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STRAŻACY RYWALIZOWALI W SUCHYM BORZE
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły
się w sobotę, 7 września 2019 r. w Suchym Borze.
Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem drużyn.
Konkurencje odbywały się na boisku przy ul. Szkolnej.
W zawodach wzięło udział 14 drużyn z 6 jednostek
OSP działających w gminie Chrząstowice. Strażacy
konkurowali w sztafecie oraz bojówce. Wyniki
zawodów przedstawiają się następująco:
Grupa A – Seniorzy:
I miejsce – OSP Dębie II
II miejsce – OSP Chrząstowice
III miejsce – OSP Daniec
Na pozostałych lokatach uplasowały się kolejno drużyny z jednostek: OSP Dębie, OSP Dębska Kuźnia, OSP
Falmirowice i OSP Suchy Bór.
Grupa C – Kobiety:
I miejsce – OSP Dębie

II miejsce – OSP Suchy Bór
Bezkonkurencyjna była grupa Oldbojów z OSP Dębie
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców
z Dębskiej Kuźni.
W zawodach wystartowały także trzy drużyny zuchów:
jedna z OSP Dębie oraz dwie z OSP Suchy Bór.
Najmłodsi strażacy otrzymali pamiątkowe medale.
Drużyna Seniorów OSP Dębie II oraz drużyna
Kobiet z tej jednostki reprezentowały gminę Chrząstowice na powiatowych zawodach strażackich, które
odbyły się 28 września br. w Kotorzu Małym. Obie
drużyny uplasowały się na szóstej pozycji w swoich
kategoriach. Dziękujemy i gratulujemy uzyskanych
wyników!
Druhom i Druhnom z OSP Suchy Bór dziękujemy za przygotowanie tegorocznych gminnych zawodów strażackich oraz udostepnienie zdjęć.
Anna Kurc

JUBILEUSZ
ZAKŁADU STOLARSKIEGO
Jubileusz 70-lecia istnienia obchodzi Zakład Stolarski
Krystof Kowalczyk w Chrząstowicach, firma rodzinna założona w 1949 r. Jubileusz świętowano 15 października br.
Gratulacje oraz podziękowania za wspieranie działań na
rzecz mieszkańców i rozwoju gminy Chrząstowice złożył
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior wraz z Wicewójt
Darią Pawlak. Właścicielom oraz pracownikom i współpracownikom firmy życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych
jubileuszy! Na zdjęciu: Krystof Kowalczyk wraz z dziećmi:
Tomaszem i Justyną oraz Wójt Florian Ciecior.
Anna Kurc
lipiec-sierpień-wrzesień
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE

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

„UZUPEŁNIENIE SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH W GMINIE CHRZĄSTOWICE POPRZEZ
ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH”
Zakończono inwestycję pn.: „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice
poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Instytucja zarządzająca
PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem operacji było utworzenie przestrzeni rekreacyjnych
poprzez zagospodarowanie terenów w miejscowościach Dębie i Daniec. Projekt objął zagospodarowanie terenu
w Dębiu przy ul. Młyńskiej oraz w Dańcu przy ul. Jeziorowej poprzez m.in. sadzenie kwiatów i krzewów w głównej
mierze charakterystycznych dla terenów LGD – Kraina Dinozaurów, umieszczenie ławek i ławostołów, tablic edukacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz lamp solarnych. Wartość zadania to ok. 84 tys. zł z czego ponad
31 tys. zł zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

Dębie, ul. Młyńska

Daniec, ul. Jeziorowa

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W CHRZĄSTOWICACH ZAKOŃCZONA
W
sierpniu br.
zakończono
realizację inwestycji
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej
w Chrząstowicach”. W ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano drogę na odcinku 155 m
(od strony ulicy Ozimskiej) oraz na odcinku 125 m (od strony
ul. Kotorskiej). Na tych odcinkach przeprowadzono roboty polegające
m.in. na wymianie konstrukcji drogi, uzupełnieniu odwodnienia,
wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu, wymianie przepustu przy
ul. Ozimskiej oraz wybudowaniu chodnika. Natomiast położenie
warstwy asfaltu na odcinku ok. 212 m pomiędzy tymi odcinkami,
zrealizowano z budżetu Gminy Chrząstowice. Koszty przebudowy
całej drogi wyniosły 781.334,77 zł, z czego 344.420,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo zadanie zostało uzupełnione o oświetlenie ulicy Polnej w postaci 4 latarni ulicznych ledowych
o wartości 54.462,20 zł. Realizacja zadania przyczyniła się m. in. do poprawy stanu technicznego nawierzchni
i co najważniejsze – zwiększenia komfortu w komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych.
Małgorzata Jagos
lipiec-sierpień-wrzesień
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„ROZWÓJ SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
NA SZLAKACH ROWEROWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE”
Gmina Chrząstowice zrealizowała zadanie pn.: „Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na
szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu było utworzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice
miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem
miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw.
Projekt objął:
1.
wymianę urządzeń na placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym

2.

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym,

3.

zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach,

lipiec-sierpień-wrzesień
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4. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,

5. zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP,

6. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw.

Koszt całkowity zadania wyniósł ponad 443 tys., z czego Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie z PROW
na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 257 tys. zł.
Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY KOLEJNYCH ULIC W GMINIE
We wrześniu br. zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie
dwóch kolejnych zadań dot. przebudowy dróg gminnych w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Są to zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej
w Chrząstowicach”. Obie inwestycje mają być zakończone w połowie 2020
roku. Wartość dofinansowania do obu inwestycji wynosi 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na podstawie kosztorysów inwestorskich wartość
dofinansowania do przebudowy ul. Kolonia została oszacowana na 934.409,15
zł, a do ul. Szkolnej 256.202,18 zł. Ostateczna wartość dofinansowania
zostanie jednak ustalona po odbytych procedurach przetargowych i wyłonieniu wykonawców.
W ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni" ma zostać przebudowana
droga na odcinku 677,5 m, czyli do końca zwartej zabudowy ul. Kolonia. Roboty będą polegać m.in. na wykonaniu
konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu na szerokość 5-5,5 m. oraz budowie
chodnika na długości 367 m. (po prawej stronie wjeżdżając od ul. Wiejskiej), a także wykonaniu zjazdów do posesji
i montażu progów zwalniających z kostki brukowej. Natomiast w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
ul. Szkolnej w Chrząstowicach” zaplanowana jest przebudowa drogi na odcinku 115 m o nawierzchni z kostki
betonowej.
Małgorzata Jagos
lipiec-sierpień-wrzesień
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BUDOWA BOISKA W DAŃCU

Projekt pn.: „Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu w ramach projektu pn.: Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim”
Obecnie trwają prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu. W ramach tej inwestycji, do grudnia 2019 r. zaplanowano: wykonanie
płyty boiska (w tym m.in.: montaż nawierzchni modułowej polipropylenowej, wykonanie odwodnienia), montaż
wyposażenia boiska (w tym m.in.: montaż zestawu do siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, koszykówki), remont wjazdu
na teren szkoły, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i wykonanie ogrodzenia od ul. Utrackiej.

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach
Gmina Chrząstowice zakończyła realizację projektu „Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą
OSP w Chrząstowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr III –
Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
budynku Klubu Samorządowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach.
Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku, obejmującej m.in.: wymianę
wszystkich okien, zewnętrznych drzwi, wymianę bram do garażu OSP, ocieplenie stropu nad parterem, ocieplenie
ścian zewnętrznych klubu, ocieplenie podłogi, montaż na dachu ogniw fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na
LEDowe, demontaż istniejącej instalacji CWU, montaż elektrycznych podgrzewaczy przepływowych, demontaż
istniejącego kotła na paliwo ciekłe i montaż nowego kotła na biomasę (pelety) z automatycznym podajnikiem
ślimakowym i zbiornikiem zewnętrznym.
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 737 858,83 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 479 534,43 zł, co stanowi 64,99% wydatków kwalifikowanych.

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji
lipiec-sierpień-wrzesień
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SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ” W FALMIROWICACH
W Falmirowicach w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano siłownię zewnętrzną składającą się
z 4 podwójnych urządzeń siłowni. Koszt inwestycji to ponad 21 tys. zł z czego 16 tys. zł pochodziło z Funduszu,
a pozostałą kwotę stanowiły środki budżetu Gminy. Siłownia znajduje się obok placu zabaw na ul. Wiejskiej.

Małgorzata Jagos

KOLEJNE DROGI GMINNE WYREMONTOWANE
Zakończyły się prace w ramach zadania pn.
„Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy
Chrząstowice”, którego całkowity koszt wyniósł
443 836, 89 zł.
W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono przede wszystkim asfaltowanie następujących
odcinków dróg: ul. Ozimska (boczna) w Chrząstowicach; ul. Borowa w Chrząstowicach; ul. Leśna
w Suchym Borze; ul. Poziomkowa w Lędzinach;
ul. Główna w Niwkach; ul. Zacisze w Dębskiej Kuźni;
ul. Wolności w Dębskiej Kuźni; ul. Cmentarna
w Dębiu; ul. Dębska w Dańcu; ul. Szkolna
w Falmirowicach.
Wiktoria Fedunik-Szydełko

NOWY HONOROWY OBYWATEL GMINY
11 września 2019 r. Rada Gminy Chrząstowice
podjęła uchwałę nr IX.65.2019 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Panu
Heinrichowi Tawrowskiemu.
Heinrich Tawrowski to były mieszkaniec Chrząstowic, który wyemigrował do Niemiec w 1978 r. Przez
lata wielokrotnie angażował się i wspierał wszelkie
inicjatywy mające na celu zachowanie kontaktu byłych
mieszkańców Chrząstowic z tymi, którzy w niej pozostali, ale i tymi, którzy się tutaj osiedlili. W latach 90tych organizował wśród byłych mieszkańców miejscowości, zbiórki środków finansowych, dzięki którym
odbywały się festyny, tzw. Heimattreffen, 1997, 2001,
2004, 2007, 2010, z tym najsłynniejszym jubileuszowym z okazji 750-lecia miejscowości w roku 1997 na
czele. Na początku XXI wieku zaangażował się w
zbiórkę środków finansowych, której celem był remont
wieży kościoła w Chrząstowicach. Był również zaangażowany i sam należał do sponsorów zegarów na chrząstowickim kościele. Później, dzięki jego osobistemu
zaangażowaniu,
przekonał
swego
proboszcza
w Niederkassel-Rheidt w pobliżu Bonn, do złożenia za
pośrednictwem tamtejszej parafii dwóch wniosków
w ciągu kilku lat – na renowację najpierw dachu kościoła, a potem organów w kościele w Chrząstowicach.

Dzięki jego inicjatywom również młodzież z Chrząstowic miała okazję do odwiedzin swych rówieśników
w parafii w Niemczech. Swoją troską i zainteresowaniem wspierał finansowo również najbiedniejsze rodziny i dzieci naszej społeczności lokalnej.
Z wnioskiem o nadanie Panu Heinrichowi Tawrowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Chrząstowice wystąpiło trzech radnych: Mirosław
Tomasiak, Małgorzata Graczyk i Justyna Wieszołek.
Dotychczas tytuł Honorowego Obywatela Gminy Chrząstowice otrzymali: Adelajda Pasoń (2018),
Józef Ledwoch (2018), Maria Kwiecińska (2018), Józef
Duda (2013), Joachim Halupczok (2010), Marian Staniszewski (2010), Ambroży Wieczorek (2010), Benedykt Kocot (2010), Edward Barcik (2010), Günter Mälzig (2006), Konrad Mientus (2006), Oswald Ciolek
(2006), Paul Glados (2006) i Ernest Kuboń (2006).
Heinrich Tawrowski jest piętnastym Honorowym Obywatelem Gminy Chrząstowice. Z sylwetkami wszystkich osób wyróżnionych tym tytułem oraz zasadami
jego przyznawania można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej, menu z lewej strony—”Gmina
Chrząstowice”, zakładka „Honorowi Obywatele Gminy
Chrząstowice”.
Grażyna Fila

lipiec-sierpień-wrzesień
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LINIE AUTOBUSOWE W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Od 2 września 2019 r. uruchomione zostały nowe linie autobusowe na trasie:
Niwki – Dębska Kuźnia – Chrząstowice – Suchy Bór – Opole i z powrotem - przewoźnik
PKS Opole
Daniec-Dębie – Dąbrowice – Falmirowice – Opole i z powrotem - przewoźnik LUZ Opole
Rozkład jazdy zamieszczony jest na stronie internetowej www.chrzastowice.pl
(wystarczy w wyszukiwarkę na stronie—lupka—wpisać „rozkład jazdy”) oraz na przystankach w poszczególnych miejscowościach. Linia dofinansowana jest z budżetu Gminy Chrząstowice oraz ze środków pozyskanych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2019 rok. Równocześnie informuję, że w ramach przewozów szkolnych mieszkańcy gminy
mogą korzystać z transportu publicznego na obszarze gminy Chrząstowice.
Elżbieta Kaliszan

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NIWEK

ZGŁOŚ POWIERZCHNIĘ
UŻYTKOWĄ BUDYNKU

Wójt Gminy Chrząstowice, stosownie do art. 17
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r.,
poz. 1945 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę
Gminy Chrząstowice uchwały nr VIII.58.2019 z dnia 26
czerwca 2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Niwki-2.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w
planu. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie
Gminy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, 46-053
Chrząstowice do 22 października 2019 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Przypominamy o zgłaszaniu dokładnych
powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych,
nowych budynków oddanych do użytkowania oraz
budynków pozostałych.
W związku z tym iż większość podatników nie
ma opodatkowanej dokładnej powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych, jak i pozostałych, uprzejmie
informujemy, że w każdej chwili można zweryfikować
tę powierzchnię wypełniając druk IN-1 dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse
i Majątek Gminy. Druk można pobrać także w Referacie Podatkowym w Urzędzie Gminy, parter, pokój nr 2.
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego
części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,
z wyjątkiem klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%,
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.
Zachęcamy pod weryfikowania swoich
powierzchni użytkowych. Dodatkowo przedstawiamy
rysunek, który pomoże dokonać pomiarów w Państwa
budynkach.

Agnieszka Sawlik
lipiec-sierpień-wrzesień
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FUNDUSZ SOŁECKI
Mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Chrząstowice, podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, uchwalili zadania do
realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele. Każda
wieś otrzymuje do dyspozycji określoną pulę środków, proporcjonalną do liczby mieszkańców. Propozycje wniosków może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, lecz ostateczną decyzję podejmuje zebranie wiejskie. Uchwalony wniosek przedkłada sołtys wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:
służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Składany
wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków określonych dla danego sołectwa).
Wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy dopełnili formalności i w ustawowym terminie tj. do 30 września 2019 r., złożyli
wnioski w sprawie realizacji w 2020 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego.
W 2020 roku realizować będziemy następujące zadania:
Lp.

SOŁECTWO



1.




Chrząstowice

2.
Daniec

3.

Nazwa przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego

Dąbrowice

4.





Remont dachu klubu wiejskiego – kwota 28.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu pilarki dla OSP – kwota 2.000,00 zł
Organizacja dożynek oraz innych imprez plenerowych – kwota
6.903,27 zł

36.903,27 zł






Wymiana okien w świetlicy wiejskiej – 9.576,79 zł
Wyasfaltowanie ul. Opolskiej – kwota 5.000,00 zł
Organizacja dożynek wiejskich – kwota 6.000,00 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych w Dębiu – kwota 4.000,00
zł
Modernizacja klubu wiejskiego i remizy OSP w Dębiu – kwota
11.057,32 zł
Zakup urządzeń na plac zabaw przy boisku w Dębiu – kwota
4.000,00 zł

14.576,79 zł

Wykończenie budynku na terenie placu samorządowego przy ul.
Kolonia – kwota 30.000,00 zł
Organizacja dożynek wiejskich (w tym uszycie strojów ludowych) – kwota 6.903,27 zł
Wykostkowanie placu siłowni zewnętrznej – kwota 2.769,32 zł
Remont klubu wiejskiego – kwota 20.000,00 zł

36.903,27 zł

Organizacja imprez lokalnych – kwota 2.000,00 zł
Wyasfaltowanie ul. Kopernika – kwota 27.854,75 zł

29.854,75 zł

Budowa oświetlenia na ul. Krótkiej – kwota 16.643,38 zł

16.643,38 zł

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Makowej i Chabrowej –
kwota 4.000,00 zł
Zakup kosy spalinowej – kwota 2.000,00 zł
Utwardzenie terenu wokół i w wiacie biesiadnej z położeniem
kostki brukowej – kwota 15.000,00 zł
Zakup telewizora 56 cali ze statywem i uchwytem naściennym –
kwota 4.000,00 zł
Doposażenie systemu monitoringu wsi – kwota 8.000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej – kwota 3,093,27
zł

36.903,27 zł



Dębie




5.
Dębska Kuźnia

6.
7.
8.

Falmirowice
Lędziny
Niwki

9.












Suchy Bór

Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i wyposażenie kuchni
klubu samorządowego w Chrząstowicach – kwota 25.903,27 zł
Organizacja dożynek wiejskich – kwota 5.000,00 zł
Postawienie wiaty przystankowej przy ul. Opolskiej – kwota
6.000,00 zł

Wydatki na realizację
przedsięwzięć przedstawionych we wnioskach sołectw
36.903,27 zł





RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

25.057,32 zł

22.769,32 zł

256.514,64 zł

Sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Należy to uczynić nie wcześniej niż po
uchwaleniu budżetu gminy na 2020 i nie później niż do dnia 31 października 2020 r. Zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu nie
może prowadzić do przekroczenia pierwotnie przyznanych kwot i wymaga ponownego uchwalenia przez zebranie wiejskie,
z zachowaniem procedur jak przy uchwalaniu wniosku.
Karol Jakuczek
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urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste
Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły nowe
przepisy w sprawach z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (prawo o aktach
stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa
o dowodach osobistych), pojawił się szereg nowych
rozwiązań
ułatwiających
i
usprawniających
ich załatwianie.
Przedstawiamy krótkie opisy spraw najczęściej
załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz
w Referacie Spraw Obywatelskich z najważniejszymi
informacjami. W poprzednich numerach ukazały się
informacje o: dowodach osobistych, procedurze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłoszenia urodzenia
dziecka i zgłoszenia zgonu, wydawanych z rejestru
stanu cywilnego odpisach aktu stanu cywilnego oraz
zaświadczeniach o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących
wskazanej osoby, uznaniu ojcostwa, obowiązku
meldunkowym, (cz. I – zameldowanie na pobyt stały
i czasowy i cz. II – wymeldowanie z pobytu stałego
i czasowego) oraz zaświadczeniu o stanie cywilnym
W bieżącym numerze: zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
w kolejnych: m. in. obowiązek meldunkowy cz. III –
obowiązek meldunkowy cudzoziemców, transkrypcja
aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński
za granicą może uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć
związek małżeński. Dotyczy to obywatela polskiego
oraz cudzoziemca, którego możność zawarcia małżeństwa, zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne
międzynarodowe, jest oceniana na podstawie prawa
polskiego.
Zaświadczenie takie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
Do wydania zaświadczenia konieczne są:
- pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
- pisemne zapewnienie, że wnioskodawca nie wie
o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego
małżonka
- okazanie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego
lub paszportu)
Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38,00 zł.
Nie jest konieczne składanie odpisów aktów urodzenia
i małżeństwa, jeśli zostały one sporządzone w Polsce.
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się:
- niezwłocznie, jeśli akty stanu cywilnego osoby, której
dotyczy zaświadczenie, znajdują się już w rejestrze
stanu cywilnego.
Jeżeli akty muszą dopiero zostać przeniesione do
rejestru, zaświadczenie zostanie wydane:
- w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli wniosek

został złożony do USC, w którym znajdują się akty
stanu cywilnego w formie papierowej dotyczące osoby
zwracającej się o wydanie zaświadczenia,
- w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli wniosek został złożony do USC, w którym nie znajdują się
akty stanu cywilnego w formie papierowej dotyczące
osoby zwracającej się o wydanie zaświadczenia.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa
zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku
małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie
tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty
wystawione w języku obcym, składane kierownikowi
urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem
na język polski,
W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną
składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego,
na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału
biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się
posługuje.
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne
6 miesięcy.
Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną
o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na
siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy
okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu
stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania
czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże
kierownika urzędu stanu cywilnego.
Obywatel polski może także wystąpić
o wydanie zaświadczenia przez konsula RP - tam uzyska niezbędne informacje oraz uiści należne opłaty bez
konieczności przyjazdu do Polski. Wtedy przedkłada
wyżej wymienione dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego
ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem
potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny
dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja
stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli
osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim,
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potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie
nieistnienia małżeństwa.
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za

granicą powinna przede wszystkim zwrócić się do
urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej
uroczystości, aby zasięgnąć informacji nt. dokumentów
niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

ODPADY KOMUNALNE—DEKLARACJE
Przypominamy, że właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Natomiast w związku ze zmianą ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w przypadku zmiany danych (urodzenie
dziecka, zgon członka rodziny, zmiana miejsca zamieszkania) będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Ponadto informuję, że w przypadku, gdy
w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie w
której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po
którym nastąpiła zmiana.
Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
za wyjątkiem deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu w/w opłaty w związku ze śmiercią
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia.
Barbara Wyrwas

O OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PSÓW
Zgodnie z przepisem art. 56 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U z 2018 r.,
poz. 1967 ze zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii
informuje, iż:
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego
kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują
lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne
w ramach działalności zakładu leczniczego dla

zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do
rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po
przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje
się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie
zwierzęcia.
Natomiast zgodnie z przepisem art. 85 ww. ustawy:
1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – podlega karze
grzywny.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że obecnie są przeprowadzane kontrole wykonania powyższego obowiązku przez właścicieli psów.
Jacek Trojan

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca 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 wiedzy 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).
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior
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Z ORKIESTRĄ CHOĆBY NA KONIEC ŚWIATA

Tegoroczne wakacje zaczęły się dość szybko, bo
już 19 czerwca. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że
przed nami ponad 2 miesiące laby. Zwykle wraz z początkiem lata jechaliśmy na orkiestrowe warsztaty,
jednak tym razem wyjazd odbył się pod koniec beztroskiego, letniego czasu. 20 sierpnia br., punktualnie
o godzinie 17:00, stawiliśmy się z naszymi instrumentami i bagażami pod klubem samorządowym w Chrząstowicach. Po długich przemyśleniach logistycznego
pakowania ruszyliśmy w podróż. Przejeżdżaliśmy
przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację, aż
w końcu, po 20-stu godzinach, dotarliśmy do celu - do
Bośni i Hercegowiny, a dokładnie w okolice miasta
Neum. Tuż po 15:00 byliśmy zakwaterowani, najedzeni, zachwyceni urokami tego miejsca i niecierpliwi
zbliżającej się pierwszej próby. O zachodzie słońca
wybraliśmy się na plażę, żeby przywitać morze i ochłodzić się w kryształowej wodzie. Nadszedł wieczór,
a z nim integracyjne pogawędki w pokojach.
Każdy dzień naszego wyjazdu był szczegółowo
zaplanowany. Dni warsztatowe, podczas których pracowaliśmy nad repertuarem i relaksowaliśmy się na
plaży, przeplatane były wycieczkami. Zwiedziliśmy
przepiękne miasta: Sarajewo, Mostar, Medjugorie, Blagaj. Dzięki przewodnikom poznaliśmy ich historię,
kulturę, tradycję, a także mnóstwo nowych smaków
i zapachów. Próbowaliśmy tradycyjnych bałkańskich
potraw takich jak: burek, cevapcici z różnymi nadzieniami, wypiliśmy kawę parzoną tureckim sposobem,
a na deser delektowaliśmy się baklawą.
Pierwszym z miast, do którego zawitaliśmy było
Sarajewo, czyli stolica Bośni i Hercegowiny.
W początkowej części programu była wizyta w Starym
Mieście, Ratuszu, zabytkowym meczecie Gazi Husrevbega z XVI w. i przejście przez Most Łaciński, gdzie

w roku 1914 dokonano zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Natomiast w drugiej części szliśmy wąskimi
uliczkami tureckiego bazaru - Bascarsija, uznawanym
za serce Sarajewa. Tradycyjne warsztaty rzemieślnicze,
moc pamiątek, błyskotek i barw kusiły na każdym
kroku. Nie sposób było się oprzeć, by nie zaopatrzyć
się w takie skarby. Fantastyczną przygodą okazał się
wjazd kolejką gondolową z centrum Sarajewa na wzgórze Trebević. Trwał on zaledwie 10 minut, jednak
niesamowite widoki, jakie mogliśmy podziwiać zostaną
w pamięci na zawsze.
Kolejnym miastem, które odwiedziliśmy był
Mostar. Tam chodziliśmy się po starej części miasta,
uliczkami brukowanymi charakterystycznie okrągłymi
kamieniami. Zwiedziliśmy meczet oraz Dom Turecki,
w którym oglądaliśmy rzeźbione meble, niskie sofy,
a w starożytnej kuchni miedziane garnki i naczynia,
poza tym zachwycał wielobarwnymi dywanami oraz
dekoracjami na ścianach. Następnie byliśmy świadkami, zapierających dech w piersi skoków, z wysokiego
na 21 metrów, kamiennego mostu, do lodowatych wód
rzeki Neretwi. Jest to związane z tamtejszą tradycją,
w której to młodzi mężczyźni podejmowali się tego
wyzwania, żeby udowodnić swoją męskość. Obecnie
jest to znany konkurs, nazwany Konkursem Lotów
i mogą wziąć w nim udział zarówno mężczyźni, jak
i dla kobiet. Z Mostaru zajechaliśmy do Blagaju, gdzie
zwiedziliśmy XVI wieczny klasztor Derwiszów.
Umiejscowiony nad wywierzyskiem rzeki Buny,
malowniczo wkomponowany w skałę, uważany za
jeden z najcenniejszych zabytków kultury osmańskiej
w Bośni i Hercegowinie.
W każdym z miast mieliśmy okazję obejrzenia
w środku i na zewnątrz meczetów, czyli miejsca modlitwy muzułmanów. Konieczne było nakrycie ciała,
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a przede wszystkim głowy w przypadku pań. Musieliśmy też zdjąć obuwie przed wejściem. Wszystkie
zabytki i atrakcje wywarły na nas duże wrażenie,
a wszystko to umilała nam cudowna pogoda i muzyka,
aż nie chciało się wracać.
W ostatni wieczór pobytu na warsztatach przygotowaliśmy dla dyrekcji i personelu hotelu małą
niespodziankę w formie koncertu oraz pokazu carvingowego, który poprowadził nasz zdolny kolega, waltornista - Daniel Bewko. Bardzo nam było miło przygrywać, wspaniałej publiczności na tarasie z widokiem na
morze w blasku zachodzącego słońca.
W drodze powrotnej pojechaliśmy do parku
przyrody Hutovo Blato, unikalnego w skali Europy
ptasiego rezerwatu, w którym w okresie wędrówek
odpoczywa ponad 240 gatunków ptaków. Następnie
udaliśmy się do romantycznego miasteczka Počitelj,
nazywanego Mekką artystów lub skalnym miastem.
Tam zjedliśmy również przepyszny obiad, a po nim

ruszyliśmy do wodospadów Kravice - cudu natury,
uważanego za najpiękniejsze miejsce w całej Hercegowinie. Wodospady te mają ponad 120 metrów szerokości, a woda spada miejscami nawet z 25 metrów.
W taki upalny dzień kąpiel w tej jakże magicznej,
chłodnej wodzie, której temperatura wynosiła zaledwie
12°C, a w powietrzu ponad 35°C, była niezwykle
kojąca. Po tym orzeźwieniu, pojechaliśmy do domu.
Serdecznie dziękujemy naszym Rodzicom,
Urzędowi Gminy Chrząstowice oraz Mniejszości
Niemieckiej za wkład finansowy, który umożliwił nam
ten wyjazd. Dziękujemy również, po raz kolejny, za
profesjonalne usługi turystyczno - organizacyjne oraz
komfortowe warunki wypoczynku - Biuru Podróży Oświata Travel. Był to niezwykły czas, w niezwykłych
miejscach, z niezwykłymi ludźmi, który będziemy
wspominać najmilej i najdłużej.
Wszystkich Państwa gorąco zapraszamy na nasze koncerty!
Przy okazji serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy oddali głos na nasze zadanie zgłoszone w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Dzięki Państwu
udało nam się wygrać! Spośród 67 dopuszczonych do
głosowania zadań, 25 wybrano do realizacji. Wśród
tych zadań, jako jedno z trzech w powiecie opolskim
realizowane będzie zadanie "Z muzyką na Ty - wspólnie odkrywamy świat dźwięków". O szczegółach
będziemy informować na Zapraszamy na nasz fanpage
na
facebooku:
www.facebook.com/
orkiestrachrzastowice/ Bądźcie na bieżąco!
Agnieszka Lyp
Trębaczka Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Chrząstowice

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W CHRZĄSTOWICACH
30 września 2019 r. w ramach Europejskiego Dnia
Języków Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach
stała się centrum wielokulturowości gminy Chrząstowice.
Uczniowie przy wsparciu rodziców i nauczycieli tworzyli
kulinarne i artystyczne odwołania do europejskich krajów. Na
korytarzach przedstawiono w formie kolaży informacje na
temat wybranego zakątka Europy. Na sali gimnastycznej
uczniowie klas IV-VIII przeszli zewnętrzną metamorfozę, ukazując stroje charakterystyczne dla wcześniej wylosowanego
kraju, śpiewano piosenki, recytowano wiersze, tańczono,
a następnie degustowano wspaniałe potrawy z różnych zakątków naszego kontynentu. Tym samym nie tylko głód
wiedzy, ale i doczesne potrzeby zostały zaspokojone.
Tomasz Galwas

PIŁKARZE Z MIRO ROZPOCZĘLI NOWY SEZON
Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, młodzi piłkarze z Miro Deutsche Fußballschule Chronstau zaczęli swoje treningi. Tym samym sezon
2019/2020. Dzieci po wakacyjnej przerwie nie mogły się doczekać pierwszych
zajęć. W nowo rozdzielonych grupach młodzi piłkarze rozwijają swoje umiejętności sportowe i językowe na obiektach naszej gminy. W trosce o jak najlepszy
rozwój naszych dzieci szkółka wprowadza nowe dodatkowe działania. Jedną
z nich jest zaproszenie do współpracy asystenta językowego/Sprachassistenta,
Olivera Kasperczyka. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa zaowocuje jeszcze
lepszymi osiągnięciami naszych pociech.
Miro Deutsche Fussbalschule
lipiec-sierpień-wrzesień
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KARATE W DĘBSKIEJ KUŹNI
gminy Chrząstowice" oraz „Organizacja półkolonii
w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice” realizowane przez Opolski Klub Karate Kyokushin współfinansowane były z budżetu gminy Chrząstowice w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania
w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
uprawnione podmioty zadań publicznych gminy
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wysokość dotacji wyniosła kolejno
4.000,00 i 7.000,00 zł.
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim
treningi karate dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Wtorki i czwartki stały się już zwyczajowo stałymi
dniami treningowymi, a rok szkolny okresem, w którym szkolimy adeptów tej sztuki walki albo raczej oni
doskonalą siebie i pracują nad swoimi niedoskonałościami. Tężyzna fizyczna oraz ogólnie sprawność nie
jest jedyną cechą, która zmienia się na lepsze. Charakter, kultura osobista, poszanowanie starszych, skupienie. Można wymieniać bez końca. Dlatego nie tylko
treningi w ciągu roku szkolnego są zajęciami oferowanymi przez Opolski Klub Karate Kyokushin. O wasze
pociechy dbamy cały rok. W gminie Chrząstowice
organizujemy obóz letni i półkolonie w okresie wakacji
a także coroczny rajd rowerowy.
Zadania „Organizacja obozu letniego dla
dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie

Przed nami wielkie święto karate dla naszego
klubu oraz gminy, doroczny Turniej Challenger organizowany w hali sportowej w Chrząstowicach 20
października 2019 r. Zapraszamy od godz. 10.00.
Mariusz Prochalski

TURNIEJ BADMINTONA PO RAZ TRZECI — ZAPROSZENIE
W sobotę 9 listopada 2019 r. na kortach w hali
sportowej w Chrząstowicach ul. Polna 3 odbędzie się
III już Turniej Badmintona. Chętni będą rywalizować
w kategoriach uwzględniających wiek, płeć i poziom
zaawansowania. Jest to świetna okazja do aktywnego
spędzenia czasu, ale również do sprawdzenia swoich
umiejętności zarówno przez osoby grające w badmintona sporadycznie, jak i przez te, które spotykają się
w hali sportowej regularnie, aby trenować badmintona
na zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie
„Przyszłość Chrząstowic”.
Rywalizacja będzie się toczyła na siedmiu
boiskach, a w harmonogramie turnieju przewidziano
zarówno grę pojedynczą, jak i podwójną. W trakcie
sportowej rywalizacji w różnych kategoriach wyłonieni
zostaną najlepsi zawodnicy. Turniej po raz pierwszy
zostanie zaliczony do rankingu Polskich Amatorów
Badmintona www.pab.org.pl Szczególnie zachęcamy
do udziału w turnieju mieszkańców gminy Chrząstowice, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z badmintonem. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy kategorię „ MÓJ PIERWSZY RAZ” Na zwycięzców czekają oczywiście medale, a wszyscy uczestnicy turnieju
wezmą udział w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród
rzeczowych. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej www.badminton.chrzastowice.com
do czwartku, 7 listopada br. włącznie.
lipiec-sierpień-wrzesień
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Turniej będzie doskonałą okazją do promowania aktywnego, zdrowego stylu życia i wspólnego spędzenia wolnego czasu a korzyści z uprawiania badmintona jest bardzo wiele. Poniżej przedstawiamy kilka z
nich:
- to świetny sposób, żeby schudnąć - zawodnicy grający w badmintona, przebiegają w 3-setowym meczu
aż dwa kilometry a godzina gry, w zależności od stopnia intensywności, pozwala spalić od 340 do 480 kalorii! Systematyczny trening zmniejszy twoją wagę
nawet o 4 kilogramy miesięcznie!
- zapobiega cukrzycy - godzina gry w badmintona to
wystarczający czas dla organizmu, aby obniżyć poziom
cukru we krwi do bezpiecznego poziomu. Ten wspaniały sport, kultywowany regularnie, wpływa też
długofalowo na poprawę metabolizmu glukozy w organizmie – potrafi skutecznie zdyscyplinować wzmożoną
syntezę cukru w wątrobie, co jest szczególnie ważne
w profilaktyce cukrzycy.
- poprawia wydolność organizmu - kiedy nie możesz
złapać tchu, problem sprawia ci wdrapywanie się po
schodach na drugie piętro, a po krótkim biegu do autobusu, sapiesz jeszcze przez 5 minut – to znak, że musisz popracować nad pojemnością płuc. Okazuje się, że

badminton świetnie wpływa na stan naszego narządu
oddychania. Pamiętaj: im większa pojemność płuc, tym
więcej tlenu w organizmie. Im więcej tlenu – tym masz
więcej energii i żaden wysiłek nie jest ci straszny!
- rozwija i wzmacnia mięśnie - w szczególności dba
o umięśnienie nóg, ramion i pośladków, i wysmukla
sylwetkę. Nie tylko wzmocnisz te mięśnie, które już
masz, ale również zbudujesz nowe. Zadbasz także
o swój kręgosłup i grzbiet, dzięki czemu będziesz
mniej narzekać na bóle pleców.
- poprawia refleks i koncentrację - badminton to
niezwykle dynamiczna gra, podczas której cały czas
jesteśmy czujni. Kluczową kwestią jest spostrzegawczość, baczne śledzenie toru śmigającej lotki i piekielnie dobra prędkość reakcji. Twoje przyzwyczajone do
monitora oczy będą wręcz zmuszone szukać ruchomego punktu i co więcej, ty sam wyrobisz w sobie zdrowy
nawyk błyskawicznego podejmowania decyzji. A to
przydaje się już w prawie każdej dziedzinie życia.
A zatem, zanim wybierzesz się na turniej badmintona jako gracz lub obserwator, przyjdź na nasze
treningi organizowane w Hali Sportowej w Chrząstowicach. Gramy w każdy wtorek i czwartek w godz.
19.00 - 21.00. Zapraszamy całe rodziny!!!
Katarzyna Płoszaj

BĄDŹ AKTYWNY BEZ WZGLĘDU NA WIEK

W klubie samorządowym w Chrząstowicach
ruszył Klub Seniora. Zapraszamy wszystkich chętnych
powyżej 50 roku życia do uczestnictwa i zapoznania się
z bogatą ofertą zajęć umożliwiających ciekawe i aktyw-

ne spędzenie wolnego czasu. Inauguracja chrząstowickiego Klubu Seniora miała miejsce 1 października br. –
w Międzynarodowym Dniu Seniora. W kościele
w Chrząstowicach odbyła się Msza Święta, a po niej
seniorzy spotkali się przy kawie i cieście, a czas umilił
im występ szkolnego zespołu wokalnego z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. Spotkania
obejmujące warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe, taneczne i wiele innych tematów,
odbywają się od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do czwartku zapraszamy w godzinach 9.00-12.00,
natomiast w piątek klub czynny jest w godzinach 8.0014.00.
Klub Seniora został utworzony w ramach projektu "Opolski Senior - zapewnienie wsparcia osobom
niesamodzielnym i ich opiekunom", realizowanego
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim. Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie internetowej www.opolskisenior.pl
Zapisy prowadzi animator klubu - p. Barbara Szczęsny,
tel. 606719531. Zachęcamy do udziału!
W świetlicach wiejskich w Lędzinach i w Suchym Borze odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla osób 50+ . Ćwiczenia cieszą się dużym zainteresowaniem i na zajęciach jest komplet chętnych. Zadanie
finansowane jest z budżetu gminy Chrząstowice.
Nasi mieszkańcy, bez względu na wiek, mogą
trenować zumbę lub gymstick. Zajęcia odbywają się
w klubie samorządowym w Chrząstowicach. Na gymstick zapraszamy w poniedziałek o godz. 19.30. Zumba
jest w każdy czwartek, o godz. 20.00. Szczegółowe
informacje znajdziecie na www.chrzastowice.pl oraz
facebookowym profilu gminy.
Anna Kurc
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NOWINY BIBLIOTECZNE
Jesienna słota i coraz niższe temperatury na dworze nie powodują zwolnienia tempa w pracy naszej biblioteki. Dla nas jesień to pełne ręce roboty – dostawa
nowości wydawniczych, a także spotkania z przedszkolakami i uczniami.
W ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury zakupiłyśmy dużo nowinek. Wśród tych pozycji można znaleźć zarówno książki dla dorosłych, jak i dla
młodzieży, nie zapomniałyśmy również o naszych najmłodszych czytelnikach.
Pod koniec września wspólnie z przedszkolakami wspólnie świętowaliśmy
Dzień Chłopaka. Z tej okazji oglądnęliśmy bajkę o Strażaku Samie oraz wręczyliśmy naszym małym chłopcom drobne upominki. Z kolei na początku października
odwiedziła nas klasa III PSP w Chrząstowicach. Dzieci podczas lekcji bibliotecznej poznały historię i ewolucję telefonii komórkowej.
Na przełomie października i listopada (21.10. – 15.11.) będą zmiany
w godzinach otwarcia biblioteki. Wszelkie informacje będą podane na stronie
internetowej, na Facebooku oraz na tablicy ogłoszeń, dlatego zachęcamy
do zapoznania się z nimi.
Nie od dziś wiadomo, że jesienna aura lubi towarzystwo kawy i dobrej
książki, dlatego zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach,
a z pewnością znajdziemy coś, co sprawi, że coraz krótsze dni, a długie wieczory
staną się bardzo przyjemne.
Agnieszka Śpikowska

WYRÓŻNIENIE

ROWERM PRZEZ GMINĘ
21 lipca br. mieszkańcy Dąbrowic wybrali się na
wycieczkę trasami rowerowymi gminy Chrząstowice.
Po drodze zatrzymali się na pyszne lody. Był też poczęstunek kawowy, a agroturystyka Skrzypczyk z Dąbrowic
ufundowała swoją specjalność, czyli udziec wołowy. Przy
takich pysznościach czas płynął niezwykle miło. Na
zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Wydarzenie
zorganizowało Koło DFK Dąbrowice w ramach projektu
„Konsolidierung der Begegnungsstätten”.
Anna Kurc

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy
Bór wyróżnione tytułem "Gwiazda Europy". Wyróżnienie przyznał zarząd Lokalnej Grupy Działania
Kraina Dinozaurów w uznaniu za pozyskiwanie środków unijnych. Serdecznie gratulujemy!
Anna Kurc

NIEZWYKŁA WYSTAWA

SUKCES
Michał Talaga zdobył
złoto w kumite indywidualnym -52 kg na Mistrzostwach Juniorów Młodszych Polskiej Unii Karate
WKF. Gratululacje!

Anna Kurc

We wrześniu w Dańcu odbyła się wystawa
Kroszonki Opolskie 2019. Wydarzenie zorganizowało
Muzeum Wsi Opolskiej w ramach 27. Wojewódzkiego
Konkursu Plastyki Obrzędowej. Wystawie towarzyszył pokaz kroszonkarski oraz pokaz malowania
porcelany danieckich twórczyń.
Anna Kurc
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA,
CZYLI LETNIE PÓŁKOLONIE W DAŃCU

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane są w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem
przedszkolnym w Dańcu już od kilkunastu lat i nadal
cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów.
Chcemy, aby wakacje nie kojarzyły się dzieciom z nudą, ale były okazją do poznawania swojego

najbliższego środowiska, przeżywania rożnych przygód wolnego czasu w gronie kolegów. Celem zajęć
było umożliwienie dzieciom czynnego spędzania wolnego czasu bez komórek i gier komputerowych oraz
poznawania swojej najbliższej okolicy w okresie wakacji letnich. Zajęcia zaplanowane były na 10 dni po 5 h.
W ramach pobytu dzieci miały zapewnioną opiekę
pedagogiczną, drugie śniadanie, podwieczorek i ciekawy program zajęć. Dzieci korzystały z basenu, kina,
ZOO, jeziora, kręgielni oraz parku trampolin. Odwiedzili również wesołe miasteczko w Chorzowie oraz
zwiedzali Muzeum Motoryzacji w Paczkowie. Atrakcji
było wiele. Przy okazji dzieci zapoznały się także z
zasadami bezpiecznego zachowania podczas gier i zabaw.
Nasza placówka z pomocą gminy Chrząstowice
wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców oraz dzieci.
Świadczy o tym ogromne zainteresowanie taką formą
wypoczynku, poza tym zajęcia te weszły na stałe do
tradycji wakacyjnych w naszej szkole.
Jolanta Siemska

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

We wrześniu dzieci radośnie wróciły po wakacjach do Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach.
Rozpoczęły się wspólne zabawy, spacery i zajęcia.
Nowi przedszkolacy zaaklimatyzowali się w swoich
grupach, integrując się ze społecznością przedszkolną.
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.
Pierwsze dni w przedszkolu to czas, kiedy przypominane są zasady związane z bezpieczeństwem naszych
dzieci. Nauczycielki w poszczególnych grupach przygotowały szereg zajęć utrwalających zasady bezpieczeństwa w salach zajęć, łazience, na placu zabaw oraz
podczas wycieczek. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym i utrwaliły
sobie numery alarmowe. Kolejną wycieczką był wyjazd grupy starszej do Smoczej Jamy w Opolu z okazji
Dnia Chłopaka. Natomiast grupa młodsza uczciła to
święto wyjściem do Gminnej Biblioteki w Chrząstowicach. W tym dniu zorganizowano wiele zabaw i gier
integrujących grupy, a każde dziecko otrzymało
niespodziankę.
Po wakacjach wielkim zaskoczeniem dla dzieci
było odkrycie w lasku przedszkolnym nowo utworzonej ścieżki sensorycznej oraz toru przeszkód.
W październiku odbywają się zajęcia otwarte

dla rodziców i lokalnej społeczności pt. „Nabywanie
wiedzy z zakresu stymulowania 5 zmysłów za pomocą
sensorycznej ścieżki zdrowia” oraz „Dendroterapia –
różne sposoby wykorzystywania właściwości leczniczych drzew z wyeksponowaniem zmysłu dotyku, węchu i smaku” i „Ptaki, które zamieszkują w tym lesie”
– spotkanie z ornitologiem, zakładanie gniazd i budek
lęgowych dla ptaków. W listopadzie odbędą się warsztaty pt. „Różnych sposobów wykorzystania ścieżki
sensorycznej połączonej z torem przeszkód”.
24 października br. wszystkie dzieci będą miały
wielkie święto — uroczyste pasowanie na przedszkolaka, średniaka, starszaka, na które serdecznie zapraszamy rodziców.
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ŚWIĘTO SZKOŁY W DAŃCU

Pierwszego października w Publicznej Szkole
Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu
odbył się uroczysty apel poświęcony najmłodszym
członkom społeczności szkolnej. W tym dniu pierwszoklasiści, aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły
musieli udowodnić, że naprawdę są na to gotowi. Po
odśpiewaniu hymnu uczniowie klasy trzeciej wraz z
wychowawczynią zaprosili pierwszoklasistów do zmierzenia się z przygotowanymi dla nich zadaniami, do
których należało: zaśpiewanie piosenki, namalowanie
sobie wąsów, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły oraz skok przez pokrzywy. Wszystkie
zadania zostały wykonane i zaliczone. Po tej części
nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia. W tym ważnym momencie nie zabrakło na sali rodziców patrzących ze wzruszeniem na swoje pociechy.
Kolejnym punktem programu były „otrzęsiny”
czwartoklasistów. Aby zostać przyjętym do starszej
społeczności szkolnej musieli oni zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi tym razem przez najstarszą,
ósmą klasę. Do zadań należało: przebranie się za
„bobasa”, zaśpiewanie piosenki, odpowiedź na łamigłówki oraz degustacja różnych potraw, by potem
odgadnąć ich smak. Każde zadanie było dokładnie oce-

nianie przez jury składające się z samorządu klasowego
klasy ósmej. Czwartoklasiści dobrze poradzili sobie
z tymi wyzwaniami, stając się oficjalnie „starszakami”.
Następnie na forum zaprezentowali się kandydaci do samorządu uczniowskiego, po czym wszyscy
uczniowie mieli możliwość zagłosowania na swojego
faworyta, jak również na opiekuna SU oraz Rzecznika
Praw Ucznia.
Był to dzień pełen wrażeń, który zapewne zostanie na długo w pamięci obecnych pierwszo-i czwartoklasistów.
Elizabeth Kampa

HISTORIA NA ROWERZE- LEKCJA MUZEALNA W ŁAMBINOWICACH

26 września br., w ramach zajęć z historii i
geografii o charakterze wychowawczo-patriotycznym

odbyła się wycieczka do Łambinowic. Wzięło w niej
udział 25 uczniów z klasy VI, VII, VIII PSP z pp
w Dańcu i dwóch opiekunów: nauczyciel historii i
geografii mgr Sylwia Smolińska-Drobisz oraz nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jacek Milewski.
Zbiórka odbyła się przed szkołą o godz. 8.15,
skąd grupa odjechała autobusem do Łambinowic. W
czasie podróży uczniowie mieli możliwość poznania
okolic oraz form ukształtowania i budowy terenu. Na
miejscu byliśmy o godz. 9.50. Przed budynkiem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach uczniowie zostali przywitani przez przewodnika i
zapoznani z miejscem oraz celem wycieczki. Następnie
uczniowie wzięli udział w lekcji na temat historii muzeum oraz obejrzeli film o losach jeńców wojennych w
Łambinowicach. Następnie zostały im przedstawione
trzy stałe ekspozycje muzealne, które szczegółowo, w
interesujący sposób omówił kustosz muzeum.

lipiec-sierpień-wrzesień
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Po piętnastominutowej przerwie uczniowie
przygotowali się wraz z opiekunami i pracownikiem
muzeum do wycieczki rowerowej po obszarze obozu
jenieckiego i obozu pracy w Łambinowicach. Grupa
wyruszyła w stronę cmentarza, gdzie przewodnik
przygotował warsztaty, w trakcie których uczniowie,
pracując w grupach, mogli zapoznać się z najbardziej
charakterystycznymi obiektami martyrologicznymi.
Następnie dojechali do zachowanego fragmentu obozu
oraz baraku odbudowanego na potrzeby muzeum w
celu edukacyjnym, aby uzmysłowić zwiedzającym w
jakich warunkach żyli więźniowie niemieckich obozów
jenieckich (Stalagu 318/VIII F oraz Stalagu VIII B).
Kolejnym miejscem, które poznali uczniowie był pomnik upamiętniający pomordowanych jeńców. Było to
ostatnie miejsce, które obejrzeli uczniowie. Grupa powróciła na plac muzeum i stamtąd odjechaliśmy w drogę powrotną autobusem. W Dańcu byliśmy o 15.00.
Wycieczka była zorganizowana w celu poznania zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

w Łambinowicach oraz poznania historii jeńców wojennych. Ponadto była zorganizowana z myślą o poszerzeniu wiedzy na temat Miejsc Pamięci Narodowej
oraz w celu zrozumienia, na czym polega świadomość
narodowa w aspekcie ogólnopaństwowym, a na czym
w aspekcie lokalnym. Uczniowie mogli sami dojść do
wniosku jak wiele zależy od nich w przypadku ochrony
dziedzictwa lokalnych wartości.
Jak się okazuje, młode pokolenie jest ciekawe
sytuacji i miejsc, które są związane z martyrologią narodu polskiego. Forma wycieczki jest jak najbardziej
odpowiednia, ponieważ łatwiej jest uczniom wytłumaczyć realia życia obozowego, kiedy sami widzą to z
odtwarzanych fragmentów. Bezpośrednie zaangażowanie uczniów do pracy w czasie warsztatów przyniosło
zamierzony rezultat - zapamiętali wiele informacji
i sami dochodzili do licznych wniosków.
Sylwia Smolińska-Drobisz

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA POŁĄCZONA Z OGRODEM
ZIOŁOWYM W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE
Integracja sensoryczna – co to jest?

Informacje z otoczenia i z własnego ciała odbieramy dzięki zmysłom. Ośrodkowy układ nerwowy
zbiera informacje z ciała i otoczenia za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Jeśli na
którymś piętrze funkcjonowania tego układu integracja
zmysłowa (sensoryczna) zostaje zaburzona, do naszego
mózgu dochodzą nieprecyzyjne informacje, które mają
wpływ na nasze reakcje.
”Integracja sensoryczna to umiejętność gromadzenia przez mózg wrażeń ze wszystkich zmysłów,
rozpoznawania ich, przetwarzania i integrowania ze
wcześniejszymi doświadczeniami w taki sposób, aby
mogły być wykorzystane w celowym działaniu i aby
reakcja organizmu na te wrażenia była adekwatna” - B.
Odowska - Szlachcic.
Jeśli mózg przetwarza sprawnie bodźce dochodzące z otoczenia oraz z własnego ciała, człowiek zachowuje się adekwatnie do sytuacji. Czasem jednak
bywa tak, że układ nerwowy ma kłopot z właściwą

integracją wszystkich zmysłów. Dzieci z zaburzoną
integracją sensoryczną wykazują wiele niekorzystnych
objawów (za M. Barańską): nadwrażliwość lub zbyt
mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe i
słuchowe, nadaktywność lub zbyt mała aktywność,
opóźnienie rozwoju umiejętności z zakresu motoryki
małej i dużej, opóźnienie rozwoju umiejętności językowych, słaba organizacja własnych działań, tak zwane
złe zachowanie, niska samoocena.
Prowadzenie terapii SI w przedszkolu czy w
szkole jest możliwe jeśli placówka wyposażona jest w
profesjonalny sprzęt oraz zatrudnia terapeutę z uprawnieniami do prowadzenia terapii. Jednak zabawa, jako
forma wspierania procesów SI, może być z powodzeniem prowadzona przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Dla dzieci dobrze rozwiniętych pod
względem sensomotorycznym będzie to urozmaicenie
zajęć prowadzonych w przedszkolu, a dla dzieci o nieznacznych deficytach – pierwszy etap wspierania ich w
rozwoju sensomotorycznym. Dlatego też w Oddziale
Zamiejscowym w Suchym Borze powstała ścieżka sensoryczna, jako propozycja wzbogacenia zajęć i zabaw
dla dzieci.
Ogromny wkład w powstanie ścieżki mieli rodzice wychowanków oraz sami pracownicy przedszkola, jak i sponsorzy. W tym miejscu pragniemy podziękować Państwu Długosz za ułożenie kostki wokół
ścieżki, Panu Dariuszowi Jasik za kostkę, która wzbogaciła strukturę ścieżki oraz Radzie Sołeckiej Suchego
Boru za fundusze na organizację ścieżki i posadzenie
ziół - nasza ścieżka jest bowiem połączona z ogrodem
ziołowym, a więc stymulacja zmysłów odbywa się w
obszarze czucia i węchu.
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DOŻYNKI W GMINIE CHRZĄSTOWICE
było zrobić sobie kolorowy tatuaż, na kolejnym malowano buzie, były też dmuchawce, z których dzieci
ochoczo korzystały. Dużą popularnością cieszył się
pokaz nowego nabytku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dębskiej Kuźni – Forda Transita. 15 września br. delegacja z Dębskiej Kuźni uczestniczyła w Dożynkach
Powiatowo-Gminnych, które odbywały się w Starych
Budkowicach. Piękna korona zdobyła wyróżnienie
w konkursie koron żniwnych. Serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za reprezentowanie Gminy Chrząstowice!

Praca nad koroną żniwną w Dębskiej Kuźni trwała
kilka tygodni.

Dożynkowe świętowanie w gminie Chrząstowice rozpoczęło sołectwo Dębska Kuźnia. 1 września
2019 r. korowód przejechał ulicami miejscowości, która na tę okazję została pięknie i pomysłowo przystrojona. Zachwyt wzbudziła misternie wypleciona przez
mieszkanki sołectwa korona żniwna. Dopisali przebierańcy, każdy za zaangażowanie otrzymał nagrodę. Wystąpiły dzieci uczęszczające na „Samstagkurs” organizowany przez miejscowe koło DFK, przedszkolaki,
panie: Maria Mika, Anna Smolczyk i Iwona Wylęgała,
które zaprezentowały ludowe pieśni, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka
Zganiacza oraz Silesia Tyrol Band. Podczas imprezy
odbył się konkurs wiedzy o Dębskiej Kuźni, nagrodzono najlepiej przystrojone wozy oraz posesje, a także
ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej
Kuźni. Organizatorzy zadbali o bogato zaopatrzone
stoiska gastronomiczne, było stoisko, na którym można

22 września br. w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża św. w Suchym Borze odbyła się Msza Święta
w podziękowaniu za tegoroczne plony.
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29 września br. odbyły się dożynki w Falmirowicach. Świętowanie zaczęło się w sobotę zabawą
taneczną z zespołem "Ale luz". W niedzielę w kościele
parafialnym w Dębiu odbyła się Msza Święta w podziękowaniu za tegoroczne zbiory. Następnie, po południu
ulicami Falmirowic przejechał korowód i rozpoczęła się
biesiada przy świetlicy wiejskiej. Organizatorzy zadbali
o pyszny poczęstunek oraz dmuchawce dla najmłodszych. do późnych godzin wieczornych gości zabawiał
zespół "Ale luz".

Dożynki w Dańcu

towej. W ramach dożynek zorganizowano koncert charytatywny "Głos dla Betanii" - wystąpiła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz Młodzieżowy
Zespół PSP w Chrząstowicach - w trakcie koncertu
odbyła się zbiórka na potrzeby hospicjum Betania w
Opolu. Organizatorzy zadbali o bogato zaopatrzony
bufet, był dmuchany plac zabaw, gry i zabawy dla najmłodszych, a także pokaz wozu strażackiego i policyjnego. Organizatorzy dożynek serdecznie dziękują firmie CB S.A., która była głównym fundatorem nagród.

Mieszkańcy Dańca żniwniok obchodzili 6 października br. Był barwny korowód i występy artystyczne. Koncertowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Chrząstowice i Blaskapelle Świbie. Zaśpiewał miejscowy zespół Dan-Berg. Imprezę poprowadziła Karolina
Trela. Świętowanie zakończyło się zabawa taneczną
z zespołem Malibu.
Z kolei w Chrząstowicach dożynki miały
miejsce 13 października br. Poprzedziła je zabawa w
stylu bawarskiego oktoberfestu, która obyła się w sobotni wieczór. Po uroczystościach w kościele odbył się
korowód, a następnie biesiada na placu przy hali spor-

Dożynki w Chrząstowicach
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w wyplatanie koron dożynkowych, przystrajającym posesje oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do organizacji dożynkowych korowodów i festynów. Dzięki Wam ta piękna tradycja nie
zaginie.
Anna Kurc
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Z DZIAŁALNOŚCI DFK
CHRZĄSTOWICE/CHRONSTAU
i swateho pożehnania na teraz i na delsze czasy.
Z naporuczynia Wszyckych z Boleslavia
Ursula Prochaska-Burek

DFK Chrząstowice razem z parafią Chrząstowice zorganizowały wyjazd studyjny na pogranicze
polsko- czeskie w ramach projektu: " Nowi Opolscy
Święci". W czwartek, 29 sierpnia, grupą 50 osób wybraliśmy się w południowe rejony powiatu raciborskiego i głubczyckiego, aby zrealizować swój program
i odwiedzić kolejno miejscowości: Malnię, Mechnicę,
Bliszczyce, Branice, Pietrowice Wielkie, Tworków
i Bolesław. Odwiedziliśmy wiele przepięknych kościołów, miejsc pochodzenia i pracy błogosławionych
i sług Bożych XX wieku, rozmawialiśmy z miejscowymi pasjonatami lokalnej historii o bogatych tradycjach
tych terenów. Projekt współfinansowany został
z budżetu Niemiec.
Z przyjemnością przekazujemy pozdrowienia
z naszego wyjazdu dla czytelników Informatora Gminy
Chrząstowice od autorki monografii o Bolesławiu, posługującej się i piszącej w gwarze śląsko- morawskiej:
Pozdrawyni z Boleslavia z pod Czeske hranicy
Pozdrawjam Was wszyckych z Chrząstowickej hromady. Zaś moc fest Waszeho fojta Floriana Cieciora z
jeho manżelkom Gabrielą i Waszeho Pana fararza Dominika Rybola.
Winszuju Wam wszem moc szczaścia, zdrawja

21 września br. pielgrzymi z Chrząstowic i Dębskiej Kuźni uczestniczyli w pielgrzymce narodów do
Czech, do kościoła Matki Boskiej Pomocnej/Maria
Hilf. Wydarzenie, którego centralnym punktem jest
Msza Święta, odbyło się po raz dwudziesty czwarty.
Organizatorami wyjazdu były miejscowe koła DFK.

Gabriela Ciecior
DĘBSKA KUŹNIA/DEMBIOHAMMER
„Du obeschlesiache Heimat”. Celem naszej wycieczki
rowerowej był stary młyn Państwa Wurst (Hurek), po
którym oprowadziła nas Teresa Wurst, wnuczka młynarza. W ogrodzie nad Jemielnicą poczęstowała nas
wyrobami prosto z kuchni i tak spędziliśmy słoneczną,
lipcową sobotą przypominając sobie stare dzieje młyna, a wielu uczestników wycieczki – swoją młodość.

Lato sprzyjało, byśmy poznawali naszą historię
przez wspólne wycieczki. W środku żniw, 6 lipca br.
podziwialiśmy łany złocistych zbóż na trasie do Dębia,
gdzie zwiedziliśmy naszą świątynię-matkę oraz wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu Marka
Buhla. Przy tej okazji ćwiczyliśmy nasz śląski hymn
lipiec-sierpień-wrzesień
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2 sierpnia br., po raz dwudziesty, odbyliśmy
pieszą pielgrzymkę do Dębia na odpust Porcjunkuli.
Po uroczystej mszy świętej w języku niemieckim,
pielgrzymi odpoczywali w farskiej auli i zjedli posiłek,
aby pełni sił ruszyć w drogę powrotną do Dębskiej
Kuźni. Po drodze odwiedziliśmy mogiły przodków na
dębskim cmentarzu.
1 września br. podczas dożynek wiejskich
w Dębskiej Kuźni program artystyczny przygotowany
pod kierunkiem Ireny Łysy-Cichoń, zaprezentowały
dzieci uczestniczące w wiosennej edycji kursów
sobotnich.
Maria Kwiecińska

MISTRZ DANIEL

NASI JUBILACI
W minionym kwartale 90-tą rocznicę urodzin
obchodziła Pani Genowefa Janiszewska z Falmirowic Wójt Gminy Chrząstowice oraz Zastępca Wójta odwiedzili z tej okazji Jubilatkę z kwiatami i życzeniami.
Dostojnej jubilatce życzymy zdrowia, pomyślności
i samych pogodnych dni!

Daniel
Bewko,
mieszkaniec
Chrząstowic,
członek
Orkiestry Dętej
Gminy Chrząstowice, odnosi
kolejne sukcesy w sztuce
rzeźbienia w owocach i warzywach. Tym razem został
Mistrzem Polski w Carvingu
w kategorii Junior. Zawody
odbyły się 3 października
2019 r. podczas Międzynarodowych Targów Gastronomii w Poznaniu. Uczestnicy mieli półtorej godziny na wykonanie pracy, która
wzbudzi zachwyt jurorów. Daniel “wyrzeźbił” „Rosethe queen of flower carving” i ta praca przyniosła mu
mistrzowski tytuł. Serdecznie gratulujemy!

Jubileusz pożycia małżeńskiego
Coroczne spotkanie par małżeńskich z okazji
50-tej i 60-tej rocznicy ślubu odbędzie się niezwłocznie
po otrzymaniu z Kancelarii Prezydenta RP "Medali Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie" – czyli być może już
w 2020 r. (w tej chwili niemożliwe jest dokładne określenie terminu).

Anna Kurc
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WYDANO WSPOMNIENIA O DĘBSKIEJ KUŹNI
Po
wielu
latach starań udało
się wydać książkę
pana Georga Stascha „Dębska Kuźnia. Wspomnienia
z
górnośląskiej
wsi”. Autor udzielił pisemnej zgody
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dębskiej Kuźni na
wydanie książki w
Polsce. Tłumaczenia podjęła się pani
Beata Wasilewska.
Wiele lat zajęło
szukanie środków na wydanie. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ze środków uzyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Dinozaurów” w tym roku wydaliśmy wspomnienia p. Stascha. Wsparcia dla projektu
udzielił również Urząd Gminy Chrząstowice. Strażacy
z Dębskiej Kuźni postarali się o wkład własny, który
przy realizacji projektów jest wymagany. Autor nie
dożył niestety polskiego wydania, zmarł w grudniu
2016 roku.
Projekt realizowany przez suchoborskie stowarzyszenie obejmował wydanie czterech pozycji pod
jednym hasłem „ Stąd jesteśmy, rzecz o przeszłości dla
przyszłości”, oprócz naszej, są to: „Suchy Bór. Ludzie
mówią.”, „Na niebieskiej niwie. Czyli rzecz o cmentarzach w gminie Kolonowskie” oraz „Rolniczy słownik
gwarowy ziemi zębowickiej”.
Pan Georg Stasch urodził się w 1929 roku
w Dębskiej Kuźni na ul. Kolonia. Tam mieszkał z rodzicami i rodzeństwem, tam przeżył przejście frontu w
1945 i młode lata. Po zawarciu małżeństwa nadal
mieszkał w naszej wsi, ale przeprowadził się do domu
żony przy ul. Ozimskiej. Z zawodu był technikiem budowlanym. Zaprojektował m.in. kaplicę cmentarną na
cmentarzu w Dębskiej Kuźni. Brał czynny udział w
uzyskaniu zezwolenia na budowę naszego kościoła, a
będąc już w Niemczech przeprowadzał zbiórki funduszy na jego budowę. Odwiedzając krewnych cieszył się
każdą pozytywną zmianą w Dębskiej Kuźni, za którą
bardzo tęsknił.
Spisał wspomnienia w języku niemieckim dla
swoich wnuków, jak na wstępie zaznacza. Nie jest to

książka naukowa, chociaż autor sięgał do archiwów,
aby nakreślić tło historyczne powstania naszej wsi. Jest
napisana prostym, przystępnym językiem, niemniej dla
tłumacza było to zadanie trudne, ponieważ wiele dawnych wyrażeń, nazw we współczesnym języku niemieckim już nie funkcjonuje. Opisuje wydarzenia
o których mu opowiadali starsi mieszkańcy, jego sąsiedzi, dziadkowie oraz te, których był świadkiem. Nasi
najstarsi mieszkańcy wsi, którzy pamiętają jeszcze czas
sprzed II wojny i samą wojnę mogą mieć inne wspomnienia tych samych wydarzeń, ale wspomnienia są
subiektywne i każdy ma inne. Wartość tej książki polega na tym, że zawiera ogromną wiedzę o przeszłości
Dębskiej Kuźni, wiedzę jaką warto posiadać mieszkając w naszej wsi. Jest przewodnikiem i opowiada
o dawnej naszej wiosce, zwyczajach, ludziach i ich
mozolnej pracy a więc o rzeczach które się zmieniły
lub już ich nie ma, co pozwala czytelnikowi dostrzec
te zmiany.
Polecam mieszkańcom Dębskiej Kuźni i naszej
gminy przeczytanie „Wspomnień z górnośląskiej wsi”.
Również zachęcam dzieci do czytania - znajdą tam
nazwy naszych rzek, nazwę regionu, w którym mieszkają i wiele innych wiadomości przydatnych aby
odpowiedzieć wyczerpująco na pytanie – A ty skąd
pochodzisz?
Pragnę podziękować Stowarzyszeniu Na Rzecz
Rozwoju Wsi Suchy Bór za przygotowanie projektu
i współpracę, którą sobie bardzo cenię oraz za piękny
wernisaż naszego wspólnego cyklu wydawniczego pod
hasłem „Stąd jesteśmy - rzecz o przeszłości dla przyszłości”. Pani Marii Mika i Annie Smolczyk dziękuję
za piękny występ na wernisażu. Bardzo dziękuję państwu Małgorzacie i Piotrowi Sawlikom dzięki, którym
uzyskaliśmy pisemną zgodę pana Georga Stascha na
publikację, pani Beacie Wasilewskiej za przetłumaczenie książki, naszym strażakom za wkład finansowy
i wszelkie starania związane z publikacją, pani konsultant dr Monice Choroś z Instytutu Śląskiego w Opolu,
korektorom, pani Jolancie Widuch z Wydawnictwa
Alia-Media, i wszystkim, którzy mnie wspierali,
podtrzymywali na duchu oraz mieszkańcom Dębskiej
Kuźni, którzy cierpliwie czekali aż książka zostanie
wydana. Sądzę, że warto było czekać, bo książka jest
ciekawa oraz starannie i estetycznie wydana.
Książkę można nabyć bezpłatnie w Urzędzie
Gminy Chrząstowice (pok. nr 3 na parterze) oraz
w OSP Dębska Kuźnia.
Adelajda Pasoń

SZLIFUJĄ NIEMIECKI Z FACHOWCEM
Od połowy września gościmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Dębskiej Kuźni Panią Franziskę Pux, praktykantkę z Niemiec. Pani Pux
przyjechała do naszej szkoły z Augsburga w ramach programu stypendialnego
Instytutu Goethego i zostanie do połowy grudnia. Jest już trzecim praktykantem
Instytutu, którego gościmy w murach naszej szkoły w ostatnim czasie. Dzięki
praktykantom z Niemiec dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z tak
zwanym „Muttersprachlerem”/ Native speakerem, co daje im możliwość
rozwoju umiejętności językowych.
Barbara Bartek
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KADRA NARODOWA POLSKI I ANGLII
NA STADIONIE W CHRZĄSTOWICACH
W dniach 9-10 października br. na stadionie
1. FC Chronstau-Chrząstowice trenowała reprezentacja
Anglii U18. Trener Ian Foster przeprowadził dwie jednostki treningowe. Zawodnicy , których mieliśmy przyjemność gościć występują w angielskich klubach
takich jak: Manchester City, Manchester United, Arsenal, na co dzień mają więc kontakt z gwiazdami futbolu
światowego formatu. Są przyszłością angielskiej piłki
i może w niedalekiej przyszłości usłyszymy o ich
debiutach w pierwszym zespole. Tymczasem trenowali
u nas:
Bramkarze: Nathan Broome (Stoke City), Harvey Cartwright (Hull City), James Trafford (Manchester City).
Obrońcy: Matthew Bondswell (RB Leipzig) Jeriel
Dorsett (Reading), Luke Matheson (Rochdale), Teden
Mengi (Manchester United), Haydon Roberts (Brighton
& Hove Albion), Nathan Wood (Middlesbrough).
Rozgrywający: Miguel Azeez (Arsenal), Nonso Madueke (PSV Eindhoven), Yunus Musah (Valencia), Cole
Palmer (Manchester City), Dejan Tetek (Reading), Jensen Weir (Wigan Athletic), Morgan
Rogers (Manchester City).
Napastnicy:
Alexander
Mighten
(Nottingham Forest), Fabio Carvalho
(Fulham), Joseph Gelhardt (Wigan
Athletic), Sam Greenwood (Arsenal),
Jeremy Sarmiento (Benfica).

Na zakończenie zgrupowania nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia. Angielscy zawodnicy oraz trenerzy byli zachwyceni chrząstowickim obiektem oraz
organizacją.
W piątek, 11 października br. Anglicy zagrali na
Stadionie Miejskim w Opolu z reprezentacją Polski
w kategorii U19 mężczyzn. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Anglii 2:5.
Z kolei w sobotę, 12 października br. odwiedzili nas zawodnicy reprezentacji Polski U19 z trenerem
Bartłomiejem Zalewskim. Podobnie, jak dzień wcześniej Anglicy, również polscy zawodnicy byli pod wrażeniem stadionu w Chrząstowicach. Zawodnicy repre-

zentacji Polski U19, których gościliśmy na treningu:
Bramkarze: Kamil Broda (Wisła Kraków), Jędrzej Grobelny (Pogoń Szczecin), Marcel Lotka (TSV Bayer 04
Leverkusen, Niemcy), Kacper Łopata ((Brighton &
Hove Albion F.C).
Obrońcy: Łukasz Bejger (Manchester United FC,
Anglia), Michał Bogacz (Zagłębie Lubin), Paweł Gierach (Wigry Suwałki), Bartłomiej Mruk (Garbarnia
Kraków), Filip Dymerski (Lechia Gdańsk), Alexander
Krakowiak-Castro (Toronto FC, Kanada), Maik
Nawrocki (SV Werder Bremen 1899, Niemcy)
Pomocnicy: Javier Ajenjo Hyjek (Club Atlético de Madrid, Hiszpania), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Michał Karbownik (Legia Warszawa), Dawid Kocyła
(GKS Bełchatów), Filip Marchwiński (Lech Poznań),
Oskar Nowak (Błękitni Stargard), Michał Rakoczy
(Cracovia), Marcin Szpakowski (Śląsk Wrocław),
Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin), Nicola
Zalewski (AS Roma, Włochy).
Napastnik: Bartosz Białek (Zagłębie Lubin).

Pożegnaliśmy się pamiątkowym zdjęciem,
które przypominać nam będzie o wizycie polskiej
drużyny Dla naszego klubu to wielkie wyróżnienie, móc gościć reprezentacje narodowe dwóch
państw na naszym stadionie.
A co nowego w klubie 1. FC ChronstauChrząstowice? Po 10 meczach nasz zespół seniorów występujący w klasie okręgowej gr II zdobył
21 pkt i zajmuje 4 miejsce. Kolejny mecz
w Chrząstowicach zagramy w niedzielę 20.10 br.
o 14:00 z Koroną Krępna, a następnie 2.11.2019
(sobota) o 13.00 z LZS Walce. Zmagania zakończymy
17.11 br. (niedziela) o 13.00 z LZS Start Bogdanowice.
Z kolei zespół Juniorów młodszych znakomicie
spisuje się w I lidze. Po 7 kolejkach zajmujemy 2 miejsce. Najbliższe mecze w roli gospodarza rozegramy
27.10 br. o godz. 10.00 z KS Małapanew Ozimek oraz
10.11 br. o godz. 10.00 z Odra II Opole.
Zespół młodzików po 8 kolejkach zajmuje
6 miejsce.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na nasz
stadion i do wspólnego kibicowania.
Wojciech Król
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FESTYN LETNI W DĘBIU
W dniach 18-20 sierpnia 2019 r odbył się festyn letni
w Dębiu. W tym roku pogoda wybitnie nie sprzyjała organizatorom. Obfity deszcz nie przeszkodził jednak w dobrej zabawie.
Wydarzenie rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Chrząstowice. Kolejny dzień upłynął pod znakiem świętowania jubileuszu 50-lecia LZS Daniec. Z tej okazji na boisko
wkroczyli odlboje i rozegrali towarzyski mecz piłki nożnej.
Wystąpił też kabaret „Zgrani Fojermani”, który rozbawił wszystkich do łez. W niedzielę zaprezentowała się formacja taneczna
Hałas, karatecy z Opolskiego klubu Karate Kyokushin oraz
Wesoła Kapela Bez Nut. Wieczorami mieszkańcy Dębia i goście bawili się na zabawach tanecznych.
Anna Kurc

WSPOMNIENIA ZE SZKOLNYCH LAT
Dzień nauczyciela. Dla osób w moim wieku
oraz starszych, taki dzień kojarzy się ze słowem
„autorytet” Dziś określenie to nie jest zbyt popularne,
na autorytet trzeba się mocno wysilać i pracować.
W czasach mojej edukacji, autorytetem darzono
wszystkich, którzy swoim otwarciem na drugiego człowieka rozwiązywali jego problemy poprzez wysłuchanie, dobre rady i empatię. Dziś jakby brakuje wzajemnego zaufania oraz porozumienia, autorytet się zatracił.
Pielęgnacja własnego ego zagubiła w człowieku to, co
naprawdę ważne. Z okazji dnia nauczyciela wspomnę
nauczycieli, którzy już dawno zmarli, a posiadali wielki
dar cierpliwości. Taka postawa zbudowała pozytywną
relację na linii uczeń-nauczyciel.

Do szkoły podstawowej w Dębskiej Kuźni
uczęszczałam w latach 1958-1965. Uczyli nas nauczyciele z okolic Lwowa i Stanisławowa, my mówiliśmy
innym językiem, dorastaliśmy w innej kulturze. Przy
takich różnicach, nie ukrywam, że także i niechęciach,
nasi nauczyciele widzieli w nas dzieci, które mieli nauczyć liczyć, czytać, pisać i mówić po polsku. Rodzice
nie pomagali w nauce, bo języka nie znali – posługiwali się gwarą śląską lub językiem niemieckim. Trudna
była ta nauka, ale podjęliśmy wyzwanie. Na pomoce
naukowe, którymi dysponowaliśmy, składały się: elementarz Falskiego, ołówek, gumka, linijka, w starszych
klasach - pióro w obsadce i atrament w kałamarzu. Nieustanne, cierpliwe powtarzanie nowych pojęć i słówek,
kaligrafia, poznanie mapy, zostały w pamięci na zawsze. Nauczyciel był osobą wzorową, zawsze obecny na
lekcji i w szkole, statecznie ubrany i uczesany, przygotowany do lekcji, pogodny i wymagający na miarę
możliwości ucznia. Szkoła była naszym drugim domem, miejscem, w którym czerpaliśmy wiedzę, jak
wodę ze studni. Kierownik z żoną mieszkali w szkole
i dbali o nią, jak o własny dom, do którego w dzień

przychodzą „ich” dzieci. Po lekcjach pomagaliśmy
rodzicom w polu. Trzeba było nasuszyć siano na zimę,
zakopcować buraki pastewne i ziemniaki. Jesienią,
z lekturą szkolną w torbie, pasaliśmy na łąkach krowy
aż do zmroku. Nikt nie narzekał, że późno odrabiał
zadanie domowe. Pieniądze na wycieczki zarabialiśmy
zbierając kasztany i żołędzie dla leśnej zwierzyny oraz
sadząc drzewa. Zdarzało się, że nauczyciel odsyłał
ucznia do domu wcześniej, by ten pomagał przy pilnych pracach w polu. Dbaliśmy też o szkolny ogródek
(dziś – parking na auta). Tam odbywały się lekcje przyrody i każdy wiedział jak wygląda marchewka, a jak
pietruszka. W klasach stały piece kaflowe, ogień rozpalała pani Marta Sordon. Pomagali jej chętnie chłopcy,
którzy zaraz po lekcjach przynosili opał na pierwsze
piętro, tak, by był na kolejny dzień, często także zrzucali węgiel do szopy. Dziewczyny śpiewały w chórze
prowadzonym przez pana Walecko z Dąbrowic.
Uczyły nas Panie: Ewa Wirkiowska, Stanisława
Świstacka, Stefania Dłuska, Zofia Iwanowska, Helena
Szpala. Za całokształt edukacji odpowiadał Kierownik
Szkoły – Stanisław Świstacki.
Helena Szpala przyjechała na spotkanie klasowe
w 2008 r, w 50 rocznicę przekroczenia progu szkoły
przez rocznik 1951.

Spotkanie klasowe po 50 latach.

Dziś zmieniło się oblicze szkoły, ale nie zmieniły się oczekiwania uczniów. Każdy chce być zauważony, doceniony. Kiedy tego nie ma, w inny sposób wybija się w grupie, niekoniecznie dobrze. Odbudujmy
wspólnie autorytet nauczyciela – tego z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej
życzę nauczycielom, rodzicom, uczniom oraz wszystkim, którym ten temat leży na sercu.
Maria Kwiecińska
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PO PRZYGODĘ — TYLKO DO SUCHEGO BORU
tyalkoholowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Suchy Bór współfinansowanego z budżetu gminy
Chrząstowice w ramach otwartego konkursu ofert.
Wysokość dotacji: 10.000,00 zł.
Dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór we wrześniu została zakończona
realizacja cyklu wydawniczego pn. „Stąd jesteśmyrzecz o przeszłości dla przyszłości”, w skład którego
wchodzą cztery publikacje: „Suchy Bór. Ludzie mówią”, „ Dębska Kuźnia. Wspomnienia z górnośląskiej
wsi”, „ Rolniczy słownik gwarowy ziemi zębowickiej”
oraz „Na Niebieskiej Niwie, czyli rzecz o cmentarzach
Gminy Kolonowskie” .
W sierpniu 2019 w Suchym Borze odbyły się
wyjątkowe pięciodniowe warsztaty dla dzieci z Suchego Boru oraz okolic pod hasłem Silni jak las. Z oferty
skorzystało 35 dzieci w wieku od 4 do 12 lat, w tym
grupa dzieci, które przebywają wraz z rodzicami
w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
„Monar” w Zbicku. Oferta wakacyjnych warsztatów
była naprawdę bogata. Codziennie dzieci korzystały
z placu zabaw oraz z boiska pod okiem trenera piłki
nożnej, plotły bransoletki, uczestniczyły w grach zespołowych oraz warsztatach tematycznych. Pierwszego
i drugiego dnia odbyły się zajęcia plastyczne. Dzieci
tworzyły kolaże oraz malowały drzewa według autorskiej metody zatrudnionego plastyka. Trzeciego dnia
młodzież brała udział w warsztatach psychologicznych.
Następny dzień upłynął pod znakiem odwiedzin
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze.
Zorganizowano też zajęcia sensoplastyczne, podczas
których dzieci mogły poczuć mocniej swoje zmysły.
W ostatni dzień warsztaty przeprowadził przyrodnik
ornitolog. Zabrał on dzieci na leśne obserwacje, które
zostały zwieńczone pracą z mikroskopami.

Warsztaty nie odbyłyby się dzięki wspaniałej
kadrze, którą tworzyli także wolontariusze – mieszkańcy Suchego Boru. Uczestnicy z pewnością długo będą
je wspominać. Dzieci nawiązały przyjaźnie, które miejmy nadzieję przetrwają na dłużej.
Zajęcia zostały zrealizowane w ramach zadania
"Silni jak las - kompleksowy program profilaktyki an-

14 września w restauracji Borowianka w Suchym Borze odbyło się uroczyste podsumowanie tego
projektu. Imprezę rozpoczął wernisaż zdjęć promujących cykl wydawniczy, które odnaleźć można
w poszczególnych książkach. Wydarzenie miało charakter zarówno naukowy, jak i artystyczny. W ramach
pierwszej części swoje wykłady zaprezentowały Panie:
dr Izabela Jasińska z Muzeum Śląska Opolskiego oraz
dr Anna Wickiewicz z Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach, która zainteresowała zgromadzonych historią jednego z żołnierzy uwięzionych w obozie zlokalizowanym na terenie obecnego tartaku. Część
artystyczną zapewniły pieśniarki śląskie Maria Mika
oraz Anna Smolczyk z Dębskiej Kuźni. Kolejnym
gościem wieczoru był Jerzy Kaufmann - pieśniarz
i kompozytor, który tworzy i śpiewa w gwarze śląskiej.

Cykl publikacji został wspófinansowany
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020, w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez
Lokalną Grupę Działania Kraina Dinozaurów.
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W ostatni weekend kalendarzowego lata,
w dniach 20-22.09.2019 r., na boisku w Suchym Borze
rozbił się obóz zwiadowców. Motywami przewodnimi
imprezy były łucznictwo i procarstwo tradycyjne, sztuka przetrwania oraz odtwórstwo historyczne, a sednem
przedsięwzięcia – darmowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (łącznie ponad 20 godzin warsztatów!).

Już od piątku na suchoborskim boisku można
było poczuć średniowieczny klimat imprezy, gdzie
jeden po drugim zaczęły rozstawiać się kramy i namioty historyczne, a wśród nich krzątać się uczestnicy
w strojach średniowiecznych. Natomiast w sobotę impreza ruszyła na całego. W samo południe rozpoczął
się turniej łuczniczy o odznakę dębowego liścia, przygotowany przez Grupę Rekonstrukcyjną Grzmotniki –
Wolni Strzelcy z Opola, a w świetlicy wiejskiej młodzież testowała nową, edukacyjną grę planszową i zajadała się pizzą. Po turnieju, na przygotowanej strzelnicy
ruszyły warsztaty łucznicze, prowadzone przez Opolski
Klub Łucznictwa Tradycyjnego Grot, a następnie
warsztaty procarskie, którymi kierował Jakub Niezgoda
–twórca Inicjatywy Procarz Polski. Natomiast pod nowo wybudowaną wiatą czekali już weterani sztuki
przetrwania ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu - Grupa Regionalna Śląsk, którzy uczyli rozpalania
ognia krzesiwem, opatrywania ran, wyplatania bransoletek, wiązania węzłów, a także wyprawiali się
z uczestnikami do lasu, by przekazywać wiedzę o poruszaniu się w terenie. A
to tylko część atrakcji,
bo na głodnych wrażeń
czekały jeszcze warsztaty kowalskie prowadzone przez Drużynę
Kuźni Barbarian -

przez cały dzień można było wykuwać przedmioty
codziennego użytku jak otwieracze do butelek czy nożyki, a następnie spróbować swoich sił w rzucie toporkiem i włócznią. Organizatorzy zatroszczyli się również o najmłodszych, na których czekała cała seria gier
i zabaw z nagrodami oraz specjalnie przygotowana
strefa ze słomą.
Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Wsi Suchy Bór – jeden z głównych organizatorów
imprezy,
przy zaangażowaniu
suchoborskiej społeczności zadbało o to,
aby na imprezie niczego nie zabrakło. I tak w ramach
„kuchni zwiadowców” można było częstować się kiełbaską i karkówką z grilla, podpłomykami, gasić pragnienie ożywczą lemoniadą i pobudzać kawą, parzoną
w gorącym piasku, na tradycyjny, turecki sposób. Na
koniec dnia przyszedł czas na rozdanie nagród i dyplomów dla zwycięzców turnieju łuczniczego i konkursów, które uroczyście wręczał inicjator Obozu Zwiadowców w Suchym Borze – Jakub Niezgoda. Ukoronowanie całej imprezy nastąpiło po zmroku, kiedy to
przed suchoborską publicznością wystąpił Teatr Tańca
i Ruchu z Ogniem Mantikora, ze swoim fantastycznym
pokazem ognia. Po wszystkim, organizatorzy zapraszali do wspólnej biesiady przy ognisku, gdzie długo jeszcze trwała zabawa wśród śpiewu i dźwięków gitar.
Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu wszystkich
organizatorów, zaproszonych gości oraz niezastąpionej
społeczności Suchego Boru impreza udała się znakomicie i już teraz z niecierpliwością oczekujemy kolejnej
edycji w przyszłym roku!
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