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WYŚCIG KOLARSKI W DĘBIU 

 Ponad 300 kolarzy ścigało się w Dębiu.           

28 kwietnia 2019 r. odbył się Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice. Była to 

trzydziesta czwarta edycja tego wydarzenia. Wyścig 

rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gmi-

ny Chrząstowice. Zawodnicy ścigali się w następują-

cych kategoriach: Junior Młodszy, Młodzik, Elita,            

U-23 oraz Junior. Imprezie towarzyszył wyścig przed-

szkolaków, młodzieży szkolnej oraz VIP-ów. 

 Organizatorem XXXIV Wyścigu Kolarskiego           

o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice była Gmina 

Chrząstowice wraz z Ludowym Klubem Sportowym 

Ziemia Opolska. Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objęli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej 

Buła oraz Starosta Opolski Henryk Lakwa. 

 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

zaangażowanym w organizację wyścigu: dyrektorowi 

wyścigu Marianowi Staniszewskiemu, strażakom          

z jednostek OSP w gminie Chrząstowice, policjantom  

z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, pielęgniarce 

Caritas Diecezji Opolskiej, służbom ratowniczym,  

dyrekcji, pracownikom oraz Radzie Rodziców przy 

Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem                

Przedszkolnym w Dębiu, Sponsorom i Partnerom,  

Zarządowi Dróg Powiatowych oraz wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadze-

nia tej kolarskiej imprezy. 

Anna Kurc 
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RAPORT O STANIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

Grażyna Fila 

Karol Jakuczek 

W roku 2020 w gminie Chrząstowice będziemy kontynuować realizację funduszu sołeckiego. 

Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa w roku 2020, wyliczona na podstawie 

algorytmu określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z  2014 r. poz. 

301) wynosić będzie: 

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie Wójtowi Gminy Chrząstowice, 

w terminie do 30 września 2019 r., wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do            

realizacji. Przyjęty do realizacji może zostać wniosek:  

 wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące          

poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru, 

 zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe 

niż kwota funduszu na rok 2020 wskazana w niniejszej informacji. 

DRODZY MIESZKAŃCY 

Ideą funduszu sołeckiego jest zwiększenie wzrostu aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich. Ma on stano-

wić prorozwojowy bodziec naszych sołectw. Dzięki funduszowi sołeckiemu ma zwiększyć się realizacja  drobnych, 

aczkolwiek istotnych zadań samorządu wsi.  

Środki z funduszu mogą pomóc w realizacji wielu cennych inicjatyw, takich jak np. budowa nowego lub odnowienie 

już istniejącego placu zabaw, wyposażenie lokalnej świetlicy, remont gminnej drogi, wykonanie ogrodzenia terenu 

gminnego, urządzenie skwerku wiejskiego, w tym zakup ławek, koszy na śmieci, realizacja nowych nasadzeń lub 

remont wiaty przystankowej.  

Wybór zadań do realizacji w ramach przedmiotowego funduszu wymaga przemyślanych decyzji. Jest jeszcze sporo 

czasu, aby zastanowić się na co konkretnie przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego, aby ich beztrosko nie  

wydać, a zrealizowane w ramach ich zadania jak najlepiej służyły całej społeczności poszczególnych sołectw. 

 

W maju br. Wójt Gminy Chrząstowice przekazał 

radnym i mieszkańcom gminy pierwszy roczny raport  

o stanie gminy Chrząstowice. Poprzednie raporty opra-

cowywane były co 4 lata – pod koniec kadencji danej 

Rady Gminy. Obecny roczny raport sporządzony został 

według wymogów znowelizowanej ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Dokument pod nazwą „Raport o stanie gminy 

Chrząstowice za rok 2018”, jest dostępny w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice pod adre-

sem www.chrzastowice.bip.net.pl w zakładce GMINA 

CHRZĄSTOWICE. Informacje w nim zawarte z pewno-

ścią posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na 

temat samorządu gminnego, a także staną się podstawą 

do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności 

gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, 

opartej na faktach, oceny. Zapraszamy do lektury. 

26 czerwca 2019 r., podczas VIII sesji Rady Gmi-

ny Chrząstowice, odbyła się debata nad raportem,           

w której mogli wziąć udział zarówno mieszkańcy jak           

i radni gminy. Po debacie Rada jednogłośnie udzieliła 

Wójtowi Gminy Chrząstowice wotum zaufania. 

Lp. Sołectwo 
Kwota funduszu sołeckiego 

na rok 2020 

1 Chrząstowice 36.903,27 zł 

2 Daniec 36.903,27 zł 

3 Dąbrowice 14.576,79 zł 

4 Dębie 25.057,32 zł 

5 Dębska Kuźnia 36.903,27 zł 

6 Falmirowice 22.769,32 zł 

7 Lędziny 29.854,75 zł 

8 Niwki 16.643,38 zł 

9 Suchy Bór 36.903,27 zł 

  Łącznie 256.514,64 zł 

FUNDUSZ SOŁECKI 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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PROŚBA O MONTAŻ SKRZYNEK POCZTOWYCH 

REMONT UL. POLNEJ 

344.420,00 zł otrzymała gmina Chrząstowice w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa 

Opolskiego w roku 2019 r. 21 maja 2019 r. Wójt Gmi-

ny Chrząstowice Florian Ciecior podpisał w Urzędzie 

Wojewódzkim w Opolu umowę na dofinansowanie. 

Pieniądze zostały przeznaczone na remont ul. Polnej           

w Chrząstowicach. Prace remontowe potrwają do               

22 sierpnia 2019 r. Powyższy termin jest terminem 

orientacyjnym i może ulec zmianie (o czym będą             

Państwo informowani na bieżąco).  

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA 

SPORTOWEGO W DAŃCU 

W czerwcu br. gmina Chrząstowice podpisała umowę 

na kwotę 492.000,00 zł na budowę wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w Dańcu, w ramach projektu pn. 

„Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-

polskim". W ramach przedmiotowej inwestycji,                   

w okresie do listopada 2019 r. zaplanowano m. in. wy-

konanie płyty boiska, montaż wyposażenia boiska              

(w tym: montaż zestawu do siatkówki, tenisa, piłki 

ręcznej, koszykówki) z remontem wjazdu i wykona-

niem ogrodzenia. 

ROZBUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO          

O NOWĄ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ SUCHY BÓR-

LĘDZINY 

16 czerwca br. Gmina Chrząstowice zamieściła ogło-

szenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-

blicznego na rozbudowę wodociągu gminnego o nową 

sieć wodociągową Suchy Bór-Lędziny. Powyższe zada-

nie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie ruro-

ciągu wody pitnej pomiędzy miejscowościami Suchy 

Bór – Lędziny. Przewidywany termin realizacji inwe-

stycji: lipiec – grudzień 2019 r. 

BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. POZIOM-

KOWEJ W LĘDZINACH ORAZ PRZY               

UL. ŁĄKOWEJ W SUCHYM BORZE 

W czerwcu br. zakończono budowę oświetlenia przy 

ul. Poziomkowej w Lędzinach. Koszt inwestycji             

wyniósł 29 520,00 zł. 

Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Suchym Borze 

zakończona została w lipcu 2019 r. a jej koszt wyniósł 

49 200,00 zł.  

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE 

GMINY CHRZĄSTOWICE 

W lipcu 2019 r. gmina Chrząstowice podpisała umowę 

na kwotę 367 305,60 zł na wykonanie remontu dróg 

gminnych na terenie Gminy Chrząstowice. Niniejsze 

zadanie obejmować będzie m. in. asfaltowanie następu-

jących odcinków dróg: ul. Ozimska (boczna) w Chrzą-

stowicach; 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. 

Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2019 r. 

Wiktoria Fedunik-Szydełko 

INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 W ślad za wnioskiem Zebrania Wiejskiego w Dębiu z dnia 10 lipca 2019 r.               

w sprawie likwidacji nieestetycznych przydrożnych zbiorczych skrzynek pocztowych,   

proszę mieszkańców Dębia o wyposażenie własnych domostw w indywidualne skrzynki 

oddawcze, które powinny być zamontowane w  miejscu posesji. Po zamontowaniu                  

indywidualnych skrzynek pocztowych Urząd Gminy wystąpi do Poczty Polskiej o demon-

taż zbiorczych skrzynek. 

 Państwowy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław opublikował raport dotyczący zagrożenia 

suszą na terenie gminy Chrząstowice - w piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku.          

Szacowaniu przez Komisję Wojewody z terenu gminy Chrząstowice mogą podlegać zboża jare, ozime, rzepak, ku-

kurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, truskawki na glebach z grupy I, 

czyli słabych i bardzo podatnych na suszę (piaszczystych), oraz zboża jare na glebach z grupy II, czyli podatnych na 

suszę. Wnioski o szacowanie strat w związku z suszą będą przyjmowane do 19.07.2019 r. Dokumenty można           

składać w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pokój nr 13). Wnioski można pobrać ze strony internetowej 

www.chrzastowice.pl          
Wójt Gminy Chrząstowice  

Florian Ciecior 

Wójt Gminy Chrząstowice  

Florian Ciecior 
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 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowa-

dzany 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 prze-

kazywana 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 mieszkają-

cych 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). 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gmi-

nach, jednym z zadań Gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym        

w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właści-

cieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania,  którym została obciążona gmina.  

Po dokonaniu analizy systemu gospodarki odpadami za rok 2018 stwierdzono, że koszty systemu nie bilan-

sują się. Gmina dopłaca do systemu ponad 58 000 zł.  

Zobowiązanie, które powinno spłynąć od mieszkańców stanowi kwotę: 1 108 671, 74 zł; 

Koszty poniesione w 2018 r. stanowią kwotę: 1 166 751, 71 zł 

Ponadto należy nadmienić, że oprócz ujemnego bilansu kosztów w wysokości ok. 58 000,00, budżet gminy 

musi dodatkowo udźwignąć wielkość zaległości w opłatach od mieszkańców. Zaległości stanowią 60 849,83 zł.      

Na ujemny bilans kosztów realizacji gospodarki odpadowej wpływ ma w dużej mierze wzrost kosztów 

utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B. W stosunku do roku 

2017 koszt wzrósł o ok. 24 000,00 zł. Obserwuje się intensywny wzrost ilości odpadów spowodowany zwiększe-

niem ilości mieszkańców, podniesieniem jakości życia oraz świadomości ekologicznej. Proponowane w ramach 

systemu wystawki odpadów wielkogabarytowych nie cieszą się popularnością. Mieszkańcy raczej korzystają z moż-

liwości dowozu wielkogabarytów na PSZOK. Meble oddawane są w całości. Powoduje to kompensowanie dodatko-

wych kosztów.  

Ponadto sygnalizujemy, że nierozdrobnienie odpadów zielonych (krzewy, drzewka) także podnosi cenę 

wywozu kontenera na bioodpady.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także planowany wzrost opłaty przyjęcia 1 Mg odpadów na 

składowisku oraz koszty logistyczne całego systemu, konieczność  podwyższenia stawek opłat jest zasadna.  

Zgodnie z uchwałą Nr VIII.59.2019  Rady Gminy Chrząstowice z dnia  26 czerwca  2019 r. stawka opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od  1 września  2019 r.  wynosić będzie: 

 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  na których prowadzona jest selektywna zbiórka - 19,00 zł/

os./mies., 

 w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny  - 36,00 zł/os./mies., 

 jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są              

kompostowane i wykorzystywane na własne potrzeby - 18,00 zł/os./mies., 

 jeżeli  odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny od piątej  i każdej następnej osoby  zamiesz-

kującej daną nieruchomość - 11,00 zł/os./mies.   

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.   

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie               

i sposobie płatności. 

Właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi obowiązani są do złożenia deklaracji w terminie  14 dni od dnia otrzymania pisma wzywa-

jącego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi do końca roku 2019 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowią-

zani są po otrzymaniu nowego blankietu opłat, dokonać dopłaty wynikającej z nowej stawki.  

NOWE STAWKI OPŁAT  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 
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 Wójt Gminy Chrząstowice przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich             

nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku w okresie wegetacyjnym – od wio-

sny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zachwaszczone grunty stanowią zagroże-

nie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabu-

dowań i terenów leśnych. W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagroże-

nia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na               

podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.  

 Mając na względzie troskę o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo 

pożarowe, apeluję o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów. 

INFORMATOR 

urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste 

O OBOWIĄZKU WYKASZANIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW 

 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 najważniej-

szymi 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 odpi-

sach aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeniach 

o zamieszczonych lub niezamieszczonych             

w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby 

 uznaniu ojcostwa 

 obowiązku meldunkowym, (cz. I – zameldowa-

nie na pobyt stały i czasowy) 

 obowiązku meldunkowym, (cz. II – wymeldo-

wanie z pobytu stałego i czasowego) 

 W bieżącym numerze: zaświadczenie o stanie 

cywilnym, w kolejnych: m. in. obowiązek meldunkowy 

cz. III – obowiązek meldunkowy cudzoziemców,       

zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia          

małżeństwa za granicą. 

 ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWIL-

NYM 

 Jest nowością funkcjonującą od 1 marca 2015 r. 

W razie potrzeby potwierdzenia swojego stanu          

cywilnego zamiast kilku odpisów aktów stanu cywil-

nego można dostać jeden dokument - zaświadczenie 

o stanie cywilnym. Można je wykorzystać przy zała-

twianiu wielu różnych spraw, na przykład podatko-

wych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, 

które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za grani-

cą takiego zaświadczenia może wymagać pracodaw-

ca albo np. instytucja socjalna lub inna. 

 Wydaje się je na podstawie oświadczenia wnio-

skodawcy o swoim stanie cywilnym oraz aktów stanu 

cywilnego tej osoby, znajdujących się w rejestrze stanu 

cywilnego. Może je otrzymać wyłącznie osoba, której 

dotyczy zaświadczenie. Wniosek o wydanie takiego 

zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie 

stanu cywilnego w kraju, osobiście lub listownie. Za-

świadczenie można otrzymać w formie papierowej lub 

elektronicznej, odbierając je osobiście w USC, w któ-

rym złożono wniosek lub listownie. Opłata skarbowa 

za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł (można ją  

uiścić w kasie lub na konto Urzędu). 

 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 reje-

stru, zaświadczenie zostanie wydane: 

 w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli 

wniosek został złożony do USC, w którym znaj-

dują się akty stanu cywilnego w formie papiero-

wej 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.  

 Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświad-

czenia o stanie cywilnym, wnioskodawca otrzyma  

decyzję administracyjną. Odwołanie składa się do           

Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem kierownika 

USC, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania tej decyzji. 

 Należy zwrócić uwagę, że składając wniosek, 

składa się jednocześnie oświadczenie, że nie ma żad-

nych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan 

cywilny, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przy-

kładem może być sytuacja, w której ślub odbył się 

za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony     

w polskim USC. Należy pamiętać, że takie oświad-

czenie składa się pod rygorem odpowiedzialności za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadcze-

nie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne  

6 miesięcy. 
 Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 
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 Burza - jedno lub więcej wyładowań elektrycznych 

połączonych z błyskawicą lub grzmotem. Występuje w chmu-

rach kłębiastych typu Cumulonimbus. Często towarzyszy jej 

gwałtowny wzrost prędkości i zmiany kierunku wiatru oraz  

w zależności od pory roku opady gradu, ziaren lodowych, 

przelotne opady śniegu lub deszczu czasami bardzo silne lub 

ulewne. 

Zasady zachowania podczas burzy: 

W domu: 

• Nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych i metalowych. 

• Pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi. 

• W miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe 

i hodowlane. 

• Trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatko-

we baterie. 

• Miej    włączone    radio    (najlepiej    na    baterie) w celu 

zapoznania się z aktualnymi komunikatami. 

• Wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektrycz-

ne oraz anteny. 

•Usuń    z    balkonów,    tarasów    lekkie    materiały,    które 

mogą    zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe 

zagrożenie. 

• Bezwzględnie nie należy wychodzić z domu. 

• Unikaj korzystania z telefonów, z wyjątkiem telefonów 

alarmowych. 

Na otwartej przestrzeni: 

• Należy nie przebywać pod wysokimi drzewami, masztami, 

latarniami. 

• Trzymać się z dala od trakcji tramwajowych, kolejowych, 

transformatorów i przewodów wysokiego napięcia, 

•  Nie korzystać z telefonu komórkowego, należy wyłączyć 

ten telefon. 

• Jeżeli jest taka możliwość, schroń się w jakimś budynku, 

bramie, przejściu podziemnym itp. i tam przeczekaj burzę, ale 

trzymaj się z dala od piorunochronów. 

 Wiatr – naturalny postępowy, strumieniowy, pozio-

my ruch powietrza. Wiatr charakteryzuje prędkość wyrażaną 

w m/sek lub w km/godz. oraz kierunek określający skąd  

wieje. Przy większych wartościach prędkość wiatru ulega 

gwałtownym wahaniom, które nazywane są porywami. 

 Tornado – wir powietrzny w kształcie leja o średnicy 

kilkudziesięciu metrów związany z chmurą burzową Cumulo-

nimbus; główną siłą niszczącą jest bardzo duża prędkość 

wiatru. 

Zasady zachowania podczas wystąpienia huraganowych 

wiatrów oraz tornad: 

• Jeżeli znajdujemy się poza domem należy szukać schronie-

nia w najbliższym budynku. 

• Zapewnić  sobie  dostęp  do  mediów,  np.  poprzez  przeno-

śne  radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, 

świeczki, a także żywność, wodę oraz podstawowe lekarstwa. 

• Bezwzględnie nie należy wychodzić z domu. 

• Należy sprawdzić zamknięcie otworów okiennych i drzwio-

wych oraz zabezpieczyć je skutecznie przed otwarciem (np. 

okiennice, sztaby). 

• Usunąć z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą 

zostać porwane prze wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie. 

• Wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bez-

pieczniki). 

• Nie należy podchodzić do okien, drzwi - nie obserwować 

zjawisk i robić zdjęć. 

 Upał - pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogo-

dy, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi prze-

kracza +30°C. Podczas upałów, gdy temperatura powietrza 

osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i prze-

grzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną 

troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniż-

szych  zasad  pozwoli   uniknąć udaru cieplnego lub przegrza-

nia organizmu. 

Zasady zachowania podczas upałów: 

• Należy przebywać w najchłodniejszych pomieszczeniach w 

domu. 

• Unikać forsownego wysiłku fizycznego. 

• Unikać wychodzenia na zewnątrz w czasie największych 

upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00. 

• Nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samocho-

dach, nawet na chwilę. 

• Należy brać częste oraz chłodne kąpiele oraz stosować 

chłodne okłady na ciało. 

• Używać jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub             

lnianych ubrań oraz nakryć głowy i okularów przeciwsło-

necznych z filtrem UV. 

• Należy spożywać dużą ilość wody. 

• Należy zamykać i zasłaniać okna zasłonami lub żaluzjami, 

również w klimatyzowanych pomieszczeniach. 

 Śnieg - opad atmosferyczny w postaci kryształków 

lodu o kształtach głównie sześcioramiennych gwiazdek, łą-

czących się w płatki śniegu. Po opadnięciu na ziemię tworzy 

porowatą pokrywę śnieżną o niewielkiej gęstości także zwaną 

śniegiem. Śnieg powstaje, gdy w chmurach para wodna kry-

stalizuje, tworząc kryształy lodu. 

 Mróz – stan pogody, kiedy temperatura powietrza na 

otwartej przestrzeni (na wysokości 2 metrów nad gruntem) 

jest niższa od temperatury zamarzania  wody (0 °C)               

w normalnych warunkach. 

 Opady marznące- to deszcz, którego krople zama-

rzają w momencie zetknięcia się z podłożem. Powstaje on, 

gdy w strefie opadu śniegu ciepłe masy powietrza tworzą 

warstwę, która roztapia spadający śnieg. Po przejściu przez te 

ciepłe warstwy powietrza deszcz wpada ponownie w zimną 

strefę, gdzie - ponownie ochłodzony - momentalnie zamarza 

przy kontakcie z podłożem. Deszcz marznący może tworzyć 

gołoledź. Czasami intensywne opady marznącego deszczu 

powodują znaczne utrudnienia komunikacyjne lub nawet 

przybierają rozmiary klęski żywiołowej, nazywanej niekiedy 

burzą lodową. 

Zasady zachowania podczas intensywnych opadów śniegu, 

marznącej mżawki, niskich temperatur: 
• W czasie intensywnych opadów śniegu w miarę możliwości 

pozostań w domu. 

• Wychodząc, ubieraj się ciepło, w kilka warstw odzieży. 

• Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz             

kaloryczny posiłek. 

•  Zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed mrozem tłustym            

kremem. 

• Przed wyjściem powiadom domowników, współpracowni-

ków dokąd idziesz i kiedy zamierzasz wrócić. 

• Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblo-

dzonym terenie. 

• Uważaj na zwisające sople i zwały śniegu na dachach. 

•Staraj się podróżować wyłącznie za dnia. 

• Nie nadużywaj alkoholu. 

Zapamiętaj! Widząc w trakcie silnych mrozów, osobę                  

osłabioną, leżącą, pozostającą na dworze zainteresuj się nią. 

Udziel jej pomocy lub powiadom odpowiednie służby,  

dzwoniąc pod  numer  112  lub  800 163 136. Pamiętaj, sam 

możesz potrzebować pomocy! 

BĄDŹ BEZPIECZNY  

W RÓŻNYCH SYTUACJACH POGODOWYCH 

Oprac. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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Jolanta Jokiel, koordynator projektu 

Współpraca Gminy Chrząstowice i czeskiej 

Gminy Zator trwa już od kilku lat. 6 grudnia 2015 r. 

przedstawiciele Gmin, Salome Sykorova Starosta Gmi-

ny Zator oraz Wójt Gminy Chrząstowice Florian Cie-

cior, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. 

 W roku 2017 został zrealizowany wspólny           

projekt w ramach FMP Euroregionu Pradziad "Sport na 

pograniczu" CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000517. 

 Celem projektu była intensyfikacja współpracy 

szkół z miejscowości Zator oraz Daniec. Szkoły reali-

zowały czesko-polskie działania w zakresie sportu, 

ekologii, historii i geografii oraz umiejętności języko-

wych. Uczniowie wspólnie uczyli się, bawili i wypo-

czywali. Efektem była wymiana doświadczeń, nawią-

zanie wielu znajomości i przyjaźni.  

 Sukces pierwszego projektu skłonił do pracy 

nad przygotowaniem kolejnego większego już przed-

sięwzięcia. Idea projektu została wypracowana wspól-

nie przez organizacje partnerskie w roku 2017 r.          

W ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 

o dofinansowanie ze środków unijnych, partnerzy pro-

jektowi komunikowali się na bieżąco i konsultowali ze 

sobą plany dotyczące poszczególnych działań kluczo-

wych. Kontakty te odbywały się przede wszystkim       

w formie spotkań po stronie czeskiej i polskiej,          

rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

 W wyniku tych działań powstał projekt  

„Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-

polskim” CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643. Jest on  

współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego. Zakłada on wymianę do-

świadczeń w zakresie partycypacji i łączenia społecz-

ności lokalnych wokół zajęć pozaszkolnych gmin Zator 

oraz Chrząstowice. Łączenie społeczności będzie 

wspierane poprzez ich wyszukiwanie, tworzenie wirtu-

alnej bazy danych sieci partnerskiej, realizację nietra-

dycyjnych działań szkół wraz ze społecznością oraz 

stworzenie miejsca spotkań i realizacji aktywności           

w Dańcu. Wspólne działania obejmą wszystkie grupy 

wiekowe. 

 Projekt rozwiązuje wspólny problem gmin           

z Czech i Polski polegający na trudnym zaangażowaniu 

społeczeństwa i innych podmiotów w działania               

szkolne, pozaszkolne i rekreacyjne. Współpraca szkół 

uświadomiła partnerom wielki potencjał ich wspólnych 

działań. Realizacja projektu pozwoli nawiązać do           

istniejących doświadczeń obu partnerów i doprowadzi 

do stworzenia aktywnej bazy danych podmiotów, które 

we współpracy ze szkołami będą rozwijać czesko-

polskie relacje poprzez zajęcia pozalekcyjne, rekreacyj-

ne i sportowe. 

 Przykładami działań zaplanowanych w ramach 

niniejszego projektu będzie nowatorska współpraca 

szkół w zakresie angażowania społeczeństwa w zajęcia 

szkolne, pozaszkolne i rekreacyjne, promowanie szkół 

jako "miejsc otwartych" i jednoczących przedstawicieli 

społeczności lokalnych. Planowana współpraca             

w zakresie sportu oraz kultury i rekreacji obejmująca 

wzajemne przekazywanie doświadczeń i dobrych prak-

tyk w zakresie piłki nożnej, przez działającą w gminie 

Chrząstowice Miro Deutsche Fussballschule,               

kolarstwo, nordic walking, hokej, unihokej i narciar-

stwo biegowe. W wyniku realizacji projektu rozwinie 

się partnerstwo gmin Zator oraz Chrząstowice na            

poziomie współpracy szkół oraz społeczności lokal-

nych. Współpracować będą ze sobą organizacje i sto-

warzyszenia: 1. FC Chronstau – Chrząstowice, LZS 

Unia Raszowa – Daniec, jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic,  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, 

Opolski Klub Karate Kyokushin, SK Zátor z.s., JSDH 

Zátor, Český červený kříž Zátor, TJ Loučka, Klub 

zátorských seniorů, Batoláček i Bumblebees. 

 W wyniku realizacji szeregu wspólnych, polsko-

czeskich działań z udziałem społeczności lokalnych 

dojdzie do wymiany doświadczeń i przeniesienia      

dobrych praktyk na drugą stronę granicy. Współpraca 

obejmie wszystkie możliwe grupy wiekowe, a w szcze-

gólny sposób zostaną uwzględnione potrzeby integracji 

osób niepełnosprawnych. Partnerzy zapewnią trwałość 

projektu przez minimum 5 lat, czyli umiejętności         

językowe oraz kwalifikacje zawodowe osób realizują-

cych projekt w imieniu instytucji partnerskich. Strona 

internetowa będzie działać przez co najmniej 5 lat. 

Utworzone miejsca spotkań będą otwarte dla publicz-

ności, wspólnych spotkań społeczności czesko-

polskich.  Najbardziej efektywne działania będą           

kontynuowane po zakończeniu projektu. 

 W ramach działań projektowych zorganizowane 

zostaną jedno- bądź kilkudniowe spotkania uczestni-

ków. Czesi będą uczestniczyli w ważnych wydarze-

niach organizowanych na terenie gminy Chrząstowice. 

Delegacje z gminy Chrząstowice z kolei wezmą udział 

w imprezach organizowanych w Zatorze. 

RADOŚĆ Z ROZWOJU WSPÓŁPRACY  

NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM 
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ZATORSKIE LATO  

Anna Kurc 

 W niedzielne popołudnie, 12 maja br., w chrzą-

stowickim kościele odbył się świąteczny koncert, przy-

gotowany wspólnie przez dwa zespoły: Chór Canticum 

Novum z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP            

w Chrząstowicach pod dyrekcją Patrycji Fabisz oraz 

Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Chrząstowice pod 

batutą Jacka Zganiacza. Część pierwszą stanowiły 

utwory pasyjne („O Boże, Ty moja nadziejo” Stanisła-

wa Kwiatkowskiego, „Christus Resurrexit” Wspólnoty 

Taize i Per Crucem Piotra Pałki) oraz kilka wielkanoc-

nych kompozycji autorstwa Piotra Pałki. Następnie, we 

wspólnym wykonaniu chóru i orkiestry usłyszeliśmy 

Odę do radości Ludwiga van Beethovena, One Moment 

In Time Alberta Hammonda i Johna Bettisa, a także 

składankę piosenek z filmów Disneya. Orkiestra zakoń-

czyła koncert najciekawszymi utworami spośród tych, 

nad którymi pracuje w tym roku. Muzykę Marc-

Antoine Charpentier'a Te Deum, oraz wspomnianą Odę 

do radości nasza orkiestra zagrała żywiołowo. Należą 

się szczere uznania dla prowadzących oba zespoły, 

Patrycji Fabisz i Jacka Zganiacza za podjęcie pomysłu, 

nowej dla naszego chóru i orkiestry formy wspólnego 

wykonywania utworów. Koncert dedykowany był          

naszym mamom i tatom z okazji ich święta, a prowa-

dzeniem koncertu zajął się Roman Wieszołek.  

 Z kolei 2 czerwca 2019 r., kościół pw. Niepoka-

lanego Poczęcia NMP wypełniły dźwięki organów oraz 

instrumentów dętych a także melodyjny sopran. Usły-

szeliśmy utwory między innymi: Jana Sebastiana Ba-

cha, Thomasa Adamsa, Felixa Mendelssohna-

Bartholdy’ego i Césara Francka. Przy organach zasiadł 

Stephan Hadulla, wnuk pierwszego organisty chrząsto-

wickich organów Jakoba Hadulli. Śpiewem towarzy-

szyła mu żona Martha. Zaprezentowała się także Mło-

dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice pod  

dyrekcją Jacka Zganiacza. Dwa utwory orkiestra wyko-

nała wspólnie z towarzyszeniem organów. Wzbudziły 

one duży entuzjazm wśród publiczności. Koncert zor-

ganizowany był z inicjatywy Przewodniczącego Towa-

rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim Rafała Bartka oraz Wójta Gminy Chrząsto-

wice Floriana Cieciora. 

KONCERTOWANIE W CHRZĄSTOWICACH  

 „Zatorskie leto” to coroczna impreza, którą        

organizują nasi czescy partnerzy z Zatoru. Bieg ulicami 

miejscowości, a potem wspólna biesiada, rozmowy, 

występy artystyczne, gościnność naszych sąsiadów – 

wszystko to sprawia, że delegacja z gminy Chrząstowi-

ce z chęcią bierze udział w tym wydarzeniu. W tym 

roku w biegu wzięli udział także uczniowie z Publicz-

nej Szkoły  Podstawowej z punktem przedszkolnym          

w Dańcu. Zatorskie leto odbyło się 30 czerwca br.           

Wizyta była jednym z wielu przedsięwzięć realizowa-

nych z naszymi czeskimi partnerami w ramach projektu 

„Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-

polskim”.  
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 Memoriał Joachima Halupczoka odbył się w dniach 1-2 

czerwca 2019 r. Był to kolarski szosowy wyścig amatorów oraz              

Mistrzostwa Województwa Opolskiego w jeździe indywidualnej na 

czas. W sobotę zawodnicy wystartowali z Niwek i tam też ukończyli 

trasę. Natomiast w niedzielę kolarze rozpoczęli trasę w Szczedrzyku, 

by następnie krążyć wokół Jezior Turawskich. Wyniki znajdują się na 

stronie internetowej Opolskiego Związku Kolarskiego: www.ozkol.pl 

 Organizatorami wyścigu byli: KZ LZS w Warszawie, Woje-

wódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Opolskiego, Urząd Gminy Chrząstowice, Urząd Miasta i Gminy 

Ozimek, Urząd Gminy Turawa oraz LKS Ziemia Opolska. 

UCZCILI PAMIĘĆ JOACHIMA HALUPCZOKA 

     1. FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE PODSUMOWUJE SEZON 

Wojciech Król 

 Pierwszy zespół występujący w klasie okręgo-

wej na koniec sezonu zajął 12 miejsce. Zdobyliśmy 40 

pkt, wygraliśmy 11 meczy, 7 zremisowaliśmy, odnie-

śliśmy 12 porażek. Stosunek bramek: 63 strzelone, 65 

straconych. Zespół prowadzony przez trenera Adama 

Malika cały sezon zmagał się z brakami kadrowymi. 

Było to spowodowane kontuzjami w drużynie oraz 

okresem weselnym, w tym roku na ślubnym kobiercu 

stanęło trzech naszych zawodników – Robert Żurad, 

Piotr Mularczyk i Andrii Hraii. Wszystkim serdecznie 

gratulujemy! Po zakończeniu sezonu z funkcji trenera 

zrezygnował Adam Malik- dziękujemy za ostatnie trzy 

sezony i życzymy powodzenia. Nowym trenerem został 

Tomasz Piwowarczyk, trener UEFA A i UEFA A Elite 

Youth, trener Edukator PZPN, 10 lat stażu pracy           

w OKS ODRA Opole (Centralna Liga Juniorów Star-

szych, Makroregionalna Liga Juniorów Starszych,  

Makroregionalna Liga Juniorów Młodszych). 

 Klasa okręgowa rozpoczyna sezon                    

10-11.08.2019, a okres przygotowawczy od 13 lipca 

meczem z LZS GKS Piomar Tarnów Opolski. Zagramy 

również z LZS Victoria Chróścice, LZS Skorogoszcz        

i KS Krasiejów.  

 Zespół Juniorów młodszych występujący w II 

lidze zajął drugie miejsce, ex quo z GKS LZS Piomar 

Tarnów Opolski-Przywory zdobywając 33 pkt, prze-

grywając tylko w 1 kolejce właśnie z Tarnowem. Bi-

lans 11 zwycięstw, 1 porażka, stosunek bramkowy 92-

21. Gratulacje dla trenera Jarosława Stykały i wszyst-

kich zawodników oraz członków sztabu trenerskiego. 

Dzięki temu wynikowi w sezonie 2019/20 zagramy w I 

lidze Juniorów Młodszych. Zespół ten będzie reprezen-

tował nasz klub na międzynarodowym turnieju Wroc-

law Trophy we Wrocławiu w dniach 5-7 lipca, gdzie 

zagraliśmy z zespołem z Czech - FK Bilina, włoskim 

River Chieti 6 oraz słowackim zespołem ObFZ Nitra. 

Turniej odbył się na obiektach Stadionu Olimpijskiego, 

Stadionu Oławka.  

 Zespół trampkarzy występujący w II lidze 

trampkarzy zajął 3 miejsce z dorobkiem punktów 36. 

Odniósł 12 zwycięstw i 6 porażek, stosunek bramek 77

-52. Gratulacje składamy trenerowi Jarosławowi          

Stykale oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt. 

Trener Stykała wiosną sezonu 2018/19 prowadził rów-

nież zespół młodzików, który na koniec rozgrywek 

zajął 10 miejsce, zdobywając 17 pkt, 5 wygranych, 2 

remisy i 17 przegranych, stosunek bramek 51-136. W 

zespole tym od wiosny grało wielu młodych zawodni-

ków, którzy dopiero nabierali ogrania na boiskach tra-

wiastych i w meczach o punkty. Gratulacje dla wszyst-

kich zawodników i życzymy dalszego zaangażowania i 

chęci do treningów, a z roku na rok będą tego efekty. 

 Zespół rezerw występujący w klasie b na koniec 

rozgrywek zajął 10 miejsce, zdobywając 17 pkt, odno-

sząc 5 wygranych, 2 remisy i 15 porażek, stosunek 

bramkowy 27-89.  

 29 czerwca 2019 r. odbył się Turniej Dzikich 

Drużyn. Mecze rozgrywano na boisku obok hali sporto-

wej w Chrząstowicach. Zabawa była przednia, a wynik 

sportowy zszedł na drugi plan. Warto wspomnieć, iż 

zwycięzcą turnieju została drużyna Mała Mi. Najważ-

niejszym założeniem turnieju była dobra zabawa i at-

mosfera na trybunach. Turniej odbył się w związku           

z festynem rodzinnym organizowanym przez Stowa-

rzyszenie Przyszłość Chrząstowic. 

 Zarząd klubu jest dumny z wyników sportowych 

naszych drużyn. Liczymy na jeszcze lepsze w następ-

nych sezonach piłkarskich. Przed zawodnikami zasłu-

żone wolne, a od połowy lipca wracamy do zajęć          

piłkarskich w zespołach seniorskich. Zespoły młodzie-

żowe spotykać się będą od sierpnia. 

 Zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków 

do wspólnego dopingu i wsparcia dla naszych zawodni-

ków. Terminarz rozgrywek ukaże się w kolejnych        

miesiącach, o czym będziemy jeszcze informować.  

http://ozkol.pl/?p=1482
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WALCZYLI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO TSKN 

Damian Zmuda 

Koordynator Miro Deutsche Fussballschule 

  W dniach 1-2.06.2019 r. w Chrząstowicach 

odbył się Turniej o Puchar Przewodniczącego Towa-

rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim. Jest to największy turniej szkółek Miro Deu-

tsche Fußballschule organizowany, co roku w okoli-

cach dnia dziecka w celu spotkania i integracji wszyst-

kich zawodników trenujących w szkółkach.  

 Pierwszego dnia turnieju swoje mecze rozgry-

wały drużyny skrzatów (2012 i młodsi) oraz żaków 

(2010/2011). W tych kategoriach udział wzięły 22 dru-

żyny z MDFS: 

2012-Chronstau 1, Chronstau 2, Groß Stanisch 1, Groß 

Stanisch 2, Walzen, Himmelwitz, Leschnitz,                

Kroschnitz, Guttentag, Klein Kotorz. 

2010/11- Walzen 1, Walzen 2, Groß Stanisch 1, Groß 

Stanisch 2, Himmelwitz, Leschnitz, Kroschnitz,            

Guttentag, Bodland, Chronstau 1, Chronstau 2, Groß 

Strehlitz. 

Piłkarze grający w tych kategoriach wiekowych nie 

mieli klasyfikacji końcowej, najważniejsze było              

strzelanie dużej ilości bramek i dobra zabawa. Wszyscy 

otrzymali po zakończeniu zmagań takie same nagrody, 

medale i dyplomy. Postanowiliśmy jednak wybrać  

najlepszego zawodnika z każdej drużyny i nagrodzili-

śmy ich piłką. 

 Drugiego dnia zmagań do gry weszły starsze 

drużyny naszych szkółek oraz zaproszeni goście.        

W kategorii 2008/09 udział wzięły: 

-MDFS Chronstau 

-MDFS Malapane 

-MDFS Himmelwitz 

-MDFS Groß Stanisch 

-Silesius Kotórz Mały (goście) 

-SK Zator (goście z Czech) 

Zwycięzcą zmagań została drużyna MDFS Chronstau, 

2 miejsce zajęła drużyna MDFS Malapane, a na najniż-

szym stopniu podium sklasyfikowano MDFS Himmel-

witz. Najlepszym strzelcem został Mateusz Gonsior, 

najlepszym bramkarzem Błażej Kudyba, a najlepszym 

zawodnikiem turnieju wybrano zawodnika z Czech 

Vita Ondryska. 

 W kategorii młodzika 2006/07 udział wzięły 

drużyny: 

-MDFS Bodland 

-MDFS Guttentag 

-MDFS Chronstau 

-MDFS Walzen 

-Silesius Kotórz Mały (goście) 

-Kolonowskie (goście) 

W tej kategorii zmagania piłkarskie wygrała drużyna             

z Kolonowskiego przed MDFS Guttentag (2 miejsce),         

a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Silesisusa 

Kotórz Mały. Tutaj również wybraliśmy wyróżniają-

cych się piłkarzy i tym sposobem najlepszym zawodni-

kiem turnieju został Martin Demarczyk, najlepszym 

bramkarzem Adam Szweda, a tytuł króla strzelców 

wywalczył Szymon Ochwatowski. 

 Najlepsze drużyny zostały nagrodzone medala-

mi i pucharami, a zawodnicy statuetkami. Wszyscy 

otrzymali również drobne upominki. 

 W trakcie trwania turnieju odbywały się anima-

cje językowe oraz gry i zabawy dla dzieci, które rów-

nież pojawiły się w tych dniach na stadionie 1.FC 

Chronstau Chrząstowice. W trakcie trwania turnieju 

dzieci mogły posilić się lodami, kanapkami oraz           

daniami z grilla. 

 Cały turniej przebiegł w miłej, sportowej atmos-

ferze. Dopisała nam również piękna słoneczna pogoda, 

dzięki której na boisku w Chrząstowicach pojawiło się 

wielu kibiców dopingujących młodych zawodników. 

Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznym 

turnieju o Puchar Przewodniczącego TSKN. 

 Dziękujemy wszystkim rodzicom, trenerom        

i sędziom za udział w naszym turnieju.  Szczególne 

podziękowania dla Gminy Chrząstowice za udostępnie-

nie boiska i dofinansowanie naszego turnieju. 
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KONIEC SEZONU 2018/2019 W MIRO  

Tomasz Gawlas 

Rafał Talaga 

SUKCESY W LEKKOATLETYCE 
Znaczące sukcesy odnieśli uczniowie gminy Chrząstowice w zawodach lekkoatletycznych, które odbywały 

się w maju i czerwcu. Na stadionie im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu wśród licznie przybyłych uczestników          

i kibiców rozegrano szereg dyscyplin lekkoatletycznych.  

W finale powiatowym na podium stanęli: Benedykt Jata i Tomasz Bernard (pchnięcie kulą), Joanna                  

Hellbach (rzut piłeczką palantową), Adrian Cebula (rzut piłeczką palantową), Nadia Nivergol, Katarzyna Patola, 

Karolina Bienias i Luiza Kurzyńska (skok wzwyż), Natan Jata (rzut dyskiem), Agnieszka Regiec (600m), Kamil 

Czupala (2000m), Łukasz Ciecior (1000m). Natomiast w finale wojewódzkim, który zgromadził najlepszych mło-

dych sportowców województwa opolskiego, a może i przyszłe gwiazdy bieżni w Polsce, gmina Chrząstowice                 

również zaznaczyła swoją obecność. Mistrzynią województwa w rzucie piłeczką palantową została Joanna Hellbach, 

Benedykt Jata zajął 4-miejsce w pchnięciu kulą, a Kamil Czupala był piąty w biegu na 2000 metrów. 

MICHAŁ TALAGA ZNÓW NA PODIUM 

 22 czerwca 2019 r. czwarty sezon swojej dzia-

łalności zakończyły drużyny z Miro Deutsche Fuss-

ballschule Chronstau. Przy ładnej, słonecznej pogodzie, 

na boisku w Chrząstowicach odbyła się impreza dla 

młodych piłkarzy i ich rodziców. Podobnie jak to          

bywało w poprzednich latach, najmłodsze pociechy 

stanęły do pojedynku przeciwko swoim mamom. Ojco-

wie próbowali swoich sił ze starszymi dziećmi. Przy 

tak miłej atmosferze nie można było zapomnieć o na-

grodach od Wójta Gminy Chrząstowice Floriana Cie-

ciora, którymi zostali obdarowani wszyscy zawodnicy 

z naszej szkółki. Dodatkowo zostały wręczone specjal-

ne wyróżnienia dla dzieci, które poczyniły największy 

postęp w grze w piłkę nożną lub nauce języka niemiec-

kiego. Upominki zostały podarowane przez Birgit Fisel

-Rösle, Konsul Niemiec w Opolu. Między zajęciami 

sportowymi uczestnicy regenerowali siły dzięki poczę-

stunkowi zasponsorowanemu przez Heinricha Nyolta 

oraz DFK Chronstau. Rodzice przygotowali ciasta, 

sałatki i kawę, by wszystko odbyło się w formie rado-

snego pikniku. W obsłudze uroczystości wsparła nas 

również młodzież z BJDM Chronstau. Serdecznie dzię-

kuję wszystkim osobom, które pomogły i przyczyniły 

się do organizacji zakończenia sezonu  2018/2019 

szkółki piłkarskiej Miro Deutsche Fußballschule 

Chronstau. 

 Nowy sezon rozpoczniemy w ostatni tydzień 

wakacji, czyli 26 sierpnia. Wszystkich zainteresowa-

nych przystąpieniem do szkółki prosimy o zgłaszanie 

się pod numerem telefonu: +48669054892, lub pocztą 

elektroniczną na adres: miro.chronstau@tskn.opole.pl  

Marcin Buhl,  Koordynator lokalny szkółki 

 

 Michał Talaga odnosi kolejne sukcesy w karate. 11 maja br. w Międzynarodo-

wym Turnieju Karate Grand Prix Śląska Polsko-Czeskiego w Głubczycach wywalczył 

dwa złota i srebro. Na Otwartych Mistrzostwach Moraw i Śląska, które odbyły się           

18 maja br. w czeskim Jeseniku Michał zdobył złoty i brązowy medal. 25 maja br.           

w Legnicy odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz Puchar Dol-

nego Śląska w karate WKF. W obu turniejach Michał Talaga wywalczył po dwa złote 

medale. 

tel:+48669054892
mailto:miro.chronstau@tskn.opole.pl
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 Maj i czerwiec to tradycyjnie miesiące,             

w których odbywają się przeróżne festyny i spotkania 

rodzinne. 19 maja br. w Lędzinach spotkały się panie, 

aby wspólnie przy kawie i ciastku świętować dzień 

matki. Spotkanie, jak zwykle, zorganizowała pani      

sołtys, Irena Gondro. 

 W Dębiu z kolei Rada Sołecka wraz z Publiczną 

Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym      

zaprosili do wspólnej zabawy całe rodziny. Na boisku 

zorganizowali festyn z wieloma atrakcjami dla         

starszych i młodszych. Były pokazy tresury i psich 

sztuczek, zawody strażackie dla dzieci, dmuchańce,     

pokazy policji i straży pożarnej, mecze piłki nożnej 

juniorów i oldbojów, a także występy artystyczne     

dzieci. Impreza odbyła się 1 czerwca br.  

 W Niwkach dzieci świętowały 8 czerwca br. Na 

placu rekreacyjno-sportowym czekał na nie poczęstu-

nek. Były gry i zabawy, a na zakończenie – pieczenie 

kiełbasek.  

 Daniel Bewko został drugim Wicemistrzem 

Polski Carvingu. O tytuł „Mistrza Polski w Carvingu 

2019” walczyło siedem osób. Zawody odbyły się           

7 czerwca 2019 r. w hotelu Ostoja Chobienice (woj. 

wielkopolskie). Organizatorami Mistrzostw byli: Ma-

rek Rybacki, Dariusz Ślusarczyk oraz Grzegorz 

Gniech, natomiast swym patronatem konkurs objęło 

Stowarzyszenie Carving Team Poland. Konkurs składał 

się z dwóch konkurencji:  

 Konkurencja I – praca przywieziona, której tema-

tem był „Motyl” czyli motyw przewodni konkursu 

„Wielkopolski Kucharz Roku”. Zadaniem uczestników 

było przygotować, doprecyzować oraz wyeksponować 

wcześniej przygotowaną pracę. Czas przeznaczony na 

tę konkurencję wynosił jedynie godzinę 

 Konkurencja II – praca od początku do końca                

wykonywana na miejscu.           

Zawodnicy z nienaruszonych 

surowców wykonywali rzeźby 

nawiązujące do tematu 

„Powstanie Wielkopolskie”. 

Na tę konkurencję zawodnicy 

mieli 1,5 godziny. 

Mistrzostwa odbyły się po raz 

dwunasty. Danielowi składamy 

serdeczne gratulacje i życzenia 

kolejnych sukcesów! 

VICEMISTRZ POLSKI W CARVINGU POCHODZI Z CHRZĄSTOWIC 

RODZINNA ZABAWA 

Anna Kurc 
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Adelajda Pasoń 

NOWINY BIBLIOTECZNE 
 Minione pół roku to okres ciekawej i intensyw-

nej pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowi-

cach. W kwietniu przeprowadziliśmy (kolejny raz) 

Gminny Konkurs Kroszonkarski.  

 W maju gościłyśmy duże grono najmłodszych 

czytelników, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek. Przedszkolacy spotkali się ze Słoniem 

Benjaminem, tym razem Ogrodnikiem i odgadywali 

bajkowe memory. Dzieci z Ochronki poszukiwały za-

gubionej zabawki w opowiadaniu „Biuro zagubionych 

zabawek”, a uczniowie klas I-III poznawali wynalazki i 

wynalazców oraz zasady zachowania się wobec psa w 

spotkaniu pt. „Mój przyjaciel pies”. W czerwcu konty-

nuowałyśmy spotkania dla przedszkolaków ze Słoniem 

Benjaminem – Kucharzem, a uczniów klas I-II zaprosi-

łyśmy na spotkanie z historią motoryzacji w prezentacji 

multimedialnej i opowiadaniu „Człowiek z czerwoną 

chorągiewką”. 

 Po wakacjach będziemy kontynuować spotkania 

z młodszymi czytelnikami. Już teraz serdecznie             

zapraszamy do udziału w nich, nie tylko dzieci                   

z Chrząstowic. 

 Oprócz przeprowadzania spotkań, cały czas dba-

my aby pojawiały się u nas nowości. Uzupełniamy 

księgozbiór dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Ser-

decznie zapraszamy do odwiedzania nas i korzystania z 

naszych zasobów. Czas wakacji, urlopów i afrykań-

skich upałów to dobry moment, aby sięgnąć po książkę. 

 W ostatnich  miesiącach (koniec kwietnia, w 

maju i czerwcu) brałam udział razem z naszymi śpie-

wającymi kuzynkami, tj. panią Marią Mika i panią An-

ną Smolczyk w wydarzeniach promujących śląskie 

tradycje i pieśni ludowe. Okazuje się, że nie tylko Czesi 

potrafią się bawić przy muzyce ludowej, u nas, na Ślą-

sku również. Przy tym niekoniecznie tylko starsza ge-

neracja, młodsze pokolenie też potrafi bawić się przy 

dźwiękach ludowych, potrafi się również bawić tą mu-

zyką i piosenką nadając jej inne, nowocześniejsze 

brzmienie. Takie właśnie zespoły występowały na 

Święcie Kwitnących Głogów w Katowicach. Między 

innymi była tam kapela „Dejcie Pozór”. Byli to młodzi 

ludzie grający śląską i polską muzykę tradycyjną, do 

zabawy i do tańca. Okazało się że, jeden z muzyków 

ma „kuźnickie”— korzenie. Obiecali przyjechać na 

spotkanie śpiewaków do nas. Często też muzykują w 

Opolu i okolicach. Na koncercie finałowym XXVI 

Przeglądu Pieśni Śląskiej im. Prof. Adolfa Dygacza w 

Koszęcinie panie Maria i Anna po raz drugi zdobyły 

wyróżnienie, a ich występ wzruszył słuchaczy, którzy 

podchodzili do nich i im dziękowali. Podobnie było w 

opolskim skansenie 23 czerwca, gdzie panie wystąpiły 

z panią Iwoną Wylęgałą. Ich spokojny głos, opanowa-

nie i przede wszystkim miłość do śpiewu, którą się wy-

czuwa, zjednuje im słuchaczy. Kilkakrotnie pisząc o 

paniach podkreślałam  ich zaangażowanie i śpiew od 

serca. „Jesteście autentyczne i dlatego takie cenne” - 

tak wyraził się jeden z jurorów. 

  Na piątym już spotkaniu śpiewaków ludowych, 

które odbyło się 6 czerwca u nas w Dębskiej Kuźni 

zebrało się 15 osób. Do grona naszych stałych gości 

dołączył pan Józef Palt, który przygrywa pięciu zespo-

łom ludowym w gminach Ozimek i Turawa. Muzyka i 

akordeon to jego pasja. Miał okazję spotkać u nas mło-

dego pasjonata i akordeonistę, który przyjechał  z panią 

Katarzyną Dudziak (była już u nas wcześniej ) z Gli-

wic. Pani Katarzyna i Pan Mateusz Dyszkiewicz grają i 

śpiewają w kapeli „Krzipopa”. Potrafią doskonale ba-

wić się muzyką i piosenką ludową. W sumie zebrało się 

czterech akordeonistów, ponieważ byli również pan 

Józef Raudzis i pan Leszek Karwacki z Opola. Żal było 

się muzykom rozstać,  ale młodzi muzycy musieli jesz-

cze dojechać do Będzina na próbę zespołu. Śpiewom 

przewodziła p. Iwona Wylęgała podając temat prze-

wodni piosenek, a kolejno dołączali pozostali zebrani: 

państwo Wiktor i Teresa Spisla, Joachim Gabrysch, 

Maria Mika i Anna Smolczyk, Maria Kwiecińska, Ka-

tarzyna Dudziak, Irena Łysy-Cichoń, Anna Szwuger, 

Józef Sobek. Ja również włączyłam się do śpiewu, w 

myśl zasady „śpiewać każdy może”. Dziękuję wszyst-

kim, którzy przybyli na nasze spotkanie oraz tym, któ-

rzy pomogli w jego przygotowaniu. 

 Dziękuję w imieniu naszych śpiewaczek, pani 

Iwony Wylęgały oraz własnym, Panu Wójtowi oraz 

pracownikom naszej gminy za umożliwienie wyjazdu 

do Katowic 25.05 na występ laureatów II Festiwalu 

Pieśni Tradycyjnej.    

O LUDOWYM ŚPIEWANIU 



 

 

Apelujemy do mieszkańców gminy, którzy jeszcze nie 

są naszymi czytelnikami, aby nas odwiedzili, przeko-

nali się że mamy ciekawe- topowe książki i założyli 

kartę czytelnika, w końcu, jak twierdzi Richard Steele 

„Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla 

ciała”. 

 Zapominalskim przypominamy, żeby oddali 

nasze książki. Uczniów  prosimy o zwrot lektur, od 

września młodsi koledzy będą je potrzebować. 

Wszystkim życzymy udanego odpoczynku. 

 Informacje o wakacyjnych godzinach pracy 

biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie: 

www.biblioteka-chrzastowice.pl, na naszej tablicy  

informacyjnej oraz pod nr telefonu 77/ 4219-208. 
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Agnieszka Król 

Joanna Piłat 

AKTYWNIE W DZIEŃ DZIECKA  
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

nie zapomniało o najmłodszych mieszkańcach i wspólnie   

z zaprzyjaźnionym klubem piłkarskim Orlik Opole, 1 

czerwca br.zorganizowało Dzień Dziecka na boisku sporto-

wym w Suchym Borze. Dzieci rozegrały miniturniej piłki 

nożnej, który przebiegał w przyjaznej, acz nie pozbawionej 

nuty rywalizacji atmosferze. Był też poczęstunek przygoto-

wany przez rodziców oraz cieszące się ogromną                   

popularnością lody od firmy Gustoria. Część najmłodszych 

skorzystała z malowania twarzy i paznokci oraz uczestni-

czyła w warsztatach plastycznych prowadzonych przez 

nauczycielkę Liceum Plastycznego w Opolu i naszą miesz-

kankę Panią Marię 

Bitkę, przy pomo-

cy i udziale uczennic: Oliwii, Michaliny i Natalii. W ramach warsztatów 

dzieci pomalowały banery, które można podziwiać na ogrodzeniu boiska. 

Projekt muralu przygotował Pan Łukasz Rusinek z Lędzin. Celem imprezy 

była również popularyzacja piłki nożnej, gdyż w dalszym ciągu dzieci       

w wieku 5-12 lat mogą zapisywać się do szkółki piłkarskiej (treningi odby-

wają na boisku w Suchym Borze, szczegóły pod nr tel. 607 741 221).           

Wydarzenie zostało sfinansowane głównie ze środków budżetu sołeckiego.  

 W lipcu br. na stadionie w Chrząstowicach odbył się piłkarski obóz sportowy – Fussballcamp. Uczestniczyły 

w nim dzieci z Miro Deutsche Fussballschule. Podczas półkolonii sportowo-językowych zawodnicy MDFS szkolili 

swoje umiejętności piłkarskie, ale również i językowe z wykwalifikowaną kadrą. Uczestnicy odwiedziły też                

Jura Park w Krasiejowie. Pierwszy turnus, dla roczników 2006/2007 odbywał się w dniach 1-5.07.2019 r. Drugi 

turnus, tym razem dla roczników  2008/2009/2010, trwał od 8 do 12.07.2019 r. Organizatorem półkolonii, już po raz 

drugi, była Mniejszość Niemiecka w Opolu, a finansowego wsparcia projektowi udzielił Związek Niemieckich             

Stowarzyszeń. 

PIŁKARSKI OBÓZ W CHRZĄSTOWICACH 

Anna Kurc 

http://www.biblioteka-chrzastowice.pl
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Nauczyciele z ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni 

 

 W tym roku szkolnym po raz kolejny możemy i 

chcemy pochwalić się całą listą sukcesów odniesionych 

przez naszych uczniów w zakresie języków obcych.  

 Największym sukcesem był udział naszych 

uczniów w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemiec-

kiego. Dominik Buhl po raz czwarty zdobył w nim ty-

tuł laureata. Ten sam tytuł na poziomie szkół gimna-

zjalnych uzyskała Paulina Kanz, co otwiera im drogę 

do wybranych szkół średnich. Maximilian Juraschek i 

Anna Skolny zdobyli w tym konkursie tytuł finalisty. 

Dominik i Paulina otrzymali nagrody z Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 

oraz od Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 W marcu Dominik Buhl został też finalistą Wo-

jewódzkiego Konkursu Angielsko-Niemieckiego 

„Poliglota”, a Dawid Bac finalistą XI edycji Konkursu 

Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 

nr V. W tym samym konkursie Łukasz Kensy zdobył V 

miejsce i uzyskał tytuł laureata. 

 W maju wzięliśmy udział w XV Wojewódzkim 

Konkursie Wymowy Angielskiej, w którym Dawid Bac 

zdobył I miejsce. 

 Wysokie lokaty zdobywaliśmy też w konkur-

sach piosenek anglojęzycznych. W czasie Festiwalu 

Piosenki Obcojęzycznej na poziomie szkół gimnazjal-

nych Vanessa Pasoń i Joanna Franczok zdobyły miej-

sce II, a na poziomie szkół podstawowych Dawid Bac 

miejsce I, natomiast Dominika Morzyk i Julia Widz 

miejsce II. 

 Sonia Płocka, Vanessa Pasoń, Paulina Kicia i  

Joanna Franczok zostały też finalistkami Konkursu 

Danuty Jazłowieckiej. 

 Nasi uczniowie mogą więc potwierdzić, że war-

to się uczyć i obiecują, że na tych sukcesach nie po-

przestaną, a my, bardzo z nich dumni, trzymamy za 

nich kciuki i życzymy im kolejnych wielkich sukce-

sów. 

SUKCES Z JEZYKIEM OBCYM W TLE 
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WIOSENNE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW  

POLICJANCI NA BOISKU 

Anna Kurc 

Wiosenne przygody przedszkolaki z Dębskiej 

Kuźni rozpoczęły wycieczką do ,, Stumilowego lasu" 

w Żyrowej. Odwiedziły domki mieszkańców lasu,  

bawiły się z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem.            

W bajkowym świecie dzieci mogły również zamienić 

się w Indian. Strzelały z łuku do celu, przechodziły 

przez wąską kładkę nad bagnem i na chwilę zamiesz-

kały w indiańskim tipi. 

Kolejnym wesołym dniem był Dzień Rodziny. 

Przedszkolaki przygotowały wspaniałe występy i pre-

zenty dla swoich rodziców. Wzruszające piosenki             

i wiersze oraz kolorowy taniec kwiatów w przepięk-

nych  strojach, wzruszyły wszystkich gości. Mimo 

deszczu przedszkole promieniało uśmiechami i  rodzin-

ną atmosferą. 

       Nadszedł czas pożegnań. 14 czerwca maluszki 

pożegnały swoich starszych kolegów piosenkami           

i wierszami. Panie przygotowały dla swoich wycho-

wanków niespodziankę. Dzieci spędziły całą noc             

w przedszkolu biorąc udział w pirackiej wyprawie po 

skarb. Aby rozpocząć wyprawę musiały wykazać się 

odwagą i przejść po specjalnej ścieżce sensorycznej. 

Następnie był sprawdzian z pracy zespołowej oraz 

umiejętności logicznego myślenia. Dzieci odnajdywały 

wskazówki, rozwiązywały zagadki, wykonywały trud-

ne zadania i zbierały kolejne części mapy skarbów. 

Dzieci wykazały się sprytem, odwagą i umiejętnością 

współpracy co pozwoliło im odnaleźć drogę do starej 

przedszkolnej piwnicy, gdzie ukryty był skarb, każdy 

znalazł w nim coś dla siebie.  

Po zakończonej wyprawie mali piraci                

samodzielnie przygotowali piracką kolację. Zmęczeni 

wysłuchali bajki i smacznie zasnęli w przedszkolnej 

sali. Moc wrażeń nie pozwoliła dzieciom jednak spać 

długo i już o świcie wszystkie przedszkolaki wspomi-

nały miniony wieczór, który na długo pozostanie w ich 

pamięci. 

 Turniej piłki nożnej policjantów odbył się 10 

czerwca 2019 r. w Dębiu. O puchar Komendanta Miej-

skiego Policji w Opolu walczyły drużyny policjantów z 

komisariatów miasta Opola i powiatu opolskiego.             

W turnieju wzięły udział drużyny policjantów z Komi-

sariatu Policji w Ozimku, Komisariatu Policji w Do-

brzeniu Wielkim, Komisariatu Policji w Niemodlinie,           

I Komisariatu Policji KM w Opolu, II Komisariatu KM 

Policji w Opolu, Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Opolu oraz Wydziału Ruchu Drogowe-

go Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Sportowych 

emocji i ducha walki nie brakowało. Ostatecznie          

puchar trafił do policjantów z Ozimka. Wszystkie dru-

żyny odebrały dyplom i gratulacje z rąk komisarza  

Rafała Lejczaka, Zastępcy Komendanta Miejskiego 

Policji w Opolu oraz Floriana Cieciora, Wójta Gminy 

Chrząstowice. Organizatorem wydarzenia był Komisa-

riat Policji w Ozimku. Policjanci składają serdeczne 

podziękowania sołtysowi oraz radzie sołeckiej Dębia za 

przygotowanie i udostępnienie boiska.  

Beata Woschek, Anna Klimek 



 

 

Lilianna Wicher, Sylwia Morciniec 
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SUCHOBORSKIE PRZEDSZKOLE OBFITUJE W TALENTY 

W Oddziale Zamiejscowym w Suchym Borze 

zarówno dzieci, jak i ich rodzice, są bardzo utalentowa-

ni. Dowodem na to jest zdobycie wyróżnienia w 1 Kra-

jowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Opole 2019 – 

„Mini debiuty”.  

 Droga do tego 

sukcesu była dość 

długa. Konkurs pole-

gał na tym, aby stwo-

rzyć nową piosenkę – 

tekst i muzykę, następ-

nie nagrać jej wykona-

nie i wysłać na adres 

Muzeum Piosenki 

Polskiej w Opolu, 

które było organizato-

rem tego przedsię-

wzięcia. Rozpoczęli-

śmy więc od opraco-

wania tekstu piosenki. 

Zadania podjęła się 

nauczycielka grupy mieszanej z Suchego Boru – Li-

lianna Wicher. O napisanie muzyki poprosiliśmy Pana 

Łukasza Rusinka, rodzica naszego wychowanka. Tak 

przygotowaną piosenkę ćwiczyliśmy wiele dni, aż 

uznaliśmy, że jesteśmy gotowi do nagrania. Dzięki 

uprzejmości rodziców – Państwa Rusinek i Państwa 

Kasprzak – Dżyberti mogliśmy dokonać nagrania        

w profesjonalnym studio w Ozimku, gdzie panowie 

Łukasz i Marcin nagrywają swoje utwory i z którym to 

studio łączą ich kontakty zawodowe. 

Wykonawcami nowo stworzonej piosenki          

pt. „Przedszkolaki z naszej paki” byli Wojtek i Alek-

sander z grupy starszej. Chłopcy spisali się na medal, 

ponieważ nasza piosenka zdobyła wyróżnienie - 

„Najlepsza nowo stworzona piosenka w kategorii             

wiekowej 5-7 lat”.  

Wyróżnienie to skutkowało tym, że zostaliśmy 

zaproszeni na koncert finałowy do sali koncertowej 

Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu, który odbył się             

7 czerwca 2019 r.  Razem z nami pojechali rodzice 

małych artystów. Ale to nie koniec. Tego samego dnia 

zostaliśmy zaproszeni przez TVP3 Opole do udzielenia 

wywiadu w programie „O!Polskie o poranku” na żywo 

w dniu 10 czerwca 2019 r. Oczywiście podjęliśmy to 

wyzwanie, choć wspólnie przyznaliśmy, że nie było 

łatwo pokonać tremę. 

Na wywiad do telewi-

zji pojechali mali 

wykonawcy oraz au-

torka tekstu piosenki 

Pani Lilianna Wicher. 

Na stronie interneto-

wej naszego przed-

szkola można zoba-

czyć zdjęcia, które 

dokumentują naszą 

pracę i nasze sukcesy. 

 A teraz słów 

kilka o tym, jak bar-

dzo utalentowani są 

rodzice przedszkola-

ków z Suchego Boru. Na zakończenie roku szkolnego, 

połączonego z pożegnaniem dzieci, które kończą edu-

kację przedszkolną, rodzice wychowanków przygoto-

wali teatrzyk pt. „Święto bajek”. Zaangażowanie rodzi-

ców było naprawdę ogromne: cotygodniowe próby, 

szycie stroi, wymiana doświadczeń z tymi, którzy już w 

takim przedsięwzięciu brali udział. Zaskoczenie na 

twarzach dzieci, które o niczym nie wiedziały, a tea-

trzyk oglądały – BEZCENNE. Pomysłodawczynią tego 

przedsięwzięcia, jak również reżyserem, była Pani     

Maria Rusinek. Widać więc, że rodzina Państwa           

Rusinków ma wiele talentów, bo należy dodać, że           

Janek Rusinek – nasz wychowanek, zdobywa nagrody 

w konkursach plastycznych. 

Składamy tą drogą serdeczne podziękowa-

nia wszystkim rodzicom dzieci z grupy starszej za 

wieloletnią współpracę, zaangażowanie w życie      

naszego przedszkola oraz wspieranie nas w inwesty-

cjach na rzecz dzieci, także tych finansowych.            

To dzięki Wam, a także pozostałym rodzicom,           

mogłyśmy doposażyć plac zabaw w huśtawkę 

„Bocianie gniazdo” oraz rozpocząć aranżację ścież-

ki sensorycznej, połączonej z ogrodem ziołowym, 

która ma za zadanie wspierać rozwój dzieci              

w obszarze integracji sensorycznej – ruchowej,           

czuciowej i węchowej. DZIĘKUJEMY! 
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W Los Angeles rozdawane są statuetki             

Oscarów, natomiast w Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym Nr 3 w Dębskiej Kuźni już po raz drugi przyznane 

zostały statuetki „Złotego dębu”. Cóż to za uroczy-

stość? Kto i za co otrzymał nagrodę? Pomysłodawczy-

niami, a jednocześnie koordynatorami tego innowacyj-

nego przedsięwzięcia są Bożena Koksa, Jolanta 

Gawlyta i Karolina Wałowska.  

Uczniowie na swój sukces pracowali cały rok 

szkolny. W maju przygotowali plakaty z informacjami 

o swych osiągnięciach, następnie kapituła złożona           

z pani dyrektor i  nauczycieli przyznawała statuetki 

zwycięzcom, a medale wszystkim nominowanym         

w następujących kategoriach: 

MUZYK: Dawid Bac, Aleksandra Wurst, Tobias         

Wiora, Dominik Kiwus (zwycięzcą Dawid Bac) 

ARTYSTA PLASTYK: Karolina Gaś, Julia Widz,  

Klara Ruschke, Juliana Kanz (zwycięzcą Karolina Gaś) 

SZTUKA RUCHU – TANIEC: Jagoda Dąbrowska, 

Emilia Gierok, Helena Mika, Ewa Lubaszewska, Julia 

Pieruszka (zwycięzcą Jagoda Dąbrowska) 

SZTUKA RUCHU – SPORT: Kamil Czupała, Tomasz 

Orlik, Maksymilian Juraschek (zwycięzcą Kamil            

Czupała) 

ZŁOTE RĘCE: Julia Sordoń  (zwycięzca) 

SPOŁECZNIK: Mateusz Blaut, Joanna Franczok 

(zwycięzcą Mateusz Blaut) 

ZAWSZE KULTURALNY: Manuela Kanz, Joanna 

Kurc, Klara Ruschke, Karolina Gaś (zwycięzcą Joanna 

Kurc) 

MIŁOŚNIK KULTURY I SZTUKI: Pola Strąg 

(zwycięzca) 

POLIGLOTA: Dominik Buhl, Anna Skolny, Maksymi-

lian Juraschek, Paulina Kanz (zwycięzcą Dominik 

Buhl) 

OSKAR NAUKI: Magdalena Gaś (zwycięzca) 

PRIMUS INTER PARTES: Paulina Mateja, Karolina 

Gaś, Magdalena Gaś, Agnieszka Regiec, Dawid Bac 

(zwycięzcą Dawid Bac).  

 Celem projektu jest niewątpliwie rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, motywowanie ich 

do pracy nad własnym rozwojem, wdrażanie do            

systematycznej i rzetelnej pracy oraz wzbudzanie wiary 

w możliwość osiągnięcia sukcesu. 

 Organizatorzy gali mają nadzieję, iż uroczystość 

ta wpisała się na stałe w kalendarz szkolnych                

wydarzeń. Dziękują jednocześnie Radzie Rodziców 

działającej prężnie przy szkole za sfinansowanie          

nagród – statuetek i medali. 

 

ZŁOTE DĘBY ROZDANE 

 

Violetta Harc-Framesson 

 

 

RODZINNA ZABAWA W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 

Karolina Wałowska 

 13 czerwca 2019 roku już po raz szósty spotkaliśmy 

się w Dębskiej Kuźni się całymi rodzinami na festynie 

''Postaw na rodzinę". Tegoroczna kampania społeczna           

propagowała hasło ,,Kochamy, Słuchamy, Rozmawiamy”. Co roku wprowadzamy nowe elementy, modyfikujemy 

program celem uatrakcyjnienia wspólnie spędzonego czasu. Rokrocznie frekwencja gości dopisuje, z czego jesteśmy 

bardzo dumni. Rodzice na równi ze swoimi dziećmi angażowali się do wspólnych zabaw. Dla każdego było coś  

miłego, dla ducha, rozumu i ciała. Niewątpliwie dużo radości zarówno dorosłym, jak i młodszym uczestnikom festy-

nu dostarczyła zabawa sensoryczna - malowanie palcami na folii przy użyciu specjalistycznych farb. Rodzice               

obudzili w sobie wewnętrzne dziecko - i chyba o to chodziło. Tak naprawdę to wszystkie konkurencje cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Na wszystkich czekał poczęstunek z owoców i warzyw oraz woda mineralna. Zwycięzcy            

otrzymali puchar dyrektora szkoły, medale i dyplomy. Myślę, że sprawiliśmy dużo radości rodzicom i ich                  

pociechom. 
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DZIAŁO SIĘ NA FESTYNIE W CHRZĄSTOWICACH 

 Sobota, 29 czerwca br. minęła w Chrząstowi-

cach pod znakiem Festynu Rodzinnego. Atrakcji było 

wiele. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: koncert ze-

społu „Akces”, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Chrząstowice, prezentacje utalentowanych dzie-

ci z gminy Chrząstowice, dziecięca wyprzedaż garażo-

wa, mini turniej piłki nożnej Dzikich Drużyn,  pokaz 

strażacki, quiz o gminie Chrząstowice i wiele innych 

atrakcji dla dzieci i dorosłych czekało w Chrząstowi-

cach na osoby, które przyszły na piknik rodzinny.  

 Ważną częścią imprezy był Festiwal Kulinarny. 

W ramach festiwalu odbył się konkurs kulinarny 

„Smaki Mojego Dzieciństwa” który cieszył się ogrom-

nym zainteresowaniem, zarówno wśród osób degustu-

jących potrawy, jak i wśród uczestników. Do konkursu 

kulinarnego wpłynęły 33 zgłoszenia, jednak do prezen-

tacji potraw przystąpiły całe rodziny, które przedsta-

wiały niekiedy kilka dań. Było co degustować: gołąbki, 

biały barszcz, pierogi ruskie z dodatkiem czosnku, 

boczku i szpinaku, smalec z ogórkiem, panćkraut, 

szpajza, ciasto z rabarbarem, surówki z kapusty, roladki 

ze szpinakiem i łososiem, nadziewane awokado,        

muffinki czekoladowe a nawet cypryjskie ciasteczka – 

melomakarona. Celem organizatorów było pokazanie 

różnorodności kulinarnej i przenikania kultur. 

 Po konkursie powstanie książka kucharska          

z przepisami potraw wszystkich uczestników. Na ten 

cel Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze            

środków Samorządu Województwa Opolskiego.  

 Wyniki konkursu kulinarnego: 

Laureaci:  
I Janina Urbańczyk za prandzonki z klopsem                  

z marchewki i kiszoną kapustą 

II Irena Cebula za ciasto z rabarbarem 

III Irena Kowalczyk za prandzonki 

Wyróżnienia: 

Julia Klimek za pierś z kurczaka i puree z groszku 

Henryk Tarkowski za kalafior konserwowy 

Edyta Pająk za pierogi ruskie z trzema różnymi             

dodatkami: czosnkiem, boczkiem i szpinakiem 

Maria Olech za zalewajkę świętokrzyską 

Lidia Fronia za deser szpajza 

Ryszard Pierzchała za polędwiczki w sosie własnym           

z batatami 

Zuzanna Harańczyk za muffinki – czekoladowa bomba. 

 Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz 

wicemistrza Polski w carvingu, Daniela Bewko. 

Uczestnicy pikniku mogli na żywo zobaczyć z jaką 

lekkością i finezją w ręku naszego mistrza zwykłe   

warzywa zamieniają się w prawdziwe dzieła sztuki. 

Daniel wyrzeźbił w warzywach i owocach herb Gminy 

Chrząstowice oraz logo Stowarzyszenia Przyszłość 

Chrząstowic. Zaprezentował również niepowtarzalne 

ozdoby na stół z warzyw – brokuła i pora. Wykonane 

przez niego prace zostały zlicytowane na aukcji chary-

tatywnej "DAJ PIĄTAKA NA DZIECIAKA". Zebrane 

środki zostały w całości przeznaczone na potrzeby 

dzieci niepełnosprawnych z gminy Chrząstowice. 
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TURNIEJ BADMINTONA DLA DZIECI 

 31 maja br. odbył się turniej badmintona dla 

dzieci. Wzięło w nim udział ok. 90 uczestników,          

przede wszystkim ze szkół podstawowych i gimnazjum 

z naszej gminy, ale nie tylko. Mecze zostały rozegrane 

aż w 8 kategoriach wiekowych. 

 Zabawa była przednia ponieważ turniej połączo-

ny był z Dniem Dziecka organizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Chrząstowicach. Zawodnicy grali           

z ogromnym zaangażowaniem. Emocje były bardzo 

duże. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy medal           

i dyplom za udział, a także poczęstunek. Zwycięzcy – 

fantastyczne nagrody. 

Na podium stanęli: 

Dziewczęta:  

klasa I-II: 

Magdalena Cebula 

Klara Misiurska 

Patrycja Labisz 

klasa III-IV 

Marta Jazienicka 

Nina Micheń 

Aleksandra Czyrnia 

klasa V-VI 

Ewa Lubaszewska 

Agnieszka Klimek 

Marta Wieszołek 

klasa VII-VIII i gimna-

zjum 

Marta Schmidt 

Emilia Micheń 

Julia Widz 

Chłopcy:  

klasa I-II 

Jakub Bronder 

Wojciech Rink 

Ryszard Hofman 

klasa III-IV 

Tomasz Orlik 

Jacek Ciecior 

Wiktor Siwicki 

klasa V-VI 

Mikołaj Stępień 

Szymon Cebula 

Mateusz Gallus 

klasa VII-VII i gimnazjum 

Adam Mokwiński 

Maximilian Micheń 

Michał Talaga 

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy                

zaangażowania i walki fair-play. 

 Pieniądze na organizację turnieju pozyskaliśmy 

z Gminy Chrząstowice, z dofinansowania zadania  

publicznego „Badminton to jest to! 2 edycja” 

 Po wakacyjnej przerwie, w sierpniu znów 

rozpoczniemy treningi! W poniedziałki od godz. 

19.00-20.30  - treningi dla dzieci, z trenerką.           

We wtorki i czwartki zapraszamy całe rodziny od 

godz. 19.00-21.00 na wspólne spędzenie czasu przy 

grze w badmintona. Dołącz do nas! Serdecznie          

zapraszamy! 

 W ramach festynu odbył się również turniej 

dzikich drużyn w piłce nożnej, zorganizowany przez 1. 

FC Chronstau – Chrząstowice. Brało w nim udział 8 

zespołów, które dzielnie walczyły, ale przede wszyst-

kim dobrze się bawiły. Zwycięzcą turnieju został ze-

spół Mała Mi,  wyróżnienia indywidualne otrzymali: 

Monika Juraschek i Andrii Hrai, a nagrodę za najlepszy 

doping zdobyli kibice Monaru w Zbicku.  

 Ważnym punktem imprezy okazał się pokaz 

talentów: „I Ja Mam Talent”. Na prawdziwej scenie 

swe liczne talenty w różnorodnych dziedzinach zapre-

zentowały dzieci z gminy Chrząstowice. Były to: 

śpiew, taniec, gra na instrumentach, recytacje. Po burz-

liwej, pełnej emocji naradzie jury ogłosiło wyczekiwa-

ny werdykt.  

I   miejsce – Magdalena Joszko (gra na saksofonie) 

II miejsce – Pola Strąg (śpiew) 

III  miejsce – Przedszkole Publiczne w Chrząstowicach 

(taniec) 

Poziom pokazów zaskoczył wszystkich obecnych. 

Oklaski wciąż brzmiały w uszach, dlatego organizato-

rzy uznali, że każdy z pozostałych uczestników otrzy-

ma nagrodę publiczności. 

 Imprezę zakończyła zabawa taneczna pod prze-

wodnictwem profesjonalnego DJ, który rozgrzał 

wszystkich gości. Jeszcze długo w nocy wszyscy 

wspólnie bawili się do znanych i lubianych kawałków 

muzycznych. Działo się! Relację z festynu można          

zobaczyć w Chrząstowice TV na kanale youtube.  

Małgorzata Strzelec 

Katarzyna Płoszaj 



 

 

 Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. Kształci-

my i wychowujemy dzieci odpowiedzialne za siebie          

i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy 

wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompe-

tencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, krea-

tywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w któ-

rej funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzysty-

wali własny potencjał intelektualny, potrafili dostoso-

wywać się do zmieniających się realiów świata i cywi-

lizacji, ucząc się przez całe życie.  

 W kwietniu zorganizowaliśmy szkolny konkurs 

kroszonkarski „Najpiękniejsze jajo drapane”. Ucznio-

wie przygotowali jajka wykonane dawną techniką ślą-

ską. Wyryte wzory przedstawiały kwiaty i różne moty-

wy. Wiktoria Stępień zajęła I miejsce w etapie szkol-

nym oraz II miejsce na poziomie gminnym. 

2 kwietnia br. zorganizowaliśmy Dzień Otwar-

ty. Szkoła zaprezentowała się: gościom, uczniom, 

przedszkolakom i ich rodzicom, którzy wkrótce będą 

musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły dla swoich 

dzieci. Odbyła się prezentacja multimedialna przedsta-

wiająca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Każ-

dy mógł wybrać dla siebie ciekawe zajęcia zgodnie ze 

swoimi zainteresowaniami. Przedszkolaki wzięły 

udział w zabawach rozwijających zdolności manualne i 

motorykę małą. Rodzice w tym czasie zapoznawali się 

z ofertą edukacyjną. Młodzi przyrodnicy z klasy VI 

wykonali dla gości kilka efektownych doświadczeń 

chemicznych. Pokazali między innymi, w jaki sposób 

bez zapałek można rozpalić ognisko, czy rozpętać 

prawdziwą burzę w probówce. Bawiąc się barwami 

roztworów otrzymali sztuczną krew i zademonstrowali 

magiczne właściwości dwutlenku węgla. W ramach 

zajęć pokazowych z języka niemieckiego uczniowie 

poprzez węch, dotyk, słuch, smak i wzrok poznawali 

niemieckie słownictwo. Pokaz swoich umiejętności 

zaprezentowali uczniowie, którzy biorą udział w zaję-

ciach organizowanych w szkole przez klub sportowy 

JUDO MIZUKA. Dziewczyny przygotowały pokaz 

zumby, gorąco zachęcając nim naszych małych i du-

żych gości do wspólnej zabawy. Nie zabrakło słodkie-

go poczęstunku. Nasze uczennice upiekły kilka rodza-

jów kruchych ciasteczek. Wypiekami zostali poczęsto-

wani wszyscy zebrani w szkole. W Dzień Otwarty po-

kazaliśmy szkołę przygotowaną do ośmioletniej przy-

gody dziecka po krainie wiedzy i dobrego wychowania. 

Dzieci mogły „przymierzyć się” do szkolnych ławek, 

uczestniczyły  w zajęciach, w grach i zabawach rucho-

wych. Podczas spotkania można było porozmawiać z 

nauczycielami, pedagogiem i logopedą szkolnym. Ucz-

niowie zwiedzali szkołę, bibliotekę, salę gimnastyczną, 

szatnie uczniowskie, klasę, pracownię komputerową.  

 W dniach 13-14 kwietnia br., w Centrum          

Handlowym Turawa Park wystawiono tekturowego 

zająca, którego ozdobili uczniowie klasy III wraz z 

wychowawczynią Sabiną Fąfarą. Ich praca zdobyła 

najwięcej głosów, zajęli I miejsce i otrzymali nagrodę 

w wysokości 1.000 złotych.  

 Nasi uczniowie rozwijają się także sportowo.          

W ramach zajęć z wychowania fizycznego, uczniowie 

klasy V – VIII mieli okazję    popróbować swych sił na 

ściance wspinaczkowej.  Uczniowie klas II – VIII przez 

trzy miesiące piątkowe popołudnia spędzali na basenie 

w Krapkowicach, gdzie pod okiem instruktora uczyli 

się pływać i miło spędzali wolny czas bawiąc się w 

wodzie. 

 Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażo-

waniem malowali prace plastyczne na konkurs pod 

hasłem „Nowy smok w wiosce Czkawki”, organizowa-

ny przez kino Helios w Opolu. Wyjątkowo wiele prac 

wpłynęło od uczniów klasy IV i VI. W nagrodę dzieci 

zostały zaproszone na bezpłatny seans pt. „Cudowna 

lampa Alladyna”. Wanessa Kurek zdobyła wyróżnienie 

w tym konkursie.  

 Szkoła przygotowuje także do bycia świado-

mym obywatelem Unii Europejskiej. 17 czerwca br., 

uczniowie poznawali zwyczaje i tradycje, kulturę          

innych mieszkańców Europy. Przeprowadzone potem 

quizy pozwalają stwierdzić, że wiedza na temat nasze-

go kontynentu wśród uczniów danieckiej podstawówki 

jest bardzo bogata.  

 17 czerwca br. zorganizowaliśmy festyn rodzin-

ny, który licznie zgromadził społeczność szkolną, czyli 

uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz zapro-

szonych gości. Festyn odbył się po raz ósmy i cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Pani dyrektor Jolanta 

Jokiel powitała przybyłych gości. Uczniowie przedsta-

wili bogaty program artystyczny. Bajka „Czerwony 

kapturek” została zaprezentowana w języku niemiec-

kim przez uczniów klasy II. Nie zabrakło tańców, pio-

senek, wierszy. Rodzice integrowali się ze sobą oraz ze 

swoimi dziećmi przy wspólnym ognisku. Były              

dmuchańce, na których można było skakać do woli. 

Różnorodność zaplanowanych atrakcji sprawiła, że 

każdy znalazł coś dla siebie.  

 Przedszkolaki wzięły udział w wycieczce do 

gospodarstwa agroturystycznego w Staniszczach         

Wielkich. Dzieci upiekły swoje własne chlebki, mogły 

zobaczyć, jak wyglądała dawniej praca w gospodar-

stwie rolnym i jak w domu wyrabiano własne produkty 

żywnościowe. Wiele atrakcji i niezapomnianych            

wrażeń pozostało po wycieczce do Wrocławia uczniom 

klas II – IV oraz dzieciom ze starszej grupy                   

przedszkolnej.  

Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu naszej 

szkoły. Zapewniamy im wiele atrakcji, które nieraz 

dostarczają doświadczeń przydatnych na całe życie. 
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Z ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ W DAŃCU 

Klaudia Ponza 
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 Zakończył się przedwakacyjny cykl spotkań dla 

seniorów z Gminy Chrząstowice. Od marca br. grupa 

osób 50+ spotykała się w każdy czwartek w Chrząsto-

wicach, by wspólnie spędzić czas i nabyć nowe              

umiejętności. Zajęcia prowadziła dr Joanna Wawrzy-

niak. Były rozmowy przy kawie, wspólne wykonywa-

nie świątecznych ozdób, warsztaty ze współdziałania             

i zarządzania prowadzone za pomocą gry edukacyjnej  

i wiele innych ciekawych spotkań. 

 Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu,  

w ramach projektu z filozofii człowieka, zorganizowali 

seniorom z gminy Chrząstowice oraz ze Szkoły Super-

Babci i SuperDziadka w Ozimku warsztaty, które           

odbyły się w Domu Kultury w Ozimku.  Inicjatywa 

miała na celu pokazanie, że seniorzy nie zawsze muszą 

być samotni, zamknięci w czterech ścianach i czekają-

cy na jakiekolwiek odwiedziny. Zorganizowane warsz-

taty miały na celu pokazanie innym seniorom, że spo-

tkania tj. wspólne oglądanie filmu, rozmowa, wymiana 

poglądów, ma istotny wpływ na ich funkcjonowanie, że 

tak naprawdę to od nich samych zależy jak ten czas na 

emeryturze zostanie wykorzystany. Film, który został 

wyświetlony podczas warsztatów obrazował, jaką            

wartość ma kontakt z innym człowiekiem.  

 Na ostatnim spotkaniu przed wakacjami, które 

odbyło się 27 czerwca 2019 r.  na obiekcie sportowym 

1. FC Chronstau-Chrząstowice, nasi seniorzy otrzymali 

od Zastępcy Wójta Gminy Chrząstowice Darii Pawlak 

pamiątkowe dyplomy.  

 Podczas wakacji odpoczywają także uczestnicy 

zajęć gimnastycznych, które odbywały się w świetli-

cach w Lędzinach, Suchym Borze oraz w Chrząstowi-

cach. Ostatnie ćwiczenia w Suchym Borze obyły się 

„pod chmurką”, na boisku.  

 Cykl zajęć dla seniorów sfinansowany został           

z budżetu gminy Chrząstowice. Na kolejne spotkania 

zapraszamy od września. Prosimy śledzić gminnego 

facebooka, stronę internetową oraz tablice ogłoszeń           

w sołectwach! 

Z WIZYTĄ W ZAMKU W MOSZNEJ 
 Z okazji Dnia Dziecka, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dębskiej Kuźni zorganizowało wycieczkę do zamku w 

Mosznej. Impreza dla dzieci odbyła się pod hasłem 

„Rycerze i Księżniczki”. Dzieci wraz z opiekunami          

wyruszyli autobusem z Dębskiej Kuźni z samego rana. 

Pogoda oraz humory dopisały. Na zamku dzieci pod 

okiem animatorów zwiedzały komnaty, dowiadywały się 

o historii tego miejsca oraz mogły przebrać się w stroje  

z epoki. Później sprawdzały swoje umiejętności w strze-

laniu z łuku do celu oraz walki na miecze, oczywiście 

dmuchane. W tym czasie rodzice korzystali ze spacerów 

po parku pałacowym. Załapaliśmy się na okres kwitnie-

nia azalii i rododendronów, więc wrażenia były niesamo-

wite. Zamek oferował spragnionym i głodnym posiłki 

oraz smaczne desery i lody. Całość zakończyła zabawa  

w berka na trawnikach u podnóża zamku. Każde dziecko 

uczestniczące w wydarzeniu otrzymało specjalny certyfikat wydany na polecenie jego dostojności hrabiego         

Franciszka Huberta Tiele-Winckera na pamiątkę hucznego pobytu w pałacowych włościach. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni 

AKTYWNI SENIORZY Z GMINY CHRZĄSTOWICE 

Anna Kurc 
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Maria Kwiecińska, Irena Gondro 

 

Z ŻYCIA DFK 

Dębska Kuźnia/Dembiohammer  

 Od 23 marca do 8 czerwca 2019 r., w soboty,        

w Dębskiej Kuźni odbywały się spotkania w ramach 

Samstagskursu. Brały w nich udział dzieci w wieku od 

czterech do jedenastu lat chcące wzbogacić swoje 

umiejętności z języka niemieckiego, poznać historię 

lokalną, tradycje, zwyczaje, miejsca naszej okolicy, 

poprzez gry, zabawy, zajęcia praktyczne, gotowanie, 

pieczenie, wycieczki piesze i rowerowe. Zajęcia pro-

wadziły panie Magdalena Wiora i Irena Łysy-Cichon. 

W  ramach spotkań dzieci miały zajęcia plastyczno-

techniczne a także śpiewały. Gościnnie odwiedziły  

nieczynny Zakład Ślusarski Wilibalda Niesłonego, 

gdzie mogły dotknąć narzędzi mających 100 lat. Dzieci 

były bardzo zainteresowane niespotykanymi już dziś 

maszynami i starym piecem. Zwiedziły też Rezerwat 

Przyrody Srebrne Źródła (Silberquelle), poznając          

legendę i przeszłość tego miejsca oraz niespotykaną 

przyrodę. W czasie spotkań wykonały wiele prac pla-

stycznych: kartki, laurki z okazji Dnia Matki i Taty, 

zdobiły jajka w różnej technice, próbowały nawet dra-

pać. W okresie przed Wielkanocą wykonały własno-

ręcznie koszyczki, które wystawiliśmy dla „zajączka”, 

radości w szukaniu go w Wielką Sobotę było niemało. 

Nie zabrakło tematów kulinarnych. Było pieczenie 

ciastek i gotowanie klusek śląskich od podstaw. 

Wszystko wyszło i smakowało wyśmienicie. Na wy-

cieczkę rowerową dzieci wybrały się do Parku Bajek           

u Pani Jadwigi Kazanowskiej, gdzie zjadły lody, sko-

rzystały z urządzeń zabawowych i na chwilę mogły 

„zatopić się” w świecie bajek. Na koniec owocnych 

spotkań wykonały bukiety, 

które symbolizowały rodzinę, 

gdzie w środku jest dom oto-

czony kwiatami, a niżej wiel-

ka kłódka, zamkniętą na 

klucz, do której dojście mają 

tylko ci, którzy jej dobrze 

życzą, bo każda rodzina jest 

świętością, której nie wolno 

burzyć. Oto wartości przeka-

zane najmłodszym w czasie 

tegorocznego Samstagskursu. 

Teraz korzystamy z wakacji. 

 W niedzielę, 2 czerwca br., odbyła się                   

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę Świętej 

Anny. Wspólny wyjazd zorganizowała przewodniczącą 

gminnego zarządu TSKN. Za dobre i miłe spędzenie 

czasu bardzo dziękujemy! 

 Anna Skolny i Liwia Szwuger ukończyły            

niemieckojęzyczne warsztaty liturgiczne dla osób 

mniejszości niemieckiej zaangażowanych w kształto-

wanie liturgii. Warsztaty odbyły się w dniach 14-16 

czerwca na Górze Św. Anny. 

 22 czerwca br. czterdziestoosobowa grupa  

chętnych skorzystała z rejsu po Odrze, przeżywając 

miłe przedpołudnie.  

 6 lipca br. wybraliśmy się na rowerową           

wycieczkę szlakiem kapliczek w gminie, w tym roku 

do Dębia, a potem Dębskiej Kuźni, gdzie zwiedziliśmy 

młyn u p. Hurek – Wurst. 

 2 sierpnia 2019 wyruszamy do Dębia na 20  

pieszą pielgrzymkę dziękczynną za nasze rodziny i 

zachowanie tożsamości. Wyjście z kościoła w Dębskiej 

Kuźni o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału! 

Lędziny/Lendzin 

 11 maja br. odbyła się organizowana przez koło 

DFK Lędziny/Lendzin wycieczka szlakiem historii 

starych kościołów ukrytych w drewnie. Odwiedziliśmy 

kościoły w Oleśnie i okolicach.  

 1 czerwca święto-

waliśmy Dzień Dziecka.     

Z tej okazji zaprosiliśmy 

naszych najmłodszych na 

plac przy świetlicy          

wiejskiej w Lędzinach do 

wspólnej zabawy. Pogoda 

dopisała, a chętnych do 

gier nie brakowało.           

Bawiliśmy się świetnie. 
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ZŁOTY JUBILEUSZ  

KAPŁAŃSTWA 

Anna Kurc 

Anna Kurc 

NASI JUBILACI 

 15 czerwca br. 50. rocznicę sakramentu święceń 

prezbiteratu obchodził ks. Bonifacy Madla. Dziękczynna 

Msza św. odprawiona została w kaplicy św. Józefa w 

Kurii Diecezjalnej w Opolu, a dzień później w kościele 

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach. 

 Ks. Bonifacy Madla, pochodzi z Suchego Boru.  

Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku z rąk bp. Fran-

ciszka Jopa jako jeden z 21 absolwentów Wyższego          

Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 

W latach 1980-1989 był moderatorem Ruchu Światło-

Życie w diecezji opolskiej. Po powstaniu diecezji gliwic-

kiej w latach 1993-2009 był proboszczem w parafii 

Wniebowzięcia NMP w Rudach. Ks. Bonifacy zapisał się 

też w historii Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną 

Górę, był pierwszym w jej dziejach odpowiedzialnym za 

liturgię.  

UZDOLNIONE PLATYCZNIE UCZENNICE Z DAŃCA 
 Miło nam poinformować, że uczennice Publicz-

nej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym            

w Dańcu zostały laureatkami konkursu organizowane-

go przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obser-

wuje” – pod takim hasłem odbywał się konkurs              

plastyczny, do którego zaproszeni zostali uczniowie 

szkół podstawowych mieszkający na terenach wiej-

skich. Była to dziewiąta edycja tego konkursu.  Paulina 

Grabowska zdobyła pierwsze miejsce w drugiej grupie 

wiekowej  (klasy 4-8) w powiatowym etapie tego               

konkursu. Paulina Kulas uzyskała III miejsce w drugiej 

grupie wiekowej w etapie wojewódzkim. Dziewczyny 

odebrały gratulacje oraz nagrody ufundowane przez 

Wójta Gminy Chrząstowice podczas uroczystej gali             

w Opolu. Gratulujemy zdolności plastycznych               

i życzymy kolejnych sukcesów! 

15.06.1969, ks. Bonifacy 

Madla z rodzicami dniu 

święceń 

 W minionym kwartale 90-te urodziny obcho-

dzili: Pani Anna Glensk z Dąbrowic oraz Pan Jerzy 

Adamiec z Dańca. Z tej okazji Wójt Gminy Chrząsto-

wice Florian Ciecior oraz Zastępca Wójta Daria           

Pawlak odwiedzili Jubilatów z listem gratulacyjnym            

i kwiatami. 

Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i samych 

pogodnych dni! 

Wójt Gminy Chrząstowice, Przewodniczący Rady 

Gminy Chrząstowice, Rada Gminy Chrząstowice oraz 

pracownicy samorządowi                       

Pan Jerzy Adamiec 

Pani Anna Glensk 
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BAJKOWA NOC Z BRAĆMI GRIMM 

ZAKRĘCONE TAŃCEM CHRZĄSTOWICE 

DFK Dębie 

 Po raz czwarty Stowarzyszenie Kalejdo-

skop wraz z Gminą Chrząstowice organizowało              

Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego 

„Czasem Zakręceni”. Impreza odbyła się w dniach 15-

16 czerwca 2019 r. w hali sportowej w Chrząstowicach.  

Pierwszy dzień turnieju to prezentacja zespo-

łów ludowych, tańca nowoczesnego oraz współczesne-

go działających na terenie województwa opolskiego. 

Tancerze rywalizowali ze sobą w kategoriach tanecz-

nych: taniec ludowy, disco dance, show dance, hip-hop, 

cheerleaders oraz art dance, w dwóch poziomach zaa-

wansowania: hobby dance i passion dance, w katego-

riach wiekowych 11-, 12-15 oraz 16+. 

 W drugim dniu imprezy odbył się Ogólnopolski 

Turniej Tańca dla solistów, duetów i mini formacji. 

Tancerze zaprezentowali się w kategoriach: disco     

dance, cheerleaders, show dance, balet, jazz dance, 

modern oraz salsa.  

 W sumie przez chrząstowicką scenę przewinęło 

się ponad 1700 młodych tancerzy. W sobotę prezento-

wało się 116 podmiotów wykonawczych, w niedzielę 

zaś 191. Zainteresowanie turniejem sprawia, że               

Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego 

„Czasem Zakręceni” są jedną z największych imprez 

tanecznych w naszym kraju! 

Impreza miała na celu popularyzację różnych 

form tanecznych, konfrontację dorobku artystycznego 

solistów, duetów i zespołów tanecznych, nawiązanie 

współpracy między instruktorami, choreografami           

i uczestnikami, wymianę doświadczeń oraz integrację 

środowiska tanecznego, kultywowanie tradycji i historii 

związanych z tańcem ludowym oraz promocję zespo-

łów działających na terenie woj. opolskiego. I te cele 

uznajemy za osiągnięte.  

 Zmagania tancerzy obserwowało i oceniało jury 

w składzie: Marta MANDARYNA Wiśniewska z War-

szawy, Dominika DONA Cybulska z Tych, Karolina 

Nowak z Wrocławia, Katarzyna Preis-Gulińska z Po-

znania, Monika Kiermasz z Katowic i Piotr Korpusik z 

Olkusza. Wszyscy sędziowie to znane w świecie tańca 

osobowości, mające na swoim koncie wiele sukcesów 

zawodowych, zarówno w szeroko pojętym showbizne-

sie, jak również w niekomercyjnych działaniach. 

Każdy uczestnik mistrzostw otrzymał dyplom 

oraz medal za udział w turnieju, zaś na najlepszych 

czekały puchary i pamiątkowe statuetki. Zwycięzcy 

pierwszych miejsc otrzymali  nagrody finansowe.           

Podczas całej imprezy dostępna była ścianka, na tle 

której zespoły oraz soliści mogli robić sobie pamiątko-

we zdjęcia i poczuć się jak gwiazdy dużego ekranu. 

Dzieci mogły do woli korzystać z dmuchawca, gdzie 

biletem wstępu były plastikowe nakrętki, chętni mogli 

pomalować sobie buzie na specjalnym stoisku, były 

lody i inne pyszności.  

Składamy najserdeczniejsze podziękowania 

rodzicom dzieci uczęszczających do grup Formacji 

Tanecznej Hałas w Tarnowie Opolskim i w Chrząsto-

wicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowi-

cach, Dyrekcji, Radzie Rodziców oraz pracownikom 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, 

 Klub wiejski w Dębiu zamienił się 5 lipca br.     

w prawdziwie bajkową krainę. Tego dnia 15 dzieci           

w wieku od 6 do 11 lat z nauczycielem i przedstawicie-

lami DFK Dębie wzięło udział w projekcie zorganizo-

wanym w tym klubie po raz trzeci przez TSKN i prze-

żyło Bajkową Noc z bohaterami baśni Braci Grimm. 

 Po rundzie zapoznawczej, która była niezłą           

okazją do śmiechu i zabawy, bo za błędne odpowiedzi 

dzieci wykonywały różnorodne „zadania karne” oraz 

rozwiązywały zagadki, za które otrzymywały słodkie 

nagrody, odwiedził nas nasz pierwszy gość, Pan Piotr 

Rogocz z Dębia, który przeczytał nam bajkę                 

o muzykantach z Bremy. Ta bajka została następnie 

przedstawiona jako teatrzyk, a dla lepszego utrwalenia 

słówek i zwrotów zorganizowano różne gry i zabawy 

aktywizujące, za które dzieci otrzymywały słodkie  

upominki. 

 Kulminacyjnym punktem programu było               

tworzenie pomnika muzykantów z Bremy. Dzieci                

z wielkim zaangażowaniem malowały czterech bohate-

rów baśni i ustawiały zwierzaki zgodnie ze wzorem, 

dumne ze stworzonego dzieła. 

 Po tej wyczerpującej pracy była kolacja, która 

również dostarczyła okazji do ciekawych zabaw              

językowych. Potem odwiedzili nas kolejni goście – 

kogut i pies, czyli bohaterowie omawianej baśni, którzy 

przygotowali dla dzieci najróżniejsze tańce-wygibańce, 

po których z kolei przeprowadzono warsztaty o przy-

jaźni, podczas których dzieciaki mogły poopowiadać             

o swoich przyjaciołach i stworzyć plakat o przyjaźni              

w nawiązaniu do miejsca ich spotkania – klubu DFK 

czyli Niemieckiego Koła Przyjaźni. 

 Po północy zmęczone dzieci obejrzały bajkę              

o muzykantach z Bremy, a po niej przyszedł czas na 

wręczenie pamiątkowych upominków i książeczek              

z bajką o muzykantach i na pożegnanie. Za nami niesa-

mowita noc z całą masą atrakcji, nowych przeżyć           

i wspomnień i nadzieja na to, że za rok znowu się               

spotkamy podczas kolejnej baśniowej nocy. 
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   członkom Stowarzyszenia Kalejdoskop, wolontariu-

szom ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni z 

p. Agnieszką Rosół i p. Anną Buhl na czele, wolonta-

riuszom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząsto-

wicach - wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaan-

gażowali się w przygotowanie tego wydarzenia. Wasza 

pomoc jest nieoceniona! 

Dziękujemy fundatorom nagród finansowych - 

firmom: Ślusarstwo, Kowalstwo, Resory Piotr Rogocz 

z Dębia, Tartak Gierok z Dębskiej Kuźni, Auto Serwis 

Sebo z Chrząstowic, HA-KO-JA Telefony komórkowe 

- Opole Karolinka, ERA S.C Producent figur dekora-

cyjnych A. R. Mika z Dębskiej Kuźni, Gustoria z Dęb-

skiej Kuźni, Columbex z Opola, GFK-Grupa Finanso-

wo-Księgowa Joanna Kolasa z Opola, Klinika Urody 

Justyna Niestrój z Opola, PIK Meble z Opola, Grembud 

Gręda z Opola.  

 Wyniki turnieju oraz zdjęcia znajdują się na 

stronach internetowych www.chrzastowice.pl oraz na 

fanpage turnieju na facebooku: www.facebook.com/

czasemzakreceni. 

Z roku na rok mistrzostwa odbywające się          

w naszej gminie zrzeszają coraz więcej grup, a tym 

samym klubów tanecznych oraz instruktorów tańca 

działających w naszym województwie. Jesteśmy bardzo 

zbudowani tym, że środo-

wisko to prezentuje wysoki 

poziom kultury i potrafi 

niesamowicie dobrze bawić 

się w atmosferze fair play. 

Cieszy nas fakt, że grupy 

oraz tancerze naszej gminy 

zdobywają sukcesy i pro-

mują naszą mają ojczyznę 

na wielu festiwalach, tur-

niejach oraz Krajowych 

Mistrzostwach Polski IDO, 

zaś startując u siebie na 

zakończenie sezonu,            

stawiają przysłowiową 

kropkę nad „i”.  

  

http://www.chrzastowice.pl/
https://www.facebook.com/czasemzakreceni/
https://www.facebook.com/czasemzakreceni/
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 Pomimo uciążliwego upału mieszkańcy Suche-

go Boru, w tym w szczególności ci najmłodsi, w sobotę 

15 czerwca br. stawili się ochoczo na pikniku eduka-

cyjno-kulturalnym pod hasłem Niech połączy nas histo-

ria. Impreza rozpoczęła się od warsztatów kulinarnych, 

których myślą przewodnią były zioła w kuchni oraz 

uzupełniających je warsztatów zielarskich. W ramach 

pierwszych, prowadzonych przez Panią Barbarę Kra-

sowską ze Studia Dobrego Zdrowia Naturalnie, uczest-

nicy wykonali szereg prostych potraw, ale w nietypo-

wej, innowacyjnej odsłonie, w tym m.in.: bigos wege-

tariański z bakłażanów, lody owocowe, lemoniady           

z arbuza, malin, róży oraz mięty z cytryną. Warsztaty 

kulinarne zainteresowały szczególnie dzieci, starsi 

uczestnicy natomiast oblegali stanowisko warsztatowe 

Pani Iwony Wajrach, która zaprezentowała jak można 

wykorzystać zarówno dziko rosnące rośliny jak i te, 

które uprawiamy w naszych ogródkach, często nie zna-

jąc możliwości ich wykorzystania. Było więc pesto            

z pokrzywy i podagrycznika, herbaty ze sfermentowa-

nych liści ziół i drzew oraz jadalne kwiaty.  

 W dalszej części pikniku, pod nową zbudowaną 

wiatą, odbył się wykład dr Magdaleny Przysiężnej- 

Pizarskiej z Uniwersytetu Opolskiego na temat obrzę-

dów nocy świętojańskiej. Podczas gdy dorośli z zainte-

resowaniem słuchali o często zanikających zwyczajach 

naszych przodków, dzieci szalały w pianie, którą 

„wyprodukowali” strażacy z OSP Suchy Bór.  

 Impreza zakończyła się pokazem archiwalnych 

zdjęć Suchego Boru, z których część została wykorzy-

stana w wydawanej właśnie publikacji pn. Suchy Bór. 

Ludzie mówią. Prezentację prowadził sołtys                   

Andrzej Nowak, który w ramach wydawnictwa jest 

odpowiedzialny za zamieszczone w niej fotografie oraz 

główna redaktorka i autorka części tekstów Pani Iwona 

Krakowiak-Bzymek. Książka zostanie wydana jesienią 

2019 roku.  

 Całe wydarzenie zostało zrealizowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,      

a sfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw                 

Obywatelskich. 

EDUKACYJNIE I KULTURALNIE W SUCHYM BORZE 

Joanna Piłat 

mailto:ug@chrzastowice.pl

