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WIELKIE ŚWIĘTOWANIE W CHRZĄSTOWICACH 
 Koncert powiatowy z okazji 25-lecia                   

podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, otwarcie boi-

ska oraz obchody 40-lecia klubu piłkarskiego -                 

w weekend 27-28 sierpnia 2016 r. w Chrząstowi-

cach powodów do świętowania było wiele. 

 Wszystko rozpoczęło się przemarszem dzie-

cięcych drużyn piłkarskich z niemieckojęzycznych 

szkółek piłkarskich z województwa opolskiego 

oraz drużyn z partnerskich miast gminy Chrząsto-

wice – Zatoru (Czechy) i Glashütte (Niemcy). 

Młodym sportowcom towarzyszyła Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz przedsta-

wiciele władz samorządowych, klubu sportowego                 

i zaproszeni goście. Po oficjalnych powitaniach, 

przemowach i poświęceniu obiektu, symboliczne-

go gola do bramki oddali: Florian Ciecior – Wójt 

Gminy Chrząstowice, Hartmut Koschyk –                     

pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodo-

wych, Heinrich Nyolt – założyciel Miro Deutsche 

Fussballschule, Tomasz Garbowski – Przewodni-

czący Opolskiego Związku Piłki Nożnej,                

Krzysztof Warzecha – Przewodniczący Rady                   

Gminy Chrząstowice, Paweł Duda – Prezes                   

1. FC Chronstau-Chrząstowice, Rudolf Duda – 

członek pierwszego zarządu LSZ Chrząstowice 

oraz jeden z piłkarzy Miro Deutsche                          

Fussballschule Chronstau. Potem nadszedł czas na 

medale i podziękowania dla osób zaangażowanych 

na rzecz sportu oraz dla wszystkich, którzy przy-

czynili się do powstania boiska w Chrząstowicach. 

Na zakończenie pokaz sztuczek piłkarskich dał 

Mistrz Świata we freestyle football, Paweł Skóra.  

 Po części oficjalnej na boisku rozpoczął się 

turniej dziecięcych drużyn piłkarskich, natomiast 

pod namiotem – biesiada. Swoje umiejętności     

taneczne zaprezentowały zespoły: Omega               

z Dębskiej Kuźni, Flesz z Dańca oraz WAL-NAK. 

Śpiewająco zaprezentował się Dawid Bac.                  

Wystąpiła także Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Chrząstowice oraz Julia Ledwoch. Gwiaz-

dą wieczoru był niemiecki wokalista Marc                 

Bianco. Sobotnie uroczystości zakończyła         

zabawa taneczna z zespołem Zenit oraz Duo                    

Electrix.  

 Turniej piłkarski zakończył się                     

zwycięstwem drużyny TSV 1894 Reinhardtsgrim-

ma w grupie młodszej oraz drużyny Chronstau              

I w grupie starszej. Dalsze wyniki w grupie młod-

szej przedstawiają się następująco: drugie miejsce 

Malapanew II, trzecie miejsce - Chronstau II;              

wyróżnienia: SK Zator, Malapane I, Chronstau I. 

W grupie starszej drugie miejsce zajęła drużyna 

Malapane, natomiast trzecie - SK Zator; wyróżnie-

nia: Blau-Weiß Glashütte, Kroschnitz oraz                      

Chronstau II.  

 Drugi dzień świętowania zaczął się            

również na sportowo. O godzinie 15.00 drużyna 

1.FC Chronstau-Chrząstowice walczyła o punkty         

z LKS Silesius Kotórz Mały. Ostatecznie mecz 

zakończył się remisem 3:3. Od 15.30 w namiocie 

przy boisku odbywały się występy artystyczne                  

i pokazy sportowe. Wystąpiła Zuzanna Herud oraz 

formacja taneczna „Hałas”. Odbył się też pokaz 

karate w wykonaniu Opolskiego Klubu Karate               

Kyokushin. Gwiazdą wieczoru była Andrea               

Rischka. Po niej zaprezentował się grający na flet-

ni pana Edward Simoni. Świętowanie zakończyła 

zabawa taneczna w rytmach przygrywanych przez 

zespół Vega. 

 Imprezę poprowadził Leonard Malcharczyk. 

Poza sportowymi emocjami i występami artystycz-

nymi organizatorzy zadbali o bogato zaopatrzone 

stoiska gastronomiczne. W sobotę można było           

odwiedzić stoiska promocyjne Aglomeracji                

Opolskiej oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Kraina Dinozaurów, wziąć udział                     

w organizowanych tam konkursach i zdobyć                

nagrody. Organizatorami imprezy byli: Gmina         

Chrząstowice, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie 

1.FC Chronstau-Chrząstowice, Miro Deutsche 

Fussballschule, Tina Led i Kreon. Na organizację 

wydarzenia otrzymano dofinansowanie z Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec                  

w Opolu. Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na 

profilu facebookowym gminy Chrząstowice oraz                      

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy                         

Chrząstowice. 

 Boisko w Chrząstowicach powstało dzięki 

życzliwości, wsparciu i pomocy wielu osób                     

i przedsiębiorców. Wszystkim zaangażowanym 

raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania. 

Dziękujemy także wszystkim, którzy                              

w jakikolwiek sposób przyczynili się do organiza-

cji uroczystości związanych z otwarciem boiska, 

koncertem powiatowym i obchodami 40-lecia klu-

bu sportowego w Chrząstowicach: Towarzystwu 

Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku 

Opolskim, Stowarzyszeniu 1. FC Chronstau-

Chrząstowice, OSP Chrząstowice, OSP Falmiro-

wice, OSP Suchy Bór, dyrekcji i pracownikom 

Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach,                  

p. Teresie Mikecie ze Stacji Opieki Caritas                       

w Dębiu, BJDM Chronstau, zespołom Flesz,        

Omega, Hałas i Wal-Nak oraz karatekom                

z Opolskiego Klubu Karate Kyokushin.                    

Dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie. 
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GMINY BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ 

Bernadeta Długosz 

 Siedem gmin będzie współpracować ze  

sobą w zakresie utrzymania gminnych obiektów 

użyteczności publicznej, w tym poprawy efektyw-

ności energetycznej tych budynków. 18 lipca 2016 

roku w filii nr 2 Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krapkowicach nastąpiło uroczyste 

podpisanie umowy o współdziałaniu Gminy  

Krapkowice z gminą Chrząstowice, Izbicko, Pró-

szków, Komprachcice, Tarnów Opolski i Turawa.  

 Tym samym sygnatariusze umowy –              

Burmistrzowie i Wójtowie oraz Skarbnicy Gmin 

powiedzieli „TAK” dla partnerstwa, które rodziło 

się ponad pół roku. W efekcie zawartej umowy            

o współdziałaniu gminy przystąpią niebawem do 

dialogu konkurencyjnego celem wyboru jednego 

wykonawcy, który w ramach partnerstwa                

publiczno – prywatnego lub innego odpowiednie-

go modelu prawno-finansowego zaprojektuje,    

sfinansuje i wykona niezbędne roboty budowlane            

i dostawy, udzieli gwarancji oszczędności                      

w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej przez 

objęte przedsięwzięciem obiekty, jak również 

świadczył będzie usługi zarządzania energia    

cieplną i elektryczną w tych budynkach w okresie 

trwania umowy. 

 Niezwykle istotnym jest, iż realizacja tego               

przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie emisji 

do atmosfery zanieczyszczeń oraz podniesie               

jakość życia naszych mieszkańców. Zmieni także 

wizerunek objętych przedsięwzięciem szkół                   

i przedszkoli, a być może również innych                       

obiektów użyteczności publicznej. 

 Model partnerstwa publiczno – prywatnego 

staje się niezwykle atrakcyjną alternatywą                 

w stosunku do typowego, opartego o ustawę              

prawo zamówień publicznych, sposobu wyboru 

wykonawcy robót i formułę realizacji zadań              

własnych gminy. Pozwala on bowiem sfinanso-

wać przedsięwzięcie ze środków partnera prywat-

nego przy spłacie rozłożonej na długi okres                

jedynie z uzyskanych, zagwarantowanych przez 

partnera prywatnego oszczędności w zużyciu 

energii cieplnej i elektrycznej. Z tego też powodu 

samorządy gminne, mając do dyspozycji na cele 

inwestycyjne coraz mniej pieniędzy we własnych 

budżetach, coraz chętniej sięgają po takie rozwią-

zania. W chwili obecnej w Polsce zawartych jest 

kilkanaście umów o PPP dot. poprawy efektywno-

ści energetycznej budynków użyteczności publicz-

nej. Podpisana 18 lipca br. umowa partnerska  

między siedmioma gminami jest pierwszą                     

w naszym kraju o takim zasięgu. 

 Na podstawie informacji przesłanej przez 

Irenę Wójcik, Naczelnik Wydziału Promocji                      

i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy 

Krapkowice 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia                  

7 września 1991 r. o systemie oświaty                    

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) nauka 

jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

W związku z art. 18 ust. 2 wyżej cytowa-

nej ustawy, rodzice oraz prawni opiekunowie 

dziecka podlegającego obowiązkowi nauki na      

żądanie wójta gminy na terenie, której dziecko 

mieszka, są obowiązani informować go o formie 

spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmia-

nach w tym zakresie. W związku z tym prosimy              

o wypełnienie załączonego na stronie internetowej 

gminy Chrząstowice druku gdzie syn/córka                   

tegoroczny/a absolwent/ka szkoły podstawowej 

uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej i wszel-

kich zmianach w realizacji obowiązku nauki do 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Druk 

można pobrać ze strony www.chrzastowice.pl, 

(zakładka „Oświata”). 

Informujemy, że na podst. art. 19 ust.1 pkt 

1 i pkt 2 cytowanej ustawy gmina kontroluje                         

spełnianie obowiązku nauki przez młodzież               

zamieszkałą na jej terenie.  

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia                   

7 września 1991 r. o systemie oświaty                    

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                          

niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                       

w administracji. 

 Druk należy wypełnić i przekazać do                  

Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji                 

w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 

38, pokój nr 3 nr tel. 77 421-94-56. 

OBOWIĄZEK NAUKI 
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Grażyna Fila 

Jeszcze do niedawna wątek podłączenia do 

sieci gazowej mieszkańców gminy Chrząstowice 

wydawał się być tematem odległym, a dziś,                  

w związku z wybudowaniem prawie 8 kilometro-

wej nitki gazowej przebiegającej przez miejsco-

wości Dębie, Dąbrowice i Dębska Kuźnia, właści-

ciele przylegających posesji mogą występować              

z wnioskami o określenie warunków przyłączenia 

do sieci gazowej.  

Główna linia tranzytowa przebiega przez           

Dąbrowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1751                 

(ul. Wiejskiej) do Dębia - wzdłuż drogi powiato-

wej nr 1714 (ul. Wiejskiej), w stronę Dębskiej 

Kuźni, wzdłuż tamtejszej ulicy Wiejskiej do 

skrzyżowania z ul. Niwecką, następnie do skrzy-

żowania z ulicą Nową. Odcinki o mniejszych 

średnicach biegną wzdłuż ulicy Nowej do skrzy-

żowania z ul. Zawadzką oraz wzdłuż ulicy                 

Zawadzkiej do granicy lasu przed stacją                    

uzdatniania wody. 

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej                

odbywa się na wniosek klienta złożony                            

w przedsiębiorstwie gazowniczym (druki  

wniosków dostępne są na stronie internetowej 

Polskiej Spółki Gazownictwa www.psgaz.pl).  

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

Polską Spółkę Gazownictwa – Zakład w Opolu, 

średni odcinek ok. 15 metrów sieci do granicy 

działki będzie wykonywała firma gazownicza,              

a koszt wykonania tegoż odcinka to dla właścicie-

la posesji kwota ok. 1.500 zł. Wykonanie odcinka 

sieci od granicy działki do budynku oraz                  

wybudowanie wewnętrznej instalacji na gaz, leży 

w gestii właściciela budynku. Mieszkańcy posesji 

przy bocznych ulicach, a także mieszkańcy               

pozostałych sołectw będą mogli również składać 

wnioski o wydanie warunków przyłączenia do 

sieci. W tych przypadkach niezbędne będzie      

przeanalizowanie zainteresowania mieszkańców                  

i sporządzenie przez Polską Spółkę Gazownictwa 

ekonomicznego rachunku opłacalności realizacji 

inwestycji. Z racji wybudowanej już nitki                

gazowej, wszystkie sołectwa gminy Chrząstowice 

mają realną szansę zgazyfikowania, jeśli zaintere-

sowanie mieszkańców będzie duże. W tym celu 

wskazane jest sporządzanie list mieszkańców  

sołectw deklarujących chęć przyłączenia do sieci 

gazowej – w  podziale na ulice, co umożliwi 

sprawne ustalenie przez PSG, czy realizacja            

zadania będzie ekonomicznie opłacalna.  

Podłączenie do gazociągu wymaga                     

przebrnięcia przez gąszcz formalności, dostarcze-

nia projektu instalacji oraz uzyskania zgody na 

realizację. Koszty przedsięwzięcia nie należą 

wprawdzie do niskich, lecz warto mieć na wzglę-

dzie wiele zalet jakie dają nam kotły gazowe. 

Szczególnie chętnie są one instalowane przez oso-

by, które cenią swój czas a we własnym domu 

chcą czuć się komfortowo. Ogrzewanie gazowe 

jest w zasadzie bezobsługowe, ponieważ kocioł, 

po ustawieniu wszystkich parametrów zgodnie              

z naszym zapotrzebowaniem, pracuje samodziel-

nie. Dzięki temu wyeliminujemy konieczność 

stałego nadzorowania pracy urządzenia (tak, jak 

to zazwyczaj bywa w przypadku ogrzewania na 

paliwa stałe). Gaz ziemny cechuje również roz-

sądna cena, dzięki czemu koszty jego eksploatacji 

nie są wygórowane (szczególnie wtedy, gdy            

pomieszczenia w domu charakteryzują się właści-

wą izolacją). Kotły można montować zarówno             

w osobnych pomieszczeniach, jak również, co jest 

dużo wygodniejsze, np. na ścianie w kuchni bądź 

w łazience. Korzystanie z tego paliwa to także 

dobre rozwiązanie dla osób, które chcą żyć                   

w zgodzie z naturą, gdyż ogrzewanie na gaz                 

nie wpływa znacząco na zanieczyszczanie                    

środowiska.   

W związku z licznymi pytaniami mieszkań-

ców gminy Chrząstowice dotyczącymi gazyfika-

cji, informujemy o możliwości organizacji zebrań 

wiejskich poświęconych tematyce gazyfikacji,              

w których mogą wziąć udział przedstawiciele      

Polskiej Spółki Gazownictwa oraz specjaliści, 

którzy udzielą mieszkańcom szczegółowych              

informacji dotyczących m.in.: kosztów przyłącze-

nia do sieci gazowej, wymagań oraz kosztów             

budowy wewnętrznej instalacji, szacowanych 

kosztów zużycia gazu ziemnego, a także pomogą 

przy wypełnianiu wniosków. 

MIESZKAŃCY GMINY CHRZĄSTOWICE  

MOGĄ PODŁĄCZAĆ SIĘ DO SIECI GAZOWEJ 
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Grażyna Fila 

L

p. 
SOŁECTWO Nazwa przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 

 

Wydatki na 

realizację 

przedsięwzięć 

przedstawio-

nych we wnio-

skach sołectw 

1. 

Chrząstowice 

1. Wyposażenie boiska sportowego w siatki, meble, monitoring 11.807,21 

zł. 
2. Wylanie posadzki w remizie OSP (12.015,80 zł). 
3. Zakup i montażu dwóch luster u zbiegu ulic 1 Maja i Zielonej oraz 

1 Maja i Wrzosowej (1.700,00 zł). 

25.523,01 zł 

2. 

Daniec 

1. Zakup umundurowania dla OSP Daniec (6.000,00 zł). 
2. Zagospodarowanie placów rekreacyjnych wsi Daniec (8.523,01 zł). 
3. Organizacja imprez plenerowych (5.000 zł). 
4. Zakup namiotu, ławek i stołów na potrzeby wsi (6.000 zł). 

25.523,01 zł 

3. 
Dąbrowice 

1. Wykonanie punktu świetlnego na przy Opolskiej (2.668,62 zł). 
2. Remont i zakup mebli do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej 

(8.000 zł). 

10.668,62 zł 

4. Dębie Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębiu. 17.074,89 zł 

5. 

Dębska  

Kuźnia 

1. Dalsze zagospodarowanie placu samorządowego przy ul. Kolonii 

(20.500 zł): uporządkowanie terenu, przygotowanie części pod boisko 

do piłki plażowej, zakupienie i osadzenie 2 okien i 2 drzwi w hali                

po byłym kółku rolniczym, rozbiórka pomieszczeń byłego kurnika                     

i stajni, wywiezienie gruzu, wykonanie oświetlenia terenu). 
2. Organizacja dożynek wiejskich (5.023,01 zł). 

25.523,01 zł 

6. 
Falmirowice 

Budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej (1 punkt), ul. Leśnej (1 punkt) 

i ul. Dębskiej (1 punkt) w Falmirowicach. 
16.309,20 zł 

7. 

Lędziny 

1. Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej (10.000 zł). 
2. Wykonanie izolacji i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej 

w Lędzinach (9.100 zł). 
3. Remont – drobne naprawy w świetlicy wiejskiej (220,92 zł). 

19.320,92 zł 

8. 

Niwki 

1. Wykonanie elewacji budynku remizy wraz z ociepleniem i izolacją                 

fundamentu – etap I (3.006,69 zł). 
2. Zakup namiotu biesiadnego wraz z 10 kompletami stołów i ław (7.300 

zł). 
3. Organizacja imprez integracyjno-lokalnych (1.000 zł). 

11.306,69 zł 

9. 

Suchy Bór 

1. Dalsze prace na parkingu przy cmentarzu wiejskim (3.000 zł). 

2. Zakup i montaż pompy, zraszaczy i sterowania nawodnieniem boiska 

(5.523,01 zł). 

3. Zakup i montaż nowych bram garażowych w strażnicy OSP Suchy Bór 

(10.000 zł). 

4. Montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej (6.000 zł). 

5. Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych                    

mieszkańców (1.000 zł). 

25.523,01 zł 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK 176.772,36 zł 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK 
 Fundusz sołecki to określona pula środków zagwarantowana w budżecie gminy dla sołectw. Od 2010 r. 

mieszkańcy decydują o ich przeznaczeniu. Wysokość środków obliczana jest wg. wzoru zawartego w ustawie                        

o funduszu sołeckim, wpływa na nią liczba mieszkańców sołectwa. Projekty wniosków dot. wykorzystania funduszu 

sołeckiego mogą zgłosić na zebraniu: sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała              

zebrania wiejskiego dot. wniosku musi zostać dostarczona wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok,                      

w którym poniesione zostaną wydatki.  

 Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa              

i spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze          

strategią rozwoju gminy. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów. W 2017 r. realizować                 

będziemy następujące zadania: 

W trakcie roku budżetowego 2017, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy i nie później niż do 

31.10.2017 r. sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć (lub ich zakresu). Wniosek nie może 

prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Zmiana wymaga ponownego 

uchwalenia przez Zebranie Wiejskie i zachowania procedury jak przy uchwalaniu wniosku.  
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Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyska-

no dofinansowanie z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               

w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

w Opolu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowi-

ce - VII nabór". Z dotacji skorzystało 12 wniosko-

dawców. Całkowita wartość zadania wyniosła 

9 282,53 zł, z czego: Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

dofinansował 50% kosztów 4 641,26 zł,                     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska               

i Gospodarki Wodnej w Opolu - 35% kosztów – 

3 248,89 zł, właściciele nieruchomości pokryli 

15% kosztów – 1 392,38 zł. W ramach projektu 

usunięto 21,10 Mg wyrobów zawierających 

azbest, głównie płyt falistych. Na miejscu wyroby 

azbestowe były demontowane i po zabezpieczeniu 

odbierane i odwożone do utylizacji na składowi-

sko w Tuczępach. Projekt realizowała dla nas        

firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o, Doborów 

8, Tuczępy.  

UNIESZKODLIWIANIE  

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST 

Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Spo-

łecznego Oddział Re-

gionalny w Opolu 

uprzejmie informuje, 

iż 20.10.2016 r. 

(czwartek) odbędzie 

się szkolenie dla           

rolników z zakresu 

bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy w rolnic-

twie indywidualnym. W trakcie szkolenia zaplano-

wane jest również przeprowadzenie pokazów:              

bezpiecznej obsługi pilarek łańcuchowych do drew-

na, udzielania pierwszej pomocy, pokaz odzieży                        

roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. 

Szkolenie odbędzie się o godz. 10:00 w klubie 

samorządowym w Chrząstowicach. 

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony zostanie 

konkurs testowy wiedzy o bhp w rolnictwie, które-

go laureaci otrzymają nagrody. Każdy uczestnik 

szkolenia otrzyma bezpłatnie środki ochrony                

indywidualnej do wykorzystania we własnym            

gospodarstwie rolnym.  

SZKOLENIE BHP  

DLA ROLNIKÓW 

ROLNICY! 
Zwracamy się              

z prośbą o pod-

jęcie działań              

mających na 

celu skoszenie 

skarp rowów            

melioracyjnych 

i przydrożnych 

przebiegających wzdłuż Państwa użytków rolnych 

i graniczących z pasami dróg publicznych. 

Wykoszenie skarp rowów przyczyni się do    

oprawy stanu cieków wodnych oraz wpłynie na 

poprawę estetyki naszych sołectw.  

Ministerstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja 

w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.  

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyła-

jące przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do 

prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do 

tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania 

działalności gospodarczej na terytorium Polski. 

Ma on charakter czysto informacyjny czy rekla-

mowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich 

danych takim firmom, a także wniesienie ewentu-

alnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. 

Publikowane przez takie firmy dane nie korzysta-

ją z domniemania wiarygodności, a fakt figurowa-

nia podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób 

nie świadczy o formalnoprawnym zarejestro-

waniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy 

ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodo-

stępnych bezpłatnych informacji o przedsiębior-

cach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG 

czy też REGON.  

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość 

jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzo-

nych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsię-

biorcom rozwagę przed podejmowaniem 

współpracy z firmami oferującymi odpłatne 

wpisy do komercyjnych rejestrów. 

Informacja pochodzi z www.ceidg.gov.pl 

WPIS DO CEIDG 
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Kosorowiczanki 

Wspólne śpiewanie z Marią Honką 

Zespół Omega i kabaret „Zgrani Fojermani” 

 Tanecznym krokiem rozpoczęli mieszkańcy 

Dębia oraz ich goście tegoroczny festyn letni.              

W sobotni wieczór, 13 sierpnia 2016 r. na placu 

przy klubie wiejskim odbyła się zabawa taneczna 

z zespołem Trio. W niedzielne popołudnie,                  

14 sierpnia rozpoczęła się druga część festynu. 

Przed publicznością zaprezentowały się zespoły 

taneczne Flesz z Dańca i Omega z Dębskiej Kuź-

ni, Maria Honka oraz Kosorowiczanki. Nie zabra-

kło różnego gatunku muzyki – od szlagierów                  

i piosenek ludowych, aż po muzykę współczesną. 

Na zakończenie wystąpił kabaret „Zgrani Fojer-

mani” z Grodziska. Były tańce, śpiewy i mnóstwo 

zabawnych scenek ze strażakami w roli głównej. 

Dębski festyn zakończyła zabawa taneczna                         

z zespołem Metron. Organizatorzy – Rada Sołecka 

oraz OSP Dębie poza programem artystycznym 

zadbali o pyszny poczęstunek i atrakcje dla dzieci 

– na dmuchawcach najmłodsi skakali do późnych 

godzin wieczornych. Zdjęcia z festynu letniego             

w Dębiu można zobaczyć na profilu gminy       

Chrząstowice na facebooku. 

Marek Baron 

TAK SIĘ BAWI, TAK SIĘ BAWI DĘBIE 

 
 

WYCIECZKA SENIORÓW MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 

 Na początku września seniorzy z naszej gminy wraz    

z Gminnym Przewodniczącym TSKN wybrali się na                    

wycieczkę do Czech. Przewodnik oprowadzał po                         

miejscowościach Jesenik, Reviz oraz Zlaté Hory i opowiadał 

o niemieckiej przeszłości zwiedzanych obiektów i terenów.                  

W programie wycieczki była między innymi wizyta                     

w uzdrowisku Bad Gräfenberg (Jesenik), gdzie po wynalaz-

cy prysznica - Vincenza Priessnitza pozostało najstarsze na 

świecie uzdrowisko z wodami leczniczymi. Zobaczyliśmy 

pomnik poległych w czasie I wojny światowej w Rejvízu, 

odwiedziliśmy Sanktuarium Mariahilf w Zuckmantel (Zlaté 

Hory) oraz kopalnię złota, gdzie czeski przewodnik                         

w języku niemieckim opowiadał o starym i trudnym                       

procesie wydobywania złota. Wycieczka SKGD była                  

sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. 
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Ewa Lysek 

Anna Kurc 

Anna Kurc 

      Chrząstowicko-zatorskie partnerstwo rozwi-

ja się. W Czechach gościli już uczniowie z ZSP  

nr 3 w Dębskiej Kuźni, nauczyciele i urzędnicy. 

Uczestniczyli w spotkaniach, projektach edukacyj-

nych i wydarzeniach kulturalnych. Tym razem do 

Czech wybrali się strażacy. Druhowie z czterech 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

(Chrząstowic, Dębia, Dębskiej Kuźni i Suchego 

Boru) mieli możliwość obserwacji zawodów            

strażackich młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Wydarzenie miało miejsce 9 lipca br. w Zatorze.  

11 lipca br., przedstawiciele władz gminy 

Chrząstowice i gminy Zator wraz z przedstawicie-

lami szkół w Dańcu i Zatorze spotkali się,            

by omówić wniosek do programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska w Dańcu, w ramach 

którego w przyszłości ma szansę powstać boisko 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dańcu. 

Spotkanie zakończyło się wycieczką nad Jezioro 

Turawskie. Wniosek, który zakłada współpracę       

i wymianę sportową pomiędzy uczniami został 

złożony w pierwszej połowie września br.               

Rozstrzygnięcie naboru będzie odbędzie się                       

w grudniu.  

DOBRA WSPÓŁPRACA Z CZECHAMI  

 Ponad 30 kilometrów przejechali 

uczestnicy rajdu rowerowego wokół                  

Jeziora Turawskiego, który odbył się                   

w sobotę, 17 września 2016 r. Początek 

trasy był w Chrząstowicach, zakończenie 

w Niwkach. Mimo niesprzyjającej,                   

deszczowej aury uczestnicy rajdu zaliczyli 

wydarzenie do udanych. Rajd odbył się              

w ramach projektu „Zrób usługę sam”, 

który realizowany jest ze środków                        

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach programu ASOS 

2014-2020.  

OBJECHALI JEZIORO TURAWSKIE 

 Już drugi raz uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu 

pielgrzymowali na Górę ufnej modlitwy do               

Św. Anny. Dzieci zostały przywitane przez bisku-

pa Andrzeja Czaję w Grocie Lurdzkiej. Następnie 

dróżkami kalwaryjskimi ruszyły na Obchody             

Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża. 

Dziarsko kroczyli z biskupem modląc się i śpie-

wając pieśni. Zatrzymywali się przy kaplicach, 

gdzie rozważali Mękę Pańską. Na zakończenie 

pielgrzymki otrzymali błogosławieństwo z rąk 

biskupa na nowy rok szkolny. Wrócili późnym 

popołudniem radośni i szczęśliwi. Przyświecały 

im słowa św. Teresy z Kalkuty: ,,Miej czas na to, 

aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na              

modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas 

na uśmiech - to muzyka duszy". 

PIELGRZYMOWALI NA GÓRĘ ŚW. ANNY 
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 Tegoroczne wakacje upłynęły w gminie 

Chrząstowice pod znakiem rozwoju dziecięcych 

talentów artystycznych. Dzieci z Chrząstowic              

i nie tylko, miały okazję odkryć i rozwinąć swoje 

możliwości na „Wakacyjnych Warsztatach Arty-

stycznych”, które odbywały się w sali klubu              

samorządowego. Na pomysł stworzenia tego typu 

zajęć wpadła prezes Stowarzyszenia Kalejdoskop, 

jednocześnie główna choreografka i trenerka           

Formacji Tanecznej HAŁAS Danuta Kampa. Zna-

na jest ona z propagowania zdrowego i sportowe-

go stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz doro-

słych. Pani Danuta w swoich działaniach kładzie 

mocny nacisk na rozwój sportowo-artystyczny 

czego wynikiem było m.in. stworzenie warszta-

tów. Zajęcia były bezpłatne, finansowane w ra-

mach Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego 

przez Wójta Gminy Chrząstowice i odbywały się 

przez cztery wakacyjne środy od godz. 9.00 do 

14.00. Udział w nich brało 21 dzieci z gminy 

Chrząstowice, a także z Kadłuba Turawskiego             

i Zakrzowa Turawskiego. Dzięki znakomitym go-

ściom zaproszonym przez Danutę Kampę młodzi, 

początkujący artyści mogli spróbować swoich sił 

jako tancerze, piosenkarze i aktorzy.  

 W lipcu odbyły się warsztaty ze śpiewu pod 

okiem znakomitej artystki, znanej z mocnego gło-

su i charakteru - Żanety Plotnik. Dzieci uczyły się 

najpierw jak przygotować poszczególne partie 

ciała potrzebne do właściwego wykonania utworu. 

Następnie ćwiczyły śpiewanie piosenki Mroza               

i Sound’n’ Grace „Nic do stracenia”. Na podsta-

wie tego utworu pani Żaneta pokazała również jak 

zaakcentować poszczególne partie piosenki, aby 

wyrazić odpowiednie emocje  w niej zawarte. 

Młodzi uczestnicy warsztatów byli pod ogromnym 

wrażeniem umiejętności artystycznych swojej  

nauczycielki i jak się potem okazało były to ich 

ulubione zajęcia. Można było się też przekonać, że 

są wśród nich „perełki”, które mają szansę w przy-

szłości stanąć na scenie obok swojej mentorki. 

Dzieci uczyły się również jak radzić sobie ze stre-

sem na scenie, jak się po niej poruszać i jak złapać 

kontakt z widownią. 

 Kolejnymi zajęciami odbywającymi się              

w lipcu były zajęcia z choreografii. Inicjatorka 

warsztatów – Danuta Kampa, jako zawodowa     

tancerka, osobiście uczyła dzieci układu do wspo-

mnianej piosenki. Młodzież mogła w praktyce 

zastosować wskazówki udzielone im przez Żanetę 

Plotnik na wcześniejszych zajęciach, w wyniku 

czego we współpracy tych dwóch artystek powsta-

ło profesjonalne dzieło taneczno-wokalne.      

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak prawi-

dłowo się przedstawić i opowiedzieć o sobie, aby 

zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie w różnych 

sytuacjach.  

 W sierpniowe środy dzieci brały udział              

w warsztatach z choreoterapii prowadzone przez 

Annę Lachowicz-Glińską. Było to zupełnie nowe 

doświadczenie. Były to zajęcia z pogranicza tańca 

i aktorstwa. Poprzez taniec, rysunek i dźwięk      

dzieci wyrażały emocje, opisywały marzenia, 

uczyły się naśladować zwierzęta czy przedmioty 

codziennego użytku, jak np. spadającą gazetę. 

Ćwiczenia te pomogły młodym artystom nie tylko 

rozwinąć wyobraźnię, ale również pokonać                 

nieśmiałość. 

 Na koniec odbyły się zajęcia z aktorstwa, 

które poprowadził znakomity aktor, tenor a także 

współzałożyciel teatru muzycznego Castello                    

z Mosznej - Tomasz Białek. Zapoznał on dzieci                

z wszelkimi tajnikami sztuki aktorskiej. Mogły się 

dowiedzieć m.in. czym jest scenografia, a czym 

rekwizyt, jakie osoby, oprócz aktorów, są potrzeb-

ne, aby powstała sztuka teatralna i kto jest najważ-

niejszą osobą zaraz po reżyserze (ciekawostka-na 

pewno nie dyrektor). W drugiej części zajęć, pan 

Tomasz pokazał najpierw, jak zagrać różne posta-

ci, po czym uczestnicy próbowali swoich sił jako 

aktorzy rozgrywając kilka scenek z życia wzię-

tych. Była również udawana konferencja prasowa 

polskich piłkarzy, gdzie reszta dzieci naśladując 

dziennikarzy znanych i wymyślonych mediów 

zadawały najdziwniejsze pytania. Jakby tego 

wszystkiego było mało, pan Tomasz przygotował 

na koniec niespodziankę i przywiózł dwie wielkie 

ARTYŚCI SPOD ZNAKU STOWARZYSZENIA KALEJDOSKOP 
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Katarzyna Walewska 

 

Anna Kurc 

Anna Kurc 

-żyć i rozegrać scenkę. Było przy tym dużo śmie-

chu i świetnej zabawy.  

 Na zakończenie warsztatów każdy uczest-

nik dostał certyfikat, a także drobny upominek              

w postaci kolorowego, śmiesznego breloczka. Jak 

wynika z opinii dzieci, warsztaty były wspaniałym 

pomysłem, a także ciekawą alternatywą aktywne-

go spędzenia czasu dla tych, którzy w tych dniach 

akurat nigdzie nie wyjeżdżali. Z całą pewnością 

można się spodziewać, że następne takie                   

wydarzenie będzie się cieszyć jeszcze większą 

popularnością. 

 Mieszkańcy Dąbrowic rozpoczęli wakacje 

piknikiem rodzinnym. 26 czerwca 2016 r. przy 

klubie wiejskim zorganizowany gry i zabawy dla 

całych rodzin. Było też ognisko i wspólne piecze-

nie kiełbasek. Piknik zakończyła zabawa taneczna 

z zespołem S.B.R.T. 

 Wydarzenie zorganizowano w ramach pro-

gramu "Ożywienie Domów Spotkań – Konsolidie-

rung der Begegnungsstätten" finansowanego przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki 

Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce.  

 Główną ideą programu jest społeczno-

kulturalne ożywianie lokalnych oddziałów               

Mniejszości Niemieckiej, wspieranie dialogu po-

między młodszymi i starszymi członkami DFK 

oraz kultywowanie niemieckich zwyczajów               

i języka. 

PIKNIK NA ROZPOCZĘCIE WAKACJI 

 Zwiedzanie zamku w Pławniowicach,            

wykład na temat historii tego miejsca, wizyta             

w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, spływ 

łodziami w sztolni Czarnego Pstrąga oraz zwie-

dzanie skansenu maszyn parowych – takie atrak-

cje czekały na uczestników wycieczki na Górny 

Śląsk. Brało w niej udział 45 osób, a odbyła się     

13 sierpnia br. Wydarzenie zorganizowały wspól-

nie dwa koła DFK – z Lędzin i z Chrząstowic                  

w ramach projektu „Członkowie DFK Lędziny             

i Chrząstowice w podróży na Górny Śląsk –              

zamek i park w Pławniowicach i inne interesujące 

miejsca w okolicy”. Projekt realizowany był                 

w ramach programu "Ożywienie Domów Spotkań 

– Konsolidierung der Begegnungsstätten" finanso-

wanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem 

Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce.  

WSPÓLNE PODRÓŻOWANIE 
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DOŻYNKI 

 Pierwsze w gminie Chrząstowice sołeckie 

dożynki odbyły się w tym roku w Dębskiej Kuźni. 

Już w sobotę, 3 września 2016 r., na placu przy 

remizie OSP odbyła się zabawa taneczna z zespo-

łem Tercet i DJ Wojtkiem. W niedzielę, 4 wrze-

śnia br. odbyła się msza święta dziękczynna za 

tegoroczne żniwa a po południu ulicami sołectwa 

przejechał barwny korowód dożynkowy. Wśród 

przebierańców znaleźli się m.in. młodzi dżokeje 

na konikach, szczęśliwe rodzinki, które czekają na 

program 500+ czy śpiochy. Pomysłowe były rów-

nież dekoracje przy posesjach. Była ekipa wędka-

rzy, koty i zające ze słomy oraz wiele innych 

ozdób, którym towarzyszyły dowcipne hasła. 

Wszyscy przebierańcy wraz z gośćmi spotkali się 

przy remizie OSP, gdzie biesiada trwała do póź-

nych godzin wieczornych. Wśród występujących 

zaprezentowali się: zespół wokalny oraz soliści z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej 

Kuźni, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 

Chrząstowice, Agnieszka Grzebień z tańcem 

orientalnym, a także Gryfne Dziołski z repertua-

rem dawnych pieśni ludowych. Na zakończenie 

ogłoszono wyniki konkursów na najlepiej przy-

strojoną posesję oraz najlepszy wóz korowodu 

dożynkowego. Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

 Również 4 września br. dożynki parafialne 

zorganizowały Niwki. Uroczystości kościelnej 

towarzyszył przemarsz orkiestry, delegacji z koro-

ną dożynkową i sztandarami a także licznej grupy 

dzieci z Niwek, które niosły dary na stół dożynko-

wy. Po mszy świętej w kościele w Szczedrzyku, 

mieszkańcy sołectwa zebrali się na boisku                      

i wspólnie świętowali przy muzyce przygrywanej 

przez pana Joachima Fillę z Dańca oraz pysznym 

jedzeniu. Biesiada trwała do późnych godzin                

wieczornych.  

 25 września br. żniwniok zorganizowały 

sołectwa Falmirowice i Daniec. Falmirowice były 

w tym roku gospodarzem dożynek parafialnych. 

Korona przygotowywana była już od maja.                 

Misternie wykonane koraliki z przeróżnego rodza-
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-ju zbóż i ziaren, w połączeniu z kłosami zbóż 

utworzyły piękny wieniec. Uroczystości rozpo-

częły się dziękczynną mszą świętą w dębskim 

kościele. Po południu ulicami Falmirowic przeje-

chał barwny korowód przebierańców zarówno              

z sołectwa, które było gospodarzem imprezy, jak                      

i sołectw należących do parafii, czyli Dębia                       

i Falmirowic. Wystąpiły zespoły taneczne Omega 

i Flesz. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji – 

były gry i zabawy z animatorem oraz dmuchańce.  

 Również w Dańcu tego wrześniowego            

niedzielnego popołudnia było głośno i kolorowo. 

Fantazyjnie przystrojone pojazdy, pomysłowe 

przebrania i hasła – daniecki korowód dożynkowy 

robił wrażenie. Organizatorzy zadbali o wszystko 

– było coś dla ciała i dla ducha. Wystąpiła orkie-

stra, Maria Honka, zespół wokalny Ban-Berg oraz 

wokaliści ze studia piosenki Bis, a na zakończenie 

odbyła się zabawa taneczna z zespołem Bis.  

 W Suchym Borze również 25 września br. 

dziękowano za tegoroczne plony podczas mszy 

świętej. 

 W Chrząstowicach dożynki miały miejsce    

2 października br. Najpierw uroczystości odbyły 

się w kościele, następnie ulicami sołectwa przeje-

chał korowód przebierańców. Wszyscy spotkali 

się na biesiadzie przy klubie samorządowym.    

Były występy artystyczne grup tanecznych,                

koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Chrząstowice, konkurs na najlepszy wóz                       

dożynkowy i najlepiej przystrojoną posiadłość, 

poczęstunek oraz gry dla najmłodszych. Żniwniok 

zakończyła zabawa z Brass Manem.  

 Sołectwa Chrząstowice oraz Daniec                    

reprezentowały gminę Chrząstowice podczas             

tegorocznych dożynek powiatu opolskiego. Panie 

z Chrząstowic uplotły przepiękną koronę. Zespół 

Dan-Berg zaśpiewał podczas koncertu "13 barw 

powiatu opolskiego", który odbył się w ramach 

dożynek. Dziękujemy za piękną reprezentację! 

Anna Kurc 
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PSP Chrząstowice 

Tomasz Wiśniewski 

Adelajda Pasoń 

Pod koniec roku szkolnego 2015/2016                           

w Grodźcu odbyła się kolejna edycja ogólnopol-

skiej akcji pod nazwą „Polska Biega”. W imprezie 

wystartowało ponad 300 amatorów biegania                 

podzielonych na dziewięć kategorii wiekowych. 

Dzięki uprzejmości Powiatowego Koordynatora 

Sportu Szkolnego, Pana Jana Kamińskiego,                   

w zawodach gościnnie wzięła również udział                

13 osobowa reprezentacja uczniów szkół podsta-

wowych z terenu naszej gminy. Zawody okazały 

się bardzo pomyślne dla naszych biegaczy, którzy 

finiszowali na czołowych lokatach. 

Zwycięzcami w swoich kategoriach wie-

kowych zostali Adrian Cebula (PSP Daniec, bieg 

na dystansie 300 m) i Patrick Lipok (PSP Chrzą-

stowice, bieg na dystansie 300 m). Drugie miejsca 

zajęli Joanna Helbach (PSP Daniec, bieg na dy-

stansie 300 m), Michał Czupala (PSP Chrząstowi-

ce, bieg na dystansie 300 m), Aleksander Micheń 

(PSP Chrząstowice, bieg na dystansie 700 m). Na-

tomiast na najniższym stopniu podium stanęli Ma-

teusz Walrat (bieg na dystansie 300 m), Kamil 

Czupala (PSP Chrząstowice, bieg na dystansie 700 

m), oraz Marta Walrat (PSP Daniec, obecnie ZSP 

nr 3 w Dębskiej Kuźni, bieg na dystansie 1000 m). 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali 

poczęstunek w postaci napojów i słodyczy,                            

a najlepsi biegacze zostali uhonorowani przez       

Burmistrza Ozimka Jana Labusa pamiątkowymi 

medalami i dyplomami. 

Gratulujemy naszym uczniom olbrzymie-

go zaangażowania, mając nadzieję że swoją                 

postawą udowodnili, że bieganie może być                 

przyjemne. 

BIEGALI DLA ZDROWIA 

 16 września br. uczniowie klas III-V      

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowi-

cach skorzystali z zaproszenia Radia Opole na 

Dzień Otwarty. Podczas wizyty uczniowie poznali 

tajemnice funkcjonowania radia, zobaczyli                 

infrastrukturę techniczną, redakcje, studia                      

i z zaciekawieniem wysłuchali historii gmachu 

przy ulicy Strzelców Bytomskich 8, gdzie mieści 

się siedziba rozgłośni. Dzień otwarty został zorga-

nizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzic-

twa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się                          

z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki”. 

Z WIZYTĄ W RADIU 

GRYFNE DZIOŁSKI GRYFNIE ŚPIEWAJĄ 
 Szkolny zespół regionalny „Gryfne dziołski”               

z Dębskiej Kuźni  zakończył miniony rok szkolny małym 

sukcesem. 2 lipca br. zespół wystąpił w Kosorowicach na  

XIII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej 

„Wiatraki 2016”, który organizuje  Gmina Tarnów Opolski. 

Dziewczynki wyśpiewały trzecie miejsce, chociaż  z powodu 

wakacyjnych wyjazdów wystąpiły w okrojonym składzie.  

 Repertuar zespołu ciągle się poszerza, w roku                     

szkolnym 2015/2016 został wzbogacony o siedem pieśni 

ludowych. Wyuczenie nowych tekstów i melodii wymaga 

żmudnych ćwiczeń i wielu prób. Za tę wytrwałość chcę               

podziękować członkiniom zespołu i panu Józefowi Raudzisowi, który niezmiennie, od prawie dziesięciu 

lat,  zajmuje się oprawą muzyczną i wykazuje ogromną cierpliwość. 
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Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu 

PÓŁKOLONIE W PSP W DAŃCU 

Upragnione i wyczekiwane, gorące                        

i słoneczne, to... oczywiście wakacje. Wakacje to 

czas, w którym dzieci pragną oderwać się od rze-

czywistości, odpocząć od nauki, odrabiania lekcji. 

Jednak dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej      

w Dańcu nie chciały rozstawać się z murami pla-

cówki. Dlatego też w dniach 4 - 15 lipca dla                

50 uczniów zorganizowano półkolonie letnie. 

Pieczę nad naszymi milusińskimi sprawo-

wali pedagodzy z naszej szkoły, którzy mają             

wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego 

rodzaju wypoczynku. Celem zajęć było między 

innymi: stworzenie dzieciom warunków do cieka-

wego i aktywnego  spędzania wolnego czasu, 

kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, 

stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego, 

rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji, 

poznawanie najbliższej okolicy „Moja mała                

Ojczyzna" - turystyka oraz poznawanie różnych 

form spędzania wolnego czasu. 

Wszystkie dni zostały zaplanowane w ten 

sposób, aby uczestnicy półkolonii lepiej się               

poznali, nigdy się nie nudzili, codziennie brali 

udział w wycieczkach i wyjazdach. Zabawy inte-

gracyjne, a zwłaszcza wyjazdy, budziły ogromne 

zainteresowanie i wyzwalały wiele pozytywnych 

emocji. Przyczyniły się do lepszego poznania                    

i integracji w grupie. Dzieci miały również okazję 

do rozwijania zdolności plastycznych. 

Największą radość sprawił półkolonistom 

wyjazd do Energylandii w Zatorze, gdzie przez 

cały dzień można było jeździć na dowolnych               

karuzelach, oglądać filmy 7D oraz korzystać                   

z różnych atrakcji. 

Piknik na Florydzie w Brzegu to także 

ciekawa forma rozrywki pozwalająca rozwijać 

kreatywność. Uczniowie jeździli amfibią, strzelali 

z łuku, brali udział w grach zręcznościowych. Był 

też pobyt na basenie. 

Pogoda sprzyjała kąpielom wodnym             

i słonecznym. Organizowaliśmy wyjazdy nad        

Jezioro Turawskie, do Muzeum Wsi Opolskiej             

w Bierkowicach, na kręgle w Myślinie, do kina 

Helios w Opolu. 

Wszystkie punkty programu półkolonii 

były dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci      

i cieszyły się ogromną popularnością. W każdym 

dniu półkolonii, dzieci wspólnie spożywały obiad. 

Serwowane były też napoje, lody, słodycze oraz 

drożdżówki. 

Stwierdzamy, iż taka forma wypoczynku  

i spędzania czasu wolnego podczas wakacji jest 

bardzo trafiona i zaspokaja oczekiwania uczestni-

ków, jak również ich rodziców. Dwutygodniowy 

wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajem-

nych spotkań, zabaw, integracji a także doskonałą 

lekcją poznawania atrakcji naszego regionu, przy-

rody i bezpieczeństwa. Duża frekwencja na 

wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci            

i ich rodziców wskazują, iż należy tę formę wypo-

czynku kontynuować i rozwijać w latach przy-

szłych. Zadbaliśmy o to, aby wakacje nie kojarzy-

ły się z nudą, ale były okazją do przeżycia wielu 

przygód.  

Podziękowania dla Urzędu Gminy                     

Chrząstowice za dofinansowanie imprezy. Zdjęcia 

z półkolonii można zobaczyć na stronie szkoły: 

www.szkoladaniec.weebly.com  
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Melania Smykała 

Anna Kurc Anna Kurc 

W związku z otwarciem boiska w Chrząstowi-

cach gościła u nas młodzież z partnerskiej gminy 

Glashütte. Z tej też okazji, aby się lepiej poznać, 

młodzież ze Związku Młodzieży Mniejszości 

Niemieckiej ze Starych Budkowic i Chrząstowic 

(BJDM Alt Budkowitz i BJDM Chronstau)             

zorganizowała wspólny wieczór integracyjny              

w Dębiu. Przygotowaliśmy szereg zabaw                

integracyjnych i konkursów, które sprawiły 

wszystkim uczestnikom wiele radości. Oprowa-

dziliśmy naszych gości po remizie OSP Dębie – 

zobaczyli wozy oraz sprzęt, a potem mogli   

przymierzać strażackie umundurowanie i pozo-

wać do zdjęć. Był też czas na wspólne grillowa-

nie. Spędziliśmy ze sobą miło czas, była to dla 

nas doskonała okazja do podszkolenia języka 

niemieckiego. Mamy nadzieję na kolejne tego 

typu spotkania.  

PARTNERSKA WIZYTA 

Po dwóch miesiącach beztroskich wakacji nadszedł 

czas powitania nowego roku szkolnego 2016/2017. 

Inauguracja roku odbyła się w czwartek, 1 września 

2016 r.  

Uroczyste apele rozpoczęły się od pozdrowień               

i życzeń na kolejny rok nauki oraz od powitania                   

w szkolnym gronie pierwszoklasistów.                               

We wszystkich szkołach na terenie gminy Chrząsto-

wice szkolną przygodę rozpoczęło 44 dzieci.                      

W Chrząstowicach do pierwszej kasy uczęszcza                  

8 uczniów, w Dębskiej Kuźni – 18, w Dębiu - 10,                  

w Dańcu - 8. Dzieci zostały uroczyście pasowane na 

uczniów I klasy, złożyły ślubowanie, a na zakończe-

nie otrzymały "tyty" pełne słodkości.  

41 uczniów wręczono listy gratulacyjne z okazji 

otrzymania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice 

za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za 

osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnic-

twie sportowym w roku szkolnym 2015/2016.                   

Stypendium to jednorazowa nagroda w wysokości 

200 zł. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  

Wszystkim przedszkolakom, uczniom, dyrektorom, 

nauczycielom oraz pracownikom administracji                                

i obsługi z okazji nowego roku szkolnego, a także 

przypadającego 14 października Dnia Edukacji                        

Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia.         

Życzymy dobrego zdrowia, wielu sukcesów,                 

wszelkiej pomyślności, wytrwałości, satysfakcji                 

z wykonywanych obowiązków, bogatych                  

doświadczeń i wspaniałej współpracy.  

NOWY ROK SZKOLNY  

CZAS POWITAĆ 

Młodzieży z Glashütte towarzyszyli rodzice i 

trenerzy. Swoją obecnością zaszczycił nas                       

również burmistrz naszej partnerskiej gminy 

oraz przedstawiciele urzędu. W sumie gościli-

śmy trzydzieści trzy osoby. Przygotowaliśmy dla 

nich szereg atrakcji. Dzieci integrowały się ze 

swoimi rówieśnikami z młodymi piłkarzami 

chrząstowickiej Miro Deutsche Fussballschule,   

u których nocowali i z którymi rozegrali turniej 

piłkarski na otwarcie boiska w Chrząstowicach. 

Z kolei dorośli członkowie delegacji zwiedzili 

Opole oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka            

w Juraparku w Krasiejowie, spotkali się z wła-

dzami gminy Chrząstowice oraz przedstawicie-

lami rady gminy i twórcami niemieckojęzycznej 

szkółki piłkarskiej. Podczas wspólnych rozmów 

pojawiły się pomysły na współpracę drużyn 

sportowych z gminy Chrząstowice i z Glashütte.  

Serdecznie dziękujemy rodzicom piłkarzy                     

z Miro Deutsche Fussballschule, którzy zapew-

nili naszym młodym gościom nocleg i wiele 

atrakcji. Młodzieży z BJDM Chronstau dzięku-

jemy za zorganizowanie zabaw integracyjnych,        

a dyrekcji i pracownikom Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym                  

w Dębiu za gościnę i zorganizowanie                         

poczęstunku.  
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APEL DO MIESZKAŃCÓW  

GMINY CHRZĄSTOWICE 
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest     

częścią wynagrodzenia brutto każdego                                

pracownika i odprowadzany jest do urzędu 

skarbowego właściwego dla miejsca zamieszka-

nia na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że 

podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. 

Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. 

Każda złotówka przekazywana w ramach tego 

podatku wpływa więc na poprawę jakości życia 

w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, przed-

szkola, place zabaw i wszelkie inwestycje,                

z których wszyscy korzystamy. Apelujemy za-

tem do osób mieszkających i pracujących tutaj 

o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie. 

Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego 

podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej                

wiedzy i mnóstwa czasu. Wystarczy, aby osoby 

fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny            

w urzędzie skarbowym lub na stronie interneto-

wej 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 dostar-

czyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć 

do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

LEKI 75+ 
Jubileusze naszych mieszkańców w III kwartale 

2016: 

90-lecie urodzin obchodziły Panie: 

 Maria Duda z Chrząstowic 

 Jadwiga Rychlikowska z Chrząstowic 

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: 

 Ingeborga i Gerhard Moj z Dąbrowic 

 Maria i Jan Sladek z Dębia 

Doroczne spotkanie par małżeńskich z okazji                

jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego odbę-

dzie się w tym roku w październiku.                                                                                                                                                                                                                                                             

Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślno-

ści i samych pogodnych dni! 

NASI JUBILACI 

Strona internetowa www.75plus.mz.gov.pl            

została utworzona na temat projektu zapewnia-

jącego bezpłatny dostęp do leków dla osób po-

wyżej 75. roku życia. Znajdują się tam wszyst-

kie niezbędne informacje na temat programu.  

Przypomnijmy, że podstawy do otrzymania bez-

płatnego leku to: 

 wiek – ukończony 75. rok życia, weryfiko-

wany przez numer PESEL (u osób, które nie 

mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia) 

 recepta – litera S wpisana w polu „kod 

uprawnień dodatkowych” 

 wykaz – potrzebny lek musi znajdować się 

w wykazie bezpłatnych leków. 

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzo-

rach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniar-

ka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą 

na recepcie w polu „kod uprawnień dodatko-

wych” literę S. 

Przepisywany lek musi znajdować                             

się w wykazie bezpłatnych leków (część D                    

obwieszczenia refundacyjnego). 

Więcej informacji na www.75plus.mz.gov.pl 

"Nasze pianino Franza Baydla - warsztaty muzyczne 

od świetlicy suchoborskiej do filharmonii opolskiej" 

- projekt pod takim hasłem realizowany był Suchym 

Borze. Było to muzyczne lato, które obfitowało w 

mnóstwo atrakcji, przede wszystkim dla dzieci. Naj-

młodsi mieli okazję spotkać się ze stroicielem instru-

mentów. Pod okiem profesjonalistów dzieci zagłębi-

ły się w świat dźwięków, a na zakończenie miały 

możliwość zwiedzania filharmonii opolskiej oraz 

wziąć udział w koncercie i przedstawieniu. Z pewno-

ścią była to dla nich piękna muzyczna przygoda.  

Projekt realizowany był przez nieformalną grupę 

społeczników z Suchego Boru a dofinansowany ze 

środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz 

Samorządu Województwa Opolskiego.  

SUCHOBORSKIE  

MUZYCZNE LATO 

Anna Kurc 
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KLASA OKRĘGOWA GRUPA 1 

73 LKS START SIOŁKOWICE - LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY 2016-10-16 15:00 

74 LKS HETMAN BYCZYNA - UKS RODŁO OPOLE 2016-10-15 15:00 

75 LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL - LZS MECHNICE 2016-10-15 15:00 

76 GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY - LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA 2016-10-15 15:00 

77 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE - GKS GRODKÓW 2016-10-15 15:00 

78 LZS GRONOWICE - KS UNIA KOLONOWSKIE 2016-10-15 15:00 

79 LZS RUDNIKI - LZS STAROŚCIN 2016-10-16 15:00 

80 LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI - 1.FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE 2016-10-15 15:00 

81 1.FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE - LKS START SIOŁKOWICE 2016-10-23 13:00 

Chrząstowice  

82 LZS STAROŚCIN - LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI 2016-10-22 14:00 

83 KS UNIA KOLONOWSKIE - LZS RUDNIK I2016-10-22 14:00 

84 GKS GRODKÓW - LZS GRONOWICE 2016-10-22 14:00 

85 LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA - LZS VICTORIA CHRÓŚCICE 2016-10-22 14:00 

86 LZS MECHNICE - GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY 2016-10-23 14:00 

87 UKS RODŁO OPOLE - LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL 2016-10-22 14:00 Tarnów Opolski, Osiedle                      

Zakładowe  

88 LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY - LKS HETMAN BYCZYNA 2016-10-22 14:00 

89 LKS START SIOŁKOWICE - LKS HETMAN BYCZYNA 2016-10-29 14:00 

90 LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL - LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY 2016-10-29 14:00 

91 GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY - UKS RODŁO OPOLE 2016-10-29 14:00 

92 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE - LZS MECHNICE 2016-10-29 14:00 

93 LZS GRONOWICE - LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA 2016-10-29 14:00 

94 LZS RUDNIKI - GKS GRODKÓW 2016-10-29 14:00 

95 LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI - KS UNIA KOLONOWSKIE 2016-10-29 14:00 

96 1.FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE - LZS STAROŚCIN 2016-10-30 14:00 Chrząstowice  

97 LZS STAROŚCIN - LKS START SIOŁKOWICE 2016-11-05 13:00 

98 KS UNIA KOLONOWSKIE - 1.FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE 2016-11-05 13:00 

99 GKS GRODKÓW - LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI 2016-11-05 13:00 

100 LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA - LZS RUDNIKI 2016-11-05 13:00 

101 LZS MECHNICE - LZS GRONOWICE 2016-11-05 13:00 

102 UKS RODŁO OPOLE - LZS VICTORIA CHRÓŚCICE 2016-11-05 13:00 Tarnów Opolski,                                      

Osiedle Zakładowe  

103 LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY - GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY 2016-11-05 13:00 

104 LKS HETMAN BYCZYNA - LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL 2016-11-05 13:00 

105 LKS START SIOŁKOWICE - LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL 2016-11-12 13:00 

106 GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY - LKS HETMAN BYCZYNA 2016-11-12 13:00 

107 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE - LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY 2016-11-12 13:00 

108 LZS GRONOWICE - UKS RODŁO OPOLE 2016-11-12 13:00 

109 LZS RUDNIKI - LZS MECHNICE 2016-11-12 13:00 

110 LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI - LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA 2016-11-12 13:00 

111 1.FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE - GKS GRODKÓW 2016-11-13 13:00 Chrząstowice  

112 LZS STAROŚCIN - KS UNIA KOLONOWSKIE 2016-11-12 13:00 

113 KS UNIA KOLONOWSKIE - LKS START SIOŁKOWICE 2016-11-19 13:00 

114 GKS GRODKÓW - LZS STAROŚCIN 2016-11-19 13:00 

115 LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA - 1.FC CHRONSTAU CHRZĄSTOWICE 2016-11-19 13:00 

116 LZS MECHNICE - LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI 2016-11-19 13:00 

117 UKS RODŁO OPOLE - LZS RUDNIKI 2016-11-19 13:00 Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe  

118 LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY - LZS GRONOWICE 2016-11-19 13:00 

119 LKS HETMAN BYCZYNA - LZS VICTORIA CHRÓŚCICE 2016-11-19 13:00 

120 LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚL - GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY 2016-11-19 13:00 

KLASA B GRUPA 6 

37 LZS GKS PIOMAR II TARNÓW-PRZYWORY - LZS GRODZIEC 2016-10-16 15:00 Przywory, Wiejska  

38 1.FC CHRONSTAU II CHRZĄSTOWICE - LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO 2016-10-16 15:00                               

Chrząstowice  

39 LZS GRUDZICE - LZS TURAWA 2016-10-16 15:00 

40 LZS GKS IZBICKO-OTMICE - LKS TEMPO GRODZISKO 2016-10-16 15:00 Izbicko, Stawowa  

41 LZS ZAWADA GM TURAWA - LKS ŹRÓDŁO II KROŚNICA 2016-10-16 15:00 

TERMINARZ ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

lipiec-sierpień-wrzesień 

- 19 - 

42 LZS UNIA RASZOWA-DANIEC - LZS STANISZCZE WIELKIE 2016-10-16 15:00 

43 LZS GRODZIEC - LZS STANISZCZE WIELKIE 2016-10-23 14:00 

44 LKS ŹRÓDŁO II KROŚNICA - LZS UNIA RASZOWA-DANIEC 2016-10-23 14:00 

45 LKS TEMPO GRODZISKO - LZS ZAWADA GM TURAWA 2016-10-23 14:00 

46 LZS GRUDZICE - LZS GKS IZBICKO-OTMICE 2016-10-22 14:00 

47 LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO - LZS TURAWA 2016-10-23 14:00 Otmice  

48 LZS GKS PIOMAR II TARNÓW-PRZYWORY - 1.FC CHRONSTAU II CHRZĄSTOWICE 2016-10-23 14:00 

Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 9 

49 1.FC CHRONSTAU II CHRZĄSTOWICE - LZS GRODZIEC 2016-10-30 13:00 Dębie  

50 LZS GKS PIOMAR II TARNÓW-PRZYWORY - LZS TURAWA 2016-10-30 13:00 

51 LZS GKS IZBICKO-OTMICE - LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO 2016-10-30 13:00 Izbicko, Stawowa  

52 LZS ZAWADA GM TURAWA - LZS GRUDZICE 2016-10-30 13:00 

53 LZS UNIA RASZOWA-DANIEC - LKS TEMPO GRODZISKO 2016-10-30 13:00 

54 LZS STANISZCZE WIELKIE - LKS ŹRÓDŁO II KROŚNICA 2016-10-30 13:00 

55 LZS GRODZIEC - LKS ŹRÓDŁO II KROŚNICA 2016-11-06 13:00 

56 LKS TEMPO GRODZISKO - LZS STANISZCZE WIELKIE 2016-11-06 13:00 

57 LZS GRUDZICE - LZS UNIA RASZOWA-DANIEC 2016-11-05 13:00 

58 LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO - LZS ZAWADA GM TURAWA 2016-11-06 13:00 Otmice  

59 LZS GKS PIOMAR II TARNÓW-PRZYWORY - LZS GKS IZBICKO-OTMICE 2016-11-06 13:00 Przywory, 

Wiejska  

60 1.FC CHRONSTAU II CHRZĄSTOWICE - LZS TURAWA 2016-11-06 13:00 Chrząstowice - 

61 LZS GRODZIEC - LZS TURAWA 2016-11-13 13:00 

62 LZS GKS IZBICKO-OTMICE - 1.FC CHRONSTAU II CHRZĄSTOWICE 2016-11-13 

13:00 Izbicko, Stawowa  

63 LZS ZAWADA GM TURAWA - LZS GKS PIOMAR II TARNÓW-PRZYWORY 2016-11-13 13:00 

64 LZS UNIA RASZOWA-DANIEC - LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO 2016-11-13 13:00 

65 LZS STANISZCZE WIELKIE - LZS GRUDZICE 2016-11-13 13:00 

66 LKS ŹRÓDŁO II KROŚNICA - LKS TEMPO GRODZISKO 2016-11-13 13:00 

D1 MŁODZIK GRUPA 4 

43 MKS GOGOLIN - 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE 2016-10-17 16:00 

44 ULKS ORZEŁ ŹLINICE - OKS ODRA I OPOLE 2016-10-17 16:00 

45 ASD GWARDIA OPOLE - SRS KAMYKI KAMIEŃ ŚLĄSKI 2016-10-17 16:00 

46 LKS POLONIA PRÓSZKÓW - UKS RODŁO III OPOLE 2016-10-17 16:00 

47 LZS GKS PIOMAR TARNÓW - PRZYWORY - UKS RODŁO II OPOLE 2016-10-17 16:00 Przywory, Wiejska  

48 KS MAŁAPANEW I OZIMEK - LZS UNIA RASZOWA-DANIEC 2016-10-17 16:00 

49 LZS UNIA RASZOWA-DANIEC - MKS GOGOLIN 2016-10-24 15:30 

50 UKS RODŁO II OPOLE - KS MAŁAPANEW I OZIMEK 2016-10-24 15:30 

51 LZS GKS PIOMAR TARNÓW-PRZYWORY - UKS RODŁO III OPOLE 2016-10-24 15:30 

52 SRS KAMYKI KAMIEŃ ŚLĄSKI - LKS POLONIA PRÓSZKÓW 2016-10-24 15:30 

53 OKS ODRA I OPOLE - ASD GWARDIA OPOLE 2016-10-24 18:00 

54 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE - ULKS ORZEŁ ŹLINICE 2016-10-24 15:30 

55 MKS GOGOLIN - ULKS ORZEŁ ŹLINICE 2016-10-31 15:00 

56 ASD GWARDIA OPOLE - 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE 2016-10-31 15:00 

57 LKS POLONIA PRÓSZKÓW - OKS ODRA I OPOLE 2016-10-31 15:00 

58 LZS GKS PIOMAR TARNÓW-PRZYWORY - SRS KAMYKI KAMIEŃ ŚLĄSKI 2016-10-31 15:00 Przywory, 

Wiejska  

59 KS MAŁAPANEW I OZIMEK - UKS RODŁO III OPOLE 2016-10-31 15:00 

60 LZS UNIA RASZOWA-DANIEC - UKS RODŁO II OPOLE 2016-10-31 15:00 

61 UKS RODŁO II OPOLE - MKS GOGOLIN 2016-11-11 13:00 

62 LZS UNIA RASZOWA-DANIEC - UKS RODŁO III OPOLE 2016-11-11 13:00 

63 SRS KAMYKI KAMIEŃ ŚLĄSKI - KS MAŁAPANEW I OZIMEK 2016-11-11 13:00 

64 OKS ODRA I OPOLE - LZS GKS PIOMAR TARNÓW-PRZYWORY 2016-11-07 18:00 

65 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE - LKS POLONIA PRÓSZKÓW 2016-11-11 13:00 

66 ULKS ORZEŁ ŹLINICE - ASD GWARDIA OPOLE 2016-11-11 13:00 

 

Terminarz aktualizowany jest na stronie Opolskiego Związku Piłki Nożnej: www.opolskizpn.pl 

 

Zadanie "Udział w rozgrywkach piłki nożnej" realizowane jest w ramach dotacji przyznanej przez Gminę                          

Chrząstowice w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu wspierania                                

i upowszechniania kultury fizycznej. 
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Adelajda Pasoń 

 Buł pocątek augusta, sierpnia, staroł Jadwiga 

buła markotnoł, bo nogi jom paskudnie bolały, zołdne 

maści nie pomołgały. Bardzo chciała iś do Świyntego 

Rocha na łodpust do Dambioł. Łod malutkości na tyn 

łodpust łajziuła. Nojpiyrw ze swojom starkom, potym z 

matką, a jak sie wydała to jejździuła z chopym na kole.  

 Połra lołt po ślubie nie mieli dzieci. Buło jom 

gańba przed ludźmi, ale zawdy wierzuła, ze jesce uro-

dzi, jyno musi rzykać i prosić Pon Bócka ło ta łaska. 

Jejździuła z chopym na Anaberg do swiyntej Anny 

prosić coby się za niymi wstawióła. W duchu jednak 

wierzuła, ze jedynie ji pomoze Świynty Roch. Choć to 

je patron łod chorób, i to tych nołpaskudniejsych, do 

niego rzykała coby jich choróbska zołdne nie spotkały  

i coby urodzióła zdrowe dzieci. Po piynciu latach doce-

kali się z chopym mocnego, zdrowego synka, potym 

jesce dwie dziołski i zajś synecka. Wszystkie bajtle łod 

małego brali ze sobą 16 –stego siyrpnia kozdego roku 

na łodpust do Dambioł na  Świyntego Rocha. Nierołz 

sła z dziećmi piechty i nogi ją nie bolały, a dzieci tyz 

nie mamrotały bo na łodpuście buło zawse kanc cieka-

wych rzecy. W kościele Jim się niekiedy studziuło, ale 

siedziały cicho bo cekała je za to nagroda – mogły sie 

wybrać jakołś gracka abo cojś słodkygo. Cuda tam buły 

roztomajtne. Dloł majnsych dzieci buły śmatyrlołki z 

drzewa co klapały skrzidłuma, abo kokociki co się 

łobrołcały, piscołki, flynty z korkym, lalki (pupki), 

piestrzonki, brośki, śpangi do wosów. Starsych chop-

ców nołbarzi interesowały plaspatrony. Ciepali je lu-

dziom pod nogi abo pod koło. Mieli z tego uciecha jak 

się ftojś wystrasuł. Buły i take huncwoty co je ciepały  

koniom pod kopyta, a to mogło sie skońcyć              

niescyńściym. Gospodołrze co przijechali brycką na 

łodpust dołwali pozur i mocno swoje konie trzimali za 

lyca.   

 Terołzki buła sama, chopa juz pochowała, dzieci 

po świecie sie rozjechały. Chciały ją wziąć do siebie 

ale sie nie zgodziuła. Nie chciała na stare lata plyńś sie 

po cudzych kontach. Dzieci buły dobre jyno casy           

pofyrtane. Cansto przyjyzdzały coby dugo sama nie 

buła. Tak sie trefiuło ze latojś  na Rocha zołdne nie 

mogło przijechać. 

 Na kole jechać juz nie umiała, bo łocy juz  nie 

te, dyć juz 85-ty krzizyk na plecach nosióła, to niy  ma 

sie co dziwić. Kyby ją nogi tak nie bolały i nie ciykły, 

toby sła piechty jak za modych lołt. Na świynto matki 

Boskiej Zielnej nazbierała zieloł,  i choć dojś się nałaj-

ziuła, nogi nie bolały i dziury sie pogojuły.  Świynty 

Roch ją wysuchoł. Z tej radojści nie mogła spać. Sta-

nóła ło piątej, porzykała, zjadła śniołdanie, zapakowała 

śnitka chleba, połra landrynków, małoł flasecka  harba-

ty. Musiała to wzionś, bo chorowała na cuker, juz sie ji 

zdarzuło w kojściele zesłabnąć, nie chciała narobić 

gramatyki. Ło łósmej z kosturym w jednej rance i małą 

taśką w drugiej sła do Dambioł. Chciała zdązyć na su-

ma ło jedynołstej. Druga nie buła dalekoł, śtyry kilome-

try, ale sła poleguśku, łoglądała co się bez te łojsiym-

dziejsiąt lołt zmiyniuło, jak strumy porosły, wiela no-

wych dumów przibuło.  

 Ludzie jom mijali i dziwili się ze staroł Jadwiga 

idzie piechty, chcieli ją autym podwiyjź, ale nie siadła. 

Do kojścioła przisła dojś wcas, siadła na ławce z boku, 

wyciągła rózaniec, porzykała, mozno się kapka zdrzy-

mła.   

 Na sumie buł połny kojściół ludzi. Jadwiga juz 

łodsapła i mogła śpiywać i suchać ksiyndza. Kołzanie 

buło jakby ło niej, ksiądz tak gołdoł jakby ją znoł, to 

tys suchała i kiwała gową. Cołke swoje zycie widziała 

jak na filmie. Takoł zasuchanoł siedziała az do komuni-

je. Msa sie skońcuła, poleku się dzwigła i podesła do 

Świyntego Rocha. Klynknąc  juz nie umiała, stanuła 

podpartoł na kosturze, wpatrzuła się w łobrołz i dziyn-

kowała świyntymu za to, ze pomołgoł jej niyjś krzize 

jake w swojym zyciu napotkała i za wszystke dobre 

chwile, a nołbarzi za te siuły co jom do niego prziwiu-

dły. Pozegnała się ze Świyntym Rochym na zawse, 

wiedziała ze je tu łostatni rołz. Dojś dugo tak stoła, 

jakby tyn łobrołz chciała spamiyntać i w łocach wziąć 

go ze sobą.  Wylazła z kojścioła, wrajziuła landrynka 

do gamby i poleku sła nazołd, do dom. Wto jom wtedy 

spotkoł, to potym spóminoł, ze takej wesołej Jadwigi 

juz dołwno nie widzioł.              

 

 Kiermas to je świynto parafii take jak łodpust, je 

to rocnica poświyncynioł kojścioła. Ołma nóm gołdala, 

ze i budy stoly przed kojścołym, a po połedniu  i w 

wiecór buła we wsi zabawa. To sie dziołchy i karluse 

juz radowaly. Sposobnojści do zabawy dołwni nie buło 

wiela, jyno przi świyncie i wyselach.  

 Kiermas wypołdoł nołcanścij na jejsiyń i w ko-

zdej parafii w insy dziyń. Robota na polu juz buła pra-

wie skońconoł to kobiyty pucowały łokna, prały i skró-

bióły gardiny, śtoresy, klupały lojfry. Na kiermas mu-

siało być  cysto, bo sjyzdzali sie przołciele, zołdnoł 

gospodyni nie chciała być obgołdanol. Jak juz łózka 

buly przeblecone, mejble pomyte, dylówki posiojrowa-

ne to bul cas na piecynie kołołca. Kołołc sie piyklo z 

cym tam wto mioł: z makym, syrym, apfelmusym, po-

sypką. Posypka musiała być zrobionoł na maśle, coby 

buła takoł dobroł jak na wyselnym kolołcu. Na łobiołd 

piykło sie gańś, abo kacka, wto co chowoł. Pampunie  

co kanc świń chowali, to i wieprzka na kiermas nie 

pozałowali. Warzyło sie tyz cołrne kluski, światłoł ka-

pusta łomascunoł wandzonym śpekym  i kompot z ba-

nie. Zupa tyz buła, z nudluma, bo co by to buł za ło-

biołd  świontecny bez nudelzupy?  

 Po niesporach schodziyli sie gojście na swacy-

na. Gospodyni nawarzuła bołnkafeju, nakroła kołołca, 

śnitów z lejberwusztym, kisonymi łogórkuma, tomatu-

ma i preswusztym. Gospodołrz postawiuł na stół flaska 

z pyrtulką, coby ździebko lepyj na łocy przejrzeć. Po 

wiecornym łobrządku wszyjscy śli do kacmy na zaba-

wa. Dziołchy i karluse juz łod popołudnia tańcowali, 

ołmy wachowały coby zołdnego zgorsynioł nie buło. 

We wiecór to juz matki swoje cery miały na łoku, ołmy 

DO ŚWIYNTEGO ROCHA  

W DAMBIU 

KIERMAS 
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Anna Kurc 
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Anna Kurc 

Zespół Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chrząsto-

wice / Jugendblasorchester der Gemeinde 

Chronstau działający przy Zarządzie DFK 

Chrząstowice otrzymał w roku 2016 dofinan-

sowanie działalności z dotacji Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji                  

w ramach projektu „Wsparcie działalności 

zespołów artystycznych Towarzystwa                    

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim w roku 2016” i wsparcie finansowe 

Gminy Chrząstowice. 

Kulturgruppe Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Chrząstowice / Jugendblasorchester der                 

Gemeinde Chronstau die beim Vorstand des 

DFK Chronstau tätig ist erhielt im Jahr 2016 

den Zuschuss für die Finanzierung der                     

Tätigkeit vom polnischen Ministerium des         

Innern und Verwaltung im Rahmen des                   

Projektes "Unterstützung der Tätigkeit der                     

Kulturgruppen der Sozial-Kulturellen                     

Gesellschaft der Deutschen im Oppelner 

Schlesien im Jahr 2016" und wurde durch das 

Kulturhaus in Chronstau gefördert. 

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

zajś sły z małymi bajtluma do dum spać. Tańcowali do 

poniedziałkowego rana. Nale kumu to skodziło? Jedni śli 

zarołz do chlywa futrować, drudzy jechali prosto do ro-

boty do werku abo insej fabryki. Po połedniu sie trocha 

przespali i śli abo jechali na kołach do drugiej wsi, dzie 

buł kiermas. Byli i tacy co do dum ściągali po trzech 

dniach, abo i po tydniu. Trefiuło sie to chopom co za 

kanc pyrtulki wypiyli i bez to druga do dum straciyli. Jak 

sie juz do dum dostali, i coby kobiyty nie przezywaly,  to 

łod  proga juz śpiywali „jak kiermas, to kiermas dej babo 

maślunki”.    

 

DNI KULTURY NIEMIECKIEJ 

 

Dni Kultury Niemieckiej organizowane przez 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim są doskonałą okazją do 

bliższego poznania kultury niemieckiej.                

W tym roku organizowane są po raz trzyna-

sty. Zaplanowano wystawy, przedstawienia, 

koncerty, warsztaty, spotkania autorskie oraz 

projekty dla młodzieży. Szczegółowe                    

informacje: www.tskn.pl 

Chrząstowicka Orkiestra rozpoczęła siódmy rok    

swojej działalności. Powstała w 2009 r. z inicjatywy 

koła DFK Chrząstowice przy zaangażowaniu Urzędu 

Gminy Chrząstowice. Orkiestrą od początku jej funk-

cjonowania dyryguje Jacek Zganiacz. On też prowa-

dzi z młodzieżą zarówno zajęcia indywidualne, jak            

i próby. Obecnie w orkiestrze grają 33 osoby. Swoim 

doświadczeniem młodych muzyków wspierają pano-

wie: Jan Mateja, Herbert Mocza oraz Zygmunt Ku-

rek. Dodatkowo z zajęć indywidualnych korzysta             

5 osób, które w przyszłości zasili szeregi orkiestry. 

Naszych muzyków można posłuchać podczas festy-

nów organizowanych na terenie gminy i nie tylko.           

W czasie wakacji wystąpili na festynie letnim                      

w Dańcu, zagrali podczas dożynek w gm. Pokój, 

Dębskiej Kuźni i Chrząstowicach, „Dnia otwartych 

drzwi” Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Opolu 

oraz otwarcia boiska w Chrząstowicach. Orkiestra 

bierze udział także w konkursach i przeglądach.              

W czerwcu br. zajęła III miejsce podczas XXIV Prze-

glądu Orkiestr Dętych Mniejszości Niemieckiej                 

w Lichyni. Reprezentowała również województwo 

opolskie na dniach Nadrenii – Palatynatu w Alzey. 

Osoby, które chciałyby grać w chrząstowickiej               

orkiestrze zachęcamy do kontaktu pod numerem                 

telefonu: 505517305. 
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Do 31 października br. Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się      

w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B (obok 

przedsiębiorstwa CB, na terenie dawnej zlewni 

ścieków) czynny będzie według następującego 

harmonogramu: 

- poniedziałek 11.00-13.00 

- środa 15.00-19.00 

Do PSZOK-u można nieodpłatnie przekazywać             

następujące odpady: przeterminowane leki, che-

mikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - 

4 szt./rok, odpady wielkogabarytowe, odpady  

budowlane i remontowe - 150 kg/m-c/

nieruchomość, odpady ulegające biodegradacji, 

odpady zielone, odpady segregowane, odpady 

szklane. 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

DOWODY OSOBISTE 

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 wy-

danie 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 wyjaz-

dów za granicę – na posiadanie przez wszystkich 

członków rodziny (również niepełnoletnich)               

ważnych dokumentów uprawniających do                 

przekroczenia granicy. 

TERMIN WAŻNOŚCI  

DOWODU OSOBISTEGO 
Aby dysponować zawsze ważnym dokumentem 

tożsamości, należy zwracać uwagę na datę ważno-

ści 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 złożyć                            

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 terminem 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 wydawane są również na 10 

lat (zarówno dzieciom, jak i osobom po 65 roku 

życia); jedynie dzieci, które nie ukończyły 5 roku 

życia, otrzymują dowód osobisty ważny 5 lat). 

Dowód osobisty służy do potwierdzania                        

tożsamości i obywatelstwa polskiego oraz                     

przekraczania granic państw, jednak dowód 

nieważny nie może spełniać żadnej z tych        

funkcji – dlatego tym bardziej należy zwracać              

uwagę na termin jego ważności. 

Posługiwanie się nieważnym dowodem                  

osobistym w czasie przekraczania granic pań-

stw i podczas pobytu za granicą może powodo-

wać 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 odnale-

zione, informuję, że dowód osobisty zgłoszony 

jako utracony jest nieodwracalnie unieważnia-

ny w Rejestrze Dowodów Osobistych, informa-

cja 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 konsekwencje 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. 
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 Przypominam właścicielom i zarządcom 

budynków o obowiązkach związanych z bezpiecz-

nym użytkowaniem przewodów kominowych.  

 Komin będący bardzo istotnym elemen-

tem budynku, chociaż zajmującym tylko nie-

wielką jego powierzchnię, może też być niezwy-

kle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru 

sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym 

kominie. Temperatura palącej się sadzy                 

przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsju-

sza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla 

mieszkańców.  
 Państwowa Straż Pożarna każdego roku 

odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów                        

spowodowanych wadami lub nieprawidłową eks-

ploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 

odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzew-

czych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na 

paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na pali-

wa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: 

www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].  

 Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploata-

cja przewodów kominowych grozi także zatru-

ciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. 

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do              

31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnoto-

wała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 

w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar 

śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: 

www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2016]. 

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię               

prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od 

kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.  

 Kominy: instalację dymową, spalinową 

oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej 

kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego 

kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to 

nie tylko formalność, lecz główna zasada                     

bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom,                    

pożarom, spełniając jeden z podstawowych                 

warunków ubezpieczenia domu. Krajowa Izba 

Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ 

KOMINIARZA!  

 Ustawa Prawo budowlane stanowi, że              

właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany 

co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie 

kontroli okresowej kontroli stanu technicznego 

przewodów kominowych (dymowych, spalino-

wych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpo-

wiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. 

(Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 

pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik 

budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio 

po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone 

uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,                       

a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, 

wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo        

zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo           

budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń 

z przewodów kominowych przez                                  

wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza 

przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.  

 Przepisy przeciwpożarowe nakazują                       

w obiektach lub ich częściach, w których odbywa 

się proces spalania paliwa stałego, ciekłego                  

lub gazowego, obowiązkowe usuwanie                       

zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spali-

nowych w następujących terminach: 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia                   

i usług gastronomicznych — co najmniej raz                  

w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie                     

stanowią inaczej;  

2) od palenisk opalanych paliwem stałym                            

niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na              

3 miesiące;  

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym                           

i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co                  

najmniej raz na 6 miesięcy.  

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz 

w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika              

z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia     

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-

żarowej budynków, innych obiektów budowla-

nych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).  

 W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak 

dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli 

kominów może stanowić podstawę odmowy             

wypłaty odszkodowania przez firmę                             

ubezpieczeniową.  

KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY 

— NOWY SEZON GRZEWCZY 

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski 
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Anna Kurc 

 

 Afrykański pomór świń (ASF) to szybko 

szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne 

są świnie domowe oraz dziki. 

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem 

ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza 

zagrożenia dla ich zdrowia i życia. 

Objawy kliniczne ASF u zwierząt: 

- wysoka gorączka, na początku zachowany apetyt 

- zwiększone padnięcia zwierząt w każdym wieku 

- zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji 

- duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa 

Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie 

przez lekarza weterynarii. 

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze 

zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanie-

czyszczone przedmioty. 

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiota-

mi zanieczyszczonymi krwią, lub tymi, które mia-

ły z nią kontakt (sprzęt łowiecki, buty, ubiór, 

szmaty, naczynia, noże). Myśliwi powinni unikać 

wchodzenia do chlewni przez min. 72 godz. od 

zakończenia polowania.   

Jak zapobiegać: 

- ograniczyć dostęp do gospodarstwa, w którym są 

zwierzęta, osobom postronnym, szczególnie tym, 

które przebywały na terytorium Białorusi, Ukrai-

ny czy Rosji 

- zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed dostę-

pem zwierząt wolnożyjących, przede wszystkim 

dzików 

- stosować w gospodarstwie procedury sanitarne 

- nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt nie-

wiadomego pochodzenia 

- nie karmić zwierząt gospodarskich odpadkami 

żywności 

- zgłaszać objawy nasuwające podejrzenie choro-

by do lekarza weterynarii 

- zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza 

weterynarii, każdego zaobserwowanego dzika, 

który wykazuje objawy, nasuwające podejrzenie 

choroby 

- w województwie opolskim wszystkie przypadki 

znalezienia padłych dzików należy zgłaszać              

podmiotom zajmującym się odbiorem padłych 

zwierząt; podmioty te przewożą zwłoki dzików do 

Zakładu Pośredniego, gdzie urzędowi lekarze           

weterynarii pobierają próby do badań w kierunku 

ASF.            

 Dodatkowe informacje znajdują się na           

stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu 

Weterynaryjnego w Opolu oraz Głównego                 

Inspektoratu Weterynarii: ww.wetgiw.gov.pl 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ — 

CO TO TAKIEGO? 

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to 

narzędzie internetowe pozwalające na przekazywa-

nie przez mieszkańców informacji o miejscach                 

i zdarzeniach, które w ich ocenie są niebezpieczne. 

Każdy z sygnałów przekazanych w ten sposób poli-

cji zostanie sprawdzony przez policjantów. „Mapa” 

jest dostępna na stronie internetowej Komendy  

Stołecznej Policji, a także na www.chrzastowice.pl.  

 Informacje wykorzystywane w mapie zagro-

żeń opierają się na trzech filarach: 

 w pierwszym filarze gromadzone są informacje 

z policyjnych systemów informatycznych; 

 drugi filar to część interaktywna z bezpośred-

nim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jedno-

stek samorządu terytorialnego oraz organizacji              

pozarządowych; 

 trzeci filar opiera się o informacje pozyskane 

od obywateli z wykorzystaniem platformy wymia-

ny informacji. 

 Na mapie znajdują się informacje m.in.           

o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecz-

nie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, 

rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, 

pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na 

wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle 

seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane            

z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, 

przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały tak-

że wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, 

informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym                  

i wypadkach drogowych. 

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

w miejscach wskazanych przez mieszkańców             

regionu. 

 "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby 

pilnej interwencji Policji. W takich przypadkach 

należy korzystać z numerów alarmowych 112, 

997. Policja prosi o odpowiedzialne korzystanie         

z aplikacji.  

ZGŁOŚ ZAGROŻENIE 

http://www.chrzastowice.pl
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Daria Pawlak 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

Oddział Stobrawski Park Krajobrazowy 

 Marszałek Województwa Opolskiego Pan 

Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich  Parków 

Krajobrazowych zapraszają do udziału w konkur-

sie fotograficznym "Zadrzewienia z daleka        

i bliska".  
 Celem konkursu jest pokazanie w fotografii 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kultu-

rowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie 

województwa opolskiego. Zadrzewienia przy-

drożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną 

rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach 

rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, 

zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla 

wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy                    

i owadów w tym gatunków chronionych prawem 

krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew 

to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owa-

dów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia 

dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do 

odpoczynku w swoim otoczeniu. 

 Zadrzewienia to stały element dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, który swym                       

pięknem zdobi i uatrakcyjnia krajobraz czyniąc go 

bardziej różnorodnym. Konkurs ten ma na celu 

promocję tych walorów, dlatego chcielibyśmy aby 

uczestnicy pokazali na   swoich fotografiach za-

równo zadrzewienia w krajobrazie jak i ich detale. 

Uczestnicy konkursu mogą również obiektywy 

swoich aparatów skierować w stronę gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów nieodzownie związa-

nych z zadrzewieniami, jak również w stronę             

ludzi przebywających w takim krajobrazie. 

Konkurs trwa do 4 listopada 2016 r. 

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch                 

kategoriach wiekowych Uczestników:  

KATEGORIA I - dzieci i młodzież (do 18 roku 

życia)  

KATEGORIA II - osoby dorosłe 
 Konkurs jest częścią projektu 

„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do eduka-

cji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności                   

w województwie opolskim” realizowanego                      

w ramach: Osi Priorytetowej V - Ochrona środo-

wiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Działania 5.1 - Ochrona różnorodności biologicz-

nej, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 Więcej informacji o konkursie na stronie 

www.zopk.pl 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 15 i 16 września 2016 r. na terenie naszej 

gminy przeprowadzono akcję „sprzątania świata”.  

Jak co roku, porządkowane były pobocza dróg, 

ścieżek rowerowych i obrzeża lasów. W akcji 

uczestniczyło 588 osób, w tym uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjum, przedszkolacy                     

i opiekunowie grup. Dziękujemy za Waszą pracę! 

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna 

lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest 

promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa 

oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy 

się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcja 

jest interesującą metodą pracy wychowawczej oraz 

wartościowym sposobem na integrację i wykaza-

nie zaangażowania. Oby trud dzieci i ich zaanga-

żowanie w porządkowanie naszych okolic zostały 

uszanowane. 

 Nadleśnictwu Opole dziękujemy za ufundo-

wanie poczęstunku dla uczestników „wielkiego 

sprzątania”. 

WIELKIE SPRZĄTANIE 
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Katarzyna Walewska 

ROZPOSTARTE SKRZYDŁA KALEJDOSKOPU 

 Kiedy 16 lat temu założycielka Formacji 

Tanecznej Hałas zbierała pierwszych małych 

adeptów tańca nowoczesnego, nikt nie przypusz-

czał, że akcja ta będzie miała tak ogromny                 

oddźwięk. Dziś zespół działa przy prężnej organi-

zacji pozarządowej, liczy sobie ponad 120 uczest-

ników z wielu miejscowości Opolszczyzny,              

którzy uczęszczają do 6 grup wiekowych od 4 do 

19 lat. Ponadto pochwalić się może kilkoma pro-

fesjonalnymi trenerami, pracującymi z dziećmi                 

w różnych stylach tańca. Ten rok zrodził kolejne 

potrzeby poszerzenia działalności stowarzyszenia, 

co bardzo nas cieszy.   

 Od kilku lat Stowarzyszenie Kalejdoskop 

działa również na terenie gminy Chrząstowice,            

w której, dzięki dobrej współpracy z urzędem 

gminy może realizować swoje cele statutowe.           

W klubie samorządowym od kilku lat odbywają 

się systematyczne treningi zespołu. Z oferty zajęć  

pozaszkolnych korzystają dzieci z większości 

miejscowości gminy Chrząstowice, a także                   

z poza niej.  Dzieci biorące udział w zajęciach 

często wyjeżdżają na turnieje i konkursy taneczne. 

Dzięki temu mają szansę poszczycić się licznymi 

sukcesami. W minionym sezonie tancerze zaliczy-

li m.in. IV Festiwal Tańca Nowoczesnego                     

i Współczesnego „Roztańczony Popielów”, gdzie 

starsza grupa Hałas Mini 3 zdobyła drugie miejsce 

w kategorii disco dance, a młodsza grupa Hałas 

Mini 4 została wyróżniona za choreografię                     

w kategorii show dance. Dzieci wzięły również 

udział w turnieju tańca w Kluczborku zajmując 

drugie miejsce. Poza turniejami zespoły mają 

również okazję zaprezentować swoje umiejętności 

podczas festynów okolicznościowych, które są 

niewątpliwą atrakcją zarówno dla tańczących 

dzieci, jak również publiczności. Ostatnio                  

mogliśmy je podziwiać podczas festynu letniego 

w Dańcu oraz otwarcia chrząstowickiego boiska.  

 Mocny akcent dobrej współpracy gminy 

Chrząstowice i Stowarzyszenia Kalejdoskop             

stanowią dwa tegoroczne projekty: I Wojewódzki 

Turniej Tańca „Czasem Zakręceni”, który się  

odbył w czerwcu w chrząstowickiej hali sporto-

wej, w którym wzięło udział 850 dzieci, a także 

wakacyjne warsztaty artystyczne prowadzone             

w klubie samorządowym.  

 W dalszym ciągu prowadzony jest nabór do 

Formacji Tanecznej  Hałas w Chrząstowicach.  

Na chwilę obecną w klubie systematycznie               

trenuje  blisko 50 dzieci w 3 grupach wiekowych. 

W tym roku po raz pierwszy utworzona została 

mini formacja. Duże zainteresowanie tańcem          

nowoczesnym zaobserwować można u najmłod-

szych, dlatego z myślą o nich specjalnie stworzo-

no kategorię wiekową 4-5 lat. Czekamy dalej na 

nowych młodych adeptów tańca, którzy w dosko-

nałej atmosferze i otoczeniu profesjonalistów    

pragną cieszyć się atrakcyjną formą ruchu. 

 Stowarzyszenie Kalejdoskop w tym sezonie 

organizuje również kursy z baletu, jazzu i hip-

hopu, które odbywają się w Tarnowie Opolskim 

w soboty, już od godzin porannych. Można się na 

nie zapisać nie będąc członkiem zespołu. Mamy 

zapraszamy na jogę kręgosłupa lub zajęcia                           

z piłką. Dla tych, którzy lubią wysiłek bardziej 

intensywny i dynamiczny, oferujemy zumbę,              

turbo spalanie i kształtowanie sylwetki. Zajęcia te 

odbywają się w poniedziałki, środy i piątki                        

w godzinach wieczornych, co jest bardzo dogodną 

opcją dla zabieganych pań, które chcą oderwać się 

od całodziennego biegania i stresu. Pełen grafik 

jest dostępny w klubie samorządowym                               

w Chrząstowicach.  

 Cieszy nas fakt dobrej współpracy                  

lokalnych władz i stowarzyszenia, dzięki  której 

możliwe staje się kształtowanie postaw moralnych 

młodego pokolenia oraz dbanie o zdrowy                          

i aktywny styl życia dzieci i młodzieży.    

 Wszystkie informacje nt. naszej działalno-

ści znajdziecie na stronie www.halasdance.pl oraz 

na profilu formacji tanecznej Hałas na facebooku.  
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 „Daniec wczoraj i dziś”/„Danietz gestern 

und heute – Heimattreffen” – pod takim hasłem 

odbył się festyn letni w Dańcu. W weekend, 22-24 

lipca br., atrakcji dla mieszkańców sołectwa i ich 

gości było co niemiara. Występy, zabawy tanecz-

ne, bogate zaplecze gastronomiczne, wesołe mia-

steczko oraz pokaz sztucznych ogni przyciągnęły 

sporo miłośników dobrej zabawy.  

 Trzydniowa impreza zaczęła się w piątek, 

22 lipca br., dyskoteką z DJ-em Matdriver’em. 

Sobotnie świętowanie rozpoczęły dzieci. Dla nich 

przygotowano zabawy i konkursy z nagrodami 

oraz mini disco. Potem przyszedł czas na biesiadę 

z piosenką i humorem. Ani jednego, ani drugiego 

nie zabrakło, bo zadbało o to „Śląskie Trio” Piotra 

Szefera. Swoje wokalne umiejętności zaprezento-

wała młodzież ze studia wokalnego Bis z Leśnicy. 

Kto miał jeszcze siłę i ochotę, a takich nie             

brakowało, mógł poszaleć na parkiecie w rytmach 

przygrywanych przez zespoły BIS oraz Metron.  

 Trzeci dzień danieckiego festynu rozpoczął 

koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Chrząstowice. Młodzi muzycy dali taki popis swo-

ich umiejętności, że publiczność zgotowała im 

owacje na stojąco, nie obyło się też bez bisu.               

Potem sceną i publicznością zawładnął miejscowy 

zespół wokalny Dan-Berg. Jest to zespół z zaled-

wie kilkuletnim stażem, ale repertuar ma bardzo 

szeroki - od śląskich szlagierów i ludowych piose-

nek, aż po hity muzyki współczesnej. Zachwyt 

publiczności wzbudziły pokazy taneczne formacji 

Hałas. Występując  solo, w duetach i w trio młode 

tancerki prezentowały własne choreografie. Nie 

zabrakło występów grupowych. Barwne stroje, 

ciekawe układy taneczne oraz skoczna muzyka 

złożyły się na atrakcyjne widowisko. Oklaskom 

nie było końca. 

 Gwiazdą niedziel-

nego wieczoru był              

zespół Elbglanz z Ham-

burga, który zaprezento-

wał największe niemiec-

kie szlagiery i rozbawił 

licznie zgromadzoną 

publiczność. Następnie 

przyszedł czas na lokal-

nych artystów. Wystąpi-

ła Maria Honka oraz duet Dominika i Janusz Żył-

ka. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespo-

łem Bravo oraz dj’em Don Kamilo.  

 Wydarzenie zorganizowali: Ochotnicza 

Straż Pożarna w Dańcu, Rada Sołecka i DFK Da-

niec. O konferansjerkę i dobry humor widowni 

zadbała Karolina Trela. Impreza współfinansowa-

na była przez Konsulat Republiki Federalnej Nie-

miec w Opolu, Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz 

Gminę Chrząstowice. 

DANIEC BAWIŁ SIĘ TRZY DNI 
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 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze              

odbyły się w niedzielę, 7 sierpnia 2016 r.                       

w Chrząstowicach. Wydarzenie rozpoczęło się 

przemarszem drużyn ul. Dworcową spod remizy 

OSP Chrząstowice. Do rywalizacji przystąpiło 

piętnaście drużyn z wszystkich sześciu jednostek 

OSP znajdujących się na terenie gminy Chrząsto-

wice. Strażacy sprawdzali swoje umiejętności                

w sztafecie i bojówce. Jak zwykle największa 

konkurencja była w grupie A. Tam o miejsce na 

podium walczyło aż siedem drużyn. Dwa pierwsze 

miejsca zajęły drużyny seniorów z OSP Dębie. Na 

trzecim miejscu uplasowała się drużyna z OSP 

Falmirowice. Kolejne miejsca zajęli: OSP Chrzą-

stowice, OSP Dębska Kuźnia, OSP Suchy Bór                    

i OSP Daniec. W grupie C rywalizowały drużyny 

kobiet z OSP Chrząstowice i OSP Suchy Bór.        

Puchar za pierwsze miejsce trafił do pań z Chrzą-

stowic. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych najlepiej zaprezentowała się  drużyna z OSP 

Chrząstowice. Drugie miejsce na podium zajęła 

drużyna z OSP Dębie, trzecie – drużyna z OSP 

Falmirowice, czwarte – drużyna z OSP Daniec. 

Bezkonkurencyjne były drużyny: Harcerzy           

z Dębskiej Kuźni i OLD-Bojów z Chrząstowic. 

Druhnom i Druhom z naszych OSP dziękujemy za 

udział w zawodach. Organizatorem tegorocznych 

strażackich zmagań była Ochotnicza Straż                    

Pożarna w Chrząstowicach.  

STRAŻACKA  RYWALIZACJA W CHRZĄSTOWICACH 

mailto:ug@chrzastowice.pl

