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Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar
Wójta Gminy Chrząstowice odbył się po raz
trzydziesty pierwszy. W niedzielę, 17 kwietnia do
Dębia zjechali kolarze z całej Polski. Rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach: junior młodszy,
młodzik, junior oraz U-23. Ostatnia kategoria
czyli zawodnicy w wieku do 23 lat walczyli
o Puchar Polski. Wydarzenie swą obecnością
zaszczycił brązowy medalista olimpijski w kolarstwie oraz dwukrotny medalista torowych
mistrzostw świata - Benedykt Kocot oraz mistrz
kolarski paraolimpiady w Pekinie, Andrzej Zając.
Wydarzeniu towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice.
Odbył się także wyścig młodzieży szkolnej,
wyścig przedszkolaków oraz wyścig VIP-ów.
Wyścig rozpoczął się o godz. 11.00 startem zawodników kategorii Junior Młodszy. Mieli oni do
pokonania 4 okrążenia po 13, 5 km (54 km). W tej
kategorii triumfował Maciej Borkowski (MGLKS
OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN). Juniorzy przeje-

chali 81 km ( 6 okrążeń po 13,5 km). Najlepszy
był Filip Maciejuk (KS POGOŃ MOSTOSTAL
PUŁAWY). Najmniejszy dystans mieli do pokonania zawodnicy kategorii Młodzik – 27 km
(2 okrążenia), największy – zawodnicy kategorii
U-23, którzy w sumie przejechali 104 km. W kategorii Młodzik zwyciężył Konrad Trzęsowski
(KTK KALISZ). Najlepszy w kategorii Orlik
(U-23) był Kamil Zawistowski (KS POGOŃ
MOSTOSTAL PUŁAWY). W klasyfikacji
zespołowej zwyciężył KS SPOŁEM ULISSE
CENTRAL ŁÓDŹ. Pełne wyniki znajdują się na
stronie internetowej Polskiego Związku Kolarskiego: www.pzkol.pl.
Organizatorami XXXI Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice byli:
Gmina Chrząstowice oraz LKS Ziemia Opolska.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Starosta
Opolski Henryk Lakwa.
Anna Kurc

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy
Chrząstowice
przyjęty
uchwałą
III.10.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29
grudnia 2014 r. został przesłany do zaopiniowania
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Opracowanie
dokumentu jest dofinansowywane ze środków
NFOŚiGW. Po uwzględnieniu uwag Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska dokument został
zatwierdzony i przedłożony do uchwalenia.

Rada Gminy Chrząstowice 15.06.2016 r.
podjęła uchwałę Nr XV.114.2016 w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice. Plan
zawiera harmonogram realizacji przedsięwzięć
mających wpływ na redukcję emisji. Dokument
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.chrzastowice.bip.net.pl, (zakładka „Ochrona
środowiska”).
Daria Pawlak

INFORMACJA NA TEMAT PODATKU
Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że
w dniu 16 maja 2016 r. upłynął termin płatności II
raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego
oraz podatku leśnego za 2016 r. Wpłat można
dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy
Chrząstowice lub przelewem na indywidualny
rachunek bankowy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie naliczeniem ustawowych
odsetek podatkowych oraz wysłaniem upomnienia, a co za tym idzie doliczeniem kosztów jego
dostarczenia w wysokości 11,60 zł.
Ponadto informujemy iż w dalszym ciągu
przeprowadzane będą kontrole podatkowe.
W związku, z powyższym prosimy o weryfikację

złożonych informacji podatkowych i ich ewentualne skorygowanie.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych rutynowych kontroli wykazane zostaną rozbieżności
pomiędzy metrażem faktycznym, a wpisanym
w deklaracji, Podatnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek za okres 5 lat
wstecz.
Druki informacji podatkowych można
wydrukować
ze
strony
internetowej
www.chrzastowice.bip.net.pl – Finanse i Majątek
Gminy – Podatki i opłaty lokalne lub pobrać
w Urzędzie Gminy, pokój nr 2.
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Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LGD KRAINA DINOZAURÓW

29 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przedstawiciele zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów”: Anna Golec – prezes i Karina Mrozek – wiceprezes podpisały umowę o warunkach i
sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR). Podpisanie
umowy ramowej jest ostatnim etapem konkursu
na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020.
Główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju to:
1. Wzrost konkurencyjności obszaru objętego
LSR i ochrona środowiska przez: rozwijanie
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, rozwój
rynków zbytu i promocję produktów i usług lokalnych, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę
stanu środowiska naturalnego.
2. Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru LSR poprzez: wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukację
społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa
lokalnego i promocję obszaru objętego LSR.
Planowane przedsięwzięcia, które będą
realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.krainadinozaurow.pl a niezbędne informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie
Stowarzyszenia
LGD
w
Ozimku,
przy
ul. Słowackiego 18.
Zapraszamy do współpracy i pozyskiwania
środków unijnych, przeznaczonych na realizacje
przedsięwzięć określonych w naszej strategii.
Pierwsze nabory zostały zaplanowane na drugą
połowę 2016 roku.
Wydarzeniem promującym obszar objęty
LSR, podczas którego informowano o założeniach
i działaniach zaplanowanych w okresie realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju był spływ kajakowy,
który odbył się 4 czerwca br. rzeką Mała Panew.
Przypomnijmy, że w skład Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów wchodzą gminy:
Chrząstowice,
Dobrodzień,
Kolonowskie,
Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.
Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Podatek dochodowy od osób fizycznych
jest częścią wynagrodzenia brutto każdego
pracownika i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na
podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek
ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia
tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka
przekazywana w ramach tego podatku wpływa
więc na poprawę jakości życia w naszej gminie
– remonty dróg, szkoły, przedszkola, place zabaw
i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób mieszkających
i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku
w naszej gminie.

Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej
wiedz i mnóstwa czasu. Wystarczy, aby osoby
fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny
w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych
np. miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie
skarbowej. Można dostarczyć go osobiście,
wysłać pocztą lub załączyć do rocznego zeznania
podatkowego (PIT).
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NOWY HARMONOGRAM OTWARCIA PSZOK-u
Z uwagi na docierające do tut. Urzędu informacje o potrzebie wydłużenia czasu pracy Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Chrząstowicach przy
ul. Ozimskiej 2B, uprzejmie informujemy, że zmienia się harmonogram pracy PSZOK- u i przedstawia się
on następująco:

poniedziałek, 11.00-13.00

środa, 15.00-19.00
Harmonogram obowiązywać będzie od lipca do końca września.
Daria Pawlak

PRZEBUDOWA UL. NIWECKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI
Gmina Chrząstowice złożyła wniosek o
przyznanie pomocy w ramach działania:
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, objętego PROW 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” tytuł operacji:
„Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni”, który uzyskał pozytywną ocenę.
Celem operacji jest poprawa standardu życia
mieszkańców, wsparcie lokalnego rozwoju,
zwiększenie dostępności, poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz komunikacji pomiędzy
drogą gminną a powiatową i wojewódzką oraz
poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę
i podniesienie parametrów technicznych drogi
gminnej o nr 103472 O ul. Niweckiej w Dębskiej
Kuźni wraz z obrębem skrzyżowania z drogą powiatową o nr 1714 O ul. Wiejską.
Projekt obejmuje odwodnienie, wzmocnienie wytrzymałości - nośności drogi i poprawę

warunków bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika i progu zwalniającego oraz oznakowania.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania
podstawowych problemów komunikacyjnych,
czyli skróci czas przejazdu mieszkańców z jednostek osadniczych (Chrząstowice, Niwki, Dębie,
Dębska Kuźnia) do obiektów użyteczności publicznej, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów,
wypadkowość, poprawi warunki bezpieczeństwa
użytkowników drogi, szczególnie dzieci i młodzieży udającej się do szkoły, na boisko i plac
zabaw, wpłynie na wzrost komfortu jazdy dla ruchu oraz płynności ruchu, a także poprawi parametry techniczne drogi, jak i wzmocni istniejącą
konstrukcję drogi.
Przebudowa drogi spowoduje zwiększenie
jej dostępności dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy oraz usprawni ruch pojazdów jadących w kierunku Opola i Częstochowy.
Gmina pozyska dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji.
Planowany termin zakończenia — lipiec 2018 r.
Grażyna Karpińska

AKCJA „POPIERAM LOTERIĘ”
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu zaprasza do udziału w zainicjowanej przez
Ministerstwo Finansów akcji pod nazwą „Popieram loterię”. Celem akcji jest zaproszenie przedsiębiorców i instytucji do wsparcia idei przyświecających loterii. W inicjatywie może wziąć udział każdy podmiot, który zadeklaruje poparcie dla idei loterii poprzez wspieranie i budowanie uczciwej konkurencji.
Dzięki Loterii uświadamiamy Polakom, że mają wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego, a wydawanie paragonów przekłada się na stan budżetu naszego państwa. Do akcji może
przyłączyć się każdy przedsiębiorca/instytucja po spełnieniu określonych wymagań. Aby przyłączyć się
do inicjatywy należy pobrać ze strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl banner, plakat lub
ulotkę Narodowej Loterii Paragonowej. Pobrane materiały wykorzystuje się w dowolny, wybrany
sposób, tj.: rozwiesza plakat, rozkłada ulotki, nakleja naklejkę, umieszcza banner na swojej stronie www,
można też emitować spot TV promujący Loterię. Następnie należy zrobić zdjęcie z placówki lub zrzut
strony internetowej potwierdzające wykorzystanie materiałów i wysłać na adres e-mail:
popieram@loteriaparagonowa.gov.pl Ministerstwo Finansów weryfikuje wszystkie zgłoszenia i deklaracje, następnie odpowiada na e-mail i potwierdza udział lub prosi o dodatkowe informacje jeśli jest to
wskazane. Po weryfikacji, logotyp podmiotu zostaje zamieszczony na stronie internetowej Loterii. Akcję
„Popieram loterię” wspiera kampania promocyjna prowadzona na stronach internetowych Ministerstwa
Finansów, izb i urzędów skarbowych, posty na FB Loterii, twitty na TT Loterii oraz posty na Instagramie
Loterii.
kwiecień-maj-czerwiec
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GMINA CHRZĄSTOWICE NA ŚWIĘCIE ŻURU KUJAWSKIEGO
W konkursie na najlepszy żur wystartowało ponad
dwadzieścia ekip. Chrząstowicki żur cieszył się
dużym powodzeniem. Tak samo jak chleb ze
smalcem i kołocz rozdawany na naszym stoisku
promocyjnym. Wizyta miała miejsce w dniach
17-19 czerwca. Poza uczestnictwem w Święcie
Żuru i związanymi z nim koncertami i atrakcjami,
delegacja z gminy Chrząstowice miała okazję
zobaczyć pomnik Władysława Łokietka oraz
odwiedzić wiele ciekawych miejsc w Brześciu
Kujawskim i okolicach m.in. park zdrojowy
i uzdrowisko w Wieńcu.
Delegacja z gminy Chrząstowice odwiedziła
gminę Brześć Kujawski. Okazją do wyjazdu do
naszej zaprzyjaźnionej gminy z województwa
kujawsko-pomorskiego było Święto Żuru Kujawskiego. Była to już szósta edycja tej imprezy.

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć
na
stronie
gminy
Brześć
Kujawski
www.brzesckujawski.pl
oraz
www.promocjewloclawskie.pl
Anna Kurc

NIE WYPALAJ TRAW!
Wypalanie traw jest karalne i nie przynosi
żadnych korzyści. Duże zadymienie jest groźne
dla osób przebywających w bezpośrednim
sąsiedztwie oraz powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Dym zatruwa i tak już zanieczyszczoną
atmosferę. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie
zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia
glebę - z takich zabiegów "oczyszczających" nie
płyną żadne korzyści. Po wypaleniu gleba ubożeje. Nie zapominajmy, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Także ze względu
na zmienny wiatr ogień może się rozprzestrzeniać
na inne obszary nieużytków, suchych traw, trzcin,
gałęzi. Za wypalanie traw grozi kara grzywny
w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat
pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru
traw grożą poważne konsekwencje prawne,
może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.
W lasach i terenach śródleśnych, jak rów-

nież w odległości 100 metrów od granicy lasu,
zabrania się w szczególności: rozniecania ognia
poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Przyjazd straży pożarnej do ognia kosztuje
kilkaset złotych; w skali kraju są to dziesiątki
tysięcy pożarów. Koszty to przede wszystkim wylana woda, spalone paliwo, zużyty sprzęt.
Te ogromne sumy pokrywa budżet państwa.
Oznacza to, iż to my – społeczeństwo - ponosimy
ciężar finansowy walki z pożarami. Przecież
w tym samym czasie strażacy mogą być potrzebni
w innym miejscu, aby ratować ludzkie życie czy
mienie, a pieniądze wydane na walkę z pożarami
mogły by zostać przeznaczone na wyposażenie
karetek pogotowia, szkół czy też budowę dróg.
Bądź rozsądny! Zanim podpalisz, zastanów się
czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego
i innych.

kwiecień-maj-czerwiec
-6-

Anna Kurc

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

STRAŻACKIE ŚWIĘTO
Przypadające 4 maja święto św. Floriana to ważny dzień w kalendarzu każdego strażaka. W tym czasie ma miejsce wiele strażackich wydarzeń. Strażacy z Dębskiej Kuźni
uczcili święto swojego patrona 2 maja br.
Zabawa w rytmach przygrywanych przez
dj Wojtka trwała prawie do rana.
Druhowie z Dębia zorganizowali „Bal
Strażaka”. 7 maja br. w świetlicy wiejskiej
w Falmirowicach bawiło się w sumie 51 par.
Były tańce, do których przygrywał zespół
muzyczny Time, śpiewy, konkursy a na deser
wielki tort – oczywiście ze strażackim
motywem.

Dzień później, 8 maja br. świętowali
strażacy z Dańca. Druhowie urządzili festyn
dla całej miejscowości. Atrakcji było co nie
miara. Wystąpił zespół wokalny Dan-Berg

oraz orkiestra dęta „Śląskie Echo”. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokaz ratownictwa
technicznego oraz kwalifikowanej pierwszej
pomocy w wykonaniu strażaków OSP Dębie.
Dla najmłodszych przygotowano konkursy
z nagrodami, a ci nieco starsi mogli bawić się
na zabawie tanecznej.
Wszystkim Strażakom Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Chrząstowice
składamy najserdeczniejsze życzenia: opieki
św. Floriana i powrotów z akcji tyle samo, co
wyjazdów, satysfakcji z pełnionej służby,
dobrego zdrowia, sił i wytrwałości a także
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym.
Anna Kurc

ZAPROSZENIE/EINLADUNG
Zarząd Powiatowy TSKN, Gmina Chrząstowice i Zarząd 1. FC Chronstau-Chrząstowice zapraszają na
koncert powiatowy z okazji 25 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy oraz na otwarcie boiska 1.FC Chronstau-Chrząstowice i obchody 40-lecia klubu
piłkarskiego w Chrząstowicach
Der Kreisvorstand der SKGD Oppeln, die Gemeinde Chronstau und der Vorstand der 1. FC ChronstauChrząstowice laden zum Kreiskonzert aus Anlass des 25. Jubiläums des Deutsch-Polnischen Vertrages
über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit ein sowie zur Eröffnung des Sportplatzes
des 1. FC Chronstau-Chrząstowice und 40 Jahre Sportverein in Chronstau
Program:
27 sierpnia 2016 r. (sobota) / 27. August 2016 (Samstag)
13.00 Oficjalne otwarcie boiska / Offizielle Eröffnung
14.00 - 18.30 Turniej piłkarski / Fussballturnier
16.30 – 19.00 Występy artystyczne / Auftritte:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice, Julia Ledwoch, Dawid Bac
19.00 – Gwiazda wieczoru / Star des Abends – Franky Schirz
20.00 Zabawa taneczna / Tanzabend
28 sierpnia 2016 r. (niedziela) / 28. August 2016 (Sonntag)
15.00 Pokazy sportowe / Sportartenvorstellung: karate, żonglerka
15.30 Występ / Auftritt – Zuzanna Herud
17.00 Występ grupy tanecznej „Hałas” / Auftritt der Tanzgruppe „Hałas”
18.00 Gwiazda wieczoru / Star des Abends - Andrea Rischka
19.00 Zabawa taneczna / Tanzabend
kwiecień-maj-czerwiec
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MEMORIAŁ IM. JOACHIMA HALUPCZOKA
4 czerwca br. w Niwkach odbyła się jazda
indywidualna na czas w ramach Memoriału
Joachima Halupczoka. Impreza zaliczana jest do
szosowego Pucharu Polski oraz eliminacji do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Zwycięzcy wszystkich kategorii:
Młodzik - 5km: Kacper Wawrzacz (GRUPA KOLARSKA GLIWICE)
Juniorka młodsza - 10km: Wiktoria Polak (KTK
KALISZ)
Junior młodszy - 10km: Wiktor Richter (UKS
KOŻMINIANKA KOŻMINEK)
Junior - 20km: Filip Maciejuk (KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY)
Juniorka - 10km: Aurela Nerlo (LKS ATOM
BOXMET DZIERŻONIÓW)

Elita kobiet - 10km: Martyna Klekot (TKK PACIFIC NESTLE FITNESS)
Drugiego dnia wyścigu, 5 czerwca br.,
kolarze ścigali się na trasie biegnącej przez gminę
Turawa.
Start
i
meta
miały
miejsce
w Szczedrzyku.
Organizatorami wydarzenia byli: Krajowe
Zrzeszenie
Ludowe
Zespoły
Sportowe,
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, Starostwo
Powiatowe w Opolu, Urząd Gminy Chrząstowice,
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Urząd Gminy
Turawa, Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska
w Opolu. Szczegółowe wyniki znajdują się na
stronie
Polskiego
Związku
Kolarskiego:
www.pzkol.pl.
Anna Kurc

CHRZĄSTOWICKA STREFA KIBICA PO RAZ DZIESIĄTY
W tym roku minęło dziesięć lat od zorganizowania strefy kibica w Chrząstowicach. Z tej
okazji wspólne kibicowanie miało miejsce w kilku miejscowościach. Zaczęło się w Chrząstowicach, gdzie kilkadziesiąt osób kibicowało reprezentacji Niemiec podczas meczu z Ukrainą.
16 czerwca br. mecz Polska-Niemcy oglądano
w Nowej Kuźni, natomiast 21 czerwca br. na
mecz Niemcy-Irlandia Północna strefę kibica
zorganizowano w Dańcu. Sportowych emocji nie
brakowało. Eliminacje do ćwierćfinału – zmagania Niemców ze Słowakami oglądano 26 czerwca
br. w Chrząstowicach. 2 lipca br. mecz o półfinał Niemcy—Włochy również oglądano na telebimie
w Chrząstowicach Organizatorami chrząstowickiej strefy kibica są: Koło DFK Chrząstowice, 1. FC
Chronstau-Chrząstowice, Kreon oraz TinaLed. Przypomnijmy, że po raz pierwszy piłkarskie zmagania
obserwowano wspólnie w Chrząstowicach w czerwcu 2006 r., kiedy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
miały miejsce w Niemczech.
Anna Kurc

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

I Międzyszkolna Spartakiada Przyjaźni odbyła się 21 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Uczniowie klas czwartych ze szkół w Dębiu i w Dębskiej
Kuźni rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych. Była gra w dwa ognie, rzuty piłką do
kosza, skakanie na skakance, rzuty do celu i inne. Po zawodach przyszedł czas na ucztę dla ciała. Wszyscy
zasiedli do ogniska i piekli kiełbaski. Celem imprezy była promocja ruchu i zdrowego stylu życia oraz
integracja dzieci przez gry i zabawy. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele wychowania fizycznego
z obu szkół. Gratulujemy świetnej inicjatywy!

Anna Kurc

kwiecień-maj-czerwiec
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GMINA CHRZĄSTOWICE
NA DNIACH NADRENII — PALATYNATU
W dniach 3-5 czerwca br. mieliśmy
przyjemność uczestniczyć obchodach Dni Nadrenii- Palatynatu w Alzey. Gminę Chrząstowice reprezentowali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Chrząstowice oraz przedstawiciele Urzędu Gminy
Chrząstowice - Helena Rogacka, Zastępca Wójta
Gminy Chrząstowice, Brygida Dulęba, Sekretarz
Gminy Chrząstowice oraz Urszula Talaga,
Inspektor w Urzędzie Gminy.

Nasi muzycy pod batutą Jacka Zganiacza
wzięli udział w pochodzie ulicami Alzey, który
tradycyjnie odbywa się ostatniego dnia festynu
i jest podziwiany na żywo przez kilkadziesiąt
tysięcy zwiedzających oraz przez setki tysięcy
widzów oglądających emitowaną na żywo
transmisję telewizyjną. Gmina Chrząstowice
wspólnie z Biurem Województwa Opolskiego
w Moguncji oraz z regionami partnerskimi Porozumienia Czterostronnego: Nadrenią-Palatynatem,
Krajem Środkowoczeskim oraz Burgundią zorga-

nizowała stoisko promocyjne. Odwiedzający to
międzynarodowe stoisko mogli nie tylko zasięgnąć informacji na temat tych regionów, ale także
spróbować lokalnych przysmaków.
Przypomnijmy – Nadrenia Palatynat to
region partnerski województwa opolskiego. Dni
regionu co roku odbywają się w innym mieście.
Przedstawiciele gminy Chrząstowice uczestniczyli
w wydarzeniu po raz drugi. W 2014 roku wspólnie
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy Chrząstowice braliśmy udział w obchodach Dni Nadrenii
Palatynatu w Neuwied.
Organizatorami tegorocznego wyjazdu
byli: Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, Urząd Gminy Chrząstowice, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim.
Anna Kurc
Zdjęcia pochodzą z facebookowego profilu Biura
Województwa Opolskiego w Moguncji.

kwiecień-maj-czerwiec
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PRZYGODA W CZECHACH

1 czerwca br. uczniowie gimnazjum w Dębskiej Kuźni wraz z opiekunami i delegacją z Urzędu Gminy Chrząstowice udali się w podróż do
partnerskiego miasta Zator w Czechach na spotkanie z czeskimi rówieśnikami. Na miejscu okazało
się, że w ramach Dnia Dziecka uczniowie wezmą
udział w projekcie „Amazonia”. Uczniowie z Polski i Czech podzieleni na zespoły mieli przed sobą
niemałe wyzwanie – nawiązać kontakt, porozu-

mieć się i poprawnie wykonać przydzielone zadania. Zadania związane były z regionem Ameryki
Południowej i wymagały znajomości fauny i flory,
dobrej sprawności ruchowej, orientacji w terenie,
umiejętności plastycznych oraz kreatywności.
Podczas pobytu poznaliśmy czeski systemem edukacji, obejrzeliśmy wyposażenia sal lekcyjnych i
podejrzeliśmy pracę nauczycieli. Przygoda w
„Amazonii” była doskonałą zabawą, okazją do
nawiązania nowych znajomości i zdobycia nowych doświadczeń. W szkole w Czechach spotkaliśmy się z miłym przyjęciem, życzliwym traktowaniem i sympatią. Nie potwierdziły się nasze
obawy związane z barierą językową – uczniowie
obu szkół doskonale radzili sobie posługując się
językiem angielskim. A to oznacza, że warto
uczyć się języków obcych. Dzień Dziecka zakończył się niespodzianką dla drużyn zwycięskich:
dyplomem, koszulką i egzotycznym amazońskim
owocem. Władze naszej gminy ufundowały naszym uczniom słodkości. Największym jednak
prezentem będzie przyjaźń i spotkanie z rówieśnikami z Czech, którzy może nas odwiedzą.
Anna Ledniowska

TURNIEJ SIATKÓWKI PO RAZ TRZECI
III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice odbył się
9 kwietnia br. w hali sportowej w Chrząstowicach. Naprzeciwko siebie stanęła drużyna radnych
i sołtysów oraz drużyna urzędników. Sportowych emocji nie brakowało. Walka była zacięta i bardzo
wyrównana. Ostatecznie turniej zakończył się zwycięstwem urzędników i to do nich trafił puchar
przewodniczącego.
Anna Kurc
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SPORTOWO-ARTYSTYCZNY PIKNIK
NA PODSUMOWANIE SEZONU
sportowcy, jak i muzycy otrzymali upominki sfinansowane w ramach programu „Ożywienie domów spotkań” - „Konsolidierung der Begegnungsstätten”. Piknik nie odbyłby się bez pysznego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Wielkie podziękowania kierowane były do
wszystkich sponsorów, sympatyków i osób zaangażowanych w funkcjonowanie szkółki piłkarskiej
i orkiestry.

Niemieckojęzyczna szkółka piłkarska Miro
Deutsche Fussballschule Chronstau oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice podsumowały swoją działalność. Nie odbyło się bez
występów, piłkarskich potyczek i nagród. W turniejach piłki nożnej zmierzyły się dzieci, mamy,
tatusiowie i trenerzy Miro Deutsche Fussballschule. Młodych piłkarzy wyróżniono m.in za postępy
w nauce języka niemieckiego czy wysoką frekwencję na treningach. Młodzieżowa orkiestra
zaprezentowała repertuar przygotowywany podczas mijającego roku szkolnego. Zarówno młodzi

Spotkanie zorganizowane zostało 18 czerwca br. przez DFK Chrząstowice, które jest głównym pomysłodawcą niemieckojęzycznej szkółki
piłkarskiej i orkiestry. Gmina Chrząstowice
współfinansuje oba projekty.
Miło nam poinformować, że Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą
Jacka Zganiacza zajęła III miejsce podczas Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, który
odbył się 19 czerwca w Lichyni. W wakacje młodych muzyków będzie można usłyszeć m.in. na
festynie letnim w Dańcu, 24 lipca oraz na dożynkach w gminie Pokój, 24 sierpnia. O wszystkich
koncertach informujemy na bieżąco na profilu
orkiestry na facebooku.

Anna Kurc

DZIECI Z OCHRONKI NAJLEPIEJ BERAJĄ PO ŚLĄSKU
Dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek
NMP w Chrząstowicach zajęły I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim
„Śląskie Beranie”. Konkurs odbył się 8 kwietnia
2016 r. w Izbicku. Jego organizatorami byli Wójt
Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Myśliwca w Izbicku. Była to
23 edycja konkursu. W jury zasiadali językoznawcy, etnografowie oraz twórcy ludowi. Występ
chrząstowickiej Ochronki był najlepszy w kategorii scenek rodzajowych wśród przedszkolaków.
Serdecznie gratulujemy dzieciom i przygotowującym je siostrom!
Anna Kurc
kwiecień-maj-czerwiec
- 11 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

DOBRZE SIĘ ROZUMIEMY W DĘBSKIEJ KUŹNI
nr 3 w Dębskiej Kuźni, zespołu regionalnego
Gryfne Dziołski oraz zespołu tanecznego Omega.
Celem imprezy była integracja społeczności
szkolnej i środowiska lokalnego, kształtowanie
nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie
zdrowego stylu życia oraz działań profilaktyki
uniwersalnej oraz wspieranie wartości rodzinnych.

Trzecia edycja szkolnego festynu rodzinnego odbyła się 12 czerwca 2016 r. na boisku Orlik
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej
Kuźni. Szeroki program festynu gwarantował
wspaniałą zabawę dla dziadków, rodziców i dzieci. Atrakcją dla młodszych dzieci były dmuchańce, trampolina i wyścigi rzędów na wesoło. Dorośli z zainteresowaniem przyglądali się pokazowi
crossfit – intensywnemu treningowi siłowemu
i kondycyjnemu. Wiele emocji wzbudził mecz
piłki nożnej oraz gra w dwa ognie.

O bezpieczeństwo podczas festynu zadbali
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębskiej Kuźni, którzy odsłonili przed uczestnikami imprezy najbardziej tajemnicze zakątki
wyposażenia wozu strażackiego.
Dużo frajdy, jak się okazało, nie tylko dzieciom, ale także i dorosłym, sprawiło malowanie
twarzy. Na wszystkich gości czekały zdrowe przekąski i napoje – owoce, warzywa i woda mineralna. Festyn uatrakcyjniły występy uczniów ZSP

Pierwszy festyn odbył się dwa lata temu
w ramach ogólnopolskiej Kampanii Społecznej
„Postaw na rodzinę”. Tematem wiodącym było
wówczas „Rozwiązywanie problemów w rodzinie”, w ubiegłym roku - „Solidarność pokoleń
jako wspieranie rozwoju dziecka opartego na
wzorcach wielopokoleniowych”. W tym roku
uczestnicy bawili się pod hasłem „Dobrze się rozumiemy”. Koordynatorem projektu była Violetta
Harc-Framesson. Zdjęcia z wydarzenia można
obejrzeć
na
stronie
internetowej
www.debskakuznia.pl, w zakładce aktualności.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom festynu. Dziękuję współorganizatorom oraz
nauczycielom za kolejny rok intensywnej pracy na
rzecz integracji środowiska lokalnego. Podziękowania kieruję również do Wójta Gminy
Chrząstowice Floriana Cieciora i Pani Barbary
Gawreckiej z Urzędu Gminy Chrząstowice za
propagowanie działań profilaktycznych w naszej
gminie oraz wsparcie dla powyższych działań.
Violetta Harc-Framesson
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RODZINNE ŚWIĘTOWANIE
i Karat, które również dały pokaz swoich umiejętności, wzbudzając zachwyt i sympatię, szczególnie
wśród najmłodszej części publiczności.

Całe rodziny bawiły się 11 czerwca br. na
festynie w Suchym Borze. Na placu przy Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowy przygotowano mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Dla swoich Mam
i Tatusiów specjalny program artystyczny przedstawiły dzieci z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Suchoborek” i Publicznego Przedszkola
w Suchym Borze. Wystąpiły też zespoły taneczne
„Fleszątka” i „Omega”.

Dzieci mogły korzystać z dmuchańców
oraz uczestniczyć w warsztatach plastycznych.
Z kolei rodzice mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności w pokazie talentów. Największy podziw wzbudził p. Adam Gliński, który lawirował
niemalże w powietrzu, pomiędzy drewnianymi
paletami…na rowerze.

Były pokazy strażackie w wykonaniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym
Borze, którzy uczyli udzielać pierwszej pomocy.
Jak zwykle wiernie towarzyszyły im psy – Nika

„Aktywna Twórcza Rodzinka” przygotowała warsztaty zdrowego gotowania, które prowadziła dietetyk Weronika Szumlak. Na zakończenie
wystąpił duet Aneta i Paweł Leńscy. Imprezę prowadziła Dominika Bassek z „Tygodnika Ziemi
Opolskiej”.

Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, Publiczne
Przedszkole w Suchym Borze, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole w Suchym Borze, „Aktywna
Twórcza Rodzinka”, Ochotnicza Straż Pożarna w
Suchym Borze oraz Rada Sołecka Wsi Suchy Bór.

Zdjęcia pochodzą z facebookowego profilu
„Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór”.
Anna Kurc
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W NASZEJ PRZEDSZKOLNEJ RODZINIE
ZAWSZE JEST WESOŁO

Wspaniała zabawa, mnóstwo niespodzianek
dla małych i dużych, piękna słoneczna pogoda,
uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców.
W ogrodzie przy Publicznym Przedszkolu
w Chrząstowicach, w niedzielę, 5 czerwca br. odbył się VI Festyn Rodzinny.

zaopatrzona kawiarenka „Pod chmurką” cieszyła
się dużym powodzeniem. Dzieci wystąpiły z bogatym repertuarem artystycznym, dzięki któremu
udowodniły, że potrafią przepięknie tańczyć
i z wielkim zaangażowaniem śpiewać piosenki
w języku niemieckim i angielskim. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Suchy Bór, którzy
przygotowali pokaz pracy psów ratowników. Psy
od razu zyskały sobie sympatię przedszkolaków.
Wielką niespodzianką dla dzieci okazało się
przedstawienie „Murzynek Bambo” oraz taniec
w wykonaniu rodziców. Wiele emocji wzbudziło
spotkanie z wojskowymi. Chętni mogli pozować
do zdjęcia z atrapą broni, a także w wojskowym
hełmie i kamizelce. Ważnym punktem programu
był też występ zespołów tanecznych działających
w Dębskiej Kuźni i w Dańcu. Podczas festynu
rozstrzygnięto
przedszkolny
konkurs
na
„instrument niemelodyczny” wykonany z materiałów odpadowych. Prace okazały się tak pomysłowe i różnorodne, iż komisja postanowiła przyznać
równorzędne pierwsze miejsce wszystkim
„twórcom”. Mali artyści otrzymali dyplom oraz
nagrody. Zdjęcia do zobaczenia na facebookowym
profilu gminy Chrząstowice.
Aneta Kurpiers

Atrakcji podczas imprezy nie brakowało:
był pokaz baniek mydlanych, balonowe zoo, zaczarowana garderoba, studio dziecięcego tatuażu,
salonik piękności i pokazy strażackie przy udziale
Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrząstowic.
Organizatorzy zadbali też o coś dla ciała – bogato

SUKCES W JĘZYKU NIEMIECKIM
Ja, ja, ja - chciałoby się zakrzyknąć słysząc o sukcesach, jakie odnieśli uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni w Konkursie Języka
Niemieckiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.
Pierwsze miejsce w tym prestiżowym konkursie zajęła Patrycja Węgrzynowska, natomiast drugie przypadło Wiktorii
Mientus. Pozostali uczniowie tj. Fabian Smykała, Łukasz Mazur, Steven Rudolf, Julia Krupa i Rafał Grzesik, również osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Tym samym z niecierpliwością
czekamy na kolejny finał za rok i powtórzenie sukcesu.
Tomasz Gawlas
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GMINA CHRZĄSTOWICE NA ZATORSKIM LECIE
Delegacja z gminy Chrząstowice po raz
kolejny gościła w partnerskiej gminie Zator
w Czechach. 26 czerwca br. kilkuosobowa grupa
nauczycieli i urzędników uczestniczyła w festynie
pod nazwą Zátorské léto 2016. Główną atrakcją
imprezy był bieg ulicami miasta, w którym brały
udział urzędniczki. Publiczność miała okazję
poznać legendę o Zatorze i rolę jaką odegrały w
niej dobre, szlachetne elfy. Później nasi przedstawiciele zostali włączeni do grona jurorów i oceniali wykonane przez dzieci prace pt. „Skřítek”,
czyli elf. Poza tym mieli możliwość degustacji
gazowanej wody mineralnej z miejscowej pijalni
wody. Na zakończenie wizyty uczestnicy weszli
na wieżę zatorskiego kościoła, skąd podziwiali
piękną panoramę okolicy.
Grażyna Fila

NASI JUBILACI
Jubileusze naszych mieszkańców w I półroczu 2016
90-lecie urodzin obchodziły Panie

Irena Hundt
z Suchego Boru

Maria Ebisch
z Dębskiej Kuźni

Marta Lipok
z Chrząstowic

Monika Klyssek
z Dębskiej Kuźni

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Krystyna i Zbigniew Szlęzak z Suchego Boru
Barbara i Wiktor Mazurek z Lędzin
Małgorzata i Ernst Bronder z Chrząstowic
Helena i Wilfried Kopyto z Chrząstowic
Anna i Piotr Cichon z Chrząstowic
Monika i Manfred Porada z Dańca
Doroczne spotkanie par małżeńskich z okazji jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego odbędzie się
w tym roku w październiku.
Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i samych pogodnych dni!
Jubilatów, którzy obecnie mieszkają na terenie naszej gminy, a zawierali związek małżeński poza gminą
Chrząstowice, prosimy o powiadomienie o dacie swojego jubileuszu 50-lecia małżeństwa w danym roku (a także,
jeśli miał on miejsce w latach poprzednich i nie zostało to dotychczas zgłoszone). Tel. 774219613 wew. 112 lub 102.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska
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PEGAZ — GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
I Gminny Konkurs Recytatorski „Pegaz” obył się 30 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych gminy Chrząstowice wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach szkolnych. Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie
lub fragmenty prozy dostosowane do swojego wieku. Uczestników oceniało jury w składzie: Urszula
Kozłowski - autorka książek dla młodzieży, Aldona Pydych - autorka trzech tomików wierszy dla dzieci
oraz Elżbieta Kaliszan – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.
Spośród uczestników wyłoniono jedenastu laureatów w dwóch kategoriach:
Kategoria klasy I-III:
I miejsce:
Sara Kulas
Daria Grzesiak
II miejsce:
Aleksandra Ponza
III miejsce:
Agnieszka Klimek
Katarzyna Patoła
Kategoria IV - VI:
I miejsce:
Dawid Bac
Kacper Lubiewski
II miejsce:
Dominika Morzyk
Joanna Franczok
III miejsce:
Paulina Kanz
Wiktoria Porada
Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni nagrodami wręczonymi przez Wójta Gminy Chrząstowice
Floriana Cieciora.
Konkurs zorganizowała Gmina Chrząstowice wraz z Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu w ramach realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń”.
Zdjęcia do zobaczenia na profilu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Dębiu na facebooku.
Róża Staffa

ZAPOBIEGAMY UZALEŻNIENIOM
9 czerwca uczniowie klas I-III Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach wzięli
udział w dwugodzinnych zajęciach profilaktycznych pod tytułem „Cukierki”.
Jest to program profilaktyczny oparty na
bajce p. Agnieszki Grzelak, którego głównym zadaniem jest przybliżenie podstawowych informacji
na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nimi związanych oraz uczenie postawy dystansu
w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą
zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.
W czasie zajęć dzieci poznały bohaterów
bajki „Cukierki”, rozmawiały o opisanych wydarzeniach i postaciach, tworzyły ilustracje. Wielokrotnie i na różne sposoby powtarzane zdanie:
"Dziękuję, od obcych nic nie biorę!" z pewnością
przyczyni się do właściwych wyborów dzieci.
Dla uczniów klas IV-VI został przygotowany program profilaktyczny „Debata”, adresowany
głównie do młodzieży, u której do tej pory nie na-

stąpiła inicjacja alkoholowa i narkotykowa. Ma on
charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest
zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu
i zażywaniu narkotyków i wynikającym z tego
konsekwencjom oraz promowanie postaw
abstynenckich.
Na początku spotkania uczniowie uzupełniali ankietę na temat uzależnień. Umożliwiło
postawienie wstępnej diagnozy dotyczącej zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Następnie uczestnicy podawali korzyści
i straty picia alkoholu. Ich zadaniem było też
odegranie scenek związanych z alkoholem i narkotykami. Wszyscy byli bardzo zainteresowani
prezentowaną tematyką, brali czynny udział
w zajęciach oraz zabierali głos w dyskusji.
Warsztaty okazały się bardzo potrzebne
w celu przybliżenia dzieciom o czyhających na
nich zagrożeniach. Zajęcia sfinansował Urząd
Gminy Chrząstowice.
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RECYTOWALI POEZJĘ PO NIEMIECKU

Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte
vor“ - „Młodzież recytuje poezję” odbyły się
14 kwietnia br. Gospodarzem wydarzenia byli
uczniowie i nauczyciele Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. W gminnym etapie konkursu wzięło udział 22 uczniów
z czterech szkół. Zadaniem uczestników recytatorskich zmagań było zaprezentowanie dwóch
utworów poetyckich w języku niemieckim.
Decyzją jury w składzie: Maria Kwiecińska, Rafał Bartek, Tomasz Gryga, Maria
Lawerenz oraz Karoline Hahnke do eliminacji
rejonowych zakwalifikowało się dwanaście osób.
Wśród uczniów szkół podstawowych największe
wrażenie zrobili: Dominik Buhl (kl. V, ZSP nr 3
w Dębskiej Kuźni), Aleksander Micheń (kl. V,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach), Paulina Kanz (kl. VI, Publiczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu), Kacper Lubiewski (kl. V, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Chrząstowicach), Marcin Lyra

(kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu) oraz Julia Sordoń
(kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem
przedszkolnym w Dańcu). W kategorii
„gimnazjum” do eliminacji rejonowych wytypowani zostali następujący uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dębskiej Kuźni:
Fabian Zmuda (kl. IIb), Patrycja Węgrzynowska
(kl. IIa), Paweł Baron (kl. IIb), Damian Niesłony
(kl. Ia), Marcin Niesłony (kl.Ia) oraz Fabian
Niesłony (kl. Ia). Była to dwudziesta druga
edycja organizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
konkursu.

Nauczycielom języka niemieckiego dziękujemy za przygotowanie swoich uczniów.
Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy
najlepsze gratulacje i podziękowania za udział
w konkursie oraz reprezentowanie gminy Chrząstowice w eliminacjach rejonowych, które odbyły
się 7 maja br. w Prószkowie.
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KONKURS PLASTYCZNY

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Dębskiej Kuźni odbyło się rozstrzygnięcie
gminnego etapu XVII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. W konkursie wzięło udział 25 dzieci.
Prace wykonane były różną techniką – akwarelami, pastelami, kredkami, flamastrami. Wszystkie
przygotowane były bardzo starannie i pomysłowo.
Jury w składzie: Florian Ciecior – Wójt Gminy
Chrząstowice, Brygida Dulęba – Sekretarz Gminy,
Teresa Biernacka – artysta plastyk oraz Elżbieta
Kaliszan – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji nie miało łatwego zadania
w wyborze najpiękniejszych dzieł młodych artystów. Ostatecznie uczniom przyznano nagrody
w następujących kategoriach: uczniowie klas I-III,
uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie gimnazjum.
W pierwszej kategorii I miejsce zajęła praca
Agnieszki Klimek. Drugie miejsce zdobył Mateusz Klimek, trzecie – Sara Kulas oraz Maria
Misiurska. Wyróżniono prace następujących
uczniów: Natalii Rink, Pawła Tomasiaka oraz
Marka Porowskiego. W kolejnej grupie miejsca
przedstawiają się następująco: I - Tobiasz Żurad,
II - Kamil Wiora oraz III - Elisa Cygan. Wyróż-

nienia otrzymali: Gabriela Król, Kewin Passon,
Julia Widz oraz Vanessa Pasoń. W kategorii
gimnazjum najlepsza była praca Miry Grodzieckiej-Makulskiej. Drugie miejsce exequo zajęli Miriam Nieslona i Damian Niesłony a trzecie – Natalia Król i Paweł Bernard. Dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Rozdanie nagród uczestnikom
eliminacji gminnych miało miejsce 12 kwietnia br.
6 czerwca br. w sali herbowej opolskiego
urzędu wojewódzkiego wręczone zostały nagrody
laureatom wojewódzkiego etapu tego konkursu.
Agnieszka Klimek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach zdobyła II miejsce wśród
uczniów szkół podstawowych. Damian Niesłony
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Dębskiej Kuźni zajął drugie miejsce wśród
uczniów gimnazjum.
15 czerwca br. w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się
wręczenie nagród laureatom powiatowego etapu
konkursu plastycznego. Wśród nich znaleźli się
również uczniowie naszych szkół. W kategorii
szkół podstawowych klasy I-III Agnieszka Klimek
z PSP w Chrząstowicach zajęła I miejsce. Julia
Widz z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni uzyskała drugie miejsce, a Kewin Passon z tej samej szkoły piąte. W kategorii gimnazjum trzy pierwsze miejsca zajęli kolejno uczniowie gminazjum
w Dębskiej Kuźni: Damian Niesłony (I), Mira
Grodziecka-Makulska (II) i Miriam Nieslona (III).
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim
uczestnikom oraz laureatom XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo".
Organizatorem
konkursu
był
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Zdjęcia prac uczestników eliminacji gminnych można obejrzeć na ostatniej stronie
„Informatora”.

KIERMASZ KSIĄŻKI W CHRZĄSTOWICACH
„Podzielmy się książkami” – pod takim
hasłem w dniach 23-24 maja br. w klubie
samorządowym w Chrząstowicach odbył się
kiermasz książki. Wydarzenie zorganizowane
zostało w ramach realizacji programu rządowego
„Książki naszych marzeń”. W wymianę książek
zaangażowali się uczniowie i nauczyciele ze szkół
z terenu gminy oraz zainteresowani pozyskaniem
nowej lektury mieszkańcy. Organizatorem kiermaszu był Urząd Gminy Chrząstowice.
Anna Kurc
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WALCZYLI O PUCHAR ORLIKA
Kolejna edycja Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Orlika w Dębskiej Kuźni za nami. Tym
razem swój udział zgłosiło 9 drużyn, z różnych
przyczyn, 28 maja br., na boisko wybiegło tylko
siedem, a rywalizowały one ze sobą w dwóch grupach. Warto zaznaczyć, że część drużyn brała
udział w turnieju już po raz kolejny. W grupie
pierwszej znalazły się drużyny: Dębska Kuźnia,
Red Devils oraz Formacja F. Do grupy drugiej
należały następujące drużyny: Orlik Ozimek,
Ekipa Wilka, Pustków oraz Zdobywcy Lwowa.
W pierwszej grupie o miejsca dające udział w półfinałach walka trwała do ostatniego meczu.
W pierwszym meczu drużyna Formacji F wygrała
z Dębską Kuźnią 1-0, w rozgrywkach pomiędzy
Red Devils a Dębską Kuźnią padł remis, co dawało awans drużynie Formacji F. W ostatnim meczu
Red Devils nie dali szans Formacji F wygrywając
3-0 i tym samym awansowali do półfinałów
z pierwszego miejsca w swojej grupie, spychając
Formację F na drugie miejsce. W drugiej grupie
znalazła się drużyna Ekipa Wilka, która broniła
tytułu zdobytego przed rokiem. Przez grupę przeszli jak burza wygrywając wszystkie mecze z bilansem 11-3 co stawiało ich w roli faworyta do
wygrania całego turnieju. Pozostałe ekipy toczyły
zażartą walkę o drugie miejsce, dające prawo gry
w półfinale. Drużyna Pustkowa wygrała ze Zdobywcami Lwowa 3-0, drużyna Orlik Ozimek wygrał ze Zdobywcami Lwowa 4-0 i to w ostatnim
meczu pomiędzy ekipami Orlik Ozimek i Pustków
toczyła się walka nienażarty. Dość długo utrzymywał się remis 0-0 aż nagle na prowadzenie wyszła
drużyna z Pustkowa dające jej drugie miejsce. Orlik Ozimek postanowił postawić wszystko na jedną kartę i strzelił bramkę na 1-1 w ostatniej minu-

Zwycięzcy Turnieju o Puchar Orlika
w Dębskiej Kuźni.

cie meczu i dzięki lepszemu bilansowi bramek
awansował do półfinałów z drugiego miejsca.
W półfinałach zmierzyli się: Red Devils z Orlikiem Ozimek oraz Ekipa Wilka z Formacją F.
W obu półfinałach faworyci wygrali bez większych problemów i w finale spotkały się drużyny
Ekipy Wilka z Orlikiem Ozimek. Mecz rozpoczął
symbolicznym podaniem mały Tymek. Finał był
toczony w niesamowitym tempie i to pomimo
upału. Nie brakowało uszczypliwości, ani zażartej
walki. Każda z ekip dała z siebie maksimum. Na
szybkie prowadzenie 2-0 wyszła drużyna broniąc
pucharu Ekipa Wilka i gdy wszyscy myśleli, że
obronią puchar, do roboty wzięła się ekipa
z Ozimka. Najpierw strzelając bramkę kontaktową, a następnie dobiła drużynę przeciwną dwoma
golami z główki wygrywając mecz 2-3 i zdobywając główne trofeum. Wszystkim drużynom dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju, za zaangażowanie, grę fair play i zapraszamy za rok! Organizatorami wydarzenia byli animatorzy Orlika
Tomasz Kampa
w Dębskiej Kuźni.

RODZINNE IMPREZOWANIE W DĘBIU
Wspólną zabawę dla dzieci i rodziców zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu. 17 czerwca br. odbył się tam festyn rodzinny. Atrakcji było co niemiara.
Konkursy indywidualne, konkurencje rodzinne, do tego pyszne jedzenie – wszystko to złożyło się na
dobrą zabawę. Wystąpiły dzieci z dębskiej podstawówki oraz zespoły taneczne: Flesz z Dańca i Omega
z Dębskiej Kuźni. O oprawę muzyczną zadbał duet Alicja i Krzysztof. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć
na facebookowym profilu PSP Dębie.
Róża Staffa
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LEKCJA PRZYRODY INACZEJ

13 czerwca br. byliśmy na wycieczce
w Tułowicach i Lipnie. Uczniowie Technikum
Leśnego w Tułowicach pokazali nam pracownię,
w której była wystawa roślin oraz eksponatów
zwierząt i przekazali nam wiele ciekawych informacji o nich. Na koniec spotkania przygotowali
quizy, zagadki i krzyżówkę. Słuchaliśmy uważnie
naszych prelegentów, dlatego nie mieliśmy żadnych problemów z rozwiązywaniem zadań.
Wokoło szkoły jest park. Widzieliśmy w nim pasiekę i budki lęgowe ptaków. W okolicy rosną
najstarsze drzewa cisy oraz około 300 letni dąb.
Z Tułowic pojechaliśmy do Lipna. Z pomocą leśnika rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski,
nie zapomnieliśmy przy tej okazji o zasadach bezpieczeństwa. Oczywiście po posiłku posprzątaliśmy po sobie. Następnie spacerowaliśmy po parku
dendrologicznym. W strumyku zauważyliśmy
zaskrońce. Tylko niektórzy z nas je zobaczyli, bo
nasze zachowanie je spłoszyło. Oglądaliśmy wiele
pięknych okazów drzew i roślin. Jak się dowiedzieliśmy, niektóre z nich przywieziono aż
z Ameryki Północnej, Azji i Europy Południowej.
Pewnie im się spodobało w Lipnie skoro urosły

takie duże.
Nawet zapamiętaliśmy niektóre
nazwy: daglezja zielona, choina kanadyjska, choina karolińska, azalia japońska, jodła kaukaska,
mahonia pospolita. Bardzo ciekawym okazem było drzewo tulipanowca. Rododendrony już przekwitały, ale ich rozmiary były imponujące. Pokazała nam się wiewiórka, niestety znowu byliśmy
za głośno i uciekła szybko. Zaskoczyło nas to, że
pięknie pachnąca konwalia majowa jest rośliną
trującą. Z drewnianej ambony widzieliśmy staw
Zofia i szuwary wokół niego. Żaden ptak nie
chciał się jednak pokazać. Na koniec pokropił nas
deszczyk, ale nie jesteśmy z cukru i nie zwróciliśmy nawet na to uwagi. Gdyby nie pojedyncze
plamki na bluzach, nie zorientowalibyśmy się, że
w ogóle kropił wiosenny deszczyk. Podziękowaliśmy naszemu przewodnikowi - leśnikowi za wiele wiadomości i ciekawostek. Udaliśmy się do
autokaru i wróciliśmy do szkoły. Byliśmy troszkę
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Dowiedzieliśmy
się wielu nowych rzeczy o zwierzętach i roślinach
żyjących w naszych lasach. Była to bardzo
ciekawa lekcja przyrody.

Uczniowie PSP Chrząstowice

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

Z samego rana, 1 czerwca, w dzień dziecka,
uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach wybrali się na przejażdżkę rowerową po gminie Chrząstowice. Młod-

sze dzieci brały udział w grze terenowej - podchody i w zabawach w hali sportowej.
Po południu odbyło się spotkanie pod hasłem "Mama, Tata i ja na sportowo". Po występach uczniów, wszyscy przeszli do hali sportowej,
gdzie zorganizowane zostały zabawy i konkurencje dla małych i dużych - biegi w rzędach a także
mecz piłki nożnej. W organizację Dnia Dziecka
aktywnie włączyli się rodzice, którzy przygotowali dla dzieci poczęstunek, a także brali udział
w sportowych zmaganiach razem ze swoimi
pociechami. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie i poświęcony czas.
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PROJEKT „JANKO MUZYKANT”

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Chrząstowicach wzięli
udział w projekcie „Janko Muzykant”. Projekt
realizowany był przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w ramach ogólnopolskiego programu
wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich. Polegał na
zapoznaniu najmłodszych mieszkańców podopolskich miejscowości z przyczynami i skutkami
wielokulturowości regionu oraz obyczajami jego
mieszkańców, na poznawaniu symboli narodowych i lokalnych, a także na bezpośrednim
spotkaniu z zabytkami Opola.
W ramach projektu uczniowie brali udział
w wycieczkach do Muzeum Wsi Opolskiej
i zwiedzali Opole z przewodnikiem. Uczestniczyli podczas nich w lekcjach muzealnych, zabawach
i warsztatach aktywności twórczej. Otrzymali też
zadania do wykonania, do których zaangażowali

swoich rodziców. Dzięki nim, na finałowe
spotkanie, pojechali pięknie ubrani w stroje regionalne i w zabytki Opola. W finale projektu brało
udział około pięciuset uczestników z całej
Opolszczyzny. Spotkanie rozpoczęło się na terenie MDK-u, następnie barwnym korowodem
uczestnicy przeszli ulicami miasta na opolski
rynek. Tam przywitał ich wiceprezydent Opola.
Wszyscy zgromadzeni zatańczyli układ taneczny
przygotowany w szkołach. Następnie udali się na
Plac Wolności, gdzie odbyła się ceremonia.
Uczniowie PSP Chrząstowice zostali nagrodzeni
w konkursie na najciekawsze przebranie za zabytek: Kamil Czupala (kl. V), Marysia Misiurska
(kl. I), Dominik Kiwus (kl. III) i cała klasa II oraz
w konkursach plastycznych: Daria Cichoń (kl. I),
Marysia Misiurska (kl. I), Marek Porowski (kl. I),
Florian Drapczyński (kl. IV), Kamil Czupala
(kl. V).
Agnieszka Wojciechowska

MUZYCZNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PSP CHRZĄSTOWICE

23 maja br. w Opolu odbył się XI Festiwal
Piosenki Polskiej „Mikrofon i Ty”. Brali w nim
udział również uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chrząstowicach. Udział ten zakończył się dla nich niemałym sukcesem. Patrick
Lipok z kl. III zajął pierwsze miejsce w kategorii
solista. Duet Oliwia Marek i Dawid Bac z kl. V
był najlepszy w kategorii duety i zdobył również

pierwsze miejsce. Natomiast Zespół Tęcza
uzyskał II miejsce w kategorii zespoły. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Miło nam pochwalić się także kolejnymi
sukcesami Dawida Baca z kl. V. Dawid wziął
udział w festiwalu pn. „Młode Opole”, który był
imprezą towarzyszącą 53 Krajowemu Festiwalowi
Polskiej Piosenki. 4 czerwca br. wystąpił na Placu
Wolności w Opolu w gronie ponad 100 solistów.
Jury przyznało mu I miejsce w kategorii szkoła
podstawowa kl. IV-VI. Natomiast 11 czerwca br.
Dawid wziął udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego,
który odbył się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. Za wykonanie piosenki
„Zawsze gdzieś czeka ktoś” otrzymał I miejsce
w kategorii „dzieci-soliści”. Gratulacje!

kwiecień-maj-czerwiec
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MUZYCZNE SPOTKANIA W SUCHYM BORZE
warsztaty muzyczne pod hasłem „Muzyczne lato”.
Szczegółowe informacje znajdują się na profilu
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy
Bór na facebooku.
Projekt dofinansowany jest ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

Anna Kurc

Zdjęcia pochodzą z facebookowego profilu
„Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór”.

Nieformalna grupa społeczników z Suchego Boru realizuje projekt pod nazwą „Nasze pianino Franza Baydla – warsztaty muzyczne od świetlicy suchoborskiej do filharmonii opolskiej”.
W ramach tego w czerwcu odbyły się spotkania
dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi mieli okazję
spotkać się ze stroicielem instrumentów, który
odsłonił przed nimi tajniki pianina. Dzieci zobaczyły skąd wydobywa się dźwięk i jak zbudowane
jest pianino. W programie przewidziane są jeszcze

ZIELONO I EKOLOGICZNIE W DĘBSKIEJ PODSTAWÓWCE

„Zielona planeta” – pod takim tytułem
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu zorganizowano imprezę
ekologiczną. W tym dniu wszystko było tam

zielone i ekologiczne: poczęstunek, ubrania, dekoracje. Na wydarzenie złożyły się trzy elementy.
Pierwszym etapem było rozstrzygnięcie konkursu
multimedialnego pt. "Nasze nadleśnictwo", którego pomysłodawcą i organizatorem było przez
Towarzystwo Przyjaciół Lasu. W drugiej części
członkinie szkolnego koła teatralnego zaprosiły
wszystkich na przedstawienie pt. „Mały Książę”.
Trzecia część imprezy to turniej, przygotowany
przez koło ekologiczne dla najmłodszych uczniów
naszej szkoły. Dzień "Zielonej Planety" zakończył
się zielonym…poczęstunkiem, królował szpinak,
kiwi i inne zielone pyszności. Ekologiczna
impreza odbyła się 8 czerwca br.
Anna Kurc

ĆWICZĄ NIEMIECKI I PIŁKARSKIE UMIEJĘTNOŚCI

Zawodnicy Miro Deutsche Fußballschule – jedna
dziewczynka i dziewiętnastu chłopaków - wyjechało
1 lipca br. na obóz piłkarski. Obóz ma miejsce w Baringshausen i jest organizowany przez Niemiecki Związek
Piłki Nożnej. Wspólnie z prawie 50 niemieckimi zawodnikami młodzi piłkarze trenują i uczą się języka niemieckiego. Poza treningami czeka na nich wiele atrakcji:
wspólne oglądanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej,
turnieje piłki nożnej z kolegami z Niemiec. Do dyspozycji
zawodników jest basen i kręgielnia, mogą pograć
w piłkarzyki czy tenisa stołowego.
Wyjazd udało się dofinansować ze środków projektu Erasmus+ „Fussballschule.PL”.
kwiecień-maj-czerwiec
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NOWINY BIBLIOTECZNE
Jak co roku, w ramach „Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek”, gościliśmy w naszych
bibliotekach przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Przedszkolaki brały udział w spotkaniach pt. „Bohaterowie ulubionych bajek w niecodziennym wydaniu”. Dla przedszkolaków
z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Suchoborek zorganizowaliśmy lekcję biblioteczną w filii
bibliotecznej w Suchym Borze. Uczniom szkoły
podstawowej przygotowaliśmy spotkania pod
hasłami „Afrykańska podróż z mądrymi bajkami
z całego świata” oraz „Inspirujące zabawy
wpływające na nasz rozwój”.
Polecamy nowości wydawnicze: Rudnicka
Olga „Były sobie świnki trzy”, Michalak Katarzyna „Spełnienia marzeń!”, Witkiewicz Magdalena
„Awaria małżeńska”, Ulatowska Maria „Ostatni

list”, Link Charlotte „Złudzenie”, Gargaś Gabriela
„A między nami wspomnienia”, Kordel Magdalena „Nadzieje i marzenia” oraz wiele innych.
Zachęcamy, by wypożyczać książki oraz
oddawać te już przeczytane.
Godziny otwarcia w czasie wakacji:
Biblioteka w Chrząstowicach:
lipiec/sierpień czynne: 9.00-17.00
Filia w Dańcu:
od 4 lipca do 8 lipca 10.00 – 15.00
w pozostałe dni filia jest nieczynna
Filia w Suchym Borze:
lipiec /sierpień
poniedziałek, wtorek 13.00 -17.00
środa, czwartek, piątek 9.00 -13.00
od 25 lipca do 5 sierpnia filia jest nieczynna.
Agnieszka Król

PIEŚNI BEZSCENNE—WARSZTATY ŚPIEWU W NIWKACH

Na podstawie materiału z nagrań pieśni
ludowych udostępnionych przez Muzeum Śląska
Opolskiego oraz zebranych podczas tegorocznych

badań terenowych 18 czerwca 2016 r. w Niwkach
odbyły się warsztaty śpiewu tradycyjnego skierowane do mieszkańców sołectwa i okolic. W ten
sposób także dzieci i dorośli z mniejszych miejscowości miały okazję zetknąć się z żywą pieśnią
ludową, popróbować swoich sił w śpiewie i dowiedzieć się, jak i po co śpiewano na wsi. Formuła
spotkania obejmowała – oprócz nauki śpiewania –
także czas na rozmowy, wdrażania do kreowania
nowych sytuacji, w których śpiew tradycyjny może zaistnieć współcześnie. Warsztaty prowadziła
Iwona Wylęgała - etnolog i etnomuzykolog, która
specjalizuje się w temacie śląskich pieśni ludowych z Opolszczyzny zajmując się ich rekonstrukcją. Od 5 lat prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
Wydarzenie zrealizowano w ramach Stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koordynator działania, Anna Pańków

WYCIECZKA Z OPOWIEŚCIĄ W TLE
8 czerwca br., klasy pierwszej i drugiej
Szkoły Podstawowej w Dębskiej Kuźni wyjechały
na wycieczkę do Radzionkowa i do Chorzowa.
Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum
Chleba. W muzeum mogliśmy zapoznać się z historią chleba, jak i maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do jego produkcji. Nasze zwiedzane rozpoczęliśmy od projekcji filmów pt.:
„Ballada o bochenku chleba”, a następnie oglądaliśmy m.in. naczynia i narzędzia piekarnicze, dawny sprzęt AGD, piece piekarnicze i domowe do
wypiekania chleba, wyposażenie piekarni, kuchni,
łazienki i cukierni. Tam też mieliśmy warsztaty

z ciastem i każdy samodzielnie formował plecionkę, którą po wypieczeniu mógł zjeść na miejscu
lub zabrać do domu. Tam mieliśmy okazję doświadczyć zwyczajów panujących przed laty
w szkołach, zobaczyć dawne książki, elementarze,
materiały piśmiennicze, stroje, przybory, posiedzieć w ławkach i zapisać rysikiem na tabliczkach
kamiennych swoje imię. Drugim punktem
wycieczki było Planetarium w Chorzowie, gdzie
obejrzeliśmy film o naszym układzie słonecznym
i dowiedzieliśmy się jak odnaleźć drogę nie korzystając z GPS-a. Wszyscy wrócili zadowoleni
i bogatsi w nowe doświadczenia.
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DODAJ ŻYCIA DO LAT — KLUB 50+ W SUCHYM BORZE
Zwykło się mówić, że „życia do lat” musimy sobie dodać sami. Tak więc grupa starszych
mieszkanek i mieszkańców Suchego Boru wzięła
swoje sprawy w swoje ręce i w styczniu 2016 r.
przesłała do Urzędu Gminy Chrząstowice informację o założeniu w Suchym Borze klubu seniorów pod nazwą KLUB 50+, prosząc zarazem
o wsparcie tej inicjatywy przez zapewnienie
"dachu nad głową”, czyli swobodnego dostępu do
wiejskiej świetlicy.

Zamiarem tej grupy entuzjastów było stworzenie w lokalnym środowisku miejsca i warunków do większego uczestnictwa starszych mieszkańców wsi w życiu społecznym. Chcemy to osiągnąć poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną,
wartościową edukację, sąsiedzką samopomoc
i utworzenie grupy wsparcia w problemach starości i szarzyźnie zwyczajnych dni.
Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym
poparciem władz Gminy Chrząstowice i społeczna działalność KLUBU 50+ nabiera rumieńców.
Powstała kawiarenka „Babie lato” - miejsce spo-

tkań i integracji, są codzienne marsze z kijkami
o poranku, cotygodniowe zajęcia w basenie lokalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz
finansowana przez Urząd Gminy Chrząstowice gimnastyka usprawniająca. Bogaty program wycieczek krajoznawczych zachęca do poznawania
Opolszczyzny i ruszania w Polskę, a po przerwie
wakacyjnej rusza też „Nasza wiejska akademia”
i „Kino Mądrala”. Na comiesięcznych spotkaniach przy kawie prelegenci dzielić się będą tam
ze słuchaczami swoją wiedzą, a filmy przybliżać
"cuda" tego świata.

Psychologia twierdzi, że istnieją dwie
odwieczne, emocjonalne potrzeby człowieka starszego: potrzeba przynależności i potrzeba przydatności. KLUB 50+ w Suchym Borze stara się
być miejscem, gdzie poprzez więzi koleżeńskie
i aktywność, potrzeby te będziemy mogli
w jakimś rozmiarze zaspokajać. Na te wspólne
przeżycia serdecznie wszystkich mieszkańców
gminy Chrząstowice zapraszamy.
Ewa Tomaszczyk

DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA
formacje taneczne Hałas Mini 4 i Hałas Mini 3,
oraz chór działający przy DFK Tarnów Opolski.
Spotkanie zorganizowało Koło DFK Chrząstowice
oraz Rada Sołecka.

8 maja br. w klubie samorządowym odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca. Wystąpili: uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chrząstowicach, dzieci z Ochronki Sióstr
Służebniczek, uczestnicy Chronstauer Bastelstube,

Z kolei w Lędzinach mamy spotkały się
29 maja br. w świetlicy wiejskiej. Nie zabrakło
życzeń, toastu wzniesionego lampką szampana
oraz pysznego poczęstunku. Każda Pani otrzymała
pięknego kwiatka.
Anna Kurc
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NA PIELGRZYMCE OCHRONEK
W niedzielę, 5 czerwca br. dzieci z chrząstowickiej Ochronki Sióstr Służebniczek wraz
z rodzicami oraz siostrami wzięły udział w corocznej pielgrzymce ochronek z prowincji śląskiej. Wydarzenie miało miejsce na Górze Świętej Anny. Wśród pielgrzymów były też ochronki
m.in. z Jemielnicy, Zdzieszowic, Komprachcic,
Chróścic czy Wrocławia. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod znakiem ogłoszonego przez
papieża Franciszka Roku Miłosierdzia oraz 1050
rocznicy chrztu Polski. Wszystko rozpoczęło się
spotkaniem w kaplicy klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie, gdzie odnowione zostały przyrzeczenia chrztu świętego. Po wspólnej modlitwie,
uczestnicy wyruszyli drogą kalwaryjską na Górę
Świętej Anny. Ta, mimo zmiennej pogody, upłynęła małym i dużym pielgrzymom na radosnym
śpiewie i modlitwie. Potem w bazylice odprawio-

na została msza świętej w ich intencji. Dalszą
część programu stanowił piknik rodzinny u Sióstr
Służebniczek na Górze Świętej Anny, w czasie
którego atrakcji było co niemiara.

Agnieszka Misiurska

ZOSTALI CZYTELNIKAMI SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
Uczniowie pierwszej klasy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach,
20 maja 2016 r., zostali uroczyście pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Z tej
okazji ich starsi koledzy przygotowali im
piękne przedstawienie na podstawie bajek:
"Czerwony Kapturek", "Królewna Śnieżka"
i "Kot w butach". Scenariusz napisał uczeń
klasy V, Kacper Lubiewski. Uczniowie
z zaangażowaniem odegrali swoje role, zadbali też o odpowiednie stroje, rekwizyty
i dekoracje. Na zakończenie wręczyli pierwszoklasistom -świeżo upieczonym czytelnikom, własnoręcznie wykonane zakładki do
książek. Dodajmy, że Publiczna Szkoła
Podstawowa w Chrząstowicach przyłączyła się do akcji ustanawiania rekordu czytania w jednym momencie. Wydarzenie organizowane przez czasopismo „Biblioteka w szkole” miało miejsce szkołach z całej
Polski, 10 czerwca 2016 r.
Anna Kurc

Serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi, Radzie Gminy Chrząstowice,
pracownikom samorządowym, Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom ZSP nr 3,
koleżankom i rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola w Dębskiej Kuźni,
koleżankom z sąsiednich przedszkoli, Różom Różańcowym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w modlitwach i pogrzebie mojego męża Eryka
składa
Alicja Malińska.
Serdeczne podziękowania wszystkim delegacjom i uczestnikom za udział w pogrzebie
mojego męża Pawła Kurowskiego
składa
Maria Kurowska
kwiecień-maj-czerwiec
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ZAKRĘCONE I ROZTAŃCZONE CHRZĄSTOWICE
Gmina Chrząstowice była w sobotę,
4 czerwca br. najbardziej roztańczoną gminą
województwa opolskiego. W hali sportowej
w Chrząstowicach zorganizowano I Wojewódzki
Turniej Tańca „Czasem zakręceni”. Było to
taneczne święto tradycji i nowoczesności. Poza
kategoriami show dance, disco dance, hip hop
i taniec współczesny odbyły się bowiem prezentacje w kategorii taniec ludowy. Udział w imprezie
wzięło 29 klubów tańca z całej Opolszczyzny. Na
scenie zaprezentowało się łącznie ponad 850 młodych tancerzy. Licznie zgromadzona publiczność
miała okazję podziwiać 72 choreografie. Kolorowe stroje, skoczna muzyka, do której nogi same
rwały się do tańca, różnorodne układy taneczne
i wykorzystywane podczas nich rekwizyty wszystko to złożyło się na niezwykłe taneczne
widowisko.
Celem imprezy była przede wszystkim integracja środowiska tanecznego województwa opolskiego, zarówno instruktorów jak również tancerzy, promocja zespołów działających na terenie
województwa opolskiego oraz kultywowanie
tradycji związanych z tańcem ludowym.
Młodych tancerzy oceniało jury w składzie:
Maria Zajączkowska z Opola, Monika Kiermasz
z Katowic, Ewa Szczepańska ze Świdnicy,
Łukasz Kraul z Wrocławia oraz Paweł Szlinger
z Zabrza. W kategorii taniec ludowy wystąpiło
siedem zespołów. W kategorii do lat 13 pierwsze
miejsce zdobył Zespół Taneczny przy PSP w Byczynie (pierwsza grupa), drugie miejsce trafiło
również do tego zespołu (druga grupa), trzecie
przypadło zespołowi Perła z Popielowa. W kategorii powyżej lat 13 podium wyglądało następująco: pierwsze miejsce – Zespół Pieśni i Tańca Modrzewiacy z Wołczyna, drugie - Silesia z Rozmierki, trzecie Wal-Nak z Tarnowa Opolskiego.
Kolejną kategorią, w jakiej odbyły się prezentacje była kategoria disco dance, która podzielona została na następujące kategorie wiekowe: do
lat 11, juniorzy (12-15 lat) oraz seniorzy (16+).
W pierwszej największe uznanie jury zdobył
zespół Hałas Mini 1 z Tarnowa Opolskiego. Na
drugim miejscu uplasowały się exequo zespoły
Hałas Mini 3 z Chrząstowic i Euforia z Popielowa, na trzecim - Hop 1 z Tułowic. Wśród
„juniorów” najlepszy był zespół Rytmix 1 z Niemodlina, kolejne miejsca zajęły zespoły z Kędzierzyna Koźla: SDK Chemik (II) oraz Spin Junior
(III). Spin Senior z Kędzierzyna Koźla zdobył
pierwsze miejsce wśród „seniorów”, tuż za nimi
na podium uplasował się zespół Element z Tarnowa Opolskiego.

W kategorii „inne formy tańca – dzieci do
lat 7” wystartowało siedem zespołów. Puchary za
pierwsze trzy miejsca trafiły kolejno do zespołów:
Fleur Rebelle z Nysy, Marzenie 5 z Byczyny oraz
Mini Splash z Kluczborka.
Kolejną kategorią był „taniec współczesny
– dzieci do lat 11”. Tutaj pierwsze miejsce zdobyła Akademia Tańca Ramada gr 3 z Opola, drugie Zespół taneczny przy PSP w Byczynie gr 1,
trzecie – Akademia Tańca Ramada gr P2 z Opola.
W kategorii taniec współczesny juniorzy (12-15
lat) bezkonkurencyjna była Niepubliczna Szkoła
Baletowa z Opola.
W kategorii show dance młodzi tancerze
oceniani byli w następujących grupach wiekowych: do lat 7, do lat 11, juniorzy i seniorzy.
W pierwszej zwyciężył zespół Hałas Mini 2
z Tarnowa Opolskiego. Na podium stanęły zespoły również: Hałas Mini 4 z Chrząstowic (II),
Scorpion Dance Team Mini Prószków (II miejsce)
oraz Marzenie 7 z Kluczborka (III miejsce).
Trzynaście zespołów wystartowało w kategorii
show dance dzieci do lat 11. Trzy pierwsze miejsca trafiły kolejno do zespołów: Niepubliczna
Szkoła Baletowa Opole-Zerówka, UKS Gwiazda
1 z Olesna i Mikroelement z Tarnowa Opolskiego. W juniorach pierwsze miejsce zdobył zespół
Hałas 2 z Tarnowa Opolskiego, drugie – DNA
Dziewczyny z Nysy, w seniorach najlepszy był
zespół DNA Elite z Nysy.
Również kategoria hip-hop podzielona była
na trzy kategorie wiekowe. W kategorii dzieci do
lat 11 trzy pierwsze miejsca prezentowały się
następująco: DNA Maluchy z Nysy (I miejsce),
Be Yourself z Nysy (II miejsce), Kids Splash
z Kluczborka (III miejsce). Wśród juniorów bezkonkurencyjne były dziewczyny z grupy DNA
z Nysy. Natomiast w seniorach 16+ pierwsze
miejsce zajął zespół DNA Elite, a drugie zespół
Be Yourself, oba zespoły z Nysy.
W czasie imprezy nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Najmłodsi mogli do woli wyskakać
się na dmuchanym zamku, do którego wstęp
umożliwiało przyniesienie kilku plastikowych
nakrętek. Dodatkowo zorganizowano animację
taneczną – na chwilę każdy mógł zaprezentować
się na scenie i poczuć jak zawodowy tancerz. Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic, panie
kucharki oraz Rada Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Chrząstowicach zadbały
o pyszne przekąski i deser. Chętni mogli sobie
pomalować buzię w najbardziej wymyślne wzory.
O porządek i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zadbali strażacy z Ochotniczej Straży Po-
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-żarnej w Chrząstowicach oraz pielęgniarki ze
Stacji Opieki Caritas z Dębia. O sprawny
przebieg turnieju poprzez opiekę nad zespołami tanecznymi zadbali także wolontariusze ze
Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni a także grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.
Dzieciom towarzyszyli nauczyciele.

W organizację imprezy zaangażowało
się wielu rodziców dzieci uczęszczających do
grup Formacji Tanecznej Hałas zarówno
w Tarnowie Opolskim, jak również Chrząstowicach. Pracowali oni nad przygotowaniem
poczęstunku oraz podarunków dla uczestników turnieju, przygotowaniem sceny, obsługą

biura organizacyjnego, bieżącym wydrukiem
dyplomów dla uczestników turnieju oraz
czuwali nad prawidłowy przebiegiem imprezy. Imprezę prowadziła Żaneta Plotnik.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób zaangażowali się w przygotowanie
imprezy składamy serdeczne podziękowania.
Bez Waszych chęci i pracy organizacja tego
wydarzenia byłaby niemożliwa. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Kalejdoskop, którego prezesem jest Danuta Kampa
oraz Gmina Chrząstowice. Patronat nad turniejem objął Starosta Opolski Henryk Lakwa.
Linki do galerii zdjęć oraz medialnych
relacji z wydarzenia znajdują się na
www.chrzastowice.pl w zakładce „Turniej
tańca Czasem zakręceni”.
Danuta Kampa, Anna Kurc
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