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LZS CHRZĄSTOWICE 

 NASI SPONSORZY 

Terminarz rozgrywek. Klasa A gr. II Runda wiosenna 

Kolejka / Data Zespoły Godzina 

Kolejka: 14   07-04-2013 LZS Błękitni Jaryszów — LZS Chrząstowice 15:30 

Kolejka: 15   14-04-2013 LZS Chrząstowice — LKS Victoria Żyrowa 16:00 

Kolejka: 16   21-04-2013 LKS Jedność Rozmierka — LZS Chrząstowice 16:00 

Kolejka: 17   28-04-2013 LZS Chrząstowice — LKS Adamietz Kadłub 16:30 

Kolejka: 18   01-05-2013 KS Sławięcice K- Koźle — LZS Chrząstowice 17:00 

Kolejka: 19   05-05-2013 LZS Chrząstowice — KS Górażdże 17:00 

Kolejka: 20   12-05-2013 ULKS Orzeł II Źlinice — LZS Chrząstowice 17:00 

Kolejka: 21   19-05-2013 LZS Chrząstowice — TKKF Blachowianka K - Koźle 17:00 

Kolejka: 22   25-05-2013 SSKS Stal Zawadzkie — LZS Chrząstowice 17:00 

Kolejka: 23   02-06-2013 LZS Chrząstowice — SKS Piast II Strzelce Opolskie 17:00 

Kolejka: 24   09-06-2013 RTS Odra K - Koźle — LZS Chrząstowice 17:00 

Kolejka: 25   16-06-2013 LZS Chrząstowice — LZS Żywocice 17:00 

Kolejka: 26   23-06-2013 KS Cisowa K- Koźle — LZS Chrząstowice 17:00 
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 LZS Chrząstowice powstał w 1975 roku           

i przez wszystkie lata swojego istnienia drużyna 

występowała na C- i B- klasowych boiskach. Aż do 

roku 2010, w którym to awansowaliśmy do A kla-

sy, co do tej pory jest najlepszym osiągnięciem w 

historii ze wszystkich zespołów z gminy. W swoim 

pierwszym sezonie zajęliśmy 3 miejsce, a awans do 

klasy okręgowej przegraliśmy na dwie kolejki 

przed końcem sezonu, ulegając na własnym boisku 

LZS-owi Kup 1:2. Kolejny sezon kończymy na 

wysokim 4 miejscu. W obecnych rozgrywkach na 

półmetku nasza drużyna zajmuje 3 miejsce ze stratą 

2 pkt. do lidera „Stali Zawadzkie” i 1 pkt. do dru-

giej „Jedności Rozmierka”. Nasza drużyna, zwana 

"Żółto-błękitną łodzią podwodną", która zatapia 

liderów, pokonała na własnym boisku „Stalówkę” 

7:2 oraz byłego lidera „Jedność” 3:2, a w Góraż-

dżach zwyciężyła ówczesnego lidera miejscowe 

KS 4:2! W meczach u siebie odnieśliśmy komplet 

7 zwycięstw legitymując się stosunkiem bramko-

wym 33-8!!! Drużyna LZS-u Chrząstowice zdobyła 

najwięcej (45) bramek w lidze, a pod względem 

straconych (21) plasujemy się na drugim miejscu.  

 Spotkania w „naszej twierdzy”, w zależności 

od atrakcyjności przeciwnika, gromadzą od 100 do 

500 widzów. Mamy zagorzałą grupkę kibiców, któ-

rzy wspierają nas nawet na najdalszych wyjazdach, 

co wzmacnia nasze morale i dodaje nam motywa-

cji. Na mecze wyjazdowe od zawsze bezpiecznie 

dowozi nas sympatyczny i oddany sercem klubowi 

Tomasz Kała.  

 W bramce występuje wychowanek klubu 

Marek Kowalski, zwany „Panterą”, który w 10 me-

czach przepuścił tylko 11 bramek. O sile formacji 

defensywnej zespołu stanowią jej wychowankowie 

Darek Piechota oraz Robert Rychlikowski 

„ZAMER” oraz Damian Grzesik i Paweł Osmoliń-

ski. Na pozycjach bocznych obrońców mamy także 

dobrze radzących sobie Pawła Dudę i Piotra Mular-

czyka, który również świetnie radzi sobie w pomo-

cy. W składzie drużyny mamy dwójkę braci Nie-

strój, którzy są uniwersalnymi zawodnikami i mogą 

występować zarówno w obronie jak i w pomocy. 

W linii środkowej mamy kilku zawodników, którzy 

w przeszłości występowali w wyższych ligach, a 

teraz stanowią o sile naszej pomocy, a są to Grze-

gorz Jazienicki, Robert Żurad i Łukasz Wilczek. 

Oprócz nich występują, charakteryzujący się niesa-

mowitym charakterem i wolą walki Grzegorz 

Mientus i zawsze solidny oraz sumienny Jacek 

Wiesner. Na skrzydłach dysponujemy bramko-

strzelnymi Krzysztofem Czają oraz Mateuszem 

Woszko, który także rewelacyjnie spisuje się w roli 

asystenta. Na boku pomocy jest Irek Likos, wystę-

puje on w naszym zespole od tego sezonu, zdążył 

strzelić już bramkę oraz dwa razy asystował przy 

trafieniach kolegów z zespołu. W odwodzie jest  

Rafał „Messi” Andrzejewski, który pomaga druży-

nie w ciężkich chwilach. Dwa występy zaliczył 

Wojciech Król, który udziela się w klubie także 

jako skarbnik, dbając o finanse naszego klubu. Naj-

lepszym strzelcem drużyny, a zarazem całej ligi 

jest nasz kapitan Mateusz „Mati” Walecko, który w 

13 meczach zdobył 21 bramek! Świetnie spisuje się 

on także w przytrzymaniu piłki z przodu, asystując 

przy golach kolegów. Trzeba podkreślić, że Mate-

usz był kapitanem we wszystkich drużynach klubu, 

które awansowały do ligi wyżej, począwszy od ju-

niorów po seniorów z krótką przerwą, gdy wystę-

pował w IV ligowym Śląsku Łubniany. Większość 

zawodników LZS-u pochodzi z miejscowości nale-

żących do gminy Chrząstowice. W składzie są 

przedstawiciele Suchego Boru, Lędzin, Dębia, 

Dębskiej Kuźni i Chrząstowic. Mamy także kilku 

zawodników z Opola oraz naszego „rodzynka” z 

Sochaczewa - Irka Likosa, który studiuje na Poli-

technice Opolskiej. Trenerem naszej drużyny od 

stycznia 2007 jest Wojciech Scisło, obecnie zawod-

nik Swornicy Czarnowąsy występującej w III lidze. 

W przeszłości występował on także w Odrze Opo-

le, w której został królem strzelców IV ligi. Trzeba 

przyznać, że stworzył on świetnie rozumiejący się 

kolektyw, który świetnie się rozumie na boisku jak 

i poza nim. Zawodnicy czują wsparcie władz klu-

bowych. Prezes Paweł Duda i Tomasz Repczyński 

oraz grupa oddanych klubowi ludzi, którzy nie tyl-

ko finansowo wspierają LZS, a bez których nie by-

łoby możliwe odniesienie obecnych sukcesów klu-

bu. Trzeba także pamiętać o wsparciu gminy, która 

stara się w miarę możliwości dokładać swoją ce-

giełkę do prawidłowego funkcjonowania klubu.  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim za okaza-

ne wsparcie oraz zapraszamy wszystkich kibiców 

do jak największego udziału w meczach i  gorące-

go dopingu naszej drużyny, która z pewnością po-

stara się dostarczyć wielu emocjonujących przeżyć. 

Terminarz rozgrywek rundy wiosennej oraz lista 

naszych sponsorów znajduje się na poprzedniej 

stronie „Informatora”. Zapraszamy też na naszą 

stronę internetową www.chrzastowice.com.pl. 

Ze sportowym pozdrowieniem LZS Chrząstowice 
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WYKONALI NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY NIEMIECKIE 

KOLEDOWANIE W CHRZĄSTOWICKIM PRZEDSZKOLU 
 Wieczór kolęd odbył się po raz trzeci w Pu-

blicznym Przedszkolu w Chrząstowicach. 25 stycz-

nia br. sala przedszkola wypełniła się aniołami, pa-

sterzami, królami, w których role wcielili się rodzi-

ce przedszkolaków i same przedszkolaki. Bożona-

rodzeniowemu przedstawieniu przyglądały się bab-

cie i dziadkowie, którym dedykowane było to spo-

tkanie. Na zakończenie otrzymali oni upominki 

własnoręcznie wykonane przez dzieci. Usłyszeli-

śmy też kolędy w wykonaniu chóru z Dębskiej 

Kuźni oraz pracowników samorządowych. Spotka-

nie przygotowali rodzice oraz personel Publicznego 

Przedszkola w Chrząstowicach.  
Anna Kurc 

 II Przegląd Kolęd w języku niemieckim od-

był się w niedzielę, 6 stycznia br. w kościele p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Borze. 

Swoje umiejętności instrumentalno-wokalne zapre-

zentowali uczniowie z PSP Dębie, uczennice Szko-

ły Podstawowej w Raszowej, siostry Kasia i Pauli-

na Warzecha z Suchego Boru oraz Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice, która przed-

stawiła też noworoczny repertuar. Swój debiut mie-

li też nowi członkowie orkiestry: Ania, Agnieszka, 

Dominika i Rafał. Wszystkim młodym muzykom      

i wokalistom gratulujemy występu i dziękujemy za 

dostarczenie pięknych artystycznych wrażeń. Orga-

nizatorem przeglądu było koło DFK Suchy Bór 

przy finansowym wsparciu konsulatu Niemiec            

w Opolu.  

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W DĄBROWICACH 

 Przy słodkim poczęstunku i lampce wina 

mieszkańcy Dąbrowic spotkali się 6 stycznia br.     

w klubie wiejskim. Tradycyjne spotkanie z okazji 

minionych świąt Bożego Narodzenia zorganizowa-

ło koło DFK i Rada Sołecka. Salę wypełnił  śpiew 

kolęd polskich i niemieckich. Najodważniejsze 

dzieci śpiewały kolędy solo. W nagrodę wszystkie 

znalazły prezenty pod choinką. Radości było co 

niemiara. Śpiew kolęd poprowadziła Maria Kanz 

przy akompaniamencie organowym Katarzyny 

Szepeli. Niedzielne popołudnie w Dąbrowicach 

upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze. Najwy-

trwalsi, przy tanecznych rytmach, bawili się znako-

micie do późnych godzin nocnych. Bardzo dzięku-

jemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu. 

Była to doskonała forma integracji mieszkańców 

naszego niewielkiego sołectwa. Mamy nadzieję, że 

na kolejnym tego typu spotkaniu będzie nas jeszcze 

więcej. Już teraz serdecznie zapraszamy. 
 

Amelka i Fabian śpiewają kolędę. 

Anna Adamiec-Golas 

Dominik Olczyk z PSP Dębie zagrał na skrzypcach. 

Anna Kurc 
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WYRÓŻNIENIE DLA HENRYKA LABISZA 

KOLĘDOWANIE W SUCHYM BORZE 
 Mieszkańcy Suchego Boru po raz szósty kolędowali w świetlicy wiejskiej, akompaniowali im miej-

scowi muzycy. Kolędowanie odbyło się 13 stycznia br. a jego organizatorem i pomysłodawcą był sołtys 

Suchego Boru - Andrzej Nowak. 

Anna Kurc 

KONCERTY ŚWIĄTECZNO –NOWOROCZNE  

Chór z Parafii p.w. św. Anny i św. Jadwigi 

w Dębskiej Kuźni, chór z Parafii p.w. Krzyża Św. 

w Suchym Borze oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Chrząstowice kolędowali wspólnie 13 

stycznia br. W kościele w Dębskiej Kuźni już po 

raz drugi odbył się koncert świąteczno-

noworoczny. Rozbrzmiały najpiękniejsze bożona-

rodzeniowe pieśni  i pastorałki. O trwającym kar-

nawale przypomniała chrząstowicka orkiestra, któ-

ra oprócz kolęd zaprezentowała m.in. takie utwory 

jak „Eviva Espania” czy „Szła dzieweczka” w ryt-

mie marszu. Koncert zakończył się wspólnym od-

śpiewaniem kolędy „Cicha Noc”. Dziękujemy 

Chórom i Orkiestrze za bardzo dobry występ.  

 Z kolei 27 stycznia br. Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta Gminy Chrząstowice zaprezentowała 

swój świąteczno-noworoczny repertuar w kościele 

p.w. św. Józefa w Dańcu. Występ był bardzo uda-

ny. Młodzi muzycy wraz z dyrygentem, Jackiem 

Zganiaczem, byli długo oklaskiwani przez publicz-

ność. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych 

koncertów.  

 Przy okazji chcemy gorąco zachęcić Państwa 

do korzystania z zaproszeń na występy naszej or-

kiestry oraz chórów. Informujemy o nich na bieżą-

co na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, na 

tablicach ogłoszeń. W sprawie organizacji koncertu 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowi-

ce (podczas festynu, czy każdej innej uroczystości) 

prosimy o kontakt pod nr tel. 77 421-94-56 (Anna 

Kurc). Anna Kurc 

 Miło nam poinformować, że Henryk Labisz, właściciel firmy Dacher z Chrząstowic został SuperDE-

KARZEM regionu opolskiego. Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się 26 stycznia br. w Warszawie. Pro-

gram branżowy „SuperDekarz” funkcjonuje od 2009 r. i skupia dekarzy z całej Polski, w sumie ok. 900 

osób. Program umożliwia m.in. dostęp do fachowych szkoleń oraz nowoczesnych technologii. Panu Henry-

kowi Labiszowi serdecznie gratulujemy! 

Chór parafialny z Dębskiej Kuźni. 

Chór parafialny z Suchego Boru. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. 

Anna Kurc 
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Anna Kurc 

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Tradycja wodzenia niedźwiedzia w gminie 

Chrząstowice wciąż żywa. Chyba nikt nie wyobra-

ża sobie karnawału bez przebierańców z misiem na 

czele, przechadzających się po sołectwie i odwie-

dzających nasze domy.  

 5 stycznia br., taki barwny korowód przebie-

rańców odwiedził mieszkańców Niwek. Był bru-

dzący sadzą „na szczęście” kominiarz, leśniczy, 

cyganka, ksiądz, ministrant, policjant, który 

„nagradzał” kierowców „niedźwiedziowym manda-

tem” i inne postaci. Przy dźwiękach akordeonu 

chodzili od domu do domu i składali noworoczne 

życzenia. Każda Pani domu obowiązkowo musiała 

zatańczyć z misiem, bo to, wedle tradycji zapewni 

pomyślność w nowym roku.  

 Nie inaczej było w Dąbrowicach, gdzie 

niedźwiedź wraz ze swoją świtą pojawił się                 

19 stycznia. W Dębskiej Kuźni wodzenie niedźwie-

dzia odbyło się 26 stycznia. Na zakończenie prze-

bierańcy wraz z mieszkańcami bawili się na zaba-

wie z zespołem Metrum. Z kolei 2 lutego miś ze 

swoją świtą odwiedzał mieszkańców Dębia i Dań-

ca. Tam również odbyły się zabawy niedźwiedzio-

we dla dzieci i dorosłych.  

 Tydzień później, 9 i 10 lutego, wodzenie 

niedźwiedzia miało miejsce w Suchym Borze, 

Chrząstowicach i Lędzinach. Zabawa była przednia 

– dzieci mogły liczyć na cukierki, a dorośli bawili 

się na zorganizowanych specjalnie z tej okazji za-

bawach tanecznych.  

 Serdecznie dziękujemy członkom OSP, Rad 

Sołeckich i LZS-ów za organizowanie tego wyda-

rzenia a tym samym za kultywowanie „berowej” 

tradycji w naszej gminie. Wszystkim mieszkańcom 

dziękujemy za ciepłe przyjmowanie członków      

korowodu.  

Dębska Kuźnia 

Dąbrowice 

Niwki 

Dębie 
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Suchy Bór 

Lędziny 

Daniec 

Chrząstowice 

 Zgodnie z informacją uzyskaną od Z-cy Dy-

rektora Zakładu Linii Kolejowych w Opolu PKP 

PLK S.A. Piotra Krywulta, od 2 kwietnia 2013 do 

końca grudnia 2013 zamknięta zostanie linia kole-

jowa nr 144 na odcinku Opole – Fosowskie                  

w związku z czym wyłączone zostaną wszystkie 

przejazdy w miejscach krzyżowania się tej linii z 

drogami publicznymi. Powodem będzie wykonanie 

robót budowlanych obejmujących jej rewitalizację 

w zakresie nawierzchni torowej, przejazdów kole-

jowych, obiektów inżynieryjnych wraz z robotami 

towarzyszącymi z branży sterowania ruchem kole-

jowym i elektroenergetycznej. Zakres prac budow-

lanych obejmuje m.in.: kompleksową wymianę na-

wierzchni ok. 31,5 km torów, wymianę kilkunastu 

rozjazdów, budowę nowych rozjazdów, zmianę 

przebiegu łuku toru w stacji Fosowskie, odtworze-

nie bocznych rowów odwadniających, wzmocnie-

nie podtorza, przebudowę peronów w stacji wzdłuż 

linii, a także naprawę 24 obiektów inżynieryjnych 

oraz 25 przejazdów kolejowych. Jak podaje portal 

„Nto.pl”, podróżni będą musieli przesiąść się do 

komunikacji zastępczej, którą zorganizuje Opolski 

Zakład Przewozów Regionalnych. Odcinek Fosow-

skie – Opole jest częścią tzw. „protezy koniecpol-

skiej”. Projekt ten przewiduje połączenie Warsza-

wy z Wrocławiem trasą przez Centralną Magistralę 

Kolejową i Częstochowę, wykorzystując efekty 

prowadzonych obecnie prac na CMK oraz już zre-

alizowany inwestycji na odcinku linii E30 Wro-

cław – Opole. Po zakończeniu robót związanych z 

tym projektem czas przejazdu ze stolicy do Wro-

cławia ma wynieść 3 godziny 30 minut dla naj-

szybszego pociągu pasażerskiego, przy zakładanej 

prędkości 200 km/h na Centralnej Magistrali Kole-

jowej i 160 km/h na odcinkach Warszawa – Gro-

dzisk Mazowiecki oraz Opole – Wrocław. 

PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NE 144 

Jan Jakuczek 
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TEATR PRZEZ INTERNET 

Iwona Hasterok 

 31 stycznia br uczniowie gimnazjum w Dęb-

skiej Kuźni mieli okazję oglądać spektakl teatralny 

pt „Stawiam na Tolka Banana” emitowany przez  

internet z Teatru Dramatycznego w Olsztynie. Emi-

sja ta była możliwa dzięki programowi 

„Internetowy Teatr dla szkół” opracowanemu po 

to, aby ułatwić  każdemu dostęp do teatru. Pomimo 

ferii, spora grupka naszych gimnazjalistów przyby-

ła do szkoły, aby poznać bohaterów przedstawienia 

oraz ich problemy. Ponieważ spektakl adresowany 

był do młodzieży gimnazjalnej, być może w treści 

sztuki znaleźli oni odpowiedź na swoje problemy       

i obawy. Dużo emocji dostarczyła wszystkim także 

ekipa telewizyjna TVP Opole, która nie tylko towa-

rzyszyła uczniom podczas emisji, ale chciała po-

znać zdanie młodych odbiorców na temat spekta-

klu. Dzień ten na pewno dostarczył wszystkim       

zebranym wielu pozytywnych wrażeń i mamy         

nadzieję, przekonał do takiej formy sztuki. Z nie-

cierpliwością będziemy oczekiwali na kolejne 

przedstawienie teatru internetowego. 

WYTAŃCZONY SUKCES ZESPOŁU FLESZ  

 Zespół Tańca Nowoczesnego FLESZ z Dań-

ca brał udział w XI Wojewódzkim Festiwalu Pio-

senki i Tańca „Kuźnia 2013”, który odbył się 23 

lutego w Zawadzkiem. Festiwal skierowany jest do 

dzieci i młodzieży szkolnej. Ma na celu populary-

zowanie działań na rzecz kultury wśród młodzieży, 

rozwijanie wrażliwości na sztukę, a także prezenta-

cję dorobku artystycznego solistów i zespołów w 

dziedzinie tańca i śpiewu.  

 Wśród różnorodnych 

zespołów tanecznych w kate-

gorii 10- 13 lat FLESZ zdobył 

I miejsce. Jest to dobry start 

w nowym sezonie tanecznym 

2012/2013 – mówi instruktor-

ka zespołu, Iwona Hasterok. 

Dotychczas grupa prezento-

wała się na różnorodnych 

konkursach i turniejach tańca, 

gdzie niejednokrotnie stawała 

na podium. Z każdym rokiem 

poziom prezentacji tanecz-

nych na festiwalach jest wy-

soki, toteż nasze tancerki            

z Dańca nie mogą sobie po-

zwolić na jakąkolwiek prze-

rwę, trenują nawet w czasie 

ferii, kiedy inni w tym czasie odpoczywają… 

 Przed FLESZEM jeszcze sporo zmagań kon-

kursowych o szczeblu wojewódzkim jak i ogólno-

polskim. Mamy nadzieję, że pod okiem Iwony Ha-

sterok sezon taneczny zakończy się podobnie jak w 

ubiegłych latach licznymi sukcesami, za co mocno 

trzymamy kciuki! 

 

Jolanta Gawlyta, Bożena Koksa 

KAMPANIA „SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” 

 Trwa kampania informacyjna Ministerstwa 

Edukacji Narodowej na rzecz edukacji szkolnej 

sześciolatków. Szczegółowe informacje na ten te-

mat znajdą Państwo na www.men.gov.pl w zakład-

ce „Życie szkoły” – „sześciolatek w szkole”. Za-

chęcamy też do odwiedzania strony internetowej 

Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl na 

której uruchomiona została podstrona 

„Sześciolatek w szkole". Zamieszczone tam mate-

riały mogą być pomocne w podjęciu decyzji o edu-

kacji szkolnej sześciolatka. Wszystkie linki do ww. 

stron internetowych znajdują się na 

www.chrzastowice.pl w zakładce „Oświata” – 

„Edukacja szkolna szczesciolatków – kampania 

MEN” 

 Anna Kurc 
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 Walentynki wymyślili Anglosasi, ale to Aleksander Fre-

dro napisał "Śluby panieńskie", w których miłość odgrywa 

pierwszą rolę! A czy jest coś bardziej romantycznego niż hi-

storia dwóch par, które połączyło uczucie, zazdrość i humor?  

W dniu św. Walentego, 14 lutego, klasa VI PSP Dębie zapre-

zentowała własną interpretację fredrowskiej komedii. Wszyscy 

mieliśmy okazję zobaczyć perypetie młodego szlachcica - Gu-

stawa (w tej roli Maxymilian Twardawski), który w celu zdo-

bycia swojej ukochanej - Anieli (Emilia Witek) ucieka się do 

intrygi, w trakcie której łączy też ze sobą inną parę - Albina 

(Kinga Knorowska) oraz Klarę (Karolina Dudzik). Wszystko 

oczywiście kończy się szczęśliwie ku wielkiej radości zrozpaczonego stryja Gustawa - Radosta (Dominik 

Olczyk). Mistrzowskie odegranie ról przyniosło aktorom gromkie brawa, a wszystkim uczniom - wiele ra-

dości i śmiechu.                                  

PRZEŁAJ KOLARSKI W FALMIROWICACH 

„CAŁA MIEJSCOWOŚĆ CZYTA DZIECIOM” 

DZIEŃ ŚW. WALENTEGO WG. FREDRY 

Marzena Misz 

 Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym kat. B odbył się w niedzielę 27 stycznia br.               

w Falmirowicach. Kolarze rywalizowali ze sobą w kategoriach: Młodzik, Młodziczka i Juniorka Młodsza, 

Junior Młodszy i Kobiety Open, Junior oraz Elite-Orlik-Masters. Dla najmłodszych przygotowano zabawę 

rowerową. Organizatorem wyścigu był LKS „Ziemia Opolska” DSR Author Opole oraz Urząd Gminy 

Chrząstowice.  

 22 stycznia br. uczniowie i przedszkolaki Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przed-

szkolnym w Dębiu złożyły piękne życzenia swoim 

babciom i dziadkom w trzech językach: polskim, 

niemieckim i angielskim. Atrakcją był występ koła 

gitarowego działającego przy dębskiej szkole. 

 Wszystkim Babciom i Dziadkom jeszcze raz 

życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

 Jednocześnie przypominamy, że relacje oraz 

zdjęcia z wszystkich uroczystości odbywających 

się w PSP Dębie znajdują się na stronie interneto-

wej www.psp-debie.pl oraz na naszym fanpage’u 

na facebooku.  

Joanna Derda 

ORLIK W DĘBSKIEJ KUŹNI 
 Od 1 marca Orlik w Dębskiej Kuźni jest znów otwarty! Godziny otwarcia zamieszczamy na stronie 

www.chrzastowice.pl w górnym menu "Sport i rekreacja". Serdecznie zachęcamy do korzystania. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PSP DĘBIE 

 W ramach programu „Cała miejscowość czyta dzieciom”, 4 marca br., dzieci z 

przedszkola w Dębiu odwiedziła pielęgniarka, Teresa Mikieta, która pracuje w Stacji 

Opieki Caritas. Opowiadała o swojej pracy i jej znaczeniu dla każdego człowieka. 

Pani Teresa przeczytała przedszkolakom bajkę „Stoliczku nakryj się”. Dzieci były 

bardzo zaciekawione pracą pielęgniarki i zadawały mnóstwo pytań. Przy okazji spo-

tkania przedszkolaki poznały podstawowe słowa w języku niemieckim, związane z 

pracą pielęgniarki, a na pożegnanie powiedziały wierszyk w języku niemieckim i 

zaśpiewały piosenkę „Pierwszy dzień wiosny”. Przypomnijmy, że wcześniej bajki 

czytali dzieciom strażak i policjant. 

Róża Staffa 

Anna Kurc 
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Lena Grodziecka-Makulska 

„DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ” - PO RAZ CZWARTY 

        25 maja br. będziemy obchodzić 35-rocznicę 

utworzenia Izby Muzealnej w Dańcu. Z tej okazji 

serdecznie zapraszam do odwiedzania naszego mu-

zeum. Chęć odwiedzin proszę uzgadniać telefo-

nicznie z opiekunem p. Moniką Kołodziej tel. 607-

877-994. Zachęcam również nasze szkoły do wzię-

cia udziału w lekcjach muzealnych, prowadzonych 

przez p. Kołodziej i mających na celu propagowa-

nie dziedzictwa własnej kultury oraz przypomnie-

nie, zmarłego rok temu, założyciela Izby  - Konra-

da Mientusa. Efektem lekcji muzealnych będzie 

konkurs plastyczny skierowany do dzieci i mło-

dzieży naszej gminy, rozstrzygnięty podczas ob-

chodów jubileuszu. Szczegółowy program obcho-

dów zamieszczony będzie na plakatach oraz na 

www.chrzastowice.pl. Już teraz serdecznie zachę-

cam do udziału. Relacja z imprezy oraz konkursu w 

następnym numerze „Informatora”. 

ZAPRASZAMY DO IZBY MUZEALNEJ W DAŃCU 

Anna Kurc 

 Po raz czwarty w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbył się 

koncert charytatywny. Impreza miała miejsce 24 

lutego br. Wydarzenie zaszczyciło swoją obecno-

ścią wielu gości, których do udziału z pewnością 

zachęcił bogaty program artystyczny. Wystąpili: 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice, 

Mażoretki z Ozimka, zespół Forest, Chór Parafial-

ny z Dębskiej Kuźni, Katarzyna Jamińska, solistki 

grupy baletowej Ramada oraz zespół Victoria. Nie-

wątpliwie najwięcej emocji wzbudziła licytacja. 

Wśród przedmiotów wystawionych na aukcję zna-

lazły się m.in. tort, kompozycje kwiatowe, linoryt i 

książki kucharskie. Za największą kwotę, 1250 zł, 

wylicytowano koszulkę kapitana polskiej reprezen-

tacji, Jakuba Błaszczykowskiego. Mieszkańcowi 

Lędzin, który zaoferował tę kwotę, wręczył ją Da-

wid Błaszczykowski, brat Jakuba.  

 Pieniądze zebrane podczas koncertu i licyta-

cji (4750 zł) zasilą konto Centrum Opieki Paliatyw-

nej w Starych Siołkowicach. Organizatorem kon-

certu było Szkolne Koło Caritas oraz nauczycielki 

ZSP nr 3: Agnieszka Rosół, Anna Buhl oraz Alek-

sandra Gromek. 

 Zdjęcia do zobaczenia w „Galerii” na stronie 

internetowej www.chrzastowice.pl oraz na 

www.debskakuznia.pl 

Zespół  Victoria. 

Szczęśliwi posiadacze koszulki Kuby Błaszczykowskiego 

wraz z Dawidem Błaszczykowskim, bratem Kuby.  

Agnieszka Król 
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 Uczniowie klasy I PSP w Chrząstowicach założyli 

„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”, a tym samym biorą 

udział w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo a 

wspieranym przez wydawnictwo Nowa Era. Istotą projektu jest po-

moc nauczycielom i rodzicom w zachęcaniu dzieci do czytania. 

Uczniowie otrzymują karty, w których rodzice potwierdzają prze-

czytane przez nich samo-

dzielnie lub z rodzicami 

książki.  Za 12 przeczyta-

nych książek dzieci otrzy-

mują znaczek „Wielki Pożeracz Liter”, za 24 „Jeszcze większy 

Pożeracz Liter”, za 36 „Największy Pożeracz Liter”.  Znaczki 

bardzo motywują dzieci do czytania. Każde z nich czyta w swoim 

tempie, nie ma określonego limitu czasu na zdobycie odznacze-

nia. W ramach działalności klubu dzieci wymieniają się również 

swoimi ulubionymi książkami. Michał Talaga został już 

„Wielkim Pożeraczem Liter”. Ciekawe, 

kto będzie następny?  

MAMY LAUREATKĘ !!! 
 4 marca br. w Muzeum Diecezjalnym w Opolu odbył się 

finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - Żak 2013. 

Aby zostać zakwalifikowanym do finału, trzeba było zdobyć 

75% wszystkich punktów w etapie szkolnym i rejonowym.          

Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach w etapie 

szkolnym wzięło udział 12 uczniów, do etapu rejonowego za-

kwalifikowało się 5 uczniów, z kolei do finału dostały się           

3 osoby: Zuzanna Malek, Daria Gryc i Damian Niesłony. Aby 

zostać laureatem, uczestnicy musieli zdobyć 90% całkowitej 

liczby punktów. Cała trójka wykazała się szczegółową wiedzą 

na bardzo wysokim poziomie, jednak finalista może być tylko 

jeden. Zaszczytny tytuł Laureata Diecezjalnego Konkursu Wie-

dzy Religijnej przypadł Darii Gryc. Gratulujemy Darii, a wszyst-

kim życzymy dalszych sukcesów. 

Agnieszka Wojciechowska 

 Zima tego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3      

w Dębskiej Kuźni obfitowała w wiele osiągnięć w zakresie ję-

zyków obcych. Na początku Wiktoria Mientus z klasy VI uzy-

skała I miejsce w gminnych eliminacjach Wojewódzkiego Kon-

kursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych. 

Potem Michał Markowski, również z kl. VI, uzyskał tytuł finali-

sty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów 

szkół podstawowych, a Jan Juraschek z kl. III b tytuł finalisty 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjali-

stów. Na końcu Monika Twardawski z kl. III b zakwalifikowała 

się do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego i repre-

zentowała naszą szkołę w Warszawie. Na ostateczny wynik tego 

konkursu jeszcze czekamy, ale liczymy, że i stamtąd nadejdą 

pomyślne wiadomości i trzymamy kciuki, gratulując już teraz 

tym zdolnym uczniom im dotychczasowych osiągnięć. 

JĘZYKOWE OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW 

ŚWIERSZCZYKOWY KLUB POŻERACZY LITER 

Anna Buhl 

Elżbieta Missa 

Od lewej: Michał Markowski, Jan Juraschek,  

Wiktoria Mientus i Monika Twardawski. 

Od lewej: Damian Niesłony, Daria Gryc                   

i Zuzanna Malek 
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 Radni i sołtysi oraz 

urzędnicy gminy Chrząsto-

wice spotkali się tym ra-

zem nie na sesji, ale w hali 

sportowej. 24 lutego br., 

rozegrali mecz siatkówki 

w hali sportowej w Chrzą-

stowicach. Walka była bar-

dzo zacięta. Zawodnicy 

dawali z siebie wszystko, a 

cheerliderki i kibice mocno 

ich dopingowali. Pierwszy 

set wygrali urzędnicy, dru-

gi - radni z sołtysami, a 

kolejne dwa – urzędnicy i 

to do nich trafił puchar 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. Drużyna radnych i sołty-

sów od razu zapowiedziała rewanż. 

Okazja ku temu będzie w czerwcu 

podczas oficjalnego otwarcia hali 

sportowej w Chrząstowicach.  Już 

teraz wszystkich serdecznie zaprasza-

my  do kibicowania.  

Anna Kurc 

RADNI I SOŁTYSI ZAGRALI Z URZĘDNIKAMI 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na XXVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski           

„O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”, który odbędzie się 28 kwietnia 2013 r. (niedziela) w Dębiu                   

o godz. 11.00. Start i meta przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18  

Program: 

  8.30 -  Otwarcie biura wyścigu 

10.30  -  10.45 - Odprawa techniczna  

10.30  -  Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice 

11.00  -  Start - kategoria Junior Młodszy 

11.05  -  Wyścig młodzieży szkolnej (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni) 

11.05  -  Start - kategoria Młodzik 

12.15  -  Wyścig przedszkolaków 

12.30  -  Start - kategoria ELITE - ORLIK 

12.35  -  Start - kategoria Junior  

12.38  -  Wyścig  Vip-ów (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni) 

15.30  -  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowice, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie częściowo wyłączona z ruchu. Prze-

praszam mieszkańców gminy i gości za związane z tym utrudnienia i proszę o dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych 

– policjantów i strażaków. 

Helena Rogacka, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

XXVIII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI  
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KARATE KYOKUSHIN — W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

Sensei Mariusz Prochalski  

Wszyscy wiemy ile czasu 

spędzają dziś nasze pocie-

chy i my przed kompute-

rem. To jest znak XXI wie-

ku i koszt postępu cywili-

zacyjnego. Siadamy przed 

monitorem i cały świat 

otwiera się przed nami. 

Mamy blisko przyjaciół, 

informacje, co i gdzie się 

dzieje, filmy, programy 

edukacyjne, gry. Czego tam 

nie ma? Nie ma fizycznej 

obecności drugiej osoby, 

ruchu, wysiłku, barier do 

pokonania, celów do osią-

gnięcia, rywalizacji, rado-

ści z osiągania niemożliwe-

go, pokonywania własnych 

o g r a n i c z e ń .                                                                                                                                                                                                                                                 

Treningi Karate są jedną z 

wielu form ruchu dostęp-

nych w naszej gminie. Dla-

czego mają być lepsze od 

piłki nożnej czy innych gier 

zespołowych? Sosai Masu-

tatsu Oyama: „Głowę trzy-

maj nisko, lecz spoglądaj 

wysoko. Mów roztropnie.                                      

Miej dobre serce. Służ in-

nym ludziom z czcigodną 

pobożnością – traktuj to 

jako punkt wyjścia”. Oprócz treningu fizycznego, 

poprawiania kondycji, gibkości, siły etc. oferuje 

Karate trening mentalny. Etykieta Dojo – zespół 

swego rodzaju savoir-vivre na sali treningowej i 

poza nią – obowiązuje już od pierwszych chwil tre-

ningu. Uczy szacunku do starszych stopniem i wy-

rozumiałości dla tych młodszych, mniej doświad-

czonych. Wpaja ćwiczącym zasady moralne, które 

chcielibyśmy, aby były obecne w każdej rodzinie, 

każdym społeczeństwie. Każde ćwiczenie, techni-

ka, uderzenie czy kopnięcie, które wydaje się nie-

możliwe do wykonania z czasem okazuje się wręcz 

banalne. Potem, w miarę upływu czasu i zaawanso-

wania okazuje się, że niby proste a w rzeczywisto-

ści bardzo skomplikowane. I tak uprawiając tę for-

mę aktywności, zarówno psychicznej jak i fizycz-

nej, chcemy dojść do doskonałości, do momentu, w 

którym łączy się rzeczywiste z wymarzonym. Dro-

ga do osiągnięcia tego celu to 

jest droga Karate - KARATE 

DO. Dziś ta Sztuka Walki 

uprawiana jest już na całym 

świecie, zawodnicy z Opol-

skiego Klubu Karate Kyokus-

hin to uznani mistrzowie za-

wodów krajowych i między-

narodowych, z powodzeniem 

konkurujący z zawodnikami    

z Kraju Kwitnącej Wiśni.        

W naszej gminie nie mamy 

jeszcze mistrzów, ale mamy 

młodych prawdziwych Kara-

teka, którzy nie obawiają się 

starć z doświadczonymi za-

wodnikami. Ci, którzy byli 

obecni na Mistrzostwach Wo-

jewództwa Opolskiego w Ka-

rate Kyokushin zorganizowa-

nych 16 lutego br. w naszej 

nowej hali sportowej (dzięki 

uprzejmości i pomocy władz 

gminy oraz pani dyr. Ireny 

Łysy-Cichon) mieli okazję 

oglądać naszych zawodni-

ków. Oni dziś są już Mistrza-

mi, ponieważ pokonali strach 

przed porażką, bólem. Jeszcze 

parę miesięcy temu żaden z 

nich nie myślałby o startowa-

niu w zawodach Karate. Pa-

weł i Michał Pająk, Kuba Pawlak, Paulina Mo-

kwińska, Ola Tyl może już jutro zdobędą najwyż-

sze uznanie w świecie Karate. Wszystko zależy od 

nich samych. Z pewnością już dziś wyróżniają się 

wśród młodzieży rezygnując z komputera przy 

biurku, wygrywając zdrowie. Czekamy na pozosta-

łych niezdecydowanych, młodzież i dzieci. Zajęcia 

odbywają się w sali gimnastycznej szkoły w Dęb-

skiej Kuźni, we wtorki i w czwartki o godz.17.15. 

Coraz więcej jest też pytań o grupę dla dorosłych, 

którym doskwiera bezruch, a ciekawi ich sztuka 

Karate. Dla nich oraz bardziej zaawansowanej mło-

dzieży od przyszłego sezonu utworzymy specjalną 

grupę treningową. Już dziś zachęcam do zgłaszania 

się, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Kon-

takt: Opolski Klub Karate Kyokushin — 

www.kyokushin.pl, e-mail: mariusz6@op.pl,  tel. 

kom. 501 088 558 

http://www.kyokushin.pl
mailto:mariusz6@op.pl
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BABSKA ZABAWA  

Babski Comber w Suchym Borze 

 Choć nie jest to typowo śląski zwyczaj, zaba-

wa ta na trwałe wpisała się w kalendarz imprez or-

ganizowanych w gminie Chrząstowice. Babski 

Comber, bo o nim mowa, jak sama nazwa wskazu-

je to wydarzenie wyłącznie dla kobiet. 26 stycznia 

zabawa odbyła się w Dańcu, 1 lutego panie bawiły 

się w Suchym Borze, a 9 lutego – w Niwkach. 

Zgodnie z niepisaną tradycją, z okazji babskiego 

combra, panie przywdziewają na siebie przeróżne 

przebrania. Trzeba przyznać, że, jak to zwykle w 

przypadku kobiet bywa, stroje i wszystkie dodatki 

do nich dobierane są bardzo dokładnie i pomysło-

wo. Były myszki, murzynki, Arabki, Chinki, poli-

cjantki, uczennice, diabełki i wiele innych. W Su-

chym Borze zabawę rozkręcał DJ Rudy, a panie 

bawiły się świetnie do samego rana. Dziękujemy 

wszystkim angażującym się w organizację takich 

imprez w naszych wioskach. Pewnie w przyszłym 

roku grono pań chętnych do zabawy na babskim 

combrze znacznie się powiększy - tego organizato-

rom serdecznie życzymy.  

Anna Kurc 

PARAFIALNE KOŁO CARITAS W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 Parafialne Koło Caritas w Dębskiej Kuźni 

włącza się znacząco w życie naszej wiejskiej spo-

łeczności. Koło istnieje od listopada 2006 roku, a 

jego działalność jest odczuwalna przez parafian i 

akceptowana. Obecnie, na  Niedzielę Palmową pa-

rafianie rzadko przygotowują już ,,palmy” do po-

święcenia, bo wiadomo, że Panie z PKC wykonały 

wystarczającą ich ilość i za niewielki datek można 

je nabyć. Podobnie jest z bukietami kwiatowo-

zielnymi na święto Matki Boskiej Zielnej. Dużym 

powodzeniem cieszy się domowy makaron, który 

kilka razy w roku panie z PKC wykonują na bazie 

wiejskich jaj ofiarowanych przez nasze gospody-

nie. Większego nakładu pracy i środków wymaga 

kołocz, który jest wypiekany 3-4 razy w roku            

z okazji m.in. odpustu, dożynek i kiermaszu.              

W okresie adwentowym pieczone są pierniki na 

św. Mikołaja oraz do świątecznych paczek dla osób 

samotnych, starszych, schorowanych i przebywają-

cych w DPS  i hospicjach. W ubiegłym roku wyda-

no 17 paczek. Na żniwniołk (dożynki) Panie                 

z  PKC przeznaczają 3 ciasta tortowe na nagrody 

dla przebierańców żniwnego korowodu. 

 Z zebranych funduszy organizowana jest wi-

gilia dla samotnych, Światowy Dzień Chorego,         

a także  poczęstunek na niedzielne letnie spotkania 

(raz w miesiącu) .  

 Na Parafialnym Kole Caritas spoczywa też  
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 Panie z Dębia spotkały się w sobotę, 9 marca 

br. aby wspólnie świętować Dzień Kobiet. Był to-

ast, poczęstunek, śpiewy, a dobry humor zapewniła 

grupa „Suskie Skowronki". Spotkanie zorganizo-

wało Koło DFK Dębie. Z kolei Panie z Lędzin spo-

tkały się w niedzielę, 10 marca. Świętowały przy 

lampce wina oraz  poczęstunku i muzyce. Organi-

zatorem uroczystości była sołtys Irena Gondro oraz 

Rada Sołecka.  

  W niedzielę, 17 marca, Dzień Kobiet święto-

wały Panie z Niwek. Spotkanie zorganizowała Ra-

da Sołecka, a czas przy kawie i poczęstunku,            

śpiewem i wesołymi występami umilał zespół 

„Szydłowianki”.  

 Wszystkim Paniom składamy serdeczne gra-

tulacje i życzenia z okazji ich święta. Życzymy du-

żo radości oraz samych pogodnych i słonecznych 

dni. Zdjęcia na www.chrzastowice.pl. 

Dzień Kobiet w  Dębiu. 

obowiązek rozprowadzenia darów, które parafia 

otrzymuje  za pośrednictwem Diecezjalnej Caritas. 

W ubiegłym roku rozdano ponad tonę żywności. Z 

darów skorzystało 161 osób.  Staraniem przewod-

niczącej Koła - Gertrudy Morcinek, czwórka 

uczniów naszej szkoły podstawowej otrzymała ple-

caki z pełnym wyposażeniem ( łącznie z podręczni-

kami), a sześcioro dzieci niepełnosprawnych - 

paczki świąteczne. Darczyńcami były fundacje 

wspomagające Diecezjalną Caritas.   

 Obecnie zmieniły się reguły przyznawania 

darów,  co wymaga spełnienia wielu czynności for-

malnych i dużo administracji. Tymi biurowymi 

pracami zajmują się Panie: Gertruda Morcinek i 

Weronika Kesler. Salka parafialna, która jest sie-

dzibą Parafialnego Koła Caritas została odmalowa-

na i odnowiona przez panią przewodniczącą i jej 

męża. Dzięki Janowi Morcinkowi dobrze działa 

ogrzewanie, co sprawia, że w sali jest ciepło i przy-

tulnie w czasie zimowych spotkań.   

Anna Kurc 

Adelajda Pasoń 

Przygotowywanie bukietów zielnych. 

ŚWIĘTO PAŃ W DĘBIU, W LĘDZINACH I W NIWKACH 

Dzień Kobiet w  Niwkach.. 

Dzień Kobiet w  Lędzinach. 
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 Wiele widział. Był pierwszym strażnikiem 

wsi od wschodu. Droga do Szczedrzyka przez las 

była wyszumiana Jego liśćmi. Liczył  pielgrzymów 

zdążających przez Niwki do sąsiedniej wsi. Pilno-

wał zabytkowego krzyża misyjnego, przy którym 

Ksiądz Proboszcz wznosił modły do Boga o po-

myślność wsi i jej mieszkańców. Wsłuchiwał się w 

piękne, nabożne, majowe śpiewy, które rokrocznie 

organizowały mieszkanki wsi. Znał historię tego 

miejsca. Przeżył zawieruchę wojenną. Razem          

z mieszkańcami cierpiał z powodu nieszczęść, któ-

re ich nękały. Opłakiwał Wielu, którzy stracili ży-

cie w czasie wojen. Cieszył się szczebiotaniem ma-

luchów, które mają szczęście tu w Niwkach dojrze-

wać. Dąb – musiał być ścięty z powodu własnej 

niemocy. 

KOLEJNE SPORTKANIA W RAMACH PROJEKTU „HISTORIA LOKALNA” 

UCZNIOWIE PSP CHRZĄSTOWICE KULTYWUJĄ TRADYCJĘ 

O STROIKACH I STEREOTYPACH W CHRZĄSTOWICACH 

Dobre wieści dla pasjonatów historii lokal-

nej, rusza kolejna edycja projektu. W tym półroczu 

zapraszam na dwa spotkania. Pierwsze odbędzie się 

12 maja br. (niedziela) o godz. 16.00 w Klubie 

Wiejskim w Dębiu. Jan Mateja wygłosi referat pt. 

„Napływowi mieszkańcy Dębia w służbie społecz-

ności lokalnej”. Kolejny referat, „Srebrne Źródła 

miejsce spędzania wolnego czasu”, p. Mateja wy-

głosi 23 czerwca br. (niedziela) o godz. 16.00          

w salce przy kościele w Dębskiej Kuźni. Informa-

cje o następnych spotkaniach będą zamieszczane 

na stronach internetowych: www.chrzastowice.pl      

i www.biblioteka-chrzastowice.pl oraz w kolejnym 

numerze „Informatora”. 

 Uczniowie klasy II i III Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chrząstowicach kultywują tradycje 

związane ze świętami Wielkiej Nocy. Z bukszpanu, 

bazi, kolorowych kwiatów i barwnej bibuły wycza-

rowali piękne „palmy”, które poświęcone zostały       

w Niedzielę Palmową.  

 5 marca br. uczniowie klasy II, a trzy dni 

później, 8 marca, uczniowie klasy I i III Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, dzięki 

uprzejmości Tułowickiego Ośrodka Kultury, wzięli 

udział w warsztatach o nazwie „Pisankowanie”.  

Zanim zabrali się za naukę pisania jaj wielkanoc-

nych woskiem (technika batiku), wysłuchali bardzo 

ciekawego wykładu na temat regionalnych zwycza-

jów wielkanocnych. Dzieci wróciły pełne wrażeń     

i pozytywnych emocji. Bardzo dziękujemy Dyrek-

cji i prowadzącym spotkanie przesympatycznym 

pracownicom TOK-u za zaproszenie. 

Agnieszka Wojciechowska, Joanna Puschhaus 

Agnieszka  Król 

 Pokaz wielkanocnych kompozycji, ozdób i stroików odbył się 18 marca br. w Klubie Samorządowym 

w Chrząstowicach. Przy słodkim poczęstunku Panie miały okazję nie tylko dowiedzieć się o najnowszych 

trendach w świątecznym przystrajaniu domu, ale także posłuchać wykładu na temat „Stereotypów w myśle-

niu i ich wpływu na zdrowie psychiczne”. Spotkanie zorganizował Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Łosiowie oraz Urząd Gminy Chrząstowice. Zdjęcia do zobaczenia na www.chrzastowice.pl. 

Danuta Pawliszyn 

EPITAFIUM 

Anna Kurc 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.biblioteka-chrzastowice.pl
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 Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Nie 

wynika ze słabości charakteru czy braku silnej wo-

li. To choroba, którą można zatrzymać. Pomocne w 

tym jest utrzymywanie abstynencji oraz terapia. 

Terapia pozwala poznać czym jest uzależnienie i 

jak sobie  z nim radzić. Uczy podejścia do życia i 

stawiania mu czoła na trzeźwo.  O  powstaniu  uza-

leżnienia decydują czynniki: biologiczne-

posiadanie tzw. „mocnej głowy” wiążące się z 

możliwością wypijania większych niż przeciętna 

osoba ilości alkoholu, bez odczuwania przykrych 

następstw dnia następnego;  odczuwanie silnie eu-

foryzującego wpływu alkoholu na organizm; spo-

łeczne-otaczanie się ludźmi pijącymi, preferujący-

mi ten sposób spędzania wolnego czasu; psycholo-

giczne-picie w celu rozładowywania napięć i sta-

nów lękowych lub dla dodania sobie odwagi.  

 Objawami uzależnienia są przede wszystkim: 

utrata kontroli nad ilością i częstością spożywania 

alkoholu, picie kilkudniowymi ciągami oraz wypi-

janie coraz większych ilości alkoholu, by uzyskać 

ten sam pożądany  efekt.  Zaprzestanie picia może 

wiązać się z przeżywaniem napięcia i odczuwa-

niem silnej chęci ponownego sięgnięcia po alkohol. 

 Jeśli dostrzegasz u siebie lub swoich bliskich 

wyżej wymienione objawy, warto zasięgnąć kon-

sultacji w placówkach pomagających  osobom uza-

leżnionym. Wizyta w takim miejscu pozwoli oce-

nić czy dana osoba wymaga pomocy specjalistów. 

Miejsca w których znajdziesz informację oraz po-

moc: Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 

–  Chrząstowice ul. Dworcowa 38, w którym przyj-

mują: sp. terapii uzależnień tel. 604 580 514  - w 

każdy czwartek w godz. 16.00-20.00 oraz psycho-

log, sp. terapii uzależnień (narkotykowych)  tel. 

691 855 583 – w każdy wtorek od godz. 16.00 – 

19.45; Specjalistyczny ZOZ „ELIXIR”  - Poradnia 

dla osób z problemami alkoholowymi, Ozimek ul. 

Częstochowska 31 (obok szpitala) – tel. 77-

4651051; Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia – Opole ul. Głogowska 25 b, 

tel. 77-4552535. Placówka oferuje w ramach po-

radni terapię osób uzależnionych (alkohol, narkoty-

ki, hazard, leki), współuzależnionych oraz DDA. 

Ponadto istnieje możliwość podjęcia terapii uzależ-

nień w ramach oddziału dziennego. Do skorzysta-

nia z oferty mają prawo również osoby nieubezpie-

czone. Więcej  informacji znajdą Państwo na stro-

nie internetowej www.wotuiw.opole.pl. 

MUZYCZNIE W „SANATORIUM” W SUCHYM BORZE 
 W styczniu w Opolskim Ośrodku Rehabilita-

cji w Suchym Borze miał miejsce koncert zespołu 

Stoklosa & Riemer Band. Była to nie lada atrakcja 

dla dzieci przebywających w Ośrodku. Większość 

z nich po raz pierwszy miało okazję usłyszeć mu-

zykę na żywo i było pod ogromnym wrażeniem 

zaprezentowanego repertuaru i bezpośredniego 

kontaktu z muzykami, jak również ich instrumenta-

mi. Na uwagę zasługuje fakt, członkowie zespołu 

to mieszkańcy Gminy Chrząstowice. Dawid Sto-

kłosa - wokal i gitara (Lędziny), Szymon Riemer - 

gitara, perkusja i wokal oraz Artur Riemer – bas 

(Chrząstowice). Występ przed publicznością 

„Sanatorium” w Suchym Borze był ich inicjatywą     

i dodatkowo prezentem zarówno dla dzieci jak i dla 

pracowników, bowiem artyści zagrali zupełnie gra-

tis, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. 

O UZALEŻNIENIU 

Róża Staffa 

WYŚPIEWANY SUKCES UCZNIÓW Z DĘBIA 

Magdalena Gawrecka 

 VII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej odbył się         

4 marca br. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyj-

nymi  w Opolu. W imprezie wzięło udział pięćdziesię-

ciu wykonawców. Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-

stawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu odnie-

śli tam wielki sukces. W kategorii szkół podstawowych 

klas I-II pierwsze miejsce zajęła Paulina Kanz, drugie 

miejsce przypadło ex aequo zespołowi Just Six (klasa 

II) oraz zespołowi Cheerleaders (klasa III). W kategorii 

klas IV-VI pierwsze miejsce zdobył duet Martyna 

Staffa i Marta Płocka. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.  

Betina Wieszołek 

http://www.wotuiw.opole.pl
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Najbardziej wyraźny obraz, który pozostał 

mi po naszej współpracy z Wolontariuszami Fun-

dacji Orange to mroźne poranki, popołudnia 

i wieczory, nierzadko pełne śniegu, unoszący się 

w  zapach pierników, świąteczna krzątanina, po-

rządki i radość z przebywania w tym czasie we 

własnym domowym zaciszu by oddać się corocz-

nym świątecznym przygotowaniom i ubieraniu 

choinki. Oni z tego wszystkiego zrezygnowali... 

innym dając to, co mogliby w tym czasie ofiarować 

swoim najbliższym – tak cenny dzisiaj – swój czas. 

Kolejny obraz, równie żywy, to nasze pierwsze 

spotkanie z grupą wolontariuszy Fundacji, kiedy to 

po wyniesieniu wszystkich mebli i rzeczy ze świe-

tlicy, zaczęli ją gruntownie przygotowywać do re-

montu, skuwając częściowo tynki, wyrównując 

spękane ściany, zdrapując farbę, niezależnie od sta-

nowiska i pełnionej na co dzień w Firmie funkcji, 

czy to dyrektor, kierownik, szef działu, czy też  in-

ny pracownik… wszyscy jednakowo zaangażowani 

w pracę, pełni uśmiechu na twarzach i pyłu nie tyl-

ko we włosach.  
Współpraca Ośrodka ORDIM z Fundacją 

Orange trwa już kilka lat. Do tej pory w jej ramach 

otrzymywaliśmy karty telefoniczne przeznaczone 

dla dzieci przebywających w Ośrodku, dzięki któ-

rym mogły dzwonić do swoich rodziców lub opie-

kunów. W styczniu 2012 roku do kolejnego pakietu 

kart została dołączona ankieta zgłoszeniowa do 

ogólnopolskiej bazy placówek wyrażających chęć 

stworzenia u siebie Bajkowego Kącika. Bajkowe 

Kąciki będące elementem szerszego programu spo-

łecznego Fundacji Orange „Telefon do mamy”, to 

przyjazna przestrzeń placówki, w której dzieci mo-

gą się uczyć, bawić, integrować z rówieśnikami, 

zapominając choć na chwilę o chorobie i rozłące 

z rodziną. 
Wysłanie zgłoszenia nie było równoznaczne 

z realizacją projektu, rozpoczęła się długa droga 

wymiany korespondencji. Pani Lucyna Kruszew-

ska, osoba odpowiedzialna ze strony Fundacji za 

realizację Projektu, informowała na bieżąco Ośro-

dek, o kolejnych etapach kwalifikacji w projekcie 

i efektach pozyskiwania Partnerów. Po długich 

miesiącach oczekiwania okazało się, że jesteśmy 

w gronie szczęśliwców zakwalifikowanych do    

realizacji tak wspaniałego projektu. 
Od początku grudnia 2012 r. ruszyły bardzo 

intensywne prace remontowe. Wolontariusze Fun-

dacji – czyli na co dzień pracownicy Orange 

w Opolu – poświęcając swój wolny czas, czy to 

w sobotę czy też w innym dniu zaraz po godzinach 

pracy, zupełnie bezinteresownie przyjeżdżali do 

Suchego Boru, gdzie łapali za szpachle, młotki, 

pędzle wałki i robili wszystko co mogli by ich pra-

ca cieszyła przebywające u nas dzieci. Niejedno-

krotnie zresztą powtarzali, że wszystko co robią, 

dla dzieci i z tego czerpią siłę. Kolejny dowód na to 

mieliśmy w dniu świętego Mikołaja, kiedy to nie-

oczekiwanie przyjechali do Ośrodka przywożąc 

podarunki dla wszystkich dzieci. Ponieważ po-

wierzchnia remontowanego pomieszczenia pod 

Bajkowy Kącik, jak na realizację projektów przez 

Fundację, była dosyć spora, a dodatkowo nakład 

prac niezbędnych do otrzymania zadowalającego 

efektu wymagał nawet miejscami skucia tynku, 

dlatego też sam remont zakończył się w 2013 roku, 

a otwarcie miało miejsce 24 stycznia – czyli rok od 

wysłania ankiety zgłoszeniowej. Na otwarciu obec-

na była większość wolontariuszy Fundacji Orange, 

wolontariusze firmy Leroy Merlin, bo metamorfozę 

naszej świetlicy wspierała również Firma Leroy 

Merlin z Opola, jak również firma Klimbart 

z Kolonowskiego, jednak jej przedstawicielom nie 

udało się niestety dojechać w dniu otwarcia. Obec-

ni byli pracownicy Ośrodka, w tym dwaj konser-

watorzy, którzy na bieżąco wspierali pracę Wolon-

tariuszy. Jednak przede wszystkim obecne były 

dzieci, ciekawe nowego pięknego pomieszczenia, 

wielu przygotowanych dla nich atrakcji 

i podarunków. Ich radości nie było końca. 
Należy zaznaczyć, że remont świetlicy 

Ośrodka na taką skalę dzięki wyłącznie funduszom 

HISTORIA O ZWYKŁYCH LUDZIACH  

I ICH NIEZWYKŁYCH SERCACH - JAK  

POWSTAŁ „BAJKOWY KĄCIK”  

W SANATORIUM W SUCHYM BORZE 
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Betina Wieszołek 

 W pierwszych miesiącach 2013 roku jubileusze urodzin obchodzili: Pani Stanisława Kuriata z Dęb-

skiej Kuźni – 93 lata, Pani Hildegarda Sowiecka z Lędzin – 91 lat, Pani Maria Wieschollek z Dańca – 90 

lat, Pan Joahann Fink z Dębskiej Kuźni – 90 lat,  Pani Anastasia Cebulla z Dańca – 90 lat, Pani Gertruda 

Rosec z Dańca – 90 lat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności  

oraz samych pogodnych dni! 

Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowicach zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich, które obecnie mieszkają na terenie 

gminy Chrząstowice, a zawierały związek małżeński poza gminą Chrząstowice w roku 1963 lub wcześniej i tego nie zgłosiły. Tel. 

77 4219 613 wew. 112 lub 102. 

pozyskanym przez Fundację Orange oraz współ-

pracy z Partnerami Projektu, przy bezinteresownej 

realizacji siłami wolontariuszy, to pewien fenomen 

na skalę Gminy Chrząstowice. W opinii wszyst-

kich efekt końcowy jest imponujący. Dotychczaso-

wa bezbarwna świetlica przeobraziła się 

w prawdziwy Bajkowy Kącik, pełen kolorów, za-

bawek, przyborów do pracy, gier, książek, tak nie-

zbędnych małym dzieciom pluszowych maskotek, 

wygodnych puf do siedzenia i innych zabawek czy 

nawet sprzętu i gier RTV.  
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszyst-

kim wolontariuszom, firmom i innym osobom, któ-

re przyczyniły się do powstania Bajkowego Kącika 

w „Sanatorium” w Suchym Borze. Dziękujemy za 

zaangażowanie w wykonanie prac i uśmiech. 

Przede wszystkim dziękujemy za to, że dzięki 

Wam śmiało możemy innych utwierdzać, 

w przekonaniu, że tak, faktycznie są tacy zwykli 

ludzie, o niezwykłych sercach. 

Anna Imiełowska 

 Czynności związane z samoobsługą zwłasz-

cza w grupie młodszej wymagają wielu ćwiczeń 

poprzedzonych instrukcją, pokazem oraz pochwa-

łami za podjęcie starań i poprawne wykonanie ich. 

Jeżeli przeanalizujemy zwykłą czynność mycia rąk, 

stwierdzimy bez wątpienia, że składa się z wielu 

następujących po sobie etapów. Wymieniona umie-

jętność jest tylko jedną z przykładów rozłożonej na 

elementy czynności wymagającej wyćwiczenia. 

Podobnie wygląda nauka samodzielnego ubierania, 

rozbierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych 

czy mycia zębów. W czasie zajęć prezentujemy 

różne sytuacje edukacyjne, staramy się wplatać 

czynności higieniczne i samoobsługowe, by umoż-

liwić podejmowanie przez dzieci działań w zakre-

sie kształtowanych umiejętności. Dlatego też dla 

grupy młodszej Publicznego Przedszkola w Chrzą-

stowicach została wyremontowana łazienka, która 

samym wyglądem zachęca aby z niej korzystać. 

Podwieszony sufit z halogenowym oświetleniem, 

białe i zielone płytki na ścianach oraz ledowe 

oświetlenie, duże lustra nad umywalkami sprawia-

ją, że buzie naszych dzieci są jeszcze piękniejsze i 

bardziej uśmiechnięte. Przedzielone ubikacje para-

wanami umożliwiają dzieciom bez skrępowania 

załatwianie potrzeb fizjologicznych. Jeżeli dziecko 

samodzielnie potrafi wykonać te czynności ma to 

większą wartość dla jego rozwoju niż to że go wy-

ręczymy. Nauka samodzielności dzieci w różnych 

jego sferach dokonuje się poprzez aktywność i two-

rzenie warunków do działań w myśl zasady M. 

Montessorii "Pomóż mi to samemu zrobić".                                                              

W TORSCE O SAMODZIELNOŚĆ PRZEDSZKOLAKÓW 

Bożena Rudnicka 

NASI JUBILACI 

P. Gertruda Rosec P. Anastasia Cebulla P. Johann Fink P. Maria Wieschollek 
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 Sprawdźmy, kiedy upływa termin ważności na-

szego dowodu osobistego. W roku 2013 upływa 10-letni 

termin ważności dowodów osobistych wydanych w ro-

ku 2003 oraz 5-letni termin ważności dowodów osobi-

stych wydanych osobom niepełnoletnim w roku 2008. 

 Osoby, które w chwili składania wniosku na      

dowód ukończyły 65 lat, mają dowody osobiste ważne 

bezterminowo (w prawym dolnym rogu widnieje napis 

NIEOZNACZONY), co oznacza, że te osoby nie muszą 

wymieniać dokumentu z powodu upływu jego ważno-

ści. 

Aby nie pozostać bez ważnego dokumentu, wniosek       

o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć 

około miesiąca przed upływem ważności dowodu       

osobistego. 

 Pamiętajmy, że bez ważnego dowodu osobistego 

nie załatwimy sprawy w urzędzie czy banku, nie wyje-

dziemy za granicę. 

Wszelkie informacje nt. dowodów osobistych: Urząd 

Gminy Chrząstowice, pok. 8, tel. 77 4219 613 wew. 112 

lub 102. 

KOMUNIAKT W SPRAWIE REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO 

KOMISARIAT POLICJI W OZIMKU—WAŻNE TELEFONY 

Kierownik st. asp. Mirosław Marciniak tel. 77 402 67 40 wew. 207 

Rejon służbowy nr 65 – st. sztab. Piotr Kopacz, tel. 77 402 67 40 

(miejscowości: Chrząstowice, Falmirowice, Lędziny, Niwki, Suchy Bór, Zbicko) 

Rejon służbowy nr 66 – asp. Aleksander Tokarczuk, tel. 77 402 67 40 

(miejscowości: Daniec, Dąbrowice, Dębska Kuźnia, Dębie) 

Telefon do Komisariatu Policji w Ozimku czynny jest przez całą dobę. 

Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu: www.opolska.policja.gov.pl 

Anna Kurc 

Bożena Rudnicka 

PAMIĘTAJMY O WYMIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH! 

 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa                

z 7 grudnia 2012 o zmianie ustawy o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg 

ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obej-

mujących m.in.: 

 zniesienie obowiązku zameldowania obywateli 

polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA 

– stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwaj-

carskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 

trzech miesięcy; 

 likwidację obowiązku meldunkowego wczasowi-

czów i turystów; 

 likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, 

administratorów nieruchomości oraz zakładów 

pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku 

meldunkowego przez mieszkańców lub pracow-

ników; 

 wprowadzenie możliwości automatycznego wy-

meldowania przy zameldowaniu w nowym miej-

scu; 

 wydłużenie terminu na realizację obowiązku mel-

dunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji 

karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, 

obywateli państw EFTA – stron EOG oraz oby-

wateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopeł-

nienie obowiązku meldunkowego; 

 odstąpienie od konieczności zgłaszania przy do-

pełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o 

wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz 

przedkładania wojskowego dokumentu osobiste-

go; 

 wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych 

podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji 

ludności z 3 do 6 miesięcy. 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

www.chrzastowice.pl → karty usług. 

Bożena Rudnicka 

Szanowni Mieszkańcy!  

Gmina Chrząstowice obchodzi w tym roku czterdziestolecie swojego istnienia. Z tej okazji planujemy zorganizować 

imprezę promocyjną oraz okolicznościową wystawę, która będzie ciekawym podsumowaniem minionych czterdzie-

stu lat. W zawiązku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc w wykonaniu wystawy. Prosimy o 

dostarczanie fotografii ilustrujących, jak zmieniała się nasza gmina – mogą to być zdjęcia dróg, budynków, naszych 

mieszkańców podczas pracy i zabawy itp. Materiały prosimy dostarczać do 10 maja br. do Urzędu Gminy (Referat 

Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, pok. nr 3, tel. 77 421-94-56, osoba do kontaktu – Anna Kurc) – będą one na 

miejscu skanowane. Zdjęcia można też wysyłać pocztą elektroniczną na e-mail ug@chrzastowice.pl. Już teraz ser-

decznie dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji tej wystawy! Efekty można będzie podziwiać 2 czerwca br. 

podczas uroczystych obchodów 40-lecia Gminy Chrząstowice. O szczegółach imprezy poinformujemy na 

www.chrzastowice.pl oraz na plakatach.  

http://www.opolska.policja.gov.pl
http://www.bip.chrzastowice.pl/
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 Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy 

system pobierania opłat za wywóz śmieci. Nowa ustawa 

śmieciowa przyniosła spore zamieszanie i wielkie emo-

cje, ale też ogromne oczekiwania. Dotychczas ludzie 

masowo spalali odpady, żeby zmniejszyć ich ilość, a co 

za tym idzie zaoszczędzić na opłatach za ich wywóz. 

Mimo, że od lat wiele organizacji i służb walczy z tym 

procederem, chętnych do spalania śmieci nie brakuje. 

Wszystkim znane są  przypadki, kiedy uciążliwy sąsiad 

potrafi zatruć powietrze w całej okolicy, a widok porzu-

conych w lesie śmieci psuje nam wrażenia niedzielnego 

spaceru. Wszyscy jesteśmy zgodni, że zmiany są ko-

nieczne, abyśmy mogli oddychać świeżym powietrzem, 

żeby zniknęły dzikie wysypiska śmieci, w naszych la-

sach było czyściej, a spalanie śmieci w piecach przesta-

ło się opłacać. Gmina została zobligowana do przejęcia 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiąz-

ków związanych z zagospodarowaniem odpadów komu-

nalnych oraz określenia uchwałą rady gminy m.in. wy-

sokości opłaty za ich wywóz. Miesięczne stawki opłaty 

w naszej gminie określone zostały w wysokości 13,00 

zł/osobę, natomiast w przypadku nie prowadzenia se-

gregacji odpadów 26,00 zł/osobę. Wysokość opłaty za 

odpady stanowić będzie iloczyn stawki opłaty i liczby 

osób zamieszkujących daną posiadłość wskazaną w de-

klaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości 

(zarządców, użytkowników, itd.). Opłatą objęte zostaną 

wszystkie osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy. 

Przedmiotowe deklaracje należy wypełnić i dostarczyć 

do Urzędu Gminy w terminie do 31 marca 2013 roku. 

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy bę-

dzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze 

decyzji administracyjnej. 

 Zmiana ustawy śmieciowej z marca br. umożliwi-

ła gminom zróżnicowanie stawek opłat za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi.  Mając na uwadze duże 

obciążenie finansowe kosztami wywozu odpadów w 

rodzinach wieloosobowych pracownicy Urzędu przygo-

towują propozycję zmian wysokości stawek opłat za 

odpady w zależności od ilości osób zamieszkujących 

nieruchomość. W najbliższym czasie zostanie ona  

przedłożona  Radzie Gminy celem uchwalenia. 

 Od 1 lipca 2013 roku usługi w zakresie wywozu 

odpadów komunalnych będzie świadczyła firmą wyło-

niona w drodze przetargu. Dotychczasowe umowy za-

warte przez mieszkańców z firmami świadczącymi 

usługi wywozu śmieci winne być wypowiedziane w 

terminach w nich określonych i rozwiązane na dzień 30 

czerwca 2013 roku. O sposobie uiszczenia opłat śmie-

ciowych poinformujemy Państwa w następnym nume-

rze naszego Informatora. 

 Życzymy Państwu i sobie, aby nowy system go-

spodarowania odpadami szybko przyniósł oczekiwane 

rezultaty, powietrze stało się czyste, spacer do lasu był 

przyjemny, a wokół nas nie walały się śmieci. 

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych dla wszystkich Mieszkańców naszej gminy.  

Niech radosny nastrój wiosny pozostanie długo w Waszych sercach! 

Gminny Przewodniczący TSKN, Marek Baron 

Die beste Wünsche aus Anlass des Osterfestes für alle Einwohner unserer Gemeinde. Möge die freudige 

Stimmung des Frühlings noch lange anhalten in Euren Herzen.  

Gemeinde Vorstandsvorsitzender SKGD Marek Baron  

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 

Brygida Dulęba 
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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  finansowych 

- sporządzanie rozliczeń rocznych 

  

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

tel. 77 421-96-67 

tel. kom. 793 474 584 

 

Poniedziałek-piątek 8.30-16.00 

Sobota 8.30-13.00 

 

Oferujemy szeroki asortyment     

elementów śrubowych,  

narzędzi rolniczych  

i ogrodniczych oraz nasion 

Rabat dla firm!!! 

 

       KRYSBRUK 

 

 

KRYSTIAN  KULIK   

 

DANIEC, ul. DĘBSKA 6 

 

tel. 601490862, 774218227  

 

 

- Układanie kostki brukowej 

- Układanie kostki granitowej 

- Drobne roboty murarskie 

  

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 
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GEODETA UPRAWNIONY  

 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 

 

Sławomir Nowak, 

Ul. Ozimska 20A 46-053 Chrząstowice 

Tel.  663 729 139 

 

USŁUGI GEODEZYJNE: 

Podziały nieruchomości. 

Wznowienia granic i rozgraniczenia. 

Mapy do celów projektowych. 

Wytyczenia i pomiary powykonawcze  budynków, 

 budowli, sieci uzbrojenia terenu. 

Geodezyjna dokumentacja do zmiany sposobu  

użytkowania gruntów. 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI: 

Do zabezpieczenia kredytu. 

Do obliczenia podatku od spadków i darowizn. 

Do ustalenia ceny wywoławczej do przetargów. 

Do aktualizacji opłat z tytułu  

wieczystego użytkowania gruntu. 

Do opłat adiacenckich i planistycznych.  

BIURO RACHUNKOWE   

 

Jolanta Niemczyk    

ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia 

tel. 77/421-92-92,  

tel. kom. 721-571-021 

Oferuję kompleksową usługę rachun-

kowo- księgowo-kadrową: 

-  prowadzenie ksiąg przychodów                             

i rozchodów 

-  prowadzenie ksiąg handlowych 

-  prowadzenie ewidencji – rejestrów 

dla celów VAT 

-  sporządzanie deklaracji podatkowych 

i sprawozdań statystycznych 

-  sporządzenie listy wynagrodzeń             

i dokumentacji ZUS 

-  rozliczenie rocznych deklaracji, VZM 

DREWNO  

OPAŁOWE  

I KOMINKOWE 

 

SPRZEDAŻ 

 

ul. Wiejska 38,  

47-180 Krośnica 

 

tel. 788 098 259 

 

Możliwy transport! 
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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  

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 

 

 

Lokalizacja strat ciepła 

 w budynkach. 

Badania Termowizyjne.  

Testy Szczelności.  

Świadectwa Energetyczne.  

Lokalizacja wycieków.  

Wynajem osuszaczy.  

Ozonowanie Pomieszczeń. 

 

www.budynek.opole.pl 
 

tel. 665 079 169 

http://www.budynek.opole.pl/
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ZAJĘCIA GMINASTYCZNE W CHRZĄSTOWICACH 

KLUB FITNESS, UL. OLIMPIJCZYKÓW 18 
- oferta dla wszystkich niezależnie od płci i wieku 

- zróżnicowany stopień trudności: grupy dla początkujących, średnio- i mocno zaawansowanych 

- zajęcia rano (9.00-10.00), po południu i wieczorem (17.30-21.00) 

- przystępna cena – 70 zł za 8 zajęć, dla nowych klientów pierwsza godzina gratis 

- różnorodne ćwiczenia – wzmacniające, rzeźbiące i rozciągające 

Zadzwoń pod nr 607035741 i przyjdź na zajęcia! 
Regularne ćwiczenia są najpiękniejszą formą profilaktyki zdrowotnej, są znakomite dla zdrowia fizycznego, jak 

i psychicznego program fitness pozwoli uzyskać nie tylko smukłą sylwetkę ale również dobre samopoczucie. 

Program zajęć obejmuje wszystkie części ciała (ręce i ramiona), dolne (biodra, pośladki, nogi), brzuch oraz ple-

cy. Efekty są widoczne już po 10 zajęciach. Bez względu na stopień sprawności fizycznej, kondycję zdrowotną i 

wiek możesz przyjść na zajęcia i wybrać odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń” 

„Nic nie jest lepiej nagradzane niż troska o własne ciało” 
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WYDAWCA: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, 4219 696, fax. 4219 666, e-mail; ug@chrzastowice.pl, 

http://www.chrzastowice.pl               
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