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Najlepsze życzenia 

 z okazji zawarcia związku małżeńskiego 

Agnieszce Buhl i Michałowi Sawlik 

składają 

Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice 

Drodzy Państwo Młodzi!  

Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie.  

Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,  

otoczeni ludźmi, których kochacie.  

Obdarzajcie się nawzajem nadzieją,  

miłością i radością! 
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HEIMATTREFFEN W DAŃCU 

„Daniec wczoraj i dziś – Heimattreffen‖ – pod ta-

kim hasłem w dniach 22-24 lipca 2011 r. odbył się 

festyn letni w Dańcu. Świętowanie rozpoczęły 

dzieci i młodzież – w piątek przygotowano dla nich 

konkursy, zabawy oraz dyskotekę. Sobota upłynęła 

pod znakiem gminnych zawodów sportowo-

pożarniczych. Wieczorem dobry humor zapewnił 

kabaret Bruno, zaśpiewała Marta Gramza i zatań-

czyły dzieci z zespołów Flesz i Mini Flesz. Następ-

nie wszyscy bawili się w rytmach przygrywanych 

przez zespoły Paradox oraz Hollidays. W trakcie 

zabawy odbył się pokaz tańca w wykonaniu grupy 

„Hałas‖, który rozpalił serca przede wszystkim mę-

skiej części publiczności. W niedzielę swój premie-

rowy występ miał Zespół Wokalny Mniejszości 

Niemieckiej z Dańca, który wystąpił po zaledwie 

dwumiesięcznych przygotowaniach i zdobył grom-

kie brawa, nie tylko za odwagę, ale także za po-

ziom umiejętności wokalnych, jakie zaprezentował. 

Następnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Chrząstowice. Po części muzycznej nastąpi-

ła część taneczna – zaprezentowały się zespoły Wal

-Nak oraz Hałas. Potem na scenie zagościły roz-

śpiewane Kosorowiczanki, które przypomniały 

wszystkim dawne ludowe piosenki. O osiemnastej 

wystąpiła gwiazda wieczoru – niemiecki piosen-

karz Georg Wind, który swoimi piosenkami rozru-

szał wszystkich obecnych na festynie gości. Po nim 

wystąpiły „Suskie Skowronki‖. Festyn zakończyła 

zabawa taneczna z zespołami Sherwood i Heaven. 

Atrakcji podczas festynu nie zabrakło dla nikogo. 

Organizatorzy zadbali o bogato zaopatrzone stoiska 

gastronomiczne. Oprócz występów artystycznych 

odbył się pokaz ratownictwa drogowego w wyko-

naniu OSP Schodnia, mecz piłkarski pomiędzy by-

łymi i obecnymi mieszkańcami Dańca. Chętni mo-

gli przejechać się bryczką i odwiedzić Regionalną 

Izbę Śląską w Dańcu, po której oprowadzał jej     

kustosz, Konrad Mientus. Imprezę zorganizowała 

Rada Sołecka, Koło Mniejszości Niemieckiej           

z Dańca oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 
Anna Kurc 

Niemiecki piosenkarz Georg Wind rozbawił publiczność .          

Podczas festynu zadebiutował Zespół Wokalny Mniejszości 

Niemieckiej z Dańca. 

Występ grupy tanecznej „Hałas”. 

Pokaz ratownictwa drogowego cieszył się  

dużym zainteresowaniem. 
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W tym roku Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 23 lipca w Dańcu. Do rywalizacji przystąpi-

ło 19 drużyn z 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chrząstowice. Walczyły ze sobą             

w dwóch konkurencjach: w sztafecie oraz bojówce. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach: 

Harcerze-chłopcy: 
I miejsce – Daniec 

II miejsce – Chrząstowice 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – 

Dziewczyny: 
I miejsce – Suchy Bór 

II miejsce – Dębska Kuźnia 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - 

Chłopcy: 
I miejsce - Dębie 

II miejsce - Daniec 

III miejsce - Dębska Kuźnia 

IV miejsce - Chrząstowice 

Kobiety: 
I miejsce – Dębska Kuźnia 

II miejsce – Dębie 

III miejsce – Suchy Bór 

Seniorzy: 
I miejsce – Dębie – Seniorzy A 

II miejsce – Dębska Kuźnia 

III miejsce – Suchy Bór 

IV miejsce – Dębie – Seniorzy B 

V miejsce – Chrząstowice 

VI miejsce – Daniec 

Tradycyjnie już bez konkurencji wystar-

towały Panie z Dębia – Oldgirls oraz              

Panowie z Dębia –Oldboys.  

Puchar przechodni Komendanta Gminne-

go trafił do strażaków z OSP Dębie.       

Anna Kurc 

STRAŻACY RYWALIZOWALI ZE SOBĄ W DAŃCU 
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„TAK SIĘ BAWIĄ, TAK SIĘ BAWIĄ DAMBIKI” 

Anna Kurc 

 W dniach 13 - 15 sierpnia na placu przy Klu-

bie Wiejskim w Dębiu odbył się tradycyjny festyn 

letni. Świętowanie rozpoczęło się w sobotę zabawą 

taneczną z zespołem "Time". W niedzielę odbyły 

się występy artystyczne – wystąpiły zespoły: "Wal-

Nak", i "Krzanowiczanki" oraz "Młodzieżowa       

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice". Wieczorem 

odbyła się zabawa taneczna z zespołem "Bravo".  

 Z kolei w poniedziałek na boisku sportowym 

odbyły się „Mistrzostwa Dębia w Piłce Nożnej‖. 

Walczyły ze sobą cztery drużyny: Panny kontra 

Mężatki oraz Kawalerowie kontra Żonaci. Mecz 

Pań zakończył się wygraną Mężatek (1-0), siniaka-

mi na nogach i opuchniętymi palcami - tak zacięta 

była walka. Z kolei wśród Panów lepsi okazali się 

Kawalerowie pokonując Żonatych - 2-1. Po sporto-

wych emocjach przyszedł czas na biesiadę w ludo-

wych rytmach - wystąpiły "Dobrzenianki". Trzy-

dniowe święto zakończyła zabawa taneczna                 

z zespołem " Stelcon". Festyn zorganizowała Rada     

Sołecka wspólnie z OSP i DFK. 

Anna Kurc 

PODRÓŻOWALI ŚLADAMI HUTNICTWA I DINOZAURÓW 

 „Śladami 

hutnictwa i dino-

zaurów‖ wyruszy-

li w dniach 19-21 

sierpnia uczestni-

cy podróży stu-

dyjnej do woje-

wództwa święto-

krzyskiego. Wy-

cieczkę zorgani-

zowało Stowarzy-

szenie Lokalna 

Grupa Działania 

Kraina Dino-

zaurów. Wśród 45 

osób (członków 

stowarzyszenia, 

liderów działających na rzecz społeczności lokal-

nych) znaleźli się przedstawiciele Gminy Chrząsto-

wice: wójt Helena Rogacka, radny Henryk Tarkow-

ski, sołtys Chrząstowic Helena Grysko, Elżbieta 

Bakanowicz, Joanna Puschaus oraz Urszula Talaga. 

Uczestnicy podróży odwiedzili między innymi Mu-

zeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny w Tokar-

ni, JuraPark w Bałtowie, Krzemionki Opatowskie, 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskie-

go a także brali udział w spływie tratwami i Dy-

markach Świętokrzyskich.  Podróż była nie tylko 

doskonałą okazją do odwiedzenia ciekawych 

miejsc i poznania atrakcji turystycznych woje-

wództwa świętokrzyskiego, ale także do zapozna-

nia się z działalnością Lokalnych Grup Działania 

oraz wymiany doświadczeń z pracy na rzecz spo-

łeczności lokalnych. 
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ROWEREM PO GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Anna Kurc 

 W słoneczną sobotę, 3 września, odbył się 

rajd rowerowy po Gminie Chrząstowice. Trzydzie-

stu sześciu rowerzystów z terenu gminy i nie tylko, 

bo byli również goście z Kosorowic, wyruszyło tuż 

po godzinie 9.00 spod Klubu Samorządowego           

w Chrząstowicach.  

 Pierwszy przystanek był w Izbie Muzealno-

Kolekcjonerskiej Jerzego Szwugera w Dębskiej 

Kuźni. Uczestnicy rajdu mieli okazję zwiedzić izbę 

i podziwiać niezwykłe eksponaty, które przez lata 

gromadził Pan Szwuger, poznać ich przeznaczenie 

i historię. Na zakończenie wszyscy udali się do 

znajdującej się w ogrodzie piramidy z której, wedle 

przekazu Jerzego Szwugera, można czerpać ener-

gię wprost z kosmosu.  

 Po niezwykłej lekcji historii u Pana Szwuge-

ra, rowerzyści udali się do Rezerwatu Przyrody 

„Srebrne Źródła‖, gdzie wspólnie z dr Krzysztofem 

Spałkiem odkrywali uroki tego miejsca. Dowie-

dzieli się o występującej tam roślinności oraz 

wspominali, jak dawniej w tym miejscu organizo-

wane były festyny i potańcówki.  

 Wycieczka zakończyła się o godzinie 14.00 

słodkim poczęstunkiem oraz pieczeniem kiełbasek 

na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Dańcu. Pogoda dopisała, uczestnicy też, więc rajd      

z pewnością można zaliczyć do udanych.  

 Rajd zorganizowała Gminna Biblioteka        

Publiczna w ramach projektu „Historia lokalna na 

podstawie wybranych powiatów, miast i gmin‖     

realizowanego wspólnie z Domem Współpracy 

Polsko-Niemieckiej.  

  Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z raj-

du na www.chrzastowice.pl. Zapraszamy też na 

kolejne spotkania z cyklu „Historia lokalna – wy-

jątkowi ludzie z Gminy Chrząstowice‖, które ru-

szyły w październiku. Relację z pierwszego spotka-

nia przedstawiamy na stronie 9.  

Lekcja przyrody w terenie z dr Krzysztofem Spałkiem. 

Jerzy Szwuger - osobowość  

LGD Kraina Dinozaurów 2011  

Przygotowanie do startu. 

Ognisko w Dańcu i wspólne pieczenie  kiełbasek. 
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DOŻYNKI W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Przełom września i października to                  

tradycyjnie czas organizowania dożynek. Sezon 

dożynkowy w naszej gminie rozpoczęło sołectwo 

Chrząstowice. Święto plonów odbyło się tam           

w  niedzielę, 18 września. O 14.00 ulicami sołec-

twa przejechał korowód na czele ze starostami           

i koroną żniwną. Na wszystkich uczestników cze-

kał kołocz i dania z grilla. Główną atrakcją była 

wystawa sprzętu rolniczego, nie zabrakło zabaw       

i konkursów dla dzieci. Podczas imprezy rozdane 

zostały nagrody dla laureatów konkursu „Piękny 

ogród‖.  Organizatorami dożynek byli: Rada Sołec-

ka, OSP Chrząstowice oraz Stowarzyszenie 

„Przyszłość Chrząstowic‖.  

W kolejną niedzielę, 25 września, święto-

wały dwa sołectwa: Dębie i Dębska Kuźnia. Ob-

chody dożynek w Dębiu rozpoczęły się mszą św.                  

w kościele parafialnym. O 14.30 odbył się korowód 

dożynkowy. Praczki, pszczółki, strażacy, państwo 

młodzi, rolnicy i hodowcy drobiu - to tylko niektó-

re z pomysłowych strojów, jakie w tym dniu przy-

wdziali na siebie mieszkańcy Dębia, Dąbrowic            

i Falmirowic, którzy w tym roku wspólnie obcho-

dzili święto plonów. Po korowodzie starostowie 

przekazali chleb zastępcy wójta Gminy Chrząsto-

wice – Florianowi Cieciorowi, a potem odbyła się 

biesiada, która trwała do późnych godzin nocnych.        

Wystąpiły Mażoretki z Gogolina oraz zespół 

„Dzióbki‖ z Biestrzynnika. Nie zabrakło pysznego 

kołocza i chleba ze smalcem. Dożynki zakończyła 

zabawa taneczna z zespołem „Grandis‖. 

W Dębskiej Kuźni tradycyjny żniwniok 

również rozpoczął się od mszy św. Następnie był 

korowód i biesiada przy Domu Spotkań. Poczęstu-

nek – kawę i kołocz – przygotowały Panie z Koła 

Caritas oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Dębskiej 

Kuźni. Oprócz występów dzieci i młodzieży             

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej 

Kuźni i p. Sordoń, zorganizowano konkurs na naj-

piękniejszy wóz i najładniej przystrojoną zagrodę. 

W pierwszym konkursie czołowe miejsce przypa-

dło dla wozu „Koty na służbie u Kargula‖,  w dru-

gim zwyciężyła pani Róża Konsek, która przygoto-

wała żywą dekorację „Przy kawie ze znajomymi‖. 

Korowód w Chrząstowicach. 

Korowód dożynkowy i moment przekazania chleba-Dębie. 
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Anna Kurc 

Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna               

z zespołem „Victoria‖. 

 W Dańcu dożynki odbyły się w słoneczne 

niedzielne popołudnie, 2 października. O 13.30    

wyruszył korowód barwnie przystrojonych pojaz-

dów rolniczych i nie tylko. Mieszkańcy Dańca     

wykazali dużą fantazją w przystrajaniu siebie           

i wozów: daniecka gazownia, praczki, Bimbus         

z dziećmi, weterynarze, Shrek z rodzinką, gospoda-

rze na Hawajach – to tylko niektóre pomysły. Byli 

też stolarze, służba drogowa na rowerach i nie tyl-

ko, panie drące pierze i weterynarze. Nawet mu-

rzynki prosto z Afryki zjechały się na żniwniok do 

Dańca. Przy licznie zgromadzonej publiczności 

przebierańcy przejechali ulicami sołectwa, aby      

następnie spotkać się przy klubie wiejskim na        

kawie i kołoczu. Chleb dożynkowy przekazany 

przez starostów, podzielił wśród zastępca wójta 

gminy Chrząstowice - Florian Ciecior oraz sołtys 

Dańca - Krzysztof Filla. Gościom przygrywała        

orkiestra, a w repertuarze śląskich i niemieckich 

piosenek zaprezentował się Zespół Wokalny 

Mniejszości Niemieckiej z Dańca. Na zakończenie 

odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Bravo‖.  

Więcej zdjęć z dożynek w Gminie Chrzą-

stowice znajduje się na stronie internetowej 

www.chrzastowice.pl. Zachęcamy do oglądania. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim organi-

zatorom dożynek w naszej gminie za kultywowanie 

tej pięknej tradycji, sponsorom za ofiarność               

a wszystkim mieszkańcom i gościom - za dekoro-

wanie naszych wsi, udział w korowodach oraz 

wspaniałą zabawę.  

Korowód i biesiada przy Domu Spotkań w Dębskiej Kuźni.  

Daniecka Biogazownia. 

Korowód w Dańcu. 
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KARTOFELFEST W FALMIROWICACH 

 Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się      

17 i 18 września w Falmirowicach. Atrakcji nie 

zabrakło ani dla pragnących wrażeń artystycznych, 

ani dla smakoszy. Świętowanie rozpoczęło się za-

bawą taneczną z zespołem Atlantis. W niedzielę 

odbyło się nabożeństwo pod namiotem oraz wystę-

py artystyczne. Zaprezentowała się grupa taneczna 

Wal-Nak, zespół Kleks z Dębia oraz Zuzanna He-

rud – finalistka II edycji Konkursu Piosenki Nie-

mieckiej „Proskauer Echo sucht den Superstar‖. Na 

zakończenie wystąpił Norbert Rasch z Anetą Lissy-

Kluczny. Imprezę prowadził Krystian Kocot                

z Kabaretu Francika, który swoim humorem rozba-

wił całe towarzystwo. Bogato zaopatrzony bufet 

cieszył się dużym powodzeniem. Była i kawa i ślą-

ski kołocz. 

Prym wiodły 

jednak dania     

z ziemniaka – 

placki          

ziemniaczane 

oraz ziemniaki 

pieczone           

w ognisku.       

Imprezę zorganizowało Koło DFK Falmirowice 

wraz z Radą Sołecką przy wsparciu finansowym 

Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce. 

Anna Kurc 

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W NIWKACH 

 Niwki pożegnały lato 30 sierpnia. Na zakoń-

czenie wakacji odbyło się tam ognisko dla dzieci. 

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Oprócz 

pieczenia kiełbasek na ognisku, dzieci uczestniczy-

ły w wielu zabawach i konkursach. Z kolei dorośli 

rozegrali mecz piłki siatkowej. Dobry humor nie 

opuszczał nikogo, a wspaniała trwała do późnego 

wieczora. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka 

Niwek. 

Anna Kurc 

Duet Aneta i Norbert rozbawił publiczność  

w Falmirowicach 
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Anna Kurc 

Anna Kurc 

WSPOMNIENIE TADEUSZA KONOPKI 

 Od października ruszyła druga część spotkań  

z cyklu „Historia lokalna - wyjątkowi ludzie               

z Gminy Chrząstowice‖.  

 W niedzielne popołudnie, 2 października           

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3                      

w Dębskiej Kuźni odbyło się spotkanie poświęcone  

Tadeuszowi Konopce – artyście z Dębskiej Kuźni. 

Jego postać przybliżyła zebranym Maria Kwieciń-

ska. Tadeusza Konopkę wspominała też rodzina, 

przyjaciele i mieszkańcy 

Dębskiej Kuźni. Prelekcji 

towarzyszyła    wystawa 

obrazów Konopki. 

 Tadeusz Konopka 

był malarzem, rzeźbia-

rzem, artystą plastykiem, 

który poza malowaniem, 

wykonywał okoliczno-

ściowe dekoracje do kościołów, stroje karnawało-

we i inne ozdoby. Ukończył Liceum Plastyczne     

w Opolu. Pracował między innymi dla Opolskiego 

Teatru Lalek. Zaprojektował herb Dębskiej Kuźni. 

Spod jego pędzla wyszedł obraz św. Jadwigi          

Śląskiej zawieszony w prezbiterium kościoła          

w Dębskiej Kuźni. Wielokrotnie odznaczany: za 

zasługi dla Miasta Opola, Zasłużony Działacz Kul-

tury, w 1985 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. 

Zmarł 3 października 2004 roku.  

  Projekt realizowany jest wspólnie z Domem 

Współpracy Polsko-Niemieckiej. Kolejne spotka-

nia poświęcone będą kapeli Filów (Daniec, 6 listo-

pada) i Johannowi Pacula (Niwki, 27 listopada). 

Początek o godz. 16.00. Już teraz serdecznie zapra-

szamy. Szczegółowe informacje o miejscu spotka-

nia i referencie zamieszczane będą na plakatach 

oraz na stronach: www.chrzastowice.pl                                   

i www.biblioteka-chrzastowice.pl 

Maria Kwiecińska podczas referatu poświęconemu                

Tadeuszowi Konopce. 

Dzieła Tadeusza Konopki wzbudziły duże zainteresowanie. 

GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 

 Miło nam poinformować, że Gmina Chrząstowice uzyskała           

Certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie‖ potwierdzający zaangażowa-

nie w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę!‖ 2011. 

 Stawianie na rodzinę to najlepsza profilaktyka. Badania naukowe 

udowodniły, że inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania 

przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze, stąd Gmina Chrząsto-

wice przystąpiła do kampanii „Postaw na rodzinę‖. Zgodnie                      

z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów     

Alkoholowych kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych        

strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności            

Wychowawczych, przekazuje ważne informacje o roli rodziny                 

w profilaktyce i promuje odpowiedzialne rodzicielstwo. 
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NAJPIĘKNIEJSZE OGORDY W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Konkurs „Piękny ogród‖ został ogłoszony 

przez Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic‖ 

już po raz czwarty. W tym roku wzięło w nim 

udział 11 ogrodów z całej gminy. Były to ogrody 

różnej wielkości i o bardzo różnym charakterze.      

W każdym z nich widać było zaangażowanie          

właścicieli i trud jaki włożyli w swój azyl na ziemi. 

Oglądanie ogrodów i rozmowa z ich właścicielami 

było wielką przyjemnością. Widać było jak wiele 

serca i sporo pracy wkładają w swoje przydomowe 

ogródki. 

 I miejsce w konkursie zajął ogród Państwa 

Klaudii i Klaudiusza Panic z Falmirowic. 

Na niewielkiej przestrzeni zmieściły się klomby, 

oczko wodne, miejsce do zabawy dla dziecka a tak-

że miejsce do wypoczynku. Pięknie przycięte rośli-

ny dodały uroku całości. 

 II miejsce zajęły ex-aequo ogrody Państwa 

Krystyny i Andrzeja Nowak z Suchego Boru 

oraz Pani Róży Pieruszka z Dębskiej Kuźni.  

Ogrody o zupełnie odmiennym charakterze, ale oba 

dopracowane i przemyślane w najdrobniejszych 

szczegółach. 

Ogród Państwa Nowak z Suchego Boru — II miejsce 

Najpiękniejszy ogród w Gminie Chrząstowice. 
Ogród Pani Róży Pieruszki z Dębskiej Kuźni — II miejsce 
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 III miejsce zajął ogród Pani Marii Mientus 

z Dębia.  

Jest ogromny więc wymaga dużego nakładu pracy, 

powstał w ostatnich trzech latach. Komisji szcze-

gólnie podobał się kącik wypoczynkowy i oczko 

wodne, które aż zapraszały żeby usiąść i odpocząć. 

Wyglądały jak wycięte z pocztówki znad Morza 

Śródziemnego. 

Gratulujemy również pozostałym uczestni-

kom konkursu: Pani Bożenie Budner z Suchego 

Boru, Pani Dorocie Ciołek z Dańca, Państwu Kazi-

mierze i Mieczysławowi Frydel z Niwek, Pani      

Helenie Grysko z Chrząstowic, Państwu Gizeli           

i Krzysztofowi Kuriata z Dąbrowic, Państwu              

Gabrieli i Konradowi Wójcik z Dębia,  Pani              

Dorocie Szczęsny z Suchego Boru. 

Wszystkie ogrody były przepiękne, w każ-

dym można było dostrzec zamiłowanie właścicieli 

do roślin i wiele włożonej pracy. Stworzenie,             

a później utrzymanie ogrodu  wymaga sporo wysił-

ku, ale jeśli robi się to z przyjemnością - poświęco-

nego czasu i nakładu pracy nikt nie liczy. 

Dzięki sponsorom, którym w tym miejscu 

bardzo serdecznie dziękuję, mogliśmy nagrodzić 

wszystkich uczestników konkursu. Sponsorami        

byli: Urząd Gminy Chrząstowice, Bank GS                  

w Leśnicy Filia Chrząstowice, Szkółka Drzew           

i Krzewów Lędziny, oczywiście Stowarzyszenie 

również się dołożyło. Nagrody zostały rozdane       

w czasie dożynek sołeckich, które odbyły się 18 

września w Chrząstowicach. 

Uczestnikom konkursu gratuluję i życzę 

dalszych kolorowych efektów ich pracy.  

Więcej zdjęć na www.chrzastowice.pl.  

Małgorzata Strzelec 

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Przyszłość Chrząstowic” 
Ogród p. Marii Mientus—III miejsce 

Skalnik w ogrodzie u p. Pieruszki. 

Wręczanie nagród. 
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CO SIĘ DZIEJE NA „KAMIONCE” W DĘBIU? 

GMINA Z POMYSŁEM NA TURYSTYKĘ 

Anna Kurc 

 Gmina Chrząstowice została wyróżniona           

w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Województwa 

Opolskiego. Perły w Koronie 2011‖. Konkurs orga-

nizowany był przez portal www.naszemiasto.pl                

i odbywał się pod patronatem Opolskiej Regional-

nej Organizacji Turystycznej. W głosowaniu inter-

netowym, które trwało przez całe wakacje, inter-

nauci przyznali naszej gminie 308 głosów w kate-

gorii „Gmina z pomysłem na turystykę‖. Najwięk-

szą atrakcją turystyczną okazał się Zamek Moszna, 

natomiast za największe wydarzenie sezonu uznano 

Międzynarodowy Turniej Rycerski w Grodzie pod 

Byczyną. Internauci wybrali również najciekawszy 

zabytek techniki – Muzeum Gazownictwa w Pacz-

kowie. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim gło-

sującym na Gminę Chrząstowice dziękujemy za 

oddane głosy. Więcej informacji o konkursie znaj-

duje się na stronie: www.opole.naszemiasto.pl. 

 Dowodów na to, że w Gminie Chrząstowice 

jest dużo pomysłów na turystykę, nie brakuje. 

Pierwszy z nich to projekt budowy tras dydaktycz-

no-przyrodniczych wraz z infrastrukturą turystycz-

ną na wzgórzu „Kamionka‖ w Dębiu, o którym pi-

szemy poniżej. Kolejny to dwa pakiety turystyczne 

utworzone w naszej gminie w ramach projektu 

„Listen to the voice of villages‖. Oba pakiety          

dostępne są na stronie www.chrzastowice.pl                 

w zakładce „Sport i rekreacja‖. Zapraszamy                  

i zachęcamy do korzystania z oferty.  

Gmina Chrząstowice uzyskała dofinanso-

wanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strate-

gii rozwoju – małe projekty‖ na projekt pn. 

„Budowa tras dydaktyczno – przyrodniczych wraz 

z infrastrukturą turystyczną na wzgórzu Kamionka 

w Dębiu‖. Wysokość dofinansowania wynosi 

25 000,00 zł.  

Projekt realizowany jest na terenie po by-

łym wysypisku śmieci do końca 2011 roku. Aby 

uatrakcyjnić ten teren oraz wykorzystać występują-

cą tam roślinność wydzierżawiono grunty sąsied-

nie. Opracowano również inwentaryzację przyrod-

niczą, w której dokonano  analizy walorów istnieją-

cych tam gatunków roślinnych i potencjalnych oraz 

wskazano nowe kierunki ciekawych nasadzeń.  

 Wytyczenie szlaków dydaktycznych z opi-

sem ciekawych okazów przyrodniczych będzie 

atrakcją zarówno dla mieszkańców naszej gminy 

jak i  gości korzystających ze ścieżek rowerowych. 

Szlaki dydaktyczne będą służyły dzieciom przed-

szkolnym, młodzieży szkolnej oraz dorosłym, czyli 

www.chrzastowice.pl 

  Miło nam poinformować, że strona interneto-

wa Gminy Chrząstowice została wysoko oceniona 

przez tygodnik Wochenblatt. Docenione zostało to, 

że zawiera aktualne wiadomości, relacje z wyda-

rzeń i imprez oraz zdjęcia. Poza tym na stronie 

znajdują się informacje dla inwestorów, dane o 

działalności organizacji pozarządowych, dane kon-

taktowe firm i instytucji oraz oferty dla turystów. 

Plusem naszej strony internetowej jest również jej 

dwujęzyczność. Dziś, kiedy internet odgrywa 

ogromną rolę w naszym życiu – zarówno zawodo-

wym, jak i prywatnym, strony internetowe są pod-

stawowym narzędziem promocji miast, gmin, in-

stytucji i firm. Dlatego tym bardziej cieszy nas do-

bry odbiór naszej strony internetowej - zachęcamy 

do częstego odwiedzania.  
Anna Kurc 
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 Daria Pawlak 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2011 

 W piątek, 16 września, dzieci i młodzież           

z wszystkich naszych szkół i przedszkoli sprzątały 

teren naszej gminy. Młodzi ludzie w ramach           

corocznej akcji ―Sprzątanie świata – Polska 2011‖ 

pozbierali śmieci na obrzeżach lasów, poboczach 

dróg, na trawnikach, placach zabaw, a także wokół 

budynków swoich szkół i przedszkoli. Wszyscy 

uczestnicy akcji porządkowej wyposażeni zostali 

przez Urząd Gminy w worki na odpady i jednora-

zowe rękawiczki.  

 Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata –         

Polska‖ odbywała się pod hasłem „Lasy to życie – 

chrońmy je‖ i choć organizowana jest już od wielu 

lat, ciągle jest co sprzątać. Udział dzieci ma wyra-

biać w nich pozytywne nawyki ekologiczne.             

 Z kolei 30 września uczniowie piątych i szó-

stych klas szkół podstawowych z terenu naszej 

gminy brały udział w akcji sprzątania lasów organi-

zowanej przez Nadleśnictwo Opole. Dziękujemy za 

zaangażowanie. 

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z poźn. zm.) oraz przepisami Prawa Budowlanego budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

wymaga zgłoszenia do eksploatacji w Urzędzie Gminy. 

Wobec powyższego, w celu uaktualnienia ewidencji przydomowych oczyszczalni, prosimy o zgłaszanie ich 

posiadania. Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pokoju nr 13.  

WYBUDOWAŁEŚ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ? 

— ZGŁOŚ JĄ DO URZĘDU GMINY 

Daria Pawlak 

Uczniowie V klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzą-

stowicach podczas akcji „Sprzątanie świata 2011” zgodnie 

przyznali, że z roku na rok śmieci na poboczach dróg jest 

coraz mniej, co bardzo cieszy. Oby tak dalej. 

Zebrane odpady zostały nieodpłatnie uprzątnięte z miejsc 

zbiórki przez firmę Remondis z Opola. 

wszystkim tym, którzy będą mieli potrzebę kontak-

tu z przyrodą i odpoczynku na łonie natury. 

 W ramach zadania wyrównany zostanie natu-

ralny teren i uzupełnione wyrwy gruntem rodzi-

mym. Wytyczenie ścieżek będzie polegało na usu-

nięciu drobnych samosiewów z planowanej trasy. 

Wzdłuż powstałej naturalnej ścieżki zostaną nasa-

dzone rośliny, a przy nich wbite w grunt na pali-

kach drewnianych tabliczki informacyjne z opisem 

danej rośliny. Nie chcemy zaburzyć naturalnego 

charakteru wzgórza, przez co jak najmniej zainge-

rujemy w zmianę ukształtowania terenu.   

 Priorytetem gminy jest stworzenie na naszym 

terenie miejsca o charakterze edukacyjnym, rozbu-

dzającym świadomość ekologiczną. Projekt budo-

wy tras dydaktyczno-przyrodniczych ma zachęcić 

dzieci do nauki, która może być przyjemna. Dzięki 

temu będą przebywać więcej czasu na wolnym po-

wietrzu. Mamy nadzieję, że zielone lekcje, które 

planujemy tam organizować wpłyną pozytywnie na 

edukację młodego pokolenia. Realizowany projekt 

uatrakcyjni naszą ofertę turystyczną. 
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NOWINY BIBLIOTECZNE 

 Przysłowie chińskie mówi: „Kiedy przeczy-

tam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego 

przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już 

czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przy-

jacielem‖. Zapraszam do zapoznania się z nowo-

ściami wydawniczymi zakupionymi do naszych 

bibliotek. 

Filia biblioteczna w Dańcu 

Literatura dla kobiet - romanse: 

Marita Colon-McKenna – „Sklep z kapeluszami” 

Karen Robards – „Urojenia” 

A.T. Warren – „Niewinna kochanka” 

Literatura dla dzieci: „Bajki pełne marzeń”,         

„O tym, jak Mikołaj został mikołajem”, „Przygody 

krowy Balbiny” 

 Filia biblioteczna dla dzieci w Suchym  Borze 

Literatura dla dzieci: „Tajemnica testamentu”, 

„Niezwyciężony zajączek Edzio”, „Bolek i Lolek 

bal przebierańców”, „Grzegorz Kasdepke dzie-

ciom” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach 

Uzupełniliśmy: 

Cykl „Błękitnokrwiści” - Wampirów nie ma wśród 

nas, nie łudźmy się. Tych, w których żyłach do-

słownie płynie błękitna krew, nie należy szukać na 

jakiejś prowincji, w cieniu, kryjących się w mro-

kach nocy. Oni żyją w świetle – świetle jupiterów      

i fleszy, błyszcząc w najwyższych kręgach towa-

rzyskich Nowego Jorku. Cykl „Wilkołak” - o lo-

sach  ostatniego  wilkołaka na ziemi. 

Serię „Zwiadowcy” - seria powieści fantasy autor-

stwa australijskiego pisarza Johna Flanagana. Osa-

dzona w fikcyjnym, stylizowanym na średniowie-

cze świecie, powieść przygodowa dla nastolatków. 

Serię „Dom Nocy” - jeden z najpopularniejszych 

cykli wampirycznych obok „Zmierzchu‖ S. Meyer 

Kolejne tomy: „Tego lata w Zawrocie” Hanny 

Kowalewskiej – „Góra śpiących węży” „Inna 

wersja życia” - w powieściach  Hanny Kowalew-

skiej znajdziecie – poetycki i refleksyjny klimat, 

wędrówkę w głąb siebie, bogaty język i fascynują-

cą detektywistyczną fabułę, dzięki temu książki tej 

autorki czyta się jednym tchem, „Kwartetu wesel-

nego” Nory Roberts: „Smak chwili t. III” 

„Miłosne przysięgi t. IV”, „Sosnowego dziedzic-

twa” Marii Ulatowskiej – „Pensjonat Sosnówka” 

„Uroczyska” – Magdaleny Kordel  - „Sezon na 

cuda”, kolekcję książek Moniki Szwaji: „ Jestem 

nudziarą” i  „ Zatoka trujących jabłuszek” 

Literatura dla dzieci i młodzieży: Will Moogley 

„Agencja duchów”  / wszystkie tomy/, Heartland 

– „Wszystko się zmienia” - opowieść o schronisku 

dla koni, gdzie leczone są blizny przeszłości, 

„Brzydkie kaczątko”, „Czerwony kapturek”, 

„Trzy małe świnki” – w j. angielskim, „Felix”, 

„Net i Nika” - dwa tomy książki opisującej fascy-

nujące przygody współczesnych polskich gimna-

zjalistów. 

Literatura dla kobiet:  

Daniele Stell – „Żądza przygód”, „Światło połu-

dnia”,  

Adler Elizabeth – „Zaczęło się w Monte Carlo”, 

Sandra Brown – „Pojedynek serc”,  

Nicolas Sparks - „I wciąż ją kocham”,  

Simon Montefiore – „Saszetka” 

Literatura obyczajowa: 

Paulina Simons „Droga do raju” - powieść             

o przyjaźni, lojalności i miłości. Autorka znana jest 

z sagi o losach Tatiany i Aleksandra - „Jeździec 

miedziany‖, „Tatiana i Aleksander‖, „Ogród letni‖ 

– również w posiadaniu GBP. 

Katarzyna Enerlich „Prowincja pełna gwiazd” - 

powieść o prowincjonalnej codzienności, której 

wielkie i małe historie rozgrywają się wśród ma-

zurskich krajobrazów. Zaskakująca historia kobie-

ty, która odkrywa nieznaną przeszłość, a którą          

niekoniecznie chciała poznać. Bohaterów tej po-

wieści czytelnicy poznali w książce tej autorki                      

pt. „Prowincja pełna marzeń‖ - również w GBP. 

Catrin Collier „Córka Magdy” - wojna, prawdzi-
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wa miłość i sekret z przeszłości – to tematyka po-

wieści Catrin Collier, w posiadaniu GBP tej samej 

autorki „Ostatnie lato‖ 

Sara Macdonald „Chodź za mną”   - nie jest to 

gotowa recepta na życie, ale refleksja nad tym jak 

cennym darem jest miłość i jak bardzo trzeba ja 

doceniać 

Kryminały: Harlan Coben – „Na gorącym uczyn-

ku”, Tess Geriritsen – „Grzesznik”, „Dolina 

umarłych”, Henning Mankell – „Mężczyzna który 

się uśmiechał”, Georges Simenon – „Maigret w 

pensjonacie”, Agata Christie – „Parker Payne na 

tropie” 

Oraz wiele innych książek wartych przeczytania. 

Zapraszam do odwiedzenia naszej strony interneto-

wej www.biblioteka-chrzastowice.pl, na której po-

jawiły się nowe zakładki pn. „ Propozycje do uzu-

pełnienia księgozbioru‖ i „Polecam do przeczyta-

nia‖. Poprzez te zakładki chcemy zaprosić Państwa 

do współtworzenia księgozbiorów naszych biblio-

tek i dzielenia się z innymi czytelnikami opiniami    

o przeczytanych książkach. Państwa opinie i propo-

zycje będą wskazówką  przy zakupach nowych 

książek. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość przy 

obsłudze wymienionych zakładek,  bowiem są one 

w fazie instalowania i mogą występować utrudnie-

nia, za co z góry przepraszam. 

WSPOMINALI HRABIEGO VON MATUSCHKA 

Anna Kurc, Marek Baron 

Agnieszka Król 

 Hrabia Michael von 

Matuschka – starosta 

opolski, budowniczy        

w 1927 roku katolickiej 

dwuklasowej szkoły          

w Suchym Borze był bo-

haterem spotkania, jakie 

odbyło się 25 września     

w Suchym Borze. Wykła-

dy wygłosili prof. Joanna 

Roztropowicz oraz 

Krzysztof Wysdak. Pre-

lekcji towarzyszył występ 

Młodzieżowej Orkiestry                            

Dętej z Chrząstowic. 

 Matuschka urodził się w 1888 roku. Od 1926 

roku pełnił funkcję starosty opolskiego. Działał na 

rzecz budowy placówek oświatowych, kulturalnych 

i kościelnych oraz budynków mieszkalnych. Był 

głęboko wierzącym katolikiem. Uczestniczył          

w pielgrzymkach i uroczystościach na Górze Św. 

Anny. Został oskarżony o udział w nieudanym       

zamachu na Hitlera i powieszony 14 września 1944 

roku, w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. 

Niemcy starają się o kanonizację hrabiego jako     

męczennika wiary. Uroczystość w Suchym Borze 

zbiegła się z rocznicami: śmierci Grafa von         

Matuschka, jak i rocznicą jego urodzin, zbiegającą 

się ze świętem Archaniołów, 29 września. Właśnie 

w Suchym Borze kościół jest pod wezwaniem    

Podwyższenia Krzyża Św., a wioski od dawna 

strzeże figura św. Archanioła Michała. Po załatwie-

niu wszystkich formalności na budynku Świetlicy 

Wiejskiej w Suchym Borze zawiśnie tablica           

upamiętniającą Grafa von Matuschka. 

 Spotkanie w Suchym Borze zorganizowało 

miejscowe koło DFK przy finansowym wsparciu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki      

Federalnej Niemiec za pośrednictwem  Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce.  

Michael von Matuschka 

Wykład prof. Joanny Roztropowicz. 

Publiczność podczas występu orkiestry. 
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REMONTY DRÓG W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Ul. Dębska w Falmirowicach. 

W bieżącym roku na drogach gminnych 

wykonano remonty polegające na wykonaniu na-

wierzchni asfaltowych grubości 4 cm na wcześniej 

wykonanych podbudowach tłuczniowych. Drogi te 

służą głównie do ruchu lekkiego i traktować należy 

je jako dojazdowe do posesji prywatnych. Dywani-

ki wykonano z betonu asfaltowego 50/70 po uzu-

pełnieniu podbudowy klińcem na następujących 

drogach:                                                                                                            

1) na ulicy Dębskiej w Falmirowicach o długości 

125 m i powierzchni 440 m² za kwotę 24 354,00  zł 

brutto, 2) na odcinku ul. Jeziorowej w Dańcu o dłu-

gości 150 m i powierzchni 525 m² za kwotę 

24 538,50  zł brutto, 3) na odcinku ul. Ogrodowej 

w Chrząstowicach o długości 120 m i powierzchni 

360 m² za kwotę 19 926,00 zł brutto, 4) na ulicy 

Osiedle Podlesie w Dębskiej Kuźni o długości 160 

m powierzchni 560 m² za kwotę 30 996,00 zł brut-

to, 5) na odcinku ul. 1 Maja w Chrząstowicach          

o długości 48, szerokości 4 m i powierzchni 192 m² 

za kwotę 9 918,72 zł, 6) na odcinku ul. Wrzosowej 

w Chrząstowicach o długości 54 m i powierzchni 

216 m² za kwotę 11 311,28 zł brutto, 7)  na odcin-

ku ul. Zielonej w Dębiu o długości 90 m i po-

wierzchni 225 m² za kwotę 10 516,50 zł brutto.                                                                                                                     

Jak z powyższego wynika za kwotę 131 561,00 zł 

wykonano nawierzchnię na długości 747 m oraz 

powierzchni 2 518 m². 

 

 Do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych zakwalifikowany został zlecony przez 

Gminę Chrząstowice do opracowania projekt pod 

nazwą: „Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyków 

(droga gminna nr 103413 O) do skrzyżowania         

z ul. Opolską (droga krajowa nr 46) w miejscowo-

ści Chrząstowice‖. Wyłoniony w drodze przetargu 

wykonawca – firma LARIX z Lublińca - wykonał 

w II kwartale 2011 remont ulicy o długości 960,55 

mb i szerokości 3,0-3,5 m za kwotę 416 019,09 zł, 

z czego 50 % zrefundowano ze środków Skarbu 

Państwa. 

 W okresie od 25 maja do 30 czerwca 2011 r.     

w Dańcu wyłożono kostką brukową plac po base-

nie przeciwpożarowym przy ulicy Dąbrowickiej na 

powierzchni ok 300 m². W ramach zadania osadzo-

no dodatkowo obrzeża betonowe na długości        

26 mb, krawężniki betonowe na długości 34 mb, 

korytka ściekowe na odcinku 6 mb, ścieki betono-

we dostarczone przez Gminę – na odcinku 6,5 mb 

oraz uzupełniono asfaltem nawierzchnię na           

powierzchni 18 m². Wartość całości robót wraz        

z materiałem wykonawcy wyniosła 22 300,00 zł 

brutto. 

 W okresie 27 czerwca do 10 lipca 2011 r wyko-

nano niżej wymienione zadania:  

1) wykonanie podbudowy tłuczniowej na ulicy 

bocznej od Dworcowej w Lędzinach (dz.nr 

833.167 k.m.1) o wymiarach 90 x 4 m tj.                   

powierzchni za kwotę 9 785,88 zł brutto; 

2)  remont ulicy Pszczelarskiej w Suchym Borze na 

odcinku długości 400 mb i powierzchni 1200 m² za 

kwotę 19 188,- zł ; 

3) wykonanie podbudowy tłuczniowej o zwiększo-

nej grubości (ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych) na ulicy Łąkowej oraz uzupełnienie 

nawierzchni przedłużenia ulicy Szkolnej w Suchym 

Borze. Wartość zadania wynosząca 24 464,70 zł 

pokryli: firma developerska – 16 000,- zł oraz Gmi-

na 8 464,70 zł. Na poczet tego zadania mieszkańcy 

tej ulicy wpłacili na konto gminy darowizny o łącz-

nej wysokości 5 000,- zł. 

 W dniu 8 września 2011 r Gmina Chrząstowice 

zawarła z wykonawcą umowę na remont ulicy    

Ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach. 
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Jan Jakuczek 

Chabrowej oraz odcinka łączącego tą ulicę z ulicą 

Szkolną w Suchym Borze. Wartość remontu ustalo-

no w oparciu o najkorzystniejszą ofertę na kwotę 

25 424,10 zł. Wcześniej mieszkańcy tych ulic 

wpłacili na konto gminy darowizny w kwocie 

15 500,- zł z przeznaczeniem na poczet remontu. 

Termin zakończenia prac ustalono na 30 września 

2011 r.  

Realizacja dalszych planowanych na rok bieżący 

prac remontowych na drogach została wstrzymana 

ze względu na brak środków w budżecie Gminy. 

Wstrzymane  prace obejmowały równanie dróg 

oraz remonty cząstkowe czyli tzw. łatanie dziur. 

Jeżeli plan dochodów zostanie zrealizowany –       

planowane prace mogą zostać zrealizowane nawet 

w IV kwartale br. 

 Dzięki Panu Joachimowi Duda – przedsiębior-

cy zamieszkałemu na terenie naszej gminy,            

wyremontowana została na całej długości piękna 

Aleja Parkowa biegnąca pomiędzy Dębiem                 

a Dąbrowicami. Na odcinku długości 1200 mb wy-

konano dwuwarstwową nawierzchnię  asfaltową na 

nowej podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami 

a na dalszym odcinku długości 680 mb wykonano 

nową nawierzchnię tłuczniową wraz z podbudową. 

Cała droga stanowi obecnie malowniczy szlak      

komunikacyjny – który polecamy głównie rowe-

rzystom. Turystów zmotoryzowanych, zwłaszcza 

kierowców quadów i motocykli crossowych       

przestrzegamy przed traktowaniem nowej drogi 

jako toru wyścigowego. W przypadku zbyt szyb-

kiej jazdy można tam stracić pojazd, zdrowie           

a nawet życie, dlatego traktujmy to nowe dobro         

z rozsądkiem. Panu Joachimowi Duda oraz wszyst-

kim pozostałym sponsorom wspierającym remonty 

dróg gminnych serdecznie dziękujemy i życzymy 

przyjemnego i bezpiecznego ich użytkowania. 

Osiedle Podlesie w Dębskiej Kuźni. 

ZAWODY STRZELECKIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 

 Reprezentanci Urzędu Gminy Chrząstowice: 

Florian Ciecior (Zastępca Wójta Gminy), Ryszard 

Kaczmarczyk (Inspektor ds. zarządzania kryzyso-

wego) i Dawid Ozimek (Referat Rolnictwa, Ochro-

ny Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki        

Przestrzennej) zostali najlepszymi strzelcami wśród 

pracowników samorządowych powiatu opolskiego. 

30 września na Strzelnicy Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu odbyły 

się zawody strzeleckie pracowników samorządo-

wych o Puchar Komendanta Miejskiego Policji       

w Opolu. Zawody zostały zorganizowane                       

w ramach Rządowego Programu Ograniczania 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem 

bezpieczniej‖. W strzelaniu rywalizowało ze sobą 

dziewięć zespołów, byli to przedstawiciele: Urzędu 

Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Łubniany, 

Urzędu Gminy Komprachcice, Urzędu Miasta           

i Gminy w Ozimku, Urzędu Miejskiego w Niemo-

dlinie, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Urzędu 

Gminy Turawa, Starostwa Powiatowego w Opolu      

i Miasta Opola. Drużyna z Urzędu Gminy Chrzą-

stowice była najlepsza w klasyfikacji zespołowej, 

natomiast Ryszard Kaczmarczyk zajął pierwsze 

miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W nagrodę 

nasi reprezentanci otrzymali puchary, medale                  

i dyplomy. Gratulujemy. 

Anna Kurc 

Reprezentacja UG Chrząstowice wraz z Komendantem   

Miejskim Policji w Opolu insp. Janem Lachemi , jego za-

stępcą—mł. insp. Dariuszem Szelwickim oraz Wicestarostą 

Opolskim  Leonardą Płoszaj. 
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OSP DĘBIE MISTRZEM POWIATU OPOLSKIEGO 

 OSP Dębie najlepsze w powiecie opolskim. 

W sobotę, 1 października, w Kotorzu Małym odby-

ły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze OSP Powiatu Opolskiego. Gminę 

Chrząstowice reprezentowali: Drużyna Kobiet         

z Dębskiej Kuźni oraz Drużyna Seniorów z OSP 

Dębie.  W klasyfikacji końcowej z wynikiem 95,73 

s (59,93 - sztafeta, 35,8 – ćwiczenia bojowe) Senio-

rzy z Dębia okazali się najlepsi  wśród 12 drużyn 

męskich w tzw. grupie „A‖. Kobiety z Dębskiej 

Kuźni z wynikiem 133,40 s (74,20 – sztafeta pożar-

nicza, 56,2 – ćwiczenia bojowe) zajęły szóste miej-

sce wśród 9 drużyn kobiecych w tzw. grupie C.  

 Obu drużynom dziękujemy za wspaniałą      

reprezentację. OSP Dębie gratulujemy zwycięstwa 

oraz świetnego wyniku. 

OSP Dębska Kuźnia wystąpiła w składzie: Agnieszka      

Sawlik, Patrycja Drążek, Patrycja Morawiec, Katarzyna           

Hurek, Adrianna Kubiak, Anna Regiec oraz Rafał Fink. 

 Mistrzowie Powiatu Opolskiego — OSP Dębie: Grzegorz Cichoń, Patryk Rogowski, Łukasz 

Pilot, Marcin Niestrój, Tomasz Kurc, Mateusz Czompelik, Marian Niestrój, Jacek Bannert 

oraz Krzysztof Lewecki. 

Anna Kurc Więcej zdjęć na www.debie.pl. 
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NOWOŚCI W PRZYCHODNI PANACEUM 

 Karate to nie tylko walka na macie, to przede 

wszystkim walka z samym sobą, ze słabościami           

i niedoskonałościami. Treningi nie polegają jedynie 

na ćwicze-

niach fizycz-

nych. 

Uczestnicy 

uczą się 

również jak 

być lepszym, 

jak radzić 

sobie w trud-

nych sytu-

acjach, uczą 

się szacunku dla drugiego człowieka i otaczającego 

nas świata. Wszystkich chcących poznać bliżej    

tajemnice sztuki karate zapraszamy do Dębskiej 

Kuźni. W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w 

każdy wtorek i czwartek w godzinach 17.10-18.30 

odbywają się treningi. Ćwiczenia ogólnorozwojo-

we, poprawiające szybkość, refleks, gibkość to 

podstawy, na których staramy się zbudować przy-

szłych adeptów sztuki Karate. Na treningach zaw-

sze jest wesoło, każdy ma wynieść z nich jak naj-

więcej dla siebie. Zaproszenie skierowane jest nie 

tylko do dzieci i młodzieży ale także dla dorosłych. 

Zajęcia prowadzi Sempai Mariusz Prochalski.  

   

Szanowni  Mieszkańcy! 

 Mamy przyjemność poinformować o nowo-

ściach w Przychodni NZOZ Panaceum s.c               

w Chrząstowicach: 

- w gabinecie dentystycznym jest nowy aparat rtg 

(rentgenowski) do zdjęć stomatologicznych,           

pacjenci mogą być diagnozowani na miejscu, 

- Poradnia Rehabilitacyjna – przyjmuje dr Arleta 

Adach–Tkaczyńska, specjalista rehabilitacji me-

dycznej, w ramach podpisanego kontraktu z NFZ, 

tzn. bezpłatnie dla pacjentów posiadających skiero-

wanie od swoich lekarzy, 

- Poradnia Chirurgiczna – przyjmuje dr Tomasz 

Sachanbinski, specjalista chirurgii ogólnej                              

i onkologicznej, również w ramach kontraktu               

z NFZ. 

 Ponadto  przypominamy o nadchodzącej je-

sieni, a więc o zwiększonej liczbie zachorowań na 

grypę. Proszę rozważyć możliwość zaszczepienia 

się przeciwko grypie, szczególnie dzieci i pacjen-

tów starszych . 

 Pragniemy podziękować naszej  pacjentce 

Pani Edycie Grzesik za okazaną pomoc w zezwole-

niu na powieszenie znaku wskazującego drogę do 

przychodni. Dziękujemy! 

 Iwona Sachanbińska 

Elżbieta Markowska-Kardyś 

SPORT TO ZDROWIE — KARATE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Anna Kurc 
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AWANS NAUCZYCIELI 

 Maria Łysy z Publicznej Szkoły Podstawowej            

w Chrząstowicach oraz Bożena Ferens i Renata Rambau-

Swatko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3                

w Dębskiej Kuźni otrzymały 29 sierpnia br. stopień na-

uczyciela mianowanego. Akty nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela oraz gratulacje otrzymały z rąk 

Floriana Cieciora, zastępcy wójta gminy Chrząstowice 

oraz Elżbiety Kaliszan, kierownik Referatu Oświaty,    

Kultury, Sportu i Promocji.  
Anna Kurc 

 Nowy Rok Szkolny 2011/2012 rozpoczęty. 

Po wakacyjnej przerwie we wszystkich szkołach 

znów zabrzmiał dzwonek. Odbyły się uroczyste 

apele oraz pasowanie na ucznia pierwszej klasy. 

 W Gminie Chrząstowice nowy rok szkolny 

rozpoczęło czterdziestu ośmiu pierwszoklasistów. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowi-

cach „Akty pasowania na ucznia‖ oraz „tyty‖           

odebrało siedemnaścioro dzieci. W Zespole Szkol-

no Przedszkolnym w Dańcu do pierwszej klasy 

przyjęto siedmioro uczniów, w Dębskiej Kuźni — 

osiemnaścioro, natomiast w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Dębiu do pierwszej klasy uczęszcza 

sześcioro dzieci.  

 Wszystkim uczniom życzymy samych do-

brych ocen i dużo wytrwałości w spełnianiu szkol-

nych obowiązków a nauczycielom i pracownikom 

szkół - wszelkiej pomyślności na cały nowy rok. 

I klasa PSP Chrząstowice z wychowawczynią,             

     Joanną Puschhaus. 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

OBOWIĄZEK NAUKI 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) nauka jest obo-

wiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  

W związku z art. 18 pkt. 2 wyżej cytowanej 

ustawy, rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka 

podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wój-

ta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są 

obowiązani informować go o formie spełniania 

obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym 

zakresie, w związku z tym prosimy o wypełnienie 

załączonego druku gdzie syn/córka będzie uczęszc-

zał/a do szkoły ponadgimnazjalnej.  

Informujemy, że gmina prowadzi ewidencję 

obowiązku nauki i sporządza z tego zadania spra-

wozdanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej         

o spełnianiu lub niespełnianiu tego obowiązku 

przez uczniów uczęszczających do szkół ponad-

gimnazjalnych z terenu gminy Chrząstowice. 

 Druk można pobrać ze strony internetowej 

www.chrzastowice.pl (zakładka „Oświata‖) lub             

w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 a następnie wy-

pełnić i przekazać do dnia 31 października 2011 r. 

do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji       

w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 

pokój nr 3 nr tel. 77/4 219-456.  

 Jednocześnie informujemy, że nie wypełnie-

nie obowiązków określonych w art. 15 i 18 cyt. 

ustawy przez rodziców ucznia podlegającego obo-

wiązkowi nauki jest zagrożone sankcjami wynika-

jącymi z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.     

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 z późn. zm.). 

 
Bernadeta Długosz 
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MIGAWKI Z WAKACJI – DĘBSKA KUŹNIA 

Maria Kwiecińska 

30 czerwca – Tradycja częścią naszej tożsamości 

Wianki z kwiatów i ziół każdego roku zdobią gło-

wy dziewczynek w ostatnim dniu oktawy Bożego 

Ciała. Wianek jest wyrazem wdzięczności za życie 

i otaczający nas świat w którego centrum jest Jezus 

uwielbiony w Najświętszej Eucharystii. Wielbić 

Boga zawsze i wszędzie, również w okresie waka-

cji, to piękna tradycja naszych rodzin. 

16 lipca – Wycieczka do Gorlic 

Z inicjatywy Zarządu Gminnego DFK w Chrząsto-

wicach odbyła się wycieczka do przygranicznego 

miasta Gorlice. Najpierw w „Schlesischem               

Museum‖ z uwagą wysłuchaliśmy opowieści prze-

wodnika o historii Śląska. Zwiedziliśmy przepięk-

nie odrestaurowane stare miasto. Uczestniczyliśmy 

również w XIII Śląskim Jarmarku Garncarskim – 

Schlesischer Tippelmarkt – wystawiono ceramikę z 

Niemiec, Polski, Francji i Węgier. Ceny były wy-

sokie, jak na naszą kieszeń, ale bogactwo wyrobów 

warto było obejrzeć. W barwnym korowodzie prze-

szła orkiestra oraz grupy ludzi w strojach śląskich. 

Burmistrz miasta rozdawał przechodniom róże, a 

starymi uliczkami przechodziły grupy przebrane        

w stroje mieszczańskie z XVI wieku. Bardzo mile 

wspominać będziemy wyjazd do Gorlic. 

31 lipca – Nabożeństwo pod gołym niebem 

„O Anno łaskiś pełna‖ – tak, tydzień po odpuście 

śpiewaliśmy przy kapliczce Św. Anny, wielbiąc 

swoją patronkę. Nie przeszkodziła nam w tym      

nawet deszczowa pogoda. Po nabożeństwie odbył 

się poczęstunek wypieków naszych śląskich gospo-

dyń. Gościny udzieliła nam rodzina Mikiettów.                 

W przedsionku starego „Szynku‖ czuliśmy się 

swojsko i bardzo dobrze. Czas umilali nam swoją 

grą utalentowani muzykanci z naszej wsi. 

RENOWACJA KRZYŻA W CHRZĄSTOWICACH 

 Odnowiony został krzyż przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP       

w Chrząstowicach. Stało się to możliwe dzięki środkom finansowym ofiarowanym 

przez duchownego z Niemiec - Erharta Witt. Prace renowacyjne wykonały firmy 

Ferdynanda Schmidta z Falmirowic oraz Joachima Grzesika z Chrząstowic. Pro-

jekt został zrealizowany przez Zarząd Gminny TSKN w Chrząstowicach.  Ksiądz 

Erhart Witt wspomógł nas finansowo nie pierwszy raz. Wcześniej przesłał nam 

pomoc finansową po przeczytaniu w gazecie "Oberschlesien" artykułu nt. wprowa-

dzenia w gminie Chrząstowice dwujęzycznych nazw miejscowości, co bardzo go 

ucieszyło. Pieniądze te zostały wykorzystane na druk książeczki wydanej z okazji 

100-lecia kościoła w Dębiu.  
Krzysztof Warzecha 
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Z KRONIK PANA KONRADA 

Bardzo lubię rżenie koni. Koń od zawsze 

wpisany był w dzieje naszej rolniczej ziemi. W her-

bie Dańca są grabie i siekiera. Oznacza to, że nasza 

wieś żyła kiedyś z ziemi i lasu. Teraz się to zmieni-

ło. Rolników w naszej wsi jest mało. Dawniej w 

Dańcu było ponad sto koni. Pewnego roku, jak so-

bie przypominam, było ich nawet 115. To było coś 

wspaniałego, to był piękny widok. Przecież koń od 

setek lat to wierny towarzysz ludzkich dziejów. 

Raz tylko się zdarzyło, w styczniu 1945 ro-

ku, że w naszej wsi nie było ani jednego konia. Za-

brali je, w ciągu jednego tygodnia, Rosjanie, jak 

przyszli do Dańca. Zaprzęgli je do swoich taborów 

i gnali nimi bez opamiętania. Nie karmili ich ani 

nie poili. Kiedy zajechane na śmierć konie nie 

nadawały się już do dalszej jazdy to je porzucali, a 

w kolejnej śląskiej wsi zabierali następne konie. 

Konie w życiu ludzi istniały w epoce ka-

mienia, epoce brązu, około 2000 lat przed Chrystu-

sem i od zawsze służyły człowiekowi. Nie mówiąc 

już o czasach rzymskich, średniowiecznych czy 

bardziej współczesnych. Gdzie wojna tam też był 

koń. Grecy ubóstwiali konia. To uwidaczniało się 

w obyczajach, bajkach i sagach. Najwyższą cześć 

okazywano koniowi białemu. 

Konie chowano dawniej na cmentarzach na 

tak zwanych „Końskich kierchowkach‖. W Dańcu, 

mojej wsi rodzinnej, jeszcze po pierwszej wojnie 

światowej grzebano konie w pewnym miejscu przy 

polach i łąkach zwanych „Gwojsce‖. 

Konie przez całe stulecia ciągnęły pług, 

bryczki i karety pocztowe. Mam też jeszcze w pa-

mięci galopujące konie ciągnące sikawkę strażacką 

do pożaru.  

Z biegiem czasu malała w naszej wsi liczba 

koni. Technika wypierała je skutecznie. Szkoda, że 

te piękne, szlachetne, duże zwierzę, dziś stało się 

niepotrzebne. 

Ludzie starsi tęsknią za koniem. Niedawno 

jeden rolnik powiedział mi tak: „Wiys ty co, Kon-

rad? Jak joł mioł konie, to joł sobie z nimi pogoł-

doł, bo mi się wydawało, że one mnie rozumieją, bo 

koń to mądre stworzenie. A dzisiej mam dwa trak-

tory, robię niymi, ale mi markotno, bo to pieronie 

pogołdołs z traktorym?” 

Gdzie są konie z tamtych lat – można by 

śpiewać, tak jak śpiewamy o chłopcach i mogiłach 

z tamtych lat. Koni dziś już prawie nie ma. Szczę-

ście, ze czasem po naszych wsiach znajdzie się ja-

kaś mała stadnina. Ale to jest bardziej dla rozryw-

ki, mniej do współpracy z człowiekiem w jego co-

dziennym życiu. Gdzie są konie z tamtych lat? 

Konrad Mientus 

GDZIE SĄ KONIE Z TAMTYCH LAT? 

Poezja, legenda, „utopki‖ i pieśni oplatają 

starą studnię, to źródło wyroczni i spełnienia ży-

czeń. Wiele pokoleń nabierało tu życiodajną wodę 

dla siebie i swoich zwierząt. W przeszłości na wsi 

była przeważnie jedna studnia i wodę znoszono 

wiadrami drewnianymi do swojego domostwa. 

Taka kamienna stara studnia znajduje się 

dziś jeszcze w Dańcu obok starego domu, niedale-

ko od danieckiego kościółka. Jej głębokość wynosi 

9 metrów a jej przekrój – 1,5 m. 

Studnię tę wymurowano z kamieni polnych 

według starej metody. Na ziemię położono pie-

strzec żelazny albo też z drzewa dębowego. Na nim 

wymurowano niski murek z tych kamieni. Później 

przystąpiono do wybierania ziemi z środka. Ten 

Piestrzec i ten murek obniżał się. Znowu murowa-

no i wybierano ziemię, aż kamienny szyn stanął w 

wodzie. Ten sposób budowania studni utrzymywał 

się długo. Później studni już nie murowano, ale ich 

szyby wykonywano przez wpuszczanie betono-

wych kręgów.  

W XIX wieku doszło do nieszczęścia – w 

studni utopił się jeden mieszkaniec Dańca. Ostatnio 

widziano go wieczorem w danieckiej karczmie, ale 

do domu nie wrócił. Na drugi dzień szukano go 

wszędzie aż ktoś zerknął do studni i tam, na lustrze 

wody, pływała jego czapka. 

Przy starych studniach spotykali się zako-

chani. Każda studnia miała swojego „utopka‖. We-

dług prastarej legendy w świętą, wigilijna noc, w 

jedną minutę woda w studni zamienia się w naj-

przedniejsze wino. 

Dziś ta stara studnia wiejska stanowi po-

mnik dawnej techniki i jest piękną pamiątką prze-

szłości. 

STARA WIEJSKA STUDIA  

Konrad Mientus 
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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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MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNEMOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE  

Anna RychlikowskaAnna Rychlikowska  
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim DomuProfesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu 

 Henna i regulacja brwi 

 Makijaż: dzienny, okazjonalny 

 Depilacja ciepłym woskiem                                                            Dojazd gratis! 

 Pedicure                                                                                             Zapraszam 

 Manicure                                                                                          tel. 506 528 595 

 Paznokcie żelowe 

 Zabiegi  pielęgnacyjne twarzy  

 Zabiegi ujędrniające na ciało i biust 

  

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 

 

 

ŚLUSARSTWO USŁUGOWE 

MARIAN JAKUBCZYK 

 

Daniec, ul. Dąbrowicka 36 

tel. 77 4218-331 

tel. kom. 608-284-196 
 
 

OFERUJEMY: 

- remonty sprzętu rolniczego i leśnego, 

przyczep, rozrzutników, ratotilerów itp. 

- stawianie wiat 

- bramy, furtki, balustrady 

- wyrób tralek płotowych i balkonowych 

- ogrodzenia drewniane 

- usługi spawalnicze 

- piaskowanie, malowanie 
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SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

Tel. 77 421 – 96- 67, 512 474 584 

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 

 

SALONIK FRYZJERSKI 

Chrząstowice, ul. Dworcowa 28 

 

 Czynne:  

poniedziałek - piątek 9.00-17.00,  

sobota 9.00-14.00 

 

Usługi fryzjerskie na telefon,  

w domu klienta 

 Tel. 506482265 

 

ZAPRASZAMY! 

 

SKLEP MONOPOLOWYSKLEP MONOPOLOWY  
  

ŹRÓDEŁKOŹRÓDEŁKO  
 

 

ul. OZIMSKA 99 
 

46-053 CHRZĄSTOWICE 

 

ZAPRASZA 
 

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY 
 

W GODZ. 10.00 – 23.00 
 

W NIEDZIELĘ   
 

W GODZ. 10.00 - 22.00 
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 Obecnie w zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany 

jest na około 18 milionów dzieci. W niniejszym artykule    

postaramy się opisać najczęściej powtarzające się pytania. 

 Jakie są różnice co do otrzymywania zasiłku w mo-

mencie gdy rodzice są nie zamężni? Czy ojciec dzieci, jeże-

li nie ma ślubu z matką może otrzymywać Kindergeld?  

Nie powinno być problemów, jeżeli spełnione zostaną niżej 

wymienione warunki: ojciec jest pełnoprawnym opiekunem, 

wspólnie z matką dzieci i dziećmi zamieszkuje w jednym 

gospodarstwie domowym. Nie ma zatem znaczenia, czy ro-

dzice są po ślubie jeżeli mieszkają razem. Rodzice mogą mię-

dzy sobą określić które z nich będzie występowało o zasiłek. 

Także ojczym może otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko 

przybrane „pasierba‖. Jednak pod następującymi warunkami: 

jest w związku małżeńskim z jednym biologicznym rodzicem 

dziecka, żyje z dzieckiem w jednym gospodarstwie domo-

wym, biologiczny rodzic, który ma prawo do zasiłku            

zrezygnował pisemnie z prawa jego pobierania 

 A jak to jest w przypadku rozwodu. Który z rodzi-

ców będzie miał prawo do pobierania zasiłku rodzinnego?  

Wypłatę pobieranego w Niemczech zasiłku rodzinnego regu-

lują to specjalne przepisy BKGG (Bundeskindergeldgesetz), 

które mówią, że na każde dziecko tylko jeden z opiekunów / 

rodziców może otrzymywać świadczenia rodzinne Kinder-

geld. Z reguły kiedy rodzinna zamieszkuje w Polsce owe 

świadczenia pobiera rodzic pracujący w Niemczech. Jeżeli 

małżeństwo ulega rozpadowi prawo do pobierania zasiłku 

rodzinnego ma ten rodzic w którego domostwie dzieci         

pozostają. Co ważne, nawet jeżeli mieszka on w Polsce może 

wnioskować o przyznanie rodzinnego w Niemczech jeżeli 

drugi z rodziców nadal pracuje w Niemczech.  W tym wypad-

ku właściwym urzędem jest Familienkasse Nürnberg a proce-

dura wygląda bardzo podobnie jak w przypadku standardo-

wego wniosku. Składając wniosek do Nürnberg musimy    

jednak liczyć się z bardzo długim czasem oczekiwania,        

sięgającym w niektórych wypadkach nawet powyżej roku. 

 Do jakiego wieku można dostać zasiłek rodzinny     

w Niemczech - 25 czy 27 lat? 

Zasadniczo zasiłek rodzinny wypłacany jest dzieciom do 18 

lat. Najczęściej  momencie kontynuowania nauki (jednak nie 

tylko) wypłatę zasiłku można przedłużyć. Obec-

nie  maksymalnie do 25 lat. Jeżeli pobiera się zasiłek za lata 

zaległe to dzieci urodzone w roku 1982 mogły dostawać      

Kindergeld do 26 lat a urodzone w 1980 i 1981 do lat 27. 

Należy tu wziąć pod uwagę, że dopóki dziecko nie osiągnie 

celu szkolenia, przechodzi przez kilka etapów. Czasami pro-

wadzi to do przymusowej przerwy. Jeżeli Państwa dziecko 

jest w wieku między 18 a 25 lat i w związku ze zmianą szko-

ły, czy z inną sytuacją ma przerwę w nauce, nadal mogą Pań-

stwo otrzymywać Kindergeld, pod warunkiem, że owa prze-

rwa między zakończeniem i podjęciem nauki nie trwa dłużej 

niż 4 miesiące. Od granicy 18 lat jest także inny wyjątek. 

Jeżeli dziecko jest bezrobotne i nadal mieszka z rodzicami, 

jego rodzice mogą otrzymywać zasiłek do ukończenia przez 

dziecko 21 lat. Gdy  dziecko kończy 18 lat i podejmuje pracę 

wypłata zasiłku kończy się. Ostatni zasiłek będzie wypłacony 

w miesiącu w którym dziecko kończy 18 lat.  Jeżeli dziecko 

urodziło się pierwszego dnia miesiąca, ostatnia wypłata 

świadczenia nastąpi w miesiącu poprzednim.  

 Jaka jest wysokość zasiłku w Niemczech? 

Zasiłek rodzinny w Niemczech jest zależności od liczby     

dzieci wynosi: 184 € - na jedno, lub dwoje dzieci, 190 € - na 

trzecie dziecko, 215 € - na czwarte i każde następne dziecko 

Pieniądze wypłacane są raz w miesiącu. O rodzinne w Niem-

czech można ubiegać się nawet do 4 lat wstecz. W grę wcho-

dzą tylko okresy w których Państwo pracowali i opłacali 

składki ubezpieczeniowe.  

Zapraszamy do czytania naszych artykułów w tygodniku 

„Wohenblatt” na str. 11, oraz odwiedzin naszej strony 

internetowej:  www.intertax24.com 

ZASIŁEK RODZINNY W NIEMCZECH 
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 obiekt na terenie zamkniętym 
 parking na terenie obiektu  
 110 miejsc konsumpcyjnych 
 sala klimatyzowana 
 lokal dla niepalących 
 pokoje gościnne 

Prowadzimy PUNKT WYMIANY BUTLI GAZOWYCH 

 Bar "CENTRUM" 
 Paweł Duda  
 Chrząstowice 
 ul. Ozimska 8 
 46-053 Chrząstowice 
 tel. 77/ 4219 064   
 Kom. 501036324 

W  weekend serwujemy obiady i kolacje 

▪  kawa▪  kawa  
▪  desery lodowe▪  desery lodowe  
▪  ciasta▪  ciasta  
▪  wina gronowe▪  wina gronowe  
▪  koktajle▪  koktajle  

organizujemy 

 UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE,  PRZYJĘCIA RODZINNE,  

WESELA, KOMUNIE, BANKIETY ORAZ STYPY   

ORGANIZUJEMY ZABAWĘ SYLWESTROWĄ Z ZESPOŁEM TRIO.  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.  

mailto:ug@chrzastowice.pl

