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WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
Gimnazjum - dziewczęta:
1.Cebula Wanessa
2. Regiec Agnieszka
3. Vanessa Pasoń

Trzydziesty trzeci Ogólnopolski Wyścig Kolarski w Dębiu przeszedł do historii. Słoneczna niedziela,
29 kwietnia 2018 r., upłynęła pod znakiem zmagań
kolarzy z całego kraju. A zjechało ich do gminy Chrząstowice ponad 300. Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach: junior młodszy, młodzik, junior oraz
Elita/U-23. Wyścig rozpoczęli się o godz. 11.00 Juniorzy Młodsi, którzy mieli do pokonania 4 okrążenia po
13,5 km (54 km). Juniorzy przejechali 81 km (6 okrążeń po 13,5 km). Najmniejszy dystans pokonali zawodnicy kategorii Młodzik – 27 km (2 okrążenia), najwięcej – zawodnicy kategorii U-23, którzy przejechali 9
okrążeń po 13,5 km, czyli w sumie przejechali 121,5
km. Trasa wyścigu przebiegała przez 4 miejscowości:
Dębie, Dąbrowice, Daniec i Dębską Kuźnię.

Organizatorem XXXIII Wyścigu Kolarskiego
o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice była Gmina
Chrząstowice wraz z Ludowym Klubem Sportowym
Ziemia Opolska. Współorganizatorem imprezy było
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS oraz Opolski Związek
Kolarski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
oraz Starosta Opolski Henryk Lakwa.

DĘBSKA KUŹNIA

Wydarzenie uświetnił występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. Poza wyścigiem
zawodowców odbył się także wyścig młodzieży szkolnej i VIP-ów oraz emocjonujący wyścig przedszkolaków, z których każdy chciał stanąć na podium. Nie
zawiodła publiczność. Na całej trasie wyścigu kolarzy
oklaskiwali kibice i sympatycy tej dyscypliny. Swoją
obecnością zaszczycił nas Edward Barcik, medalista
olimpijski z 1972 r, Honorowy Obywatel Gminy
Chrząstowice.
Wyniki wyścigu młodzieży szkolnej:
Szkoła Podstawowa - chłopcy:
1.Gisa Lukas
2.Joszko Jakub
3.Mika Robert
Szkoła Podstawowa - dziewczęta:
1.Ciecior Anna
2.Szwuger Liwia
3.Widz Julia
Gimnazjum-chłopcy:
1.Cebula Jakub
2.Kensy Łukasz
3.Strach Dawid

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
zaangażowanym w organizację wyścigu: dyrektorowi
wyścigu Marianowi Staniszewskiemu, strażakom
z jednostek OSP w gminie Chrząstowice, policjantom
z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, pielęgniarce
Caritas Diecezji Opolskiej, p. Joachimowi Nowakowi,
służbom ratowniczym, dyrekcji, pracownikom oraz
Radzie Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, Sponsorom
i Partnerom, Zarządowi Dróg Powiatowych oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do przeprowadzenia tej kolarskiej imprezy.
Anna Kurc
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HELENA ROGACKA NA EMERYTURZE
Z dniem 1 lipca br.
Pani Helena Rogacka przeszła na zasłużoną emeryturę.
Z gminą związana od urodzenia, z urzędem od kwietnia 1976 roku, gdzie przepracowała 42 lata i przeszła
wszystkie szczeble awansu
zawodowego od referenta,
(inspektora, starszego inspektora, Sekretarza Urzędu, Zastępcy Wójta) do Wójta. Funkcję Wójta Gminy
Chrząstowice pełniła od 1998 roku przez cztery kolejne kadencje. W okresie tym w gminie zrealizowano
szereg ważnych inwestycji, m. in. kanalizację pięciu
sołectw, rozbudowę i modernizację placówek oświatowych, budowę boiska Orlik i hali sportowej oraz wiele
innych, a Gmina otrzymała wiele nagród i wyróżnień.
Rogacka nie bała się podejmować nowych wyzwań i
Gmina Chrząstowice jako jedna z pierwszych wprowadziła w urzędzie język niemiecki jako język pomocniczy, a na terenie gminy dwujęzyczne tablice. Od 2015
roku wspierała działania Wójta Gminy Floriana
Cieciora na stanowisku Zastępcy Wójta.
Można o Niej powiedzieć „samorządowiec
z krwi i kości”. Osoba z niespożytą energią, otwarta na

wiele inicjatyw i potrzeb. Aktywnie zaangażowana
w aktywizację osób starszych na terenie naszej gminy.
Od 1993 roku pełni funkcję Przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W latach 2006-2010 była Sekretarzem w Śląskim
Stowarzyszeniu Samorządowym w Leśnicy, od 2005
roku do grudnia 2017 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Związku Wzajemności Członkowskiej
„Samorząd Opolski” w TUW „TUW”, od 2005 roku
do nadal jest Skarbnikiem LGD „Kraina Dinozaurów”,
gdzie w latach 2008-2011 pełniła funkcję Członka
Rady Opiniującej.
27 czerwca br. na sesji, Przewodniczący Rady
Gminy Krzysztof Warzecha złożył podziękowania
Pani Wójt za wieloletnią pracę dla dobra społeczności
gminy Chrząstowice.
Za lata pracy i współpracy podziękowali Pani
Wójt sołtysi naszej gminy, Przewodniczący TSKN na
Śląsku Opolskim Rafał Bartek, pracownicy Urzędu
Gminy Chrząstowice z Wójtem Florianem Cieciorem
na czele oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych.
Pani Helenie życzymy, aby ten nowy rozdział
życia obfitował w wiele ciekawych doświadczeń i stał
się spełnieniem niezrealizowanych dotąd marzeń
i planów.

WSPOMNIENIE O SOŁTYSIE DĘBIA
Gerard Kurc urodził
się 27 lutego 1960 r. Całe
życie spędził w Dębiu,
gdzie
jako
najmłodszy
z rodzeństwa dorastał wraz
siostrą i bratem. Do domu
rodzinnego sprowadził żonę
Gabrielę, z którą doczekał
się piątki dzieci – trzech
córek i dwóch synów.
Miał sportowe zacięcie.
W
młodzieńczych
latach szczególnie upodobał
sobie piłkę nożną. Chętnie brał udział w różnego
rodzaju turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych w Dębiu i sąsiednich miejscowościach. Do
dziś mieszkańcy wspominają go w roli bramkarza.
Jako absolwent szkoły podstawowej w Dębiu,
chętnie organizował spotkania klasowe. Ostatnie z nich
odbyło się w zeszłym roku w jego rodzinnym domu.
Prowadził rodzinne gospodarstwo rolne. Pracował
w Kółku Rolniczym w Dębiu, Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Suchym Borze a ostatnie lata w firmie
Granit-Piechota w Falmirowicach. Koledzy z pracy
wspominają go jako człowieka wesołego, życzliwego,
spokojnego, uczciwego i pracowitego.
Prężnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębiu. Wspierał działania i rozwój jednostki.
Kibicował młodszym pokoleniom strażaków, ale i sam
zasilał szeregi oldbojów, godnie reprezentując swą
drużynę
w
gminnych
zawodach
sportowopożarniczych, prowadząc ją na podium.

Funkcję sołtysa wsi Dębie piastował nieprzerwanie od 7 lutego 2007 r. Podczas wyborów na drugą swą
kadencję w 2015 r. był już bezkonkurencyjny. Mieszkańcy obdarzyli go wielką sympatią i zaufaniem. Był
bardzo zaangażowany w sprawy sołectwa. Wiele różnych prac wykonywał sam, nie prosząc o pomoc
i wsparcie finansowe. Był niezwykle skromnym człowiekiem. Nigdy się nie chwalił i nigdy też nie narzekał.
Malował znaki, kosił zielone zakątki wsi, pomagał przy
remoncie klubu i strażnicy, budowie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębiu oraz renowacji kapliczek. Inicjował i współuczestniczył w urządzaniu
nowych skwerów, kreował różnorodne pomysły dotyczące rozwoju Dębia. Wraz z radą sołecką organizował
festyny okolicznościowe i rodzinne oraz słynne sierpniowe festyny z okazji odpustu św. Rocha. Swoim
działaniem dążył do integracji mieszkańców oraz do
rozwoju i poprawy wizerunku wsi. Zmarł nagle 1 lipca
2018 r. w wieku 58 lat. Informacja o jego śmierci
zaskoczyła wszystkich, bo nigdy na nic się nie skarżył.
Został pochowany na cmentarzu w Dębiu.
Zapamiętamy sołtysa, jako człowieka wesołego,
spokojnego, przyjaznego, uczynnego i bezkonfliktowego. Był zawsze blisko ludzi, otwarty na ich sugestie
i zawsze gotowy do działania.
Żegnaj Gerardzie, pozostaniesz w naszych
sercach i naszej pamięci.
Żona oraz rodzina składają serdeczne
podziękowania delegacjom oraz wszystkim, którzy
towarzyszyli im w tych trudnych chwilach
i w pogrzebie śp. Gerarda.
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W maju zakończono inwestycję związaną z „Przebudową drogi
gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” współfinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania
wymieniono nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 0,5 km, wybudowano chodnik, przebudowano zjazdy i wejścia do posesji oraz istniejącą
zatokę autobusową, a także wykonano próg zwalniający w obrębie szkoły. Wartość zadania to ponad 0,5 mln zł, z czego 63,63% inwestycji ma
zostać dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Także w maju odebrane zostały roboty I etapu zadania pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”, w ramach
którego wybudowano ponad 2,6 km tranzytu sieci kanalizacji z Dębskiej
Kuźni przez Dębie oraz stację pomiaru ilości ścieków w Dębiu. Inwestycja
ta wartości ponad 3,5 mln złotych jest również współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z której
dofinansowanie ma wynieść 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W drugim etapie robót budowlanych, które mają się rozpocząć jesienią
br. ma powstać tranzyt kanalizacji z Dębia do Dąbrowic oraz sieć szczegółowa w Dąbrowicach. W wyniku realizacji w/w zadania powstanie ponad
6 km sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami kanalizacyjnymi. Planowany
termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2019 roku. Na spłatę zobowiązań gmina pozyskała pożyczkę
w wysokości ok. 1,4 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W czerwcu w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na „Przebudowę drogi gminnej
nr 103411 O Suchy Bór – Chrząstowice” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania przebudowano drogę o szerokości 4 m na odcinku 1 km. Wartość
zadania wynosi 463.443,40 zł, z tego 219.221,70 zostanie przekazane gminie w formie dotacji ze środków krajowych, a pozostałą część wartości inwestycji stanowi budżet gminy.
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W lipcu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się uroczyste przekazanie umowy dot. „Budowy infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Suchy Bór – Lędziny” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Władze
Samorządu Województwa przekazały umowę partnerom z siedmiu gmin,
gdzie partnerem wiodącym jest Powiat Opolski. W ślad za tym Gmina
Chrząstowice zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu. Do końca bieżącego roku ma powstać 1,66 km
ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 2 m.
Początek ścieżki rozpocznie się w terenie niezabudowanym i będzie przebiegać do torów kolejowych w Suchym Borze (ok. 780 m po lewej stronie jadąc od Lędzin). Ze względu na stan
techniczny drogi powiatowej budowa ścieżki rowerowej będzie prowadzona łącznie z przebudową nawierzchni
drogi. Natomiast od torów kolejowych do straży pożarnej w Suchym Borze ścieżka będzie przebiegać po prawej
stronie (ok. 880 m). Na tym odcinku ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie w bezpośredniej bliskości ogrodzeń
posesji prywatnych w oddaleniu od drogi. W miejscach zjazdów podbudowa zostanie wzmocniona, a nawierzchnia
bitumiczna pomalowana na kolor czerwony. Dodatkowo zostanie utwardzone pobocze kostką betonową pomiędzy
budynkiem straży pożarnej do cmentarza (ok. 80 m). Powstanie także kilka miejsc odpoczynku podróżnych. Po
lewej stronie przed torami w Suchym Borze powstanie m.in. parking z kostki betonowej typu Park & Ride oraz
Bike & Ride, który składać się będzie m.in. z wiaty ze stojakami na 12 rowerów, ogrodzenia panelowego z furtką
oraz 4 miejsc postojowych dla samochodów. Kolejne dużo mniejsze place powstaną także przy kościele oraz przy
cmentarzu w Suchym Borze. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ma wynieść ponad 1,6 mln zł.
Do zadań inwestycyjnych zakończonych w 2018 r. można zaliczyć budowę oświetlenia przy ul. Ogrodowej
w Chrząstowicach (budowa 3 latarni) oraz budowę oświetlenia przy ul. Pogodnej w Lędzinach (budowa 2 latarni).
Natomiast w trakcie realizacji jest jeszcze kilka inwestycji, m.in.: rozbudowa zaplecza sportowego na boisku
w Chrząstowicach w zakresie prac wykończeniowych, przebudowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu
Gminy, budowa ogrodzenia boiska sportowego w Suchym Borze, przebudowa toalet w Klubie Samorządowym
w Chrząstowicach oraz rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Niwkach.
Małgorzata Jagos

PROGRAM „DOBRY START”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia
1 czerwca 2018 r., poz. 1061) określa szczegółowe
warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Kwota świadczenia wynosi 300 zł i przysługuje
raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny:
– w wieku do ukończenia 20 roku życia;
– w wieku do ukończenia 24 roku życia legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu
rodziny lub osoby uczącej się.
Wniosek o świadczenie składa:
1) rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, osoba
ucząca się- raz w roku w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowanie w sprawie
świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) ze
względu na miejsce zamieszkania
2) rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej- raz w roku w jednostce organizacyjnej powiatu,
w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości
świadczenia wychowawczego
Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pokój 17, 19.
1) w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku,

2) w formie tradycyjnej tj. papierowej od 01 sierpnia
danego roku.
W przypadku wniosków złożonych w okresie od
1 lipca do końca sierpnia danego roku–wypłata
świadczenia następuje nie później niż do 30 września
danego roku W pr zypadku wniosków składanych od
01 września do 30 listopada danego roku wypłata
świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od
dnia złożenia wniosku.
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:
– na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie
przedszkolne;
– w przypadku gdy dziecko umieszczone jest w domu
pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie
poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym,
szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
Dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym
gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny
lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjnowychowawczym. Świadczenie „Dobry strat” nie przysługuje studentom. Pr zyznanie świadczenia „Dobr y
start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach
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urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste
Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły nowe przepisy w sprawach z zakresu stanu cywilnego, ewidencji
ludności i dowodów osobistych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach
osobistych), pojawił się szereg nowych rozwiązań ułatwiających i usprawniających ich załatwianie.
Przedstawiamy krótkie opisy spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Referacie
Spraw Obywatelskich z najważniejszymi informacjami. W poprzednich numerach ukazały się informacje o:
dowodach osobistych, procedurze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłoszenia urodzenia dziecka i zgłoszenia zgonu, wydawanych z rejestru stanu cywilnego odpisach aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeniach o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. W bieżącym numerze:
uznanie ojcostwa, w kolejnych: m. in. zameldowanie i uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowanie i zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały bądź czasowy, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą, zaświadczenie o stanie cywilnym.
Uznanie ojcostwa
Uznanie ojcostwa może nastąpić (jeśli oboje lub jedno z rodziców jest obywatelem polskim), w kraju:

przed dowolnie wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

przed sądem opiekuńczym,
za granicą:

przed polskim konsulem.
Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy uznanie ojcostwa następuje,
kiedy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem stanu cywilnego, że jest ojcem
dziecka, a matka dziecka potwierdzi, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna (jednocześnie z oświadczeniem
mężczyzny lub w ciągu trzech miesięcy od dnia jego złożenia przez mężczyznę).
Uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego ojcostwo nie zostało ustalone. Dziecko ma ustalone ojcostwo, kiedy:

korzysta z domniemania, że ojcem jest mąż matki (w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania
małżeństwa lub po jego ustaniu – kiedy nie upłynęło 300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku
rozwodowego),

nastąpiło sądowe ustalenie ojcostwa,

ojcostwo dziecka zostało już uznane przez innego mężczyznę.
Uznanie ojcostwa może nastąpić, kiedy dziecko nigdy nie miało ustalonego ojcostwa bądź ustalenie ojcostwa innego mężczyzny zostało zaprzeczone w postępowaniu sądowym.
Uznanie ojcostwa potwierdza biologiczną więź między mężczyzną, który składa oświadczenie o uznaniu
a dzieckiem, którego uznanie dotyczy. Oświadczenie mężczyzny musi zostać potwierdzone przez matkę dziecka.
Uznać można jedynie dziecko niepełnoletnie.
Oświadczenie mężczyzny uznającego ojcostwo oraz matki dziecka jest uprawnieniem osobistym, tj. można wyrazić
je jedynie osobiście (nie przez przedstawiciela).
Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć takie oświadczenie, jakie prawa
i obowiązki wynikają z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę między uznaniem ojcostwa
a przysposobieniem (adopcją).
Uznanie nie może nastąpić, kiedy jest niedopuszczalne (m. in. gdy dziecko ma już ustalone ojcostwo, gdy nie
zostało ustalone macierzyństwo) lub gdy organ powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
Skuteczne uznanie ojcostwa powoduje, że:

mężczyzna, który uznał ojcostwo, nabywa władzę rodzicielską tj. przede wszystkim obowiązki rodzicielskie
(co oznacza, że interes dziecka ma pierwszeństwo przed interesem rodziców), a w dalszej kolejności
uprawnienia,

dziecko nabywa nazwisko ojca bądź nazwisko wskazane przy uznaniu w zgodnych oświadczeniach
rodziców,

dane ojca ujawniane są w akcie urodzenia dziecka.
Uznanie ojcostwa może także dotyczyć dziecka poczętego przed jego narodzinami – wtedy prócz złożenia
oświadczenia o ojcostwie przez mężczyznę oraz potwierdzenia tego oświadczenia przez matkę dziecka konieczne
jest przedstawienie kierownikowi urzędu stanu cywilnego zaświadczenia o ciąży, wystawionego przez lekarza.
(Uznanie takie nie może nastąpić, kiedy np. nie upłynęło 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
matki dziecka – ponieważ dziecko korzysta wtedy z domniemania pochodzenia od męża matki).
Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa składają osobiście mężczyzna, od którego dziecko pochodzi i matka
dziecka, przedstawiając do wglądu ważne dowody osobiste bądź paszporty.
Czynność ta jest zwolniona z opłaty skarbowej.
Na wniosek rodziców dziecka wydawane jest zaświadczenie o uznaniu ojcostwa, jego wydanie także jest zwolnione
z opłaty skarbowej.
W przypadku kiedy uznanie jest dopuszczalne, sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska
kwiecień-maj-czerwiec
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WIEŚCI Z „KRAINY DINOZAURÓW”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
z siedzibą Ozimku realizuje Lokalną Strategię Rozwoju
na lata 2014-2020, której głównymi celami są: wzrost
konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona
środowiska oraz zwiększenie integracji i poczucia
przynależności do obszaru objętego LSR.
Podstawowym zadaniem LGD jest umożliwienie beneficjentom możliwości aplikowania o środki
unijne na różne przedsięwzięcia poprzez przeprowadzanie naborów wniosków.
Do kwietnia 2018 roku odbyło się 17 naborów,
w których złożono łącznie 100 wniosków. Podpisano
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego 16 umów, w tym jedną umowę na projekt grantowy.
LGD „Kraina Dinozaurów podpisała 15 umów z grantobiorcami na realizację projektu „Z dinozaurem
w terenie” promującego obszar LGD. W ramach grantu
dofinansowanie dostały trzy organizacje z terenu gminy
Chrząstowice: Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór oraz
1. FC Chronstau-Chrząstowice. Projekt grantowy „Z
kulturą i tradycją w Krainie Dinozaurów” przeszedł
pozytywnie weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim i
na początku lipca zostały podpisane umowy z beneficjentami. Gmina Chrząstowice realizować będzie projekt pn. „Jest w orkiestrach dętych siła — wyposażenie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice”.
W maju 2018 r. ogłoszono następujące nabory:
1.1.2 oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej
wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej
Panwi na obszarze LGD,
1.1.1 budowa nowych oraz modernizacja istniejących
szlaków, ścieżek tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym
znaczeniu dla obszaru LGD,
1.1.6 zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała
architektura, nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD).
W 2018 roku zaplanowano jeszcze ogłoszenie
naborów wniosków na następujące przedsięwzięcia:
Wrzesień:

1.3.2 realizacja inwestycji w istniejących firmach na
rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności
związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem
i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystycznorekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)
Listopad:
1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystankowych,
obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności
ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne
2.3.2 opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla
obszaru LGD materiałów informacyjno-promocyjnych
z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej
2.3.5 organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD
2.2.2 renowacja i/lub oznakowanie obiektów
sakralnych
Każdy nabór poprzedzony jest szkoleniem i konsultacjami w biurze LGD. Zapraszamy do składania
wniosków.
Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Dinozaurów” prowadzi szereg działań aktywizujących lokalną społeczność. Na ten rok zaplanowano spływ kajakowy (czerwiec) oraz spotkanie integracyjne w jednej z
gmin członkowskich na terenie LGD , na którym zostaną przedstawione główne działania LSR oraz oferty
kulturalne realizowane w ramach projektu grantowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach organizowanych naborów
oraz działań LGD można znaleźć na stronie internetowej LGD - www. krainadinozaurow.pl lub uzyskać
w biurze LGD w Ozimku, przy ul. Słowackiego 18,
tel. 77 4651213, e-mail: krainadino@onet.eu

Przypominamy, że w siedzibie LGD Kraina
Dinozaurów funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej. Informacja jest czynna codziennie od 8:00 do
15:00, a w poniedziałek 8:00-18:00. W sezonie letnim
Centrum Informacji Turystycznej zapraszamy również
w soboty i niedziele w godzinach 10.00-13.00 (sezon
letni od 15.04 do 30.09). Adres e-mail: turystyka.krainadino@onet.pl Strona internetowa: odkryjnaszetajemnice.pl
Biuro LGD Kraina Dinozaurów
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INFORMACJA DLA WYBORCÓW

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi – garść wiadomości o tym, jak skorzystać
z prawa do głosowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
PRAWA WYBORCZE
W wyborach samorządowych (czyli wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz wyborach wójta gminy) czynne prawo wyborcze
(czyli prawo wybierania) ma:

w wyborach rady gminy – obywatel polski oraz
obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na
obszarze tej gminy,

w wyborach rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu
i województwa,

w wyborach wójta w danej gminie – osoba
mająca prawo wybierania do rady tej gminy.
Nie ma prawa wybierania osoba, która została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem
sądu lub prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
a także osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym
orzeczeniem sądu.
Bierne prawo wyborcze (czyli pr awo wybier alności)
ma:

w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – osoba mająca
prawo wybierania tych organów,

w wyborach wójta – obywatel polski mający
prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym
że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na
obszarze gminy, w której kandyduje.
Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba:

skazana prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

wobec której wydano prawomocne orzeczenie
sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności,
o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów
Poza tym:

prawa wybieralności nie ma obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim,
pozbawiony prawa wybieralności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, którego jest
obywatelem,

nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta
w danej gminie osoba, która została uprzednio
dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie
REJESTR WYBORCÓW
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo

wybierania. Można być ujętym tylko w jednym
rejestrze wyborców.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów
wyborców uprawnionych do udziału w wyborach,
a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do
udziału w referendum.
Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz
prawo wybieralności.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały
są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu (część
A).
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale
zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do
korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez
zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie
gminy pisemny wniosek; stosuje się to odpowiednio
do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego
stale na obszarze gminy.
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt, w terminie 3 dni od dnia
wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do
rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany
sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie
do rejestru wyborców spełnia warunki stałego
zamieszkania na obszarze danej gminy.
O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu
na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na
pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców
w tej gminie.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod
innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na
pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani
do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy
wniosek
Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminom
zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.
Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w
sprawie:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
2) wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma
prawa wybierania;
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do
rejestru wyborców;
4) ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie
zamieszkuje stale na obszarze gminy.
SPIS WYBORCÓW
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje
się do spisu wyborców.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu
wyborców.

kwiecień-maj-czerwiec
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Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.
W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta do spisu wyborców wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzane są wybory wójta (nie stosuje się przepisów o dopisaniu do spisu w wypadku np. czasowego przebywania poza miejscem stałego zamieszkania, a także o zaświadczeniach do głosowania
w miejscu pobytu w dniu wyborów).
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Każdy może wnieść odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie
nieprawidłowości sporządzenia spisu.
Wszystkie informacje na temat wyborów zamieszczamy na bieżąco na stronie internetowej
www.chrzastowice.pl w menu górnym—”Gmina” w zakładce „Wybory”. Zachęcamy także do korzystania ze
strony Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

PROFIL ZAUFANY

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki
któremu możesz załatwiać sprawy urzędowe online
w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia
z domu. Możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany
online za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W tym celu należy wypełnić formularz o założenie
Profilu Zaufanego Oper ację potwier dź bankowym
kodem autoryzacyjnym. Na Twój adr es mailowy
otrzymasz potwierdzenie założenia konta. Dodatkowo,
możesz założyć Profil Zaufany przez internet
i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym. Profile
zaufane w Opolu można potwierdzać m.in. w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Opolu,
w Urzędzie Miasta Opola, w obu opolskich urzędach skarbowych, oddziale ZUS czy w Urzędzie
Wojewódzkim Opolu. W Urzędzie Gminy Chrząstowice NIE MA takiej możliwości.
Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest
odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera
usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek,
podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek
wysyła do urzędu.

W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości
uzyskania profilu zaufanego:
Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w punkcie
potwierdzenia profilu zaufanego - dostępna jest dla
każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na
www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie
profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego
punktu potwierdzenia celem potwierdzenia tożsamości.
Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.
Z drugiej możliwości – samozaufania – mogą korzystać
osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny
weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym.
Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego – sami, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym,
mogą potwierdzić swoje dane.
Szczegółowe informacje na temat zakładania
profilu zaufanego oraz wykaz punktów, w których
można potwierdzić profil znajdują się na stronie:
www.pz.gov.pl
Przypominamy i zachęcamy także do korzystania ze strony www.obywatel.gov.pl Tam znajdziesz
zbiór i przystępny opis usług, jakie państwo świadczy
dla Ciebie.
Anna Kurc

DOFINANSOWANIE DO PIECÓW EKOLOGICZNYCH
W gminie Chrząstowice można ubiegać się
o dotację na zmianę istniejącego sytemu ogrzewania
opartego na paliwie węglowym na ekologiczne.
Dofinansowanie przysługuje na wymianę kotła węglowego na: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny,
kocioł c.o. olejowy, kocioł c.o. na pelet kocioł na ekogroszek co najmniej V klasy lub pompę ciepła. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania
będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania. Dotacja
wynosi 2.000 zł w przypadku montażu kotła; 3.000 zł
w przypadku montażu pompy ciepła.
Warunkiem przyznania dotacji jest całkowita
likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów c.o. pieców węglowych, znajdujących się w budynku
mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie, za
wyjątkiem pieców ceramicznych (kaflowych) wykorzystywanych jako urządzenia akumulacyjne przy
ogrzewaniu elektrycznym. Dofinansowaniem objęte są
tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po

raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy
i posiadające dopuszczenia do użytkowania na terenie
Polski.
Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, przyjmowane są
do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym,
jednakże najpóźniej do 31 października danego roku.
Łączna kwota będzie określana w budżecie gminy na
dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy Chrząstowice. Wniosek oraz regulamin
dostępne są na www.chrzastowice.pl w menu górnym
„Środowisko
i
rolnictwo”,
w
zakładce
„Dofinansowanie do pieców ekologicznych”.
Szczegółowych informacji na temat dotacji
udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa Ochrony
Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa
38, pok. 13, tel. 77 421-96-13 wew. 103, e-mail:
srodowisko@chrzastowice.pl
Daria Pawlak
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NOWI HONOROWI OBYWATELE GMINY CHRZĄSTOWICE
27 czerwca 2018 r. Rada Gminy Chrząstowice
podjęła trzy uchwały w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”. Do grona
osób wyróżnionych dołączyło trzech mieszkańców
Dębskiej Kuźni - społecznicy, osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności: Maria Kwiecińska,
Adelajda Pasoń i Józef Ledwoch.
Tytuł
„Honorowy
Obywatel
Gminy
Chrząstowice” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia
i uznania za działalność samorządową, społeczną,
edukacyjno-kulturalną, czy gospodarczą.
Maria Kwiecińska
Autorka pierwszej
udokumentowanej
pracy w latach
1978-1980 polegającej na skatalogowaniu wszystkich
kapliczek, krzyży
i miejsc pamięci we
wsi Dębska Kuźnia.
Inicjatorka
i projektantka, na
podstawie
archiwalnych dokumentów,
herbu
i „witacza” wsi
Dębska Kuźnia. Współzałożycielka w 1990 r. i po
dzień dzisiejszy przewodnicząca aktywnie działającego
Koła DFK Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim w Dębskiej Kuźni. Inicjatorka remontu klubu wiejskiego w Dębskiej Kuźni.
Organizatorka spotkań okolicznościowych, wyjść pielgrzymkowych do parafii Dębie, jako powrót do korzeni, czy też spotkań bożonarodzeniowych i z Mikołajem
dla dzieci i osób starszych. Radna gminy Chrząstowice
w latach 2002-2006 i 2006-2010, pełniąca funkcję
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Aktywnie zaangażowana w propagowanie kultury i tradycji regionalnej
śląskiej i niemieckiej na terenie gminy. To m.in. z jej
inicjatywy powstała broszura "Kapliczkowy szlak Gminy Chrząstowice" dotycząca przydrożnych krzyży i
kapliczek na terenie naszej gminy. Pomysłodawczyni i
inicjatorka wielu projektów, w tym kolejnych edycji
wycieczek rowerowych po terenie naszej gminy, skubania pierza w szkole podstawowej, skrobania kroszonek, czy kultywowania zwyczajów wielkanocnych i
bożonarodzeniowych pt. „zabawki i ozdoby z dzieciństwa”. Aktywna uczestniczka i współautorka wszystkich spotkań historii lokalnej, m.in. pt. „Wyjątkowi
Mieszkańcy”, czy „Zachowanie dziedzictwa narodowego, tradycji i powrotu do korzeni”. Autorka wielu wierszy dwujęzycznych i w gwarze, okolicznościowych,
związanych z uroczystościami rodzinnymi oraz tekstów
w gwarze śląskiej na temat tradycji i zwyczajów, przygotowywanych na konkursy w gwarze śląskiej. Od
2004 r. prowadzi kronikę zdarzeń związanych z gminą
Chrząstowice, a w szczególności ze wsią Dębska Kuźnia. Tym samym jest właścicielką bogato zilustrowanych, wielotomowych kronik.

Adelajda Pasoń
Emerytowana nauczycielka historii,
założycielka i prowadząca zespół regionalny
„Gryfne
dziołski”, w skład
którego
obecnie
wchodzą uczennice
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3
w Dębskiej Kuźni.
W repertuarze zespołu znajdują się różnorodne piosenki i przyśpiewki wykonywane w gwarze śląskiej przy
akompaniamencie akordeonu. Grupa niejednokrotnie
zajmowała czołowe miejsca na różnego rodzaju konkursach i przeglądach oraz uświetniała swoimi występami wiele imprez organizowanych w szkole i na terenie gminy Chrząstowice. Od kilkudziesięciu lat pasjonuje się regionalizmem, zbiera i gromadzi teksty,
piosenki, informacje i przedmioty dotyczące tradycji
śląskich na terenie naszej gminy. Sama pisze i modyfikuje teksty przedstawień dla uczniów. Z zespołem
„Gryfne dziołski” i uczniami szkoły startowała w wielu
konkursach i przeglądach folklorystycznych, gdzie zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia. W trosce o zachowanie tradycji i obrzędowości jest inicjatorką wielu
imprez i uroczystości o charakterze regionalnym, co
dodatkowo przyczynia się integracji lokalnej społeczności. Jest skarbnicą wiedzy na temat przeszłości
i historii Dębskiej Kuźni i potrafi w sposób ciekawy
opowiadać o dawnych czasach. Od kilku lat współorganizuje i organizuje samodzielnie w szkole w Dębskiej
Kuźni zamierający zwyczaj skubania pierza, w trakcie
którego starsi i młodsi śpiewają pieśni i opowiadają
miejscowe legendy. Jej działanie i praca uhonorowana
została w 2016 r. wyróżnieniem Starosty Opolskiego
MAGNOLIA POWIATU OPOLSKIEGO w kategorii
ANIMATOR KULTURY.
Józef Ledwoch
Społecznik, inicjator
wielu działań na rzecz
społeczeństwa gminy
Chrząstowice. Za wyniki pracy zawodowej
odznaczony „Złotym
Krzyżem Zasługi” w
1985 r. oraz odznaką
„Zasłużony dla Huty
Małapanew” w roku
1992. Jeden z założycieli
Towarzystwa
SpołecznoKulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim, którego członkiem jest nieprzerwanie od momentu założenia w 1990 r. do chwili obecnej. Współorganizator struktury TSKN na terenie gminy Chrząstowice.
W latach 1990-2007 pełnił funkcję przewodniczącego
Zarządu
Gminnego
Towarzystwa
Społeczno-
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Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim - gminy
Chrząstowice. Od 1990 r. udziela się społecznie na
rzecz społeczeństwa gminy Chrząstowice. W latach
1998-2002 był radnym i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice. W latach 2002-2010
był radnym w powiecie opolskim, gdzie pełnił funkcję
przewodniczącego komisji polityki społecznej. Za
działania społeczne został w 1994 r. odznaczony odznaką "Zasłużony Opolszczyźnie". W roku 2010 został
wpisany do leksykonu "Who is Who w Polsce". W tym
samym roku Marszałek Województwa Opolskiego
przyznał mu medal z okazji XX-lecia samorządności
w województwie opolskim.
Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” nadawany jest przez Radę Gminy Chrząstowice
od 2006 r. Wśród 14-stu odznaczonych dotychczas

osób są: Ernest Kuboń, Paul Glados, Oswald
Ciolek, Konrad Mientus, Günter Mälzig,
Edward Barcik, Benedykt Kocot, Ambroży Wieczorek,
Marian Staniszewski, Joachim Halupczok, Józef Duda,
Maria Kwiecińska, Józef Ledwoch, Adelajda Pasoń.
Na kolejnej sesji Rady Gminy Chrząstowice,
nasi „najmłodsi” Honorowi Obywatele Gminy Chrząstowice: Maria Kwiecińska, Adelajda Pasoń i Józef
Ledwoch odbiorą z rąk Przewodniczącego Rady Gminy
Chrząstowice akt nadania tytułu oraz medal.
Sylwetki wszystkich Honorowych Obywateli
Gminy Chrząstowice prezentowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice
www.chrzastowice.bip.net.pl, w zakładce „Gmina
Chrząstowice”.
Grażyna Fila

ZMARŁ JURGEN RAAB
Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł pan Jürgen Raab. Pan Raab był zastępcą
burmistrza niemieckiej gminy Reinhardtsgrimma (obecnie Glashütte) w Saksonii i zapoczątkował niemiecko-chrząstowicką współpracę, która trwa do dziś. Wielokrotnie odwiedzał gminę
Chrząstowice i brał udział w wizytach partnerskich. W czasie powodzi stulecia jaka nawiedziła
Polskę w 1997 roku, dostarczył dary zebrane przez mieszkańców Reinhardtsgrimma. Dary trafiły
do mieszkańców gminy oraz do ewakuowanych do Suchego Boru mieszkańców Szydłowic
z gminy Lubsza. Jürgen Raab zmarł 21 kwietnia 2018 r. po długoletniej chorobie. W naszej pamięci pozostanie jako dobry, serdeczny i przyjazny człowiek.

ZNAJDŹ CZAS DLA SIEBIE
Rodzice dzieci niepełnosprawnych poświęcają
całe życie, aby pociechy były rehabilitowane, uczone,
uspołeczniane, żeby mogły dobrze funkcjonować gdy
osiągną dojrzałość. Jest to praca, z którą często rodzice
zmagają się sami. Często jest tak, że nikt nigdy nie
zapyta: „co z tobą” lub „czy masz czas dla siebie”.
Świat rodziców dzieci z niepełnosprawnością
dzieli się na dwa światy. Świat pierwszy to zwykła
codzienność - zwyczajna, taka jak większości ludzi.
Trzeba wstać rano, odprowadzić dziecko do szkoły czy
przedszkola, pójść do pracy, zrobić zakupy. „Po drodze” trzeba jeszcze dobrze wychować dziecko, nauczyć
je mówić dzień dobry i dziękuję, przepraszam i proszę,
tak jak każdy rodzic. Jednak codzienność rodziców
dzieci niepełnosprawnych różni się tym, że wychowanie zajmuje więcej czasu. Mimo upływu lat niewiele
się zmienia. Nadal odprowadzamy i przyprowadzamy
nasze dzieci do szkoły, uczymy mówić, a nawet karmić, ponieważ nasze dzieci nie uzyskują samodzielności, o której początkowo tak dla nich marzymy. Drugi
świat to świat rehabilitacji - wizyt u specjalistów, aby
walczyć o usprawnianie, rozwój. Z werwą wdrażamy
wszystkie nowinki rehabilitacyjne, słuchamy odkrywczych rad sugerujących, że powinniśmy zrobić to czy
tamto.
Co łączy te dwa światy? To, że oba kręcą się
wyłącznie wokół dziecka. Gdy głębiej się nad tym zastanowimy, nagle spostrzegamy, że nie ma w nim miejsca dla nas rodziców, że sami jesteśmy postrzegani
przez pryzmat naszych dzieci i sukcesów przez nie
osiągniętych. A nasza własna codzienność i przyszłość
są definiowane przyszłością naszych pociech, a na dodatek bez nich w tle w ogóle niezauważana.

Dlatego w naszej gminie stworzyliśmy grupę
wsparcia dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi
niepełnosprawnymi, jak również dla osób, które są
opiekunami osób niepełnosprawnych, niezależnie od
wieku. W kwietniu i maju w Klubie Samorządowym w
Chrząstowicach odbyły się już trzy spotkania mające
na celu wstępne rozeznanie potrzeb i możliwości uzyskania pomocy i wsparcia. Podczas spotkań obecni byli
m.in. wójt, skarbnik, kierownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej i referatu oświaty, przewodnicząca Stowarzyszenia „Przyszłość Chrząstowic”, oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. W trakcie wspólnych rozmów
przekazane zostało stanowisko każdej ze stron. Podjęta
inicjatywa ma na celu stworzenie warunków przyjaznych wspólnej wymianie doświadczeń, zdobytej wiedzy oraz rozwiązań w sytuacjach z jakimi boryka się
rodzic/opiekun osób niepełnosprawnych, ale przede
wszystkim jest formą wsparcia wzajemnego w trudach
związanych z opieką nad najbliższymi.
Kolejne spotkania planowane są już po wakacjach. Pamiętać należy, że każdy z nas jest bezcennym
darem zarówno dla naszych dzieci lub podopiecznych,
jak również sami dla siebie; nawzajem stanowimy bogate źródło codzienności, której treść trudno znaleźć w
książkach czy poradnikach. Dlatego tym bardziej serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne z terenu
gminy Chrząstowice, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi do udziału w tych spotkaniach. Informacje o planowanych spotkaniach na bieżąco pojawiać się
będą na stronie www.chrząstowice. O planowanych
terminach spotkań można również dowiadywać się pod
numerem telefonu: 606 719 531 u inicjatorki grupy
wsparcia Barbary Szczęsny.
Barbara Szczęsny
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PRACE NA DROGACH—II KWARTAŁ 2018

ka przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach. W ramach
prac na powierzchni 40,25 m² rozebrano stare chodniki
i krawężniki na podsypce piaskowej, a w ich miejscu
wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej obramowaną obrzeżami i krawężnikami. Nowe krawężniki
i obrzeża osadzono na ławie z betonu, a kostkę brukową na podsypce cementowo – piaskowej. Wartość tego
zadania według najkorzystniejszej oferty wyniosła
5 025,70 zł brutto. W kolejnym miesiącu firma Prace
Ziemne Kluczny dokonała wymiany zarwanych przepustów pod drogą transportu rolnego – położoną na
działkach nr 3 i 541/4 w Chrząstowicach. Koszt tego
zadania poniesiony przez gminę to 4 920,00 zł brutto.
Spośród drobniejszych prac wykonanych następnie w
pasie dróg gminnych należy wymienić poszerzenie ul.
Leśnej w Dębskiej Kuźni na odcinku ok. 30 m oraz
wykonanie ścinki pobocza ul. Wiejskiej w Falmirowicach wzdłuż granicy z działką 429/151 na długości ok.
100 mb. Wartość tych prac wyniosła 1 414,50 zł brutto.
W czerwcu wykonano równanie wraz z uzupełnieniem
materiału bocznej odnogi ulicy Szkolnej w Lędzinach.
Koszt tego zadania wykonanego przez firmę RUDATOM z Kępy wyniósł 2 458,77 zł brutto.

ul. Łąkowa w Suchym Borze

ul. Kopernika
w Lędzinach
W poprzednim numerze „Informatora” przedstawiono zimowe remonty, które objęły utwardzenie
następujących dróg: droga do przedszkola w Chrząstowicach, ul. Leśna i ul. Dębowa w Dębskiej Kuźni oraz
ul. Szeroka i ul. Mała w Dańcu (łączna powierzchnia
2 400 m²) oraz ulicy Rumiankowej w Suchym Borze
i odcinka ulicy Polnej w Niwkach o łącznej powierzchni 1000 m². Wykonawca tych prac firma „EUROSTANDARD” z Opola wyrównała ponadto ul. Ślepą
w Dańcu oraz odcinek ul. Kopalina w Chrząstowicach.
W lutym 2018 r firma Prace Ziemne Kluczny na poboczu odcinka ulicy Polnej w Chrząstowicach w miejscu
rowu przydrożnego wykonała kolektor długości 100
mb, średnicy 400 wraz z dwoma studzienkami rewizyjnymi. Z początkiem II kwartału br. firma HS BUD
z Opola utwardziła teren wiaty przystankowej i chodniLp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ul. Ozimska w Dańcu
Na przełomie maja i czerwca firma PLUSPOL
– BUDOWA z Chróścic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację zadania pn.
Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy
Chrząstowicach wykonała nawierzchnie asfaltowe na
niżej wymienionych drogach:

Miejscowość i nazwa ulicy

Wymiary nawierzchni z betonu asfaltowego w mb. /m²

Chrząstowice ul. Stawowa
Chrząstowice ul. Hadasza
Chrząstowice ul. Brzozowa.
Chrząstowice ul. Drzymały
Lędziny – ul. Kopernika
Falmirowice ul Wrzosowa
Suchy Bór ul. Łąkowa (pętla)
Dębska Kuźnia ul. Podstawie
Dębska Kuźnia ul. Nowa
Daniec ul. Ozimska - boczna
Daniec ul. Dębska
Niwki ul. Główna
Niwki ul. Działkowa
Razem

R a z e m : 38 x 3 = 114
R a z e m : 126 x 3 = 378
R a z e m : 113 x 3 = 339
R a z e m : 185 x 3 = 555 + studnia chłonna
R a z e m : 207 x 3 = 621
R a z e m : 50 x 3= 150
R a z e m : 282 x 3 = 846
R a z e m : 97 x 3 = 291 + ściek z korytek
R a z e m : 78 x 3 = 234
R a z e m : 260 x 3 = 780 + przepust Ø 400
R a z e m 123 x 3 =369
R a z e m : 266 x 3 = 798
R a z e m : 90 x 3 = 270
1915 mb / 5745 m²
kwiecień-maj-czerwiec
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ul. Brzozowa w Chrząstowicach
W ramach remontu dróg gminnych oczyszczono
i wyprofilowano istniejące podbudowy tłuczniowe,
asfaltową (poz. 5) oraz z frezowiny (poz.11). Po wyrównaniu podbudów wykonano na nich nową warstwę
z kamienia łamanego 0-31.5 mm grubości do 10 cm. na
której rozścielono warstwę betonu asfaltowego AC11S
gr. 4cm. Wzdłuż krawędzi nawierzchni asfaltowej wykonano pobocza z kamienia łamanego 0-31.5mm o szerokości do 30 cm. Na skrzyżowaniach dróg wymienionych w poz. 1, 4, 10 z drogami powiatowymi wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektami organizacji ruchu, a na drogach wymienionych w poz. 4 i 8

dodatkowo wykonano odwodnienia określone w przedmiarze robót. Z pasa dróg przewidzianych do remontu
usunięto zakorzenioną zieleń w sposób uniemożliwiający jej odrost. Łączna powierzchnia wyasfaltowanych
dróg wraz z włączeniami wynosi 6 045 m² a wartość
zadania wyniosła 369 000,00 zł.
Ostatnim zadaniem zrealizowanym w I półroczu
br. było wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym na ul. Szkolnej w Suchym Borze.
Próg zgodnie z wnioskiem rady sołeckiej zainstalowano
w pobliżu skrzyżowania z uliczką dojazdową do ul.
Chabrowej na uprzednio wykonanym fundamencie
betonowym. Montaż progu zbiegł się z odbiorem prac
przebudowanej drogi gminnej Suchy Bór – Chrząstowice tj. ulicy Szkolnej. Przebudowanie tej drogi gminnej
znacznie zwiększyło natężenie ruchu, a więc i zagrożenie dla jej użytkowników, szczególnie tych najmłodszych. Koszt tego zadania zrealizowanego przez firmę
Budownictwo Ogólne i Komunikacyjne z Opola wyniósł 12 398,40 zł brutto. Przez cały okres wiosenny
konserwatorzy gminy wraz z robotnikami gospodarczymi zatrudnionymi w ramach robót publicznych wykonywali bieżące prace na jezdniach oraz poboczach dróg
gminnych. Koszono pobocza, usuwano ubytki, instalowano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic oraz
wykonywano drobne naprawy infrastruktury drogowej.
Jan Jakuczek

PODSUMOWANIE WYNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
26 czerwca 2018 r. odbyła się narada Wójta Gminy Chrząstowice z dyrektorami jednostek oświatowych
z terenu naszej gminy, podczas której dyrektorzy dokonali podsumowania roku szkolnego 2017/2018. Przedstawili
osiągnięcia uczniów, szkoły oraz omówili szereg wydarzeń, które w ciągu roku odbywały się w każdej szkole.
Uczniowie poszczególnych szkół osiągnęli następujące wyniki w nauce:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni:
Publiczne Gimnazjum: Średnia szkoły - 3,99
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018:
Egzamin

Wynik
szkoły

Wynik
województwa

Wynik
krajowy

Stanin
od 1 do 10

1

Język polski

72,5

67,0

68,0

7

2

Historia i wos

55,9

57,7

59,0

5

3

Matematyka

58,5

50,6

52

7

4

Przedmioty przyrodnicze

62,8

55,4

56

7

5

Język angielski

p. podstawowy

70,8

69,8

68,0

7

p. rozszerzony

61,3

52,7

52

-

p. podstawowy

73,1

69,8

52

8

p. rozszerzony

82,0

63,3

42,0

-

6

Język niemiecki

W pozostałych szkołach podstawowych średnia ocen w klasach IV - VII za rok szkolny 2017/18 wyniosła:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni: 4,36

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach: 4,34

Publiczna szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu: 4,22

Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu: 4,34.
Elżbieta Kaliszan
kwiecień-maj-czerwiec
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CHARYTATYWNIE PO RAZ DZIEWIĄTY
a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice, Wanessa Opiela – absolwentka szkoły, podopieczna Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Talentów „
Akces”, wokalistka zespołu „Work In Progress”
w ZSE w Opolu oraz Daria Kowolik - finalistka IX
edycji telewizyjnego programu „Mam Talent”. Podczas
imprezy odbyły się licytacje wielu ciekawych przedmiotów, wśród których były m.in. replika piłki na mundial 2018 w Rosji z autografem Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, koszulka Miro Deutsche
Fussballschule z autografem Miroslava Klose, ręcznie
robiona biżuteria, wyszywany obrazek z motywem
serca wykonany przez ucznia szkoły Damiana Niesłonego, tort, pasztet czy rękawice bokserskie. Dochód
z imprezy przeznaczony był na rzecz Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu im. ks. bpa Józefa Nathana.
Patronatem honorowym koncert objęli: Marszałek
Województwa Opolskiego oraz Starosta Opolski.

Po raz dziewiąty w Dębskiej Kuźni odbył się
koncert charytatywny pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Wydarzenie miało miejsce 22 kwietnia br. a jego
organizatorem był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w
Dębskiej Kuźni ze Szkolnym Zespołem Caritas na czele. Podczas koncertu zaprezentowali się tancerze Formacji Tanecznej Hałas, karatecy Opolskiego Klubu
Karate Kyokushin, Mistrzynie Świata w Balecie Amatorów z Akademii Baletowej Ramada, wokaliści szkolnego zespołu wokalnego pod opieką Beaty Woschek

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego
niezwykłego
wydarzenia!
Wasza
praca
jest
nieoceniona.
Anna Kurc

POSADZILI DRZEWA
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
wom od razu nadano imiona: Karolina, Karol i Florian.
Wydarzenie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. w
ramach akcji „Posadź drzewo wolności w 100-lecie
niepodległości”. Jest to jedno z działań w ramach cyklu
„Środowisko ponad wszystko” organizowanych przez
portal informacyjny Opowiecie.info w partnerstwie ze
starostą powiatu opolskiego i Opolską Izbą Gospodarczą. Akcja trwała do 21 kwietnia, a jej zwieńczeniem
był piknik ekologiczny nad „Balatonem” w Dobrzeniu.

Lipa drobnolistna, platan klonolisty i jesion
wyniosły zostały posadzone w parku Pirschhutte w
Chrząstowicach. W ten sposób upamiętniliśmy 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, którą to
rocznicę obchodzimy w 2018 roku. Za łopatę chwycili:
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Krzysztof
Wysdak – Wicestarosta Powiatu Opolskiego, Łukasz
Kołodziej z portalu „Opowiecie.info.” oraz uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej z Chrząstowic. Drzekwiecień-maj-czerwiec
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GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE 2018
i OSP Chrząstowice. Puchar za zdobycie pierwszego
miejsca oraz nagroda specjalna ufundowana przez

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły
się w niedzielę, 3 czerwca 2018 r w Dębskiej Kuźni.
Strażacy rywalizować mieli ze sobą w sztafecie i ćwiczeniach bojowych. Ze względu na trudne warunki
terenowe, ze sztafety zrezygnowano. W zawodach
wystartowało piętnaście drużyn z sześciu jednostek
OSP na terenie gminy Chrząstowice. Rywalizacja odbywała się w pięciu grupach: zuchy, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy, „C” Kobiety, „A” – Seniorzy oraz oldboy. Bezkonkurencyjne były zuchy z OSP
Dębie, który poza pucharem Wójta Gminy Chrząstowice otrzymały specjalny puchar od druhów z drużyny
seniorów OSP Dębie oraz medale. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wystartowały reprezentacje dwóch OSP: Chrząstowic i Dębskiej Kuźni.
Szybsi okazali się druhowie z OSP Chrząstowice.
Wśród kobiet miejsca na podium przedstawiały się
następująco: pierwsze miejsce oraz puchar zdobyły
druhny z OSP Dębie, drugie – druhny z OSP Dębska
Kuźnia a trzecie – druhny z OSP Suchy Bór. W kategorii oldbojów wystartowały dwie drużyny: OSP Dębie

Wójta Gminy Chrząstowice trafiły do oldbojów z Dębia. Największa konkurencja była w grupie seniorów.
O puchar walczyło siedem drużyn. Pierwsze miejsce
wywalczyła drużyna OSP Dębie 2, która o trzy setne
sekundy pokonała drużynę OSP Dębie 1. Do OSP Dębie trafił bon w wysokości 1000,00 zł ufundowany
przez Marszałka Województwa Opolskiego. Na podium stanęła też reprezentacja OSP Daniec, do której
trafił bon o wartości 800,00 zł sfinansowany przez gminę Chrząstowice. OSP Dębska Kuźnia, która uplasowała się na IV miejscu otrzymała nagrodę w wysokości
600,00 zł. Miejsca od V do VII zajęły kolejno: OSP
Falmirowice, OSP Chrząstowice oraz OSP Suchy Bór.

Zawody poprzedziło wręczenie odznak za dla
wzorowych strażaków oraz za wysługę lat, a zakończył
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Chrząstowice.
Dziękujemy OSP Dębska Kuźnia, która w tym
roku obchodzi jubileusz 95 lat istnienia i była gospodarzem zawodów strażackich, za zorganizowanie
wydarzenia.
Anna Kurc

NOWY SPRZĘT DLA OSP

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem przeznaczyło środki finansowe na nabycie
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach tych środków, na wniosek Wójta Gminy Chrząstowice Floriana Cieciora,
przyznano 38.219,98 zł na rzecz Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Chrząstowice. 17 maja br. Gmina

Chrząstowice reprezentowana przez Wójta Gminy Floriana Cieciora oraz Skarbnika Gminy Teresę Krupską
podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości
i przyznana kwota została przelana na wyodrębniony w
tym celu specjalny rachunek. Sprzęt ratownictwa został
w lipcu 2018 r. przekazany wszystkim sześciu jednostkom OSP działającym na terenie gminy Chrząstowice.
Będą to zestawy ratownictwa medycznego PSP R1
wraz z deską ortopedyczną oraz szynami Kramera.
Dodatkowo OSP Dębie oraz OSP Suchy Bór otrzymają
automatyczne defibrylatory.
Wiesław Mastalerz

kwiecień-maj-czerwiec
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NOWINY BIBLIOTECZNE
W pierwszym numerze Informatora Gminy
Chrząstowice w 2018 r. zapraszaliśmy na różne spotkania w maju, plany zrealizowaliśmy w stu procentach.
W tym wydaniu podsumowanie tego, co działo się w
minionym kwartale. W maju obchodziłyśmy święto
bibliotekarzy. Był to też miesiąc spotkań z czytelnikami. 8 maja rozpoczęliśmy obchody Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywała się
pod hasłem „Do(Wolność) Czytania”. Odwiedzili nas
uczniowie i przedszkolaki z Chrząstowic. Gośćmi
honorowymi tych spotkań byli Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice Helena Rogacka oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice Elżbieta Kaliszan. Najmłodsi czytelnicy mieli
okazję posłuchać czytanych przez gości, legend i podań
z historii Polski i Opola, a także współczesnych opowiadań o przygodach Tupcia Chrupcia i Detektywa
Pozytywki. Starsi uczestnicy spotkań obejrzeli projekcję „Od starodruków do e-booka”. Wszystkie spotkania
kończyły się słodkim co nieco.

15 maja br. mieliśmy zaszczyt gościć Jolantę
Szwalbe, autorkę inspirujących antologii cytatów. Spotkanie odbyło się w punkcie bibliotecznym Klubu 50+
w Suchym Borze. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie
Tomaszczyk i członkiniom Klubu 50+ za przygotowanie tego spotkania. Choć za oknem padał deszcz, to na
sali panowała serdeczna, pełna entuzjazmu atmosfera.
Po święcie bibliotek, nadeszło święto Regionalnej Izby Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu.
18 maja br. przypadała 40 rocznica utworzenia przez
Śp. Konrada Mientusa izby muzealnej w Dańcu. Przez
kilka dni izbę odwiedzali uczniowie i przedszkolaki
z naszej gminy. Poznawali eksponaty i ich historie,
słuchali wspomnień Pani Heleny Rogackiej i Pani
Elżbiety Kaliszan o założycielu Izby, bawili się w gry
i zabawy swoich dziadków. Spotkania kończyły się
słodkim poczęstunkiem. Na uroczystość 40-lecia istnie-

nia Izby Muzealnej zaprosiliśmy rodzinę i przyjaciół
Pana Konrada oraz dyrektorów placówek oświatowych,
radnych i władze gminy. Wspominaliśmy Pana Mientusa oraz wysłuchaliśmy występu zespołu regionalnego
„Gryfne dziołski” i uczniów szkoły w Dańcu.

Czerwiec był kolejnym miesiącem intensywnych spotkań. Odwiedzali nas uczniowie młodszych
klas szkoły w Chrząstowicach jak i przedszkolaki
z Suchoborka, żeby obejrzeć projekcje z cyklu „ Nela
mała reporterka”.
Biblioteka nie zaniedbała w tym czasie swojego
podstawowego obowiązku czyli pozyskiwania nowości
wydawniczych. Otrzymaliśmy wiele darów, dokonaliśmy zakupów. W naszych zbiorach znajdują się
bestsellery i nowości wydawnicze. Okres wakacji
i urlopów to dobry czas na zaopatrzenie się w dobra
lekturę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.00
do 17.00. W sierpniu nieczynna będzie w dniach
15,16 i 17. Niezmiennie zapr aszamy do śledzenia
naszego facebooka i na naszej strony internetowej.
Wszystkim odpoczywającym życzymy dużo
słońca , a w razie jego braku pogody ducha.

ROWEROWY RAJD

Agnieszka Król

Już po raz kolejny gmina Chrząstowice zaprosiła swoich mieszkańców
na Samorządowy Rajd Rowerowy, który odbył się w sobotę, 9 czerwca. Trasa
rajdu prowadziła z Chrząstowic przez Lędziny, Zbicko i tereny leśne do
Zawady, gdzie rowerzyści mieli okazję odpocząć
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Żwirek”.
Wszyscy chętni cieszyli się pięknymi widokami
oraz pogodą, która wyjątkowo tego dnia dopisała.
Trasa powrotna wiodła z Zawady przez tereny
leśne do Niwek, gdzie odpoczynek odbywał się
przy restauracji rowerowej „Zaścianek”.
Anna Kurc
kwiecień-maj-czerwiec
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WYTAŃCZYLI MISTRZOWSKI TYTUŁ
psotnik” oraz baletu Piotra Czajkowskiego „Jezioro
łabędzie”.
Mistrzowska choreografia oraz kostiumy iście
światowe, autorstwa zaprzyjaźnionej krawcowej
p. Ewy, zrobiły furorę nie tylko wśród widowni,
300 uczestników, ale przede wszystkim wywarły
ogromne wrażenie i uznanie wśród jurorów pod
kierownictwem, dobrze nam znanej z telewizyjnego
„Tańca z gwiazdami” Iwony Pawlowicz.

Taniec z gwiazdkami dał nam ponownie
mistrzowski sukces. Miło mi podzielić się informacją,
że dzieci z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach
uczestniczyły w III Mistrzostwach Polski w tańcu,
które odbyły się 7 kwietnia br. w Kluczborku.
W ramach projektu „Talent” i tym razem nasza formacja taneczna przysporzyła wszystkim wiele radości,
zdobywając I miejsce i tytuł Mistrza Polski w tańcu
w kat. przedszkoli.
Przedszkolaki: Karolina, Magdalena, Maria,
Dominika, Hanna, Hanna, Michalina, Karol i Emil pod
kierunkiem nauczycielek przygotowały i zaprezentowały program do utworu Andrzeja Wolskiego „Mały

Jesteśmy dumni że obroniliśmy zeszłoroczny
tytuł, a nazwa naszej gminnej miejscowości na ustach
organizatorów i uczestników pojawiła się wielokrotnie,
dając nam poczucie wielkiej satysfakcji z możliwości
reprezentowania jej w wydarzeniu o tak wielkiej
randze.
Helena Staniszewska

MAŁE I DUŻE PODRÓŻE
nego, na którym dzieci zaprezentowały swoje umiejętności przedstawiając program artystyczny z elementami metody B. Strauss. Dzieci z naszego przedszkola
brały udział w licznych konkursach, na których zajmowały czołowe miejsca: I miejsce w ogólnopolskim
konkursie tańca pt „ Taniec z gwiazdkami”, I miejsce
oraz wyróżnienia w wojewódzkim konkursie
pt. „Czyste powietrze”, III miejsce oraz wyróżnienia
w konkursie „Bezpieczny przedszkolak” Nagrodą za
zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie była wycieczka do teatru na spektakl „Czyste powietrze wokół
nas”.
Warto wykorzystać różne nadarzające się
okazje do poznawania przez dziecko najbliższego otoczenia. Dzieci z chrząstowickiego przedszkola
w kwietniu miały okazję zwiedzić Jednostkę Wojskową w Opolu, gdzie poznały pracę żołnierza. Wielką
atrakcją dla maluchów i starszaków było wejście do
czołgu i kierowanie nim. Ciekawym przeżyciem dla
dzieci były spotkania ze znanymi artystami w Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu. Nie mniej atrakcyjne były
zajęcia w Gminnej Bibliotece w Chrząstowicach, gdzie
panie zabrały dzieci w „Dalekie podróże z Nelą”.
Z okazji Dnia Dziecka naszym milusińskim zorganizowaliśmy rejs statkiem po Odrze oraz zwiedzanie Opola
kolejką. Oprócz zwiedzania Opola dzieci poznały swoją małą ojczyznę poprzez wyjazd do Regionalnej Izby
Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu.
Podsumowaniem całorocznej pracy był festyn
rodzinny połączony z zakończeniem roku przedszkol-

Aby nasze wakacje były bezpieczne, w cyklu
spotkań z policjantką, dzieci poznawały zasady bezpiecznej zabawy oraz korzystania ze środków transport. Życzymy słonecznego oraz pogodnego wakacyjnego odpoczynku!
Anna Imiełowska, Kamila Bul

kwiecień-maj-czerwiec
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PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW Z DĘBSKIEJ KUŹNI
KONKURS EKOLOGICZNY
W kwietniu dzieci i rodzice z przedszkola zostali
zaproszeni do udziału w konkursie plastycznotechnicznym pt. ,,Cudeńka z odpadów”. Rodziny miały
za zadanie wykonać prace wykorzystując surowce
wtórne będące odpadami - śmieciami np.: puszki aluminiowe, tektura, zużyte przedmioty plastikowe
i szklane, szmatki, folia itp. Wszyscy wykazali się bardzo dużą wyobraźnią i pomysłowością. Wykonali
wspaniałe, różnorodne i ciekawe prace, które zostały
wyeksponowane na wystawie w sali przedszkolnej. Do
oceny prac konkursowych zaprosiliśmy Dyrektor ZSP
nr 3 w Dębskiej Kuźni Krystynę Jakuczek, Kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Elżbietę
Kaliszan oraz nauczycieli przedszkola. Jury miało
bardzo trudne zadanie. W efekcie przyznano pięć
pierwszych miejsc, a reszta otrzymała wyróżnienia.
Zaproszeni goście wyrazili podziw i uznanie za włożoną pracę i zaangażowanie rodziców i dzieci.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się
4 czerwca br. podczas „Pikniku z mamą”. W uroczystej
i miłej atmosferze Wójt Florian Ciecior wręczył
dzieciom nagrody książkowe i dyplomy. Dzieci z bijącymi serduszkami, uśmiechem i wypiekami na twarzy
odbierały nagrody. Mamy nadzieję, że czas, który
rodzice spędzili z własnym dzieckiem pozytywnie
wpłynie na pogłębienie wzajemnych relacji. Dziękujemy rodzicom za wspólną zabawę.
„Z MAMĄ ZAWSZE JEST WESOŁO”

W tym roku szkolnym przedszkolaki z Dębskiej Kuźni
w szczególny sposób uczciły Dzień Mamy spędzając
z nimi aż 2 dni. Na początek, 4 czerwca br. przedszkolaki zaprosiły swoje mamy na piknik do przedszkola.
Do tej wzruszającej uroczystości dzieci przygotowywały się od miesiąca. Grupa starszaków przygotowała
przedstawienie pt. „Królewna Gburka”. Starszaki
w pięknych strojach i bajecznej scenografii jak prawdziwi aktorzy odgrywali swoje role. Maluchy wspaniale zaprezentowały się recytując wiersze i śpiewając
piękne piosenki dla swoich ukochanych mam. Po występie były życzenia, całusy i prezenty, a przedszkolaki
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Do życzeń
dołączył się również zaproszony na tę uroczystość
Wójt Florian Ciecior. Po zakończeniu części artystycznej dzieci wraz z mamami miło spędziły czas w ogrodzie przedszkolnym przy ognisku.
Drugim akcentem była wycieczka z wszystkimi mamami do Opola, która odbyła się 13 czerwca br. Podczas

wycieczki nie zabrakło atrakcji. Najpierw wyruszyliśmy w rejs statkiem „Opolanin” po Odrze. Po rejsie
udaliśmy się do sali zabaw „Dżungla”, gdzie dzieci
świetnie się bawiły, a mamy mogły przy kawie spędzić
miłe chwile na rozmowach. Na zakończenie udaliśmy
się do Muzeum Polskiej Piosenki. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach muzycznych, a mamy z słuchawkami na
uszach zwiedzały muzeum, dobrze bawiąc się przy
polskich przebojach.
„KIEDY PATRZĘ W NIEBO”
W maju nauczyciele i dzieci przedszkola w Dębskiej
Kuźni rozpoczęli realizację całotygodniowego projektu
przybliżającego dzieciom tematykę kosmosu. Aby jednak dzieci mogły poczuć się jak w prawdziwym
wszechświecie przedszkolna szatnia zamieniła się
w prawdziwy kosmos, z planetami układu słonecznego,
gwiazdozbiorami, meteorytami, rakietami, kometami,
statkami kosmicznymi i ufoludkami. W trakcie kolejnych dni dzieci poszerzały słownik pojęciowy o wyrazy związane z Kosmosem, Układem Słonecznym, przestrzenią międzyplanetarną. Podczas zajęć plastycznych
wykonały rakietę, statek kosmiczny, portret Ufoludka
i zamknęły galaktykę w słoiku. Dzieci dowiedziały się
także, kim był Mikołaj Kopernik, jakie zwierzątko
pierwsze wylądowało na powierzchni Księżyca i wiele
innych ciekawych rzeczy. Dzięki uprzejmości Pana
Serafina – pasjonata astronomii mogły obserwować
słońce przez prawdziwy teleskop.
Projekt dostarczył dzieciom wiele radości i uśmiechu.
Pobudził dzieci do realizowania wielu ciekawych pomysłów i zachęcił do aktywnego udziału w zajęciach.
Wszystkim rodzicom którzy włączyli się w realizację
projektu, serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
ZAKOŃCZENIE
ROKU
SZKOLNEGO
I POŻEGNANIE STARSZAKÓW

22
czerwca
w
godzinach
popołudniowych
w Przedszkolu w Dębskiej Kuźni odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego i pożegnanie
starszaków. Starszaki elegancko ubrani pożegnali się
z przedszkolem przedstawiając przygotowany program
artystyczny. Wesołe i momentami śmieszne teksty,
wzruszające piosenki i przepiękny taniec ze wstążkami
wzruszył wszystkich gości, a rodzice z dumą patrzyli
na swoje pociechy. Grupa maluszków pięknie pożegnała swoich starszych kolegów piosenkami i wierszykami. Po części artystycznej nauczyciele wręczyli
dzieciom nagrody książkowe i dyplomy oraz zaprosili
na słodki poczęstunek.
Beata Woschek
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„ BO PRZEDSZKOLE UCZY, BAWI NAS, BO W PRZEDSZKOLU
MIŁO PŁYNIE CZAS…”– CZEGO SIĘ UCZĄ I JAK SIĘ BAWIĄ DZIECI
W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE

Wyjście wychowanków do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Suchym Borze, stało się już przedszkolna
tradycją. 8 maja br. cała grupa udała się do remizy.
Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą strażaka,
uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia oraz przekazanie wiedzy, jak postępować
w obliczu niebezpieczeństwa. W siedzibie straży przedszkolaki zostały przywitane przez strażaków ochotników, którzy już czekali na ich przyjście. Dzieci mogły
zwiedzić pomieszczenia remizy, obejrzeć i przymierzyć
strój strażaka, poznać dokładnie wyposażenie wozu
strażackiego, wziąć udział w ćwiczeniach i pokazie
umieszczania i przenoszenia na noszach poszkodowanego wyniesionego z pożaru czy wypadku. Największą
atrakcją był pokaz sprzętu strażackiego służącego do
gaszenia pożaru, usuwania skutków powodzi i wypadków drogowych lub innych katastrof oraz lanie wody
ze strażackiego węża. W podziękowaniu za ogromny
trud pracy strażaka i z okazji ich święta dzieci wręczyły
strażakom własnoręcznie zrobione rysunki oraz zdjęcie
ze wspólnego spotkania.
11 maja br. dzieci wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Bezpieczny przedszkolak w domu, przedszkolu i na ulicy”. Zajęliśmy II
miejsce i zdobyliśmy dwa wyróżnienia. Ten fakt świadczy o tym, że przedszkolaki z Suchego Boru nie tylko
mają talenty plastyczne, ale również wiedzę z zakresu
bezpiecznego zachowania się.
26 maja br. dzieci wraz ze swoimi mamami,
z okazji ich święta udały się na wspólna wycieczkę.

Była to przejażdżka po Opolu kolejką. Wspólnie
zaśpiewały swoim najukochańszym mamom piosenkę
i wręczyły laurki, które były wyrazem ich miłości i
wdzięczności. Czas spędzony razem był jednak najlepszym prezentem dla wszystkich mam i ich dzieci.
Dzień Dziecka nasze przedszkolaki spędziły
w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu gdzie obejrzały
spektakl „Idziemy po skarb”. Dzieci uczestniczyły też
w projekcie „Kindertag in Derschau” przeprowadzonym przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Wzięły w zabawach i konkursach, a na koniec
otrzymały prezenty i poczęstunek.
7 czerwca br. był Dniem Otwartym w naszym
przedszkolu. Na nowe dzieci, które przyjdą do naszego
przedszkola już we wrześniu, czekało wiele atrakcji.
Miały okazję zwiedzić przedszkole, posłuchać piosenek
i wierszy, których dzieci nauczyły się w ciągu całego
roku, mogły zjeść drugie śniadanie i pobawić się w
naszym ogrodzie.
Tuż przed wakacjami, 21 czerwca br. zaprosiliśmy do przedszkola panią policjantkę, aby porozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Każdy
przedszkolak utrwalił sobie wiedzę na temat tego jak
zachować się nad morzem, w górach czy w lesie.

22 czerwca br. nadszedł czas pożegnania naszych starszaków. Już od września dziesięcioro dzieci
rozpocznie naukę w szkole. Średniaki pożegnały wierszami i piosenką swoich kolegów i koleżanki. Wręczyli
im drobne upominki i złożyły życzenia sukcesów na
nowej, szkolnej drodze życia. Naszym absolwentom
życzymy radości ze zdobywania wiedzy, a rodzicom
dziękujemy za udaną współpracę i wspieranie działalności naszej placówki.
Sylwia Morciniec

MŁODZI NAUKOWCY Z PSP W CHRZĄSTOWICACH
Trzynastu uczniów klasy III z PSP Chrząstowice wzięło udział w dodatkowych
zajęciach przyrodniczych. W ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”
odbyło się 10 spotkań po 1,5 godz. (27.02.18 do 15.05.18). Podczas zajęć badaliśmy
właściwości wody i powietrza oraz zapylenie powietrza i zanieczyszczenia okolicznych rzek. Okazało się, że największe zapylenie powietrza występuje przy ścieżce
rowerowej i blisko „starej drogi” - w miejscach, gdzie mieszkańcy Chrząstowic
chętnie spacerują, jeżdżą na rolkach i rowerach. Natomiast woda w przepływających przez Chrząstowice rzekach Ptaszkówce i Chrząstawie (Jemielnicy) nie stanowi zagrożenia dla żywych organizmów (pod katem badanych wskaźników).
Agnieszka Wojciechowska
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TAK MINĄŁ ROK SZKOLNY W PSP CHRZĄSTOWICE
Wydaje się, że niedawno świętowaliśmy
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/18, a tu już
pora go podsumować.
Szkoła to nie tylko nauka w salach lekcyjnych.
W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w wielu
formach zajęć pozaszkolnych. Klasy V i VI wzięły
udział w lekcji w Muzeum Ziemi Opolskiej poznając
800-letnią historię Opola. Przy okazji mogliśmy włożyć
zbroje, hełmy i wymachiwać mieczami. Mieliśmy okazję uczestniczyć w próbie generalnej orkiestry symfonicznej w Filharmonii Opolskiej. Część uczniów
wyjeżdżała na lekcje biblioteczne w bibliotece austriackiej. Klasa III i VII świetnie bawiły się na lekcji muzyki w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Realizując
projekt „Sekrety Nauki” uczniowie zwiedzili Muzeum
Paleontologii w Krasiejowie. Trzecioklasiści wzięli
udział w warsztatach „Majsterkowo” w opolskiej Castoramie. Wiele razy wyjeżdżaliśmy do kina i teatru.
Klasy IV-VI poznały życie i twórczość Eichendorffa
zwiedzając muzeum w Łubowicach i przylegający do
niego park. Organizowaliśmy Dzień Seniora i adwentowe spotkanie z Rodzicami. W kwietniu br. gościliśmy
w szkole Wicewojewodę Violettę Porowską na ciekawej lekcji patriotyczno-historycznej. Podczas spotkania
przybliżyła uczniom zagadnienia historyczne i narodowe związane z ważnymi dla naszej Ojczyzny symbolami i datami - obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej i rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Kwiecień to miesiąc bogaty w różne wydarzenia: wyjazd na Festiwal Eksperymentów organizowany przez
RZPWE – kl. II i III, wyjazd do Opola na łyżwy w ramach programu „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, którego beneficjentem jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, do archiwum opolskiego - kl. III. W
ramach akcji „Posadź drzewo wolności w 100-lecie
niepodległości” razem z Wójtem Gminy - Florianem
Cieciorem oraz Wicestarostą Powiatu Opolskiego -

SUKCES
MŁODEGO WALTORNISTY
W dniach 15-17
czerwca br. w Katowicach odbyła się IV Akademia Młodego Waltornisty i II Ogólnopolski
Konkurs Młody Waltornista. Dyplom Laureata I
NAGRODY w I kategorii
wiekowej otrzymał Mateusz Klimek z I klasy mgr
Piotra Wczaska PSM I i II
st. im. Fryderyka Chopina
w Opolu. Mateusz zdobył
również II miejsce na Regionalnym Konkursie Waltorniowym, który odbył się 1 czerwca br. w Strzelcach
Opolskich. Mateusz jest uczniem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chrząstowicach, gdzie od września
będzie uczęszczał do czwartej klasy.
nad. Iwona i Adam Klimek

Krzysztofem Wysdakiem, upamiętniliśmy 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości przez posadzenie w parku Pirschhutte w Chrząstowicach trzech
drzew. W maju uczniowie klas I-III zwiedzili gród
rycerski w Byczynie, kl. IV obejrzała zbiory w izbie
muzealnej w ramach obchodów 40-lecia Regionalnej
Izby Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu. Nasi
uczniowie recytowali poezję niemiecką w konkursie
recytatorskim „Der Kleine Dichter”. Maj to również
festyn rodzinny „Mama, Tata i ja”, czyli wspólna zabawa i poczęstunek, w trakcie którego, nasze absolwentki
realizowały projekt „Sportowe dzieciaki”. Klasy IVVII uczestniczyły w wycieczce do Pokrzywnej –
Jarnołtówka gdzie bawiły się poznając „zaginione miasto Rosenau”. W czerwcu br. gościliśmy w szkole
zespół regionalny pod kierownictwem p. Adelajdy Pasoń i poznawaliśmy zwyczaje związane z zamążpójściem. 16 i 17 czerwca br. odbyły się w hali sportowej
III Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego
„Czasem zakręceni”, przy których pracowali uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Należy również wspomnieć o ciekawych zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach, w czasie których dzieci bawiły się poznając m.in.
tajniki esperanto i nie tylko. Serdecznie dziękujemy
Paniom Bibliotekarkom. Natomiast w naszej szkolnej
bibliotece odbyło się uroczyste pasowanie uczniów
klasy I na czytelników. Nie sposób wymienić wszystkich zajęć pozaszkolnych, bo było ich bardzo dużo.
Odnosiliśmy również sukcesy w konkursach
przedmiotowych. I tak, uczennica klasy IV, Emily,
została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego dla szkół podstawowych, a uczennica
klasy VII – Basia zdobyła tytuł laureata Diecezjalnego
Konkursu Wiedzy Religijnej – Żak 2018.
We wszystkich działaniach wspierają nas
Rodzice naszych uczniów, za co gorąco im dziękujemy.
nad. PSP Chrząstowice

DZIEJE SIĘ W LĘDZINACH
W Lędzinach dużo się dzieje. 26 maja br.
zorganizowaliśmy wycieczkę do Mosznej. Brało
w niej udział 50 osób. Zwiedziliśmy zamek, oranżerię
i park. Odwiedziliśmy też Olbrachcice, Solec oraz
Lasek Prudnicki. 27 maja br. mamy z Lędzin spotkały
się w świetlicy przy kawie, cieście oraz lampce szampana. Każda z mam otrzymała kwiatek. Z kolei
9 czerwca br. świętowaliśmy Dzień Dziecka. Były gry,
zabawy, poczęstunek oraz dużo nagród. Mimo złej
pogody, bo zastał nas deszcz i burza, dzieci wracały do
domu z uśmiechem na twarzy. Środki na to wydarzenie zdobyliśmy w ramach projektu.
Irena Gondro
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SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW

Po bardzo dobrych eliminacjach, uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
awansowali do Mistrzostw Opolskiego Powiatu Ziemskiego w Minipiłce Nożnej. 19 kwietnia br. w Popielowie na ich drodze do mistrzowskiego tytułu stanęły
oprócz gospodarzy, reprezentacje szkół z Ozimka
i Dobrzenia Wielkiego. W swoim pierwszym spotkaniu
nasi uczniowie po bramce Maximiliana Michenia zremisowali 1:1 z SP nr 3 w Ozimku. W najbardziej emocjonującym meczu przeciw drużynie PSP Popielów,
pomimo naszego dwubramkowego prowadzenia, rywale zdołali doprowadzić do remisu. Dopiero w ostatniej
minucie spotkania nasi zawodnicy przechylili szalę
zwycięstwa na swoją korzyść wygrywając 4:3
(Maximilian Micheń 3, Patrick Lipok 1). Wyniki pozostałych meczów sprawiły, że w ostatniej potyczce, do
końcowego triumfu potrzebna była wygrana z aktualnym liderem tabeli, reprezentacją PSP w Dobrzeniu
Wielkim. Olbrzymia determinacja, znakomita skuteczność w pierwszej połowie i cztery strzelone bramki
(Maximilian Micheń 3, Patrick Lipok 1) spowodowały,
że tytuł mistrza powędrował w ręce naszych uczniów,
dając jednocześnie przepustkę do reprezentowania
naszego powiatu na szczeblu wojewódzkim.
W półfinale wojewódzkim rozegranym
w Oleśnie, młodzi piłkarze z Chrząstowic musieli
uznać wyższość swoich rówieśników z miejskich szkół
ulegając kolejno PSP nr 2 w Oleśnie 2:3 (Maximilian
Micheń 2), PSP nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu 1:4
(Maximilian Micheń) i PSP nr 5 w Krapkowicach 1:6
(Patrick Lipok).
W tegorocznych zawodach drużyna PSP
w Chrząstowicach występowała w składzie: Kondziela
Dawid, Drapczyński Florian, Micheń Maximilian,
Lipok Patrick, Talaga Michał, Kaczmarczyk Tomasz,
Staś Paweł, Kiel Mateusz, Lier Tomasz, Labisz
Łukasz, Walrat Mateusz.

15 maja br. w Opolu odbył się finał powiatowy
w lekkoatletyce. Gminę Chrząstowice reprezentowała
19-osobowa grupa zawodników i zawodniczek. Program zawodów obejmował szereg dyscyplin biegowych, jak i konkurencji technicznych. W biegu na 100
metrów bardzo dobrze spisali się Michał Woszko, zajmując trzecie miejsce w finale i Wiktoria Waluś, awansując do finału. Na dystansie 500 i 600 metrów drugie
miejsca zdobyli odpowiednio Patrick Lipok i Agata
Gowarzewska w rywalizacji szkół podstawowych,
a Agnieszka Regiec piąte miejsce w biegu na 600 metrów szkół gimnazjalnych. W pchnięciu kulą najmłodsi zawodnicy w stawce Rafał Halek i Adam Mokwiński
zajęli czwarte i piąte miejsce. Natomiast w rzucie piłeczką palantową na najwyższym stopniu podium stanęła Joanna Hellbach. Należy również wyróżnić Annę
Tomasiak, Katarzynę Patoła, Adriana Cebulę, Kamila
Czupalę, Aleksandra Micheń, Piotra Walecko, Mateusza Schmidt, Damiana Niesłony, Martę Walrat, Elisę
Cygan i Agnieszkę Regiec za wysokie miejsca, wyjątkowe zaangażowanie i wolę walki.

13 czerwca br., przy rzęsiście padającym
deszczu, odbył się finał Wojewódzkich Igrzyska LZS
Szkół Wiejskich 2018. Naszą gminę reprezentowali:
Agata Gowarzewska, Wiktoria Neubert, Joanna
Hellbach, Kinga Kurzeja, Kamil Czupala, Dawid Sowa, Adam Mokwiński, Wanessa Cebula, Julia Elis
i Aleksander Micheń. Zawodnicy z dużym zaangażowaniem podeszli do zawodów walcząc o każdy metr
bieżni i centymetr w dyscyplinach technicznych.
Co prawda nikomu nie udało się stanąć na podium zawodów, ale miejsca piąte Joanny Hellbach, Wiktorii
Neubert, Wanessy Cebuli i szóste Kamila Czupali
w finale wojewódzkim należy uznać za sukces.
Gratulujemy naszym uczniom wspaniałych
osiągnięć i życzymy powodzenia w przyszłorocznych
rozgrywkach.
nad. Tomasz Gawlas oraz PSP Chrząstowice

NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA
Uczniowie klas trzecich gimnazjum w ostatnich
trzech miesiącach roku szkolnego uczestniczyli w zajęciach matematycznych w ramach projektu unijnego
Odkrywcy Sekretów Nauki: „Eksperymentowanie
przez konstruowanie”. Eksperymenty matematyczne
polegały na odkrywaniu nowych twierdzeń, używając
jako narzędzia eksperymentu przyborów geometrycznych. Bazą do wszystkich doświadczeń były konstrukcje klasyczne. Dzięki tym zajęciom gimnazjaliści mogli
sprawdzić się w roli odkrywców i zrozumieć, że jest

jeszcze wiele do odkrycia.
Z kolei w dniach 21-25.05 br gimnazjaliści
przebywali na zielonej szkole nad morzem. Wyjazd ten
dostarczył wielu wrażeń i emocji, ze względu na niezwykle bogaty program. Pobyt ten był z pewnością
wielką lekcją historii, geografii, biologii i także ostatnim, wspólnym wypadem gimnazjalistów w takim
składzie. Mamy nadzieję, że zielona szkoła w Jastrzębiej Górze na długo pozostanie w pamięci naszych
uczniów.
Bożena Koksa
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Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Dębskiej Kuźni od kilku lat działa Klub Odkrywców
Niemieckiego, którego członkowie w ciekawy i aktywny sposób rozwijają swoje umiejętności językowe.

W tym roku zmieniliśmy nieco jego formułę
i postanowiliśmy bawić się niemieckim w czasie
wieczornych i nocnych spotkań, by nie ograniczały nas
dzwonki i odjazdy autobusów. W ten sposób wpadliśmy na pomysł przeprowadzenia serii projektów pod
hasłem „Baśniowe wieczory i noce”, w czasie których
mogliśmy rozwijać uczniowskie umiejętności komunikacyjne w języku niemieckim i poznawać ciekawych
bohaterów legend i baśni, przygotowywać prace plastyczne, utrwalając nowopoznane słownictwo i pobawić się kulinarnie. W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy kilka wieczornych i nocnych spotkań z bohaterami baśni i legend. Gościliśmy np. kota w butach,
z którym tworzyliśmy wielki plakat, przedstawiający
jego przygody i przygotowaliśmy przyjęcie pełne pyszności dla młodej pary, św. Marcina, z którym piekliśmy
rogale i pomagaliśmy potrzebującym, Jasia i Małgosię,
z którymi piekliśmy pierniczki i tworzyliśmy małe
aniołki oraz Jeża i Zająca, z którymi zmierzyliśmy się
w konkurencjach sportowych. Czytaliśmy też bajki,
odgrywaliśmy scenki, tworzyliśmy prace plastyczne,
poznawaliśmy historię i kulturę naszego regionu, bawiliśmy się na wszelkie możliwe sposoby językiem
niemieckim i rozwijaliśmy nasze zdolności kulinarne,
przygotowując różne smaczne dania.
Uczniowie naszej szkoły uwielbiają spotkania
Klubu i jeszcze przed zakończeniem jednego pytają już
o tematykę następnego, nie mogąc się go doczekać.
Praca w klubie przynosi dobre efekty. Uczniowie lubią
język niemiecki, interesują się kulturą krajów niemieckojęzycznych i z wielkim zaangażowaniem starają się
wypowiadać w języku niemieckim, bo w czasie naszych spotkań mówimy tylko po niemiecku, bardzo
dużo się uczymy i dobrze się razem bawimy.
W czerwcu br. mieliśmy niezwykłego gościa.
Jan Veldscholten ukończył w Niemczech studia języka
angielskiego i historii i za pośrednictwem Instytutu
Goethego odbywał u nas staż. Zapewnił uczniom możliwość żywego kontaktu z językiem niemieckim
i angielskim, brał udział w lekcjach, uczył się od nas,
a my od niego. Oprócz lekcji bardzo podobały mu się
różne przedsięwzięcia, zorganizowane w naszej szkole.
Miał okazję wziąć udział wraz z Klubem Odkrywców

Niemieckiego w rowerowej wycieczce nad Jeziora Turawskie i w spotkaniu z Panią Marią Kwiecińską, która
opowiadała o dziejach Dębskiej Kuźni, a zaraz potem
w podchodach trasą ciekawych miejsc w Dębskiej Kuźni oraz wraz z kl. 6 i 2b w krajoznawczej wycieczce do
Opola i tam pomagać uczniom w rozwiązywaniu zadań, dotyczących Opola. Wspólnie przeprowadziliśmy
projekt, który polegał na stworzeniu plakatu o jednym
z krajów, biorących udział w Mistrzostwach Świata.
Nagrodę – bilety do kina - wygrały uczennice klasy 5 –
Aurelia Niesłony i Monika Strach.

Choć przygotowany jest raczej do pracy ze
starszymi dziećmi, bardzo podobały mu się zajęcia
z przedszkolakami, z którymi przygotowywał sałatkę
owocową. Ta wizyta była dla nas bardzo ciekawym
doświadczeniem, bo mieliśmy okazję dużo się nauczyć,
mówić wyłącznie w języku niemieckim i angielskim,
a przy tym świetnie się bawić.
W roku szkolnym
2017/2018 możemy i chcemy
pochwalić się wielkim sukcesem. Aż czworo uczniów
ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni:
Dominik Buhl, Maximilian
Juraschek, Anna Skolny
i Marcin Niesłony uzyskało
tytuł laureata WojewódzkieMax, Ania
go
Konkursu
Języka
i Dominik
Niemieckiego. Dominikowi
udało się to po raz trzeci,
Maxowi po raz drugi, a Ani i
Marcinowi po raz pierwszy.
Wszyscy otrzymali nagrody
z Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim oraz z rąk
Opolskiego Kuratora Oświaty, a Dominik, który zajął
wysoką lokatę na liście laureatów wyjechał w nagrodę
na wycieczkę do Wiednia.
Nasi uczniowie mogą
więc potwierdzić, że warto
Marcin
się uczyć i obiecują, że
w przyszłym roku znów zawalczą o zaszczytny tytuł
laureata, a my, bardzo z nich dumni, trzymamy za nich
kciuki i życzymy im kolejnych wielkich sukcesów.
Anna Buhl, Barbara Bartek
Nauczyciele germaniści z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
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WIEŚCI Z PSP W DĘBIU

8 czerwca uczniowie klas IV-VII Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Dębiu wzięli udział w XXIV Biegu Olimpijskim im.
Zdzisława Zielonki w Jędrzejowie k. Grodkowa. Bieg
został zorganizowany przez Klub Olimpijczyka
„Znicz”,
który
działa
przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie od wielu lat
i krzewi wśród uczniów ideę olimpizmu. Uroczystość
rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej
przez uczniów z Jędrzejowa. Oprócz młodzieży
z Dębia na boisku zgromadzili się uczniowie z Grodkowa, Wawrzyszowa (Dolnośląskie) i Lewina Brzeskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także polscy olimpijczycy: lekkoatleta Jan Cych, wioślarka Aleksandra
Kaczyńska-Błoch oraz bokser Wojciech Stanisław
Bartnik. Po zakończeniu części artystycznej odbyła się
ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego przez jednego z uczniów szkoły w Jędrzejowie. W momencie odpalenia znicza olimpijskiego w niebo uniosły się gołębie symbolizujące ideę pokoju i przyjaźni. Na starcie
stanęło około 600 uczniów. Trasa biegu liczy 2 kilometry, wszyscy młodzi biegacze ukończyli bieg z uśmiechem na twarzy. Po powrocie na metę wszyscy uczestnicy mogli liczyć na pamiątkowy medal, a nieoficjalnym zwycięzcą został nasz uczeń - Łukasz Ciecior.
Izabela Cichoń, uczennica kl. V, została
laureatką VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Mniejszości Niemieckiej. W nagrodę została zaproszona do Parku Narodowego Szwajcarii Saksońskiej
i Königstein w Saksonii. Druga przedstawicielka naszej
szkoły, Amelia Golas z kl. IV również uplasowała się
bardzo wysoko, a do znalezienia się w gronie laureatów
zabrakło jej jedynie dwóch punktów. Uczestnikom,
opiekunkom - Joannie Janik i Dorocie Daniel oraz
rodzicom serdecznie gratulujemy!
28 maja br. w Opolu odbyło się uroczyste
wręczenie nagród dla laureatów finału Wojewódzkiego
Konkursu Języka Niemieckiego. Spośród uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu taką nagrodę odebrał Marcin Lyra,
który wraz ze swoją opiekunką, panią Marzena Misz,
oraz mamą odebrali gratulacje z rąk opolskiego kuratora oświaty Michała Sieka. Jesteśmy ogromnie dumni
i życzymy dalszych sukcesów!
Uczniowie z wszystkich szkół na trerenie
gminy, którzy przeszli eliminacje szkolne, 24 maja br.
spotkali się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu na II Gminnym

Konkursie Recytatorskim w języku niemieckim dla
klas I-III "Der kleine Dichter". Zaproszone jury w składzie: Joanna Waleska - biblioteka austriacka, Andrea
Zachoń - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz
ks. dr Marek Dziony - Centralna Biblioteka im. Josepha
Eichendorffa w Opolu miało niemały orzech do zgryzienia, ponieważ poziom uczestników był na prawdę
wysoki.
Wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce - Magdalena Joszko kl. I
II miejsce - Maria Bartek, kl. II, Wanessa Kurek, kl. III
i Wojciech Bac, kl. II
III miejsce - Wiktoria Piontek, kl. III i Aleksander Lipok, kl. III.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zdobywczyni pierwszego
miejsca zaprezentowała wiersz w języku niemieckim
autorstwa naszej nauczycielki pani Marzena Misz,
która jest główną organizatorką konkursu.
Od 9 kwietnia br. gościliśmy dwie studentki
z młodzieżowej organizacji AIESEC. Greta Bracchi
pochodząca z Somaglii we Włoszech i Beksulu Alpysbaeva, która przyjechała do nas z Kazachstanu pomagały naszym nauczycielom podczas lekcji języka
niemieckiego i angielskiego. Podczas wielu wspólnych
przedsięwzięć uczniowie tej szkoły musieli porozumiewać się z naszymi gośćmi tylko we wspomnianych
językach, co na pewno przyniosło wiele korzyści.
Dziewczyny szybko stały się ulubienicami swych
podopiecznych i już zapowiedziały, że pozostaną
w stałym kontakcie.
Po raz drugi nasi uczniowie pisali listy do
dzieci z Certaldo w Toskanii. Tym razem w projekcie
wzięli udział uczniowie z klas IV i V. Jest to doskonała
okazja do ćwiczenia komunikacji w języku angielskim.
Dyrektor PSP w Dębiu, Bożena Styrczewska oraz pani Marzena Misz zostały zaproszone do
poprowadzenia w Warszawie seminaryjnych warsztatów zorganizowanych przez Goethe-Institut razem
z Institut Francais i Instytutem Cervantesa. Konferencja
była poświęcona językom obcym i nauczaniu dwujęzycznemu w polskich szkołach w ramach reformy edukacji, powszechności oraz podniesieniu jakości nauczania języków obcych w szkołach (w szczególności drugich języków obcych), a także ich przydatności w życiu
codziennym i zawodowym. W panelu zasiedli eksperci
i przedstawiciele świata biznesu. Konferencję uświetniła obecność ambasadorów Niemiec, Francji i Hiszpanii.
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SPORTOWO I KREATYWNIE
W tym roku Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” działa dwutorowo – sportowo i kreatywnie.
Sportowo
Zajęcia sportowe, a konkretnie badminton,
rozpoczęliśmy w marcu i będą one trwały aż do końca
roku. Dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Gminy
Chrząstowice można trenować 3 razy w tygodniu.
W lipcu i sierpniu będą to poniedziałki, środy i piątki,
od godziny 19.00 do 21.00. Od września zmienimy
trochę harmonogram ze względu na napięty grafik
wynajmu hali.
Raz w tygodniu są zajęcia z trenerem – oddzielnie trenują dorośli, oddzielnie – dzieci. Jeśli takie pojęcia jak: serwis backhandowy krótki i długi, netshot
forehand, netshot backhand, lob forehand, lob
backhand są Ci zupełnie obce – zapraszamy. Przyjdź,
zobacz o co chodzi. Jest szansa nauczyć się grać
w badmintona czy podszkolić swoje umiejętności. Jeśli
masz tylko ochotę po prostu sobie pograć z fajną ekipą
ludzi – również zapraszamy do Hali Sportowej
w Chrząstowicach !!!
Kreatywnie
Pod hasłem „Wzmocnij
siebie i uwierz w swoje możliwości” kryje się cały projekt rozwijania siebie na wszelkie możliwe sposoby. Również w tym przypadku,
dzięki środkom Gminy Chrząstowice byliśmy w stanie zaoferować
mieszkańcom naszej gminy ciekawe, naszym zdaniem, spotkania.
W marcu odbywały się zajęcia witrażu. Zrobiliśmy ich
kilka co można zobaczyć na zdjęciach. Natomiast na
przełomie kwietnia i maja odbyło się 7 spotkań z podnoszenia samooceny. Na obu rodzajach zajęć było bardzo interesująco, choć inaczej. Na zajęciach witrażu
trzeba było wykazać się nie małą cierpliwością wycinając fragmenty większego dzieła z kolorowego szkła.

Następnie każdy fragmencik oszlifować, poskładać jak
puzzle w całość, zlutować, zapatynować. Zanim zobaczyliśmy końcowy efekt trochę czasu minęło. Zajęcia
z podnoszenia samooceny wymagały odrobiny wejścia
w głąb siebie, żeby poznać swoje wady i zalety.
Rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas ma prawo czegoś nie wiedzieć, mieć zły dzień, czegoś nie chcieć czy
nie potrafić. Niby takie oczywiste ale na co dzień różnie to wygląda. Były elementy treningu asertywności,
komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji a na
koniec spotkanie ze stylistką.
A teraz rozwijamy kreatywność u dzieci 2-4
letnich. Spotkania odbywają się w soboty w Klubie
Samorządowym w Chrząstowicach. Dzieci i mamy
(głównie, choć tatusiowie też są mile widziani) świetnie sią bawią robiąc różne rzeczy – trochę eksperymentów, trochę malowania, śpiewania, biegania i dużo
śmiechu. Zajęcia zaczniemy znów w sierpniu po
wakacyjnej przerwie.

Na oba projekty otrzymaliśmy dotację z gminy
Chrząstowice w ramach ogłoszonych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych.
Wszystkie informacje o naszych działaniach
można zobaczyć na naszym profilu na facebooku
https://www.facebook.com/przyszlosc.chrzastowic, na
który serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Strzelec

FESTYN W CHRZĄSTOWICKIEJ OCHRONCE
25 czerwca br. w chrząstowickiej Ochronce odbył się
tzw. Festyn Ochronkowy dla
dzieci i ich najbliższych z okazji
zakończenia roku przedszkolnego. Główną atrakcją dla dzieci
były trzy różnej wielkości dmuchańce, a także możliwość zobaczenia i poznania „od środka”
radiowozu policyjnego oraz
wozu strażackiego. Nie zabrakło
również słodkiego poczęstunku
przygotowanego przez rodziców
oraz sałatek i kiełbasek z grilla.
W trakcie festynu odbyła się dodatkowo część
artystyczna wykonana przez dzieci kończące w tym
roku przedszkole, a także dzieci młodsze, które żegnały
starszaków. Rodzice natomiast podziękowali Siostrom
Służebniczkom
za
ich
wkład
i poświęcenie
w wychowanie „ochronkowych” dzieci.

26 czerwca br. w kościele w Chrząstowicach
mszę odprawił biskup Antoni Długosz – znany
z telewizyjnego katolickiego programu dla dzieci
„Ziarno” oraz rewelacyjnego kontaktu z dziećmi.
W trakcie Mszy św. w której uczestniczyło wiele
dzieci, także spoza Ochronki, biskup wygłosił kazanie,
a także śpiewał piosenki i tańczył wraz z dziećmi.
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WITAMY LATO NA WESOŁO
Czerwiec to miesiąc, w którym najczęściej
odbywają się przeróżne festyny i spotkania na świeżym
powietrzu. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Dębskiej Kuźni, 9 czerwca br., miała miejsce piąta
edycja festynu rekreacyjno-sportowego organizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na
rodzinę”. Celem imprezy jest integracja społeczności
szkolnej i środowiska lokalnego, kształtowanie nawyku
aktywnego wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu
życia, działań profilaktyki uniwersalnej oraz wspieranie
wartości rodzinnych. Szeroki program festynu gwarantował wspaniałą zabawę dla całej społeczności szkolnej. Niewątpliwą atrakcją był konkurs z nagrodami pt.
„Spacer sensoryczny’’. Można było też pooglądać
i przetestować jazdę na Czoperze pod opieką Pana
Łukasza Śmiechowskiego. Była też zumba. Koordynator wydarzenia, Violetta Harc-Framesson wraz ze
współorganizatorami: Barbarą Paczkowską, Dominiką
Kędziorą, Renatą Rambau-Swatko oraz Jackiem
Milewskim, dziękują wszystkim uczestnikom za udział,
a wójtowi Florianowi Cieciorowi i Barbarze Gawreckiej za propagowanie działań profilaktycznych
w naszej gminie oraz wsparcie dla powyższych poczynań.

23 czerwca 2018 r. na plac rekreacyjnosportowy w Niwkach zaprosiła sołtys Teresa Pasoń
wraz z radą sołecką. Były występny artystyczne,
bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne oraz wiele
atrakcji dla małych i dużych: zjeżdżalnie, dmuchane
kule, czy wata cukrowa. Wystąpiły zespoły „Jestem”
z Olesna oraz „Szydłowianki”, a na zakończenie odbyła
się zabawa taneczna z zespołem Paradox Band.

Tydzień później, 30 czerwca br., festyn rodzinny
z okazji rozpoczęcia wakacji odbył się w Dąbrowicach.
Jego organizatorem było miejscowe koło DFK. Było
ognisko, słodki poczęstunek, a wieczorem zabawa
taneczna.

Violetta Harc-Framesson, Teresa Pasoń, Anna Adamiec-Golas

POWRÓT DO KORZENI
skiej Kuźni. Tam obejrzeliśmy pięknie wyeksponowane maszyny i sprzęt rolniczy, kuźnię oraz przeróżne
sprzęty gospodarstwa domowego i urządzenia domu na
przestrzeni 100 lat. Jest to urokliwe miejsce oddalone
od zgiełku samochodów, rozciąga się tam panorama łąk
i pól w dorzeczu Ptaszkówki i Jemielnicy, na ścianie
świercowego lasu. Państwu Sylwii i Brunonowi Finkom dziękujemy za serdeczne i gościnne przyjęcie.

7 lipca br. spędziliśmy miłe chwile uczestnicząc
w wycieczce rowerowej szlakiem kapliczek w gminie
Chrząstowice pod hasłem „Rückkehr zu den Wurzeln” (Powrót do korzeni). Tym razem poznawaliśmy
historię krzyży przydrożnych i kapliczek w Dębskiej
Kuźni i w Chrząstowicach. W odkrywaniu lokalnej
historii wspomagał nas swoją wiedzą pan Józef Ledwoch oraz wójt Florian Ciecior, który wraz z żoną brał
udział w wycieczce, a potem w oficjalnym otwarciu
rodzinnego muzeum „Heimatperle bei Bruno” w Dęb-

Maria Kwiecińska, Przewodnicząca DFK Dembiohammer
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NASI JUBILACI
W minionym kwartale 90-tą rocznicę urodzin obchodzili: pani Anna Kajstura z Chrząstowic, pan Piotr
Stępień z Suchego Boru oraz pan Alfons Czech z Dańca. Wójt Gminy Chrząstowice odwiedził z tej okazji Jubilatów
z kwiatami i życzeniami. Jubilatom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

P. Anna Kajstura

P. Piotr Stępień

P. Alfons Czech

SUKCES DUETU Z DĘBSKIEJ KUŹNI

Otrzymaniem wyróżnienia, zakończył się występ
duetu – Marii Mika i Anny Smolczyk z Dębskiej Kuźni
w Koszęcinie 8 czerwca - gdzie odbył się finał XXV
Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Nasze Panie zdecydowały się
na udział w przeglądzie za namową etnomuzykologa,
Pani Iwony Wylęgały, która w ubiegłym roku nagrywała ich śpiewanie. Zgłosiłam Panią Annę i Marię
razem z zespołem „Gryfne dziołski” do eliminacji rejonowych „Śląskiego Śpiewania”. Eliminacje odbyły się
19 kwietnia w Łubnianach. Decyzją jury duet z Dębskiej Kuźni zakwalifikował się do finału. Po występie
w Łubnianach jeden z jurorów – muzykolog z Uniwersytetu Opolskiego Mariusz Pucia, zaprosił panią Marię
(u nas znaną jako Maruśka) oraz panią Ankę na spotkanie ze studentami i profesorem muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbyło się w drewnianym kościółku na terenie skansenu w Bierkowicach.
Pomimo wielu obaw i dużej tremy, było miło (na prośbę pań pojechałam z nimi), studenci oraz pan profesor
zadawali pytania dotyczące zbioru pieśni zebranych
przez panie, ich zainteresowań i historii naszej wsi.
Zarówno studenci jak i ich profesor – opiekun byli zdumieni, że rozumieją co panie śpiewają. Nas z kolei zdumiało ich zdumienie, nie wiem czego się spodziewali
bo tego nie sprecyzowali. Wyjaśniłam, że w tekstach
naszych pieśniczek są czechizmy i germanizmy, ale
głównie są to słowa polskie. Spodziewano się więcej
prawdopodobnie germanizmów, bo pytano także
o tablice z dwujęzycznymi nazwami miejscowości.
Z panem doktorem Pucią staraliśmy się objaśnić

studentom bogatą historię naszej części Śląska. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.
Finał „Śląskiego Śpiewania” odbywa się na
zamku w Koszęcinie – siedzibie zespołu „Śląsk”.
Zespół jest głównym organizatorem przeglądu i głównym fundatorem nagród. W eliminacjach rejonowych
brało udział 6,5 tyś. osób - solistów, duetów, zespołów
wokalnych, zespołów wokalno-tanecznych, w przedziale wiekowym od przedszkola po seniorów. Do finału zakwalifikowało się łącznie 650 osób i to była już
duża wygrana. Spośród nich wyłoniono najlepsze zespoły, solistów, duety i wśród nich znalazły się nasze
skromne panie Maruśka i Anka. Piszę skromne, bo tym
się wyróżniały wśród tłumu innych wykonawców.
Wystąpiły w naszych opolskich ciemnych strojach
ludowych, które na tle kolorowych i bogatych w hafty,
korale, korony, wianki strojów górnośląskich prezentują się bardzo skromnie. Są za to autentyczne, bez cepeliady, czyli wianków lub koron ze sztucznych kwiatów
i koralików, w które u nas nigdy dziewczyny się nie
stroiły, a już na pewno nie „przystoją” dostojnym,
w słusznym wieku paniom. Cała impreza jest ogromnym przeżyciem, jest to wielkie święto śląskiej pieśni.
Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bo wszystkie występy były na wysokim poziomie. Urzekały zwłaszcza
dzieci, które z wielkim przejęciem, ale i swobodą występowały. Było sporo młodzieży, dla której widać
śpiew gwarowych pieśni nie jest obciachem ani siarą.
Większość zespołów i solistów wzoruje się na repertuarze zespołu „Śląsk”, natomiast pieśniczki zaśpiewane
przez nasze panie i innych finalistów z Łubnian reprezentujących Śląsk Opolski są oryginalne, mniej znane i
dlatego przykuły uwagę jurorów. Panie zaśpiewały trzy
pieśni „Za tą nasą stódołą”, „Wianć joł w polu
młynołrza” i „Póćcie druhnicki”, nieznane zupełnie
zarówno jurorom jak i innym uczestnikom przeglądu.
Są to pieśni śpiewane niegdyś przez ołmy, matki, ciotki
pani Maruśki i pani Anki, która zresztą wywodzi się
z muzykalnej rodziny Nowaków. Śpiewają od dziecka
i dopiero teraz ktoś to docenił. Ale, lepiej późno niż
wcale. Naszym paniom serdecznie gratuluję i sądzę, że
wyrażam odczucia wszystkich, którzy je znają pisząc Jesteśmy z Was dumni!
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TANECZNE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY

III Taneczne Mistrzostwa Województwa
Opolskiego „Czasem Zakręceni” odbyły się w hali
sportowej w Chrząstowicach w dniach 16-17 czerwca
2018 br. Pierwszego dnia turnieju podziwialiśmy
formacje taneczne, które rywalizowały w dwóch poziomach zaawansowania – hobby i passion dance. W sumie przez chrząstowicką scenę przewinęło się 1100
młodych tancerzy. Drugiego dnia parkiet należał do
solistów i mini formacji. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się 350 osób. Na niezwykłe widowisko złożyły się:
kolorowe stroje, skoczna muzyka, różnorodne układy
taneczne i wykorzystywane podczas nich rekwizyty.
W turnieju prezentowały się zespoły ludowe,
tańca nowoczesnego oraz współczesnego działających
na terenie województwa opolskiego, zarówno tancerze
zrzeszeni w ogólnopolskich organizacjach tanecznych,
jak również zespoły początkujące.
Soliści, duety oraz mini formacje w każdej
kategorii wiekowej i tanecznej przybyły do naszych
Chrząstowic z różnych zakątków naszego kraju. Gościliśmy reprezentantów Jastrzębia Zdrój, Żor, Rzeszowa,
Poznania oraz oczywiście naszego województwa. Ich
zmagania obserwowało i oceniało jury w składzie: Aneta Mazur (Wrocław), Katarzyna Ostynowicz (Zielona
Góra), Katarzyna Prais-Gulińska (Poznań), Katarzyna
Nocoń (Opole), Ryszard Kozłowski (Wodzisław Śląski), Leszek Cichocki (Warszawa) i Piotr Korpusik
(Olkusz). Imprezę poprowadzili, jak co roku niezastąpieni: Żaneta Plotnik (pierwszy dzień turnieju) oraz
Witold Ostynowicz (drugi dzień turnieju).
Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz medal
za udział w turnieju, na najlepszych czekały puchary,
nagrody finansowe i pamiątkowe statuetki. Podczas
całej imprezy dostępna była ścianka, na tle której
zespoły oraz soliści mogli robić sobie pamiątkowe
zdjęcia i poczuć się jak gwiazdy dużego ekranu. Dzieci
mogły do woli korzystać z dmuchawca, gdzie biletem
wstępu były plastikowe nakrętki, chętni mogli pomalować sobie buzie na specjalnym stoisku, były lody i inne
pyszności.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania
rodzicom dzieci uczęszczających do grup Formacji Tanecznej Hałas w Tarnowie Opolskim i w Chrząstowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach,
Dyrekcji, Radzie Rodziców oraz pracownikom Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, członkom
Stowarzyszenia Kalejdoskop, wolontariuszom ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni z p. Agnieszką
Rosół na czele - wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób zaangażowali się w przygotowanie tego
wydarzenia.
Dziękujemy fundatorom nagród finansowych,
którymi były firmy: Ślusarstwo, Kowalstwo, Resory
Piotr Rogocz z Dębia, Tartak Gierok z Dębskiej Kuźni,
DR Architekt – Dariusz Raut z Dębskiej Kuźni, Auto
Serwis Sebo z Chrząstowic, HA-KO-JA Telefony
komórkowe - Opole Karolinka, ERA S.C Producent
figur dekoracyjnych A. R. Mika z Dębskiej Kuźni,
Gustoria z Dębskiej Kuźni, Firma EuroConsulting Jan
Mateja z Opola oraz MAP Patrycja i Marek Bartylla
z Przywór. Ponadto nagrody ufundowali również METAROL z Tarnowa Opolskiego oraz EKO z Przywór.
III edycję turnieju „Czasem zakręceni” zorganizowało Stowarzyszenie Kalejdoskop wraz z Gminą
Chrząstowice. Patronat nad turniejem objął Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Starosta
Opolski Henryk Lakwa. Patroni medialni: TVP 3
Opole, NTO, Radio Opole, Tygodnik Ziemi Opolskiej,
24opole.pl. Radio Park, Radio Doxa oraz portal
Opowiecie.info. Wydarzenie współfinansowane było
przez Samorząd Województwa Opolskiego.
Wyniki turnieju oraz zdjęcia znajdują się na stronach
internetowych
www.chrzastowice.pl,
www.halasdance.pl oraz na fanpage turnieju na facebooku: www.facebook.com/czasemzakreceni.

Z roku na rok
mistrzostwa odbywające się w
naszej
gminie
zrzeszają
coraz
więcej grup, a
tym samym klubów tanecznych oraz instruktorów tańca działających w
naszym województwie. Jesteśmy bardzo zbudowani
tym, że środowisko to prezentuje wysoki poziom kultury i potrafi niesamowicie dobrze bawić się w atmosferze fair play. Cieszy nas powstanie grupy tanecznej
dorosłych oraz fakt, że grupy oraz tancerze naszej gminy zdobywają sukcesy i promują naszą mają ojczyznę
na wielu festiwalach, turniejach oraz Krajowych Mistrzostwach Polski IDO, zaś startując u siebie na zakończenie sezonu, stawiają kropkę nad „i”.
Anna Kurc, Danuta Kampa
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ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO 2017/2018

Kolejny sezon piłkarski za nami. Zawodnikom,
trenerom, działaczom, wszystkim darczyńcom i kibicom należą się ogromne podziękowania za wspólnie
spędzony czas, wsparcie i pozostawienie wiele zdrowia
na boiskach piłkarskich. W sezonie 2017/2018 grały
trzy zespoły klubu 1. FC Chronstau- Chrząstowice.
Najmłodsza grupa wiekowa 2005 i młodsi pod opieką
trenera Dawida Stascha występowali w lidze młodzika,
w grupie 4 zajęli ósme miejsce z dorobkiem 7 pkt.
Grupa trampkarzy - roczniki 2003-2006, trenera Jarosława Stykały na koniec sezonu zajęła wysokie trzecie
miejsce w 2 lidze trampkarzy z dorobkiem 48 pkt, bilans bramkowy 135- 44. Zespół ten został okrzyknięty
„rycerzami wiosny”, w rundzie wiosennej doznali tylko
jednej porażki (z liderem - zespołem OKS Odra Opole).
Bardzo dobrze zaprezentował się nasz zespół, w którym
występuje wielu perspektywicznych zawodników. Nagrodą był udział w międzynarodowym turnieju Wrocław Trophy, który odbył się w dniach 6-8.07 br. Sezon

2017/2018 zespół seniorów występujący w klasie okręgowej grupa 1, skończył na 5 miejscu, z dorobkiem
42 punktów. Dobra kadra zawodników oraz bardzo
ambitny trener Adam Malik, który jest bardzo chłonny
wiedzy i uczęszcza właśnie na kurs trenerski UEFA A
– to podstawy osiąganych wyników. Dzięki tych kwalifikacjom Malik będzie mógł prowadzić zespoły nawet
w 3 lidze – mam nadzieję, że i my tam zawitamy.
Obiekty sportowe w Chrząstowicach i Dębiu
w sezonie 2017/2018 również przechodzą przemiany.
W Chrząstowicach dobudowano zaplecze, nowe szatnie
piłkarskie, sale konferencyjną, szatnie sędziowska.
Obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.
Boisko w Dębiu zostało gruntownie odnowione, jest
nowa murawa z nawodnieniem, powstają nowe szatnie
piłkarskie - wszystko to dzięki zaangażowaniu Pana
Konrada Wójcika. Od nowego sezonu będzie można
rozgrywać już mecze piłkarskie. W sezonie 2018/2019
klub 1. FC Chronstau – Chrząstowice wystawi do rozgrywek 5 zespołów, w następujących kategoriach wiekowych: młodzicy, trampkarze, juniorzy młodsi, seniorzy oraz rezerwy seniorów. Sezon w klasie okręgowej
zaczynamy w weekend 11/12 sierpnia. Drużyna rezerw
rozpocznie sezon 19 sierpnia, a drużyny młodzieżowe
od 1 września. Zapraszamy wszystkich do wspólnego
kibicowania i zaangażowania się w życie piłkarskie
w Gminie Chrząstowice.

W 2018 r. 1 FC. Chronstau-Chrząstowice realizuje zadanie publiczne pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej”, na które klub otrzymał 41.000,00 zł dotacji
udzielonej przez gminę Chrząstowice w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.
Wojciech Król

UNIA RASZOWA-DANIEC WYWALCZYŁA AWANS

17 czerwca br. na długo zostanie w pamięci
zawodników i kibiców drużyny Unia RaszowaDaniec. Po meczu z Unią Fiorentiną Nakło, Unia
awansowała do piłkarskiej klasy A. Po raz pierwszy
w historii klubu! Składamy serdeczne gratulacje
i życzymy powodzenia!
Ludowy Zespół Sportowy Unia RaszowaDaniec realizuje w 2018 r. zadanie pn. „Uczestnictwo
w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży”, na które otrzymała dotację z budżetu gminy
Chrząstowice w wysokości 14.000,00 zł
Anna Kurc
WYDAWCA: Ur ząd Gminy Chr ząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, e-mail;
ug@chrzastowice.pl, www.chrzastowice.pl
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Anna Kur c - redaktor naczelna, Brygida Dulęba, Florian Ciecior, Małgorzata Jagos, Jan
Jakuczek, Elżbieta Kaliszan, Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, Grażyna Fila, Daria Pawlak, Wiesław Mastalerz, Małgorzata
Strzelec, Barbara Szczęsny, Wojciech Król, Agnieszka Król, Adelajda Pasoń, Danuta Kampa, Irena Gondro, Maria Kwiecińska, OPS w Chrząstowicach, LGD Kraina Dinozaurów, Iwona i Adam Klimek, pracownicy placówek oświatowych
REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Kur c
ZDJĘCIA: autor zy tekstów, pr acownicy placówek oświatowych, ar chiwum, EVENT SQUAD
DRUK: Wydawnictwo Alia-Media, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, tel. 609547182. Nakład 1600 sztuk.

