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KOLARZE ŚCIGALI SIĘ W DĘBIU 

Anna Kurc 

 Po raz trzydziesty drugi w Dębiu odbył się 

Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta 

Gminy Chrząstowice. Wydarzenie miało miejsce 

w niedzielę, 30 kwietnia 2017 r. Kolarze rywali-

zowali ze sobą w czterech kategoriach: junior 

młodszy, młodzik, junior oraz Elita/U-23. Swoją 

obecnością zaszczycili nas Benedykt Kocot oraz 

Franciszek Surmiński – sławy polskiego                 

kolarstwa. 

 Zawody rozpoczęły się występem Młodzie-

żowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice.           

O godzinie 11.00 wystartowali zawodnicy katego-

rii Junior Młodszy. Mieli oni do pokonania               

4 okrążenia po 13,5 km (54 km). W tej kategorii 

triumfował Szymon Drobny (WLKS KRAKUS 

BBC CZAJA). Juniorzy przejechali 81 km          

(6 okrążeń po 13,5 km). Najlepszy był Luca 

Rohde (RG HAMBURG). Najmniejszy dystans 

mieli do pokonania zawodnicy kategorii Młodzik 

– 27 km (2 okrążenia), największy – zawodnicy 

kategorii U-23, którzy w sumie przejechali 108 

km. W kategorii Młodzik zwyciężył Jakub            

Lewandowski (KWM OZKOL ŁÓDŹ). Najlepszy  

w kategorii Elite był Piotr Skarżyński (DOMIN 

SPORT). W klasyfikacji zespołowej zwyciężył 

KS SPOŁEM ULISSE CENTRAL ŁÓDŹ. Pełne 

wyniki znajdują się na stronie internetowej              

Polskiego Związku Kolarskiego www.pzkol.pl. 

Wydarzeniu towarzyszył wyścig młodzieży szkol-

nej VIP-ów oraz przedszkolaków. 

 Organizatorami Jubileuszowego XXXII 

Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy 

Chrząstowice byli: Gmina Chrząstowice LKS 

Ziemia Opolska oraz WZ LZS Opole. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek 

Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz  

Starosta Opolski Henryk Lakwa. 

 Składamy serdeczne podziękowania Dyrek-

torowi Wyścigu – Marianowi Staniszewskiemu, 

Strażakom, Policji, Sponsorom i Partnerom,           

Dyrekcji i Pracownikom Publicznej Szkoły               

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym             

w Dębiu, Zarządowi Dróg Powiatowych  oraz 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób                  

przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia 

tej imprezy. 

http://www.pzkol.pl
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Elżbieta Kaliszan 

Anna Kurc 

 APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 
 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowa-

dzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, 

że podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka prze-

kazywana w ramach tego podatku wpływa więc na poprawę jakości życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, 

przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Stąd też Wójt Gminy Chrząstowice 

apeluje do osób mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie. 

 Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedz i mnóstwa 

czasu. Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych np. 

miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można 

dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

W URZĘDZIE ZAPŁACISZ TAKŻE KARTĄ 

 Informacja dotycząca organizacji letniego 

wypoczynku w gminie Chrząstowice w 2017           

roku:  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach 

Termin: 26-30 czerwca 2017 r. – 20 uczestników 

            28-31 sierpnia 2017 r. – 20 uczestników 

Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem             

przedszkolnym w Dańcu 

Termin: 03-07 lipca 2017 r.  – 50 uczestników 

            10-14 lipca 2017 r. – 50 uczestników 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dębiu 

Termin: 26-30 czerwca 2017 r. – 20 uczestników 

            03-07 lipca 2017 r. – 20 uczestników 

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej 

Kuźni 

Termin: 26-30 czerwca 2017 r. – 15 uczestników 

            03 -07 lipca 2017 r. – 15  uczestników 

Półkolonia – Dębska Kuźnia „Wakacyjna               

Akademia Karate” 

Termin: 24-28 lipca 2017 r. – 15 uczestników 

            31–04 sierpnia 2017 r. – 15 uczestników 

Półkolonia realizowana w ramach konkursu ofert 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej ogłoszonego przez Urząd Gminy     

Chrząstowice. Koszt dla dziecka z gminy Chrzą-

stowice za 1 turnus – 180 zł. Organizator: Opolski 

Klub Karate Kyokushin 

Kolonia letnia w Ośrodku Szkoleniowym                       

w Niwkach 

Termin: 10-15 lipca 2017 r. – 7 uczestników 

Całkowity koszt kolonii wynosi 550 zł za 6 dni 

turnusu. Rekrutacja przeprowadzona w porozu-

mieniu z OPS Chrząstowice. Kolonia finansowana 

w części przez Urząd Gminy Chrząstowice w wy-

sokości 370 zł i przez OPS w wysokości 180 zł. 

Organizator: Regionalny Zespół Placówek    

Wsparcia Edukacji w Opolu. 

LETNI WYPOCZYNEK W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 W Urzędzie Gminy Chrząstowice trwają prace nad uruchomieniem terminalu płatniczego. Wkrótce 

w kasie urzędu będzie można zapłacić kartą płatniczą. Nie trzeba będzie mieć przy sobie gotówki, by     

uregulować opłatę za śmieci i inne opłaty urzędowe. Przypominamy, że kasa w Urzędzie Gminy             

Chrząstowice (parter, pok. 4) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, z przerwą 

pomiędzy godz. 13.00 a 14.00. Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 

do godz. 15.30; środa od godz. 7.30 do godz. 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00.  

 Wyścig odbył się w dniach 3-4 czerwca br. 

Trasa przebiegała przez Niwki, Szczedrzyk i Tura-

wę. Kolarze wystartowali w następujących katego-

riach: młodzik, junior młodszy, junior i amator. 

Startujący w Niwkach młodzicy mieli do przeje-

chania 5 km, juniorzy młodsi – 10 km, natomiast 

juniorzy – 20 km. W pierwszej kategorii, wśród 53 

zawodników najlepszy był Jakub Lewandowski     

z KS Społem Ulisse Central Łódź. W juniorach 

młodszych (łączna liczba zawodników – 96) zwy-

ciężył Kacper Majewski z KKS Gostyń, a w junio-

rach, których wystartowało 67, wygrał Leon He-

nischke z Frankfurt RC 90 E.V. Drugiego dnia za-

wodnicy pokonywali znacznie większe odległości. 

W zależności od kategorii różna była liczba okrą-

żeń, jedno okrążenie wynosiło 30 km. Juniorzy 

młodsi pokonywali trasę o długości 90 km, mło-

dzicy – 30 km, juniorzy – 120, a amatorzy –          

60 km. W pierwszej kategorii wystartowało 134 

zawodników. Najlepszy był Konrad Kołodziejski      

z TKK Pacifik Nestle Fitness. W juniorach rywali-

zowało ze sobą 102 kolarzy. Zwyciężył Mikołaj 

Konieczny z KKS Gostyń. W młodzikach, spośród 

57 zawodników, ponownie triumfował Jakub    

Lewandowski z KS Społem Ulisse Central Łódź. 

Organizatorem wyścigu było Wojewódzkie       

Zrzeszenie LZS w Opolu oraz LKS Ziemia     

Opolska.  

MEMORIAŁ JOACHIMA HALUPCZOKA 
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 W Gminie Chrząstowice sukcesywnie 

działamy na rzecz poprawy infrastruktury               

zwiększającej jej atrakcyjność, zarówno dla 

mieszkańców, turystów jak też inwestorów.    

Obecnie realizowanych jest wiele inwestycji             

finansowanych ze środków własnych, jak również 

pochodzących ze środków Unii Europejskiej.  

W kwietniu zakończono I etap rozbudowy 

zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach 

obejmujący stan surowy zamknięty. W II etapie 

rozbudowy zaplanowano m.in. zamontowanie 

rampy z balustradą oraz schodów metalowych 

umożliwiających dostęp do pomieszczeń znajdu-

jących się na nowopowstałym piętrze. W kolej-

nym etapie rozbudowy planowane jest wykonanie 

m.in. instalacji centralnego ogrzewania oraz insta-

lacji wodno-kanalizacyjnej. Materiał na rozbudo-

wę zaplecza sportowego finansuje Gmina,                 

natomiast prace wykonywane są w ramach czynu 

społecznego przez Stowarzyszenie 1.FC                 

Chronstau – Chrząstowice oraz zaprzyjaźnione     

z nimi firmy przy dużym zaangażowaniu              

lokalnych przedsiębiorstw. 

Trwają prace związane z termomoderni-

zacją i przebudową budynku archiwum przy 

Urzędzie Gminy. W ramach inwestycji budynek 

archiwum został ocieplony, wymieniona została 

stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacja                

elektryczna, a także doprowadzona została insta-

lacja CO i woda z sąsiedniego budynku Urzędu 

Gminy. Na spłatę zobowiązań Gmina stara się             

o pożyczkę w wysokości ok. 170 tys. złotych                 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

W czerwcu podpisana została umowa na 

dofinansowanie zadania obejmującego budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice, 

które pozyskano w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na                  

wartość prawie 2 mln zł.  Inwestycja składa się                 

z dwóch etapów. W pierwszym etapie tj. do maja 

2018 ma powstać tranzyt sieci kanalizacji sanitar-

nej z Dębskiej Kuźni przez Dębie. W drugim                 

etapie ma powstać tranzyt kanalizacji z Dębia do 

Dąbrowic oraz budowa sieci szczegółowej                           

w Dąbrowicach. W wyniku realizacji zadania     

powstanie ponad 6 km sieci kanalizacyjnej            

z 58 przyłączami kanalizacyjnymi. Planowany 

termin zakończenia realizacji inwestycji 

to kwiecień 2019 roku. 

Na przełomie 2017/2018 planuje się                      

przebudowę drogi gminnej ul. Niweckiej                       

w Dębskiej Kuźni. Zadanie jest współfinansowa-

ne w wysokości ponad 500 tys. zł. w ramach     

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Inwestycja zakłada m.in. wymianę 

nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika z kost-

ki brukowej po lewej stronie (jadąc od DK Nr 46               

w kierunku szkoły) oraz prawego pobocza                

z destruktu asfaltowego, przebudowę zjazdów                 

i wejść do posesji oraz istniejącej zatoki                          

autobusowej, a także wykonanie progu zwalniają-

cego w obrębie szkoły. Termin wykonania robót                

budowlanych to maj 2018 roku.  

W partnerstwie z 7 gminami oraz Powia-

tem Opolskim złożono wniosek w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 na budowę infrastruktury pieszo-rowerowej 

przy drodze powiatowej Suchy Bór – Lędziny na 

wartość ponad 1,6 mln zł.  Łączna długość ścieżki 

pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej                  

i o szerokości ok. 2 m ma wynosić 1,66 km.            

Początek ścieżki rozpocznie się w terenie nieza-

budowanym i będzie przebiegać do torów kolejo-

wych (ok. 780 m po lewej stronie jadąc od                

Lędzin). Ze względu na stan techniczny drogi  

powiatowej budowa ścieżki rowerowej będzie 

prowadzona łącznie z przebudową nawierzchni 

drogi. Natomiast od torów kolejowych do straży 

pożarnej w Suchym Borze ścieżka będzie przebie-

gać po prawej stronie (880 m). Na tym odcinku 

ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie w bezpo-

średniej bliskości ogrodzeń posesji prywatnych,  

w oddaleniu od drogi. W miejscach zjazdów              

podbudowa zostanie wzmocniona, a nawierzchnia 

bitumiczna pomalowana na kolor czerwony żywi-

cą specjalistyczną. Dodatkowo zostanie 

INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
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NOWE GODZINY OTWARCIA PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW 

Barbara Wyrwas 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się 

w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B, od lipca do końca października br. czynny będzie w poniedział-

ki od godz. 11.00 do 13.00 oraz w środy w godz. 15.00-19.00.  
Przypominamy o limitach oddawania odpadów:  

- gruz, odpady budowlane – 150 kg/właściciela nieruchomości/miesiąc; 

- opony – 4 szt. opon samochodowych w roku. 

DEKLARACJE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI—KIEDY ZMIENIĆ 

Małgorzata Jagos 

Barbara Wyrwas 

 W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości opłaty za                

gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-

ciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację (zmianę deklaracji) w terminie 14 dni 

od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym               

nastąpiła zmiana.   

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę       

deklaracji: 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

- zmiana ilości osób zamieszkałych 

- zmiana adresu zamieszkania 

- sprzedaż nieruchomości 

- zmiana sposobu zbierania odpadów 

- zmiana pojemności pojemnika 

- wyposażenie nieruchomości  

w kompostownik 

- zmiana właściciela nieruchomości 

- zmiana formy władania nieruchomością 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, 

na której powstają odpady: 

- zmiana charakteru prowadzonej działalności 

- zmiana ilości powstających odpadów  

komunalnych 

- zmiana sposobu zbierania odpadów 

- zmiana pojemności pojemnika 

- zmiana siedziby podmiotu lub adresu, pod 

którym prowadzona jest działalność 

- zakończenia prowadzenia działalności      

gospodarczej 

- zmiana właściciela nieruchomości 

- zmiana formy władania nieruchomością 

PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE DO 

CZASU ZŁOŻENIA ZMIANY DEKLARACJI                          

(JEŻELI ZMIANA DEKLARACJI NIE                      

ZOSTAŁA ZŁOŻONA TO PIERWSZA DEKLA-

RACJA OBOWIĄZUJE NADAL BEZ WZGLĘ-

DU NA TO, W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA 

ZŁOŻONA).  

 Jednocześnie informuję,  że  przypadku  

złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji 

zmniejszającej wysokość zobowiązania nie stwier-

dza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące,             

w których usługa odbierania odpadów                     

komunalnych była świadczona.   

Daria Pawlak 

UWAGA UŻYTKOWNICY DOMKÓW LETNISKOWYCH! 

W związku z trwającym sezonem letnim           

i  okresem wakacyjnym  uprzejmie informujemy 

użytkowników domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekrea-

cyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, dla których została złożona           

deklaracja „zerowa” o konieczności dokonania 

zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnych w sytuacji               

korzystania z przedmiotowych nieruchomości. 

Okresowe przebywanie na nieruchomości 

nie zwalnia użytkowników z obowiązku uiszcza-

nia opłaty ryczałtowej za rok od domku                      

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzy-

stywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

posiadania pojemników do gromadzenia  odpadów 

komunalnych w sposób selektywny lub                        

zmieszany.   

utwardzone pobocze kostką betonową pomiędzy 

budynkiem straży pożarnej do cmentarza (ok. 80 

m). Ma powstać także kilka miejsc odpoczynku 

podróżnych. Po lewej stronie przed torami 

w Suchym Borze powstanie m.in. parking z kostki 

betonowej typu Park & Ride oraz Bike & Ride, 

który składać się będzie m.in. z wiaty ze stojaka-

mi na 12 rowerów, ogrodzenia panelowego           

z furtką oraz 4 miejsc postojowych dla samocho-

dów. Kolejne dużo mniejsze place powstaną także 

przy kościele oraz przy cmentarzu w Suchym  

Borze. Zakończenie zadania zaplanowano na 

wrzesień 2018 roku. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, konieczne jest 

osobiste stawiennictwo w wybranym urzędzie (zarówno przy      

składaniu wniosku, jak i przy odbiorze dowodu); wypełniony wnio-

sek (można go wydrukować na miejscu w urzędzie, już z danymi 

osobowymi, przygotowany do sprawdzenia i podpisania – wystarczy 

zgłosić taką potrzebę osobie przyjmującej wnioski); 1 aktualna foto-

grafia (nowego wzoru – biometryczna; wykonana nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku); posiadany dowód osobisty 

lub paszport (do wglądu). 

Dowód ważny jest 10 lat od daty jego wydania. 

Dowód wydawany jest bezpłatnie. 

Osoby niepełnoletnie: 

- wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby do lat 18 składa 

jeden z rodziców/opiekunów 

- dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku LUB przy odbio-

rze dowodu, jeśli skończyło 5 lat 

- dowód osobisty dla osoby, która nie ukończyła 5 r.ż., jest ważny 

przez 5 lat 

- dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 5 r.ż., jest ważny przez 

10 lat 

Osoba może samodzielnie złożyć wniosek nie wcześniej, niż 30 dni przed ukończeniem 18 lat (dowód może wtedy 

odebrać nie wcześniej niż w dniu 18 urodzin; dowodu nie może wtedy odebrać rodzic lub opiekun). 

UTRATA DOWODU: 

- zgłoszenia o utracie bądź uszkodzeniu dowodu dokonuje się OSOBIŚCIE, 

   w dowolnej gminie 

- za osoby niepełnoletnie zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun 

UTRATA WAŻNOŚCI / ZMIANA DANYCH: 

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności 

posiadanego dokumentu. 

Niezwłocznie składa się wniosek o wydanie nowego dokumentu w przypadku:  

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, 

- zmiany wyglądu posiadacza dowodu osobistego w stosunku do fotografii zamieszczonej 

   w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację osoby, 

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 

Dowody wydane dotychczas zachowują ważność do terminów w nich określonych. 

Zmiana adresu zameldowania nie stanowi już podstawy do wymiany dowodu osobistego. 

DROGA ELEKTRONICZNA 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego bądź zgłoszenie o jego uszkodzeniu czy utracie można złożyć drogą              

elektroniczną (za pomocą profilu zaufanego na ePUAP lub z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego). 

Dowód trzeba wtedy odebrać osobiście. 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 391, z późn. 

zm.) termin realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego wynosi do 30 dni. Z reguły jest to okres krótszy,              

ale w żadnym przypadku nie jest możliwe zagwarantowanie otrzymania dowodu w danym dniu. 

 Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na termin ważności dowodu osobistego, na termin jego            

wymiany po zmianie np. nazwiska lub też – w przypadku rodzinnych bądź szkolnych wyjazdów za granicę – 

na posiadanie przez wszystkich członków rodziny (również niepełnoletnich) ważnych dokumentów uprawnia-

jących do przekroczenia granicy. 

TERMIN WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO 

 Aby dysponować zawsze ważnym dokumentem tożsamości, należy zwracać uwagę na datę ważności             

dowodu osobistego – w dokumentach starego typu (wydawanych do 28.02.2015 r.) jest ona widoczna na awersie,            

w prawym dolnym rogu dokumentu, pod hologramem. Jeśli w tym miejscu podana jest konkretna data – należy zło-

żyć wniosek o wymianę dowodu co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego dokumentu. 

Jeśli termin jest „nieoznaczony”, wtedy dowód jest ważny do końca życia jego posiadacza (dowód z takim termi-

nem ważności wydawany był osobom, które w chwili składania wniosku miały ukończone 65 lat). 

 W dokumentach nowego wzoru, wydawanych od 1.03.2015 r., data ważności jest widoczna na rewersie         

dowodu, w górnej części po prawej stronie. Dowody te ważne są przez 10 lat (zarówno dla dzieci, jak i dla osób po 

65 roku życia); jedynie dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia, otrzymują dowód osobisty ważny przez 5 lat). 

 Dowód osobisty służy do potwierdzania tożsamości i obywatelstwa polskiego oraz przekraczania granic 

DOWODY OSOBISTE 
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państw, jednak dowód nieważny nie może spełniać żadnej z tych funkcji – dlatego tym bardziej należy zwra-

cać uwagę na termin jego ważności. 

 Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym w czasie przekraczania granic państw i podczas              

pobytu za granicą może powodować negatywne konsekwencje prawne dla jego posiadacza. 

UTRACONY DOWÓD OSOBISTY 

 W związku z problemem posługiwania się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały 

zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, informuję, że: 

dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, 

informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego 

Schengen oraz wykazu unieważnionych dowodów osobistych. 

 Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konse-

kwencje prawne dla jego posiadacza (podczas przekraczania granicy lub dokonywania czynności prawnych 

na podstawie tego dokumentu). 

 Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty może sprawiać wrażenie ważnego (nie 

nosi fizycznych znamion unieważnienia – odcięcie rogu), ale dokument ten nie może już służyć do potwierdzania 

tożsamości i przekraczania granic państw. 

FOTOGRAFIA DO DOWODU OSOBISTEGO 

 W związku z dużą liczbą wniosków o wydanie dowodu osobistego składanych z niewłaściwie wykonanymi 

zdjęciami uprzejmie przypominamy, że fotografia do dowodu osobistego od 1.03.2015 r. musi odpowiadać poniż-

szym wymogom: 

- wymiary 35x45 mm 

- wykonana na jasnym, jednolitym tle 

- mająca dobrą ostrość 

- odwzorowująca naturalny kolor skóry 

- obejmująca wizerunek do wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii 

- pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice 

- przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na 

wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy* i zamkniętymi ustami** 

- wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

ponadto należy zdjąć: 

- okulary, aby uniknąć refleksów na szkłach  

- kolczyki wystające poza obręb ucha (które ingerują w jednolitość tła) 

* tzn. bez uśmiechu i innych gestów mimicznych 

**dzieci, które nie ukończyły 5 lat, mogą mieć na fotografii otwarte usta 

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych fotografii: 

 

NIEPRAWIDŁOWE 

półprofil  refleksy na twarzy   włosy nachodzące 

na brwi   

przesunięcie  

twarzy względem 

krawędzi zdjęcia 

prześwietlenie od 

tła  

PRAWIDŁOWE 
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SPACER Z PSEM? PIES TYLKO W KAGAŃCU I NA SMYCZY 

 Na terenie Gminy Chrząstowice istnieje nakaz wyprowadza-

nia psów w kagańcu i na smyczy. Właściciel psa powinien przede 

wszystkim zadbać o to, by pies nie zagrażał otoczeniu. Jego podsta-

wowym obowiązkiem, wedle artykułu 77. Kodeksu Wykroczeń, jest 

panowanie nad podopiecznym w miejscach publicznych w taki               

sposób, by nie stwarzał on zagrożenia dla bezpieczeństwa innych 

ludzi i zwierząt. Regulamin utrzymania czystości i porządku na                 

terenie gminy nakazuje wyprowadzanie czworonoga na smyczy                      

i w kagańcu.  

 Zwracamy się do właścicieli psów o rozwagę i dbanie                          

o bezpieczeństwo nas wszystkich.  

 Ponadto przypominamy, że sprzątanie po psie powinno być 

nawykiem właścicieli. Sprzątając po swoim psie, dbamy nie tylko            

o estetyczny wygląd chodników i terenów, ale także o zdrowie innych zwierząt i ludzi. 

 Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody 

zaostrza obowiązujące prawo dotyczące wycinki 

drzew na prywatnych gruntach. W pewnych               

przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie 

wcześniej uzyskać zgodę w gminie. Ustawa              

weszła w życie 17.06.2017 r. 

 Zgodnie z nowelizacją nie trzeba będzie 

zgłaszać zamiaru wycinki do Urzędu Gminy, jeśli 

obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie                 

będzie przekraczał:  

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesio-

nolistnego oraz klonu srebrzystego;  

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;  

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew. 

 Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, 

planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić                

w Urzędzie Gminy. Kiedy dokona się takiego 

zgłoszenia, urzędnik będzie musiał w ciągu 21 dni 

przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby 

zostać usunięte. Następnie organ będzie miał 14 

dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli Gmina 

nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda),           

wówczas będzie można dokonać wycinki. 

 Zgodnie z prawem Urząd będzie mógł nie 

zgodzić się na wycinkę w uzasadnionych prawem 

przypadkach.  

 Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed 

upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez 

urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwo-

lenie na budowę związaną z prowadzeniem                

działalności gospodarczej i będzie ona realizowa-

na na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte 

drzewa, właściciel będzie musiał uiścić opłatę za 

wycinkę tych drzew.  

Daria Pawlak 

OZNAKUJ PRAWIDŁOWO SWOJĄ POSESJĘ! 
Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że 

właściciele nieruchomości, mają obowiązek 

umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 

frontowej budynku tabliczki z numerem porząd-

kowym. Obowiązek oznaczenia budynku nume-

rem porządkowym wynika z art. 47b ustawy              

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.          

z 2016 r. poz. 1629). Niedopełnienie obowiązku 

wynikającego z powyższego przepisu skutkuje 

popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 

Kodeksu Wykroczeń (Dz. U z 2015 r. poz. 1094). 

    Prawidłowe oznakowanie posesji numerem 

porządkowym ma istotne znaczenie dla                 

usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla 

których łatwość identyfikacji domów jest niezwy-

kle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także 

zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.  

 W związku z powyższym, włączając się            

w akcję informacyjno-represyjną, mającą na celu 

zmobilizowanie i zwiększenie świadomości              

społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego 

oznakowania  posesji,  apelujemy do mieszkań-

ców o prawidłowe oznakowanie budynków                   

numerami porządkowymi. 

 Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, kto               

będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub 

użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo-

wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu 

albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z 

numerem porządkowym nieruchomości, nazwą 

ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze 

grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 

WYCINKA DRZEW — ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW 

Daria Pawlak 

Daria Pawlak 
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 18 maja br. pomiędzy Gminą Chrząstowice, a Firmą PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik,           

Krystyna Sdzuj spółka cywilna zawarto II umowę  na remont dróg gminnych. Na podstawie dwóch              

zawartych umów nawierzchnie asfaltowe zostaną wykonane na odcinkach niżej wymienionych dróg 

gminnych : 

 
 Ponadto 7 czerwca  br. Gmina Chrząstowice zawarła umowę na realizację zadania o nazwie:             

Remont drogi gminnej ul. Wrzosowa w Suchym Borze. Remont zostanie  wykonany na powierzch-

ni: 960 m kwadratowych ( 242 x 4 m + włączenia do drogi powiatowej tj. ulicy Pawlety). Na wskazanym 

odcinku szerokości 4,00 m zostanie usunięta wierzchnia warstwa ziemi  a w jej miejscu wykonana podbu-

dowa grubości min. 20 cm zaklinowana tłuczniem 0-31,5 mm. Utwardzony odcinek dodatkowo  połączy 

ulice: Sosnowa i Pawlety. 

Lp. 

  

Miejscowość i nazwa ulicy Długość  dywanika asfaltowego w mb 

1. 

  

Chrząstowice bocz. ul. Olimpijczyków R a z e m : 190 (droga ulegnie poszerzeniu w I części) 

 

2. Chrząstowice ul. Turawska R a z e m : 80 

3 Chrząstowice ul. Młyńska c.d. R a z e m : 145 (dofinansowanie przez mieszkańców) 

4 Chrząstowice ul. Wiejska R a z e m :  75 

 

5. Lędziny – ul. Słoneczna R a z e m : (do posesji nr 12) 200 

6. Lędziny - Droga Zbicka R a z e m : 200 

7. Suchy Bór ul. Polna (łącznik) R a z e m : 140 

8. Suchy Bór ul. Sosnowa R a z e m : 70 

9. Suchy Bór ul. Łąkowa R a z e m : 150 (przedłużenie ul. Szkolnej) 

10. Dębska Kuźnia ul. św. Anny  R a z e m : 280 

11. Dębska Kuźnia ul. Podstawie R a z e m : (do mostu) 75 

12. Dębska Kuźnia ul. Solarka R a z e m : 75 

13. Niwki droga wewnętrzna - ul. Działkowa R a z e m : (do ul. Brzozowej) 235 

14. Daniec droga bez nazwy- wewnętrzna R a z e m : 180 

 

15. Daniec ul. Polna R a z e m :  103 

   R A Z E M 198 

DODATKOWE DROGI DO REMONTU 

Jan Jakuczek 

GMINA UDZIELIŁA POŻYCZEK STOWARZYSZENIOM 

Anna Kurc 

 Gmina Chrząstowice z dwoma organizacjami pozarządowymi 

podpisała umowy na udzielenie pożyczek. Stowarzyszenie Przyszłość 

Chrząstowic oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

otrzymają po 10.000,00 zł pożyczki na sfinansowanie swojego wkładu 

własnego podczas realizacji projektów w ramach grantu pn. „Z dino-

zaurem w tle”. Ze Stowarzyszeniem Sportu, Turystyki i Rekreacji          

1 FC Chronstau-Chrząstowice zostanie podpisana umowa na pożyczkę 

w wysokości 8.880,00. Głównym grantobiorcą finansowanego z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 grantu jest 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów. W ramach grantu na terenie LGD Kraina 

Dinozaurów, w tym na terenie gminy Chrząstowice, realizowanych będzie łącznie 15 wydarzeń rekreacyj-

no-sportowych. Mają one na celu zwiększenie integracji mieszkańców i poczucia przynależności do obsza-

ru LGD Kraina Dinozaurów oraz jego promocję. Stowarzyszenia z 

gminy Chrząstowice organizować będą przedsięwzięcia takie tak: „Po 

zielonej trawie piłka goni – turniej piłkarski w Dębiu”, „Kijki łączą 

Krainę Dinozaurów” oraz „Badminton - sposób na zdrową integrację 

mieszkańców z obszaru działania LGD”. O szczegółach i terminach 

wszystkich wydarzeń informować będziemy na bieżąco na 

www.chrzastowice.pl, facebookowych profilach stowarzyszeń oraz na 

stronie www.krainadinozaurow.pl. Zachęcamy do udziału! 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.krainadinozaurow.pl
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Anna Kurc 

LIST PREZESA KRUS DO DZIECI I ROLNIKÓW 

Anna Kurc 

Dbamy o bezpieczeństwo naszych najmłodszych - 

dzięki czapeczkom, kamizelkom i szelkom będą 

bardziej widoczni na drodze. Akcja prowadzona 

była we współpracy z Komisariatem Policji                    

w Ozimku oraz firmą Plada Sp.z o.o. Odblaskowe 

gadżety  trafiły do wszystkich przedszkoli na tere-

nie gminy Chrząstowice. Przy okazji p. Beata Świ-

talska z Komisariatu Policji w Ozimku rozmawiała 

z dziećmi o bezpieczeństwie w czasie wakacji. 

NAJMŁODSI  

WIDOCZNI NA DRODZE 

Adam Sekściński, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

12 czerwca br. w Opolu podsumowano  konkurs 

plastyczny "Bezpiecznie na wsi to podstawa - 

środki chemiczne to nie zabawa", którego laurea-

tami na szczeblu powiatu opolskiego zostali               

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej                 

w Chrząstowicach: Mateusz Klimek, Andrzej Ku-

las i Alexander Lipok. Gratulujemy! Organizato-

rem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego.  

LAUREACI  

Z PSP W CHRZĄSTOWICACH 

 Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, 

zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach  wysokich  temperatur,  sprzyja 

wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez 

należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń. 

 Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, 

urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin: 

 Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy. 

 Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie 

przy wyłączonym napędzie. 

 Nie przewoźcie osób na  ładunkach,  błotnikach  ciągników,  zaczepach  oraz  innych  miejscach do 

tego nieprzeznaczonych. 

 Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia. 

 Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach,               

zbiornikach i na drabinach. 

 Wychodźcie z  kabiny  ciągnika  twarzą  do  maszyny  z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z 

załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie. 

 Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym 

nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy. 

Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem. 

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach! 

 Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych. 

 Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce 

do zabawy. 

 Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom  poniżej 16 lat. 

 Szeroki  zakres   informacji   na   temat   bezpiecznej   pracy   w  gospodarstwie  rolnym  znajduje 

się w broszurach i  innych  opracowaniach  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  www.krus.gov.pl 

w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS. 

http://www.krus.gov.pl/
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 Opolski Klub Karate Kyokushin podsumował sezon 

treningowy 2016/2017. Z tej okazji 24 czerwca br. w Zajeź-

dzie pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni zorganizowano 

piknik. Było sporo atrakcji m.in. przejażdżka motorami,            

zabawy i konkursy, gry zespołowe i oczywiście grill.                    

W pikniku wzięli udział zawodnicy, ich rodziny oraz       

sympatycy klubu. Była to najlepsza okazja do podziękowań, 

gratulacji i wręczenia dyplomów za wspaniałą pracę. 

 Na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja           

i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja 

Turnieju Mini Challenger” Opolski Klub Karate Kyokushin otrzymał dotację z budżetu gminy                   

Chrząstowice w wysokości 5.000,00 zł Małgorzata Watraszyńska  

Krzysztof Warzecha 

Jubileusze urodzin 
 W I półroczu 2017 r. Jubilusze 90-lecia urodzin obchodziły: pani Gertruda Filla z Dębskiej Kuźni 

oraz pani Anna Harchula i pani Martha Maertin z Chrząstowic. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilatkom życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni! 

 

Jubileusze małżeńskie 

 Spotkanie par obchodzących w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego planowane 

jest na październik/listopad. 
 Jubilatów, którzy obecnie mieszkają na terenie naszej gminy, a zawierali związek małżeński poza gminą 

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

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

  
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

NASI JUBILACI 

P. Martha Maertin P. Anna Harchula 

 Olivia Warzecha z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chrząstowicach oraz Łukasz 

Ciecior z Publicznej Szkoły Podstawowej                  

z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu              

9 czerwca br. wzięli udział w wycieczce do 

Niemiec. Wyjazd był nagrodą dla 45 dzieci, 

które uzyskały najlepsze wyniki w konkursie 

wiedzy o mniejszości niemieckiej. Uczestnicy 

zwiedzili m.in. Muzeum Porcelany w Meissen 

oraz Pałac Moritzburg k. Drezna.  

KARATE KYOKUSHIN — PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE SEZONU 

W NAGRODĘ NA WYCIECZKĘ 
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 Od kwietnia do czerwca w Publicznym 

Przedszkolu w Chrząstowicach odbyło się wiele 

imprez, uroczystości, wycieczek   i pikników. 

 W kwietniu przybliżono dzieciom tradycje 

wielkanocne, które z pokolenia na pokolenie 

wciąż są kultywowane. 11 kwietnia dzieci wraz 

z pracownikami przedszkola przygotowały 

„wielkanocne spotkanie”. Wspólnie nakryły stół, 

na którym znalazły się wielkanocne potrawy            

między innymi: baby, kolorowe pisanki oraz 

ozdoby przygotowane przez dzieci. Po uroczy-

stym śniadaniu do drzwi przedszkolnych zapukał 

Zajączek. Radość dzieci była ogromna podczas 

zabawy z gościem. Całość spotkania zakończyła  

zabawa tropiąca „Szukanie koszyczków”                        

w ogrodzie przedszkolnym. 

 28 maja br. na terenie ogrodu w Publicznym 

Przedszkolu w Chrząstowicach odbył się po raz 

VII Rodzinny Festyn pod hasłem „Nasza rodzina 

zdrowo się trzyma”. Dzieci z grupy młodszej 

i starszej przygotowały występy. Grupa młodsza 

zaprezentowała taniec „Koty śpią, a myszy               

harcują” oraz „Dwóm tańczyć się zachciało”                

w rytmie rock and roll, natomiast grupa starsza 

przygotowała układy pt. „Smerfy”, „Czekolada”             

i „Körperteil Blues”, zaprezentowali się także      

laureaci Mistrzostw Polski w tańcu „Motyle”. Po 

raz kolejny niezapomnianych wrażeń dostarczyło 

przedstawienie teatralne pt. „Czerwony kapturek” 

w wykonaniu rodziców, nie tylko ze względu na 

iście teatralną ekspresję słowną, ale także przebo-

gatą scenografię i kostiumy zgromadzone przez 

rodziców. Dzieci, rodzice oraz goście dobrze             

bawili się przy muzyce, konkursach, pokazach: 

strażackich, policyjnych, ratownika medycznego. 

 1 czerwca br. na boisku sportowym                    

w Chrząstowicach przedszkolaki świętowały 

Dzień Dziecka. Nauczyciele: Jacek Milewski,    

Anna Imiełowska, Kamila Bul zorganizowali 

„Mini olimpiadę przedszkolaka”. Dzieci brały 

udział w różnych konkurencjach sportowych.  

W przerwie pomiędzy konkurencjami zorganizo-

wany został grill, którego przygotowaniem zajął 

się pan Henryk Tarkowski. Na zakończenie mini 

olimpiady każde dziecko otrzymało dyplom. 

 Ponadto przedszkolaki brały udział                 

w wycieczkach do Opola. Odwiedziły Smoczą 

Jamę, Teatr Lalki i Aktora, Miejską Bibliotekę 

Publiczną, a także Park Linowy Kanion. Odbył się 

również cykl spotkań w Gminnej Bibliotece                

Publicznej w Chrząstowicach pod hasłem „Kocie 

sprawy”.  

  Dzieci uczestniczyły również w atrakcyjnie 

przygotowanych piknikach, dzięki uprzejmości 

rodziców naszych przedszkolaków - Państwa              

Lewandowskich oraz Państwa Ledwoch. Grupa 

młodsza wraz z rodzicami uczestniczyła także                    

w integracyjnym wyjeździe do zamku w Mosznej, 

dzięki pomocy przy organizacji wycieczki Pani 

Betiny Wieszołek. 

 Wszystkie uroczystości, imprezy oraz                

wycieczki przyniosły dużo radości dzieciom. 

Anna Imiełowska, Kamila Bul  

WIEŚCI Z CHRZĄSTOWICKIEGO PRZEDSZKOLA 
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 Chrząstowicka Ochronka Sióstr Służebni-

czek NMP im. bł. Edmunda Bojanowskiego              

obchodzi w tym roku 25-lecie ponownego otwar-

cia. Również w tym roku przypada 85 rocznica 

obecności Sióstr Służebniczek w Chrząstowicach. 

Ten podwójny jubileusz był okazją do wspólnego 

świętowania. W sobotę, 3 czerwca odbyły się 

główne obchody jubileuszu. Wszystko rozpoczęło 

się mszą świętą, której przewodniczył biskup     

Rudolf Pierskała. Potem rozpoczęły się występy 

artystyczne. Zaprezentował się zespół dziecięcy 

„Promyczki Dobra” z Nowego Sącza, wystąpiły 

dzieci z Ochronki, Formacja Taneczna „Hałas”, 

kadra ze Zbicka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Chrząstowice. Uroczystości zakończyły się 

nabożeństwem dziękczynnym.  

 Nauczyciele przedszkola w Suchym Borze 

starają się, aby każdy dzień pobytu dzieci w pla-

cówce był miły, ciekawy i atrakcyjny. Zapewniają 

nie tylko realizację podstawy programowej ale 

szereg innych  zajęć i wycieczek. W ostatnich 

miesiącach w ramach poznawania środowiska  

lokalnego dzieci odwiedziły: gospodarstwo rolne, 

gdzie miały okazję zobaczyć zwierzęta i maszyny 

rolnicze, miejscową piekarnię, w której zapoznały 

się z etapami wyrobu pieczywa, miejscową straż 

pożarną- tam największe zainteresowanie wśród 

dzieci wzbudził pies ratownik o imieniu Karat 

oraz nowoczesny wóz strażacki. 

    Kilka razy odwiedził nas teatr z Krakowa. 

W drugim półroczu wychowankowie mieli okazję 

zobaczyć przedstawienie pt. ,,Telekomputerek” i 

„O lisie Kiteczce co skarżył troszeczkę”.   

    Zgodnie z zadaniem priorytetowym Planu 

Rozwoju Przedszkola: ,,Kształtowanie postaw, 

wychowanie do wartości poprzez dostarczanie 

pozytywnych wzorców – także literackich” oraz w 

ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” zapra-

szaliśmy do naszego przedszkola rodziców i in-

nych mieszkańców Suchego Boru do czytania 

dzieciom opowiadań. 

    Z okazji Dnia Dziecka zorganizowałyśmy 

rejs statkiem po Odrze i przejazd zabytkowym 

londyńskim autobusem. Jechaliśmy ulicami Opola 

i podziwialiśmy najciekawsze zabytki tego miasta. 

Dzieci były zachwycone. Niektóre po raz                

pierwszy płynęły statkiem. Dodatkową atrakcją 

było spotkanie na statku z panią z Biblioteki Miej-

skiej w Opolu, która zachęcała dzieci do czytania. 

    Ostatnia wycieczka jaka się odbyła to zwie-

dzanie przez starszaków szkoły w Dębskiej Kuźni. 

Już niedługo siedmioro z nich  będzie uczniami 

klasy pierwszej tej szkoły. 

    W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

i ,,Suchoborkiem” wzięliśmy udział w festynie            

z okazji otwarcia nowego boiska w Suchym              

Borze. Zorganizowaliśmy także uroczyste poże-

gnanie sześciolatków ze spaniem w przedszkolu. 

     Z okazji zakończenia roku szkolnego 

2016/2017 dziękujemy wszystkim rodzicom, 

sponsorom i instytucjom za owocną współpracę. 

CHRZĄSTOWICKA OCHRONKA ŚWIĘTOWAŁA 

Dietlinda Gnacy, Sylwia Morciniec 

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA W SUCHYM BORZE 

Anna Kurc 
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 Tegoroczna wiosna w Suchym Borze             

obfituje w mnóstwo wydarzeń, które stanowią 

efekt pomysłów, które od jakiegoś czasu kiełko-

wały w głowach mieszkańców. Wzrost                      

atrakcyjności wsi, rozwój rekreacji i integracja – 

to główne cele, które od początku tego roku towa-

rzyszą osobom działającym na rzecz wsi Suchy 

Bór. Po długiej zimie, w czasie której głowy             

zaprzątały nam głównie sprawy zanieczyszczone-

go powietrza, nadszedł czas by podjąć próby jak 

najlepszego wykorzystania możliwości związa-

nych z okresem wiosenno-letnim. 

 Już od początku roku członkowie                   

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy 

Bór zakasali rękawy i podjęli działania na rzecz 

lokalnej społeczności. Wysiłki skoncentrowano na 

rekultywacji terenu przylegającego do wiejskiej 

świetlicy i utworzeniu na nim Centrum Sportowo 

– Rekreacyjnego. Już we wrześniu 2015 r., kiedy 

na wiejskim ognisku pojawił się pomysł zorgani-

zowania małej młodzieżowej drużyny piłkarskiej 

(której treningi rzeczywiście szybko doszły do 

skutku) zdano sobie sprawę, że w obecnym stanie 

boisko trawiaste nie spełnia swojej funkcji, a 

wręcz przeciwnie, może być niebezpieczne dla 

użytkowników. Inicjatywa jego rewitalizacji zjed-

noczyła wiele osób i już jesienią 2015 r. pierwsze 

prace rozpoczęli strażacy z Suchego Boru.          

W 2016 r. mieszkańcy wraz z członkami Rady 

Sołeckiej podjęli decyzję o przeznaczeniu części 

środków z funduszu sołeckiego na kompleksową 

modernizację tej części wsi. Po tej decyzji prace, 

w które zaangażowali się zarówno mieszkańcy, 

lokalni przedsiębiorcy, członkowie Stowarzysze-

nia, Rady Sołeckiej, OSP a także osobiście Wójt 

Gminy Chrząstowice, ruszyły pełną parą. Zwień-

czeniem tych działań był Festyn Rekreacyjno-

Sportowy, który odbył się 24 czerwca br. Na 

uczestników wydarzenia czekał szereg atrakcji: 

rozegrano mecz piłki nożnej juniorów oraz Mecz 

Stulecia FRC Pasoń-Borowianka kontra FC                

Dacher Zagłoba, odbyły się pokazy ratownictwa   

w wykonaniu OSP Suchy Bór, pokazy żużlowe               

w wykonaniu Szkółki Żużlowej Kolejarza Opole, 

przygotowano animacje dla dzieci i pokaz jogi, 

były zabawy z balonami, planetarium i dmuchań-

ce, powstał mural upamiętniający otwarcie boiska, 

zadbano też o gastronomię i dobrą muzykę.               

Wydarzenie to było wielkim podziękowaniem dla 

wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-

nili się do tego sukcesu. 

 Rewitalizacja boiska trawiastego dała                   

początek szerszym planom związanym z infra-

strukturą rekreacyjno-sportową. W styczniu tego 

roku członkowie Stowarzyszenia postanowili 

zmierzyć się z ogłoszonym przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów               

w ramach PROW 2014-2020 konkursem na                 

projekt zakładający renowację terenów rekreacyj-

no-sportowych. Głównym założeniem był remont 

istniejącego boiska do koszykówki, które w chwili 

obecnej mocno już zniszczone przez upływ czasu. 

Wniosek na kwotę dofinansowania ok. 60.000,00 

zł został pozytywnie oceniony przez LGD. Termin 

realizacji inwestycji uzależniony jest od podpisa-

nia umowy z Urzędem Marszałkowskim, który 

podejmie ostateczną decyzję w kwestii finansowa-

nia przedsięwzięcia. Projekt zakłada rewitalizację 

boiska wielofunkcyjnego obejmującą renowację 

nawierzchni asfaltowej jako podbudowy, ułożenie 

nawierzchni polipropylenowej, montaż drenażu 

liniowego-odwodnienia, montaż siatki ochronnej - 

piłkochwyty, słupki dwufunkcyjne do piłki siatko-

wej i tenisa, bramki do mini piłki nożnej, malowa-

nie linii boisk, tak aby można na nim było grać            

w kosza, mini piłkę nożną, mini siatkówkę i mini 

tenis. Zapowiada się więc kolejna w tym roku      

impreza otwarcia! 

 Wiosną trwały również prace nad drugim 

projektem, dzięki któremu sfinansowana zostanie 

impreza sportowa pod hasłem „Kijki łączą Krainę 

Dinozaurów”. Święto Nordic Walking odbędzie 

się 7 października br. Na imprezę zostanie zapro-

szonych 150 uczestników z obszaru całej Lokalnej 

Grupy Działania Kraina Dinozaurów. Każdy 

uczestnik otrzyma pakiet startowy, w tym posiłek, 

baton regeneracyjny i napój. Na najlepszych                    

i najwytrwalszych będą dodatkowo czekały atrak-

cyjne nagrody. Imprezę wzbogacą warsztaty             

poświęcone technice slow jogging i poprawnemu 

uprawiania nordic walking. Przedsięwzięcie               

zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich 2014-2020. Impreza ma             

zagościć na stałe w kalendarzu imprez organizo-

wanych przez LGD Kraina Dinozaurów. 

 Jak widać mieszkańcy Suchego Boru nie 

próżnują, pokazując jednocześnie jak wiele można 

osiągnąć poprzez wspólne działanie. 

RAZEM DLA SUCHEGO BORU 
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MIŁE ZAKOŃCZENIE SEZONU ZESPOŁU OMEGA 
 3 czerwca 2017 r. Zespół Taneczny Omega 

działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 3 w Dębskiej Kuźni w podziale na  dwie grupy 

wiekowe OMEGA MINI  do lat 7 i OMEGA do 

lat 12, wziął udział w XVII Wojewódzkim Festi-

walu Szkolnych Zespołów Tanecznych w Opolu. 

Prezentując się w kategorii widowisko taneczne 

zarówno OMEGA MINI i OMEGA wywalczyły  

II miejsce. 

 Tydzień później, 10 czerwca br., starsza 

grupa OMEGI w kategorii show dance zdobyła            

II miejsce w II Wojewódzkim Turniej Tańca,           

który odbył się w hali sportowej w Chrząstowi-

cach. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest 

udział w warsztatach tanecznych, które odbędą się 

w październiku br. w Chrząstowicach! 

 Powyższe osiągnięcia są niesamowitym 

sukcesem grup, gdyż skład zespołu w ciągu ostat-

niego roku  zmieniał się kilka razy, a choreografie 

taneczne przygotowane przez instruktorkę zespołu

-Iwonę Hasterok, były kończone i dopracowywa-

ne tuż przed konkursami. 

 Rok taneczny Zespołu OMEGA dobiegł 

końca, ale czas występów dopiero nadchodzi - 

przed młodymi tancerzami wiele pokazów                

i prezentacji podczas letnich festynów i różnorod-

nych imprez. 

 Dziękuję wszystkim moim tancerzom, jak 

również ich rodzicom za obecność i pracę na zaję-

ciach tanecznych oraz wspaniałą atmosferę.                

Podziękowania kieruję również w stronę dwóch 

mam - Pani Beaty Dyllong i Pani Dąbrówki Huk, 

które bezinteresownie zaangażo-

wały się w wykonanie i uszycie 

elementów strojów tanecznych. 

 Gratuluję i cieszę się, że              

w tym roku udało się nam wszyst-

kim stanąć na podium. To były 

nasze pierwsze zmagania konkur-

sowe, ale jakże owocne! Życzę 

wszystkim moim tancerzom              

słonecznych i udanych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

 

Iwona Hasterok 

Łukasz Glensk 

 W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna               

w Dańcu obchodzi 90-lecie istnienia. Odchody 

jubileuszu miały miejsce 11 czerwca br. Rozpo-

częła je msza św. w kościele pw. Józefa w Dańcu. 

Podczas homilii proboszcz podkreślał, jak ważną 

rolę w lokalnym społeczeństwie pełni ochotnicza 

straż pożarna. Następnie w ugrupowaniu marszo-

wym strażacy udali się na plac przed klubem  

wiejskim, gdzie miał odbył się uroczysty apel. St. 

asp. Norbert Papkala, złożył meldunek dh. Teresie 

Tiszbirek, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP 

RP. Podczas apelu członkowie OSP Daniec otrzy-

mali odznaczenia, a głos zabrali m.in. bryg. Piotr 

Mazurek, dh Teresa Tiszbirek i Wójt Gminy 

Chrząstowice Florian Ciecior. W dalszej części 

obchodów odbył się koncert Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej Gminy Chrząstowice oraz występ lokal-

nego zespołu wokalnego DANBERG. Pokaz            

ratownictwa wysokościowego dała specjalistycz-

na grupa wysokościowa KM PSP w Opolu, a na 

zakończenie strażacy OSP Daniec zorganizowali 

pokazy i zabawy dla dzieci.  

JUBILEUSZ OSP DANIEC 
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KREATYWNIE I SPORTOWO 

 

 

 W kwietniu br. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” ogłosiło konkurs plastyczny dla 

uczniów naszych szkół.  Tematem konkursu było pokazanie co mamy pięknego, ciekawego w naszej 

gminie. Co warto pokazać innym, jak można promować naszą gminę. 

 Na konkurs nadesłano 32 prace ze szkół w Chrząstowicach, Dębiu i Dębskiej Kuźni, zarówno ze 

szkół podstawowych jak i gimnazjum. Jury w składzie: Pani Teresa Biernacka, Pani Lucilla Kossowska              

i Pani Małgorzata Strzelec wyłoniło następujących laureatów: 

Laureaci klas IV-VI Szkoła Podstawowa: 
1. miejsce  Magdalena Gaś 

2. miejsce Bartek Sapalski 

3. miejsce ex aequo Monika Juraschek  i  Karolina Gaś 

Wyróżnienia: 
Kacper Cichoń 

Dawid Bac 

Laureaci klas I-III Gimnazjum: 
1. miejsce  Weronika Cebula 

2. miejsce Vanessa Cebula 

3. miejsce Vanessa Pasoń 

Wyróżnienia: 
Miriam Niesłona 

Magda Tymoszko 

Dominika Mazur 

Serdecznie gratulujemy! 

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” 

KONKURS PLASTYCZNY 

 Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” 

aktywnie włącza się w ciekawe zagospodarowanie 

wolnego czasu mieszkańcom gminy, pozyskując 

dofinansowania spotkań w ramach projektów 

ogłaszanych przez Urząd Gminy w Chrząstowi-

cach. W tym roku uzyskaliśmy wsparcie finanso-

we w dwóch projektach: 

1. „Integracja rodzin i podnoszenie sprawności 

fizycznej poprzez udział w zajęciach badmintona” 

- w kwocie 4.000,00 zł; 

2. „Spędzamy czas kreatywnie” -  w kwocie 

4.500,00 zł. 

 Zajęcia badmintona rozpoczęły się 1 kwiet-

nia br. i będą trwały (z przerwą wakacyjną) aż do 

końca października. Serdecznie zapraszamy na 

otwarte, prowadzone profesjonalnie i bezpłatne 

treningi dla całych rodzin. Hala sportowa                   

w Chrząstowicach czeka na Was w soboty od  

godziny 10.00  do  godziny 12.00. Warto spróbo-

wać i poznać grę w badmintona. To jest naprawdę 

świetna zabawa dla wszystkich.  

 Od 3 czerwca ruszyły spotkania dla malusz-

ków i ich rodziców. Najmłodsi w wieku od 1 roku 

do 3 lat i ich opiekunowie, pod okiem absolwentki 

Pedagogiki UO, a prywatnie mamy dwójki dzieci, 

spędzają jedną godzinę w sobotnie popołudnie na 

zajęciach ruchowych i plastycznych. W miłej             

atmosferze dzieciaczki poznają rówieśników swo-

bodnie się bawiąc i wykonując nieskomplikowane 

aczkolwiek ciekawe prace plastyczne. Każde             

sobotnie popołudnie będzie inne. Serdecznie             

zapraszamy. Poznane zabawy ruchowe i wykorzy-

stanie najprostszych artykułów plastycznych moż-

na przenieść na grunt domowy, kiedy dotychcza-

sowe pomysły spędzenia czasu z dzieckiem się 

wyczerpią.  

 Nie poprzestaniemy na zajęciach sporto-

wych i dla najmłodszych. Od jesieni ruszają zaję-

cia rękodzieła dla dorosłych mieszkańców naszej 

Gminy. Informacje o terminach pojawią się na 

naszym fanpage’u na Facebooku, na  stronie             

internetowej www.przyszlosc-chrzastowic.pl oraz 

na plakatach. 

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców na 

nasze spotkania. Organizujemy je z myślą o Was! 

http://www.przyszlosc-chrzastowic.pl/
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 Rozdanie nagród miało miejsce w szkołach 

podstawowych i gimnazjum, 23 czerwca br., przy 

okazji akademii na zakończenie roku szkolnego 

2016/2017.  

 A na koniec kilka słów do wszystkich 

uczestników konkursu. Bardzo dziękujemy Wam 

za udział. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Pra-

ce były fantastyczne i ocena ich wcale nie była 

łatwa. Życzymy Wam wielu sukcesów na polu 

artystycznego rozwoju w przyszłości.  Nie cho-

wajcie swoich talentów do szafy.  Warto je rozwi-

jać, żeby dawały radość Wam i wszystkim wokół. 

MIRO DEUTSCHE FUSSBALLSCHULE. TURNIEJE I KONIEC SEZONU 

 II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewod-

niczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim odbył się w sobotę, 

3 czerwca 2017 br. na boisku w Chrząstowicach. 

Mecze rozgrywane były na czterech boiskach 

równocześnie. W turnieju uczestniczyło dziewięć 

spośród jedenastu istniejących niemieckojęzycz-

nych szkółek piłkarskich. Łącznie udział wzięło 

szesnaście drużyn.  

 Pomiędzy rozgrywkami młodzi piłkarze 

brali udział w konkursie językowym przygotowa-

nym przez asystentkę językową. Każdy uczestnik 

otrzymał medal i lunchbox z logo Miro Deustche 

Fußballschule. Każda szkółka dostała nagrodę             

w postaci drabinek i pachołków, które może         

wykorzystać podczas treningów. Zwycięzcy            

turnieju otrzymali dyplomy i puchary.  

 W kategorii E1 – roczniki 2006 do 2008 

zwyciężyła drużyna z Chrząstowic. Za nimi upla-

sowały się drużyny z Ozimka – kolejno Druga            

i Pierwsza Grupa. Najlepszym zawodnikiem          

został Piotr Czopkiewicz z Miro Malapane,            

najlepszym napastnikiem - Wojciech Szanty z 

Miro Chronstau, a najlepszym bramkarzem - Oli-

wier Panic z Miro Malapane. W  kategorii D1 – 

roczniki 2004 do 2005 pierwsze miejsce zdobył 

zespół z Bogacicy, drugie z Krośnicy, trzecie          

z Chrząstowic. W tej grupie tytuł najlepszego  

zawodnika otrzymał Nico Born z Miro Kro-

schnitz, najlepszym napastnikiem mianowano 

Pawła Marciniszyna z Miro Bodland, a najlep-

szym bramkarzem został Bartosz Sapalski z Miro 

Chronstau. Sportowcy otrzymali dyplomy oraz 

atrakcyjne nagrody (plecaki, bidony, skarpety).  

 W konkursie językowym w grupie młodszej 

zwyciężyła drużyna z Jemielnicy, drugie miejsce 

zajęła drużyna ze Strzelec Opolskich, a trzecie – 

drużyna z Dylak. W grupie starszej najlepsza pod 

względem językowym była drużyna z Dylak,               

a kolejne dwa miejsca zajęły drużyny z Chrząsto-

wic.  

 Organizatorami turnieju byli Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opol-

skim oraz Miro Deutsche Fussballschule. Partne-

rami turnieju byli: 1 FC Chronstau-Chrząstowice, 

Firma Tina Led, Goethe-Institut Krakau, Niemiec-

kie Towarzystwo Oświatowe  oraz Miro Deutsche 

Fußballschule Chronstau. Impreza dofinansowana 

była ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji oraz dotacji udzielonej przez 

Gminę Chrząstowice. 

 Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na stronie 

www.mirofussballschule.pl. Zapraszamy też na 

fanpage szkółki: https://www.facebook.com/Miro-

Deutsche-Fussballschule.  

 19 czerwca br. w hali sportowej w Chrzą-

stowicach Miro Deutsche Fußballschule Chron-

stau świętowało zakończenie sezonu. Wystąpiła 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowi-

ce. Nie zabrakło podziękowań, podsumowań                     

i prezentów.  

 W dniach 24-24 czerwca 24 dzieci                

z niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich            

z Chrząstowic, Krośnicy i Bogacicy wzięło udział 

w II Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta                  

Stołecznego Warszawy. 

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” 

Foto. TSKN 

Anna Kurc 
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Sabina Fąfara 

 W ramach rozpoczętego w lutym 2017 roku 

wspólnego projektu Gminy Chrząstowice i Gminy 

Zator, finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 

państwa w ramach funduszu mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad „Przekraczamy granice”, 

nasi uczniowie zarówno z klas młodszych, jak           

i starszych, mieli okazję gościć i odwiedzić             

swoich kolegów z Czech.  

23 marca 2017 r. grupa czeskich uczniów z za-

przyjaźnionej szkoły z miejscowości Zator została 

serdecznie powitana przez społeczność danieckiej 

szkoły. Dzień rozpoczęty wspólnym śniadaniem 

obfitował w szereg wrażeń. Na początek odbyły 

się  rozgrywki sportowe. Emocjonującą rywaliza-

cję nagrodzono pamiątkowymi medalami. Po 

obiedzie wyjazd do Opola. Rejs statkiem po Odrze 

i zwiedzanie opolskiego ZOO. Wrażenia ogromne 

i niezapomniane. Zaczynają nawiązywać się 

pierwsze znajomości.  

27 kwietnia 2017 r. nasi uczniowie jadą z rewi-

zytą do Czech. Piękna, duża szkoła z atrakcyjnym 

wyposażeniem (stoły do tenisa stołowego, konsola 

do gry w świetlicy szkolnej, tablice multimedialne 

w każdej klasie, ogromna stołówka i piękna sala 

gimnastyczna) robią na nas duże  wrażenie. Ser-

deczne powitanie i rozpoczyna się sportowa rywa-

lizacja. Uczniowie wymieszani z dziećmi z Czech 

wspólnie przechodzą kolejne stacje na których 

wykonując zadania zdobywają punkty. Oczywi-

ście wszyscy są wygrani i jednakowo obdzieleni 

nagrodami. Spacer do źródełka, zwiedzanie szkoły 

i do wyboru zabawy na sali gimnastycznej lub 

zajęcia plastyczne. Coraz lepiej idzie nam porozu-

miewanie się. 

18 - 19 maja 2017 r. Ponownie się spotykamy. 

Tym razem grupa uczniów starszej grupy wieko-

wej przyjeżdża do Polski. Bardzo są ciekawi na-

szej szkoły. Jest mała ale przez to nie traci na 

atrakcyjności. Czechom podobają się nasze przy-

tulne sale lekcyjne i panująca rodzina atmosfera. 

Zaplanowane atrakcje nie dają nam chwili wy-

tchnienia. Jura Park w Krasiejowie robi na na-

szych gościach duże wrażenie. Następnego dnia 

bierzemy udział w rozgrywkach sportowych na 

kompleksie boisk w Dębskiej Kuźni. Po obiedzie 

wizyta w Bierkowicach. Wszyscy zmęczeni i opa-

leni (pogoda nam dopisała), pełni wrażeń i wzbo-

gaceni o zawarte nowe przyjaźnie żegnamy się. 

Do następnego spotkania! 

 Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, 

żeby odkryć wspaniałe zabytki i zwiedzić ciekawe 

muzea. Uczniowie klasy V i VI Publicznej Szkoły 

Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu 

udali się 9 maja br. na wycieczkę do Opola. Stoli-

ca naszego województwa jest wszystkim dobrze 

znana, ale zawsze można tu przeżyć niezapomnia-

ne chwile. Tym razem uczniowie zwiedzili            

Muzeum Polskiej Piosenki gdzie nie tylko pozna-

wali historię polskiej muzyki rozrywkowej i słu-

chali piosenek, ale też nagrywali swoje wersje 

najpopularniejszych przebojów. Uczestniczyli 

również w lekcji muzealne pt.: „Od patefonu do 

MP3”. Amfiteatr i Wieża Piastowska to symbole 

Opola. Uczniom z Dańca nie sprawiło najmniej-

szej trudności pokonanie 160 stopniowych scho-

dów prowadzących na szczyt wieży. Widoczność 

tego dnia była wyjątkowo dobra mogli więc 

uczestnicy wycieczki zobaczyć nawet bardzo od-

ległe od miasta zakątki Opolszczyzny. Wszystkich 

bardzo zaciekawiły prezentacje multimedialne 

przedstawiające historię Opola oraz opowieści 

przewodnika. Spacer przez Wzgórze Uniwersy-

teckie, rynek, w okolice Stawu Zamkowego dał 

możliwość zrobienia jeszcze większej liczby 

zdjęć, które zostały wykorzystane w prezentacji 

multimedialnej wykonanej przez uczniów. 

Nauczyciele PSP w Dańcu 

„PRAWDZIWE SKARBY SĄ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

Z PAMIĘTNIKA WSPOŁPRACY DANIECKO-ZATORSKIEJ 
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W poniedziałek, 29 maja br., około godzi-

ny 7:00 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-

wej z punktem przedszkolnym w Dańcu wyjechali 

na pięciodniową wycieczkę dydaktyczną do              

Karpacza. Głównym celem wyprawy było pozna-

nie uroków Karkonoskiego Parku Narodowego, 

Karpacza i Szklarskiej Poręby.  

Uczniowie byli zakwaterowani w malow-

niczej miejscowości Mirsk, gdzie oprócz wspania-

łej gościnności w Schronisku Młodzieżowym 

„Halny” mogli korzystać z kuchni, świetlicy,                

a także pięknego i malowniczego ogrodu. 

Pierwszym punktem wycieczki było zwie-

dzenie ruin zamku Chojnik, który znajduje się na 

wzniesieniu. Dzięki temu, uczniowie mieli możli-

wość podziwiania panoramy Jeleniej Góry i pobli-

skich miejscowości. W Szklarskiej Porębie nieza-

pomnianych wrażeń dostarczył wjazd kolejką 

krzesełkową na Szrenicę. W drodze powrotnej 

wszyscy zatrzymali się nad wodospadem Kamień-

czyk. Po obiedzie zobaczyliśmy także wodospad 

Szklarkę. Po tak intensywnym dniu w schronisku 

na wszystkich czekała pyszna kolacja i zabawy na 

świeżym powietrzu. 

W Karpaczu zwiedziliśmy świątynię 

Wang, byliśmy w schronisku „Akademicka Strze-

cha”, gdzie dotarliśmy pieszo górskimi szlakami. 

Zjechaliśmy także kolejką krzesełkową z Kopy,             

a panorama Śnieżki na długo pozostanie w naszej 

pamięci. Tego dnia, wieczorem, rozegraliśmy     

turniej piłki nożnej. 

Kolejnym punktem był pobyt w wodach 

termalnych w Cieplicach. Sześć godzin kąpieli              

i wypoczynku minęło bardzo szybko. Chwile           

relaksu, rozmów, integracji i zabawy wyzwoliły 

radość w uczniach. Dzieci były zachwycone ogro-

mem tego obiektu oraz atrakcjami.  

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy 

pieczenie kiełbasek przy ognisku, śpiewaliśmy 

piosenki znane z biwaków – czas na zabawach              

i rozmowach na różne tematy upłynął bardzo 

szybko. 

Ostatni dzień naszej wycieczki spędzili-

śmy w Hucie Szkła Kryształowego „Julia”. Tutaj 

uczniowie poznali proces związany z powstaniem 

naczyń z kryształu. Byliśmy też w „Czarcim              

Młynie” i wzięliśmy udział w lekcji „Od ziarenka 

do bochenka”. 

Każdy  wracał  z pogodnym uśmiechem            

i w dobrym  nastoju. Wszyscy uznali wyciecz-

kę  za bardzo ciekawą. Mimo zmęczenia, w auto-

busie panowała serdeczna atmosfera, 

a śmiechom i radosnym wspomnieniom nie by-

ło  końca. Około godziny siedemnastej wszyscy 

cali, zdrowi i pełni wrażeń dotarli do Dańca, gdzie 

czekali już rodzice. Wysiadając z autobusu ucz-

niowie  podkreślali, iż szkoda, że czas tak szybko 

minął i że z chęcią mogliby pojechać na taką              

wycieczkę jeszcze raz.  

 

 

ŚPIEWAJĄ I ODNOSZĄ SUKCESY 
 26 maja br. odbył się XII Wojewódzki Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Założeniem festiwalu 

jest promowanie piosenki polskiej wśród młodzieży. Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej z punk-

tem przedszkolnym w Dańcu wyśpiewały miejsca na podium. Katarzyna Patoła śpiewając piosenkę               

pt.: „Małgośka” zajęła III miejsce. Duet Julia Jagos i Wiktoria Stępień został wyróżniony, a zespół 

„Stokrotki” zajął II miejsce. Wszystkim uczestniczkom życzymy dalszych sukcesów.  

 Za nami kolejna pielgrzymka dzieci pierwszokomunij-

nych do Sanktuarium Świętej Anny. Dnia 7 czerwca 2017 roku 

uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem 

przedszkolnym w Dańcu wyruszyli na Górę Św. Anny, gdzie 

została odprawiona dziękczynna msza święta w ich intencji. Po 

mszy uczniowie zwiedzili Grotę Lurdzką, Plac Rajski i wysta-

wę misyjną. Był czas także na beztroską zabawę na całorocz-

nym torze saneczkowym. W drodze powrotnej uczniowie po-

dziwiali Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr. 

DZIECI Z DAŃCA NA GÓRZE ŚW. ANNY 

Ewa Lysek 

Jolanta Jokiel, Klaudia Ponza 

WYCIECZKA DO KARPACZA 

Ewa Lysek 
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Danuta Podborączyńska 

DZIEŃ EUROPEJSKI 

 Odbywający się w 19 czerwca 2017 r.            

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dańcu Dzień 

Europejski był okazją do podsumowania współ-

pracy międzynarodowej nawiązanej przez 

uczniów i nauczycieli. W ramach projektu 

„Przekraczamy granice” uczniowie poznali rówie-

śników z miejscowości Zator w Czechach. Nato-

miast realizując projekt „Młodzi Odkrywcy Sekre-

tów Nauki” uczniowie klas V i VI nawiązali zna-

jomość z kolegami mieszkającymi w Budapeszcie 

na Węgrzech. Warto wiedzieć jak najwięcej o kra-

ju swoich przyjaciół, dlatego też uczniowie klas 

najstarszych przygotowali prezentacje o Węgrzech 

i Czechach. Pokazali również dwie prezentacje 

multimedialne wykonane w ramach projektu: „Our 

group” przedstawiającą uczniów biorących w nim 

 21 marca br. uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu 

przejęli stery w szkole. Dzieci  z klas IV-VI stali 

się specjalistami różnych przedmiotów: matema-

tyki, j. polskiego, niemieckiego, angielskiego. 

Musieli wykazać się pomysłowością oraz dobrą 

organizacją czasu. Przekazywali wiedzę, tłuma-

czyli, pokazywali i pomagali swoim młodszym 

kolegom z  klas „O” – III. Lekcje w tym dniu 

trwały 15 min., a przerwy 40 min. Podczas przerw 

uczniowie przygotowywali klasowe gaiki                  

i Marzanny, rozmawiali z dietetykiem oraz leśni-

czym. Lekcje prowadzone przez „nowych” nau-

czycieli były ciekawym doświadczeniem dla 

wszystkich uczniów. Padła nawet propozycja, aby 

w przyszłym roku podobnie zorganizować pierw-

szy dzień wiosny. O godz. 12.30 wszyscy ucznio-

wie przemaszerowali ulicami Dańca prezentując 

wykonane przez siebie gaiki i Marzanny. Po             

powrocie do szkoły Marzanny tradycyjnie zostały 

spalone. Na zakończenie pierwszego dnia wiosny 

wszyscy uczniowie spotkali się przy ognisku                    

i piekli kiełbaski. 

 

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE 

 14 czerwca br. w Publicznej Szkole Podsta-

wowej z punktem przedszkolnym w Dańcu odbył 

się festyn rodzinny, na który licznie przybyli           

rodzice ze swoimi pociechami. O godz. 16.00 Pani 

dyrektor Jolanta Jokiel oficjalnie otworzyła impre-

zę serdecznie witając gości, w szczególności  

Wójta Gminy Chrząstowice Floriana Cieciora oraz 

młodych artystów danieckiej szkoły. Bogaty pro-

gram artystyczny w wykonaniu naszych uczniów 

przykuł uwagę wszystkich  przybyłych uczestni-

ków festynu. Były śpiewy, tańce, recytacje wier-

szy oraz gra na instrumentach. Zaprezentowały się 

przedszkolaki, które rozbawiły całą publiczność. 

Wystąpił też szkolny zespół taneczny „Flesz”, 

który zajął III miejsce na konkursie Fantan w 

Opolu. Mamy zadbały o słodki poczęstunek-

upiekły pyszne ciasta, które można było degusto-

wać przy kawie i herbacie. Na dzieci czekał dmu-

chany zamek, malowanie twarzy oraz wata cukro-

wa. Było też ognisko, przy którym wszyscy ocho-

czo piekli kiełbaski. W tak miłej atmosferze zaba-

wa była  prawdziwą przyjemnością i trwała do 

późnych godzin wieczornych. 

 Elisabeth Kampa  

POWITANIE WIOSNY W DAŃCU 
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 Środa, 21 czerwca br.  była dla uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przed-

szkolnym w Dańcu dniem niezwykłym. Szkolne 

korytarze, sale lekcyjne i podwórko szkolne za-

mieniły się w laboratoria i pracownie fizyczne. 

Był to Dzień Eksperymentu – święto nauki i wie-

dzy. Dzień ten był podsumowaniem całorocznej 

pracy uczniów w ramach zajęć dodatkowych          

z projektu „Sekrety Odkrywców Nauki Obszar II” 

i innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego 

„Nauka jak magia” realizowanych w naszej szko-

le. W ciągu całego roku szkolnego w ramach            

projektu i innowacji uczniowie doświadczali i eks-

perymentowali poznając tajemnice z zakresu bio-

logii, chemii i fizyki. Dowiedzieli się, że                 

z doświadczeń naukowych można czerpać wiele 

satysfakcji, a do ich przeprowadzenia wystarczą 

często rzeczy, które znajdują się w każdym domu. 

 W Dniu Eksperymentu uczniowie klas                     

starszych zostali młodymi naukowcami i mieli 

możliwość zaprezentowania swoim młodszym 

kolegom i koleżankom swoje umiejętności. 

Z samego rana wszyscy wspólnie spotkali 

się na sali gimnastycznej. Podzieleni na 4 grupy – 

żywioły: ogień, powietrze, woda i ziemia wyszu-

kiwali informacje o swoich żywiołach w encyklo-

pediach i poradnikach. Później posiadaną wiedzą 

dzielili się z innymi żywiołami. Kolejnym etapem 

była rywalizacja żywiołów w zawodach sporto-

wych: rzut wodnym balonem do celu, bieg ze 

„spadochronem”, sztafeta w przelewaniu wody               

z wiadra do wiadra kubeczkiem, bieg z piłeczką na 

łyżce, wydobywania „skarbów” z zamrożonych 

kostek lodu, nadmuchiwanie balonów na czas. 

Żeby zwyciężyć, uczniowie przypomnieli sobie 

poznane zjawiska fizyczne takie jak: ciśnienie  

powietrza, opór powietrza, zjawisko odrzutu,             

topnienia ciał. 

Następnie uczniowie klas starszych                

podzieleni na 2-3 osobowe zespoły stworzyli 

„łańcuch eksperymentów”. Młodsi uczniowie 

przemieszczali się między stoiskami badawczymi, 

w których czekały na nich niemałe wyzwania. 

Wykonali między innymi: ciecz nienewtonowską, 

lampę lawę, wodne wulkany, gorący wulkan, 

mleczne obrazki, napój bąbelkowy, trąbę słonia             

z baniek mydlanych, lewitującą butelkę, słuchaw-

kę z rolek, glut z kleju, domowy elektromagnes. 

„Czarowali” – pisząc wiadomości atramentem 

sympatycznym, robiąc doświadczenia ze znikającą 

wodą, znikającą monetą. Kluczyli w magnetycz-

nych labiryntach. 

Dzień Eksperymentu dostarczył wszyst-

kim niezwykłych wrażeń. Uczniowie przekonali 

się, że nauka nie musi być nudna i trudna. Mamy 

nadzieję, że rywalizacja grup składających się               

z uczniów różnych klas, współpracujących ze sobą 

i uczących się od siebie, na długo pozostanie w ich 

pamięci. 

udział i „Our favourite places” o Dańcu i Opolu. 

Najmłodszym uczniom bardzo podobały się bajki 

czeskie i węgierskie, które mogli obejrzeć tego 

dnia. Wszyscy wspaniale się bawili ucząc się języ-

ka czeskiego i biorąc udział w quizie sprawdzają-

cym znajomość języka naszych południowych 

sąsiadów. Uczniowie klas I-III wykonali plakaty 

przedstawiające bohaterów oglądanych wcześniej 

bajek, natomiast ich starsi koledzy przygotowali 

zadania sprawdzające znajomość języków obcych 

i zorganizowali podchody. W roku szkolnym 

2017/2018 współpraca ze szkołami z Zatoru           

i Budapesztu będzie kontynuowana.  

DZIEŃ EKSPERYMENTU 

Krystyna Kaliciak 
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 

Danuta Podborączyńska 

STRAŻNICY PRZYRODY 

EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS TRZECICH 

 

 W dniach 19 – 21 kwietnia br. uczniowie klas trzecich  

gimnazjum zdawali swój pierwszy „egzamin dojrzałości”. Tak 

właśnie można nazwać ów egzamin. Trzeba być nie lada dojrza-

łym, aby przygotować się do egzaminu, na którym w ciągu trzech 

dni należy wykazać się wiedzą z dziewięciu przedmiotów                  

szkolnych. Trzymamy kciuki za pomyślne wyniki! 

Nauczyciele PSP z punktem przedszkolnym w Dańcu 

 Najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu                  

uczestniczyli w dwóch wspaniałych wycieczkach. Do Opola wyjechali 30  

maja br.,  a do Tarnowskich Gór 13 czerwca br. W Opolu uczniowie popłynęli 

w godzinny rejs statkiem po Odrze. Na pokładzie statku uczestniczyli w zaję-

ciach bibliotecznych i konkursie wiedzy o piratach. Następnie nadodrzańskim 

bulwarem przeszli do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 

Strażacy zapoznali uczniów z zasadami zachowania się w czasie pożaru                

i innych klęsk żywiołowych. Dzieci miały możliwość obserwowania pracy 

strażaków i obejrzenia sprzętu. Największą atrakcją wizyty było wejście do 

wozu i użycie sikawki strażackiej .  

 „Podróż do wnętrza Ziemi” tak można zatytułować wycieczkę do               

Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Zjazdowi pod ziemię to-

warzyszyły ogromne emocje, w końcu nie co dzień ma się możliwość spacero-

wania podziemnymi korytarzami wykutymi na głębokości 40 metrów, a tym 

bardziej pływania łodziami. Uczniowie zobaczyli dawne stanowiska pracy                 

i narzędzia, a z opowieści przewodnika dowiedzieli się jak wyglądała praca 

górnika w XVIII i XIX wieku. Już na powierzchni dzieci zwiedziły Skansen 

Maszyn Parowych.  

 Wycieczki były bardzo interesujące i już dziś wszyscy zastanawiają się jakie ciekawe miejsca               

odwiedzimy w nowym roku szkolnym.  

 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Dańcu bardzo interesują się sprawami przyro-

dy, więc, jak co roku, odbył się w naszej szkole 

apel ekologiczny pod hasłem "Ratujmy Ziemię". 

Poprzedził go szkolny konkurs plastyczny - 

wszystkie prace były tak ładne, że zostały powie-

szone na ścianach sali, tworząc piękną scenogra-

fię. W apelu udział wzięli uczniowie klas I-II, któ-

rzy zaprezentowali przedstawienie – „Mali straż-

nicy przyrody” i zachęcali wszystkich do dbania  

o środowisko naturalne. Uczniowie pod postacia-

mi leśnych zwierząt przybliżyli życie w lesie,            

w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę 

przyrody. Przepiękne stroje przygotowane przez 

uczniów wszystkim bardzo się podobały.                 

Ważnym elementem przedstawienia była segrega-

cja śmieci, które dzieci-zwierzęta wrzucały do 

specjalnych pojemników. Wszyscy zrozumieli, że 

tylko w ten sposób można walczyć o czyste lasy, 

podwórka, drogi, place zabaw. Przedstawienie 

uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej. 

 Uczniowie naszej szkoły są również wrażli-

wy na los zwierząt. Na początku roku szkolnego 

zorganizowano zbiórkę darów dla schroniska dla 

zwierząt, aby nasi czworonożni przyjaciele nie 

musieli marznąć zimą. Teraz, w okresie letnim, 

dzieci wraz z nauczycielką przyrody zwracają się 

z wielką prośbą do mieszkańców naszej gminy, 

żeby chronili swoje zwierzęta przed palącym 

słońcem oraz umożliwili im nieograniczo-

ny dostęp do świeżej wody.     
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Tomasz  Wiśniewski, Gminny Koordynator Sportu Szkolnego 

SUKCESY W LEKKOATLETYCE 

 W dniach 27-28 kwietnia br. uczniowie klas drugich gimnazjum w Dębskiej 

Kuźni uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Program wycieczki był niezwykle 

napięty, a wśród głównych punktów programu znalazły się: Muzeum Powstania           

Warszawskiego, Stadion Narodowy i Centrum Nauki Kopernik. Gimnazjaliści                

obejrzeli też między innymi: Pomnik Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury, Pałac    

Prezydencki, Zamek Królewski. Nie obyło się także bez zaskakującego spotkania ze 

znanym z telewizji Filipem Chajzerem. Wycieczka dostarczyła uczestnikom                       

niezapomnianych wrażeń i została wysoko oceniona przez uczniów.  
 

20 maja br. na stadionie im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Opolskiego Ziemskiego w Lekkoatletyce. Wśród chłopców najlepiej wypadł Adam Mokwiński, uczeń 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, który zwyciężył w konkursie pchnięcia kulą,                     

awansując do finału wojewódzkiego. Warto podkreślić, że zdecydowana większość naszych reprezentan-

tów uplasowała się w czołowej dziesiątce zawodów. Oto wyniki: 

 Micheń Aleksander PSP Chrząstowice  Bieg na dystansie 1000 m III miejsce 

 Czupala Kamil  PSP Chrząstowice  Bieg na dystansie 1000 m IV miejsce 

 Hellbach Joanna  PSP Daniec   Rzut piłeczką palantową  V miejsce 

 Lipok Patrick  PSP Chrząstowice  Bieg na dystansie 500 m  VII miejsce 

 Micheń Emilia  PSP Chrząstowice   Bieg na dystansie 600 m  X miejsce 

 Cebula Adrian  PSP Daniec   Bieg na dystansie 500 m  X miejsce 

 Elis Julia   PSP Daniec   Bieg na dystansie 600 m  XI miejsce 

 W czerwcu Opole było gospodarzem Mistrzostw Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych 

w Lekkoatletyce. Dzięki swojemu wcześniejszemu, bardzo dobremu występowi, w gronie finalistów 

pchnięcia kulą znalazł się Adam Mokwiński, reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową w Chrząsto-

wicach. Konkurs stał na wysokim poziomie, a nasz reprezentant, dla którego był to debiutancki występ, 

zajął w nim spośród dziewiętnastu startujących, czternaste miejsce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilka dni później nasi uczniowie uczestniczyli w Finale Wojewódzkich Lekkoatletycznych 

Igrzysk LZS Szkół Wiejskich. Kameralny stadion im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu zgromadził 

kilkuset uczniów szkół podstawowych z całego województwa oraz zaproszonych gości z czeskiego 

Krnova. Najwięcej powodów radości miał Aleksander Micheń, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej               

w Chrząstowicach, który w biegu na dystansie 1000 metrów wywalczył tytuł mistrzowski. W równie  

dobrych nastrojach wracali pozostali nasi reprezentanci, plasując się w swoich konkurencjach na wyso-

kich miejscach: 

Czupala Kamil  PSP Chrząstowice  Bieg na dystansie 1000 m VII miejsce 

Hellbach Joanna  PSP Daniec  Rzut piłeczką palantową  VII miejsce 

Mokwiński Adam PSP Chrząstowice Pchnięcie kulą   VII miejsce 

Góra Karolina  PSP Daniec  Pchnięcie kulą   IX miejsce 

Elis Julia   PSP Daniec  Bieg na dystansie 600 m  XIII miejsce 

Lipok Patrick  PSP Chrząstowice Bieg na dystansie 600 m  XIV miejsce 

Gowarzewska Agata PSP Chrząstowice Bieg na dystansie 600 m  XVII miejsce 

Cieszymy się, że gmina Chrząstowice po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność na                            

lekkoatletycznej mapie województwa, a naszym szkolnym sportowcom życzymy dalszych sukcesów!  

 

Z WIZYTĄ W STOLICY 

Bożena Koksa 
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 W trosce o zdrowie i przyszłość naszych gimnazjalistów, 

18 maja br., w ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni zostały                              

przeprowadzone warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień. 

Zajęcia poprowadziła pani pedagog  Violetta Harc – Framesson. 

W pierwszej części przekazała wiedzę jaką powinien posiadać 

młody człowiek na temat uzależnień różnego typu. Drugą część 

stanowiły warsztaty – uczniowie wypracowywali swoje wnioski, 

w których przedstawiali własną opinię na ten temat. W tej części 

dominowały metody grupowe: quizy, plakaty oraz dramy. Cele 

zajęć zostały w pełni zrealizowane, gdyż uczniowie chętnie                   

i aktywnie w nich uczestniczyli oraz wyrazili w kwestii uzależnień stanowcze NIE.  

Za nami kolejny wiosenny turniej piłki 

nożnej na Orliku w Dębskiej Kuźni.  Odbył się on 

27 maja br. na Orliku w Dębskiej Kuźni.                  

W turnieju początkowo miało wziąć udział cztery 

drużyny, ale z niewyjaśnionych przyczyn nie poja-

wiła się Drużyna Reszty Świata. Ostatecznie do 

turnieju przystąpiły 3 drużyny: LZS Dębska Kuź-

nia, FC Niwki oraz FC Daniec.  

W trakcie turnieju dało się odczuć duże 

napięcie i chęć zwycięstwa, szczególnie w druży-

nie weteranów czyli LZS Dębska Kuźnia, którzy 

postanowili zdobyć puchar za wszelką cenę.      

Pozostałe drużyny tworzyli  młodzi  zawodnicy, 

którzy dopiero wchodzą do wielkiej piłki.  

Mecz turnieju zaczął się od gry pretenden-

tów do wygrania całego turnieju, czyli drużyn FC 

Niwki i LZS Dębska Kuźnia. Mecz stał na wyso-

kim poziomie i drużyna młodych wilków szybko 

objęła prowadzenie 0-2, ale weterani boisk dzięki 

doświadczeniu szybko doprowadzili do wyrówna-

nia, a chwilę później strzelili kolejne 2 bramki            

i mecz zakończył się zwycięstwem LZS Dębskiej 

Kuźnia 4-2. 

W kolejnym meczu zagrały FC Niwki                 

z FC Daniec, po szumnych zapowiedziach okazało 

się, że mecz był jednostronny i wysokie                    

zwycięstwo odniosła drużyna FC Niwki, która 

wygrała 7-2. 

Następnie zagrali LZS Dębska Kuźnia              

z FC Daniec, faworyt tego meczu był jeden i za 

każdą złotówkę postawioną na LZS Dębska Kuź-

nia można było wygrać 1 złotych i 10 groszy, na-

tomiast za postawienie złotówki na FC Daniec 

można było wygrać aż 50 zł. Mecz zaczął się od 

niespodzianki, gdyż FC Daniec już w 1-szej minu-

cie objął prowadzenie 0-1, nie minęła kolejna mi-

nuta, a było już 0-2,n kolejna i 0-3, kibice onie-

mieli, a FC Daniec nie spuszczał z tonu i strzelił 

kolejną bramkę wynik do przerwy 0-4 !!! Po prze-

rwie i kilku cierpkich słowach do gry wzięła się 

drużyna LZS Dębska Kuźnia i zaczęła odrabiać 

straty, po heroicznej walce mecz zakończył się 

wynikiem 3-4 dla FC Daniec. Bogaty, kto na nich 

postawił. 

Po tym meczu przyszła runda rewanżowa 

i kolejne starcie faworytów. W drugim meczu    

pomiędzy LZS Dębska Kuźnia vs FC Niwki,              

po meczu pełnym walki padł remis 2-2. 

W drugim meczu rudny rewanżowej              

pomiędzy FC Niwki vs FC Daniec obyło się bez 

niespodzianki i FC Niwki wygrały gładko ten 

mecz  5-0. 

W ostatnim meczu turnieju LZS Dębska 

Kuźnia musiał wygrać minimum 9 bramkową 

przewagą z FC Daniec i to było dla niech bardzo 

ciężkie zadanie, tym bardziej biorąc pod uwagę 

wynik pierwszego meczu. Tym razem LZS              

Dębska Kuźnia nie zlekceważył drużyny z Niwek 

i od początku zaatakował wysokim pressingiem, 

co skutkowało strzelanymi bramkami. Drużyna 

FC Daniec była bez szans w tym starciu i przegra-

ła bardzo wysoko bo aż 10-0, co pozwoliło         

wygrać cały turniej drużynie weteranów z LZS 

Dębska Kuźnia! Radości nie było końca, a druży-

na z Dębskiej Kuźni pewnie świętowała sukces do 

białego rana. 

Wszystkim drużynom dziękujemy                    

za udział w turnieju i życzymy powodzenia                      

w następnych edycjach. 

 

UZALEŻNIENIA – DZIĘKUJĘ,  NIE! 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU 

Tomasz Kampa 

Bożena Koksa 
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ŚWIĘTO DZIECI  I MAM 

 14 maja br. odbyło się spotkanie z okazji 

Dnia Matki i Ojca w klubie samorządowym                 

w Chrząstowicach. Wystąpiły dzieci z Ochronki 

Sióstr Służebniczek w Chrząstowicach, uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowi-

cach oraz Formacja Taneczna Hałas. Spotkanie 

przygotowało koło DFK Chrząstowice. 

 2 czerwca br. dzieci w Niwkach świętowały 

dzień dziecka. Na placu zabaw atrakcji było co 

niemiara – malowanie buziek, tatuaże, barwienie 

bluzek, gra w piłkę z rodzicami, zabawy z chustą 

animacyjną – wszystko to przy dobrej muzyce. 

Nie zabrakło poczęstunku – był deser lodowy z 

owocami, tosty i frytki. Wydarzenie zorganizowa-

ła rada Sołecka przy współpracy z rodzicami.  

 Z kolei w Lędzinach dzieci obchodziły  

swoje święto 3 czerwca. Specjalnie dla nich, Pani 

Betina Wieszołek, która na co dzień prowadzi za-

jęcia w lędzińskiej świetlicy przygotowała gry                

i zawody sportowe. Każdy otrzymał nagrodę.            

Nie zabrakło słodyczy i truskawkowego                      

poczęstunku. Wcześniej, bo 28 maja br. w świetli-

cy wiejskiej w Lędzinach spotkały się mamy,              

by przy kawie, cieście i lampce szampana uczcić 

swoje święto przypadające 26 maja.  

  

RAJD FESTIWALOWY 

Irena Gondro, Teresa Pasoń, Anna Kurc 

 48 Rajd Festiwalowy organizowany przez 

Automobilklub Opolski odbył się 11 czerwca br. 

Tegoroczna trasa wiodła m.in. przez Daniec                

i Dębską Kuźnię. Zwyciężyła para Zbigniew              

Gabryś za kierownicą i Michał Wiśniewski jako 

pilot. 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy  

Chrząstowice pod batutą Jacka Zganiacza zdobyła 

II miejsce podczas XXV Przeglądu Orkiestr 

Mniejszości Niemieckiej, który odbył się                      

19 czerwca br. w Lichyni (gm. Leśnica).                       

Gratulujemy! 

BRAWO ORKIESTRA! 

Anna Kurc 

Anna Kurc 
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CZASEM ZAKRĘCENI 

 Po raz drugi Gmina Chrząstowice stała się 

taneczną stolicą Opolszczyzny. W dniach 10-11 

czerwca br. w hali sportowej Gmina Chrząstowice 

oraz Stowarzyszenie Kalejdoskop byli organizato-

rami II Wojewódzkiego Turnieju Tańca „Czasem 

zakręceni”. Turniej przeznaczony był 

dla zespołów ludowych, tańca nowoczesnego oraz 

współczesnego działających na terenie wojewódz-

twa opolskiego, a także dla solistów i duetów. 

Uczestnicy prezentowali się w następujących kon-

kurencjach: taniec ludowy, disco dance, show 

dance, taniec współczesny oraz street dance                

w dwóch poziomach zaawansowania hobby dance 

dla zespołów poczatkujących i średnio zaawanso-

wanych oraz passion dance dla zespołów zaawan-

sowanych  Celem imprezy była popularyzacja  

różnych form tanecznych, konfrontacja dorobku 

artystycznego solistów, duetów i zespołów tanecz-

nych, nawiązanie współpracy między instruktora-

mi, choreografami i uczestnikami, wymiana            

doświadczeń oraz integracja środowiska taneczne-

go, kultywowanie tradycji i historii związanych            

z tańcem ludowym oraz promocja zespołów              

działających na terenie woj. opolskiego. 

 Pierwsza edycja turnieju, która miała             

miejsce 4 czerwca 2016 r, cieszyła się ogromną 

popularnością – dopisali uczestnicy i widownia. 

Udział wzięło w niej 29 klubów tańca z całej 

Opolszczyzny. Na scenie zaprezentowało się łącz-

nie ponad 850 młodych tancerzy. Jest nam nie-

zmiernie miło, że w tym roku uczestników turnie-

ju było jeszcze więcej. W ciągu dwóch dni turnie-

ju zaprezentowało się prawie 1300 tancerzy!            

W sobotę, 10 czerwca scenę opanowały formacje 

taneczne. Zmagania oceniało jury w składzie:  

Karolina Nowak z Wrocławia, Katarzyna Ostyno-

wicz z Zielonej Góry, Katarzyna Preis-Gulińska        

z Poznania oraz Piotr Korpusik z Olkusza. Impre-

zę poprowadziła Żaneta Plotnik. Każdy uczestnik 

otrzymał dyplom oraz medal za udział w turnieju, 

na najlepszych czekały puchary, nagrody finanso-

we, pamiątkowe statuetki czy też nominacje na 

warsztaty taneczne organizowane przez Stowarzy-

szenie Kalejdoskop. W przerwie pomiędzy               

prezentacjami, uczestnicy bawili się biorąc udział 

w animacjach ruchowych przygotowanych przez 

Ewelinę Piechaczek. Dodatkowo na dzieci czekał 

dmuchawiec, na który biletem wstępu były plasti-

kowe nakrętki, malowanie buziek oraz bogato  

zaopatrzone stoiska gastronomiczne.  

 Drugi dzień turnieju upłynął pod znakiem 

występów solowych i w duetach. Jury w składzie: 

Katarzyna Preis-Gulińska z Poznania, Katarzyna 

Nocoń z Opola i Monika Kiermasz z Katowic 

miało twardy orzech do zgryzienia, by wskazać 

najlepszych tancerzy w poszczególnych katego-

riach. Prowadzącym był Witold Ostynowicz, który 

nie tylko zagrzewał do kibicowania, ale także  

zaprezentował swoje umiejętności taneczne oraz 

w tzw.  beatboxie.  

 Impreza odbyła się pod patronatem              

Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja 

Buły oraz Starosty Opolskiego Henryka Lakwy. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3 

Opole, Radio Opole, NTO oraz Tygodnik Ziemi 

Opolskiej.  

 Wszystkim zaangażowanym w organizację 

tego tanecznego święta w gminie Chrząstowice 

składamy słowa uznania i podziękowania. Dzięku-

jemy fundatorom nagród finansowych, którymi 

były firmy: Ślusarstwo, Kowalstwo, Resory Piotr 

Rogocz z Dębia, Tartak Gierok z Dębskiej Kuźni, 

DR Architekt – Dariusz Raut z Dębskiej Kuźni, 

Allianz Ubezpieczenia Sabina Halupczok, Auto 

Serwis Sebo z Chrząstowic, HA-KO-JA Telefony 

komórkowe - Opole Karolinka, ERA S.C Produ-

cent figur dekoracyjnych A. R. Mika z Dębskiej 

Kuźni, Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycz-

nej z Opola oraz STM Reklama z Falmirowic.  

 Serdeczne podziękowania składamy             

rodzicom dzieci uczęszczających do grup Forma-

cji Tanecznej Hałas, zarówno w Tarnowie Opol-

skim, jak również Chrząstowicach, Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Chrząstowicach, Dyrekcji,          

Radzie Rodziców oraz pracownikom Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, człon-

kom Stowarzyszenia Przyszłość Chrząstowic, pie-

lęgniarkom ze Stacji Opieki Caritas z Dębia, wo-

lontariuszom ze Szkolnego Koła Caritas działają-

cego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w 

Dębskiej Kuźni oraz ich opiekunom - wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w 

przygotowanie tego wydarzenia. Za Wasze zaan-

gażowanie i pracę jesteśmy ogromnie wdzięczni! 

 Wszystkie wyniki turnieju znajdują się na 

stronie internetowej www.chrzastowice.pl, zaś 

pozostałe informacje, w tym zdjęcia, znajdują się 

na fanpage turnieju na facebooku: 

www.facebook.com/czasemzakreceni. 

Anna Kurc, Danuta Kampa 

https://www.facebook.com/czasemzakreceni/
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