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XXVII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI
„O PUCHAR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na
XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski
„O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”,
który odbędzie się 22 kwietnia 2012 r. (niedziela) w Dębiu o godz. 11.00.
Start i meta przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18
oraz
spotkanie z cyklu „Historia lokalna na podstawie powiatów, miast i gmin”
pt. „Słynni kolarze z gminy Chrząstowice”,
które odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu o godz. 16.00
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
12.35 - Wyścig Vip-ów (1km od strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni)
15.30 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
16.00 - „Słynni kolarze z gminy Chrząstowice” - spotkanie w ramach projektu „Historia lokalna”
Trasa wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowice, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie częściowo wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców gminy i gości za związane z tym utrudnienia i proszę o dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych
– policjantów i strażaków.
Organizatorzy zapowiadają obficie zaopatrzony bufet oraz „Pchli Targ” przy PSD w Dębiu.
SPONSORZY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Helena Rogacka
Patronat honorowy

Starosta Opolski Henryk Lakwa
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE W 2012 ROKU
1.Budowa pełnowymiarowej hali sportowej
w Chrząstowicach - obecnie realizowany jest III
etap budowy tj.: stan surowy zamknięty (ścianki
działowe, izolacje cieplne, p-wilgociowe, pdzwiękowe), stan wykończeniowy wewnętrzny i
zewnętrzny - hala i łącznik, instalacja CO i technologia kotłowni, instalacja wewnętrzna wod.-kan.,
instalacja elektryczna. Termin zakończenia III etapu budowy hali to 30.04.2012 r. Do 30.11.2012 r.
planowane jest zakończenie IV etapu budowy hali.
Budowa realizowana jest przy pomocy środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Uzyskane dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowanych
inwestycji tj. ponad 2.000.000,00 zł. Koszt inwestycji wyniesie ok.7.000.000,00 zł. W I kwartale
2013 r. planuje się oddać obiekt do użytkowania.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwki - styczniu 2012 r. złożono wniosek
o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012 Działanie
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej. Koszt inwestycji wyniesie około
1.400.000,00 zł. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 795.844,00 zł tj.: 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowany termin realizacji zadania
2013/2014 r.
3. Przebudowa części budynku szkoły
w Dańcu w celu utworzenia punktu przedszkolnego
- obecnie trwają prace projektowe. W lutym 2012 r.
zatwierdzone zostały założenia programowo-

użytkowe realizacji tego zadania. Zadanie podzielone zostało na II etapy tj.:
I etap: adaptacja Sali nr 5 dla potrzeb punktu przedszkolnego i przebudowa sanitariatów,
II etap: realizacja nowej klatki schodowej,
III etap: adaptacja poddasza na pokój nauczycielski.
Dodatkowo opracowany zostanie:
- projekt rampy dla osób niepełnosprawnych przy
głównym wejściu do szkoły,
- wymiana kotła węglowego na nowy o wyższej
sprawności,
- dostosowanie budynku szkoły pod względem warunków p.poż.
I etap zadania planuje się zrealizować w 2012 r..
4. Remont drogi gminnej ul. Borowej w Dębskiej Kuźni - październiku 2011 r. złożono wniosek
o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt zadania
wynosi około 260.000,00 zł. Wnioskowana dotacja
wynosi 75.427,50 zł. Planowany termin realizacji
zadania sierpień/wrzesień 2012 r.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Dębskiej Kuźni (boczna od ul. Niweckiej).
Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy w/w sieci wodociągowej. Termin wykonania
projektu 30.06.2012 r.
Planowany termin realizacji zadania 2012 r.
Realizacja powyższych zadań uzależniona będzie
od możliwości finansowych Gminy.
Grażyna Karpińska

NIE WYPALAJMY TRAW!
Wraz z wiosną powraca problem wypalania
traw. Wypalanie traw zagraża ludziom i środowisku naturalnemu. Jest też niezgodne z prawem. Art.
124 Ustawy o ochronie przyrody zabrania wypalania traw, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za złamanie tego przepisu grozi
kara aresztu lub grzywny (art. 131 Ustawy o ochronie przyrody). Art. 82 kodeksu wykroczeń za takie
wykroczenia przewiduje karę aresztu, nagany lub
grzywny w wysokości do 5 000 zł (art. 24 § 1
k.w.); na podstawie art. 82 § 1-5 k.w., zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
strażacy mogą nakładać mandaty karne w wysokości do 500 zł. Art. 163 § 1 pkt 1 kodeksu karnego

- kto spowoduje zagrożenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10. Rolnicy
wypalający nieużytki mogą ponadto stracić prawo
do unijnych dopłat. Średnio wychodzi to ok. 3%
ogółu dopłat bezpośrednich, jakie rolnik dostaje
w ciągu roku. Dotyczy to wszystkich programów,
w jakich jest aktualnie rolnik W skrajnych przypadkach można odebrać 20% dopłat, a gdy sytuacja się
powtarza - nawet całość. Do gaszenia płonących
nieużytków zaangażowana jest duża liczba strażaków, a co za tym idzie, również środków straży
pożarnej – koszty te ponosi całe społeczeństwo.
A przecież w tym samym czasie strażacy mogą być
potrzebni w innym miejscu, aby ratować ludzkie
życie czy mienie.
Anna Kurc
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PAMIĘCI KONRADA MIENTUSA
ny Chrząstowice, Helena Rogacka oraz wspomnienia o panu Konradzie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby
podzielić się swoją refleksją o śp. Konradzie Mientusie może to zrobić drogą elektroniczną, przesyłając wypowiedź na adres ug@chrzastowice.pl.
Wszystkie wspomnienia będziemy publikować na
naszej stronie internetowej.

Jedno z ostatnich zdjęć, jakie zostało wykonane w urzędzie
gminy — p. Konrad w galowym stroju strażackim.

7 marca br. w wieku 85 lat zmarł Konrad
Mientus - honorowy obywatel Gminy Chrząstowice, założyciel Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu,
Strażak, badacz lokalnej historii. Ostatnie pożegnanie śp. Konrada odbyło się 12 marca br. w kościele
pw. św. Józefa w Dańcu. Żegnała Go rodzina,
przyjaciele, strażacy, przedstawiciele władz lokalnych i instytucji z którymi współpracował, uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół naszej gminy,
mieszkańcy Dańca i okolic. Wszyscy, którym śp.
Konrad był bliski, wszyscy, którzy poprzez swoją
obecność przy Nim, w tym właśnie dniu, pragnęli
wyrazić swoją wdzięczność i uznanie dla Jego dokonań, całej niezwykłej Jego działalności i sercu,
jakie wkładał we wszystko, co robił. W asyście
strażaków, przy dźwiękach orkiestry i sygnale strażackiej syreny, na wozie strażackim śp. Konrad
udał się w ostatnią podróż - na daniecki cmentarz,
gdzie spoczął obok swej ukochanej żony Heleny.
Przystanął tylko na chwilę - przy swoim
"sanktuarium" - Regionalnej Izbie Śląskiej oraz
przy remizie strażackiej OSP Daniec - to było jego
ostatnie pożegnanie. Strażakom z OSP Chrząstowice, OSP Daniec, OSP Dębska Kuźnia, OSP Falmirowice oraz OSP Suchy Bór serdecznie dziękujemy
za udział w pożegnaniu śp. Konrada Mientusa,
wartę, zorganizowanie pocztów sztandarowych
oraz zabezpieczanie trasy podczas przemarszu konduktu pogrzebowego.
Poniżej publikujemy mowę pożegnalną, jaką
wygłosiła na uroczystości pogrzebowej Wójt Gmi-

Przypadł mi zaszczyt pożegnania w imieniu
władz samorządowych Gminy Chrząstowice, Wielkiego Syna tej ziemi – śp. Konrada Mientusa. Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania
nas do refleksji i zadumy. Kiedy dotarła do nas
smutna wiadomość o Jego odejściu, przed oczyma
pojawiły się obrazy zdarzeń, które łączyły nas ze
śp. Konradem. A było ich wiele, mniej i bardziej
osobistych. Trudno było zebrać myśli, bo przecież
tak wiele miał jeszcze planów, z którymi dopiero co
się z nami dzielił.
Śp. Konrad Mientus urodził się 23 maja 1926
roku. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowania zbieractwem, przynosząc do domu jako mały chłopiec pełne kieszenie skarbów natury – kamyczków, ptasich piórek, kawałków kory. W dorosłym życiu, Jego wielką pasją stało się poszukiwanie śladów naszych ojców. Każdego niemal dnia
udawało mu się ocalić od zapomnienia jakiś przedmiot, narzędzie, rzecz lub zwyczaj czy tradycję
związaną z historią naszej Małej Ojczyzny. Efektem
Jego zamiłowania do gromadzenia „skarbów”
i dokumentowania historii Dańca i okolic było
otwarcie w 1978 roku Izby Muzealnej, w której zebrał ponad 500 eksponatów i którą odwiedziło ponad 23 tysiące osób z różnych stron kraju i świata.
Wszystkich gości osobiście po niej oprowadzał,
opowiadając w niepowtarzalny sposób o każdym
z eksponatów, zawsze z odrobiną żartu, bardzo
przystępnym językiem, tworząc wokół nich swoją
własną opowieść.
Postaci śp. Konrada Mientusa nikomu nie
trzeba przedstawiać, był człowiekiem powszechnie
znanym i lubianym. W kilku słowach można powiedzieć: Honorowy Obywatel naszej Gminy a także
kilku innych gmin, kustosz Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu, Strażak-pasjonat, przez wiele lat
Gminny Komendant OSP oraz strażak zawodowy
w Hucie Małapanew w Ozimku, badacz historii
Dańca i okolic, kolekcjoner, pisarz i gawędziarz.
„Perła” naszego „Informatora Gminy Chrząstowice”, w którym przez wiele lat tworzył niepowtarzal-
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ną kronikę. Słowem: człowiek wyjątkowy. Łagodny,
ciepły i serdeczny dla wszystkich, których w życiu
spotkał. Zawsze otwarty na innych ludzi. Miał także
szczególny dar, łatwego nawiązywania kontaktów.
Za swoje zasługi w ochronie i upowszechnianiu
dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowaniu historii i tradycji był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wszyscy podobnie odbieraliśmy spotkania
z Panem Konradem, zawsze ulegając jego wielkiej
fascynacji przeszłością. Często bywaliśmy świadkami wypowiedzi różnych ludzi: „To żywa lekcja historii” czy też – „Każda wieś i osada powinna mieć
swojego Pana Konrada”. My mieliśmy szczęście
„mieć” Pana Konrada i współpracować z nim
przez wiele długich lat.
Słynne słowa Horacego: „nie wszystek umrę,
wiele ze mnie tu zostanie” – wydają się jakże adekwatne w odniesieniu do śp. Konrada Mientusa.
Panie Konradzie – obiecujemy, że będziemy dbać o
Pana muzeum, a każdy umieszczony tam przez Pana eksponat traktowany będzie z należytym szacunkiem. Drogi Panie Konradzie, dziękujemy Panu za
wszystko, co uczynił Pan dla zachowania śladów
naszych ojców. Całą swoją osobowością zapisał się
Pan w historii naszej śląskiej ziemi i w sercach jej
mieszkańców.

Helena Rogacka, Wójt Gminy Chrząstowice

Pożegnanie śp. Konrada Mientusa.

Odszedł Konrad Mientus, założyciel, kustosz
i wieloletni opiekun Regionalnej Izby Śląskiej
w Dańcu. Chodzące kompendium wiedzy o naszej
gminie i jej okolicach. Wielki miłośnik regionalizmu i wszystkiego co związane z przeszłością.
Z pasją opisywał historie naszych wsi, a najbardziej ukochanego Dańca. Swoją wiedzę zawarł w

książkach m.in. „Róże bez kolców. Mój Daniec”,
„Śląskie okruszyny”, „Na 700-lecie parafii raszowskiej – krótki zarys jej dziejów”, „Strażacka Izba
Muzealna w Dańcu”, „250 lat Huty Małapanew”
oraz niezliczonych artykułach zamieszczanych w
„Informatorze Gminy Chrząstowice”. Godzinami
opowiadał o dawnych obrzędach, zanikających tradycjach, zawodach, wyjaśniał przeznaczenie dawnych przedmiotów, bo były warte zachowania i
opowiadania o nich. Swoją niezwykłą kolekcję
umieścił na poddaszu danieckiego klubu nadając
temu miejscu nazwę „Izba Muzealna”. Często powtarzał słowa swojej żony: „gdybyś tyle czasu poświęcał dla domu, co poświęcasz swojej pasji, to
byśmy mieli złote klamki”. „Złotych klamek” nie
miał, ale wiedzę o regionie — wielką.
Agnieszka Król, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Pan Konrad Mientus pisał do naszego
„Informatora” regularnie. Oddając teksty zawsze
prosił o poprawienie błędów i z niecierpliwością
oczekiwał kolejnego wydania. Niemal natychmiast
po napisaniu tekstu pytał, czy może pisać kolejne,
kiedy otrzymał twierdzącą odpowiedź, kolejnego
dnia dzwonił, aby pochwalić się, że ma pomysł na
temat a nawet napisał już prawie całe opowiadanie.
Przed śmiercią dostarczył nam dwa teksty do
pierwszego w tym roku numeru naszego kwartalnika i przy okazji napisał tekst pt. „Ostatnia godzina”
związany z umieraniem i kresem ludzkiego życia.
Od razu zaznaczył, że ma on się znaleźć w listopadowym numerze. Często dzwonił aby porozmawiać, zawsze był ciekawy, co słychać w urzędzie.
Często żartowaliśmy, że dzwoni, żeby sprawdzić,
czy przychodzimy punktualnie do pracy, bo telefon
na biurku rozbrzmiewał równo o 7.30. Kiedy przychodziliśmy po wolnym weekendzie witał nas słowami „i znów was tak długo nie było”.
Badanie historii Chrząstowickiej ziemi oraz
kolekcjonerstwo starych urządzeń i przedmiotów,
czyli dwie pasje pana Konrada, nie pozwolą zapomnieć o tradycji naszych przodków, a niejako
„przy okazji” rozsławiają Gminę Chrząstowice.
Dzięki Niemu nauczyliśmy się doceniać to, czego
nikt nam nie zabierze, co jest nasze jedyne i niepowtarzalne – historię naszych ziem i tradycję. Dzięki
niemu pamięć o przodkach i tradycja w Gminie
Chrząstowice jest kultywowana i przechodzi z pokolenia na pokolenie. Za jego wiedzę i działalność
jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Będzie nam Go
brakowało.
Anna Kurc
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USTAWA ŚMIECIOWA
Od stycznia br. obowiązuje zmieniona ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
ustawa o odpadach. Zgodnie z jej założeniami
mieszkańcy gminy opłatę za wywóz śmieci będą
uiszczać na rzecz gminy, nie jak dotąd – prywatnej
firmy. Do zadań gminy należy ustalenie kryteriów
na podstawie których wyznaczone zostaną stawki
za wywóz śmieci – może to być na przykład liczba
mieszkańców zamieszkująca określone gospodarstwo domowe bądź ilość zużytej przez gospodarstwo wody. Gmina z kolei zobowiązana jest wybrać drogą przetargu firmę, która na jej terenie będzie odpowiedzialna za wywóz odpadów zmieszanych komunalnych. Gmina ustalać będzie wysokość opłat za produkowane przez mieszkańców
śmieci. Opłaty te będą zróżnicowane – niższe stawki dla posesji zbierającej odpady w sposób selek-

tywny (segregowane), wyższe dla nieruchomości,
w której selektywna zbiórka nie jest prowadzana.
Obowiązkiem gminy jest utworzenie
„Rejestru działalności regulowanej”. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Chrząstowice jest
zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta
Gminy Chrząstowice. Wpis do rejestru oraz zmiany
wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Chrząstowice na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Rejestr w
naszej gminie został już utworzony. Dokonano także już pierwszego wpisu. Informacje na ten temat
na bieżąco ukazują się na stronie internetowej
www.chrzastowice.pl.
Anna Kurc

NAKAZ OGRANICZENIA SKŁADOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWANYCH
Jednym z najważniejszych założeń przyjętych w krajowym planie gospodarki odpadami komunalnymi jest sukcesywna redukcja odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (zgodnie z Dyrektywą 1999/31/EC z dnia
26 kwietnia 1999r. o składowaniu odpadów) do
poziomów:
- 75% w roku 2010 (w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r.) – poziom
osiągnięty,
- 50% w roku 2013 (w stosunku do ilości tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.),

- 35% w roku 2020 (w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r.).
Brak uzyskania poziomów redukcji związany
jest z nałożeniem kar na Gminy. Wobec powyższego w celu zinwentaryzowania ilości wytwarzanych
odpadów biodegradowalnych przygotowaliśmy dla
Państwa ankiety, które pozwolą nam zebrać wymagane dane. Ankiety dostępne są u sołtysów oraz w
pok. 13 tut. Urzędu Gminy.
Za wypełnienie ankiet o kompostowniach
przydomowych z góry dziękujemy.
Daria Pawlak

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 46
Od 7 grudnia 2011 r trwa „Rozbudowa drogi
krajowej nr 46 na odcinku Lędziny – Dębska Kuźnia od km 105+036 do km 108+884”. Zadanie realizowane przez firmę MEGABRUK z Kłobucka
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad – Oddział w Opolu ma zostać zakończone do dnia 31 sierpnia 2012 r. Realizacja zadania nie przewiduje zamykania drogi krajowej i kierowania objazdu przez wieś Chrząstowice ulicą
Ozimską lecz wprowadzenie ruchu wahadłowego.
Projekt rozbudowy przewiduje m.in. poszerzenie
jezdni, przebudowę skrzyżowań z ul. Kotorską i
Olimpijczyków, budowę chodników z kostki beto-

nowej i ciągów pieszo-jezdnych z nawierzchnią
bitumiczną. Obecnie trwa przebudowa mostu na
rzece Jemielnicy a projekt przewiduje budowę drugiego mostu dla ciągu pieszo – jezdnego obok mostu remontowanego. Mieszkańcy gminy znający jej
topografię będą zapewne korzystali z dojazdu do
Opola drogą powiatową nr 1711 przez Chrząstowice do Lędzin lub drogą powiatową nr 1714 przez
Falmirowice i dalej drogą krajową nr 94 przez
Grudzice. Objazdy te będą niedostępne dla samochodów ciężarowych, które poruszać się będą ruchem wahadłowym przebudowywaną drogą nr 46.
Jan Jakuczek

ORLIK W DEBSKIEJ KUŹNI
Zachęcamy do korzystania z Orlika w Dębskiej Kuźni. Szczegółowy harmonogram zajęć, wraz z godzinami otwarcia znajduje się na stronie internetowej www.chrzastowice.pl
styczeń-luty-marzec
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Z WIZYTĄ W KALETACH
delegacją parafian, rozpoczęli wizytę od złożenia
kwiatów na grobie śp. Ks. Pawła Rogowskiego.
Kolejnym punktem był koncert kolęd w kościele
św. Józefa. Najpiękniejsze kolędy oraz utwory
świąteczne i noworoczne zaprezentował chór Sonata z Kalet oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Chrząstowice. Występ zakończył się owacjami na
stojąco dla wykonawców. Po koncercie na delegację oraz występujących czekał poczęstunek oraz
zwiedzanie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.
Przypomnijmy, że delegację oraz Orkiestrę Dętą z
Kalet gościliśmy 20 listopada 2011 roku w Dębskiej Kuźni. O wizycie pisaliśmy w poprzednim
numerze informatora.

Delegacja z Gminy Chrząstowice przy grobie
ks. Pawła Rogowskiego

Delegacja z gminy Chrząstowice gościła 29
stycznia br. w Kaletach (woj. śląskie). Okazją do
wizyty była przypadająca 26 stycznia rocznica
śmierci pochodzącego z Dębskiej Kuźni ks. Pawła
Rogowskiego, długoletniego proboszcza parafii w
Kaletach-Jędrysku. Przedstawiciele Gminy Chrząstowice: Zastępca wójta Florian Ciecior, Sekretarz
Brygida Dulęba, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Elżbieta Kaliszan, Przewodniczący Rady Gminy Wilibald Niesłony, Wice
przewodniczący Rady Gminy Łukasz Nowak, Dyrektor ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni Krystyna Jakuczek, Wicedyrektor ZSP nr 3 Barbara Bartek oraz
proboszcz z Dębskiej Kuźni Rufin Grzesiek wraz z

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice
w Kaletach.
Anna Kurc

UDZIAŁ UCZNIÓW ZSP NR 3 W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
Gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni mają za sobą kolejne etapy konkursów
przedmiotowych .
Do etapów wojewódzkich dostali się gimnazjaliści:
- Lucinda Call (Wojewódzki Konkurs Polonistyczny, opiekun mgr J. Gawlyta)
- Jahn Juraschek (Wojewódzki Konkurs Języka
Niemieckiego, opiekun mgr A. Buhl)
- Rafał Matysek (Wojewódzki Konkurs Chemiczny, opiekun mgr B. Jędrysiak )
- Lucinda Call (Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, opiekun mgr M. ynior)
- Rafał Matysek (Wojewódzki Konkurs Fizyczny,
opiekun mgr T. Brzezina)
oraz uczniowie szkoły podstawowej :
- Joanna Kurc, Aaron Call, Julia Śmiechowska

(Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, opiekun
mgr K. Wałowska)
- Aaron Call (Wojewódzki Konkurs Matematyczny, opiekun mgr T. Szarek )
- Hanna Gromek, Aaron Call (Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, opiekun mgr M. Tynior)
- Aaron Call (Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy,
opiekun mgr J. Bednarska-Palej) .
Laureatką Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej została Agnieszka Mazur, uczennica pana
mgr M. Hennka .
Powyższe wyniki świadczą o tym że uczniowie Zespołu wykazują się dużą wiedzą, którą potrafią wykorzystać, stając w konkursowe szranki .
Wszystkim konkursowiczom serdecznie gratulujemy i będziemy im kibicować w niełatwych
etapach wojewódzkich.

styczeń-luty-marzec
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PROJEKT RADOSNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KLASACH I-III

Nazwa i numer Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty.
Numer i nazwa Poddziałania: Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług.
Numer projektu: POKL.09.01.02-16-052/11
Tytuł projektu: Radosna szkoła podstawowa w
klasach I-III
Od 2 stycznia 2012 roku we wszystkich szkołach
podstawowych z terenu gminy Chrząstowice realizowany jest projekt pn. Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III.
Zaplanowane zostały następujące zajęcia dla dzieci:
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
czytanie ze zrozumieniem, techniki czytania z inf.
Wykorzystywanie w praktyce oraz formułowanie
wypowiedzi pisemnej – 248 godzin, wyrównanie
szans z j. angielskiego lub j. niemieckiego – 155
godzin, poruszanie się w przestrzeni i środowisku,
koordynacja ruchowa, podnoszenie kondycji fizycznej i zapobieganie wad postawy – 62 godziny,
wyrównanie szans przez matematykę, wspieranie
logicznego myślenia – 31 godzin.
Doradztwo
i
opieka
pedagogicznopsychologiczna: pomoc logopedyczna — 111 godzin, terapia pedagogiczno - psychologiczna – 101
godzin, zajęcia socjoterapeutyczne – 65 godzin.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:
spotkanie z j. angielskim w życiu codziennym –
146 godzin, ICT uczymy się, komunikujemy się,
dokumentujemy wytwory naszych prac – 164 godziny, rozwój przez logiczne gry matematyczne –
115 godzin, poznajemy środowisko i jego mechanizmy – 31 godzin.
W przedmiotowym projekcie uczestnikami są dzieci z klas I-III i w podziale na szkoły liczba uczestników przedstawia się następująco:
PSP Chrząstowice: 40 dzieci: 15 dziewcząt, 25

chłopców,
PSP Dębie: 25 dzieci: 12 dziewcząt, 13 chłopców,
PSP Daniec: 21 uczniów: 14 dziewcząt, 7 chłopców,
PSP Dębska Kuźnia: 47 uczniów: 27 dziewcząt, 20
chłopców.
Ogółem: dziewcząt: 68, chłopców: 65.Razem 133
uczniów klas I-III.
W ramach projektu Radosna szkoła podstawowa w
klasach I-III został zakupiony sprzęt multimedialny
dla każdej szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach:
drukarka HP Color Laser Jet CP2025n, zestaw nagłośnieniowy LDM PSS 250 BRK
Wartość zakupu: 4 634,64 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu: drukarka HP Color Laser Jet
CP2025n, dyktafon cyfrowy Olympus VN-7700,
komputer PC Alfa E3400W7P250 wraz z oprogramowaniem, monitor Philips15,6” LCD LED 166V3LSB/00 DVI czarny
Wartość zakupu: 4 544,85 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni:
kamera cyfrowa JVC GZ-HM440 AEU, komputer
PC Alfa E3400W7P250 wraz z oprogramowaniem,
monitor Philips15,6 LCDLED166V3LSB/00 DVI
czarny, dyktafon cyfrowy Olympus VN-7700
Wartość zakupu: 3 966,75 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dańcu: aparat
fotograficzny Panasonic DMC-FZ48 czarny, komputer PC Alfa E3400W7P250 wraz z oprogramowaniem, monitor Philips15,6 LCDLED166V3LSB/00 DVI czarny
Wartość zakupu: 4 065,15 zł
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w każdej szkole kącika „Radosna szkoła” o wartości 2.500 zł dla każdej
jednostki. Zostały również zakupione materiały
wspomagające prowadzone zajęcia w kwocie 600
zł dla każdej szkoły.
Łączna wartość projektu wynikająca z zawartej
umowy: 195 061,97 zł
Projekt trwa od 2 stycznia do 31 grudnia
2012 roku, bez realizacji w miesiącach letnich.

styczeń-luty-marzec
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BOGATA OFERTA PRZEDSZKOLA W CHRZĄSTOWICACH
Właściwe warunki rozwoju naszego przedszkola: nowoczesne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne, bogata oferta zajęć stymulujących rozwój, smaczne i zdrowe posiłki, fachowa kadra pedagogiczna, przyjazne otoczenie i partnerskie relacje sprawiają, że dziecko szybko przystosowuje się
do nowego środowiska bez niepotrzebnego lęku
i stresu, w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości
oraz zdrowego stylu życia. Bezpieczny i przyjazny
pobyt dziecka w przedszkolu zapewniamy również
przez właściwie opracowany rozkład dnia uwzględniający wyposażenie dzieci w kompetencje umożliwiające: funkcjonowanie w grupie społecznej na
zasadach równego prawa; realizowanie dziecięcych
zainteresowań i uzdolnień; tworzenie szans na osiąganie sukcesu każdego dziecka niezależnie od poziomu rozwoju; naukę języków obcych; nabywanie
gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Szukając racjonalnych sposobów wspomagających realizację naszej misji stosujemy aktywne
metody wspomagające rozwój dzieci, dzięki czemu
oferta edukacyjna jest atrakcyjna, co znajduje potwierdzenie w wysokiej ocenie przeprowadzonej
w październiku i listopadzie 2011 r. ewaluacji
zewnętrznej przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
Szczególne uznanie uzyskał projekt innowacyjny
z zakresu zmian nawyków żywieniowych.
Wiele schorzeń, nazywanych chorobami
cywilizacyjnymi,
związanych
jest
ściśle
z niewłaściwym stylem życia, stresem dnia codziennego, wieloma problemami, które nas nurtują,
brakiem dostatecznej ilości ruchu na świeżym powietrzu i wadliwym odżywianiem. Przekarmianie,
a jednocześnie niedożywienie na skutek spożywania nadmiernej ilości pokarmów pozbawionych odpowiedniej informacji biologicznej, wyjałowionych,
wielokrotnie
przetworzonych
i naszpikowanych konserwantami oraz innymi
szkodliwymi dodatkami powoduje nieustanne
zwiększanie toksycznych złogów w naszych organizmach. Poszukując niekonwencjonalnych sposobów realizacji tak ważnego zadania zetknęliśmy się
z wieloma specjalistami z zakresu naturoterapii

i makrobiotyki, którzy preferują styl życia zgodny
z naturą. Korzystając z ich wiedzy i doświadczeń
poczyniliśmy pierwszy, ale bardzo ważny krok
w kierunku zmian żywieniowych, poprzez między
innymi: eliminowanie słodyczy, ograniczenie używania cukru, słodzenie napojów miodem, podawanie dużej ilości warzyw i owoców, eliminowanie
przypraw z zawartością glutaminianu sodu i innych
ulepszaczy; stosowanie naturalnych przypraw; eliminowanie margaryny i zastępowanie jej olejami
roślinnymi, podawanie pełnoziarnistego pieczywa
ciemnego, pieczonego na naturalnym zakwasie,
podawanie past z sera białego i ryb (zrobionych
przez kuchnię) z dodatkiem ziół i naturalnych przypraw, podawanie dużej ilości ryb, podawanie
wszelkiego rodzaju kasz i ryżu - dzikiego
(gotowanie bez folii) oraz podawanie obiadu w II
fazach: o godzinie 12.00 - drugie danie natomiast
około godziny 14.00 - zupa.
Równolegle do wprowadzanych zmian trwają
szkolenia podnoszące świadomość i umiejętności
personelu, zmierzające do opracowania autorskiej
książki kucharskiej.
Mając na względzie zdrowie naszych pociech, chcemy wspólnie z rodzicami świadomie
zmieniać nasze działania, aby uodpornić i wzmocnić młode organizmy, co zapewne zaprocentuje
w przyszłości.

Helena Staniszewska, Anna Imiełowska

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 5 – I 6-LETNICH
Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl uruchomiona została podstrona
„Sześciolatek w szkole” http://www.ore.edu.pl. Bezposredni link do strony znajduje się na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce „Oświata”. Zamieszczone tam materiały mogą być pomocne w
podjęciu decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka. Zachęcamy do odwiedzania strony.
styczeń-luty-marzec
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HISTORIA LOKALNA W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych niedzielnych spotkaniach w ramach projektu
„Historia lokalna na podstawie wybranych powiatów, miast i gmin”. Zachęcam do wygospodarowania czasu i poznawanie historii wybitnych osobowości z naszej gminy. W tym roku będziemy kontynuować temat
„Wyjątkowi ludzie z gminy Chrząstowice”. Przedstawimy m.in. historię rodziny Nicolasa Krech – nadleśniczego z Dębia, sylwetkę Marii Rosarii Golsch – zakonnicy z Dańca i wiele innych. Najbliższe spotkanie
„Słynni kolarze wywodzący się z gminy Chrząstowice odbędzie się w Dębiu, 22 kwietnia o godz. 16.00.
Projekt realizowany jest z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Szczegółowe informacje o spotkaniach znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Gminy i biblioteki a przed każdym spotkaniem – na plakatach.
Agnieszka Król, Koordynator projektu

BABSKI COMBER W SUCHYM BORZE
11 lutego w Suchym Borze
wieczór należał do kobiet. Po raz
pierwszy odbył się tam Babski
Comber. Trzydzieści dwie Panie
przebrane za rożne postaci, m.in.
piratka, wróżka, czerwony kapturek, uczennica, cyganka czarownica i wiele innych bawiło się do
późnej nocy. Nie zabrakło dobrej
zabawy i ciekawych konkursów.
Oprawę muzyczną zapewnił dj
Rudy. Panie tak świetnie się bawiły, że już teraz zapowiadają, że
powtórzą imprezę w przyszłym
roku.
Dawid Ozimek

MŁODZI KARATECY Z GMINY CHRZĄSTOWICE
Miło nam przedstawić i poinformować o sukcesach kolejnych chrząstowickich karateków. Rafał Talaga oraz jego brat
Michał trenują w klubie „Nidan Zawadzkie”; Rafał od czterech
lat, Michał od niespełna roku, bo zaczął we wrześniu 2011 roku.
Na swym koncie mają pierwsze sukcesy. Michał, choć trenuje
od niedawna, zajął I miejsce w konkurencji sprawnościowej w
XIV Turnieju Mikołajkowym w Zawadzkiem. Rafał z racji tego, że trenuje dłużej, osiągnięć ma więcej. Zdobył II miejsce
w VI Międzynarodowym Shindo Cup w Cieszynie, III miejsce
w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach MłoMichał Talaga (w środku).
dzików we Wrocławiu, III miejsce w Turnieju Gór Opawskich w Prudniku,
II miejsce w kata drużynowym w International Karate Grand
Prix w Bielsku Białej, II miejsce w kumite oraz kata drużynowym w European Cuprum Cup in Karate w Legnicy oraz
I miejsce w kata i trzecie miejsce w kumite w XIV Turnieju
Mikołajkowym w Zawadzkiem. Rafał został również powołany do Kadry Opolszczyzny na rok 2012. Braciom gratulujemy dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za dalsze. Powodzenia.
Anna Kurc
Rafał Talaga (pierwszy z lewej)
styczeń-luty-marzec
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BAL CHARYTATYWNY W SUCHYM BORZE
14 stycznia br. odbył się karnawałowy bal charytatywny zorganizowany przez pracowników i rodziców dzieci z przedszkola w Suchym Borze. Celem balu było zebranie środków finansowych na realizację
potrzeb placówki, a także integracja rodziców oraz chęć wspólnej zabawy. Impreza odbyła się w Ośrodku
Wypoczynkowym w Suchym Borze. Przy dobrej muzyce oraz suto zastawionych stołach bawiło się dwadzieścia par. Cel balu zachęcił jego uczestników do wzięcia udziału w licznych konkursach, które przygotowały panie Linda Gnacy i Liliana Wicher.
Zabawa nie miała końca, goście bawili się do „białego rana”. Organizatorzy mają nadzieję, że znajdzie się dla niej stałe miejsce w kalendarzu imprez przedszkola. W przyszłym roku planują bal kostiumowy, na który zapraszają już teraz wszystkich mieszkańców gminy.

Joanna Krakowiak

WALENTYNKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW W PSP DĘBIE
14 lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu odbyła się zabawa karnawałowowalentynkowa. Wszystkim bawiącym się przygrywał profesjonalny zespół muzyczny z opolskiej
filharmonii. Przeprowadzone były konkursy, w
których uczniowie chętnie uczestniczyli. Przygotowano również
karaoke. Podczas balu została
doręczona poczta walentynkowa. Zabawa była przednia.
Uczniowie wraz z nauczycielami świetnie się bawili.

Róża Staffa

BAL KARNAWAŁOWY W DAŃCU
15 lutego br. ZSP Nr 1 w Dańcu przy współudziale
Rady Rodziców zorganizował Wielki Bal Karnawałowy
dla wszystkich chętnych dzieci. Do tańca przygrywał zespół muzyczny TRIO z Raszowej. Na parkiecie królowały
księżniczki, kowboje oraz zwierzątka przeróżnej maści.
Był też Czerwony Kapturek, pajacyk, pszczółka i Pipi.
Wszystkie dzieciaki świetnie się bawiły. Każdy otrzymał
słodki poczęstunek i
napoje.
Można było
kupić
tosty, a rodziców zaprosiliśmy na kawę. Pomysłowość
mam i dzieciaków w doborze stroju została nagrodzona:
wszyscy przebierańcy otrzymali upominki. Zabawa była
przednia, a szalejąca na dworze śnieżyca nie zniechęciła
nikogo. Uczestnicy balu mieli od 2 lat wzwyż. Bawiły się
nie tylko dzieci ale także rodzice. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych za rok.

Jolanta Jokiel

styczeń-luty-marzec
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ŚWIĘTO PAŃ W DĘBIU...
Z okazji Dnia Kobiet Panie z Dębia zaproszone zostały do Klubu Wiejskiego na wspólne
świętowanie. Spotkanie miało miejsce 11 marca
br., a zorganizowało je Koło DFK Dębie. Tradycyjnie na początku odśpiewano „Sto lat” na cześć Pań
i wzniesiono toast szampanem. Głównym punktem

Więcej zdjęć z imprezy: www.debie.pl

programu był występ
znanego m.in. z telewizyjnego
programu
„Nauka jazdy” kabaretu
Grzegorza
Stasiaka.
Dzięki niemu Panie
miały niepowtarzalną
okazję poznać swój oryginalny horoskop, a także poznać nowe znaczeGrzegorz Stasiak.
nie niektórych znaków
drogowych - oczywiście wszystko to z przymrużeniem oka. Poczęstunek, wspólne rozmowy i śpiew
oraz solidna dawka śmiechu zapewniły udany sobotni wieczór. Na zakończenie każda z Pań otrzymała słodki upominek.
Wszystkim Paniom z Gminy Chrząstowice
składamy najserdeczniejsze życzenia, oby takich
pięknych i świątecznych dni, jak przypadający 8
marca Dzień Kobiet, było jak najwięcej.

Anna Kurc

… W NIWKACH ...
11 marca br. Rada Sołecka Niwek zaprosiła wszystkie Panie na
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Ten „babski wieczór” rozpoczął się miłym
akcentem – serdecznymi
życzeniami. Podwójne święto
miała Pani sołtys, Teresa Pasoń, ponieważ 11 marca przypada Dzień Sołtysa.
Specjalnie dla niej chórem odśpiewano „Sto lat”.
Spotkanie należy zaliczyć do udanych. Pyszne ciastka, kawa i lampka wina umilały „klachanie’ starszym i młodszym , licznie przybyłym, mieszkankom
Niwek. Dziękujemy!
Więcej zdjęć: www.chrzastowice.pl Danuta Pawliszyn

… I W LĘDZINACH
W Lędzinach Panie również świętowały 11 marca. Z okazji
Dnia Kobiet w Świetlicy Wiejskiej odbyło się okolicznościowe
spotkanie a towarzyszyła mu muzyka p. Palta, do której Panie chętnie śpiewały. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze. Organizatorzy zadbali o kawę oraz słodki poczęstunek. Dodatkowo,
wszystkie Panie miały okazję obejrzeć kolekcję zdjęć z wodzenia
niedźwiedzia w Lędzinach z ostatnich lat autorstwa Henryka Hyli.
Organizatorem spotkania była Rada Sołecka.
Irena Gondro

styczeń-luty-marzec
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BIAŁA ZIMA — FERIE W ZSP NR 1 W DAŃCU
Tegoroczne ferie zimowe w ZSP nr 1 w Dańcu upłynęły pod znakiem wyjazdów i wycieczek. Rekreacja, zabawa, przygoda i turystyka to atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Podczas dni wolnych od zajęć
lekcyjnych wyprawy do kina oraz wycieczki do ciekawych miejsc cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Dzieci realizowały swoje marzenia, integrowały się z grupą, nie nudziły się, w miłej i wesołej atmosferze spędzały wolny czas. Najbardziej podobał się dzieciom film „Alvin i wiewiórki”. Obejrzało
go 58 uczniów z naszej szkoły. Niezapomniane wrażenia pozostały po wyjeździe na basen w Krapkowicach i kręgielnię w Myślinie,
gdzie uczniowie wspaniale się
bawili walcząc o uzyskanie jak
największej liczby punktów.
Dzieci uczyły się również jazdy na łyżwach, co sprawiało
im
ogromną
satysfakcję.
Uczniowie klas młodszych bawili się w Smoczej Jamie w
Opolu, gdzie szaleństwom
i zabawom nie było końca.
Uczniowie ZSP nr 1 w Dańcu
okres ferii wspominają jako
czas aktywnego wypoczynku i
dziękują Urzędowi Gminy w
Chrząstowicach za udostępnienie gimbusa i dofinansowanie
wyjazdów.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu na lodowisko.

Klaudia Ponza

NOWINY BIBLIOTECZNE
Zima i niedogodne warunki na drogach już za
nami. Dni i godziny otwarcia naszych bibliotek nie
uległy zmianie, tak więc zapraszamy po ciekawą
lekturę.
W ostatnim czasie wzbogaciliśmy nasz księgozbiór m.in. o następujące książki: „Cesarz Nihon
-Ja” t.10 serii „Zwiadowcy”, „Niepokój” - kontynuacja „Drżenia”, „Dziedzictwo” t.2 z serii „Eragon”,
„Dziewczynka w zielonym sweterku. W ciemności”,
„Krioterapia. To warto wiedzieć”, „Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu”. Wiele innych, nie wymienionych tutaj książek znajdziecie państwo w naszych
bibliotekach. Zachęcam do zaglądania na nasza
stronę
internetową
–
www.bibliotekachrzastowice.pl, oraz czynnego włączenia się do
tworzenia zakładek: „ Polecam do przeczytania” i
„Propozycje do uzupełnienia księgozbioru”.
Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, potwierdzeniem tych słów niech będzie zaproszenie skierowane przez filię biblioteczną dla dzieci w Suchym Borze na sobotnie popołudnia z grami
planszowymi.

W ostatnim czasie biblioteka i jej filie zostały
wyposażone w elektroniczny, zintegrowany system
biblioteczny MAK+. Do tej pory tylko biblioteka w
Chrząstowicach posiadała moduł katalogowania w
systemie bibliotecznym SOWA. System MAK+
umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników biblioteki, rejestracje wypożyczeń i prowadzenie statystyki bibliotecznej we wszystkich naszych placówkach. Zakładamy, że do końca roku wprowadzimy nasze księgozbiory do systemu i będziemy mogli na naszej
stronie internetowej zamieścić katalog on-line naszych zasobów. Zastosowanie systemu MAK+
w naszych placówkach, nie oznacza od razu rewolucji w rejestracji czytelników i wypożyczeniach.
Te moduły programu będą systematycznie wprowadzane. W całej Polsce z systemu MAK+ korzysta 629 bibliotek, na Opolszczyźnie - 10. Zaletą
tego programu jest łatwość obsługi, cena, wielomodułowość oraz zastosowanie jego w filiach.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

styczeń-luty-marzec
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„OGRÓD BEZ TAJEMNIC W GMINIE CHRZĄSTOWICE”
wykonywali stroiki świąteczne oraz poznawali
sztukę ozdobnego pakowania prezentów. Na zakończenie kursu został opracowany projekt zagospodarowania rabat na placu zabaw w Chrząstowicach oraz na placu Ciolka. Roślinki zostaną posadzone, jak tylko zrobi się cieplej.

Projektowanie ogrodu — uczestnicy kursu na moment
zostali architektami.

Na przełomie roku 2011 i 2012 w Chrząstowicach odbył się kurs ogrodniczy organizowany
przez Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”.
Uczestniczyło w nim ok. 25 osób z całej gminy.
Zajęcia prowadzili: Sabina Wollny —właścicielka
firmy florystycznej, absolwentka studiów ogrodniczych oraz Tadeusz Faber - doktorat na wydziale
ogrodniczym AR w Krakowie. W ramach spotkań,
które odbywały się w każdy poniedziałek w Klubie
Samorządowym, uczestnicy dowiedzieli się jak formować krzewy i drzewa, jakie rośliny sadzić i w
jakich warunkach, czym zwalczać choroby drzew i
krzewów. Nawet, pomimo doskwierającego zimna,
odbyły się zajęcia terenowe, aby uczestnicy kursu
w praktyce dowiedzieli się jakich błędów nie popełniać przy obcinaniu drzew. W grudniu 2011 r. –
tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczestnicy

Prezent zapakowany przez jedną z uczestniczek kursu.
Pomysłowości ani talentu Paniom nie brakowało.

Projekt „Ogród bez tajemnic w gminie
Chrząstowice”, bo pod takim hasłem odbywał się
kurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Środki pozyskane były za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Więcej zdjęć na www.chrzastowice.pl.

Zajęcia z przycinania drzew odbyły się w terenie, mimo
siarczystego mrozu. Taka wiedza w praktyce na pewno się
przyda.
styczeń-luty-marzec
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WYRÓŻNIENIE DLA GMINY CHRZĄSTOWICE
31 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim
w Opolu wręczono wyróżnienia w konkursie
„Perły w koronie 2011”. Konkurs organizowany
b ył l at em 2011 roku prz ez port al
www.naszemiasto.pl i odbywał się pod patronatem
Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Gmina Chrząstowice zdobyła najwięcej głosów w
kategorii gmina z pomysłem na turystykę. Największą atrakcją turystyczną okazał się Zamek w
Mosznej, natomiast za największe wydarzenie sezonu uznano Międzynarodowy Turniej Rycerski w
Grodzie pod Byczyną. Internauci wybrali również
najciekawszy zabytek techniki – Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Wśród laureatów znalazły się
też: żeliwny most wiszący i Huta Małapanew – oba

obiekty z Ozimka; dawna Huta Andrzej w Zawadzkiem; XVI wieczna wieża wodna z Głogówka oraz
wiszący most kolejowy nad Osobłogą w gminie
Głogówek; wiadukt kolejowy w Nowej Cerekwi i
drewniano-gliniany spichlerz w Pilszczu – oba
obiekty z gminy Kietrz, Huta Kluczborska w Zagwiździu gm. Murów; dworzec kolejowy w Głubczycach. Wyróżnienie dla Gminy Chrząstowice z
rąk Barbary Kamińskiej, członkini Zarządu Województwa odebrała Wójt Gminy, Helena Rogacka.
Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się
podczas konferencji inaugurującej projekt zatytułowany „Badania ruchu turystycznego na pograniczu
polsko-czeskim”.
Anna Kurc

AWANS ZAWODOWY
Tomasz Wiśniewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach otrzymał 22 grudnia
2011 r. stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela oraz gratulacje otrzymał z rąk Heleny Rogackiej, wójt Gminy Chrząstowice, Elżbiety Kaliszan, kierownik Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji oraz Ireny Łysy-Cichon, dyrektor
PSP w Chrząstowicach. Wręczenie nominacji odbyło się w Urzędzie
Gminy Chrząstowice. Panu Tomaszowi życzymy wszelkiej pomyślności oraz sportowych sukcesów swoich wychowanków.
Anna Kurc

SUKCES UCZENNIC Z DAŃCA
Uczennice ZSP Nr 1 w Dańcu - Sara Lysek z kl. II i Stefania Bannert
z kl. VI (na zdjęciu) uczestniczyły w VI Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
"Śpiewajmy razem". Festiwal odbył się 15 marca br. a jego organizatorem
był Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu. Sara zaprezentowała piosenkę w języku niemieckim "Schnappi. Das kleine Krokodil"
z repertuaru Joy Gruttmann (III miejsce). Stefania zaśpiewała "My heart
will go on" - piosenkę Celine Dion znaną z filmu "Titanic" (II miejsce).
Gratulujemy!
Sylwia Ilnicka

REKRUTACJA DO PSP W DĘBIU
Warunki rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu
na rok szkolny 2012/2013
W roku szkolnym 2012/2013 planujemy otworzyć pierwszą klasę z programem nauczania w dwóch językach (polskim i niemieckim), liczącą maksymalnie 16 uczniów. Do klasy pierwszej zapisujemy dzieci urodzone w 2005 i 2006 roku. Zapisu można dokonać w sekretariacie Szkoły, codziennie w godz. 8.00 - 15.00.
Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów - od 1 marca 2012 r. do 15 kwietnia 2012 r. (karta zgłoszenia do szkoły
– do pobrania w sekretariacie Szkoły)
Etap II – ogłoszenie listy osób przyjętych – rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub
listownie
Bożena Styrczewska, Dyrektor PSP w Dębiu
styczeń-luty-marzec
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TRADYCJA WCIĄŻ ŻYWA
Zgodnie z tradycją, w okresie karnawału, nasze domostwa odwiedza Niedźwiedź ze swoją świtą. Taniec z Misiem wróży pomyślność w nowym
roku, a ubrudzenie szadzą przez kominiarza ma
przynieść szczęście. W Niwkach wodzenie niedźwiedzia odbyło się w sobotę, 21 stycznia. W korowodzie z Misiem uczestniczył m.in. ksiądz, leśniczy, lekarz, cyganka, policjant, na widok którego
drżeli wszyscy kierowcy oraz muzycy, którzy przygrywali mieszkańcom Niwek do tańca z niedźwiedziem. Imprezę zorganizowała Rada Sołecka.
Wodzenie niedźwiedzia w Dębiu.

Obrzęd wodzenia niedźwiedzia kończyła zabawa podczas której symbolicznie uśmiercono
symbolizującego wszelkie zło niedźwiedzia.

Wodzenie niedźwiedzia w Niwkach.

W sobotę, 4 lutego, korowód przebierańców
z misiem na czele odwiedzał mieszkańców Dańca,
Dębia i Dębskiej Kuźni. Mieszkańcy chętnie przyjmowali takich niezwykłych gości, a tańca z misiem
żaden gospodarz domu nie odmówił. Wśród przebierańców znaleźli się m.in. policjanci, wlepiający
zaskoczonym kierowcom fikcyjne mandaty, cyganki, leśniczy, diabeł, śmierć i lekarz, towarzyszyli
im muzykanci.

Wodzenie niedźwiedzia w Dańcu.

Wodzenie niedźwiedzia w Lędzinach.

Wodzenie niedźwiedzia w Dębskiej Kuźni.

W Lędzinach wodzenie niedźwiedzia odbyło
się 12 lutego. Miś i jego świta odwiedzili wszystkich mieszkańców, a potem bawili się z najmłodstyczeń-luty-marzec
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szymi w Świetlicy Wiejskiej. Organizatorzy wodzenie niedźwiedzia dziękują mieszkańcom Lędzin
za miłe przyjęcie i poczęstunek. Zebrane środki
zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Lędzinach.
Z kolei 18 lutego niedźwiedź wodzony był
przez ulice Suchego Boru. Miś i towarzyszący mu
przebierańcy oraz muzykanci odwiedzali mieszkańców sołectwa od samego rana. Tradycyjnie wodzeniem niedźwiedzia zajęli się suchoborscy strażacy oraz sołtys.
Członkom Rad Sołeckich, Strażakom, LZSom oraz wszystkim, którzy włączają się w organizację wodzenia niedźwiedzia w naszych sołectwach bardzo dziękujemy za kultywowanie tradycji, zaś mieszkańcom naszej gminy - za serdeczne
przyjmowanie przebierańców.

Wodzenie niedźwiedzia w Suchym Borze.
Anna Kurc

MARSZ WALENTYNKOWY

Zwolenników nordic walking nie brakuje, w gminie są doskonałe warunki do uprawiania tego sportu.

II Marsz Walentynkowy odbył się 12 lutego
w Suchym Borze. Mimo siarczystego mrozu chętnych do spacerowania z kijkami nie zabrakło. Każdy z uczestników marszu otrzymał serduszko z logo marszu, a nad sołectwem unosił się lampion
w kształcie serca. Uroczystego otwarcia imprezy
dokonał Waldemar Pogrzeba, założyciel grupy
Nordic Walking Suchy Bór oraz Andrzej Nowak,
sołtys Suchego Boru. Na mecie marszu, czyli
w Falmirowicach, na walentynkowych kijkarzy
czekała gorąca kawa, herbata oraz ciasteczko.
Wszyscy, którzy pokonali trasę marszu otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo uczestnicy mieli
okazję poćwiczyć na świeżym powietrzu z instruktorem nordic walking Maciejem Gerlikiem. Organizatorem imprezy była Grupa Nordic Walking Suchy Bór.
Anna Kurc

NOWOROCZNE KONCERTY
CHRZĄSTOWICKIEJ ORKIESTRY
Na przełomie 2011 i 2012 roku Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice zagrała szereg
koncertów świątecznych i noworocznych. Występy
odbyły się m.in.. w kościołach w Chrząstowicach,
Dębskiej Kuźni, w Dańcu oraz w Kaletach.
Wszystkim organizatorom oraz gospodarzom koncertów dziękujemy za zaangażowanie. Muzykom
oraz dyrygentowi-Jackowi Zganiaczowi dziękujemy za piękne wrażenia artystyczne i życzymy wielu muzycznych sukcesów w nowym roku działalności.
Anna Kurc

styczeń-luty-marzec
- 17 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

WIECZÓR KOLĘD W PRZEDSZKOLU W CHRZĄSTOWICACH
Rada Sołecka, rodzice, personel przedszkola,
chór i przedszkolaki kolędowali wspólnie w Chrząstowicach. Wieczór kolęd odbył się 1 lutego br.
Sala Publicznego Przedszkola, w której zorganizowano kolędowanie, rozbrzmiewała najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami. „Cicha noc”,
„Przybieżeli do Betlejem”, „Maleńka miłość”,
„Przekażmy sobie znak pokoju” i wiele innych
świątecznych pieśni zaprezentowano podczas uroczystości. Przedszkolaki wystawiły również jasełka. Kolędowanie zakończył poczęstunek dla występujących i zaproszonych gości, wśród których byli
m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy Chrząstowice:
wójt Helena Rogacka, zastępca wójta Florian Ciecior, skarbnik Teresa Krupska oraz Kierownik
ROKSiP Elżbieta Kaliszan. Wieczór kolęd w
chrząstowickim przedszkolu odbył się po raz drugi.

Kolędowały dzieci i dorośli. Na zdjęciu występ
przedstawicieli Rady Sołeckiej Chrząstowic.
Anna Kurc

KOLĘDOWANIE W SUCHYM BORZE
Po raz piąty mieszkańcy Suchego Boru spotkali się na wspólnym
kolędowaniu. 29 stycznia br. w świetlicy wiejskiej zabrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Przy akompaniamencie miejscowych muzyków kolędowali młodsi i starsi mieszkańcy sołectwa oraz księża – w sumie kilkadziesiąt osób, które odpowiedziało na zaproszenie sołtysa Andrzeja Nowaka. Przystrojona świetlica, poczęstunek, blask świec i piękne
kolędy pozwoliły wszystkim raz jeszcze poczuć świąteczną atmosferę.
Kolejna okazja do wspólnego kolędowania dopiero za rok.
Anna Kurc

PRZEGLĄD KOLĘD W SUCHYM BORZE
I Przegląd Kolęd w języku niemieckim w
Gminie Chrząstowice odbył się 6 stycznia br. w
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Suchym Borze. Przed publicznością zaprezentowała
się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice, Gryfne Dziołski z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, dzieci z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach,
duet Gabriela i Joanna Ciecior z Chrząstowic, Sabina Szczęsny z Chrząstowic oraz Paulina i Kasia
Warzecha z Suchego Boru. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się m.in. Peter Eck, konsul Republiki
Federalnej Niemiec w Opolu, Norbert Rasch, przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim, Helena
Rogacka, wójt gminy Chrząstowice oraz Florian
Ciecior, zastępca wójta gminy Chrząstowice. Na
zakończenie występujący oraz ich opiekunowie
otrzymali słodki upominek. Impreza została zorganizowana przez Koło DFK Suchy Bór przy wsparciu finansowym Ministerstwa Wewnętrznych RFN

za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Konsul Peter Eck chwalił uzdolnioną i muzykalną młodzież
z Gminy Chrząstowice i w imieniu organizatorów wręczył
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ŚWIETLICA WIEJSKA W LĘDZINACH

Z okazji świąt Bożego Narodzenia dzieci uczęszczające do
Świetlicy Wiejskiej w Lędzinach otrzymały paczki.

W ostatnich tygodniach adwentu świąteczna atmosfera zagościła w Świetlicy Wiejskiej w
Lędzinach. Dzieci miały okazję ubierać choinkę
oraz dekorować świątecznie świetlicę. Z zapałem
brały również udział w ozdabianiu świątecznych

pierników i ciasteczek. Wiele radości sprawiły
dzieciom również paczki świąteczne, jakie otrzymały dzięki uprzejmości Pani Wójt Gminy Chrząstowice i Rady Sołeckiej w Lędzinach.
Świetlica Wiejska w Lędzinach przy ulicy
Szkolnej 2 działa od kwietnia 2011 roku. Otwarta
jest dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w
godzinach 17.00-18.30 dla grupy młodszej oraz
18.30-20.00 dla grup starszych. Na chwilę obecną
uczęszcza do niej 17 osób.
Na terenie Świetlicy dzieci i młodzież mają
okazję uczestniczyć w grach i zabawach oraz zajęciach plastycznych. Mają również możliwość pograć w ping ponga i w piłkarzyki, które znajdują
się na wyposażeniu sali. Na prośbę dzieci są też
organizowane zajęcia z zakresu tematyki psychologicznej i edukacyjnej. Dzięki środkom pozyskiwanym z Urzędu Gminy oraz wsparciu Rady Sołeckiej Świetlica jest wyposażana również w gry
planszowe oraz inne zabawki.
Magdalena Gawrecka

UCZNIOWIE ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI NA JARMARKU W OPOLU
16 grudnia 2011 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni już po
raz drugi wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizowanym na Placu Katedralnym w
Opolu przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.
W przygotowania do tego przedsięwzięcia
zaangażowała się cała szkoła. Uczniowie klas gimnazjalnych, walcząc o punkty w programie „Ekstra
klasa” przygotowywali pierniki oraz kartki i stroiki
świąteczne, uczniowie szkoły podstawowej na lekcjach i z rodzicami w domach tworzyli okolicznościowe ozdoby, uczniowie, zaangażowani w działalność Koła Caritas i Koło Teatralne w języku niemieckim przygotowywali domowy makaron, smalec i pierniki. Dodatkowo uczniowie klasy II, V
i VI SP opracowywali na zajęciach koła teatralnego
scenariusz programu artystycznego w języku niemieckim o zakochanym Mikołaju, uczyli się tekstów, dobierali scenografię i ćwiczyli, ćwiczyli,
ćwiczyli…
W jarmarku wzięło udział 11 szkół z całego
województwa. Każda z nich przygotowała stoisko
ze świątecznymi ozdobami, a oprócz tego krótki
program artystyczny w języku niemieckim. W
wietrzny zimowy poranek wyruszyliśmy do Opola.

Handlując tym, co przygotowaliśmy, dawaliśmy z
siebie wszystko. Uczennice gimnazjum ułożyły
specjalnie na tę okazję krótką piosenkę i zaczepiając przechodzących ludzi, zachęcały do zakupu
pierniczków, śpiewając: „Pierniczki, pierniczki,
domowy smak, pierniczki kochane, każdy je zna. Na
święta, wigilię, na świąteczny stół, pierniczki kochane, pierniczki są tu…”
Również aktorzy, choć wiatr dął straszliwie,
dali z siebie wszystko i doskonale, jak prawdziwe
gwiazdy zagrali wesołe scenki przedstawiające perypetie zakochanego Weihnachtsmanna.
Nie udało nam się niestety stanąć na podium,
ale za to zdobyliśmy dyplom, zaprezentowaliśmy
naszą szkołę, wygraliśmy dla uczniów naszej szkoły czasopisma, książki i gry niemieckojęzyczne
oraz obrazkowy słownik języka niemieckiego
i uzbieraliśmy sporo pieniędzy dla potrzebujący
uczniów naszej szkoły, którym pomaga zespół CARITAS oraz na 3 odtwarzacze płyt CD, które już
służą nam na lekcjach języków obcych.
Wszystkim uczniom, rodzicom, dziadkom
i nauczycielom, którzy pomogli w realizacji projektu składamy serdeczne podziękowania, bo sami nie
bylibyśmy w stanie przygotować całego przedsięwzięcia w tak doskonały sposób.

styczeń-luty-marzec
- 19 -

Anna Buhl

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

ZIMOWE PROBLEMY Z SIECIAMI WODNO- KANALIZACYJNYMI
Ujemna temperatura powietrza powoduje
materiału w ciągu kilku dni. Oprócz zamarznięć
przemarzanie gruntu, a jeśli mrozy są silne i długoprzyłączy zamarzło również 60 przepompowni
trwałe, ścinają grunt do głębokości przekraczającej
przydomowych. Jak wynika z powyższego podjeden metr. Jak wynika z załączonej mapki gmina
ziemne instalacje wodne i kanalizacyjne należy
Chrząstowice znajduje się w II strefie przemarzania
układać głębiej niż wynosi głębokość przemarzania
co oznacza, że zmarzlina nie powinna przekroczyć
w danym rejonie. Na głębokość ułożenia sieci in1 m a urządzenia wodno – kanalizacyjne powinny
westorzy indywidualni nie mają wpływu, gdyż są
być ułożone poniżej 1,35 m pod powierzchnią zieone zazwyczaj już gotowe lub nad ich realizacją
mi. Głębokość przemarzania nie zależy jedynie od
czuwa inspektor nadzoru, dobrze natomiast zabezstrefy klimatycznej gdyż grunt przemarza głębiej w
pieczyć się przed skutkami kolejnych zim budując
miejscach, gdzie nie jest pokryty roślinnością, a
nowe przyłącza na głębokości poniżej 1,5 m a isttakże tam, gdzie często wieją silne wiatry. Istotne
niejące – ułożone zbyt płytko obniżyć do tego pojest także, czy przed nastaniem mrozów powierzchziomu.
nię przykrył śnieg. Silne
mrozy towarzyszące tegorocznej zimie rozpoczęły
się 25 stycznia 2012 r i
spowodowały konieczność
dokonania zmian w powyższej tabeli gdyż zmarzlina w niektórych miejscach naszej gminy sięgnęła głębokości nawet 135
cm. Na skutki trwającej
ponad 30 dni mroźnej i
bezśnieżnej zimy nie trzeba było długo czekać . Na
terenie Chrząstowic, Dańca, Dębskiej Kuźni, Falmirowic, Suchego Boru, Lędzin i Niwek zamarzło
łącznie ok. 40 przyłączy do
budynków mieszkalnych.
Postępująca zmarzlina wywołała pęknięcia sieci wo- Rys. 1. Głębokość przemarzania gruntu w strefach klimatycznych Polski i związana z tym
dociągowych w Dębskiej odpowiednia głębokość, na jakiej należy układać instalację wodnokanalizacyjną.
Kuźni (2), Chrząstowicach
(2), Falmirowicach (1) Dębiu (6), Niwkach (2) i
I strefa - głębokość przemarzania: 0,8 m, głęboDąbrowicach (1). Posesje zgłaszające brak wody
kość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej:
natychmiast zostały zaopatrzone w wodę pitną
1,1 m.
przez Urząd Gminy i strażaków OSP a Aqvador
II strefa - głębokość przemarzania: 1 m, głębokość
Sp. z o.o. codziennie w wyjątkowo trudnych waukładania instalacji wodno - kanalizacyjnej: 1,35
runkach walczyła z usuwaniem awarii. Zaopatrym.
wanie w wodę budynków w których zgłaszano jej
III strefa - głębokość przemarzania: 1,2 m, głębobrak trwało do końca przerw w jej dostawie. W
kość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej:
jednej tylko awarii na ulicy Działkowej w Niwkach
1,6 m.
wynajęta 18 tonowa koparka Liebherr904 wykuwaIV strefa - głębokość przemarzania: 1,4 m, głęboła otwór o głębokości 1,5 m przez 4 godziny. Wykość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej:
ciekająca godzinami woda wypłukała pod ziemią
1,85 m.
kanały do których wsypano dodatkowo kilka ton
Jan Jakuczek
styczeń-luty-marzec
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NASI JUBILACI
Pod koniec roku 2011 jubileusze 90 – tych urodzin obchodziły Panie Maria Kokot i Rozalia Fuhsy
z Chrząstowic.
W pierwszych miesiącach 2012 roku jubileusze urodzin obchodziły: Pani Stanisława Kuriata z Dębskiej Kuźni – 92 lata oraz Pani Hildegarda Sowiecka z Lędzin – 90 lat.
Jubileusze 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Adelajda i Reinhard May z Dębia
oraz Państwo Gertruda i Józef Reisig z Dębskiej Kuźni.
Spotkanie par małżeńskich odbędzie się tradycyjnie pod koniec roku 2012, aby mogły w nim uczestniczyć wszystkie pary, które obchodzą jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego w roku 2012 (a także w
latach poprzednich, jeżeli zawierały ślub poza USC Chrząstowice i wcześniej nie poinformowały tut. USC
o jubileuszu).
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha
i samych słonecznych dni.

P. Hildegarda Sowiecka

P. Maria Kokot

P. Rozalia Fuhsy

Wszystkich jubilatów, którzy nie zawierali związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Chrząstowicach, prosimy o powiadomienie o dacie swojego jubileuszu 50-lecia małżeństwa w danym roku
(a także, jeśli miał on miejsce w latach poprzednich) nr tel. 77-4219613, wew. 112 lub 102.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

NOWOROCZNE OGNISKO W NIWKACH
Było wesoło, uroczyście i serdecznie. Licznie przybyli
na ognisko noworoczne mieszkańcy Niwek i goście przy rozmowach i muzyce oczekiwali nadejścia Nowego Roku. Kiełbaski piekły się na ognisku, szampan chłodził się na mrozie.
O północy wystrzeliły petardy i korki od szampanów. Pod rozświetlonym kaskadami świateł niebem, wszyscy składali sobie
najlepsze życzenia na Nowy rok. Myślę, że takie sylwestrowe
spotkania organizować będziemy już co roku.
Danuta Pawliszyn

DZIEŃ SENIORA W DAŃCU
9 lutego br. w Klubie Wiejskim w Dańcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. Zaproszono nie tylko Babcie i Dziadków uczniów
naszej szkoły, ale również wszystkie osoby starsze i samotne. Jak co roku
spotkanie rozpoczęło się uroczystym obiadem z udziałem ks. Korneliusza
Wójcika. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Były wiersze,
piosenki, tańce, przedstawienie pt „Nawrócenie wnuczki” oraz scenki humorystyczne przedstawiające życie współczesnej śląskiej rodziny. Po występach dzieci zaproszono wszystkich dostojnych gości na słodki poczęstunek.
Atmosfera była wspaniała, były łzy wzruszenia, nie zabrakło życzeń i uścisków.
Danuta Podborączyńska
styczeń-luty-marzec
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Z KRONIK PANA KONRADA
Święto Matki Boskiej Gromnicznej
Dnia 2 lutego przypada Święto Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny - Matki Bożej Gromnicznej. Służebnica Maria, zgodnie ze starotestamentowymi zwyczajami, na dziedzińcu jerozolimskiej świątyni, ofiarowała swego Pierworodnego
Syna, przynosząc na znak tego dwie synogarlice.
Z tego czasu zachowały się słowa sędziwego Symeona: „Teraz o Panie według słowa Twego,
uwalniasz sługę Twego w pokoju, bo ujrzały już
oczy moje zbawienie Twoje, któreś zgotował wobec
wszystkich narodów…”
W tym dniu święci się wosk i świece, zwane gromnicami. Dawniej świece te produkowano
z wosku pszczelego. Płomień świecy od najdawniejszych czasów oświetlał kościoły. Do dziś świeci się świece przy ołtarzach. Świece otacza się
czcią i zawsze używa z powagą.
Ciepły płomień świecy w domu odgania
wszelkie zło i tworzy miłą atmosferę. Świeca towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Ze świecą
prowadzi się dziecko do chrztu, później do stołu
Pańskiego, do bierzmowania, świeca świeci Młodej
Pani przy ślubie. Po raz ostatni wciska się świecę

do stygnącej dłoni osoby umierającej. Świeca łagodzi i skraca konanie, a jeśli przypadnie Święto Matki Boskiej Gromnicznej w niedzielę, to świece te
mają dziesięciokrotnie większą moc.
Na wsi wierzy się w magiczną moc świecy,
która powstała z wosku, do którego domieszano
wszystkich zbóż i różnych ziół, poświęconych
uprzednio w kościele. Zapalona w czasie burzy
świeca chroni przed piorunami, ogniem, ulewą
i inną klęską.
U nas na Śląsku, a także i w innych regionach w święto Gromnicznej rozbiera się choinki
i betlejki w kościołach, po raz ostatni śpiewa się
kolędy.
W Gromnicę gaszą światła, by je o Michale
(19 października) znowu zapalić. Dawniej wierzono też, że dzieci urodzone w święto Matki Boskiej
Gromnicznej są jasnowidzami. Przepowiadano też
pogodę: „Na oczyszczenie Panny zbliża się koniec
sanny”, „Gdy na gromnice roztaje, rzadko będą
urodzaje”, „W gromnicę słońce robi pierwszy wielki skok”. Ludzie przepowiadają też: „Gromnice,
pół zimnice, pół chlebice, pół piwnice”.
Konrad Mientus

Mityczny instrument
Jest to dzwon w kościołach, w kapliczkach i
na słupach. Każdy z nas zna ten jego poufny
dźwięk dobrze. Jego dzwonienie to wołanie do modlitwy. Dzwon ogłasza życie człowieka od kołyski
do grobu. Raz radośnie, a raz smutno, przypominając: żywych wołaj, zmarłych opłakuj. Pierwsze
dzwony odlewane były u nas w klasztorach. Używano takich metali jak miedź, cyna, mosiądz i srebro. Także wielki zakład stali szlachetnej Huta Mała Panew odlewał kiedyś dzwony. Pierwszy – w
1821 roku dla kościoła ewangelickiego w Ozimku.
Z notatnika specjalisty od tych dzwonów w hucie –
Jana Goli, wyczytałem, że w latach 1984-1995 ulano tu 60 kompletów (jeden komplet to trzy dzwony). Rozeszły się one po kraju, ale część poszła na
eksport – na misje.
Największy dzwon w kraju to „Zygmunt”
na Wawelu. Odlany został w Norymbergii przez
odlewnika Johanna Becham w 1520 roku i waży 8
ton. Za nim idzie jasnogórska „Maria”, która też
ma 8 ton. Na świecie największym dzwonem jest
„Car Kołokoł”, waży 200 ton. Moskiewski odlew-

nik Iwan Motorin, ze swoim synem Michałem odlali go w 1735 roku. Dziś dzwon ten stoi ma granitowym postumencie na Kremlu.
Dzwony przybyły do nas ze wschodu –
Egiptu, Chin i Indii – gdzie znane były już od 5000
lat. W Europie rozchodziły się od siódmego stulecia. Według starych przekazów biskup Paulin sprowadził je 426 lat po Chrystusie. Każdy dzwon był
poświęcany a potem chrzczony. Nadawano im też
imiona, najczęściej ich fundatora albo też patrona
kościoła.
Niestety ostatnie dwie wojny światowe
dzwonów nie uszanowały. Tysiące wież kościelnych pozbawiono starych historycznych dzwonów.
Wojna potrzebowała ich do produkcji granatów.
Podczas pierwszej tej wojny poszły raszowskie
dzwony. Było też i tak. W Schodni koło Ozimka
wisiał piękny dzwon na słupie i też musiał być oddany. Kiedy po niego przyjechano, dzwonu już nie
było. Zapytano więc właściciela, ten odpowiedział,
że być może ktoś go ukradł. Wszystko wyszło na
jaw już po wojnie. Okazało się, że właściciel pota-
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jemnie zdjął dzwon i zakopał go w gnoju. Ten historyczny dzwon z 1700 roku dziś można oglądać
w Schodni. Kiedy druga wojna się zakończyła na
cmentarzu dzwonów w Hamburgu znajdowało się
dziesięć tysięcy dzwonów. Wiele z nich wróciło
tam, skąd przyszło.
Było lato, rok 1945 roku. Byłem wówczas
w amerykańskiej niewoli w Le Havre w Camp Philipp Morris we Francji. Tam się zmieniła armata w
dzwon. Stał tam w obozie i duży namiot, który służył jako kościół, dzwonem był zamek z armaty.

Raz ksiądz katolicki, a raz pastor ewangelicki bił
młotkiem po tym zamku zwołując wiernych do nabożeństwa. Pasują tu doskonale słowa proroka Izajasza „Przekłują swoje miecze na pługi”.
Kiedy w Dańcu ks. Hubert Szdzuy przemienił starą szkołę na kościół w 1982 roku, zawisły
tam trzy dzwony z Huty Mała Panew: „Sankt Josef” HM, AD 1982, 400 kg, „Santa Maria” AD 1982, 350 kg, „COR Jezu”HM, 1982, 300 kg. Formował i ulał te dzwony mieszkaniec Dańca, dziś emeryt – Norbert Kochanek.

Konrad Mientus

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWODÓW OSOBISTYCH
Nowe dowody osobiste wydawane od 2001r. posiadają termin ważności – 10-letni dla osób dorosłych, 5-letni dla osób, które były niepełnoletnie w chwili otrzymywania dowodu.
Sprawdźmy więc, kiedy upływa termin ważności naszego dowodu osobistego (data ważności
umieszczona jest w prawym dolnym rogu dokumentu).
Aby nie pozostać bez ważnego dokumentu, wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego najlepiej
złożyć około miesiąca przed upływem ważności dowodu osobistego.
Wszelkie informacje nt. dowodów osobistych: Urząd Gminy Chrząstowice, pok. 8, Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, tel. 77/4219613.
Uwaga – osoby, które w chwili otrzymywania dowodu ukończyły 65 lat, mają dowody osobiste ważne bezterminowo (w prawym dolnym rogu dokumentu widnieje napis NIEOZNACZONY), co oznacza, że
te osoby nie muszą wymieniać dokumentu z powodu upływu jego ważności.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

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.
styczeń-luty-marzec
- 23 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

ZAKŁAD HYDRAULICZNY
Polecamy swoje usługi:

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Helena Waroch

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

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!!!
ZAPRASZAMY

MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE
Anna Rychlikowska
Profesjonalne 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
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

Biuro Rachunkowe
Agnieszka Karasiewicz

TAŃCOMANIA

Falmirowice, ul. Wiejska 63
tel. kom. 603 47 37 98

tel. kom. 695-607-393
tancomania@wp.pl

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa
małych i średnich firm:

► kursy

tańca towarzyskiego
dla młodzieży i dorosłych
► zajęcia taneczne z elementami
jazzu, hip hopu, baletu dla
młodzieży i dorosłych
► salsa solo dla pań
► pierwszy taniec weselny
– choreografia, dobór muzyki

- 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

Zajęcia odbywają się
w Klubie Samorządowym
w Chrząstowicach

sprawozdań finansowych
- sporządzanie rozliczeń rocznych

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
styczeń-luty-marzec
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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 plecy. 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”

styczeń-luty-marzec
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