INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE
Tegoroczne „Dni Gminy Chrząstowice‖ odbywały się w dniach 17-19 czerwca w Dębskiej
Kuźni. Uroczyste otwarcie boiska sportowego
„Orlik 2012‖, którego dokonali Józef Sebesta –
Marszałek Województwa Opolskiego, Helena Rogacka – Wójt Gminy Chrząstowice oraz Krystyna
Jakuczek – Dyrektor ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni,
zadecydowało o sportowym charakterze święta
gminy. Były zarówno szkolne rozgrywki sportowe,
jak i mecze piłki nożnej oldbojów, którym sędziował poseł, a zarazem sędzia piłkarski – Tomasz
Garbowski. Oprócz tego dla miłośników turystyki
rowerowej Stowarzyszenie „Nasza Dębska Kuźnia‖ zorganizowało rajd trasami rowerowymi naszej gminy. Były również pokazy karate oraz popisy monocyklistów z Chrzelic. Nie zabrakło również
doznań artystycznych. Śląski repertuar zaprezentował Zespół Regionalny z ZSP nr 3 w Dębskiej
Kuźni, następnie wystąpiły śpiewające, grające na
dzwonkach i pięknie recytujące dzieci z PSP w Dębiu. Po nich prezentowały się zespoły taneczne –
Flesz i Mini Flesz z Dańca, Decadance z Kątów
Opolskich, Santex z Przywór oraz grupy z Chrząstowic. Swój inauguracyjny występ miała chrząstowicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta, której koncert
wzbudził ogromne zainteresowanie i zakończył się

owacjami na stojąco. Podczas festynu odbyły się
również Twórcze Warsztaty Rodzinne, podczas
których dzieci i rodzice wykonywały „Latające dowody‖ wypełnione helem. Nie zabrakło pysznego
jedzenia, konkursów dla małych i dużych, malowania buziek oraz atrakcji dla najmłodszych w wesołym miasteczku. Każdy dzień tradycyjnie kończył
się zabawą taneczną – w piątek była dyskoteka,
w sobotę bawił zespół „Tercet‖, natomiast
w niedzielę – „Red Angel‖.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Bankowi
Spółdzielczemu w Leśnicy, Zarządowi GS Chrząstowice oraz firmie Fąfrowicz Paliwa S.C., Pani
Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom ZSP nr 3
w Dębskiej Kuźni, Sołtysowi, Radzie Sołeckiej,
Strażakom OSP Dębska Kuźnia oraz wszystkim,
którzy ich wspierali i pomagali w organizacji imprezy, występującym dzieciom i młodzieży za niezapomniane wrażenia artystyczne a Strażakom z
OSP Falmirowice, OSP Daniec i OSP Suchy Bór
za zabezpieczanie imprezy. Dziękujemy również
członkom Szkolnego Koła Caritas, pielęgniarkom
ze Stacji Opieki Caritas w Dębiu, Stowarzyszeniu
„Nasza Dębska Kuźnia‖, LZS Dębska Kuźnia oraz
Andrzejowi Salzburg —właścicielowi PHU w Krasiejowie.
Anna Kurc

ORLIK JUŻ OTWARTY, HALA SIĘ BUDUJE
znajdują się na stronie www.debskakuznia.pl.
W Chrząstowicach, na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej, trwa budowa hali sportowej.
Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 057 200,00 zł mln zł w ramach
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Opolskiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Orlik w Dębskiej Kuźni już funkcjonuje...

Kompleks sportowy „Orlik 2012‖ został uroczyście otwarty 18 czerwca br. Jego budowa kosztowała 1 084 924,54 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 333 000,00 zł z Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz 333 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu. W ramach obiektu
funkcjonują: boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz stoły do gry w tenisa stołowego. Obiekt jest ogólnodostępny. Harmonogram
zajęć i informacje na temat godzin otwarcia

...budowa hali sportowej w Chrząstowicach trwa..
Anna Kurc
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HISTORII LOKALNEJ CIĄG DALSZY...
nych stowarzyszeń i instytucji. Wszyscy z podziwem wypowiadali się o Panu Konradzie, jego wiedzy i pasji a z okazji przypadających w maju 85
urodzin życzyli mu zdrowia, sił i wytrwałości
w realizacji swoich zainteresowań. Panie Konradzie - wszyscy do tych życzeń się dołączamy.

W Chrząstowicach wspominano byłych proboszczów.

Cykl spotkań pod hasłem „Historia lokalna –
wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowic‖ trwa. 10
kwietnia w Chrząstowicach odbył się referat poświęcony dawnym proboszczom parafii Chrząstowice. Wygłosiła go Agnieszka Król – koordynator
projektu. Zebrani w klubie samorządowym opowiadali anegdoty związane z proboszczem Johannem Lebockiem i Reinholdem Braunem i wspominali, jak dawniej wyglądała służba ministrantów,
mówili o dyscyplinie w kościele oraz autorytecie
księdza wśród młodego pokolenia.

Konrad Mientus odbiera kwiaty od Marii Kwiecińskiej.
Obok-red. Andrzej Russak z Radia Opole.

Projekt „Historia lokalna na podstawie wybranych powiatów, miast i gmin realizowany jest
przez Urząd Gminy Chrząstowice oraz Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej. We wrześniu
organizatorzy zapowiadają wycieczkę rowerową.
Jej szczegółowy plan zostanie przedstawiony
w późniejszym terminie. Natomiast kolejne spotkania, poświęcone interesującym osobom z naszej
gminy, ruszą od października. Serdecznie zachęcamy do udziału. Szczegółowe informacje na temat
projektu oraz galeria zdjęć znajdują się na stronie
internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce
„Historia lokalna w Gminie Chrząstowice‖

Wspólny śpiew piosenki „Słońce niech wschodzi tam gdzie
Ty” na zakończenie spotkania stał się już tradycją.

Bohaterem kolejnego, siódmego, spotkania w
ramach projektu „Historia lokalna‖ był Konrad
Mientus. Referat o honorowym obywatelu naszej
gminy wygłosiła 15 maja Klaudia Ponza. Opowiadaniom i anegdotom o Panu Konradzie towarzyszyły występy dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Dańcu. Postać znanego
w regionie historyka pasjonata, kustosza Śląskiej
Izby Regionalnej, zgromadziła w danieckim klubie
wiejskim wiele osób – rodzinę i przyjaciół z róż-

Podczas spotkania w Dańcu wystąpiły dzieci z tamtejszej
szkoły podstawowej.
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GMINNA ORKIESTRA DĘTA
„Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice‖ powstała z inicjatywy DFK w Chrząstowicach oraz zaangażowania Urzędu Gminy Chrząstowice. Wśród dzieci i młodzieży szkolnej chęć
nauki zgłosiło 20 młodych mieszkańców.
Zainteresowanie nauką gry na instrumentach dętych było jednak większe i obecnie orkiestra liczy
23 członków. Młodych muzykantów swoim
doświadczeniem wspiera pan Jan Mateja, który gra
na tenorhornie i swoją muzyczną pasję przekazuje
młodzieżowej orkiestrze.

Pierwsze wspólne zdjęcie - przed Klubem Samorządowym
w Chrząstowicach, 2009r.

Debiut na scenie jej członkowie mają już za
sobą - w lipcu 2010 roku zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności podczas obchodów Dni Gminy Chrząstowice. Były to występy w duetach i trio.
Młodzi muzycy pod batutą swojego dyrygenta,
Jacka Zganiacza, ćwiczą i szlifują swoje umiejętności w każdą sobotę w Klubie Samorządowym
w Chrząstowicach. Pierwszy wspólny występ młodzieżowej orkiestry miał miejsce w grudniu 2010 r
na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chrząstowicach. Orkiestra wystąpiła również podczas festynu
z okazji dnia dziecka w Chrząstowicach w czerwcu
tego roku.
Jesienią 2009 roku Gmina Chrząstowice
przystąpiła do projektu w ramach działania 4.1/413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW
2007-2013 dla małych projektów składając projekt
pn. „Gminne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Chrząstowice‖ otrzymując
pomoc finansową w wysokości 23 541,00 PLN.
Projekt trwał od stycznia 2010 roku do czerwca
2011 roku. Gmina Chrząstowice zakupiła 3 trąbki
Chester, 1 Tenorhorn Roy Benson, 1 pulpit, a DFK

w Chrząstowicach zakupiło 2 puzony tenorowe
Primera, 1 trąbkę Roy Benson oraz 18 pulpitów.
Za pośrednictwem DFK orkiestra otrzymała używane instrumenty takie jak: 4 trąbki Amati,
2 tenorhorny i 1 saksofon Oskar Adler. Darczyńcami powyższych instrumentów są mieszkańcy Niemiec zaprzyjaźnieni z mieszkańcami gminy Chrząstowice, którzy na wieść o tworzącej się orkiestrze
postanowili ją wesprzeć sprawnymi instrumentami.
Ta spontaniczna inicjatywa pomogła w doposażeniu orkiestry w dodatkowe instrumenty. Nuty dla
orkiestry przysłał z Niemiec potomek p. Haduli,
nauczyciela z Chrząstowic. W ramach projektu
wydano folder o orkiestrze oraz uszyto dla każdego
uczestnika dwuczęściowe stroje składające się
z marynarki i kamizelki.
Skład orkiestry: Dyrygent – mgr Jacek
Zganiacz, na trąbkach grają: Karina Baron, Paweł
Baron, Anna Buhl, Jacek Ciecior, Damian Feliks,
Karolina Feliks, Aleksander Geisler, Łukasz Mazur, Katarzyna Wójcik, Paweł Leja, Mateusz Stach,
Szymon Pyka, Tobiasz Smandzik, na waltorni:
Marcin Buhl, Piotr Brol, na tenorhornie: Dominika
Suchanek, Mateusz Wójcik, Jan Mateja, na barytonie: Justyna Loch, Kamil Pluta, na puzonie: Sandra
Malek, Tobiasz Pluta, na tubie: Andrzej Wójcik.
Koncert inauguracyjny „Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice‖ odbył się 19
czerwca 2011 roku podczas uroczystych obchodów
Dni Gminy Chrząstowice. Na kolejne występy
orkiestry zapraszamy do Dańca i do Dębia, gdzie
młodzi muzycy uświetnią swą grą organizowane
latem w tych miejscowościach festyny.

Orkiestra w komplecie — występ podczas uroczystości
otwarcia boiska „Orlik 2012”, 18 czerwca 2011 r.
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W GMINIE CHRZĄSTOWICE ŚCIGALI SIĘ KOLARZE
Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar
Wójta Gminy Chrząstowice odbył się 17 kwietnia
br. w Dębiu. Impreza zorganizowana została po raz
26 i zgromadziła kolarzy i miłośników kolarstwa
z Polski, Czech i Litwy.

my również strażakom z jednostek OSP naszej
Gminy, którzy zabezpieczali trasę, Dyrekcji, nauczycielom i Radzie Rodziców Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, nauczycielom wychowania fizycznego, Gminnemu Koordynatorowi Sportu oraz pielęgniarkom
ze Stacji Opieki Caritas w Dębiu. Serdeczne podziękowania składamy również trenerowi Marianowi Staniszewskiemu oraz wszystkim, którzy wsparli go podczas organizacji wyścigu.

Wyścig przedszkolaków wzbudził ogromne zainteresowanie.

Tradycyjnie rywalizowała ze sobą także młodzież szkolna z terenu gminy Chrząstowice
oraz starsi zawodnicy w kategorii VIP. Odbył się
też wyścig przedszkolaków.

Zwycięzcy w kategorii młodzież gimnazjalna — chłopcy.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy
Chrząstowice, LKS "Ziemia Opolska" w Opolu
oraz WZ LZS Opole. Patronat nad imprezą objął
Marszałek Województwa Opolskiego — Józef
Sebesta oraz Starosta Opolski — Henryk Lakwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy, firmie
„Bracia Tokarscy‖ z Dąbrowic, GS Chrząstowice,
Energii Pro — oddział w Opolu oraz Państwu Biłos
z Chrząstowic za ufundowanie kwiatów. Dziękujekwiecień-maj-czerwiec
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MEMORIAŁ JOACHIMA HALUPCZOKA

W czerwcu br. odbył się Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Szosowym – III Seria Pucharu
Polski – XV Memoriał Joachima Halupczoka.
W sobotę, 4 czerwca kolarze rywalizowali ze sobą
w tzw. czasówce – jeździe indywidualnej na czas
w Niwkach. W niedzielę, 5 czerwca, trasa
obejmowała Szczedrzyk i Turawę.

Na najlepszych czekały puchary i nagrody.

Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego –
Józefa Sebesty oraz Starosty Opolskiego – Henryka
Lakwy. Wyniki obu wyścigów oraz galeria zdjęć
znajdują
się
na
stornie
internetowej
www.chrzastowice.pl
Organizatorami wyścigu byli: Wojewódzkie
Zrzeszenie LZS w
Opolu, Departament
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,
Urząd
Gminy
Chrząstowice, Urząd
Miasta i Gminy Ozimek, Urząd Gminy
Turawa, Ludowy Klub
Sportowy
Ziemia
Opolska w Opolu oraz
P.P.H. Chemia – Bomar w Skorogoszczy.

Puchar specjalny otrzymał Jacek Zamorowski — prywatnie
zapalony kolarz, zawodowo —Naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Anna Kurc
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RODZINNIE NA FESTYNACH
Przełom maja i czerwca to tradycyjnie czas,
w którym w naszej gminie odbywają się okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca
oraz Dnia Dziecka. Wspaniałej zabawy oraz
rodzinnej atmosfery nie brakowało.

spotkania połączone z występami dzieci, wspólną
zabawą i poczęstunkiem. Dzieci bawiły się 28 maja, natomiast mamy - dzień później - 29 maja.
Część artystyczną przygotowała Magda Gawrecka.

Tak bawiły się dzieci w Niwkach..
Przeciąganie liny w przedszkolu w Chrząstowicach.

W sobotę, 21 maja, pod hasłem „Nasza rodzina zdrowo się trzyma na terenie ogrodu przedszkolnego w Chrząstowicach odbył się pierwszy Festyn
Rodzinny. Atrakcji było co nie miara – karaoke,
teatrzyk, pyszny poczęstunek, przejazd bryczką,
a przede wszystkim mnóstwo zabawy na świeżym
powietrzu prowadzonej przez Pana Pirata. Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach, Helena Staniszewska, serdecznie dziękuje wszystkim
dzieciom i rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom przedszkola, którzy wzięli udział w organizacji I Festynu Rodzinnego za zaangażowanie oraz
pomoc a właścicielom Baru "Centrum" oraz sponsorom - za wsparcie i udaną współpracę.

28 maja br. biesiada rodzinna odbyła się
w Niwkach. Mimo niesprzyjającej, bo deszczowej
pogody zabawa się udała. Wprawdzie zamiast
w plenerze imprezę zorganizowano w Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli, jednak nie zabrakło
konkursów z nagrodami, dobrego jedzenia oraz
muzyki, którą zapewnił zespół Victoria.

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej podczas festynu w
Chrząstowicach.

Dzień Dziecka w Lędzinach.

W Lędzinach świętowały mamy i dzieci.
W świetlicy wiejskiej odbyły się okolicznościowe

Tradycyjny festyn odbył się również na placu
przy Klubie Samorządowym w Chrząstowicach
5 czerwca. Występ gminnej młodzieżowej orkiestry dętej, akordeonistów ze Szkoły Muzycznej w
Opolu, pokaz tańca w wykonaniu zespołu „Flesz‖,
„Mini Flesz‖ i kółka baletowego z Opola – to
główne atrakcje jakie czekały na wszystkich
uczestników festynu. Oprócz występów artystycznych najmłodsi mieli okazję obejrzeć wyposażenie
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wozu strażackiego i policyjnego. Nie zabrakło konkursów i zabaw. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z „Bastelstube‖ działającej przy DFK
Chrząstowice oraz zespół Kółka Regionalnego,
działający przy ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni. Imprezę zakończyły zabawy taneczne z Andrzejem Biesiadnym, zespołem Victoria oraz Duo Elektrix.
Festyn zorganizowali rodzice dzieci z Młodzieżowej Orkiestry Dętej, DFK Chrząstowice, OSP
Chrząstowice oraz LZS Chrząstowice.

„Hałas‖, dyskoteka dla dzieci oraz zabawa taneczna dla dorosłych. Oprócz tego konkursy z nagrodami, skoki na trampolinie, przejazd bryczką oraz
pyszne jedzenie.
Również 12 czerwca odbył się Familienfest
w Dańcu. Jego organizatorem było miejscowe koło
DFK. Na wszystkich, którzy w niedzielne popołudnie przyszli na plac przy klubie wiejskim czekało
wiele atrakcji: wystąpił zespół taneczny „Flesz‖
oraz Chór Gminny działający przy DFK Tarnów
Opolski, nie zabrakło konkursów i zabaw dla młodszych i starszych.
IV Festyn Rodzinny odbył się 26 czerwca
w Dębiu. Dobry humor i świetną zabawę zarówno
dzieciom, jak i dorosłym zapewniła grupa S.B.R.T.
Sportowej rywalizacji, konkursów i emocji nie brakowało. Był pokaz strażacki w wykonaniu OSP
Dębie, dzieci miały możliwość pojeździć konno
oraz zrobić sobie tatuaż na buzi. Imprezę zorganizował Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Radą
Sołecką.

Pokazy strażackie w Suchym Borze były dla dzieci wielką
atrakcją.

12 czerwca dzieci, mamy i ojcowie świętowali w Suchym Borze. Festyn odbył się na terenie
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego. Organizatorzy – Przedszkole w Suchym Borze oraz DFK
Suchy Bór - zapewnili bogaty program artystyczny.
Był występ przedszkolaków, spektakl w języku
niemieckim w wykonaniu uczniów ZSP nr 3 w
Dębskiej Kuźni, pokazy strażackie i policyjne,
warsztaty plastyczne, tańce w wykonaniu grupy

Festyn rodzinny w Dębiu.
Anna Kurc

DZIEŃ MATKI W DAŃCU
26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te malutkie, jak i już całkiem duże składają życzenia swoim Mamom, obdarowują kwiatami i prezentami. Uczniowie ZSP w Dańcu uczcili ten
wyjątkowy dzień organizując spotkanie dla swoich
mam. Miały one okazję oglądać swe pociechy
prezentujące swój talent wokalny, recytatorski
i taneczny. Punktem kulminacyjnym imprezy był
poczęstunek – upieczone przez dzieci ciasteczka.
Wszystkim mamom raz jeszcze składamy
najlepsze życzenia.
Sylwia Fąfara

Wspólne zdjęcie mam i ich pociech.
kwiecień-maj-czerwiec
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHRZĄSTOWICACH
DBA O ZDROWY STYL ŻYCIA
W naszym przedszkolu nie można się nudzić, zarówno dzieci jak i pracownicy przedszkola
przeżywają ciągle nowe doświadczenia. Od ubiegłego roku wiele się zmieniło, przede wszystkim
sposób przygotowywania i podawania posiłków dla
dzieci. A wszystko to za sprawą warsztatów prowadzonych przez Panią Wójt, która zaszczepiła w nas
chęć zdrowego sposobu odżywiania. Nauczyliśmy
się przygotowywać surówki, sałatki, piec ciasta,
ciasteczka i chleb, robić kisiel i galaretkę oraz kisić
żur, barszcz, itp., co w szczególny sposób wpłynęło
na zwyczaj podawania posiłków w naszym przedszkolu. Zmianie uległa kolejność podawania obiadu. W południe dzieci jedzą drugie danie, a około
godziny 13.30 - zupę. Z kuchni wyeliminowaliśmy
margarynę i gotowe przyprawy, zawierające glutaminian sodu, zastępując je odpowiednio wszelkimi,
dobrymi olejami ( np. winogronowy, lniany, z oliwek, itp.) oraz naturalnymi przyprawami, takimi
jak: majeranek, oregano, bazylia, kurkuma, imbir,
czosnek, soja, nie mówiąc o ziołach z ogrodu: koper, natka pietruszki i selera, lubczyk itp. Ponadto
cukier sukcesywnie zastępujemy miodem. Podajemy także dużo ryżu i kasz m.in. jaglaną.

pięknie przystrojony kwiatami, balonami i chorągiewkami, a przy wjeździe zawisł duży baner, zachęcający wszystkich do udziału w naszym święcie. Na podwórku rozłożony został namiot, w którym odbywały się występy i konkursy. W kawiarence "Pod chmurką" można było wypić herbatę,
kawę czy inne napoje, a także uraczyć się domowym ciastem przygotowanym przez rodziców.
Natomiast w barze "Pod Brzózką", zgodnie z wdrażaną zasadą zdrowego żywienia, była okazja
popróbować naszego specjału, jakim jest domowy
żurek na zakwasie oraz chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

Podczas festynu bawiły się zarówno dzieci jak i rodzice.

Atrakcją festynu był teatrzyk dla dzieci oraz "Pirat", który
zagrzewał do wspólnej zabawy.

21 maja 2011 roku, w myśl hasła "Nasza
rodzina zdrowo się trzyma" postanowiliśmy rozpocząć tradycję organizowania w ogrodzie przedszkolnym festynów rodzinnych. Jak to zwykle bywa imprezę poprzedziły przygotowania, w które
licznie włączyli się rodzice naszych wychowanków. Dzięki temu cały plac przedszkolny został

Popołudnie zakończył występ zespołu rockowego oraz karaoke. Dużym zainteresowaniem
cieszył się przejazd bryczką, zabawy na dmuchanym zamku oraz malowanie buziek dzieci. "I Festyn rodzinny 2011" był zarazem Dniem Otwartych
Drzwi dla dzieci
i rodziców, które
od września rozpoczną przygodę
z naszym przedszkolem. Integracja
rodzinna podczas
festynu upłynęła
w atmosferze radosnych i bezpiecznych wspólnych
zabaw oraz niezapomnianych wrażeń Naszej
Rodziny Przedszkolnej.

kwiecień-maj-czerwiec
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ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT

W Dańcu dzieci wykonywały „Baśniowy Gród”.

Od grudnia 2010 r. do czerwca 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach‖ Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich‖ we wszystkich
przedszkolach w naszej gminie realizowany był
projekt „Gminna Spółdzielnia Sztuki Dziecka ZACZAROWANY OŁÓWEK‖.
Projekt współfinansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą było Biuro Doradcze Dobry Projekt, realizatorami i wykonawcami - artyści plastycy z uprawnieniami nauczycielskimi z Instytutu Edukacji
przez Sztukę, a partnerem Gmina Chrząstowice.
Projekt był nieodpłatny. Łącznie wzięło w nim
udział około 150 osób. Celem projektu był rozwój

edukacji artystycznej na terenach wiejskich
poprzez integracyjne i interdyscyplinarne warsztaty
twórcze pozwalające zainicjować wykształcenie
kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i ewentualnego przyszłego jej twórcy.
Aktywność artystyczna u dzieci i młodzieży
stanowi zalążek postawy badawczej i krytycznej,
a wychowanie przez sztukę przygotowuje dzieci
i młodzież do pełnej aktywności społecznej daje
szansę na pozbawione kompleksów i swobodne
wyrażenie własnej osobowości.
Projekt zakończyły warsztaty twórcze dla
całych rodzin, które odbyły się 18 czerwca podczas
tegorocznych Dni Gminy Chrząstowice w Dębskiej
Kuźni. Rodzice wraz z dziećmi wykonywali
wypełnione helem „Latające Dowody‖.

„Kosmiczne lunety” w wykonaniu dzieci z Dębskiej Kuźni.

10 czerwca br. wyróżnione dzieci wzięły udział w Festiwalu Rysunku w Zabrzu.
kwiecień-maj-czerwiec
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE
Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji
konkursu „Piękny ogród”. Regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy
Chrząstowice,

u

sołtysów,

w

sklepach

GS

oraz

na

stronie

internetowej

www.chrzastowice.pl w zakładce „Konkursy i szkolenia”. Można również uzyskać go
pisząc na adres przyszłość-chrzastowic.wp.pl. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu mija 30 lipca br. Atrakcyjne nagrody czekają. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Chrząstowice. Zachęcamy do udziału.

DRODZY MIESZKAŃCY I NASI GOŚCIE
Z uwagi na sterty śmieci zalegające przy pasach dróg i w rowach na terenie gminy Chrząstowice Urząd
Gminy zlecił uporządkowanie terenu Ośrodkowi Readaptacyjnemu „Monar‖ w Zbicku. Efektem akcji było
zebranie 10 m sześciennych śmieci. Zadanie pochłonęło 3 500 zł. Uszanujmy trud sprzątających, nasze środowisko i piękne tereny
Daria Pawlak

DOWODY OSOBISTE
Pamiętajmy o wymianie dowodów osobistych, których termin ważności upłynął!
► Nowe dowody osobiste wydawane od 2001 r. posiadają termin ważności – 10-letni dla osób dorosłych, 5-letni dla osób, które były niepełnoletnie w chwili otrzymywania dowodu. Sprawdźmy więc, kiedy
upływa termin ważności naszego dowodu osobistego (data ważności umieszczona jest w prawym dolnym
rogu dokumentu). Aby nie pozostać bez ważnego dokumentu, wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego najlepiej złożyć około miesiąca przed upływem ważności dowodu osobistego.
► Osoby, które w chwili otrzymywania dowodu ukończyły 65 lat, mają dowody osobiste ważne bezterminowo (w prawym dolnym rogu dokumentu widnieje napis NIEOZNACZONY). Oznacza to, że osoby
te nie muszą wymieniać dokumentu w powodu upływu jego ważności.
► Dowód osobisty traci ważność po 3 miesiącach od zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
takich jak nazwisko czy adres – pamiętajmy więc, aby przy zmianie danych (zmiana nazwiska przy zawarciu małżeństwa, przemeldowanie) od razu złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.
► Ponadto dowód osobisty jest unieważniany w momencie zgłoszenia jego utraty (kradzieży czy też
zagubienia) – jest to nieodwracalne, więc po zgłoszeniu utraty dowodu należy złożyć wniosek o wydanie
nowego dokumentu.
► Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.
Wszelkie informacje nt. dowodów osobistych:
Urząd Gminy Chrząstowice, pok. 8, Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, tel. 77/4219613.

SZANOWNI JUBILACI
Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowicach prosi jubilatów, którzy zawierali związek małżeński poza USC
Chrząstowice o informację o obchodzeniu jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w danym roku.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska
kwiecień-maj-czerwiec
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Rada Sołecka , TSKN oraz OSP w Dańcu
zapraszają na festyn letni
„DANIEC WCZORAJ I DZIŚ” - “DANIETZ GESTERN UND HEUTE HEIMATTREFFEN”
22 - 24.07. 2011 r.
PROGRAM:
PIĄTEK 22. 07. 2011
17.00 - rozpoczęcie
17.30 - Mini Disco – zabawy i konkursy dla dzieci, występy clownów
20.30 - Dyskoteka
SOBOTA 23. 07. 2011
13.00 - rozpoczęcie
13.30 - Gminne Zawody Strażackie
18.00 - Kabaret BRUNO
19.00 - występy artystyczne / Flesz, Mini Flesz, Marta Gramza /
21.00 - zabawa taneczna - gra zespół PARADOX, w trakcie zabawy
występ zespołu HAŁAS - „ Program po 23‖
NIEDZIELA 24. 07. 2011
14.00 - rozpoczęcie
14.30 - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice,
występ zespołu tanecznego WAL-NAK
16.00 - występy artystyczne - HAŁAS oraz KOSOROWICZANKI
18.00 - GWIAZDA WIECZORU - GEORG WIND
19.00 - SUSKIE SKOWRONKI
21.00 - zabawa taneczna - gra zespół SHERWOOD
Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych, karuzele, dmuchane zjeżdżalnie
oraz bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne

FESTYN LETNI W DĘBIU
13-15 SIERPNIA 2011 r.
Plac przy Klubie Wiejskim
W programie między innymi:

zabawy taneczne z zespołami: Time, Bravo i Stelcon

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice

występy artystyczne

mecze piłki nożnej

bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne

atrakcje dla dzieci

www.debie.pl

Serdecznie zapraszamy!
kwiecień-maj-czerwiec
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FILIA BIBLIOTEKI W SUCHYM BORZE OTWARTA
28 marca w Suchym Borze otwarto filię
Gminnej Biblioteki Publicznej. Jej siedziba mieści
się w Centrum Kształcenia – wiosce internetowej
przy ul. Szkolnej 2. Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: Agnieszka Król – Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej, Florian Ciecior – Zastępca
Wójta Gminy Chrząstowice oraz Andrzej Nowak –
sołtys Suchego Boru. Pierwszymi gośćmi nowo
otwartej filii były przedszkolaki z Suchego Boru,
które przedstawiły okolicznościowy występ artystyczny poświęcony książkom. Księgozbiór filii
przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Zawiera
bajki, wiesze, opowiadania skierowane do najmłodszych. Dzieci starsze oraz młodzież, znajdą dla
siebie powieści, książki przygodowe, lektury,
encyklopedie oraz słowniki. Informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 18-35-33-841 oraz

na stronie www.biblioteka-chrzastowice.pl. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Suchego Boru,
i nie tylko, do korzystania z oferty wioski internetowej i filii bibliotecznej.

Anna Kurc

„BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE - NIE MIJAM - WCHODZĘ”
Pod takim hasłem odbyły się zajęcia dla dzieci w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W dniach od 09 do 13 maja gościliśmy
przedszkolaków z Chrząstowic oraz uczniów
wszystkich klas szkół podstawowych z Chrząstowic i Dębskiej Kuźni.
Dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych przygotowano prezentację multimedialną
i informacje o bezpieczeństwie w sieci
pt. „Bezpieczny Internet‖. Z kolei dla uczniów klas
starszych przygotowano rozrywki umysłowe.
Uczestnicy tych zajęć rozwiązywali zagadki, rebusy, krzyżówki, wykazywali się sprawnością fizyczną w zadaniach zręcznościowych oraz wiedzą na
temat naszej gminy w specjalnie zredagowanym
quizie. W tym samym czasie filia biblioteczna dla
dzieci w Suchym Borze przygotowała zajęcia dotyczące bezpiecznego internetu, spotkania z Maminkami oraz zabawę plastyczną pn: ‖Mały artysta

w krainie książek‖. Serdecznie zapraszamy
najmłodszych mieszkańców Suchego Boru do
korzystania z proponowanych przez filię zajęć. Celem wymienionych spotkań było pokazanie najmłodszym, że w bibliotece może być wesoło, ciekawie a sama biblioteka jest miejscem przyjaznym
i bezpiecznym. Dzięki wsparciu Gminnej Spółdzielni w Chrząstowicach oraz sklepom spożywczych w Suchym Borze i Lędzinach, wszyscy
uczestnicy zajęć otrzymali słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
W okresie wakacyjnym nastąpią zmiany
godzin otwarcia bibliotek. Szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka-chrzastowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
Szanowni mieszkańcy, drodzy czytelnicy zapraszamy do odwiedzania naszych placówek.
Agnieszka Król

MAJÓWKA W DĘBIU
W niedzielę, 8 maja, w Dębiu odbyła się majówka. W słoneczne popołudnie na placu przy klubie wiejskim licznie
zgromadzili się mieszkańcy Dębia i ich goście. Spotkaniu
towarzyszył występ zespołu tanecznego Flesz. O dobrą zabawę oraz muzykę zadbał zespół Merton. Majówkę zorganizowało koło DFK Dębie.
Anna Kurc
kwiecień-maj-czerwiec
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KONKURS KROSZONKARSKI
znaleźli się: Damian Niesłony, Szymon Pyka
i Sabina Szczęsny (kategoria klas I-III), Aleksander
Geisler, Katarzyna Ciolek i Paulina Ponza
(kategoria klas IV-VI) a także Marlena Scholz,
Dawid Gordzielik i Karol Gawlica (kategoria gimnazjum). Każdy uczestnik konkursu otrzymał
upominek. Konkurs zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna. Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział oraz zaangażowanie.
Większość uczestników konkursu stanowiły dziewczyny...

Gminny Konkurs Kroszonkarski odbył się 14
kwietnia br. w Chrząstowicach. W klubie samorządowym zebrało się 38 uczestników ze wszystkich
szkół w gminie. Młodzież zdobiła jajka różnymi
metodami: skrobaniem, wycinankami, nitkami, filcem, bibułą oraz cekinami. Nie lada zadanie miało
jury w składzie: Teresa Biernacka, Irena Passon
oraz Helena Rogacka. Panie musiały jednak wyłonić najlepszych kroszonkarzy. W gronie laureatów

...jednak i chłopcy mieli prężną i zdolną reprezentację.
Anna Kurc

MŁODZIEŻ RECYTOWAŁA WIERSZE PO NIEMIECKU
fikowało się do niego 59 uczniów z całego województwa. Wśród nich znalazła się Martina Blaik z
Chrząstowic, obecnie uczennica III klasy Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Opolu, która recytacją
wiersza Aniki Abel „Der Drogensumpf‖ (Nałóg)
wywalczyła sobie pierwsze miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Martina startowała w
konkursie „Jugend trägt Gedichte vor‖po raz dziesiąty i zapowiada, że w przyszłej edycji również
weźmie udział. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy kolejnych sukcesów
Agata Patoła — laureatka wśród gimnazjalistów.

Siedemnastu uczniów z całej gminy recytowało 6 kwietnia wiersze w języku niemieckim.
W Klubie Wiejskim w Dańcu odbył się konkurs
„Jugend trägt Gedichte vor‖. Nagrody książkowe
oraz dyplomy przyznano w dwóch kategoriach:
szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W pierwszej
zwyciężyła Julia Geisler z PSP w Chrząstowicach.
Wśród gimnazjalistów najlepszą okazała się Agata
Patoła z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni. Sześcioro
uczniów, (po 3 z każdej kategorii) reprezentowało
naszą gminę w kolejnych eliminacjach. Finał konkursu odbył się 2 czerwca w Prószkowie. Zakwali-

Uczestnicy konkursu z nauczycielami języka niemieckiego.

kwiecień-maj-czerwiec
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ZWIEDZALI NASZĄ GMINĘ
W ramach programu „IdA – Integration
durch Austausch‖ (Integracja poprzez wymianę)
realizowanego przez Fundację Otto Benecke od 21
marca do 1 kwietnia w naszej gminie gościła grupa
siedmiu młodych osób z Niemiec. Program IdA
jest częścią międzynarodowego projektu wymiany
młodzieży umożliwiającego jej zdobywanie doświadczenia zawodowego, poszerzanie kompetencji i kwalifikacji, a poprzez to - łatwiejsze wejście
na rynek pracy. W naszej gminie młodzi ludzie
odbyli dwutygodniowe praktyki u fryzjerki i stolarza w Chrząstowicach oraz kamieniarza w Falmirowicach. Dodatkowo uczęszczali na kurs operatorów wózka widłowego w Opolu. Oprócz zdobywania umiejętności zawodowych młodzi Niemcy
mieli okazję poznania lokalnej tradycji oraz ciekawych zakątków naszego województwa i nie tylko zwiedzili bowiem Opole i Wrocław. Przedsiębiorcom, u których młodzi Niemcy odbywali praktyki
bardzo dziękujemy.

Grupa młodzieży z Niemiec.

16 kwietnia Gminę Chrząstowice odwiedzili
członkowie Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców. Gościli w Dębiu i Dębskiej Kuźni. W Dębiu
zwiedzili neobarokowy kościół pw. Narodzenia
NMP, remizę strażacką, klub wiejski oraz świetlicę
dla młodzieży. Spacerując po wiosce obejrzeli również młyn, plebanię, budynki mieszkalne pochodzące z XIX w., pomnik poświęcony ofiarom I i II
wojny światowej oraz kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Wizytę w Dębiu zakończyła wycieczka aleją
dębów szczypułkowych. W Dębskiej Kuźni Krajoznawcy odwiedzili Izbę Muzealną Jerzego Szwugra
oraz Srebrne Źródło i zapowiedzieli kolejne wizyty
w naszej gminie.

Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Dębiu.

W dniach 3 – 10 maja gościliśmy studentkę
z uniwersytetu w Salzburgu, Lisę Karlhubler, która
na terenie naszej gminy przeprowadzała badania
naukowe dot. ziół leczniczych. Swoją wiedzą na
ten temat podzielili wójt Helena Rogacka, p. Irena
Łysy Cichon, p. Maria Kwiecińska, państwo Cebula z Chrząstowic, p. Krystyna Bienias oraz
p. Konrad Mientus. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Z kolei 13 maja Gminę Chrząstowice odwiedził Tomasz Pawłowski znany jako Tomek
Wędrowniczek. Od 1995 roku podróżuje on po całym kraju i spotyka się z lokalnymi władzami. Wójt
Gminy Chrząstowice, Helena Rogacka, była 1781
samorządowcem, któremu złożył wizytę. Wędrowniczek pamięta imiona wszystkich osób, których
odwiedził, zbiera ich wizytówki, podpisy, pieczęcie
i wszystko to dołącza do swojej kroniki. Na pamiątkę wizyty w gminie Chrząstowice Tomek Wędrowniczek otrzymał koszulkę z herbem.

Tomek Wędrowniczek z Wójt Heleną Rogacką.

kwiecień-maj-czerwiec
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JARMARK WIELKANOCNY W FALMIROWICACH
Pisanki, słomiane zajączki, stroiki i inne dekoracje można było podziwiać i nabyć na jarmarku
wielkanocnym, który odbył się w niedzielne popołudnie, 10 kwietnia br. w klubie wiejskim w Falmirowicach. Wszystkie dekoracje własnoręcznie wykonały Panie z Falmirowic i z Dębia. Był też domowej
roboty makaron, ciasta, mazurki, rurki z kremem
i inne pyszności – prawdziwa uczta dla ciała.
Jarmark Wielkanocny w Falmirowicach zorganizowany został po raz pierwszy, ale cieszył się dużym
powodzeniem, zarówno wśród mieszkańców,
jak i gości z innych miejscowości.
Anna Kurc

PACHNĄCE RÓŻANE OGRODY, SUKNIE SISSI I MOZARTKUGEL

Na początku czerwca (4-5.06) koło DFK
Falmirowice zorganizowało dwudniową wycieczkę
do Wiednia. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy
Wiener Prater – park publiczny (1700 ha), położony między Dunajem a Kanałem Dunajskim. Wszyscy podróżujący mogli skorzystać z wielu atrakcji,
wśród nich były przerażające kolejki, domy strachu, karuzele, diabelski młyn i inne. Oczywiście
nie zabrakło chętnych. Najbardziej odważni zdążyli
w niespełna godzinę, którą mieli do dyspozycji,
skorzystać z aż 6 szalonych kolejek.
Dalszym punktem było zwiedzanie centrum
Wiednia: Wiener Parlament, Ratusz, Burgtheater
oraz pachnących ogrodów różanych, które przyciągają turystów nie tylko kolorami, ale również niesamowitymi różanymi zapachami. Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobił Hofburg – wiedeński
pałac władców Austrii stojący w centrum starówki.
Mieszczące się w nim obecnie „Muzeum Sissi‖,
zbiory srebra oraz zastaw stołowych pokazują niesamowity dla zwykłych śmiertelników przepych
codziennego życia ówczesnych monarchów.

Z ogromu bogactw prezentowanych w komnatach,
na ziemię sprowadziła nas jednak opowiadana
w muzeum smutna historia życia cesarzowej Sissi
i jej najbliższych. Z Hofburga udaliśmy się na rynek, gdzie podziwialiśmy budynki z okresu baroku,
secesyjne oraz współczesną architekturę. Następnie
odwiedziliśmy Katedrę Św. Szczepana, która jest
symbolem Wiednia i najważniejszą budowlą gotycką w Austrii. Po tym wyczerpującym, ale jakże
ujmującym serca i cieszącym oczy „biegu‖,
udaliśmy się na zasłużony Wienerschnitzel, zimne
piwo i nocleg do hotelu.
Następnego dnia, po sytym śniadaniu wjechaliśmy autokarem na Kahlenberg. Na szczycie tej
góry znajduje się kościół pw. św. Józefa prowadzony od 1906 roku przez polskich księży zmartwychwstańców. W tym miejscu, wraz z grupą z Dobrodzienia (zbieg okoliczności) oraz dziecięcą grupą
skrzypków „Krakowskie promyki‖, uczestniczyliśmy w mszy świętej w języku polskim. Następnie
z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę
Wiednia oraz degustowaliśmy słodkie wino
z miejscowych zbiorów winogron. Uduchowieni
udaliśmy się do letniej rezydencji cesarzowej Sissi
„Schönbrunn‖, która w 1996 r. został wpisana na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na miejscu, spośród 1441 - zwiedziliśmy 45 komnat
(spośród 1441!) oraz przeszliśmy spacerkiem zaledwie kawałek przepięknego, 176-hektarowego
ogrodu przy pałacowego. Z tego uroczego miejsca,
zmęczeni oraz świadomi ilu pięknych miejsc
jeszcze nie zobaczyliśmy w Wiedniu z braku czasu,
wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

kwiecień-maj-czerwiec
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KONCERT CHARYTATYWNY W DEBSKIEJ KUŹNI
II Koncert Charytatywny pod hasłem
„Podzielmy się miłością‖ odbył się 25 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Udział wzięli
w nim przedstawiciele Domowego Hospicjum dla
Dzieci w Opolu oraz Urzędu Gminy Chrząstowice,
dyrektorzy szkół i nauczyciele ZSP nr 3 i wielu gości. Wszystkim czas umilały występy uczniów ZSP
nr 3 – młodzież, przygotowana przez p. Marzenę
Mieszkowską-Fit, przedstawiła ‖Małego księcia‖,
wystąpił szkolny zespół „Forest‖, prowadzony
przez p. Karolinę Dąbrowską-Lisiecką, „Zespół
Kółka Regionalnego‖ pod kierunkiem p. Adelajdy
Pasoń oraz soliści, którzy zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Gościnnie wystąpiły zespoły taneczne z Dańca –

Grupa „Decadance” z Kątów Opolskich jako tańczące
Anioły.

„Flesz‖ i „Mini Flesz‖ oraz z Kątów Opolskich „Decadance‖, prowadzone przez p. Iwonę Hasterok. Odbyła się również licytacja prac byłych
uczniów ZSP nr 3, Victorii Niedoby i Fabiana Romana, oraz złotej i srebrnej cegiełki. Można było
także napić się gorącej kawy i posilić ciastem
upieczonym przez rodziców uczniów oraz pracowników szkoły – za co z góry dziękujemy. Dochód
ze sprzedaży cegiełek oraz licytacji prac plastycznych (łącznie ok. 1 100 zł ) przeznaczony został na
rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.
Gościom za przybycie i ofiarność serdecznie dziękujemy a uczniom i nauczycielom gratulujemy
wspaniałych występów oraz pięknej inicjatywy.
Mira Grodziecka zaprezentowała balet.

Agnieszka Rosół

WULGARYZMOM MŁODZIEŻ MÓWI: „NIE”
Uczniowie Gimnazjum w Dębskiej Kuźni
brali udział w kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów. Gimnazjaliści zostali
poinformowani o skutkach prawnych, które wiążą
się z używaniem przekleństw w miejscach publicznych. Po prezentacji multimedialnej, młodzież
uczestniczyła w dyskusji, której efektem był wniosek, że używanie nieprzyzwoitych słów jest przejawem agresji. Uczniowie ustalili również, że wyrazy
wulgarne naruszają normy współżycia w grupie, są
przejawem zubożenia naszego języka ojczystego
i prowadzą do sytuacji, w których każdy czuje się
niekomfortowo. Na zakończenie kampanii uczniowie każdej z klas wykonali plakat, który ich
zdaniem najbardziej skłaniał do poprawnego wysławiania się. Nagrodzona została praca klasy III B.
kwiecień-maj-czerwiec
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Plakat wykonany przez uczniów klasy III B.
Violetta Harc-Frammeson
Renata Rambau-Swatko
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PIĘKNY KARPACZ

W dniach od 30 maja – 3 czerwca uczniowie
klas IV – VI ZSP Nr 1 w Dańcu uczestniczyli
w wycieczce do Karpacza i okolic. 40 uczniów
wraz z opiekunami p. Klaudią Ponzą, p. Jolantą
Jokiel, p. Sylwią Ilnicką i p. Ewą Lysek spędziło
aktywnie czas podziwiając krajobraz Karkonoszy

jak również urok okolicznych miejscowości wypoczynkowych. Atrakcyjny program obejmował między innymi zwiedzanie ruin zamku Chojnik, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę
i Śnieżkę, pobyt w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie
i Świeradowie, gdzie można było spróbować
leczniczych wód mineralnych. W Karkonoskim
Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie mieli
możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu
znajomości fauny i flory występującej w Karkonoszach, a przyswajanie tej wiedzy odbywało się za
pomocą tablic interaktywnych – co okazało się
szczególnie atrakcyjne. W wolnym czasie uczestnicy wycieczki mogli zakupić pamiątki i skorzystać
z różnego rodzaju atrakcji, których nie brakowało
w odwiedzanych przez nas miasteczkach turystycznych.
Sylwia Ilnicka, Jolanta Jokiel, Klaudia Ponza, Ewa Lysek

NA SPORTOWO
Stało się już tradycją, że Szkolny Dzień
Sportu w Dańcu spędzamy wspólnie ze szkołą w
Raszowej. Ksiądz Proboszcz zasponsorował puchar
przechodni, o który walczymy w kilkunastu konkurencjach. W tym roku rozgrywki odbyły się 25
maja na boisku wiejskim w Raszowej. Szkoła
w Dańcu zapewniła uczestnikom nagrody, napoje,
słodki poczęstunek, lody oraz dobrą zabawę. Główną częścią programu był mecz piłki nożnej. Do gry
przystąpiły drużyny mieszane damsko-męskie.
Mecz zakończył się wynikiem 13:0 dla danieckiej
reprezentacji. Cała impreza zakończyła się wynikiem remisowym, gdyż w konkurencjach sportowych zwyciężyła Raszowa. Puchar, należy więc
w połowie do Raszowej i Dańca.

Mecz piłki nożnej był atrakcją imprezy.
Jolanta Jokiel

DZIEŃ ZIEMI
27 kwietnia 2011 r. uczniowie ZSP nr 1
w Dańcu obchodzili Dzień Ziemi. Przyświecał nam
cel: żyć z przyrodą w zgodzie! W pięknie udekorowanej własnoręcznie wykonanymi pracami sali,
uczniowie klas młodszych zaprezentowali przedstawienie pt „SOS dla Ziemi‖. Poruszane w przedstawieniu tematy (ochrona zwierząt i roślin, zanieczyszczenie powietrza, wody, hałas, oszczędność
energii) w znacznym stopniu poszerzyły ich wiedzę
przyrodniczo-ekologiczną.
Danuta Podborączyńska, Sylwia Fąfara
kwiecień-maj-czerwiec
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KRAINA DINOZAURÓW ATRAKCYJNA DLA TURYSTÓW
Jak pobudzić rozwój turystyczny terenów
wiejskich i wykorzystać obecność JURA PARKU
na naszym terenie? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów‖, która od 2 lat współpracuje z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach międzynarodowego projektu „Listen to the
voice of villages‖. To właśnie podczas realizacji
tego projektu powstał pomysł stworzenia pakietów
turystycznych będących ofertą kilkudniowego pobytu łączącego w sobie różne atrakcje dostępne na
terenie gmin wchodzących w skład wspomnianego
LGD. Oczywiste jest, że wiele tych ofert zawiera
element związany z pobytem w JURA PARKU,
którego Zarząd chętnie współpracuje przy realizacji
pakietów oferując specjalne zniżki dla gości gospodarstw agroturystycznych. I tak oto turyści odwiedzający nasz teren, oprócz przygody z dinozaurami w Krasiejowie będą mieli możliwość przeżyć
niezapomniane
chwile na spływach kajakowych
po rzece Małej
Panwi, uprawiać
sporty wodne na
Jeziorach Turawskich bądź też
skorzystać z bogatej oferty edu-

kacyjno- rekreacyjnej gospodarstw agroturystycznych z naszego terenu. „Pakiety turystyczne to dobry sposób na wykorzystanie przez lokalną społeczność i właścicieli usług około- turystycznych
popularności jaką cieszy się Jura Park‖ mówi
dr. Stefano Andreotti – specjalista od rozwoju turystyki
zrównoważonej
na
Uniwersytecie
w Trento, który w maju br. uczestniczył w wizycie
studyjnej na tym terenie. „Pomysł pakietowania
oferty może być impulsem na aktywizację lokalnej
społeczności i lepszego wykorzystywania potencjału naturalnego i kulturowego‖ dodaje dr Andreotti.
―Projekt listen to the voice of villages‖ współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla
Europy Środkowej. Więcej informacji na stronie
www.listentothevoiceofvillages.org. W Gminie
Chrząstowice powstały dwa pakiety turystyczne:
wiejsko kulturowy – wycieczki rowerowe, odwiedzanie regionalnych izb muzealnych, spacery – w
gospodarstwie agroturystycznym w Dąbrowicach
oraz zdrowotny i relaksacyjny w Sanatorium w Suchym Borze. Oprócz zapoznawania się z walorami
naszej gminy odwiedzający nas turyści będą mieli
okazję zabawić w Jura Parku w Krasiejowie.
Wszystkie pakiety turystyczne z gmin należących
do LGD Kraina Dinozaurów są na stronie internetowej www.krainadinozaurów.pl w zakładce
„Atrakcje Krainy Dinozaurów‖.
Martyna Mirek

OGŁOSZENIE
Z początkiem 2011 roku została oddana do użytkowania kanalizacja sanitarna obejmująca całą wieś
Niwki. Zgodnie art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Dz. U. nr 132 poz. 622 z póż . zm. Właściciele nieruchomości mają obowiązek prawny przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. O przedmiotowym obowiązku mieszkańcy
byli informowani w trakcie trwania inwestycji. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z usług firmy realizującej to zadanie. Obecnie w miesiącu maju Urząd rozpoczął kontrolę nieruchomości nie podłączonych
do kanalizacji . Właścicieli nieruchomości którzy do chwili obecnej nie wywiązali się z nałożonego
ustawą obowiązku wzywa się do niezwłocznego działania mającego na celu wykonania przyłącza swojej posesji do kanalizacji sanitarnej. Fakt ten należy zgłosić do Działu Technicznego Spółki Wodociągi i
Kanalizacja w Opolu ul. Oleska 64 celem dokonania odbioru wykonanego przyłącza oraz Urzędu Gminy
Chrząstowice.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
mogą zostać wyciągnięte w stosunku do właściciela następujące konsekwencje:
- nałożenie kary grzywny na podstawie art. 10 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dnia 13 września 1996r. (Dz, U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)
- skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie właściciela nieruchomości.
Wójt Gminy Chrząstowice
Helena Rogacka
kwiecień-maj-czerwiec
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TĘŻNIA SOLANKOWA W SANATORIUM W SUCHYM BORZE

Sanatorium w Suchym Borze.

Relaks, muzykoterapia, światłoterapia
a przede wszystkim jod w powietrzu bez konieczności brania urlopu i wyjazdu nad morze. To
wszystko to nowa, rozszerzona oferta działającej
w Ośrodku Rehabilitacji „ORDIM‖ w Suchym Borze tężni solankowej.

wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza, co powoduje intensywne parowanie,
a rozbijane cząsteczki solanki sprzyjają także hyd r o j o n i z a c j i . In h a l a c j e w yk o r z ys t a n e
w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost
odporności organizmu.
Wskazania profilaktyczne do korzystania
z tężni to m.in. ogólne wyczerpanie, rekonwalescencja po ostrej chorobie, dla osób pracujących
w znacznym zapyleniu lub w wysokiej temperaturze, dla palaczy tytoniu, dla osób pracujących głosem, mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.
Wskazania lecznicze do korzystania z tężni to m.
in. nawracające nieżyty dróg oddechowych, nieżyty
zanikowe górnych dróg oddechowych, ozena,
astma oskrzelowa.

Przebywając w tężni solankowej zapewnimy sobie solidną
dawkę jodu.

Tężnia solankowa.

Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem,
bromem i całą gamą innych mikroelementów jak
magnez, sód, potas, żelazo i innych. Wokół tężni
powstaje aerozol, tworzy się mikroklimat zbliżony
do klimatu nadmorskiego. Przebywając w tężni
przez ok. 30 min wchłaniamy dawkę jodu jakbyśmy przebywali nad morzem przez okres ok. 1,5
dnia po wyładowaniach atmosferycznych kiedy
w powietrzu znajduje się zwiększona ilość jodu.
Wdychany aerozol działa m.in. przeciwobrzękowo
i drażniąco. Dzięki temu uzyskuje się wzmożenie
czynności układu wydzielniczego i zwiększenie
ukrwienia błony śluzowej z równoczesnym przyspieszeniem transportu nabłonka migawkowego
o ok. 50 %. Mikroklimat tężni wytwarzany jest

Przebudowa dotychczas działającej tężni
oraz aranżacja wnętrza była możliwa dzięki Darczyńcom, którzy ofiarowali potrzebne materiały
lub przekazali pieniądze na konto Ośrodka.
Z uwagi na powszechnie istniejącą trudną
sytuację sanatoriów dla dzieci w Polsce
(www.ratujmysanatoriadladzieci.pl) tym bardziej
jesteśmy wdzięczni za wszelką darowaną pomoc,
dlatego w imieniu wszystkich pracowników
„Sanatorium‖ jak również pensjonariuszy, składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób wspierają naszą działalność.
Dodatkowe informacje o możliwościach korzystania z tężni, jak również gabinetu rehabilitacyjnego
oraz pozostałe propozycje Ośrodka znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej www.ordim.pl, do
której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

kwiecień-maj-czerwiec
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W ŚWIĘTOJAŃSKĄ NOC
Czerwiec kojarzy nam się z zapachem świeżego siana, jaśminu i róż. Dawniej, i rano i wieczorem, słychać było melodyjne klepanie kos. Czerwiec jest bowiem miesiącem przed wielkimi żniwami. W tym miesiącu żegna się z nami wiosna
i wita nas znowu lato. Około Św. Jana, 24 czerwca,
mamy więc najdłuższy dzień i najkrótszą noc.
Wieczór wigilii Św. Jana obchodzono uroczyście na całym Śląsku. „Młodzież pęki słomy
i drzewa podpalała na górce blisko położonej‖ –
tak pisał ponad sto lat temu Oskar Kolberg. Dziś
nie pozostało już wiele po tych dawnych uroczystościach. Wprawdzie jeszcze do drugiej wojny światowej w Dańcu i okolicy znane były „ognie świętojańskie‖, ale niewiele przeniesiono z tamtych czasów do naszych dni. Według starych legend składało się ogień w ofierze dobrym duchom, żeby przezwyciężały to, co jest złe dla ludzi, zwierząt
i dojrzewającego zboża.
Pamiętam, że w tym celu robiono wielkie
przygotowanie. Przywożono dużą ilość drzewa
opałowego na danieckie boisko. Czynnością tą zajmowali się strażacy i i dorosła młodzież. Gdy nadszedł ów dzień, dziatwa szkolna wraz z rodzicami
i nauczycielami śpieszyła na swoje boisko. Kiedy
zrobiło się prawie ciemno strażacy zapalali wielki
stos. Tańce ludowe i śpiew dzieci o lecie i słońcu
urozmaicały tę niecodzienną zabawę. Była to przecież najważniejsza i najweselsza noc w roku.
Przedarła się najwyraźniej z mgieł prehistorii,
z tajemnych czasów puszczańskich, ze świata innej
wiary, aby nadal, już w epoce chrześcijaństwa,
wcisnąć w swą magię, w radość pod wysokim niebem czerwcowym. Miłość towarzyszyła zawsze
nocy świętojańskiej. Płonęły więc stosy i serca.
Noc ta skojarzyła niejedno małżeństwo. Później
kiedy ognisko zmalało, odważne chłopaki skakali
przez to ognisko aż iskry się sypały. Gdy płomień

tego wielkiego ogniska zgasł, zrobiło się nagle
bardzo ciemno.
Nasze „starki‖ o nocy świętojańskiej wiedziały wiele więcej. Wiedziały, że właśnie tej nocy
„carownice‖ miały swoją moc. Na maśnickach
jechały przez wieś i „zacarowały krowy, coby nie
miały mleka, albo mleko, coby nie było mała‖.
„Carownicom‖ przypisywano też wpływ na inne
sprawy – że krowa przy dojeniu zaczęła nagle kopać, albo, że sama się doiła – „carownice umiały
„przyroczyć‖ i ludziom i zwierzętom.
Na szczęście już od bardzo dawna było wiadomo, że istnieje zioło dobre na wszystko – świętojańskie ziele – dziurawiec (Hypericum perforatum).
Rwane musiało być właśnie w nocy świętojańskiej.
Odgrywało dużą rolę w odstraszaniu „diołboła‖,
„carownic‖ i wszelkiego innego zła. Nasze matki
dobrze wiedza, że to ziele uzdrawia ludzi i bydło
z wielu chorób – leczy żołądek, jelita, wątrobę
i nerki. Dziurawiec zerwany w noc świętojańską
odczarowuje wszystkie czary. Wesołe wdówki
nosząc go przy sobie w bieliźnie stają się znów
powabne. Stare „rabski‖ wiedziały, że wystarczy
dotknąć lufę swojej flinty tym cudownym zielem,
by „trefioł każdy szus‖. Wpatrywanie się w ogień
świętojański wzmacnia oczy. Święty Jan przyniósł
nam pierwsze owoce, bo „Św. Jon – jagód zbon‖.
Cieszy się też stary pszczelarz, bo jemu przyniósł
„Św. Jon miodu zbon‖.
Zapomniany został stary piękny zwyczaj,
a szkoda, bo wieś, w której nie płonął ogień świętojański, smucić się będzie przez cały rok. Inne ustne
powiedzenie mówi, że jak daleko blask tego światła sięga naszych pól, tak daleko pola chronione są
od gradobicia i innej klęski. Choć i w tym roku nie
zobaczyliśmy wszędzie ogni świętojański, ludzie
zbierają i zbierać będą to cudowne i dobre na
wszystko „ziele świętojańskie‖.
Konrad Mientus

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W SUCHYM BORZE
W Suchym Borze nie zapomniano o tradycjach związanych
z nocą świętojańską i w piątek, 24 czerwca zorganizowano biesiadę
przy ognisku. Wprawdzie wianków nie pleciono, to jednak wspólny
śpiew przy akompaniamencie instrumentów i aromat pieczonych na
ognisku kiełbasek sprawiły, że atmosfera tego wieczoru była miła.
Sołtys Andrzej Nowak ufundował beczkę złocistego napoju, który
rozlewali strażacy, p. Jan Sypko dostarczył pieczywo a p. Henryk
Janicki – kiełbasę. Serdecznie dziękujemy. Pomysłodawcami spotkania byli Sołtys i Rada Sołecka.
Anna Kurc

kwiecień-maj-czerwiec
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Z KRONIK PANA KONRADA
Podczas każdej wojny setki tysięcy kobiet
oddaje to, co im najbliższe i po cichu znosi swoje
nieszczęście. Setki tysięcy kobiet, szczególnie na
wsi, musi zastąpić swojego męża – musi orać ziemię, żniwować, wychować dzieci i wykonywać
różne prace i za siebie i za męża.
Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie pisano
tyle listów, jak w latach wojny, bo jeszcze nigdy
nie rozłączono gwałtem tylu ludzi, którzy do siebie
należeli.
W latach 70-tych chodziłem po naszej wsi
i innych miejscowościach, było to w czasie, kiedy
organizowałem w Dańcu Izbę Muzealną. Zbierałem różne eksponaty – stare zegary, obrazki święte,
stroje naszych babć, mundury strażackie. Zdobyłem i tę starą ręczną sikawkę, którą, jeszcze za moich czasów, galopujące konie ciągnęły do pożaru
i wiele, wiele innych eksponatów.
Podczas jednej z takich moich wizyt pewna
starsza Pani z Dańca przyniosła mi kilkanaście
listów. Były to listy od jej męża, który poległ na
wojnie. Trzymała je w rękach przyłożonych do
serca – tak, jakby trzymała kosztowne klejnoty
albo relikwie świętych. Pozwoliła mi przeczytać te
listy, co też uczyniłem. Najczęściej pojawiały się
w nich, w najczulszych słowach, pytania o żonę
i dzieci, także o gospodarstwo, krowy, pola i łąki.
Nie było w tych listach ani słowa o bohaterskich
wyczynach na froncie.
Po ostatniej wojnie wpadł mi do rąk list
pisany z frontu do kolegi. Przepisałem go w oryginale: „List z frontu”
Gott zum Gruss, kameradzie mój, dziś erheit ich
listek twój

Aus welchem, gdy go czytałem, Herzlach się radowałem.
Für welchen ci Herzlich dzięki jetz fass ich pióro
do ręki und schreibe dir jak też dziecko, polnisch
und niemiecko.
Wie mir erlaubt w sobota, humor, stimung i ochota.
Und ist Dir dobrze znane, moje kości potrzaskane.
Arme, Finger steif jak widły und die nogi jak kadzidły.
A kolana są skrzywione nach der Heimat pochylone.
Manchmal brak mi prawie dechu, das Herz springt
wie ein prosiak w miechu.
Karabin stets in Ordnung jest trzymany, nach dem
neuen Rezept ładowany.
Früh am Morgen ciepłej laury, giesst Man Dir pod
nos do dziury und zu Mittag to zapachnie, kucharz
Ci tam kielnią krachnie.
Zwar Nun aber Reissuppe, Gries albo też krupy.
Z mięsem się tam nie turbujesz.
Und zum Abendbrot to strachu nie ma, jeder einen
Gramm otrzyma.
Mit Berechnung to jest piekne, dass der Magen Ci
nie pęknie.
Und Wer Geld hat und nie głupi, ten sobie Manche
przykupi.
Na przykład śledzie für eine Mark jak niedźwiedzie.
Es gibt auch Krebs und frische sucharki, fur ein
Früstück prask trzy marki.
Żołnierz walczący, Vaterland w obronie,
Hannys Dyla w trzecim batalionie.
Autor powyższego wiersza jest nieznany. Był to
jakiś filozof polowy albo też jakiś śląski Remarque.
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ZAKŁAD HYDRAULICZNY
ŚLUSARSTWO USŁUGOWE
MARIAN JAKUBCZYK

Polecamy swoje usługi:







Instalacje centralnego ogrzewania:
nowe oraz remonty i wymiany starych
Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Montaż i naprawa urządzeń gazowych
NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła
Pomoc w sytuacjach awaryjnych

Daniec, ul. Dąbrowicka 36
tel. 77 4218-331
tel. kom. 608-284-196
OFERUJEMY:

- remonty sprzętu rolniczego i leśnego,
przyczep, rozrzutników, ratotilerów itp.

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH
KLIENTÓW
Bernard Czorniczek
Krasiejów
ul. Brzozowa 2a
tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 399

- stawianie wiat
- bramy, furtki, balustrady
- wyrób tralek płotowych i balkonowych
- ogrodzenia drewniane
- usługi spawalnicze
- piaskowanie, malowanie

MOBILNE
USŁUGI KOSMETYCZNE

GIMNASTYKA DLA KOBIET

Anna Rychlikowska
Profesjonalne Zabiegi
Kosmetyczne w Twoim Domu


Henna i regulacja brwi



Makijaż: dzienny, okazjonalny



Depilacja ciepłym woskiem



Pedicure



Manicure



Paznokcie żelowe



Zabiegi pielęgnacyjne twarzy



Zabiegi ujędrniające na ciało i biust

- zajęcia dla Pań w każdym wieku
- małe grupy
- miła atmosfera
- ćwiczenia dla zdrowia i urody
- pierwsze zajęcia gratis
- marszobiegi po lesie (rano)

Zadzwoń, umów się i ćwicz z nami.

Dojazd gratis.

CENTRUM RUCHU ATLAS
CHRZĄSTOWICE
UL. OLIMPIJCZYKÓW 18
TEL. 607035741, 77 4219520
www.centrum-ruchu.pl

Zapraszam
tel. 506 528 595
kwiecień-maj-czerwiec
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SALONIK FRYZJERSKI
„KAROLINA”
oraz zabiegi kosmetyczne
Chrząstowice, ul. Dworcowa 28
Czynne: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-14.00
Usługi fryzjersko-kosmetyczne na telefon, w domu klienta
Fryzjer tel. 505417834
Kosmetyczka tel. 661702825
Super promocje!!!
ZAPRASZAMY

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Helena Waroch
Chrząstowice, ul Dworcowa 28
Tel. 77 421 – 96- 67, 512 474 584
Poniedziałek – piątek 8.30 – 16.00
Sobota 8.30 – 13.00
Oferujemy szeroki asortyment elementów śrubowych,
narzędzi rolniczych i ogrodniczych oraz nasion
Rabat dla Firm!!!
ZAPRASZAMY
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