieranie rozwoju dziecka poprzez: zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, psychologiczne, wczesne wspomaganie
- zajęcia muzyczno-rytmiczne
- religię
- możliwość organizowania nauki gry w szachy oraz
nauki gry na instrumentach muzycznych (na życzenie
rodziców)
ZAPEWNIAMY:
- opiekę i edukację dzieciom od 2,5 r. życia do 6 lat
- domowe posiłki zgodnie z realizowaną innowacją
pedagogiczną w zakresie zmian nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne działania dzieci,
personelu i rodziców
- grono wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli,
którzy stale doskonalą swój warsztat pracy
- nowocześnie wyposażone i przestrzenne sale
- bogatą bazę dydaktyczną
- zacieniony, nowoczesny plac zabaw wraz z laskiem
przedszkolnym, oddalony od głównej arterii komunikacyjnej

ATUTEM NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:
- realizowanie innowacji pedagogicznej z zakresu
aktywnego słuchania muzyki z elementami metody
Batii Strauss pn.: „Muzyka łagodzi obyczaje”;
- preferowanie twórczych i aktywnych metod pracy
m.in. metoda projektu badawczego, elementy metody
Marii Montessori "pozwól mi zrobić to samemu", logorytmika, terapia ręki, nauka czytania z wykorzystaniem
elementów metody Doroty Dziamskiej,
- realizowanie projektów i programów edukacyjnych,
tj.: wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności
i nawyków społecznie akceptowanych „Sowa Mądragłowa”, z zakresu wychowania komunikacyjnego,
kącik przyrody w Czterech porach roku, udział i zajęcie
czołowych miejsc w konkursach na szczeblu gminnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe:
duże, przestrzenne sale z łazienkami; szatnia, sala do
zajęć muzyczno - ruchowych, gabinet terapeutycznologopedyczny;
Teren przedszkola jest ogrodzony, a wejście do budynku zabezpieczone domofonem.
Wkrótce ukaże się nasza książka pod tytułem:
„Wychowanie przez gotowanie. Akademia małego
kucharza”. Życzę miłej lektury.
Helena Staniszewska,
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO
Bal karnawałowy jest jedną z najbardziej wyczekiwanych
przez uczniów imprez szkolnych. W Publicznej Szkole Podstawowej w Dańcu, jak co roku, zorganizowano bal przebierańców.
Uczniowie przyozdobili salę przeznaczoną do tańca serpentyną,
bibułą i balonami. Zainstalowano aparaturę nagłaśniającą i już
pomysłowo oraz kolorowo przebrani uczniowie mogli ruszyć do
zabawy. Pierwszego dnia lutego 2017 roku uczniowie w strojach
baśniowych księżniczek, wysportowanych piłkarzy, policjantów,
strażaków i elfów bawili się wspólnie przy muzyce w wykonaniu
byłego ucznia tutejszej szkoły. Wspólne zabawy, zdjęcia i słodki
poczęstunek uatrakcyjniły ten wspaniały bal. Radosna zabawa pod
opieką nauczycieli przy polskich i zagranicznych przebojach trwała do późnych godzin wieczornych. Bal
umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła
wiele radości naszym wychowankom.
Elisabeth Kampa
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WSPOMNIENIE O FRANCISZCE KLYK NAJSTARSZEJ MIESZKANCE DĘBSKIEJ KUŹNI

Życiorys Pani Franciszki, a właściwie Pani
Francki, bo tak ją wszyscy nazywali, nadaje się na
nowelę. Bieda i niedostatek często towarzyszyły jej
w życiu. Dzieciństwo przypadło na ciężkie i głodne
lata po I wojnie światowej. Urodziła się 2 tygodnie
po jej zakończeniu, 24.11.1918 r. ciotki, które były
przy jej narodzinach powiedziały matce, że lepiej
gdyby umarła, bo na zdrowego cowieka to ona nie
urośnie. Mała, chuderlawa Francka miała mocny
głos i matka żywiła nadzieję, że jednak „moł sie do
zycioł”. Żyła i powoli rosła, miała chęć bycia, ciekawość świata i krzepę. Jak wspominała, nauczyciel
widząc ją na przerwie z grubymi pajdami chleba,
mówił zdziwiony „Franciska gdzie się to u ciebie
mieści?”
Z małego gospodarstwa rodzicom trudno było
utrzymać jeszcze starszą siostrę i brata, więc od
nołmodsych lot robióła w majątku i u bogatsych
gospodołrzy we wsi. W szkole dobrze się uczyła
i dopóki choroba nie zmąciła jej pamięci potrafiła
wyrecytować, wyśpiewać i opowiedzieć wszystko
czego się nauczyła. Nauka odbywała się w języku
niemieckim, ale przygotowania do I Komunii
(katejmus) były po niemiecku i po polsku. Rodzice
wysłali małą Franciskę na polski katejmus. Wspominała, że uczyła się polskich modlitw i pieśni z bardzo
starej, grubej, ciężkiej książki i z zazdrością patrzyła
na dzieci, które miały nowe niemieckie katejmuse.
Znajomość czytania po polsku bardzo jej się przydała kiedy po wojnie chodziła na kursy języka polskiego, które organizowano dla miejscowej ludności.
Po ukończeniu ośmiu klas musiała szukać

pracy. Wyjeżdżała razem z innymi dziewczynami do
prac sezonowych czyli na tzw. zaksy. Ponieważ była
bystra, miała dobrą pamięć, przywoziła nie tylko
ciężko zapracowany grosz, ale wiedzę o okolicy,
o ludziach i ich zwyczajach, legendy, pieśni, które
często w późniejszych latach przytaczała. Wróżka,
do której ją koleżanki zaprowadziły, powiedziała jej,
że nigdy nie będzie bogatoł, ale zawsze będzie
zadowolonoł. Nigdy nie narzekała. Po tragicznej
śmierci brata w marcu 1938 już nie wyjeżdżała na
zaksy, bo była potrzebna w domu. Znalazła pracę na
kolei, sprzątała poczekalnie i perony na naszej trasie.
Praca była wykonywana w bardzo wczesnych godzinach rannych oraz niezależnie od pogody i tym
zajmowała się sumiennie do nadejścia frontu. Po
wojnie znalazła robotę w PRIM-ie w Ozimku jako
sprzątaczka i do emerytury tam pracowała. Płaca
była bardzo niska, a miała na utrzymaniu matkę
i chorą siostrę.
Całe życie ciężko pracowała i nie odmawiała
pomocy. Pomagała w pracach polowych, na
budowach, przy obsłudze wesel i innych
uroczystości a jak trzeba było to dzieci też przypilnowała. Po fali wyjazdów do Niemiec, na prośbę
rodzin, porządkowała wiele grobów w Dębiu.
Wszystko robiła akuratnie, nie znosiła fuszerki.
Nieraz młodym zwracała uwagę, że niedokładnie
zbierają kartofle, za dużo ziela zostawiają przy pielęgnowaniu. Jej pole i ogródek mogły być przykładem
dla innych gospodyń. Przy tym była wesoła, często
śpiewała, nawet po włosku. Była dobrą i dowcipną
gawędziarką. Jak pani Francka na polu, to było
i wesoło i robota wydawała się mniej uciążliwa.
W zimowe wieczory chodziła skubać pierze do
sąsiadek, a nieraz i na drugi koniec wsi.
W życiu kierowała się zasadą, którą tak
wyrażała „ po cudze nigdy nie siygom, ani na cudze
nie włajzam, ale mojego tys zniscyć ani odebrać nie
dum”. Dbała o swoją ojcowiznę na ile jej sił i środków starczyło, zabezpieczyła budynek, naprawiła
dach za uciułane ze skromnej emerytury pieniądze
odmawiając sobie wiele.
Jakim była człowiekiem? Posłużę się jej
słowami „ jak przejdam przez wiejś to się jesce nie
zdarzuło, żebych z gołą ręką do dom przisła, zawsze
mi wtojś cojś doł”. Dobro do niej wracało. Była
nauczona szacunku do drugiego człowieka, do
władzy i nie mogła się pogodzić z tym jak ją ktoś
zlekceważył. To ją przygnębiało i bardzo gorsuło
(martwiło).
Jej dumą był nasz kościół. Pracowała przy
jego budowie na dwie zmiany, od pierwszych prac
ziemnych pod fundamenty, aż do porządkowych już
w środku i wokół kościoła. Budowa wieży się przeciągała a dzwony były już zamówione, ksiądz Spilla
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znalazł murarzy, ale nie było komu handlagrować,
była tylko pani Francka, murarze chcieli już odejść,
ale ksiądz nie pozwolił, zdjął płaszcz i razem z panią
Francką beton mieszali i wciągali we wiadrach.
Wieża była wykończona na czas.
Wiedziała ile jest schodków na chór, ile na
plebanię, ile do piwnicy, ile na zewnątrz, ile ławek
w kościele po jednej i drugiej stronie bo przy
wszystkich tych pracach była obecna. Wielokrotnie
mówiła „jakoł to momy wygoda z tym kościołem
i nie musiymy juz do Dambioł jejźdźić”, miała nawet policzone kroki z domu do kościoła. Dopóki jej
sił starczyło chodziła go sprzątać i dbała o kwiaty na
placu kościelnym. Jeszcze dwa lata temu sprzątała
otoczenie pomnika poświęconego ofiarom wojny,
wydłubywała chwasty i mech, które wyrosły między
kostką. Często przychodziła pod pomnik, który jej
się kojarzył z dzieciństwem, ponieważ jako dziecko
przyglądała się powstawaniu poprzedniego, poświęconego żołnierzom poległym w I wojnie.
Była skarbnicą wiedzy o dawnej Dębskiej
Kuźni i jej mieszkańcach. Niejedną pracę napisano
w oparciu o jej wspomnienia.
Każdy kto ją znał zapamięta panią Franckę

inaczej. Najmłodszym będzie się kojarzyła jako
staruszka drepcząca, czasem dość żwawo z bańką na
mleko codziennie tą samą trasą: od domu, obok
szkoły do gospodarstwa państwa Melcer i z powrotem. Z ciekawością i wielką życzliwością przyglądała się wszelkim pracom wykonywanym na wsi oraz
zmianom, które się dokonywały. Cieszyło ją to
bardzo.
W młodości była zgrabną, ładną dziewczyną
(widać to na starych fotografiach), tyle że biedną,
bez wystarczającej ilości morgów. Różnice majątkowe i przedwczesna śmierć bliskiego jej sercu chłopaka spowodowały, że nie wyszła za mąż. Nikogo
z późniejszych kandydatów nie traktowała poważnie.
Przez swoje życie przeszła sama, ale nie
osamotniona. Miała przyjaciółkę, która wraz ze swoją rodziną troszczyła się o panią Franckę. Przez
ostatnie kilkanaście lat mogła zawsze liczyć na pomoc swoich opiekunów, państwa Urszulę i Huberta
Rożków z Chrząstowic. Dzięki nim godnie dożyła
swoich ostatnich dni. Zmarła 24 lutego 2017 r.
Przeżyła dokładnie 98 lat i trzy miesiące.
Adelajda Pasoń

ŚLĄSKIE PIELGRZYMOWANIE
Z nasych stron śląske rodziny pielgrzymowały
na Góra Świyntej Anny – Anaberg, za Łolesno, do
Wambierzyc i Barda Ślaskygo. Jednako nołcanścij
na Góra Świyntej Anny. To tys kozdoł śląskoł matka
cuła w sobie takoł potrzeba coby zakludzić swoje
dzieci na Anaberg, do Świyntej Anny – ołmy Jezuska i wszystkich Slązołków. W lipcu na jeji łodpust,
ciągły całe rodziny, procesyje, furmanki ze wszystkich stron. Tak łostało do dzisiej, jyno ze tera
przijyzdzają automa.
Pani Francka – sąsisiadka spóminła piyrsoł po
wojnie pielgrzymka na Góra Świyntej Anny z parafii
Dębie. Slo w tej pielgrzymce 118 ludzi, w tym kanc
chopów. Ksiądz Gebauer łodprawiyli ło piątej rano
msa i łodkludziyli pątników do krojcunga na Dąbrowice i Falmirowice. Dali śli bez ksiyndza, na przodku krziz a za niym po śtyrzech pątniki. Z boku soł
stary Mularcyk, pilnowoł porządku i zacynoł piejśni.
Nolbarzi pani Francce spodobała sie piejśń marszowoł i załowała ze jyj całej nie spamiyntała: „Marsz,
marsz, marsz do Maryii wszyscy wraz. Matka Boska
Kalwaryjska oczekuje was”. Wandrowali bez Walidrógi, Nołkło, Izbicko, Ligota i Wysokoł, a wszandzie ludzie wyglądali i sie dziwiyli– wto to podwołzuł sie iś ze śpiywym w tych ciynskich i niespokojnych casach. Od casu do casu stary Mularcyk wołoł
– Stop procesyjoł, kojścielny fajfka straciuł! Za
piyrsym razym ludzie sie łoglądali, pod nogi zaglądali – fajfki sukali. Za jake 10 minut, jak sie wszyjscy trocha łoddychli, Mularcyk z kabze fajfka wycią-

gnął, tabaką nabiół i zawołoł- wszyscy my sukali,
a łona w mojej kabzie lezała! To znacuło – koniec
odpocynku.
Śli do Świyntej Aniynki chopy z Dambioł,
Kużni, Falmiyrowic i Dąbrowic podziynkować ze
prziśli z wojny nazołd do swoich rodzin, kobiyty
i dzieci za powrót swojich mynżów i łojców, inse
kobiyty sły prosić o scynśliwy powrót swojich z niewoli. Casy buły ciynzke, niewiela w rugzakach nióśli. Pecynek cołrnego chleba, trocha masła abo tustego do pomazanioł, połra zielunych ałgustków i łogórków. Nieftorzi ani tego nie mieli. Ejmilowi
z Kuźnie kobiyta dała krauza lejberwusztu i przikołzała coby Francce tys gelniki tym lejberwusztym
pomazoł.
Za szejś godzin byli na miejscu. Nołpiyrw
pośli przywitać sie ze Świyntą Anną, po schodkach
na Rajski Plac trza buło iś na kolanach. Zaśpiywali
z innymi pątnikoma „Święta Anno witam cię”, porzykali, a potym musieli posukać kwatyry żeby kajś
przespać noc.
Kozdy mioł cas i sposobnojść coby swoje
intyncje Świyntej Annie przestawić i trocha z nią
pogołdać. W niedziela po niesporach wrołcali.
Nazołd sło sie jim lecyj, bo z górki. Za 5 godzin byli
w Dambiu. Pani Francka buła 5 razy piechty na
Anabergu, a jeji matka 25. Kumu z nołs chciałoby
sie iś te 30 kilometrów? Za zgniyli my są? Nie
musymy? Nie cujymy takej potrzeby? Abo wszystko
w kupa?
Adelajda Pasoń
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MOJA PRZYGODA Z BERAMI

Moja przygoda z „Berami” zaczęła się trzy
lata temu. Wtedy to pierwszy raz poszedłem
w korowodzie z „Berami” przebrany za małego
misia. Gdy mój wujek zaproponował mi, żebym
wystąpił w tej roli, bo nie mają nikogo chętnego,
trochę się bałem, że nie dam rady tak długo chodzić, ale w końcu zgodziłem się. Ja przeszedłem
połowę trasy, a drugą połowę mój kolega Kamil.
Od tamtej pory co roku chodzę z „Berami”. Dwa
razy byłem przebrany za małego misia, a gdy ten
strój był już na mnie za mały, postanowiłem
kontynuować tradycję, lecz tym razem w przebraniu ministranta.
Wodzenie niedźwiedzia (zwane też Berami)
to tradycja kultywowana w Dębskiej Kuźni już od
dawna. Nasze „Bery” rozpoczynamy od zbiórki
w straży. Korowód składa się z ok. 20 osób.
Przebierańcami są tylko mężczyźni, a przebrani są
np: za lekarza, policjanta, małego bera, cygankę,
leśniczego, fotografa, masarza, parę młodą, listo-

nosza. Najważniejszą postacią jest oczywiście
niedźwiedź i osoba wodząca go na postronku.
W grupie przebierańców nie może zabraknąć muzykantów, którzy przygrywają podczas obchodu.
Niedźwiedź w tradycji symbolizuje wszelkie zło,
jakie spotyka człowieka, z tego też powodu jest on
prowadzony na uwięzi. Każda gospodyni domu
powinna zatańczyć z berem, bo to wróży szczęście
na cały rok. Gospodarz zaś częstuje wodzących
bera „pyrtulką”. W razie próby wymigania się od
tej powinności kominiarz smaruje gospodarza
sadzą. Takie chodzenie po wsi to spory wysiłek,
bo w każdym gospodarstwie należy zaśpiewać
i zatańczyć. Dlatego mieszkańcy doceniają nasz
trud i chętnie goszczą u siebie. Często gdy przychodzimy, gospodarze mają naszykowany dla nas
poczęstunek (np. chleb ze smalcem, kanapki)
i coś ciepłego do picia. W każdym domu „Bery”
otrzymują w ramach podziękowania wolne datki,
buteleczkę „pyrtulki”, a młodsi słodycze. Grupa
wodzących często płata drobne figle, np.: zatrzymuje samochody, by wręczyć fikcyjne mandaty za
( za mocno napompowane koło). Mandaty te są w
rzeczywistości zaproszeniami na zabawę. Obchód
kończy się zabawą dla dzieci, na której dokonuje
się osądu na berze – sprawcy wszelkich
nieszczęść. Wspólną decyzją mieszkańców ber
musi zostać zabity. Wyrok wykonuje leśniczy
i niedźwiedź przy wielkim huku pada martwy na
podłogę. Zgon musi poświadczyć lekarz bądź
pielęgniarka, którzy są obecni na zabawie. Choć
ber jest martwy okazuje się, że tradycja nie ginie
i za rok znów będziemy go wodzić.
Tobiasz Żurad uczeń kl. V SP w Dębskiej Kuźni

(PO)ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA
Święta Bożego Narodzenia to wiele
pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest
inscenizacja o narodzeniu Jezusa - jasełka. Tym
razem jasełkowa szopka przygotowana przez
Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach nie
miała tradycyjnej obsady. Obok Maryi i Józefa,
pastuszków, aniołów i osiołka, wystąpiły dzieci
oraz myszy i kot. Większość dialogów okraszona
została humorem, dlatego była i dobra zabawa
i odrobina refleksji. Mali artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniem, prezentowali umiejętności aktorskie i wokalne. Nasi aktorzy mieli
okazję zaprezentować się dwukrotnie: raz dla pracowników przedszkola i kolegów z grupy młodszej w czasie przedszkolnej wigilii i po raz drugi z okazji święta babć i dziadków, inscenizację zadedykowano także rodzicom. Podczas występu w
kościele w Chrząstowicach można było dostrzec

indywidualne predyspozycje i uzdolnienia aktorskie dzieci, ich odwagę i śmiałość. Świątecznie
udekorowana szopka, kolorowe stroje dzieci,
pięknie recytowane teksty, przejmujące kolędy
wprawiły wszystkich w wyjątkową, miłą atmosferę.
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Kolęd Niemieckich. Wystąpili: Gryfne Dziołski,
Zuzanna Herud, Maria Honka, Studio Wokalne
BIS oraz Dan-Berg. Koncert, który odbył się
w kościele pw. św. Anny i św. Jadwigi w Dębskiej
Kuźni poprowadziła Maria Honka. Wydarzenie
organizowane było przy wsparciu finansowym
Konsulatu
Republiki
Federalnej
Niemiec
w Opolu, TSKN Chrząstowice oraz Gminy
Chrząstowice.
Kolędowanie w Dębskiej Kuźni.

W niedzielę, 15 stycznia 2017 r. w Dębskiej
Kuźni na nowo można było poczuć klimat Świąt
Bożego Narodzenia. W kościele pod wezwaniem
św. Anny i Św. Jadwigi odbył się koncert kolęd.
Rozbrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
W wydarzeniu udział wzięły trzy chóry: Schola
Cantorum Opoliensis pod dyrekcją Anny Sikory
i Tadeusza Eckerta, Dzieci z Ogródka Muzycznego przy Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu i Chór Parafialny z Tarnowa Opolskiego pod dyrekcją Tomasza Czernera oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice
pod batutą Jacka Zganiacza. Nie zabrakło okazji
do wspólnego śpiewu z publicznością. Śpiewom
i występom towarzyszyły słowa orędzia bożonarodzeniowego świętego Jana Pawła II. Koncert
zakończyło wspólne wykonanie „Cichej nocy”.

Gryfne Dziołski

Duża dawka śmiechu, wspólne kolędowanie, pyszny poczęstunek – tak było w klubie
samorządowym w Chrząstowicach w niedzielę,
29 stycznia 2017 r. Z dużym zainteresowaniem
i dobrym odbiorem spotkał się występ kabaretu
Lelleganci. Podczas tego wydarzenia przeprowadzono zbiórkę publiczną na remont dachu Ochronki w Chrząstowicach. Organizatorami wydarzenia
byli przyjaciele Ochronki i Ochotnicza Straż
Pożarna w Chrząstowicach. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Chrząstowice Florian
Ciecior.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice

22 stycznia 2017 r. Gminny Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Chrząstowicach,
Marek Baron po raz kolejny zaprosił na Koncert

Występ Lellegantów cieszył się dużym powodzeniem,
czego dowodem była licznie zgromadzona
publiczność.

Dan-Berg

Lidia Ryszkowska, Anna Kurc
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KONCERT CHARYTATYWNY PO RAZ ÓSMY

26 marca 2017r w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbył się
Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji DOM
Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Już ósmy raz miałyśmy
zaszczyt przygotowywać tę imprezę. Tegoroczny
koncert był efektem ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi szkoły.
W ciągu lat koncert stał się lokalną tradycją i istotnym wydarzeniem gminy Chrząstowice.
Jak co roku koncert rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. Wśród
wykonawców znaleźli się soliści-Dawid Bac,
Jagoda Dąbrowska, Paulina Kanz i Wanessa Opiela. Wystąpiły formacje taneczne: Hałas Mini 3 i 4
z Chrząstowic, Hałas Mini 2 z Tarnowa Opolskiego, Zespół Tańca Nowoczesnego Omega. Swoje
umiejętności zaprezentowały Gryfne Dziołski.
Posłuchać można było również formacji BIS
z Leśnicy oraz szkolnych zespołów wokalnych
z Dębskiej Kuźni.
Głównym punktem koncertu była licytacja
przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców.
Licytowane były: piłka Borussi Dortmund z autografem Łukasza Piszczka, poduszki przytulanki,
świetlna kula ogrodowa, tort, kosz ze słodyczami.
Na licytacji znalazły się także przedmioty podarowane przez fundację: grafika-Opole z 1760 r. oraz
rzeźba z ceramiki.
Jako organizatorzy chcielibyśmy wyrazić

wielką radość, że i w tym roku udało nam się
otrzymać Państwa wsparcie. Wasza pomoc materialna, ale także pomoc dotycząca całego przedsięwzięcia okazały się nieocenione. Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, rodzicom, dyrekcji
szkoły ,nauczycielom, pracownikom obsługi i uczniom – za okazaną pomoc.
W tym roku udało nam się zebrać 10.000,00
złotych, które zostaną przekazane na rehabilitację
podopiecznych fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom:
kapelanowi opolskich sportowców ks. Jerzemu
Kostorzowi, p. Sabinie Glinkowskiej, p. Małgorzacie Karpińskiej, p. Annie i Romanowi Mika
oraz wszystkim na których co roku możemy
liczyć i którzy co rok zaskakują nas swoją
hojnością.
Patronatem honorowym objął nasze przedsięwzięcie Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła oraz Starosta Opolski Henryk
Lakwa. Patronatem medialnym objęły koncert:
Radio Doxa, Radio Opole, TVP 3 Opole,
Tygodnik Ziemi Opolskiej i NTO.
Podczas organizacji naszej akcji, możemy
się przekonać, że otaczają nas ludzie chętni do
pomocy i wrażliwi na krzywdę innych. Taka wiedza dodaje siły i wiary w celowość naszych starań
i wszelkich inicjatyw tego typu. Dziękujemy .
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Fotorelacja z koncertu.
Zapraszamy także na www.tygodnikziemiopolskiej.info
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TURNIEJ TAŃCA CZASEM ZAKRĘCENI
Serdecznie zapraszamy na II Wojewódzki Turniej Tańca „Czasem zakręceni”, który Gmina
Chrząstowice organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Kalejdoskop. Wydarzenie będzie miało miejsce
w dniach 10-11 czerwca 2017 r. w hali sportowej w Chrząstowicach. Turniej przeznaczony jest dla
zespołów ludowych, tańca nowoczesnego oraz współczesnego działających na terenie województwa
opolskiego, niezrzeszonych w ogólnopolskich organizacjach tanecznych, a także dla solistów. Przewidujemy następujące konkurencje taneczne: taniec ludowy, disco dance, show dance, taniec współczesny
dorośli 31+ oraz street dance. Celem imprezy jest popularyzacja różnych form tanecznych, konfrontacja
dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów tanecznych, nawiązanie współpracy między
instruktorami, choreografami i uczestnikami, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska
tanecznego, kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem ludowym oraz promocja zespołów
działających na terenie woj. opolskiego.
Pierwsza edycja turnieju, która miała miejsce 4 czerwca 2016 r, cieszyła się ogromną popularnością
– dopisali uczestnicy i widownia. Udział wzięło w niej 29 klubów tańca z całej Opolszczyzny. Na scenie
zaprezentowało się łącznie ponad 850 młodych tancerzy. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję
podziwiać 72 choreografie. Kolorowe stroje, skoczna muzyka, różnorodne układy taneczne i wykorzystywane podczas nich rekwizyty - wszystko to złożyło się na niezwykłe taneczne widowisko. Mamy
nadzieję, że tegoroczna edycja turnieju cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem
i powodzeniem.
Wszystkie informacje na temat turnieju znajdziecie na fanpage turnieju na facebooku:
www.facebook.com/czasemzakreceni. Do zobaczenia!
Anna Kurc, Danuta Kampa
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