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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 

Mieszkańcom Gminy Chrząstowice oraz             

Gościom życzymy wielu radosnych chwil przy 

świątecznym stole, wiosennego nastroju, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa 

Wesołego Alleluja! 

Wójt Gminy, Rada Gminy  

oraz pracownicy samorządowi 
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WODZENIE NIEDŹWIEDZIA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Serdecznie dziękujemy 

strażakom, członkom rad sołec-

kich oraz LZS-ów, którzy przy-

gotowują to wydarzenie i kulty-

wują tę „berową” tradycję. 

Suchy Bór 

Daniec 

Lędziny 

Niwki 

Chrząstowice 

Dębie 

Dębska Kuźnia 

 W czasie karnawału na-

szych mieszkańców odwiedzał 

miś z korowodem przebierańców. 

Towarzyszyli im muzycy. Zgod-

nie z tradycją, gospodynie nie 

odmawiały tańca z niedźwie-

dziem, bo w ten sposób zapew-

niały sobie szczęście na cały rok. 

Na zakończenie wodzenia niedź-

wiedzia w sołectwach organizo-

wane były zabawy dla dzieci             

i dorosłych.   
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Wójt Gminy Chrząstowice przypomi-

na, że na podstawie art. 47 b ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz-

ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. 

zm.) właściciele nieruchomości zabudowa-

nych lub inne podmioty uwidocznione w ewi-

dencji gruntów i budynków, które takimi nie-

ruchomościami władają, mają obowiązek 

umieszczenia w widocznym miejscu na ścia-

nie frontowej budynku tabliczki z numerem 

porządkowym nieruchomości. Jeżeli budynek 

położony jest w głębi nieruchomości, która 

jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem 

porządkowym nieruchomości umieszcza się 

również na ogrodzeniu.   

Wypełnienie tego obowiązku ułatwi      

i pozwoli np. na skrócenie czasu dojazdu 

służb ratowniczych (pogotowia, policji, straży 

pożarnej). 

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 20 

maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U.            

z 2013, poz. 482 z późn. zm.) kto, będąc wła-

ścicielem, administratorem, dozorcą lub użyt-

kownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo-

wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu 

albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 

z numerem porządkowym nieruchomości, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

Daria Pawlak 

Urząd Gminy Chrząstowice uruchomił 

System Informacji Przestrzennej dla Gminy 

Chrząstowice, który dostępny jest pod           

adresem http://chrzastowice.e-mapa.net. 

 Serwis ten umożliwia udostępnienie      

w internecie gminnych zasobów mapowych 

jak również dane publicznie udostępniane 

przez geoportal.gov.pl, tj.: ortofotomapa, ma-

py topograficzne itp.  

Obecnie mieszkańcy mogą uzyskać 

informacje z publicznego serwisu mapowego, 

który po uruchomieniu odpowiedniej war-

stwy, udostępnia dane z zakresu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy, mienia komu-

nalnego, numeracji porządkowej nieruchomo-

ści, ewidencji gruntów i budynków oraz suk-

cesywnie inne dane o charakterze   informa-

cyjnym tj. lokalizacja siedzib urzędów i insty-

tucji, atrakcji turystycznych, obiektów sporto-

wych, sakralnych, danych środowiskowych.  

Dane o zmianach w numeracji             

porządkowej, mieniu komunalnym i zagospo-

darowaniu przestrzennym będą cyklicznie  

aktualizowane. Uwaga! Prosimy mieszkań-

ców o zgłaszanie propozycji dotyczących 

umieszczenia na portalu mapowym interesują-

cych informacji z podaniem lokalizacji lub 

błędów w oznaczeniu, na adres e-mail:         

nieruchomosci@chrzastowice.pl  

 

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

Dawid Ozimek 

NIE ZOSTAWIAJ KUBŁÓW NA ŚMIECI PRZED POSESJĄ! 

Zgodnie z § 14 uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Chrząstowice 

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 523                   

z późn. zm.), właściciele nieruchomości mają 

obowiązek ustawiać pojemniki na odpady 

zmieszane oraz wyselekcjonowane na terenie 

posesji w miejscu wyodrębnionym, utwardzo-

nym, dostępnym dla pracowników podmiotu 

uprawnionego bez konieczności otwierania 

wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej 

możliwości nie ma, należy wystawiać je           

w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, 

na chodnik lub pobocze przed wejściem na 

teren nieruchomości. Po dokonaniu odbioru 

należy je niezwłocznie usunąć na teren         

posesji.  

Usytuowanie pojemników na stałe 

przed posesją, nie na swoim terenie jest nie-

zgodne z przepisami, narusza zasady bezpie-

czeństwa i estetyki. Wobec powyższego infor-

mujemy, że istnieje zakaz ustawiania pojem-

ników w pasach drogowych oraz w ciągach 

pieszo – jezdnych.  

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI  

Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI 
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W roku 2013 Gmina Chrząstowice    

i PLADA Sp. z o.o. rozpoczęły moderniza-

cję Stacji Uzdatniania Wody w Dębskiej 

Kuźni, na co przeznaczono ponad 300 000 

zł. W roku 2014 realizowane będą kolejne 

inwestycje w ujęcia wody na terenie Gminy 

Chrząstowice, zaplanowano także rozbudo-

wy sieci wodociągowych. Osobnym           

zadaniem jest wdrażanie odczytu radiowe-

go wodomierzy, który w 2014r. obejmie 

miejscowości Lędziny i Suchy Bór. Wartość 

inwestycji wodociągowych w 2014 r.        

planowana jest na poziomie 350 000 zł.  

Modernizacja urządzeń i sieci wodo-

ciągowych na terenie Gminy Chrząstowice 

ma przede wszystkim polepszyć jakość           

i ciśnienie wody u odbior-

ców, a także ma zwiększyć 

zdolności produkcyjne Stacji 

Uzdatniania Wody, aby za-

spokoić rosnące zapotrzebo-

wanie na wodę dla klientów 

indywidualnych, związane 

przede wszystkim z rozwo-

jem budownictwa jednoro-

dzinnego w Gminie. 

Remont Stacji Uzdatniania 

wody. 

Do najważniejszych 

zadań zrealizowanych przez 

PLADA Sp. z o.o. w ramach 

remontu SUW Dębska Kuź-

nia w roku 2013 należy zali-

czyć: 

- wymianę pomp sieciowych 

wraz ze sterowaniem; 

- remont instalacji elektrycznej i sterowania; 

- wymianę rurociągów i armatury pomiędzy 

stacją filtrów i zbiornikami magazynowymi; 

- wymianę złóż filtracyjnych. 

W/w prace pozwoliły na ustabilizowa-

nie ciśnienia w sieci na terenie miejscowości 

Chrząstowice, Dębska Kuźnia; Falmirowice, 

Suchy Bór, Lędziny i Dębie, poprawę właści-

wości fizykochemicznych uzdatnianej wody 

oraz zwiększyły przepustowość  SUW Dębska 

Kuźnia, co rozwiązało problem z okresowymi 

brakami wody w czasie zwiększonego poboru. 

W roku 2014 na SUW Dębska Kuźnia 

przewiduje się montaż nowych filtrów wody, 

wymianę rurociągów pomiędzy stacją filtrów 

i studniami głębinowymi 

oraz zakup nowych pomp 

głębinowych. Prace te osta-

tecznie pozwolą na polep-

szenie jakości wody, zwięk-

szenie przepustowości stacji 

filtrów oraz poprawią ener-

gochłonność urządzeń za-

opatrzenia w wodę. Równo-

legle z pracami w Dębskiej 

Kuźni będą trwały prace na 

ujęciu w Dańcu. W tym roku 

na SUW Daniec wykonany 

zostanie generalny remont 

zasilania i sterowania oraz 

projekt rozbudowy tej stacji. 

W planach wieloletnich 

przewiduje się rozbudowę 

stacji w Dańcu o zbiorniki 

magazynowe wody i dodatko-

wy stopień pomp, aby ujęcie te pełniło 

również funkcję rezerwowego zasilania      

w wodę dla Gminy w razie awarii SUW 

Dębska Kuźnia. 

Nowe sieci w Lędzinach i Suchy Borze 

wymiana w Chrząstowicach.  

W zakresie rozbudowy sieci wodocią-

gowych, w roku 2014 przewiduje się budo-

wę nowych rurociągów na ul. Szkolnej      

w Lędzinach oraz na ul. Wrzosowej w Su-

chym Borze. Ogólny zakres rozbudowy 

wyniesie ok. 550 mb nowych sieci z arma-Nowe pompy na SUW Dębska Kuźnia 

Wymiana rurociągów  

MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                     

W GMINIE CHRZĄSTOWICE W 2014 ROKU 
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 W związku z sygnałami świadczącymi   

o niedostatecznej ochronie danych osobowych 

oraz dokumentów tożsamości przypominamy 

o konieczności szczególnej dbałości obywateli 

o dane dotyczące swojej tożsamości. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu 

osobistego innej osoby chyba, że możliwość 

taka wynika z wyraźnego uregulowania         

zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że 

przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, 

aby żądać od swoich klientów pozostawienia 

dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie 

takie nie znajduje umocowania w obowiązują-

cych przepisach prawa oraz wiąże się             

z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania 

danych zawartych w dowodzie osobistym (lub 

innym dokumencie tożsamości) klienta przez 

nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia 

przestępstwa na szkodę osoby, której dane 

zostały wykorzystane. Utrata dowodu osobi-

stego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona 

w dowolnym organie gminy, a w przypadku 

utraty dowodu osobistego poza granicami kra-

ju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki 

zostanie natychmiast unieważniony w syste-

mie informatycznym, co daje gwarancję       

bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że 

nie zostanie obciążony negatywnymi skutka-

mi w przypadku nielegalnego posłużenia się 

dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. 

 Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, 

która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy 

zgłosić do dowolnego banku. Powyższe      

zostanie odnotowane w systemie informatycz-

nym, do którego dostęp mają wszystkie banki,  

co skutkować będzie uniemożliwieniem       

zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę    

z wykorzystaniem danych osobowych poszko-

dowanej osoby. Osoba, która utraciła dowód 

osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocz-

nie o wydanie nowego dokumentu do właści-

wego Urzędu Gminy. 
 

turą i hydrantami. Inwestycje te pozwolą na 

doprowadzenie wody do nowopowstających 

budynków jednorodzinnych i terenów pod 

budownictwo. Dodatkowo budowa rurociągu 

pomiędzy ul. Pawlety i Wrzosową w Suchym 

Borze ma poprawić wydajność sieci na         

ul. Wrzosowej w Suchym Borze, gdzie szcze-

gólnie w okresie letnim występują niedobory 

wody. Aktualnie inwestycje te są na etapie 

uzyskania pozwoleń na budowę. 

W ramach zadań remontowych zosta-

nie wymieniona sieć na ul. Wrzosowej            

w Chrząstowicach na odcinku od posesji nr 30 

do skrzyżowania z ul. 1-go Maja ok. 110 mb. 

Wymiana sieci w tym rejonie jest konieczna 

ze względu na mały przekrój istniejącego ru-

rociągu co powoduje spadki ciśnienia wody     

u odbiorców w tym rejonie. 

Radiowy odczyt wodomierzy. 

Od grudnia 2013 PLADA Sp. z o.o. 

wdraża na terenie Gminy Chrząstowice radio-

wy odczyt wodomierzy. W ramach tego pro-

gramu u klientów z terenu Gminy są monto-

wane nowe urządzenia pomiarowe firmy 

Bmeters z radiowymi modułami GSD8-RFM, 

które umożliwią odczyty stanu wodomierza 

bez konieczności wchodzenia inkasenta na 

posesje. Nowy system jest podobny 

do zdalnych systemów stosowanych 

w firmach energetycznych i gazowniczych. 

Radiowy odczyt z powodzeniem wdrażają 

także   inne firmy wodociągowe np. w sąsied-

niej Gminie Turawa. To innowacyjne rozwią-

zanie ma przede wszystkim usprawnić odczy-

ty     wodomierzy, a tym samym zmniejszyć 

koszty ich prowadzenia. W Gminie Chrząsto-

wice zdalny odczyt pozwoli dodatkowo zmie-

nić system rozliczeń z klientami za pobraną      

wodę. Aktualnie odbiorcy wody rozliczani są 

na podstawie prognoz zużycia, obliczanych na 

podstawie wody pobranej w okresie ostatnich 

6 miesięcy. Od 2015 r. klienci objęci odczy-

tem elektronicznym zamiast prognozowanych 

książeczek opłat, będą otrzymywali faktury za 

realnie zużytą wodę w danym okresie oblicze-

niowym. Do końca stycznia 2014 nowe urzą-

dzenia pomiarowe zainstalowano u odbiorów 

w miejscowości Lędziny, do końca maja br. 

planowany jest ich montaż u większości  

klientów w Suchym Borze. W następnych  

latach wodomierze będą wymieniane kolejno 

we wszystkich miejscowościach Gminy. 

Łukasz Sokołowski, Prezes Zarządu Plada Sp. z o.o. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. DOWODY OSOBISTE 



 

 
styczeń-luty-marzec 

- 6 -  

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

Grażyna Fila 

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

NIEDZIELA 25 MAJA 2014 ROKU 

GŁOSUJEMY W GODZ. 700 — 2100 
Przypominamy, że Gmina Chrząstowice znajduje się w okręgu wyborczym nr 12 

OBWODY GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

Miejscami przeznaczonymi na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych są sołeckie tablice informa-

cyjne umieszczone w poszczególnych miejscowościach gminy Chrząstowice.  

Natomiast miejscami, w których komitety wyborcze mogą bezpłatnie zamontować lub ustawić tymczasowe 

urządzenia przeznaczone do zamieszczania plakatów swoich kandydatów  są:  

1) Chrząstowice – parking przy klubie samorządowym przy ul. Dworcowej 1;  

2) Daniec – parking przy klubie wiejskim przy ul. Dąbrowickiej 4;  

3) Dąbrowice – plac przy klubie wiejskim przy ul. Wiejskiej 11;  

4) Dębie – parking przy klubie wiejskim przy ul. Zielonej 2;  

5) Dębska Kuźnia – parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni przy ul. Niweckiej;  

6) Falmirowice – plac przed klubem wiejskim przy ul. Wiejskiej 37;  

7) Suchy Bór – ogrodzenie boiska sportowego od strony ul. Szkolnej. 

Montaż lub ustawienie urządzeń należy każdorazowo uzgadniać z Urzędem Gminy Chrząstowice. Usytuowanie 

urządzeń nie może stwarzać utrudnienia ani zagrożenia dla użytkowników oraz uczestników ruchu drogowego. 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Chrząstowice – www.chrzastowice.bip.net.pl (zakładka WYBORY/Konsultacje społeczne). 

Numer ob-

wodu 
Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwo Chrząstowice 
Publiczna Szkoła Podstawowa,  

ul. Szkolna 1, Chrząstowice 

2 Sołectwa: Dębska Kuźnia, Niwki 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 53, Dębska Kuźnia   
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowa-

nia korespondencyjnego  

3 
Sołectwa: Dąbrowice,  

Dębie, Falmirowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa,   
ul. Wiejska 18, Dębie 

4 
Sołectwo Daniec 

  

Klub Wiejski,   
ul. Dąbrowicka 4, Daniec  

5 Sołectwa: Lędziny, Suchy Bór 
Świetlica Wiejska,  

ul. Szkolna 2, Suchy Bór  

 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pra-

cownika i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na 

podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część tra-

fia 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 miesz-

kających 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. Formu-

larz należy złożyć po zmianie danych osobowych np. miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skar-

bowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można dostarczyć go osobiście, 

wysłać pocztą lub załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 
 

APEL DO MIESZKANCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

Helena Rogacka, Wójt Gminy Chrząstowice 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  

w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice  

na lata 2014-2024  
 W ramach projektu pn. „Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji 

społecznej”, realizowanego wspólnie przez Urząd Gminy Chrząstowice, Dom Współpracy      

Polsko-Niemieckiej oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, w ramach Programu           

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego (projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej), opracowany został projekt Strategii Rozwoju Gminy            

Chrząstowice na lata 2014-2024. 

 Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i zainteresowane podmioty do udziału 

w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowi-

ce na lata 2014-2024”, które odbędą się w dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 7 maja 2014 r. 

włącznie. 
 Celem konsultacji społecznych będzie zebranie propozycji, uwag, wniosków i opinii          

na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024”. 

Projekt dokumentu, wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl, (zakładka WYBORY/

KONSULTACJE SPOŁECZNE) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Chrząstowice 

www.chrzastowice.pl.   

 Wypełnione formularze, w dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 7 maja 2014 r. włącznie,     

można składać osobiście w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pok. nr 20) lub przesyłać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-

nym, na adres mailowy biuro@chrzastowice.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje 

społeczne”. 

 Uwagi będzie można również zgłaszać pisemnie lub ustnie do protokołu podczas 4 spotkań 

konsultacyjnych, organizowanych w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pok. nr 20) w dniach: 

- 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1700,  

- 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 1700, 

- 5 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1700, 

- 7 maja 2014 r. (środa) o godz. 1700. 

 Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie o przebiegu i wynikach 

konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie     

konsultacji wraz z uzasadnieniem zostanie umieszczone na w/w stronach internetowych. 

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez 

rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Chrząstowice 

Helena Rogacka 

PROJEKT: Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
http://www.chrzastowice.pl
mailto:biuro@chrzastowice.pl


 

 
styczeń-luty-marzec 

- 8 - 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

 Mómy XXI wiek. Na świecie wszystko się zmiynioł, bo technika je na corołz wyzsym poj-

ziómie. Technika bardzo się rozwijał i wszystko się zmiynioł. Jesce trocham, a mało wto bandzie 

wiedział, że kiedyś chlyb piykli w dóma, a masła i syra tys się nie kupowało, bo we Dańcu kaz-

doł rodzina miała krowa. 

 Moja ołma mi łopowiadała, ze jak łóna buła dzieciom, to we rodzinie piykli swój chlyb      

w dóma. Zboże na mónka dołwali pomaleć we młynie we Dańcu, ale zanim buła mónka i chlyb, 

to się trza buło kanc narobić, coby Tyn pecynek jejś. Nołprzód trza buło zboże zasiołć, potym je 

skosić, powiunzać we snopki i swyjź do dóm. Snopki ułożyć we sąsieku. Jesiynióm po wykopa-

niu kartofli przisoł cas na mócenie zbożoł. Z sąsieka wybiyrało się snopki i ciepało na Masina,   a 

tam wtojś stoł, łodbyroł jy, łozwiunzywoł je i ciepło dalej do masiny. Jedyn łodbiyroł gotowe 

bale słomy i ukłołdoł jy na stosie i tak drobnik za drobnikom. Drugi połne miechy ziołrkuf łod-

biyroł i na góra nojsiuł wysuwać. Niekiedy ze masiny do mócynio slecioł pas i łóna , to sie dzieci 

radowały, bo mógły łodpocuńć. Przi mócyniu zawsze pómołgały dzieci, bo łune dołwniyj miały 

tys kanc łobowiunzkuf. Wymócone zboże, wyfasowane, cyste sykowało się, coby jy pomaleć na 

mónka. Melało się i śtyry cetnary. Ta mónka trzymało się we wielkiej kastli, coby ze niyj chlyb 

piyc. We każdy piontek praołma piykła chlyb, a ołma Teresa jyj we tym pomołgała. Trzi dni 

przed piecyniym robiuły zakwas ze wody i mónki żytniej. Tyn zakwas musioł kisieć we cieple. 

Potym go rozrołbiały mónkom, wodóm i solóm. Sykowały ciasto na chlyb. Miysały we małej 

wannie, bo rodzina buła srogo, a chleba musiało na cołki tydzień starczyć. Woda do chleba mu-

PORTAL PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW 

OPOWIEŚCI O TRADYCJACH I ZWYCZAJACH NASZEJ GMINY 

Agnieszka Król 

 Producentów produktów lokalnych oraz firmy działające na obszarze Gminy Chrząstowice zachę-

camy do rejestracji na portalu promocji lokalnych produktów regionalnych i przedsiębiorstw: http://

www.kataloglgd.pl. Portal został sfinansowany ze środków pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" z działania „Małe projekty”, a jego utworzenie ma na celu udo-

stępnienie mieszkańcom informacji o lokalnych produktach i przedsiębiorstwach. Zachęcamy do zareje-

strowania swojej działalności w następujących działach: budownictwo i nieruchomości, edukacja, finanse 

i prawo, gastronomia, motoryzacja, noclegi, pomoc na telefon, produkty lokalne i rękodzielnicy, rozrywka 

i kultura, sport i rekreacja, turystyka i transport, usługi, zakupy, zdrowie i uroda.  

 „Moja ołma opowiadała mi o tradycjach 

i zwyczajach naszej gminy" – to tytuł konkur-

su dla dzieci i młodzieży z terenu naszej     

gminy, który Gminna Biblioteka Publiczna 

zorganizowała w ramach projektu "Historia 

lokalna na podstawie wybranych miast,           

powiatów i gmin". Konkurs skierowany był 

do uczniów gimnazjum i klas IV-VI szkół 

podstawowych. Wzięło w nim udział piętna-

stu uczniów: cztery uczennice gimnazjum i 

jedenastu uczniów klas IV – VI szkół podsta-

wowych. Zadaniem uczestników konkursu 

było spisanie wspomnień związanych z daw-

nymi tradycjami kulinarnymi na naszych 

wsiach. W grudniu ubiegłego roku w sali kon-

ferencyjnej urzędu gminy odbyło się wręcze-

nie dyplomów i nagród. Jury obradowało w 

składzie Helena Rogacka, Agnieszka Król 

oraz Maria Kwiecińska.  

 W kategorii uczniowie gimnazjum nie 

przyznano nagród. W kategorii uczniowie klas 

IV –VI przyznano dwa pierwsze miejsca, jed-

no drugie miejsce, dwa trzecie miejsca. Na-

grody otrzymały: I miejsce Sandra Świentek 

„Chlyb we mojej rodzinie”; I miejsce Karoli-

na Hellbach „Camu nasa starka gansi chowa-

ła”; II miejsce Wiktoria Matysek „Jak to sie 

piyrwyj kapusta kisiuło”; III miejsce Paulina 

Salzburg „Ściyrka joko ślunske jadło”; III 

miejsce Marcin Niesłony „Moczka ołpy Karo-

la”. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i 

książki za udział. Gratulujemy i raz jeszcze 

dziękujemy za udział. W kolejnych numerach 

„Informatora Gminy Chrząstowice” zaprezen-

tujemy prace konkursowe naszych uczniów.  

W tym numerze dwa  teksty. Miłej lektury. 

Anna Kurc 

„CHLYB WE MOJEJ RODZINIE” 

http://www.kataloglgd.pl
http://www.kataloglgd.pl
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siała być ciepłoł i we cieple zołcyna i wszystko trzymały, coby rosło. Na tym cieście 

ołma robiła krzizyk, coby się udało. Tak stoło kole pieca i się przez cało noc rusało. Ra-

no we piontek do kuchnie przinojsiyli słómiunki coby się łogrzoły i do tych słómiunków wciepo-

wano gotowe, wyrusane pecynki. Na kazdyn pecynku robioło się krzizyk. Chlyb we słomiunkach 

się rusoł, a praołma Truda łogyń we wielołku skłołdała, a potym jak wielołk buł ciepły, to łopa-

tom takim ekstra do chleba, słómiunki dołwała do wielołka, coby się chlyb wypiek. Po upiecyniu     

pecynki się wyciungało, ukłołdało na decse i mazało wodom. Jak już chlyb buł zimny, to praoł-

ma Truda robiła nowym krzizyk na nim i go kroła.  

 Zastanawium się, cy ta ołma ogłupiała, coby tejla krzizyków na jednym chlebie robić. Ale 

myślam, ze wcale ni. Kiedyś to chlyb richtig chzcyli, bo nie zawse go mieli. Bóła biyda. Niekie-

dy tyn chlyb buł całkiem zołkality, a zołdyn go nie wybrzidzoł. Dzisiej to rołz je za twardy, to 

zajś skórka w podniebjynie uwjyroł. Wymyślajóm te ludziska i wymyślajom, a przeca kiedyś 

gołdali, ze chlyb to dar Boga. Moja mama do dzisiej robi krzizyk na chlebie i we nasej rodzinie 

nie wyciepuje się ani jednego gielnika. Myślam, ze kiedyś umieli tyn chlyb sanować, bo wiedzie-

li, wiela to roboty trza włożyć, coby się taki pecynek znołd na stole. Dzisiej chlyb kupujymy we 

sklepie co tam łón jyno kostuje piync złotych. Ludzie: zanim naucycie się sanować inne rzecy 

nauccie się sanować chlyb. Dobrze, ze moja ołma nie dozuła casów, ze chlyb lezy we śmietniku, 

bo dloł niej to by buło nie do przeżycioł. 
Sandra Świentek 

„CAMU NASA STARKA GANSI CHOWAŁA” 

 Niedołwno bułach u mojej ołmy. Buł to jus wiecur i posłach ołmie do łogrodzunki, coby ji 

gansi do chlewnika przygónić. Moja ołma każdego roku chowie siedym gynsi na miynso i piy-

rze. Te gynsi zabijał we listopadzie i tys nóm zawsze dwie doł. 

 Ołma mi łopowiadała, że łot ni matka zawse gansi chowała. We dołwnych casach to we 

Dańcu we każdej rodzinie buły gansi i dzieci jy musiały pajś. Ołma tys dołwno tymu pasła            

i przypomniała mi camu to kiedyś wszyscy ludzie gansi mieli. 

 Starka zawsze gansi chowała łod wiosny do jesieni. Pilynta miała łot swojej staruchy. Te 

gansi sie codziynnie na trołwie pasły, a dwa miejsiunce przed biciem łowsa i pszynice dostały, 

coby buły grube i tuściejse. We listopadzie starka codziennie jedna ganś biuła i ta krew do tygli-

ka dołwała. Na wiecór dodołwała do tej krwi soli, pierzu i cebule i to na blase smazuła, a potym 

cało rodzina na chlyb dołwała i jedli. Bez to tys juno jedna ganś biuła, coby tej krwi nie zmarno-

wać. Zabitoł ganś łoskubała, a piyrze przi piecu sokoła. Jak wyschło to jy ze wszystkich gansi 

skubali, a potym ciepłe pierziny suli i bez zima pod nimi spali. 

 Ze zabitej gansi starka kanc pożytku miała. Raćki łoparzuła, skóra zerwała i łobwiunzała 

wycyscunymi, wymytymi jelitóma z gansi i to warzyła, a potym to jedli. Ze karku łot gansi 

sciungła skóra i cało jóm wypełniuła pomelanom wuntrobóm doprawiunóm ze namocunom bul-

kom, pieprzym i solóm. Jak tym kark jus buł połny to starka wciepła go do gorkej wody i się pa-

rzył. Potym przicisła do kamiyniyma i gotowy pasztet ze karku, zimny, na chlyb krołli. Gansi 

tłusc starka topiła we tygliku i we krauzach trzymała na umasta, a tys na gripa, bo gansi tusc wy-

grzywoł. Ze zołundka, pyrca, serca i skrzidłuch warzyła zupa. Łuna buła bardzo dobroł. I jak je-

sce swojskich nudli do ni dali. Całoł ganś starka we niedziela na łobiołd piykła. Zanim jóm zacła 

piyc, to do środka dołwała jabek, śliwek susónych i kartofli. Upiecónoł gynś dzieliła na cało 

wielko familijoł. Nołwiyncy i nołlepse dostołwoł ojciec, bo nołciynzyj robił. Jak starka jus 

wszystkie swoje łojśmioro dzieci miynsym podzieluła to łónej jyno szkielet do połogryzanioł ło-

stoł, ale i tym starka radować się umiała.  

 Każdego roku się przez zima dwie staruchy trzymała i jednego gonsiora, coby pilynta na 

wiosna mieć swoje. Jak chowała te dwie staruchy, to ani pies nie buł potrzebny, bo łóne całkoł 

zima na każdego obcego sycały i go góniuły. Bez zima tys darli te piyrze, a buło przi tym smie-

chu, gołdki i uciechy. Te piyrze darli i dwa tydnie, a kobiyt ze dziejsiynć skubało i stare casy 

spóminali. Ganś buła we tamtych starych casach we nasej gminie cynionoł, bo było ze ni kanc 

pożytku, coch pisała.  Karolina Helbach 
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DZIEŃ KOBIET  

 Zachęcam do odwiedzania naszych bi-

bliotek, znajdziecie tam Państwo pociechę dla 

ducha – literaturę piękną, pomoce naukowe – 

lektury szkolne i literaturę popularnonaukową 

oraz czasoumilacze dla najmłodszych – bajki   

i opowiadania. Mając na uwadze Państwa      

potrzeby, stale uzupełniamy księgozbiory           

o nowości wydawnicze. Konkretne tytuły 

książek znajdziecie Państwo na stronie 

www.biblioteka-chrzastowice.pl oraz na       

naszym profilu na facebooku. Korzystanie           

z naszych usług jest nieodpłatne, nie pobiera-

my opłat wpisowych ani opłat za korzystanie 

z dostępu do Internetu i komputerów. Nasze 

placówki mieszczą się w Chrząstowicach,  

Suchym Borze i Dańcu. Serdecznie zapraszam 

do udziału w spotkaniach organizowanych     

w ramach projektu „Historia lokalna na pod-

stawie wybranych powiatów, miast i gmin”. 

27.04 br. w klubie samorządowym w Chrzą-

stowicach odbędzie się referat prof. Joanny 

Rostropowicz pt. „Znaczenie autorytetu dla 

społeczności lokalnej - wyjątkowi mieszkańcy 

gminy Chrząstowice. 8 czerwca br. w klubie 

wiejskim w Dańcu referat pn. „Śląska rodzina 

rolnicza na przykładzie wielopokolenio-

wej rodziny Jaxy z Dańca” wygłosi Dorota 

Daniel. Jesienią w salce parafialnej w Dęb-

skiej Kuźni dr  Tomasz Józef Juros wygłosi 

referat pn. „Dolina Małej Panwi na starych 

mapach i rycinach. Huta w Dębskiej Kuźni”. 

Początek spotkań – godz. 17.00, o szczegó-

łach będziemy informować na bieżąco. 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

Agnieszka Król 

 Dzień Kobiet przypadający 8 marca stał 

się okazją do świętowania dla Pań w Lędzi-

nach i Niwkach. Przy muzyce, lampce szam-

pana, ciastku i kawie czas umilała muzyka. W 

Niwkach spotkanie poprowadziła Maria Hon-

ka. W Lędzinach przygrywał zaprzyjaźniony 

muzyk na akordeonie. Spotkania dla mieszka-

nek zorganizowały Sołtyski – p. Irena Gondro 

w Lędzinach i p. Teresa Pasoń w Niwkach, 

wsparli je członkowie rad sołeckich. 

 Z kolei w Dębiu, w sobotę, 15 marca, z 

okazji przypadających w marcu świąt: Dnia 

Kobiet i Święta św. Józefa w klubie wiejskim 

w Dębiu odbyła się po raz pierwszy Biesiada 

2014. Były konkursy, dowcipy, piosenki i po-

częstunek. Spotkanie zorganizowało Koło 

DFK Dębie, a poprowadziła i o dobry humor 

zadbała Karolina Trela. Anna Kurc 
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 Po raz trzeci w Suchym Borze odbył się Babski Comber. Wstęp na tę imprezę miały tylko 

Panie. Nie zabrakło tańców, konkursów i pysznego jedzenia. Był także pokaz tańca brzucha. Jak 

zwykle pomysłowość w doborze strojów nie miała granic. Impreza odbyła się 22 lutego                  

w Restauracji Borowianka, której Organizatorzy wydarzenia składają serdeczne podziękowania. 

 Szanowni Mieszkańcy! Z przyjemnością 

informujemy, że Gmina Chrząstowice przy-

stąpiła do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, 

której celem jest udzielanie wsparcia dla        

rodzin z dwojgiem dzieci i więcej, rodzinom 

zastępczym, osobom samotnie wychowują-

cym dzieci oraz rodzicom wychowującym 

dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 

oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok 

życia i mieszkają na terenie województwa 

opolskiego. Wprowadzony zostanie system 

zniżek oferowanych posiadaczom Karty, które 

są ustalane z różnymi instytucjami kultury 

działającymi na terenie Opola i przedsiębior-

stwami funkcjonującymi na terenie naszej 

gminy. Opolska Karta Rodziny i Seniora       

będzie wydawana bezpłatnie uprawnionym 

osobom. Pełne uruchomienie Karty nastąpi w 

II kwartale br. Listę instytucji i zainteresowa-

nych przedsiębiorców oraz zasady korzystania 

z Karty będziemy przekazywać Państwu za 

pośrednictwem strony internetowej Gminy 

Chrząstowice. Wniosek o wydanie Opolskiej 

Karty Rodziny i Seniora zostanie zamieszczo-

ny na stronie Gminy Chrząstowice w maju br. 

BABSKI COMBER W SUCHYM BORZE 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z OBSŁUGI INTERNETU DLA OSÓB 50+ 

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA W NASZEJ GMINIE 

Anna Kurc 

 „Do internetu jeden krok" – pod takim 

hasłem w Suchym Borze od czwartku, 16 

stycznia, odbywają się zajęcia komputerowe 

dla osób 50+. Uczestnicy poznają praktyczne 

sposoby zastosowania komputera i Internetu 

na co dzień. Dowiadują się, jak robić zakupy 

przez Internet, złożyć konto e-mail czy opła-

cić rachunek nie wychodząc z domu. Bezpłat-

ne spotkania odbywają się w każdy czwartek, 

w godzinach 9.00-11.00 w Centrum Kształce-

nia – wiosce internetowej w Suchym Borze 

przy ul. Szkolnej 2. Prowadzi je p. Piotr Pań-

ków – latarnik Polski Cyfrowej. Jest to druga 

edycja komputerowych spotkań dla osób 50+. 

Pierwsza odbywała się w listopadzie ubiegłe-

go roku. Kolejna rozpocznie się w maju. Są 

jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy 

do udziału. Zapisy: 77 421-94-56.  

Elżbieta Kaliszan 
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MARSZ NORDIC WALKING  

ORAZ OGÓLNOPOLSKI PRZEŁAJ KOLARSKI   

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na XXIX Ogólnopolski Wyścig    

Kolarski „O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”, który odbędzie się 27 kwietnia 2014 r. 

(niedziela) w Dębiu. Start i meta przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18.  

O godz. 8.30 nastąpi otwarcie biura wyścigu. O 11.00 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Chrząstowice. O 11.15  wystartują zawodnicy kat. Junior Młodszy. Na 11.20  zaplanowa-

no wyścig młodzieży szkolnej (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską 

w Dębskiej Kuźni), również o 11.20 wystartują zawodnicy kat. Młodzik (start przy PSP Dębie). 

O 12.30  odbędzie się wyścig przedszkolaków. Na godz. 12.45 zaplanowano start zawodników 

kat. P-23, natomiast o 12.50 - kat. Junior. O godz. 12.53  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. 15.45. 

Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowice, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie czę-

ściowo wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców gminy i gości za związane z tym utrud-

nienia i proszę o dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych – policjantów i strażaków. 

 

 Niedziela 2 lutego br. w gminie Chrząstowice przebiegła pod znakiem dwóch wydarzeń 

sportowych. W Falmirowicach odbył się Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym      

Mistrzostwa Województwa Opolskiego 2014. W przełaju udział brało ok. 80 zawodników. Orga-

nizatorem wydarzenia był LKS Ziemia Opolska we współpracy z Urzędem Gminy Chrząstowice. 

Z kolei Grupa Nordic Walking z Suchego Boru zorganizowała zimowy marsz z kijkami. Impreza 

odbyła się po raz trzeci. Wzięło w niej udział ponad sto osób, w tym Mistrzyni Nordic Walking, 

Agnieszka Chudy Magnuska oraz zorganizowane grupy z Gogolina, Strzelec Opolskich i Ozim-

ka. Po rozgrzewce na boisku w Suchym Borze grupa przeszła trasą przez las do Falmirowickiej 

Kamionki i wróciła do Suchego Boru. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na 

www.nordicwalking.opole.pl. Anna Kurc 

XXIX OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI  

Helena Rogacka, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
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KONCERT CHARYTATYWNY PO RAZ PIĄTY 

Agnieszka Rosół, Anna Buhl, Aleksandra Gromek 

 W niedzielę 9 marca 2014 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuź-

ni odbył się V Koncert Charytatywny na rzecz Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu,        

prowadzonego przez Caritas Diecezji Opolskiej. W trakcie koncertu, oprócz bogatego programu 

artystycznego, odbyła się licytacja rzeczy ofiarowanych przez darczyńców jak również loteria 

fantowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zebrane fundusze tj. 6178 zł w całości 

zostaną przekazane na Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu.    

 „Jak porządna szkoła i dobrzy pedagodzy działają na porządnym terenie to świat jest      

wtedy poukładany. Można zrobić wiele dobrego. Tak jak u Was!!.” Do wszystkich osób, dzięki 

którym mogliśmy usłyszeć tak piękne słowa, kierujemy wszelkie podziękowania. Dziękujemy 

wszystkim wykonawcom: wykonawcom muzyki klasycznej, pani Hannie Sadzikowskiej, pani 

Magdalenie Sokalskiej, panu Tomaszowi Łozowickiemu, panu Michałowi Sadzikowskiemu,  

paniom: Katarzynie Jamińskiej i Julii Ledwoch, solistkom zespołu Forest, solistkom grupy bale-

towej Ramada z Opola – Mirze i Lenie Grodzieckim - Makulskim, chórowi parafialnemu,       

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Chrząstowice, czterem grupom tanecznym Hałas, panu 

Mariuszowi Prochalskiemu i jego grupie karateków, zespołowi tanecznemu ZSP Dębska Kuźnia. 

Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji koncertu: dyrekto-

rowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, pani Krystynie Jakuczek,         

nauczycielom i pracownikom naszego zespołu, ks. Jerzemu Kostorzowi, dyrektorowi Caritas 

Diecezji Opolskiej ks. Arnoldowi Drechslerowi, panu Krystianowi Wojtkiewiczowi - właścicie-

lowi siłowni „Maximus” w Opolu, Państwu Andrzejowi i Iwonie Biłos, panu Szymonowi Chyże-

mu, panu Radzimirowi Burzyńskiemu i Mateuszowi Bu-

rzyńskiemu, państwu Annie i Janowi Ledniowskim, 

państwu Karolinie i Marianowi Lisieckim, pani 

Agnieszce Grodzieckiej, pani Wioletcie Szwuger, pani 

Grażynie Białek, pani Barbarze Gromek, panu Mariano-

wi Staniszewskiemu, firmie STM Reklama – Panu     

Markowi Staffa, firmie Rolnik Sp. z o.o. Daniec, firmie 

KMR Paliwa S.C. - Krzysztofowi Fąfrowicz, Małgorza-

cie i Rafałowi Smolarczyk, firmie Figury Ogrodowe 

Dębska Kuźnia oraz pani Aldonie Pawlus z firmy Ad 

Źródełko S.C.  Dziękujemy serdecznie! 

Koszulka Roberta          

Lewandowskiego              

wylicytowana została  

za 1000 zł! 

Na koncercie zaprezentowały się m.in.  zespoły taneczne Hałas Mini 3 

oraz Hałas Mini 4 z Chrząstowic (na zdjęciach). Dla wielu z nich był to 

pierwszy występ przed tak dużą publicznością, ale młodzi tancerze pora-

dzili sobie bardzo dobrze. Życzymy im satysfakcji oraz wielu tanecznych 

sukcesów! 
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 

 Na wspólnym kolędowaniu w Publicz-

nym Przedszkolu w Chrząstowicach spotkali 

się w czwartek, 30 stycznia br., przedstawicie-

le różnych organizacji współpracujących           

z przedszkolem. Najpiękniejsze kolędy wyko-

nali: przedstawiciele urzędu gminy, którzy 

przebrani za pasterzy zaśpiewali "Przybieżeli 

do Betlejem", reprezentacja Koła DFK Chrzą-

stowice, rodzice, personel przedszkola oraz 

przedszkolaki. Wśród zaproszonych gości byli 

także strażacy z OSP Chrząstowice, którzy 

obiecali wystąpić w przyszłym roku. 

 Spotkanie było okazją do wspomnień          

i podziękowań. Panie z przedszkola przygoto-

wały prezentację zdjęć przedszkolaków z naj-

młodszej grupy, dzięki której goście mogli 

zobaczyć jak wygląda dzień w przedszkolu. 

Fotografie ukazywały dzieci podczas rozryw-

ki oraz nauki, która odbywa się poprzez zaba-

wę oraz spotkania np. z ratownikami medycz-

nymi. Helena Staniszewska, dyrektor przed-

szkola, podziękowała wszystkim gościom za 

wspieranie działań przedszkola, zaangażowa-

nie i wszelką pomoc. Wieczór kolęd, który 

odbył się w prawdziwie świątecznym nastro-

ju, dedykowany był Babciom i Dziadkom, 

którzy otrzymali od przedszkolaków upieczo-

ne przez nich babeczki. Na zakończenie wszy-

scy zaproszeni zostali na pyszny poczęstunek 

przygotowany przez personel przedszkola.  

 Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest 

niewątpliwie ważnym momentem i zarazem 

wielkim przeżyciem zarówno dla najmłod-

szych, jak i dla ich rodziców. 3 latek wchodzi 

w świat dotąd dla niego nie znany i obcy,       

a przedszkole uczy go, że istnieją inne dzieci    

i ich potrzeby. Ponadto dziecko nabywa wiele 

umiejętności i wiadomości o otaczającym go 

świecie, a przede wszystkim kompetencji spo-

łecznych: bycia w grupie rówieśniczej, rozu-

mienia i akceptowania uczuć innych.               

W przedszkolu dziecko uczy się samodzielno-

ści, tak bardzo potrzebnej w życiu.  

 Profesjonalnie przygotowana kadra     

pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, 

uznając jego indywidualność. Świadomość 

środowiska rodzinnego, że przedszkole jako 

profesjonalne środowisko wychowawcze, 

udziela rodzicom wsparcia,  służy radą -      

ułatwia ich pociechom adaptację. Dlatego też 

corocznie organizujemy Dni Otwarte, zapra-

szając dzieci z rodzinami na spotkania  adap-

tacyjne. Dzięki temu przyszli wychowanko-

wie mogą uczestniczyć we wspólnych zaba-

wach, zwiedzać przedszkole i poznawać      

personel. Ponadto rodzice mają możliwość 

obserwować zachowanie swoich pociech pod-

czas pierwszych kontaktów z rówieśnikami. 

Sądzimy, że wiele radości przyszłym przed-

szkolakom sprawi również zabawa na           

nowoczesnym placu zabaw.  

 Mamy nadzieje, że dni adaptacyjne        

pomogą zminimalizować stres przed pierw-

szym dniem w przedszkolu zarówno dzieciom 

jak i rodzicom, , a miłe wspomnienia pozosta-

ną na długo w pamięci każdego z nich. 

 
Anna Imiełowska        Zabawy integracyjne podczas Dni Otwartych. 

Anna Kurc 

CHRZĄSTOWICKIE PRZEDSZKOLE  

SZANSĄ NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA 
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SZEŚCIOLATKI WSPANIAŁYMI AKTORAMI 

 25 stycznia br., z okazji „Święta Babci    

i Dziadka” zaprezentowane zostały jasełka 

bożonarodzeniowe w Kościele Parafialnym    

w Chrząstowicach. Dzieci z Publicznego 

Przedszkola w Chrząstowicach wcieliły się     

w różne role, by jak najlepiej przybliżyć histo-

rię narodzin Jezusa. Przebrani we wspaniałe 

stroje, przygotowane także przez rodziców,  

recytowali, śpiewali, oddawali pokłon Zbawi-

cielowi. Po zakończeniu przedstawienia pani 

dyrektor złożyła najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim Babciom i Dziadkom, jak również 

podziękowała małym aktorom za wspaniały 

występ. Przy wyjściu z kościoła goście zostali 

obdarowani małym upominkiem.  

 W Publicznym Przedszkolu w Chrzą-

stowicach realizowane są nie tylko treści wy-

nikające z podstawy programowej. Począwszy 

od 2,5-latków prowadzona jest  bezpłatna na-

uka języka obcego: angielskiego i niemieckie-

go.  Nauka odbywa się przez zabawę. Służy 

ona zaspokojeniu potrzeby ekspresji, twórczo-

ści, dostarcza dziecku wielu radosnych prze-

żyć. Jest niezbędna dla jego  prawidłowego 

rozwoju. W  zabawie  dziecko uczy  się       

samodzielnego  myślenia,  poszerza  swoją  

wiedzę i horyzonty, rozwija wyobraźnię i kre-

atywność, poszerza  kompetencje językowe. 

 Ponadto prowadzone są bezpłatnie 

zajęcia dodatkowe: muzyczno - rytmiczne, 

gimnastyka korekcyjna, aktywne słuchanie 

muzyki poważnej według Batii Strauss. Po-

zwalają one rozwijać się dziecku  w aspekcie 

psychoruchowym,  ćwiczą kondycję fizyczną, 

sprawność ruchową  ale również rozładowują 

napięcia, negatywne emocje, nadmiar energii. 

 We wszystkich grupach prowadzone 

są obserwacje oraz diagnoza wychowanków. 

Dzieciom, u których stwierdzono deficyty 

rozwojowe lub środowiskowe udzielana jest 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna w for-

mie terapii logopedycznej, pedagogicznej oraz 

pracy kompensacyjno-stymulacyjnej. Mają 

one na celu wyrównanie szans edukacyjnych, 

przygotowanie  do podjęcia nauki w szkole. 

Natomiast zajęcia dodatkowe są odpowiedzią 

na potrzeby i zainteresowania dzieci. 

 W Publicznym Przedszkolu w Chrzą-

stowicach systematycznie organizowane są 

wycieczki, a także zapraszane  ciekawe osoby 

do placówki. W pierwszym półroczu dzieci 

miały okazję wyjechać do Uniwersytetu Opol-

skiego na spektakl „W zdrowym ciele  zdro-

wy duch ", na wycieczkę do jednostki wojsko-

wej w Opolu, gdzie poznawały historię jak          

i codzienne życie w jednostce, ubiór i sprzęt 

wojskowy, do Oddziału Zamiejscowego          

w Suchym Borze na spotkanie z iluzjonistą       

i udział w przedstawieniu „Świat małych cza-

rodziejów”. Dzieci były w Publicznej Biblio-

tece w Chrząstowicach, gdzie słuchały wier-

szy i bajek na temat zdrowego stylu życia.     

W przedszkolu odbyło się spotkanie z ratow-

nikiem medycznym, na którym przedszkola-

ków zapoznano z elementami pierwszej       

pomocy przedmedycznej, goszczono aktorów 

ze spektaklem „Miś”, poruszającym problemy 

wychowawcze. Wyjazdy i spotkania dają  

okazję przedszkolakom poznać zawody niedo-

stępne bezpośredniej obserwacji, zdobyć     

nową wiedzę, ćwiczyć odwagę, otwartość, 

rozwijać wrażliwość estetyczną, czerpać      

radość z poznawania  nowych osób i miejsc. 

 

Dorota Daniel 

Lidia Ryszkowska 

Wizyta przedszkolaków  

w jednostce wojskowej w Opolu.. 

CO DZIECI ZYSKUJĄ UCZĘSZCZAJĄC DO PUBLICZNEGO          

PRZEDSZKOLA W CHRZĄSTOWICACH? 
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 Tegoroczne ferie w Publicznej Szkole Podstawowej z Od-

działem Przedszkolnym w Dębiu były pełne atrakcji. Uczniowie 

klas I-II brali udział w projekcie "Fascynujący Świat Nauki           

i Technologii" zorganizowanym przez Regionalne Centrum Roz-

woju Edukacji. W pierwszym tygodniu dzieci przeniosły się          

w "Czarodziejski świat bajek" – poznały wiele nowych bajek             

i ich cechy charakterystyczne, a także wykonały pięknie prace 

plastyczne. Kolejny tydzień ferii upłynął pod hasłem „Kuchnia 

od kuchni – dzieci uczą się gotować”. Uczniowie poznawali tajniki zdrowego odżywiania, wyko-

nali piramidę żywienia i ułożyli własne, zdrowe jadłospisy. Po tak bogatej części teoretycznej 

przyszedł czas na praktykę: w pięknych, samodzielnie wykonanych czapkach kucharskich – 

dzieci przygotowały smaczną pizzę warzywną oraz śmieszne i pyszne owocowe ludki. 

WYŚPIEWAŁY SOBIE MIEJSCE NA PODIUM 

 Kolejny sukces uczennic Publicznej Szkoły Podsta-

wowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. W lutym br.           

w Opolu odbył się VIII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,            

w którym nasze uczennice zajęły I i III miejsce. Gratulujemy 

Paulinie Kanz, Martynie Staffa i Marcie Płockiej. Życzymy       

kolejnych sukcesów! 

PASOWANI NA CZYTELNIKÓW 
 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach           

w lutym br. zostali uroczyście pasowani na czytelników szkolnej bibliote-

ki. Starsi koledzy specjalnie na tę okazję wystawili dla nich "Kopciuszka" 

w niemieckiej wersji językowej. Dzieci, dzięki "Pani Książce", w którą 

wcieliła się ich starsza koleżanka, poznały zasady korzystania z książek      

i czytelni. Na pamiątkę wydarzenia otrzymały dyplom czytelnika.      

Pierwszoklasistom życzymy samych ciekawych lektur i czerpania przyjemności z czytania! 

WALENTYNKI W RYTMACH DISCO 

 Walentynki w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddzia-

łem Przedszkolnym w Dębiu przebiegły w tanecznej atmosfe-

rze, przy rytmach duetu Alicja i Krzysztof. Przebrane w prze-

różne fantazyjne stroje dzieci spędziły czas na szalonych zaba-

wach i pląsach. Radości nie było końca, a na zakończenie 

otwarto urnę z walentynkowymi życzeniami.   

Sabina Joszko, Marzena Misz 

Róża Staffa 

Róża Staffa 

21 marca br, po drugiej lekcji, wyruszyliśmy z pięk-

ną, ekologiczną marzanną ze szkoły. Wesołym korowodem 

obeszliśmy wieś. Na boisku obok hali sportowej spaliliśmy 

naszą marzannę. Długo szukaliśmy miejsca, gdzie ukryto 

gaik. Z gaikiem poszliśmy na pierwszy, wiosenny spacer. 

Pierwszy dzień wiosny był wyjątkowo udany.  

Uczniowie V klasy PSP Chrząstowice 

POWITALIŚMY WIOSNĘ 

FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI  
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GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD W DĘBIU 

 Gryfne Dziołski, uczniowie PSP                  

w Dębiu, duet Aneta i Norbert oraz Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice 

wystąpili 5 stycznia br. w kościele p.w. Naro-

dzenia NMP w Dębiu. Rozbrzmiały kolędy        

i pastorałki po polsku, śląsku i niemiecku ale 

nie tylko, bo wykonawcy zaprezentowali też 

świąteczne piosenki po czesku, włosku czy 

angielsku. Koncert zorganizował Marek      

Baron - gminny przewodniczący TSKN a po-

prowadziła Maria Honka. Wydarzenie odbyło 

się przy wsparciu finansowym Konsulatu 

RFN w Opolu. 

Dorota Daniel 

 W drugi weekend lutego br. odbyła się 

ostatnia, zakończeniowa część szkolenia         

w ramach projektu „Doskonalenie konferan-

sjerów – moderowanie imprez mniejszościo-

wych w interesujący i profesjonalny sposób!” 

zorganizowanego przez Towarzystwo         

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim. Dwanaście uczestniczek szkolenia 

podsumowało pod okiem trenerów (Anety 

Lissy-Kluczny oraz Tomasza Zacharewicza) 

swoje dotychczasowe moderacje przeprowa-

dzone w ramach fazy praktycznej, oglądając 

przy tej okazji rejestrację filmową z tych     

imprez. Był czas na refleksję oraz wyrażenie 

planów moderacyjnych na najbliższy okres. 

 Wszystkich tych, którzy chcieliby sko-

rzystać z usług naszych moderatorek, zapra-

szamy do bliższego zapoznania się z ich profi-

lami na specjalnie stworzonej w tym celu za-

kładce strony TSKN: http://www.tskn.vdg.pl/

kultura/konferansjerzy. Klikając na ich profile 

znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne      

informacje na ich temat. Do współpracy       

zachęcają: Natalia Jasik – Mechnica,  Anna 

Giza – Ochodze, Zuzanna Herud – Dobra,    

Joanna Wicher – Domecko, Maria Honka – 

Opole/Malina,  Anna Kurc – Dębie, Natalia 

Czichoń, Anna Ludwig-Konieczny – Mechni-

ca, Miriam Brandt – Krzyżowa Dolina, Domi-

nika Bassek – Chorula,  Karolina Trela                 

z d. Jokiel – Rozwadza, Anna Namyślik            

z d. Goczoł – Dębie. 

MODERATORZY NA SCENĘ! 

Anna Namyślik 

Anna Kurc 

 10 lutego br. odbył się w Opolu finał 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemiec-

kiego dla uczniów szkół podstawowych.        

W gronie 90 uczestników woj. opolskiego  

zakwalifikowanych do finału znalazł się Mar-

cin Niesłony z kl. V. Podczas ostatniego etapu 

konkursu finaliści musieli zmierzyć się z czę-

ścią pisemną, obejmującą znajomość niemiec-

kich realiów, rozumienia języka niemieckiego 

ze słuchu uraz ustnej rozmowy przed komisją. 

Gratulujemy Marcinowi oraz finalistom Die-

cezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 

2014: Sabinie Szczęsny, Darii Gryc, Katarzy-

nie Strzelec oraz Emilii Wieszołek. Dziękuje-

my za wspaniałe reprezentowanie naszej 

szkoły i życzymy kolejnych sukcesów 

SUKCESY UCZNIÓW  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH 

http://www.tskn.vdg.pl/kultura/konferansjerzy
http://www.tskn.vdg.pl/kultura/konferansjerzy
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 Do kalendarza parafialnych uroczystości 

już na stałe wpisał się  Światowy Dzień      

Chorych. Wzorem lat poprzednich również      

w tym roku, 11 lutego  o godz.10.30 pro-

boszcz ks. Rufin Grzesiek odprawił mszę             

w intencji chorych i starszych parafian. Wszy-

scy uczestnicy tego nabożeństwa zostali za-

proszeni do salki parafialnej na obiad, kawę        

i ciasto przygotowane przez panie z Parafial-

nego Koła Caritas. Z zaproszenia skorzystało 

70 osób. W obsłudze pomogły trzy uczennice 

naszego gimnazjum, które należą także do 

Szkolnego Koła Caritas.  

 W ubiegłym 2013 roku staraniem prze-

wodniczącej Parafialnego Koła Caritas -      

Gertrudy Morcinek, sala domu parafialnego, 

który jest siedzibą Koła została  poddana        

remontowi. Wymieniono instalację wodną        

i usprawniono istniejącą instalację grzewczą. 

Całkowicie wyremontowano kuchnię. Edward 

Gadulski wykonał instalację elektryczną,     

Andrzej Strach położył kafelki. Przewodni-

cząca - Gertruda Morcinek pomalowała ścia-

ny. Materiały budowlane, konieczne do        

remontu, zostały zakupione bądź  podarowane 

przez rodzinę Morcinek. Meble kuchenne         

i zlewozmywak podarowała rodzina Bronder, 

piec węglowy i drugi zlewozmywak podaro-

wała także rodzina Morcinek. Okap kuchenny 

podarował Józef Regiec. Kuchnię zamontował 

Jan Morcinek. Dom parafialny po zakończo-

nych pracach remontowych solidnie wysprzą-

tały panie z Parafialnego Koła Caritas.  Dzięki 

modernizacji kuchni można było już na miej-

scu przygotować dania na wieczerzę wigilijną 

dla osób samotnych, a także na przyjęcie          

z okazji Światowego Dnia Chorych. W latach 

poprzednich, panie z Koła Caritas, korzystały 

z kuchni pani Anny Szwuger, a wodę przyno-

siły z pobliskiej plebanii.  

 Członkinie Parafialnego Koła Caritas 

zawsze chętnie włączają się w ważniejsze wy-

darzenia w naszej wsi, poprzez przygotowanie 

poczęstunku i obsługę spotkań organizowa-

nych w domu parafialnym i nie tylko. W ubie-

głym roku: ugościły występujące w naszym 

kościele chóry i członków orkiestry dętej, ob-

sługiwały spotkanie organizowane przez GBP

(w maju), zorganizowały spotkanie parafian z 

okazji dożynek (we wrześniu), zorganizowały 

spotkanie parafian z okazji kiermaszu (w paź-

dzierniku). Niedzielne, popołudniowe spotka-

nia parafian są okazją do przypomnienia sobie 

i zaśpiewania, lubianych starych i nowych 

pieśni przy akompaniamencie akordeonu, na 

którym gra najczęściej Alfons Rychlikowski.. 

Na spotkaniu dożynkowym i wigilijnym mia-

ły okazję się zaprezentować  zaproszone 

uczennice z zespołu „Gryfne Dziołski” pod 

muzycznym kierownictwem Józefa Raudzisa 

oraz Adelajdy Pasoń. W poprzednich latach 

takie popołudniowe spotkania przy kawie 

swoją grą uświetniał duet – Jan Morcinek oraz 

nieżyjący już niestety Józef Nowak.  

 Do zadań Parafialnego Koła Caritas  

należy rozprowadzanie darów. W ubiegłym 

roku w okresie od maja do sierpnia  rozdano 

1712  kg żywności dla 172 osób.  

 Na początku grudnia członkinie Koła 

pieką duże ilości pierników z przeznaczeniem 

na wigilię dla samotnych oraz na wkład do 

paczek dla parafian, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w tym 

spotkaniu. Dwa razy do roku panie pieką      

kołacz, robią makaron na które to specjały jest 

zawsze dużo chętnych. Za pozyskane środki 

organizuje Caritas spotkania wigilijne oraz 

Światowy Dzień Chorych. W najbliższym 

czasie panie zajmą się przygotowaniem palm 

na Niedzielę Palmową. W sierpniu z okazji 

Święta Matki Boskiej Zielnej przygotują      

bukiety z ziół, kwiatów i zbóż.  

 W spotkaniach organizowanych przez 

Koło Caritas bierze udział coraz więcej para-

fian, co  cieszy członkinie, bo świadczy to, że 

ich starania są potrzebne i oczekiwane.  

Adelajda Pasoń 

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA CARITAS W DĘBSKIEJ KUŹNI 
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 Pod koniec grudnia 2013 r. jubileusz 90-tych urodzin obchodziła Pani Wiktoria Kulik           

z Dębskiej Kuźni, natomiast w pierwszym kwartale br. jubileusze urodzin obchodzili: Pani Stani-

sława Kuriata z Dębskiej Kuźni – 94 lata, Pani Hildegarda Sowiecka z Lędzin – 92 lata, Pan      

Johann Fink z Dębskiej Kuźni – 91 lat, Pani Maria Nawarecka z Suchego Boru – 90 lat, Pani 

Władysława Bucka z Suchego Boru – 90 lat, Pani Gertruda Wilczek z Dańca – 90 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W styczniu 2014 r. jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Marta            

i Alfons Czech z Dańca, natomiast jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili Państwo Gerda                

i Ryszard Wodniok z Dębskiej Kuźni. 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom i życzymy zdrowia, pomyślności oraz            

samych pogodnych dni. 
 Tradycyjnie pod koniec roku, odbędzie się spotkanie par małżeńskich, które obchodzą          

jubileusz złotych i diamentowych godów. 
Wszystkich jubilatów, którzy obecnie mieszkają na terenie naszej gminy, a zawierali związek małżeński poza gminą 

Chrząstowice, prosimy o powiadomienie o dacie swojego jubileuszu 50-lecia małżeństwa w danym roku (a także, 

jeśli miał on miejsce w latach poprzednich i nie zostało to dotychczas zgłoszone). Tel. 774219613 wew. 112 lub 102. 

 

Rafał Bartek 

NASI JUBILACI 

RENOWACJA DACHU KOŚCIOŁA W CHRZĄSTOWICACH 

 Dobiegła końca renowacja dachu kościoła                

w Chrząstowicach. Remont został sfinansowany w ok. 

50% z datków parafian. Pozostałe 50% pochodzi z dota-

cji Pełnomocnika Rządu Niemieckiego do spraw Kultury 

i Mediów (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur 

und Medien). Dotacja udzielona została na podstawie 

prawa niemieckiego, które mówi o „dotacji rządu          

niemieckiego na zabezpieczenie i utrzymanie niemiec-

kich zabytków budownictwa i kultury we wschodniej 

Europie”. Łącznie na remont dachu udało się w ramach 

tej dotacji pozyskać 30 tyś. euro. 

 Dla parafii Chrząstowice dotacja została przyznana 

m.in. dlatego, że parafia posiadała spory wkład własny 

(50%), jest żywą parafią w której odbywają się również msze i nabożeństwa w języku niemiec-

kim - obecnie w każdą środę o 17.30 Droga Krzyżowa w języku niemieckim). Chrząstowicki     

kościół znajduje się w ewidencji zabytków i posiadamy pozytywną opinię o planie renowacji 

(aktualna opinia konserwatora odnośnie zakresu remontu). Udało się także pozyskać parafię part-

nerską - Parafia St. Dionysius w Niederkassel Rheidt bei Bonn gdzie mieszkają m.in. byli miesz-

kańcy Chrząstowic. To ta parafia złożyła oficjalny wniosek o pozyskanie dotacji z BKM. 
 

Chrząstowice 

Bożena Rudnicka 

P. Wiktoria Kulik P. Władysława Bucka P. Gertruda Wilczek 
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 Animatorzy sportu serdecznie zaprasza-

ją na wiosenny turniej piłki nożnej kat. Open, 

który odbędzie się 19 kwietnia br. o godz.   

12.00 na Orliku w Dębskiej Kuźni. Zachęca-

my do udziału drużyny: 5 w polu + bramkarz 

+ max 4 rezerwa. Zgłoszenia przyjmują        

animatorzy sportu: Tomek tel. 790 882 066, 

Mirek tel. 692 401 005. 

 Serdecznie zapraszamy też do udziału    

w turnieju Orlików: ASD GWARDIA I OPO-

LE 26.04  godz. 10.00; UKS ZRYW OPOLE 

3.05, godz. 10.00; KS MAŁAPANEW        

OZIMEK 10.05 godz. 10.00; LZS CHRZĄ-

STOWICE 17.05, godz. 10.00. 

 Terminarze rozgrywek rundy wiosennej 

grupy juniorów zespołu LZS Dębska Kuźnia, 

klasy okręgowej i b klasy znajdują się na      

stronie internetowej www.chrzastowic.pl,    

zakładka „Sport i rekreacja”. 

 W  dniach 20-21.02.2014 r. w hali spor-

towej w Chrząstowicach odbyły się zawody 

piłki siatkowej na  szczeblu wojewódzkim, 

których organizatorem była Komenda        

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej        

w Opolu. Od kwietnia br. na hali organizowa-

ne są zajęcia z piłki siatkowej dla chętnych 

dzieci z terenu naszej gminy. 

SPORT W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Mirosław Musiał, Wojciech Król, Anna Kurc 

          GMINA CHRZĄSTOWICE Z DOSTĘPEM DO ŚWIATŁOWODÓW 

— SZYBKI INTERNET, TANI TELEFON, NOWOCZESNA TELEWIZJA         

W ZASIĘGU RĘKI NASZYCH MIESZKAŃCÓW 

 W poprzednim numerze „Informatora 

Gminy Chrząstowice” informowaliśmy, że 

firma G-NET s.c. wchodząca w skład Grupy 

Multiplay, prowadzi zaawansowane prace, 

których efektem będzie nowa infrastruktura 

światłowodowa na terenie naszej Gminy. 

Kontynuując poruszony wątek, z przyjemno-

ścią informujemy, że etap prac budowy sieci 

światłowodów w ramach projektu unijnego 

„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu        

poprzez budowę infrastruktury szerokopasmo-

wego internetu” dobiega końca. Zakończenie 

projektu oznacza, że już w kwietniu miesz-

kańcy Suchego Boru, Chrząstowic, Dąbrowic, 

Dębia, Dębskiej Kuźni oraz Falmirowic, będą 

mogli korzystać z internetu, telefonii oraz      

telewizji świadczonych drogą światłowodową. 

W Niwkach dostęp do usług będzie możliwy 

w okolicach połowy roku. 

Dlaczego światłowody są tak wyjątkowe? 
 Mówiąc najprościej, w światłowodach 

do transmisji danych zamiast prądu elektrycz-

nego wykorzystuje się wiązkę światła. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu odbiorca ma zagwaran-

towaną wyjątkowo szybką transmisję danych, 

całkowite bezpieczeństwo podczas korzysta-

nia z usług oraz najwyższą jakość niezależnie 

od panujących warunków atmosferycznych.  

Gmina Chrząstowice na tle reszty Polski —

możemy być dumni! 

 Z informacji Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji wynika, iż wykluczenie cyfrowe 

dotyczy w Polsce ok. 13 mln osób! Na koniec 

2013 roku, w naszym kraju światłowody do-

prowadzone wprost do domów mieszkańców    

i zapewniające połączenie co najmniej 100 

Mbit/s (tzw. FTTH) docierały zaledwie do 

488 tys. gospodarstw domowych. Przekłada-

jąc liczby bezwzględne na statystykę, penetra-

cja FTTH wynosi w Polsce zaledwie 0,7 proc. 

Wynik ten stawia nasz kraj w samym ogonie – 

posiadamy jeden z najgorszych wskaźników 

w Europie. Biorąc pod uwagę powyższe staty-

styki, niezmiernie cieszymy się, iż w Gminie 

Chrząstowice został zrealizowany projekt, 

który umożliwia dostęp do szerokopasmowe-

go internetu wszystkim zainteresowanym 

mieszkańcom miejscowości objętych projek-

tem. Tylko i wyłącznie od nas samych zależy, 

czy osiągniemy bardzo wysoki współczynnik, 

sięgający blisko 100%.  

 Zachęcamy do skorzystania z możliwo-

ści, które zostały nam zapewnione poprzez 

realizację projektu. Teraz szybki internet, tani 

telefon oraz nowoczesna telewizja są w zasię-

gu ręki każdego z nas. Szczegóły dostępne są 

na stronie internetowej www.multiplay.pl oraz 

pod nr telefonu (77) 540 22 40.  Biuro Obsłu-

gi Klienta mieści się w Opolu przy                  

ul. Oleskiej 121.  
Damian Ciołkowski 

http://www.multiplay.pl
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Iwona Niedojadło 

 Z inicjatywy osób zaangażowanych        

w promowanie równości szans powołana zo-

stała w Dębskiej Kuźni Fundacja Flexi Mind.  

 Niezwykle istotnym problemem, jest 

stereotypowe postrzeganie ról  ludzi w życiu 

zawodowym i osobistym. Największa dyskry-

minacja dotyka nas głównie ze względu na 

wiek i płeć. I choć prawodawstwo w Polsce w 

zakresie ochrony kobiet i mężczyzn ze wzglę-

du na płeć czy wiek jest znakomicie sformuło-

wane, to niestety – mentalność i brak świado-

mości o kierowaniu się stereotypami w na-

szych działaniach wciąż powoduje wtłaczania 

wielu osób w oczekiwane przez społeczeń-

stwo role. Stąd cele Fundacji: promowanie 

równości kobiet i mężczyzn, promowanie go-

dzenia życia rodzinnego z zawodowym, pro-

mowanie idei gender – płci społeczno-

kulturowej. promowanie gender mainstre-

aming, działania na rzecz zniesienia wszelkiej 

dyskryminacji ze względu na płeć, wiek,      

pochodzenie etniczne, religię, niepełnospraw-

ność, rasę, wspieranie praw i ochrona obywa-

teli dyskryminowanych ze względu na płeć, 

wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełno-

sprawność, rasę. 

 Nasze działania kierujemy do wszyst-

kich, którym bliska jest idea przeciwdziałania 

stereotypom, szczególnie ze względu na płeć  

i wiek. Proponujemy współpracę osobom        

i instytucjom – ważna jest wrażliwość i chęć 

działania w celu zmiany sytuacji, które        

postrzegamy jako problemową w obszarze 

stereotypów. Zachęcamy organizacje pozarzą-

dowe, instytucje edukacyjne, oświatowe            

i kulturalne do wspólnej realizacji przedsię-

wzięć edukacyjnych i świadomościowych. 

 Kontakt: tel. 502 533 647, e-mail:        

biuro@fleximind.pl, www.fleximind.pl. 

 

FROHE OSTERN 

und viel Spass beim Eiersuchen! 

Osterhase, komm doch bald, komm heraus aus deinem Wald! 

Leg uns Eier in das Nest, rote, blaue für das Fest! 

Bring uns, Hase, wie es Brauch, bunte Zuckereier auch! 

O wie schön wär auch im Gras noch ein Schokoladenhas’! 

Bitte, Hase, komm doch bald, komm heraus aus deinem Wald!! 

Serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składa Gminny Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej 

Marek Baron 

POWSTAŁA ORGANIZACJA ZAJMUJĄCA SIĘ  

PROMOWANIEM RÓWNOŚCI SZANS 

mailto:biuro@fleximind.pl
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Biuro Rachunkowe  

Agnieszka Karasiewicz 

Falmirowice, ul. Wiejska 63 

tel. kom. 603 47 37 98 
 

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa               

  małych i średnich firm: 

 

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów        

  i rozchodów 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 

- prowadzenie ewidencji                                   

 dla potrzeb podatku VAT 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych  

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS 

- sporządzanie rocznych sprawozdań  finanso-

wych 

 

       KRYSBRUK 
 

 

KRYSTIAN  KULIK   

 

DANIEC, ul. DĘBSKA 6 

 

tel. 601490862, 774218227  

 

 

- Układanie kostki brukowej 

- Układanie kostki granitowej 

- Drobne roboty murarskie 

 

 

Usługi Remontowo -

Budowlane 

 

Rafał Jaksy  

Daniec, ul. Dębskiej 

Kuźni 60 

tel. 664680744 

 
 malowanie, tapetowanie 

 panele podłogowe 

 tynki ozdobne 

 kafelkowanie 

 

Wielofunkcyjny fotel masujący 
Dedykowany dla najbardziej wymagających 

osób. Jakość masażu pozwala  

na pełną regenerację  

organizmu, rehabilitację i relaks. 

 Łóżko nefrytowo-terapeutyczne 
naturalny sposób na poprawę 

 przemiany materii,  

polepszenie krążenia, uśmierzenie bólu kręgo-

słupa i wielu innych. 

MASAŻ JUŻ OD 6 ZŁ! 

Przyjdź, przekonaj się sam —  

to prosty sposób na zdrowie! 

 
SŁONECZNE STUDIO 

Fryzjer, masaż, pielęgnacja dłoni i stóp 

DOROTA BRYŚ 

DĘBSKA KUŹNIA, UL. SZKOLNA 1 

TEL. 887337345 
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Biuro Rachunkowe  
Krystyna Truchan 

Usługi księgowe 

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład, których wchodzą: prowadzenie 

ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji 

przychodów, sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji do celów 

podatku VAT, rozliczania w zakresie podatku VAT, na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszyst-

kie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów, 

reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, UKS, ZUS i innych urzędach w zakresie nasze-

go umocowania, bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.            

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze 

usługi. Biuro rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozli-

czeń klientów przed US i ZUS. Działalność Biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.  

Zus i płace 

W skład tej usługi wchodzi: sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, 

zasiłki itp.), przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich 

do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ, drukowanie przelewów na składki ZUS.  

Rozliczenia roczne : PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. ROZICZENIA DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH 

W POLSCE.  

Biuro Rachunkowe 

ul. Wrzosowa 26, 46-053 Chrząstowice 

tel. 774219-019  

e-mail: krystyna.truchan@wp.pl 

Godziny otwarcia: 

w poniedziałek od godz. 7:00 do 17:00 

od wtorku do piątku od godz. 7:00-15:00 

 NAPRAWA MASZYN 

 I URZĄDZEŃ 

TEL: 693-817-398 
 

-Remonty i bieżące naprawy istniejących instala-

cji elektrycznych, usuwanie awarii zasilania , Na-

prawy różnych typów maszyn i urządzeń, przewi-

janie silników elektrycznych oraz cewek  

-Naprawy maszyn i urządzeń firmy BOSCH, MA-

KITA, SKIL,  FESTOOL, PROTOOL, FLEX, 

FEIN, METABO, DeWALT, CELMA, itp. 

-Naprawy kosiarek elektrycznych i spalinowych  

-Wymiana łożysk w silnikach elektrycznych i in-

nych urządzeniach 

-Naprawy prostowników oraz maszyn przemysło-

wych 

-Naprawy sprzętu AGD, pralki, zmywarki ,  

-Montaż kuchenek elektrycznych, płyt indukcyj-

nych, piekarniki  

-Naprawa ekspresów do kawy firmy Bosch, Jura, 

Saeco 

 

Wycena naprawy gratis.  

To Ty decydujesz czy naprawiamy.  

Dojazd do klienta do 20 km gratis.  

 

Zadzwoń , zapytaj   

  

Andrzej tel. 693-817-398  

ul. Wrzosowa 26 

46-046 Chrząstowice 

 

 

  

 

 

 

 

 

Szkolenia BHP 

tel. 695-649-890 

www.e-szkolenie-bhp.pl 

mailto:krystyna.truchan@wp.pl
http://www.e-szkolenie-bhp.pl
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Sklep Wielobranżowy „Bienias” 
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz 

Daniec, ul. Utracka 7 

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

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00, sobota 7.00 - 13.30 

Oferujemy: 

 farby, tapety, kleje 

 płyty kartonowo - gipsowe 

 styropiany i wełny mineralne 

 silikony i pianki montażowe 

 cement i wapno 

 listwy przypodłogowe 

 hydraulikę, ceramikę sanitarną 

 narzędzia budowlane i ogrodnicze 

 artykuły elektryczne 

 mieszalniki do farb i tynków KABE     
             Wynajem rusztowań, stempli budowlanych i koparek 
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PROTEZY 
- naprawa 

- czyszczenie 
- inne usługi protetyczne 

 

NOWO OTWARTY  
PUNKT PROTETYCZNY 

ZAPRASZAMY 

 
Suchy Bór, ul. Szkolna 3 

(naprzeciw b.szkoły) 
telefon 514 395 907 

 
Istnieje możliwość dojazdu do klienta  

 

  

ZAKŁAD HYDRAULICZNYZAKŁAD HYDRAULICZNY  

Polecamy swoje usługi: 

 Instalacje centralnego ogrzewania:  nowe 

oraz remonty i wymiany starych 

 Instalacje wodociągowe 

 Instalacje kanalizacyjne 

 Montaż i naprawa urządzeń gazowych 

 NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła 

 Pomoc w sytuacjach awaryjnych 

 

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW 
 

 

Bernard Czorniczek 

Krasiejów 

ul. Brzozowa 2a 

tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 399 

 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

styczeń-luty-marzec 

- 26 - 

MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNEMOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE  

Anna RychlikowskaAnna Rychlikowska  

Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim DomuProfesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu 

 Zabiegi  pielęgnacyjne twarzy 

 Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne 

 Henna i regulacja brwi              ZAINWESTUJ W SIEBIE! 

 Depilacja ciepłym woskiem                                                

 Pedicure, manicure                                                                          Zapraszam 
 Manicure hybrydowy 

 Makijaż: dzienny, okazjonalny                                                   tel. 506 528 595 
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