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FESTYN LETNI W DĘBIU 

11-12 SIERPNIA 2012  

Plac przy Klubie Wiejskim w Dębiu 

 
11 sierpnia (sobota) 

Mistrzostwa Dębia w Piłce Nożnej: Panny kontra Mężatki oraz Kawalerowie 

kontra Żonaci, zabawa z zespołem Blue Sky 

12 sierpnia (niedziela) 

Koncert Orkiestry Dętej ze Strzelec Opolskich, pokaz taneczny w wykonaniu    

grupy Decadance, występ duetu Dominika i Janusz Żyłka, zabawa z zespołem 

Heaven 

Organizatorzy zapewniają atrakcje dla dzieci i dorosłych: bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne, 

dmuchany zamek, pokaz wozu strażackiego oraz wspaniałą zabawę. 

Szczegółowy program wkrótce na www.debie.pl. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają! 

Rada Sołecka, TSKN, OSP Daniec 

oraz Gmina Chrząstowice 

zapraszają  

na 

DANIEC WCZORAJ I DZIŚ – DNI GMINY CHRZĄSTOWICE 

ORAZ  

85 – LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DAŃCU 

20-22 LIPCA 2012 r. 
PIĄTEK, 20 LIPCA 

17.30 – Rozpoczęcie 

18.00 – Mini disco – program dla dzieci, zabawy i konkursy        

     dla najmłodszych – clowny 

20.30 – Dyskoteka – prowadzi Dj DeePush 

SOBOTA, 21 LIPCA  

12.30 – Przemarsz OSP z orkiestrą 

13.00 – Rozpoczęcie 

13.30 - Gminne zawody strażackie 

18.00 - KARPOWICZ FAMILY 

19.30 - MORAVSKA VESELKA 

21.00 - Zabawa taneczna – VICTORIA, COMODO 

około 23.00 – show taneczny w wykonaniu HAŁAS DANCE  

NIEDZIELA, 22 LIPCA  

14.00 – Rozpoczęcie 

14.30 – Występy:  MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GMINY CHRZĄSTOWICE, FOREST, DAN-   

      BERG, HAŁAS DANCE 

17.30 - TOBY Z MONACHIUM 

18.30 - NORBERT I ANETA 

20.00 - KABARET MASZTALSCY 

21.00 - Zabawa taneczna – SHERWOOD, BRAVO 

 

W trakcie festynu wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych: lunapark, karuzele, zjeżdżalnie, eurobungy, kule 

wodne, mecz piłkarski, pokaz wysokościowy, pobijanie rekordu w układaniu skrzynek, stoiska gastrono-

miczne – lody, grill, napoje i inne 

                                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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 Śp. Konrad Mientus został odznaczony 

medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, pioniera pol-

skiego pożarnictwa, za zasługi dla rozwoju ochrony 

przeciwpożarowej, za osiągnięcia organizacyjne 

oraz aktywną działalność w Związku Emerytów i 

Rencistów Pożarnictwa. Medal oraz dyplom podpi-

sany przez Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej, gen. bryg. Wiesława Leśniakiewi-

cza, z rąk gen. Karola Stępnia, Komendanta Woje-

wódzkiej Straży Pożarnej w Opolu, Komendanta 

Głównego PSP oraz Stanisława Rakoczego, Wice-

ministra Spraw Wewnętrznych, odebrał 9 maja br. 

wnuk śp. Konrada Mientusa, Sebastian Suchanek. 

Uroczystość, w której wziął również udział Florian 

Ciecior, Zastępca wójta gminy Chrząstowice, od-

była się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP 

w Opolu podczas wojewódzkich obchodów Dnia 

Strażaka. 

ODZNACZENIE DLA ŚP. KONRADA MIENTUSA 

Anna Kurc Fot. PSP Opole 

NOWY WÓZ STRAŻACKI 

 Gmina zakupiła 16 kwietnia br. ze środ-

ków własnych dla jednostki OSP Daniec samo-

chód pożarniczy IVECO EUROCARGO ze 

zbiornikiem na wodę o pojemności 3000 litrów, 

dwustopniową autopompą, szybkim natarciem 

o długości 30 m, automatycznie wysuwanym 

masztem oświetleniowym i wciągarką elek-

tryczną. Samochód wyposażony jest w silnik 

Diesla o pojemności 5861 cm3 i mocy 230 KM. 

Kabina załogi mieści 8 strażaków.  

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej            

w Chrząstowicach, zdobyła dużym szczęściem no-

wy wóz strażacki marki Renault. Nie do końca to 

szczęście nam towarzyszyło przy formalnościach 

związanych z rejestracją, ale po dłuższym okresie 

walki z urzędami, udała się również rejestracja po-

jazdu na naszą jednostkę. Choć wóz jest używany, 

to na pewno będzie dobrze nam służyć przez naj-

bliższe lata. Pojazd wielozadaniowy, który zajmie 

miejsce wysłużonego już Żuka, wzbogacił gminę o 

kolejny wóz ratowniczo-gaśniczy. Nowy nabytek 

można już było oficjalnie podziwiać na tegorocz-

nym festynie z okazji dnia dziecka, który odbył się 

pod tutejszą remizą. Zakup został sfinansowany z 

własnych środków jednostki, przy pomocy nielicz-

nych sponsorów, jak i pożyczonych prywatnie pie-

niędzy, za co serdecznie dziękujemy. Obecnie je-

steśmy na etapie zdobywania środków finanso-

wych, które zostaną przeznaczone na wyposażenie 

pojazdu w odpowiedni sprzęt niezbędny do uczest-

nictwa w akcjach ratowniczych. Naszym celem jest 

jak najszybsze zdobycie brakującego sprzętu, aby 

móc służyć mieszkańcom naszej gminy. 

Anna Kurc 

 W Dębskiej Kuźni rozpoczęła swoją działalność firma TinaLed. Otwarcie nowej firmy w gminie 

Chrząstowice miało miejsce w piątek, 9 czerwca. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wójt gminy Hele-

na Rogacka oraz zastępca, Florian Ciecior. Firma TinaLed to producent innowacyjnych modułów LED wy-

korzystywanych jako źródło światła w branży reklamowej oraz aranżacyjnej.  

NOWA FIRMA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Z ŻYCIA OSP CHRZĄSTOWICE 

Ryszard Kaczmarczyk 

Mateusz Blaik 
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 Po raz 27. w Dębiu ścigali się kolarze z całej 

Polski. 22 kwietnia br. odbył się Ogólnopolski Wy-

ścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice. 

Oprócz zawodowców rywalizowała ze sobą mło-

dzież szkolna z terenu gminy oraz przedszkolaki. 

W kategorii szkół podstawowych, wśród dziew-

czyn, I miejsce zajęła Julia Niedoba, II – Anna 

Buhl, III – Aleksandra Górnikowska. Z chłopców 

najlepszy był Kamil Graczyk, II miejsce zdobył 

Artur Skrzypczyk, a III - Maksymilian Twardaw-

ski. W kategorii gimnazjum wśród dziewczyn zwy-

ciężyła Julia Majer, za nią uplasowała się Milena 

Knorowska. Wśród chłopców w zwycięskiej trójce 

znaleźli się kolejno: Krzysztof Walrat, Krzysztof 

Osadczuk i Mateusz Morowiec. Odbył się także 

wyścig VIP-ów. Kolarze startowali w kategoriach: 

Junior Młodszy (105 zawodników), Junior (72 za-

wodników), Młodzik (76 zawodników), Orlik (79 

zawodników) oraz Elita (46 zawodników). Łącznie 

w wyścigu brało udział 378 zawodowców. Podczas 

tegorocznego wyścigu w Dębiu gościły sławy ko-

larstwa m.in. Edward Barcik, srebrny medalista 

olimpijski w wyścigu drużynowym z 1972 roku, 

Stanisław Szozda, dwukrotny mistrz świata w ko-

larstwie szosowym (drużynowo) oraz Marek Rut-

kiewicz, utalentowany zawodnik grupy CCC Polsat 

Polkowice.  

 Organizatorami wyścigu byli: Urząd Gminy 

Chrząstowice, LKS „Ziemia Opolska‖, WZ LZS 

Opole oraz OZK. Patronat honorowy nad imprezą 

objął Marszałek Województwa Opolskiego, Józef 

Sebesta oraz Starosta Opolski, Henryk Lakwa. Im-

prezę na ogólnopolską skalę udało się zorganizo-

wać dzięki wsparciu licznych sponsorów, którymi 

byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, Tauron Dys-

trybucja, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłop-

ska w Chrząstowicach, Bank Spółdzielczy w Leśni-

cy, Zakład Ślusarski Bul Leon w Dębskiej Kuźni. 

Dziękujemy.  Serdeczne  podziękowania składamy 

również Panu Marianowi Staniszewskiemu,                  

i wszystkim którzy wspierali Go podczas organiza-

cji tegorocznego wyścigu.  

XXVII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI  

Anna Kurc 

Stanisław Szozda i Edward Barcik. 

Wyścig kolarski w Dębiu cieszy się dużą popularnością,       

kolarzom zawsze towarzyszy grono kibiców. 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

kwiecień-maj-czerwiec 

- 5 - 

 Tradycyjnie w organizację wyścigu włączyła 

się Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dębiu, której uczniowie, dyrek-

cja, personel i rada rodziców składają serdeczne 

podziękowania: CB S.A. z Chrząstowic, Granit 

Piechota Falmirowice, STM Reklama Marek Staffa 

Falmirowice, KAJM Produkcja i sprzedaż hurtowa 

dekoracyjnych serwetek pod ciasta Chrząstowice, 

Auto Serwis "SEBO" z Chrząstowic, Zajazd Góral-

ski Dębska Kuźnia, Zakład Fryzjerski „VISAGE‖ z 

Chrząstowic, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska Chrząstowice, ROLNIK Sp. z o.o., Pat-

mar Patryk Gołomb z Dańca, Era Figury Ogrodowe 

- Opole z Dębskiej Kuźni, K & K Kośniewski. Im-

port, eksport z Chrząstowic, FIRMA BRACIA TO-

KARSCY. CENTRUM WSZYSTKO DLA GRIL-

LA z Dąbrowic, Piekarnia Chrząstowice.  

 Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc na 

rzecz szkoły. Dzięki Państwa ofiarności możliwa 

staje się realizacja naszych celów i zamierzeń. Ma-

my głęboką wiarę i nadzieję że okazywana przez 

Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas 

wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra 

dziecka. 

Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne  Publicznej Szkoły 

Podstawowej  z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 

WSPOMNIENIA O CHRZĄSTOWICKICH KOLARZACH 

 Z XXVII Ogólnopolskim Wyścigiem Kolar-

skim o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice zbiegło 

się jedenaste z kolei spotkanie z cyklu „Historia 

lokalna – wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowi-

ce‖. Odbyło się ono pod hasłem „Słynni kolarze z 

gminy Chrząstowice‖. Prelekcję na temat wywo-

dzących się z gminy kolarzy wygłosiła Agnieszka 

Król. Gmina Chrząstowice ma się czym pochwalić. 

To stąd wywodzi się nieżyjący Mistrz Świata w 

Kolarstwie Szosowym z 1989 roku, Joachim Ha-

lupczok, a także Edward Barcik, srebrny medalista 

olimpijski w wyścigu drużynowym z 1972 roku i 

Benedykt Kocot, brązowy medalista olimpijski z 

1972 r. Barcik wraz z rodziną wziął udział w spo-

tkaniu oraz dyskusji, jaka rozwinęła się po wygło-

szonym referacie. Z rąk Heleny Rogackiej, wójt 

Gminy Chrząstowice, otrzymał pamiątkowy medal 

oraz akt nadania tytułu „Honorowego Obywatela 

Gminy Chrząstowice‖, który został przyznany mu 

w 2010 roku. 

Wspomnieniom 

nie było końca, 

tym bardziej, że 

gościliśmy rów-

nież Stanisława 

Szozdę, dwu-

krotnego mi-

strza świata w 

kolarstwie szo-

sowym (drużynowo) oraz Mariana Staniszewskie-

go, trenera naszych kolarzy. W spotkaniu uczestni-

czyła też Johanna Lemke-Prediger, która przekaza-

ła pozdrowienia od niemieckiego kolarza, obecnie 

trenera kolarstwa Jana Schura. Na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Schur wie-

lokrotnie ścigał się z Joachimem Halupczokiem.  

Anna Kurc 

Wójt Helena Rogacka wręcza tytuł Honorowego Obywatela 

Gminy Chrząstowice Edwardowi Barczykowi. 
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 Tegoroczny cykl spotkań w ramach 

projektu „Historia lokalna na podstawie wybranych 

powiatów, miast i gmin‖ rozpoczął się 25 marca. 

W salce parafialnej w Dębskiej Kuźni odbyło spo-

tkanie poświęcone osobom konsekrowanym wywo-

dzącym się z Dębskiej Kuźni. Prelekcję wygłosiła 

Adelajda Pasoń. Jak się okazuje, Dębska Kuźnia 

może pochwalić się bogatą listą sióstr zakonnych 

oraz dwoma księżmi. 

Piotr Rogowski urodził się 25 stycznia 1871 

r. w rodzinie Jana i Magdaleny, miał czworo ro-

dzeństwa. Sytuacja materialna rodziny była trudna-

ojciec chorował, więc dzieci od najmłodszych lat 

musiały szukać zarobku u zamożniejszych gospo-

darzy. Ks. Rogowski uczył się i utrzymywał dzięki 

pomocy proboszczów z Dębia – najpierw ks. Karo-

la Watróbki a po jego śmierci – ks. Karola 

Wawrzeka. W 1885 roku rozpoczął naukę w kato-

lickim Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu.        

W 1895 wstąpił do Konwiktu Teologicznego.         

11 czerwca 1898 roku przyjął święcenia kapłań-

skie. Był wikarym w kościele NMP w Bytomiu,       

a następnie proboszczem w Jędrysku (powiat tarno-

górski). Aktywnie włączał się w życie społeczne          

i polityczne, walczył o polskość Śląska, co spra-

wiało, iż władze nie traktowały go zbyt przychyl-

nie. Zmarł 26 stycznia 1922 r. w Wągrowcu.            

Jego imieniem została nazwana ulica w Kaletach, 

przy której znajduje się kościół parafialny                 

i Publiczne Gimnazjum. 

Karol Laxy urodził się 12 lipca 1836 roku    

w Dębskiej Kuźni w rodzinie nauczyciela, Waw-

rzyna Laxy. Święcenie kapłańskie przyjął 30 

czerwca 1860 roku. W latach 1868-1871 był księ-

dzem lokalistą w Miasteczku natomiast w 1891 r. 

został kuratusem parafii św. Jadwigi w Berlinie. 

Anna Mnich urodziła się 22 stycznia 1921 r. 

w Lubecku, pow. Lubliniec. W 1933 roku wraz            

z rodziną przeprowadziła się do Dębskiej Kuźni, 

gdzie ukończyła szkołę podstawową. Zajmowała 

się siedmiorgiem rodzeństwa, potem pracowała 

jako pomoc kuchenna w Domu Starców w Opolu-

Szczepanowicach. 29 lipca 1949 roku wstąpiła do 

zakonu św. Franciszka w Ołdrzychowicach koło 

Kłodzka. Przyjęła klasztorne imię Pachomia. Zdała 

maturę i została pielęgniarką. Opiekowała się ludź-

mi upośledzonymi. Zmarła 1 maja 1982 roku.  

Sophie Klyssek urodziła się 26 kwietnia 

1902 roku w Warmątowicach. Do Dębskiej Kuźni 

przeniosła się wraz z ojcem i rodzeństwem po 

śmierci matki. W 1924 r. wstapiła do Kongregacji 

Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki) i przy-

jęła imię Mellina. Jako pielęgniarka zajmowała się 

chorymi i starszymi w szpitalach i domach starców 

w Wiedniu i Dolnej Austrii. W 1977 roku, przy 

okazji swojego ostatniego pobytu w Dębskiej Kuź-

ni wzięła udział w ingresie bp Alfonsa Nossola. 

Zmarła 28 kwietnia 1992 roku.  

Konstantina Czichon urodziła 18 lutego 

1900 roku w rodzinie Piotra i Franciszki Czichon. 

Miała siedmioro rodzeństwa. Do zakonu sióstr 

Franciszkanek w Munster w Niemczech wstąpiła       

5 lipca 1923 roku. Pracowała w Stanach Zjedno-

czonych i tam po długiej chorobie zmarła 2 maja 

1987 roku. 

Anastazja Sordoń urodziła się w Dębskiej 

Kuźni w 1911 roku w rodzinie Tomasza i Francisz-

ki Sordoń. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo wstąpiła prawdopodobnie 

w 1930 roku. Jej imię zakonne to Winarda. Była 

HISTORIA LOKALNA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć. 

Każde spotkanie rozpoczyna i kończy piosenką. 
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 Dwunaste spotkanie w ramach projektu 

„Historia lokalna – wyjątkowi ludzie z Gminy 

Chrząstowice‖ poświęcone było Marii Rosarii Gol-

sch. Pochodzącą z Dańca zakonnicę wspominała 

Klaudia Ponza oraz krewna siostry Rosarii – Adel-

heid Jaxy. Wspomnieniom towarzyszyły występy 

dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1             

w Dańcu, które przedstawiły scenkę pt. „Zgubione 

powołania‖, wspólny śpiew oraz występ muzykal-

nego rodzeństwa Wójcików.  

 Maria Rosaria Golsch urodziła się 1 paździer-

nika 1926 roku w rolniczej rodzinie w Dańcu. Na 

chrzcie otrzymała imię Hedwig (Jadwiga). Miała 

dwóch braci. Do 14 roku życia uczyła się w jedno-

klasowej szkole podstawowej. Była bardzo dobrą 

uczennicą. Tuż przed wybuchem II wojny świato-

wej wyjechała z rodzinnej wsi alby kształcić się na 

nauczycielkę. Bardzo tęskniła za domem i chętnie 

wracała tam podczas ferii. Jeden z braci poległ na 

wojnie, drugi dostał się do niewoli. Jadwiga w cza-

sie frontu uciekła do Reichenbergu, w Bawarii. 

Tam znalazła swoich rodziców, którzy również 

uciekli z Dańca. W 1945 roku osiedlili się w pobli-

żu Landshut, gdzie pewien gospodarz zapropono-

wał im pracę w swoim gospodarstwie. Początkowo 

Jadwiga kształciła się w szkole przygotowującej do 

prowadzenia gospodarstwa domowego, a następnie 

w klasztorze cysterek w Seligenthal, gdzie w 1947 

roku zdała egzamin przygotowujący do zawodu 

nauczycielki. Pracowała jako nauczycielka w szko-

le podstawowej w Kiefersfelden. W 1953 roku 

wstąpiła do zakonu w Seligenthal i przyjęła święce-

nia jako siostra Maria Rosaria. Uczyła w przyklasz-

tornej szkole i bardzo dobrze czuła się we wspólno-

cie zakonnej. Po pewnym czasie, wraz z pięcioma 

siostrami Maria Rosaria przeniosła się do Mönchof 

w Austrii, gdzie m.in. prowadziły szkołę rolniczą i 

katechezę dla dzieci i młodzieży, a także pomagały 

przy budowie klasztoru Marienkron. 23 stycznia 

siostry przeprowadziły się do nowego klasztoru, 

którego pierwszą przeorką była siostra M.Paula 

Gmach. Siostry prowadziły kurzą fermę, uprawiały 

warzywa, miały także plantację czereśni. W 1967 

roku z powodu choroby siostra Paula zrezygnowała 

z funkcji przeorki klasztoru. Nową przeorką została 

Maria Rosaria. Było to dla niej duże wyzwanie. 

Siostra musiała borykać się z wieloma problemami: 

zepsuła się izolacja oraz ogrzewanie budynku, plo-

ny oraz ferma dawały coraz mniejszy dochód. Ma-

ria Rosaria podjęła decyzję o przebudowie klaszto-

ru, tak by pomieścił ok. 50 sióstr, zrezygnowała z 

chowu drobiu i warzywnictwa a klasztor prze-

kształciła w dom uzdrowiskowy, którego otwarcia 

dokonano 25 października 1969 roku. Dziś Marien-

kron odwiedza rocznie 3-4 tyś. gości. Siostrę Marię 

Rosarię doceniły władze miasta, które przyznały jej 

tytuł honorowej obywatelki i wręczyły pierścień 

honorowy gminy.  

  Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy 

Chrząstowice oraz Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej. Źródłem finansowania projektu są 

środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozy-

cji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Ini-

cjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych 

dotacji Rządu Niemieckiego. Kolejne spotkanie pt. 

„Sołtysi gminy Chrząstowice - ich rola w życiu 

społeczności lokalnych" odbędzie się 23 września 

w Chrząstowicach. Już teraz serdecznie zaprasza-

my. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny, a 

organizatorzy zapewniają poczęstunek. Informacje 

o kolejnych referatach zamieszczane są na stronie 

internetowej www.chrzastowice.pl oraz tablicach 

ogłoszeń w każdym sołectwie.  
Anna Kurc 

P. Adelheid Jaxy.  
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 MŁODZIEŻ ZDOBIŁA WIELKANOCNE JAJA 

POKAZ FLORYSTYCZNY 

Anna Kurc 

Agnieszka Król, Anna Kurc 

 Gminny Konkurs Kroszonkarski odbył się 27 

marca br. w Klubie Samorządowym w Chrząstowi-

cach. Wzięło w nim udział 36 uczniów ze wszyst-

kich szkół naszej gminy. Punktualnie o 10.00           

w ruch poszły specjalne nożyki, filc, plastelina, 

wstążki i inne materiały – technika wykonania naj-

piękniejszej kroszonki była dowolna. Pomysłowość 

uczniów w ozdabianiu jajek nie znała granic. Każ-

dy stworzył oryginalny i niepowtarzalny wzór. 

Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech kate-

goriach. Jury w składzie: Teresa Biernacka, Irena 

Pasoń i Anna Kurc, wyłoniło najlepszych. Zwy-

cięzcą w kategorii uczniów klas I-III został Marcin 

Niesłony. Drugie miejsce zajęła Sabina Szczęsny, 

trzecie - Weronika Cebula. 

Wyróżniono Damiana Nie-

słonego. Wśród uczniów 

klas IV- VI klas podstawo-

wych najładniejszą kro-

szonkę wykonała Stefania 

Bannert. II miejsce zajął 

Aleksander Geisler, III – 

Weronika Jaksy. Wyróżnie-

nia otrzymali: Marek Wa-

letzko, Monika Simon oraz 

Martyna Woszko. W ostat-

niej kategorii – uczniów 

klas gimnazjalnych – jury 

najwyżej oceniło kroszonkę 

wykonaną przez Katarzynę 

Ciolek. II i III miejsce zaję-

ły kolejno Julia Cichoń 

oraz Ewa Scholc, wyróżniono Patrycję Fabisz. Gra-

tulujemy zdobywcom najwyższych miejsc oraz 

wszystkim uczestnikom konkursu, ponieważ każdy 

z nich włożył wiele pracy i serca w ozdobienie 

swojej kroszonki. Dziękujemy za udział i zaanga-

żowanie. Konkurs zorganizowała Gminna Bibliote-

ka Publiczna. Gminna Biblioteka Publiczna ser-

decznie dziękuje za coroczne wsparcie Urzędowi 

Gminy oraz nowym sponsorom tego konkursu – 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska            

w Chrząstowicach i Delikatesom Centrum                

w Lędzinach. Dzięki tej pomocy każdy uczestnik 

konkursu otrzymał upominek i słodki poczęstunek.  

Około pięćdziesięciu Pań z Gminy Chrzą-

stowice oraz okolic wzięło 28 marca br. wzięło 

udział w wielkanocnym pokazie florystycznym, 

jaki odbył się w Klubie Samorządowym w Chrzą-

stowicach. Przy kawie i ciastku Panie miały okazję 

podpatrzeć, w jaki sposób oryginalne wiosenne de-

koracje przygotowują profesjonalistki - Katarzyna 

Luksa i Danuta Kusińska z kwiaciarni „Floresto‖       

z Zawady/k.Opola. Kompozycje wykonane były 

zarówno z naturalnych, jak i sztucznych elementów 

oraz kwiatów. W tym roku królują pomarańcze, 

żółcie, zielenie i fiolety i w tych właśnie tonacjach 

zrobione zostały wielkanocne ozdoby zaprezento-

wane przez florystyki. Organizatorem spotkania 

był Urząd Gminy Chrząstowice oraz Opolski Ośro-

dek Doradztwa Rolniczego.  

Uczestnicy tegorocznego Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego. 

Kompozycje zyskały uznanie wśród Pań, które wzięły udział w  

pokazie florystycznym i  były inspiracją do samodzielnej pracy.  
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PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW W PSP CHRZĄSTOWICE 

 Najpiękniejsze wiersze niemieckich poetów recytowała 17 kwietnia br. w Dębskiej Kuźni młodzież     

z Gminy Chrząstowice. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 odbył się konkurs pn. „Młodzież recytuje 

poezję‖/Jugend trägt Gedichte vor‖ . Najlepsi otrzymali książki oraz przepustkę do udziału kolejnym etapie 

konkursu, pozostali – dyplomy. W gronie laureatów znaleźli się: 

Kategoria gimnazjum: Agata Patoła – I miejsce, Daria Matner – II miejsce, Aleksandra Pasoń – III miejsce, 

Monika Twardawski – IV miejsce, Melania Smy-

kała – V miejsce, Weronika Mularczyk – VI       

miejsce 

Kategoria szkoła podstawowa: Aleksander Geis-

ler – I miejsce, Paweł Baron – II miejsce, Anna 

Buhl – III miejsce, Wiktoria Mientus – IV miej-

sce, Maksymilian Twardawski –V miejsce, Anna 

Czech – VI miejsce 

 Cała dwunastka reprezentowała naszą gmi-

nę podczas konkursu w Prószkowie, który odbył 

się 8 maja. Wszyscy recytowali wspaniale, ale 

największe brawa należą się Aleksandrowi Geis-

lerowi, gdyż zdobył on drugie miejsce i został za-

kwalifikowany do kolejnego, wojewódzkiego eta-

pu konkursu. Gratulujemy wszystkim uczniom, a 

Aleksowi życzymy powodzenia i dalszych sukcesów. 

Uczniowie pierwszej klasy Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach 13 kwiet-

nia br. zostali uroczyście pasowani na czytelników 

szkolnej biblioteki. Pasowanie poprzedziło przed-

stawienie w wykonaniu piątoklasistów, którzy 

wierszem opowiedzieli młodszym kolegom o tym, 

jak należy postępować z książką, że należy ją sza-

nować, nie brudzić, nie zaginać kartek. Na pamiąt-

kę wydarzenia Królowa Książka oraz jej pomocni-

cy, w rolę których wcielili się uczniowie klasy pią-

tej, wręczyli pierwszoklasistom własnoręcznie wy-

konane zakładki do książek. Najmłodszym czytel-

nikom gratulujemy i życzymy ciekawej lektury.  

 KONKURS RECYTATORSKI 

LEKCJA TEATRU W CHRZĄSTOWICACH 
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Chrząstowicach zamienili się na chwilę w te-

atralnych aktorów. Wszystko za sprawą interesują-

cego pokazu w wykonaniu duetu: Andrzej Mikosza 

i Adam Lubiewski, który odbył się 19 marca             

w chrząstowickiej szkole. Andrzej Mikosza, na co 

dzień aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora,       

zaprezentował uczniom kukiełki, pacynki, mario-

netki i opowiadał o pracy w teatrze. Uczniowie 

mieli okazję spróbować swoich aktorskich możli-

wości odgrywając scenki z pacynkami oraz         

nauczyć się poruszania marionetką.  

Anna Kurc 

 

Anna Kurc, Anna Buhl 

Anna Kurc 
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XIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH 

 18 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawo-

wej z oddziałem przedszkolnym w Dębiu odbył się 

po raz pierwszy "Dzień Matematyka". Został on 

zorganizowany przez p. Joannę Reinert. Celem or-

ganizowanej imprezy była popularyzacja matema-

tyki i przełamanie niechęci do tego przedmiotu. 

Uczniowie klas 4-6 rozwiązywali zadania: krzy-

żówki matematyczne, odpowiadali na pytania, 

układali wyrazy ze słowa "matematyka", rysowali 

figury, robili zakupy. Nad prawidłowym przebie-

giem konkurencji czuwało jury, które przyznawało 

punkty. Zwyciężyła klasa IV. Każdy uczestnik roz-

grywek otrzymał dyplom i nagrodę. Zwycięzcom 

życzymy dalszych sukcesów w pokonywaniu        

trudności matematycznych. 

DZIEŃ MATEMATYKA W DĘBSKIEJ SZKOLE 

Jolanta Gawlyta 

UCZNIOWIE ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI ZWIEDZALI ZAKOPANE 

 30 marca 2012 roku w Zespole Szkół z Od-

działami Integracyjnymi w Opolu odbył się XIV 

Wojewódzki Przegląd Teatrów Obcojęzycznych pt. 

„Języki obce naszą pasją‖. Na scenie zaprezento-

wano 16 przedstawień przygotowanych przez 14 

nauczycieli i około 100 uczniów z różnych szkół 

naszego województwa oraz Ukrainy w dwóch języ-

kach obcych: angielskim i niemieckim. Uczennice 

zespołu teatralnego z ZSP w Dębskiej Kuźni w 

składzie: Anna Mika, Wiktoria Mientus i Martyna 

Woszko z klasy 5, Julia Pilot i Karolina Zylla z kla-

sy 6 oraz Daria Matner i Monika Twardawski z 

klasy 2b gimnazjum zdobyły pierwsze miejsce za 

przedstawienie w języku niemieckim pt. 

„Bezczelny Czerwony Kapturek‖ (Das freche        

Rotkäppchen). 

 Dziewczynom gratulujemy i życzymy moty-

wacji do dalszej wytężonej pracy, prowadzącej do 

osiągania kolejnych sukcesów. 

 

         KONKURS Z J. NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW 

 14 marca 2012 odbył się w Opolu finał Woje-

wódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla 

gimnazjalistów. Etap ten składał się z części pisem-

nej, obejmującej znajomość niemieckich i śląskich 

realiów i rozumienie języka niemieckiego ze słu-

chu oraz ustnej rozmowy z komisją. Wzięło w nim 

udział 48 uczniów województwa opolskiego, któ-

rzy, by zakwalifikować się do tego etapu musieli 

pokonać swoich kolegów w etapach szkolnym           

i miejsko-gminnym. Wśród nich był i uczeń nasze-

go gimnazjum Jan Juraschek, który doskonale         

poradził sobie z wszystkimi zadaniami i zdobył ty-

tuł laureata. Serdecznie gratulujemy wyniku                  

i życzymy dalszych sukcesów. 

Anna Buhl 

Anna Buhl 

Joanna Reinert 

 Uczniowie klas trzecich i drugich ZSP nr 3     

w Dębskiej Kuźni od 28 do 30 maja br. uczestni-

czyli w wycieczce  edukacyjnej "Zakopane i Tatry 

- smak Oscypka". Zakopane to miasto z wieloma 

atrakcjami turystycznymi. Do dziś zapewnia żywy 

folklor góralski a ponadto: szlaki turystyczne, re-

zerwaty przyrody, malownicze doliny, jaskinie. Są 

tu szałasy góralskie z regionalnymi przysmakami, 

wśród których króluje oscypek. Kolejką linowo - 

terenową wjechaliśmy na Gubałówkę, skąd mogli-

śmy podziwiać wspaniałą panoramę Zakopanego. 

Odbyliśmy bardzo długi spacer malowniczą Doliną 

Kościeliską. Mogliśmy poczuć ogromne emocje, 

stając jak Adam Małysz na Wielkiej Krokwi. Zwie-

dziliśmy stary cmentarz na Pęksowym Brzysku - 

miejsce spoczynku sławnych pisarzy, artystów          

i taterników. Oczywiście spacerowaliśmy też po 

Krupówkach. Góry są piękne i już marzymy o po-

dobnej wycieczce w przyszłym roku. Zostały nam 

piękne wspomnienia i zdjęcia, które można zoba-

czyć na stronie www.debskakuznia.pl.   
                                

Zwycięzcy matematycznych konkursów — kl. IV 
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Personel przedszkola w ramach współpracy 

ze strażakami z Suchego Boru zorganizował 21 

kwietnia br. spotkanie w ogrodzie przedszkolnym. 

Strażacy posiadający uprawnienia i dużą wiedzę z 

zakresu ratownictwa, przeprowadzili pokaz z in-

struktażem dla dzieci i rodziców. Celem spotkania 

było zapoznanie rodziców i dzieci ze sposobami 

udzielania pierwszej pomocy w razie zasłabnięcia, 

oraz innych zdarzeń np. skaleczeń, zachłyśnięcia. 

Uczestnicy w trakcie czynnego udziału w ćwicze-

niach mieli okazję dokładnie zapoznać się z kolej-

nymi czynnościami udzielania pierwszej pomocy. 

Dzieci i rodzice obejrzeli wóz strażacki, jego wy-

posażenie oraz sposób działania strażaków w akcji 

podczas gaszenia pożarów i innych zdarzeń. Spo-

tkanie było bardzo ciekawe. Zainteresowani wynie-

śli wiele informacji i umiejętności. Polecamy in-

nym placówkom taką formę współpracy ze środo-

wiskiem lokalnym, co nie tylko integruje rodziców, 

ale również kształci. 

MAJÓWKA W DĘBIU 
 W niedzielę, 6 maja, po raz pierwszy w Dę-

biu stanął „Maibaum‖ - kilkumetrowy drąg z zielo-

nym wieńcem przystrojonym kolorowymi wstążka-

mi. Tradycja stawiania drzewka majowego sięga 

XVI w. Znana jest na Śląsku, Górnych Węgrzech, 

Morawach oraz Bawarii. Maibaum stawiany jest na 

powitanie wiosny i z nadzieją na dobre urodzaje. 

Jest to doskonała okazja do zabawy na świeżym 

powietrzu.  

 W Dębiu Koło Mniejszości Niemieckiej zor-

ganizowało festyn. Świętowanie rozpoczęły nie-

szpory w języku niemieckim, podczas których 

przygrywała orkiestra dęta. Potem przy dźwiękach 

orkiestry mieszkańcy Dębia i ich goście przema-

szerowali na plac przy klubie wiejskim, gdzie roz-

poczęła się trwająca do późnych godzin wieczor-

nych biesiada. Przy kawie, ciastku i grillowanej 

kiełbasce czas umilały występy zespołów arty-

stycznych z Leśnicy oraz Raszowej.  

DZIEWCZYNY NA „5” 
27 kwietnia br. w Centrum Sportu w Opolu 

został rozegrany Finał Wojewódzki Coca- Cola 

Cup, w którym wystąpiło sześć najlepszych drużyn 

z województwa opolskiego, w tym drużyna z ZSP 

nr 3 w Dębskiej Kuźni. Przyszło nam rywalizować 

z drużynami z Kluczborka oraz Nysy. Pierwszy 

mecz z drużyną z Nysy, dziewczyny zremisowały 

2:2. W kolejnym meczu tym razem z reprezentant-

kami Kluczborka przegrały 1:4. Ogólna, końcowa 

klasyfikacja umiejscowiła naszą szkołę na V miej-

scu w Opolszczyźnie. Nasze piłkarki pokazały się z 

jak najlepszej strony, godnie reprezentując naszą 

szkołę. Za serce włożone w grę dziewczynom nale-

żą się ogromne brawa. Reprezentacja naszej szko-

ły: Justyna Twardawska, Monika Twardawski, Sa-

bina Bronder, Julia Majer, Marlena Niesporek, Ka-

mila Blaut, Weronika Mularczyk, Paulina Mokwiń-

ska, Laura Smandzik, Katarzyna Ciolek, Daria 

Matner, Trener - Jacek Milewski. 

Jacek Milewski 

 NAUKA PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE– 

UCZYLI SIĘ DOROŚCI I DZIECI 

Linda Gnacy 

Anna Kurc 
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 Już po raz trzeci odbył się w Zespole Szkolno

-Przedszkolnym w Dębskiej Kuźni koncert charyta-

tywny, którego celem była tym razem zbiórka pie-

niędzy na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej w Sta-

rych Siołkowicach, propagowanie bezinteresownej 

dobroczynności oraz rozbudzenie chęci niesienia 

pomocy ludziom w potrzebie.  

 Koncert odbył się 27 maja. Uświetnili go 

swoją obecnością tacy wykonawcy jak: zespół ba-

letowy „Ramada‖ z Opola, gitarzysta i wokalista 

Grzegorz Grunwald, Chór Parafialny z Dębskiej 

Kuźni, Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Ze-

spół Muzyczny „Forest―, zespół „Decadance― 

z Kątów Opolskich, zespół taneczny z Chrząstowic 

i zespół taneczny „Omega― z naszej szkoły oraz 

grupa uczniów gimnazjum w przedstawieniu o po-

ezji księdza Twardowskiego. Fragmentem imprezy 

budzącym wiele emocji wśród uczestników, poza 

niezwykle udanymi występami, okazała się licyta-

cja. Przedmiota-

mi licytacji były 

min. „złota ce-

giełka―, grafika 

autorstwa pana 

Andrzeja Olczy-

ka, tort, kompo-

zycje kwiatowe, 

kosz obfitości 

oraz zaproszenia 

do restauracji. 

Dzięki sprzedaży 

licytowanych przedmiotów oraz cegiełek udało 

nam się zebrać 3201 złotych, które zostały przeka-

zane siołkowickiemu hospicjum.  

 Wielkie podziękowania chciałybyśmy skiero-

wać do wszystkich osób, które zupełnie bezintere-

sownie wsparły nas przy organizacji koncertu.  

  

„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” 

Anna Buhl, Aleksandra Gromek 

„DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ” 

 W związku z akcją „Szkoła bez przemocy‖ oraz z okazji  

Dnia Dziecka w Dębskiej Kuźni został zorganizowany pochód uli-

cami sołectwa, a jego tematem przewodnim było kulturalne kibico-

wanie. Szkoła miała zaszczyt gościć reprezentacje piłkarskie z Pol-

ski, Finlandii, Anglii, Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, Francji oraz 

Grecji- nie dosłownie oczywiście ale dzięki uczniom, którzy do-

skonale przebrali się oraz wcielili w wymienione wyżej reprezenta-

cje. Pochód wyruszył o godzinie 9:00. Dzięki policji, która eskor-

towała nasz pochód, mogliśmy bezpiecznie przejść ulicami przez 

całą miejscowość. Było bardzo głośno, w ruch poszły gwizdki, 

trąbki, przygotowane okrzyki „bojowe‖. Każdy uczestnik zaciekle kibicował  swojej drużynie, ale co naj-

ważniejsze było to kulturalne kibicowanie! Po powrocie impreza przeniosła się na boisko „Orlik‖, gdzie 

Ania Jahn piękną piosenką otworzyła konkurencje sportowe. Każda klasa zaprezentowała swój transparent, 

przebrania oraz okrzyk swojej drużyny. Podczas zawodów oraz konkurencji sportowych towarzyszyło ha-

sło „graj fair play‖ oraz „kibicuj kulturalnie‖. Był to mały trening przed meczem reprezentacji Polski, która 

8 czerwca rozegrała mecz z Grecją i rozpoczęła tym samym Euro 2012. Uczniowie rywalizowali między 

sobą o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni w kilku ciekawych kon-

kurencjach takich jak: wyścigi rzędów, bieg z pałeczką sztafetową, rzuty do celu oraz na odległość czy 

przeciąganie liny, która to konkurencja wywołała  największe emocje. Najlepszą klasą w tej konkurencji 

okazała się klasa III B, która reprezentowała Francję. Odebrali oni Puchar z rąk Pani Dyrektor, która ostro 

zagrzewała uczniów do walki. Kolejnym punktem imprezy był mecz 

pokazowy, otwierający turniej piłkarski pomiędzy nauczycielami, a dru-

żyną dziewczyn naszego gimnazjum. Mecz w regulaminowym czasie 

zakończył się remisem. Natomiast w rzutach karnych piłkarki nie dały 

już szans nauczycielom, wygrywając tym samym całe spotkanie. Turniej 

piłkarski stał na wysokim poziomie, a w finałowym meczu reprezentacja 

klas trzecich ograła reprezentacje klas drugich po bardzo wyrównanej 

grze 2:0. Natomiast w rozgrywkach w piłkę siatkową zwyciężyła repre-

zentacja mieszana klas trzecich.  

Zespół taneczny „Omega” z Dębskiej 

Kuźni. 

 Jacek Milewski 
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POSZUKIWANIE TALENTÓW W DĘBSKIEJ KUŹNI 
 Z okazji  pierwszego dnia wiosny w ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni 

odbył się konkurs pod hasłem: „Szukamy talentów‖. Do występów 

przygotowywało się 16 zespołów. Uczniowie zaprezentowali bardzo 

różnorodne talenty wśród, których można 

wyróżnić balet, mix taneczny – break 

dance, jave, cha cha, jazz, gra na trąbce, 

wykonanie piosenki w języku francuskim 

oraz angielskim, gra na organach, pokaz 

żonglerki z użyciem piłki nożnej. Komi-

sja konkursowa wyróżniła trzy najlepsze 

występy: I miejsce – Mira Grodziecka- 

Makulska z kl. IV SP- balet, II miejsce - 

Matylda Berthelon z kl. IV- w piosence 

w języku francuskim, III miejsce – Mary-

sia i Sabina z kl. II PG- występ taneczny hip-hop. Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali nagrody - maskotki oraz słodycze. Dzieci i młodzież bardzo dobrze się 

bawili dopingując swoje koleżanki kolegów w zmaganiach konkursowych. 

Widownia była zachwycona występami, co wyrażała gromkimi brawami. Po zakończeniu część uczniów 

wraz z nauczycielami poszła pożegnać zimę i przywitać wiosnę topiąc Marzannę. Wszystkim bardzo podo-

bała się taka forma spędzania pierwszego dnia wiosny. Mam nadzieję, że topienie Marzanny jak i konkurs 

talentów z czasem staną się tradycją naszej szkoły.  Barbara Paczkowska 

 „Konrad Mientus – pasjonat regionu‖- to ty-

tuł wystawy poświęconej pamięci Konrada Mientu-

sa, zmarłego w marcu tego roku miłośnika i znaw-

cę lokalnej historii oraz założyciela regionalnej 

Izby Śląskiej w Dańcu. Wystawę można było oglą-

dać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząsto-

wicach od lutego do czerwca br. Wśród oglądają-

cych byli m.in. uczniowie szkoły podstawowej            

w Chrząstowicach.  

 Do końca lipca w bibliotece można obejrzeć 

wystawę pt. „Mistrzostwa w Europy w Piłce Noż-

nej EURO 2012‖. Serdecznie zapraszam fanów pił-

ki nożnej i wszystkich chętnych. 

  Agnieszka Król 

WYSTAWY W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

PRZEDSZKOLE ŻEGNA WAS! 

Jak co roku, mury przedszkola w Suchym 

Borze opuszczają kolejne siedmiolatki, przygoto-

wane do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej. Zapytaliśmy sześcioro dzieci: 

Madzię Dudę, Dominikę Morzyk, Natalkę Klimek, 

Anię Kasprzak – Dżyberti, Jacka Mielczarskiego 

oraz Bartka Sapalskiego, za czym najbardziej będą 

tęsknić w nowej szkole. Ja będę tęsknić za koleżan-

kami – mówi Madzia i Dominika, a ja za panią 

Lindą i Lillą! - woła Jacek, a ja najbardziej lubię 

obiady pani Marysi!- mówi Ania. Jak widać,            

w przedszkolu dla dzieci najważniejsi są ludzie, 

serdeczna i przyjazna atmosfera, dobre domowe 

posiłki, opieka i troska personelu.  To wszystko 

nasze dzieci otrzymały w przedszkolu w Suchym 

Borze, za co serdecznie dziękują rodzice i dzieci 

nauczycielkom: pani Lindzie Gnacy i pani Lilian-

nie Wicher, opiekunkom: pani Sylwii Morciniec        

i pani Annie Klimek, kucharce pani Marii Mrocheń 

i intendentce pani Helenie Kurc oraz wszystkim 

nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe. 

Będziemy was odwiedzać!  - na pożegnanie woła 

Natalka.  
Rodzice i Dzieci z Przedszkola w Suchym Borze 
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FESTYN W SUCHYM BORZE 

DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA 

 We wtorkowe popołudnie, 15 maja, w Klubie 

Samorządowym w Chrząstowicach odbyło się spo-

tkanie dla mam i tatusiów dzieci z chrząstowickiej 

podstawówki. Z okazji przypadającego w maju 

Dna Matki i obchodzonego w czerwcu Dnia Ojca 

uczniowie klasy I wraz z rodzicami i nauczycielami 

przygotowali akademię dla rodziców. Atrakcji nie 

zabrakło dla nikogo. Rodzice mogli podziwiać swe 

pociechy podczas występów artystycznych, a po-

tem razem z nimi uczestniczyć w licznych konkur-

sach. Wiele emocji i uśmiechu wzbudził występ 

uczniów klasy VI, którzy przebrani w suknie, wcie-

lili się w rolę pań z zespołu „Jarzębina‖ i zaśpiewa-

li oraz wyskakali piosenkę „Koko Euro Spoko‖. Po 

części artystycznej odbyła się licytacja prac dzieci. 

Niespodziankę przygotowano również dla najmłod-

szych – wylosowano jednodniowy karnet do 

Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w 

Suchym Borze. Szczęśliwcami, którzy skorzystali   

z nagrody, zostali uczniowie klasy IV.  
Anna Kurc 

 W Publicznej Szkole Podstawowej z oddzia-

łem przedszkolnym w Dębiu Dzień Mamy i Taty 

zorganizowano 29 maja. W przygotowanym pro-

gramie artystycznym wzięli udział wszyscy ucznio-

wie - I klasa wystąpiła z rozbrajającą scenką z ży-

cia rodzinnego, klasa II przedstawiła teatrzyk 

"Leśny konkurs poetycki" i przecudowną piosenkę 

"Kwiaty dla Taty". Był to bardzo udany debiut 

młodych aktorów. Klasa trzecia zadbała o oprawę 

muzyczną i taneczną: cymbałki, flety, keyboard         

i innego rodzaju instrumenty. Nawet dźwięki akor-

deonu rozpieszczały uszy gości. Uczennicę klasy 

VI, Martę Mularczyk usłyszeliśmy w utworze na 

keyboardzie. Czwartoklasiści zaprezentowali za-

gadki dla rodziców-bajki po niemiecku i piosenki 

w tymże języku. Uczniowie klasy V złożyli rodzi-

com życzenia. Przez uroczystość przeprowadziła 

nas konferansjerka Karolina Dudzik, a nad całością 

czuwała Gabriela Wanat. 

Anna Kurc 

Joanna Reinert 

 Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki Przedszkole w 

Suchym Borze oraz Koło Mniejszości Niemieckiej zorgani-

zowało 2 czerwca br. festyn. Rodzinne świętowanie rozpo-

częły przedszkolaki, które słowem, piosenką i tańcem roz-

bawiały wszystkich gości. Po dzieciach na scenę wkroczył 

wesoły klaun – wodzirej, który przygotował specjalne kon-

kursy. Dzieci mogły pomalować sobie twarz w oryginalne 

wzorki oraz pobawić się w dmuchanej dżungli. Podczas 

imprezy zaprezentowały się też Gryfne Dziołski – zespół 

regionalny działający prze ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni oraz 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. Wie-

czorem dzieci bawiły się na dyskotece, a dorośli na zaba-

wie tanecznej, podczas której przygrywał zespół Trio. 
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KINDERFEST W CHRZĄSTOWICACH 

 Tradycyjny festyn z okazji Dnia Dziecka od-

był się w dniach 2-3 czerwca br. w Chrząstowi-

cach. Impreza rozpoczęła się w sobotę, 2 czerwca, 

zabawą taneczną z zespołem Wegas. W niedzielę, 3 

czerwca, mimo deszczowej pogody, na Placu Ciol-

ka zebrało się sporo mieszkańców Chrząstowic i 

ich gości. Na wszystkich czekało sporo atrakcji: 

bogato zaopatrzony bufet, malowanie buziek, pre-

zentacje wozu strażackiego i policyjnego oraz sa-

mochodu ciężarowego, a także występy artystycz-

ne. Swoje umiejętności zaprezentowały: dzieci z 

Bastelstube przy DFK Chrząstowice, zespół 

„Hałas‖, zespół wokalny z Dańca, zespół akorde-

onistów ze Szkoły Muzycznej w Opolu, Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz 

Gryfne Dziołski. Duże zainteresowanie wzbudził 

pokaz brazylijskiej sztuki walki Capoeira. Na za-

kończenie wystąpił duet Norbert i Aneta oraz ze-

spół Victoria, który przygrywał podczas zabawy 

tanecznej. Festyn zorganizowali rodzice dzieci z 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej, DFK Chrząstowice, 

OSP Chrząstowice oraz LZS Chrząstowice.                 

W trakcie festynu przeprowadzono sprzedaż cegie-

łek na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Chrząstowicach. Zbiórka wyniosła 1565zł i zo-

stanie spożytkowana na cele orkiestry. 
Anna Kurc 

 Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w 

którym kochane Mamy mają swoje święto. Jak co 

roku uczniowie ZSP nr 1 w Dańcu postanowili 

uczcić ten dzień w sposób uroczysty i wyjątkowy. 

Zaprosili swoje mamy i w pięknie udekorowanej 

sali- zarówno starsi jak i młodsi-zaprezentowali 

swój talent aktorski i recytatorski. Zadeklamowane 

wiersze i z serca wyśpiewane piosenki wywołały u 

mam łzy wzruszenia. Na zakończenie dzieci złoży-

ły swoim mamusiom życzenia, wręczyły własno-

ręcznie wykonane upominki i zaprosiły na słodki 

poczęstunek. Te krótkie, wspólnie spędzone, chwi-

le na długo pozostaną w pamięci mam, ich pociech 

oraz nauczycieli. 

ŚWIĘTO MAM W DAŃCU 

Duet Aneta i Norbert rozbawiał publiczność szlagierami. 

Danuta Kampa 

FORMACJA TANECZNA „HAŁAS” W CHRZĄSTOWICACH 
 Od grudnia 2011 do czerwca 2012 trwały w 

Klubie Samorządowym w Chrząstowicach zajęcia 

taneczne dla dzieci, które prowadziła Danuta Kam-

pa (mieszkanka Dańca) - założycielka, jedyny cho-

reograf i trener Formacji Tanecznej Hałas w Tarno-

wie Opolskim. W ten sposób, z inicjatywy mam z 

Chrząstowic, powstał nasz chrząstowicki Hałas. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, a uczestni-

czyło w nich 20 dzieci. Dzieciaki mają już za sobą 

kilka występów, m.in. w Chrząstowicach i Tarno-

wie Opolskim. Teraz mają wakacje, ale już od 

września rozpoczną dalszą pracę nad rozwijaniem 

swoich umiejętności taneczno - akrobatycznych. Z 

początkiem nowego roku szkolnego mają powstać 

dwie grupy taneczne: dzieci do lat 7 oraz dzieci w 

wieku 7-11. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do udziału w zajęciach. Więcej informacji 

uzyskać można dzwoniąc pod nr 604 95 52 23.  

Zależy nam, by również o naszej gminie mówiono 

podczas turniejów tanecznych organizowanych na 

terenie województwa. Tym bardziej więc zachęca-

my do udziału w zajęciach.  

Danuta Podborączyńska 
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 Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego jest aktem prawa miejscowego. Zawiera 

m.in. informacje o: 

 przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo 

jednorodzinne albo pod usługi), 

 liniach rozgraniczających ulice, drogach pu-

blicznych, 

 liniach zabudowy, 

 granicach terenów chronionych (np. strefy 

ochrony konserwatorskiej), 
zasadach i warunkach podziału terenów na działki 

budowlane. 
 MPZP zamieszczane są na w Biuletynie In-

formacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice 

www.chrzastowice.bip.net.pl, co daje wszystkim 

zainteresowanym możliwość  wglądu do informacji 

w nich zawartych. 

Według ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu 

do planu miejscowego oraz otrzymania tzw. wypi-

sów i wyrysów. Może to zrobić każdy, niezależnie 

od tego, czy jest właścicielem działki.  

Wypis to część opisowa planu, z którego 

możemy dowiedzieć się m.in. jakie jest dokładne 

przeznaczenie działki oraz jakie są zasady jej zago-

spodarowania. Natomiast wyrys jest to fragment 

rysunku planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wnioskowanego terenu, który należy czytać 

łącznie z tekstem planu. Za wyrys i wypis pobiera-

na jest opłata skarbowa. 

Gmina Chrząstowice w 94 % posiada miej-

scowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Planu nie posiada północna część wsi Dębska Kuź-

nia (do torów kolejowych). 

 Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach pu-

blicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie 

zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi prze-

pustami, należy do właścicieli lub użytkowników 

gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że 

oczyszczanie lub wymiana rur przepustu w celu 

zapewnienia drożności należy do właściciela pose-

sji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna 

wynosić 40 cm). 

 Utrzymanie drożności pod zjazdami z dróg 

powiatowych na drogi gminne należy do właściwe-

go terenowo urzędu gminy. 

 Rowy przydrożne są przeznaczone tylko         

i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych za 

pasa drogowego dlatego też przy drogach powiato-

wych są to rowy niejednokrotnie odparowujące. 

Zgodnie z art. 39 wyżej cyt. ustawy zabrania się 

odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, 

łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to za-

kaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania 

zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby podłą-

czania się do rowów przydrożnych są działaniami 

bezprawnymi.  

 Do odprowadzania nadmiaru wód opado-

wych i gruntowych z posesji służą urządzenia me-

lioracyjne, które należy wykonać własnym stara-

niem i na własny koszt we współpracy z urzędem 

gminy. 

 Na wykorzystanie rowu przydrożnego do ce-

lów melioracyjnych wymagane jest zezwolenie za-

rządcy drogi, w którym określone zostają warunki 

późniejszej konserwacji i przebudowy tych urzą-

dzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych 

nie należy do zarządcy drogi publicznej. 

 Utrzymanie drożności rowów pełniących 

funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami 

pod drogą należy do zarządcy drogi powiatowej. 

Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzyma-

nia urządzeń melioracji wodnych przebiegających 

rowem przydrożnym. 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości             

i porządku w gminach do obowiązku właścicieli 

nieruchomości należy utrzymanie czystości i po-

rządku na chodnikach położonych przy nierucho-

mości. Właściciel nieruchomości nie jest obowią-

zany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest do-

puszczony płatny postój i parkowanie pojazdów 

samochodowych. 

 Wszystkich mieszkańców prosi się o dokona-

nie przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje 

działki. W przypadku nie wywiązania się właści-

cieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania 

zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego 

spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym 

powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą roz-

bierane przez służby drogowe, a kosztami robót 

obciążony zostanie właściciel lub użytkownik 

działki, do której zjazd jest wykonany. 

Agnieszka Sawlik 

INRORMACJE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

Jacek Dziatkiewicz 
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PROJEKT UE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie zdro-

wia psychicznego, szukaj jej w następujących miej-

scach: 

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień w 

Chrząstowicach, Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 

budynek Urzędu Gminy pok. 7, ogólnodostępny 

psycholog (tel. 691-855-583) oraz specjalista tera-

pii uzależnień (tel. 604-580-514) NZOZ Pana-

ceum, Chrząstowice ul. Polna 2b, tel. 775506808, 

lekarz rodzinny 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsy-

chiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu, Opole ul. 

Wodociągowa 4, tel. do rejestracji 775414221 lub 

222, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Elik-

sir w Ozimku, Ozimek ul. Częstochowska 31 

(budynek szpitala św. Rocha w Ozimku), tel. 7746-

51051, specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, 

lekarz psychiatra 

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyj-

ny dla Osób Uzależnionych Stowarzyszenie 

„Monar” w Zbicku, Zbicko ul. Leśna 2, tel. 77-

4027590, psycholog, lekarz psychiatra 

 Jeśli konieczna jest pomoc w zakresie opieki 

społecznej lub domowej, zgłoś się do następują-

cych jednostek: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, 

Chrząstowice ul. Dworcowa 38, tel. 774219220 

Stacja Opieki Caritas w Dębiu, Dębie ul. Wiejska 

4, tel. 774219844 
* Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XIV.98.2012 z dnia 

23 maja 2012r. został przyjęty Gminny Program Promocji 

Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015. Wśród zobowią-

zań zawartych w Programie znajduje się przygotowanie aktu-

alizowanego corocznie przewodnika informującego o dostęp-

nych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012* 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

Nazwa i numer Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia  i 

kompetencji  

w regionach. 

Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edu-

kacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-

nych świadczonych w systemie oświaty. 

Numer i nazwa Poddziałania: Wyrównywanie szans eduka-

cyjnych uczniów z grup           

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług. 

Numer projektu: POKL.09.01.02-16-052/11 

Tytuł projektu: Radosna szkoła podstawowa  

w klasach I-III 

 Od 2 stycznia br. we wszystkich szkołach 

podstawowych z terenu gminy Chrząstowice reali-

zowany jest projekt pn. „Radosna szkoła podstawo-

wa w klasach I-III‖. Do czerwca br. zostały zreali-

zowane: dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrów-

nawcze takie jak: czytanie ze zrozumieniem, róż-

ne techniki czytania, wykorzystywanie w praktyce 

oraz formułowanie wypowiedzi pisemnej,  wyrów-

nanie szans z j. angielskiego lub j. niemieckiego, 

poruszanie się w przestrzeni i środowisku, koordy-

nacja ruchowa, podnoszenie kondycji fizycznej i 

zapobieganie wad postawy, wyrównanie szans 

przez matematykę, wspieranie logicznego myśle-

nia; doradztwo i opieka pedagogiczno-

psychologiczna z zakresu: pomocy logopedycz-

nej, terapii pedagogiczno – psychologicznej oraz 

zajęcia socjoterapeutyczne; dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne takie jak: spotkania z 

j. angielskim w życiu codziennym, ICT- uczymy 

się, komunikujemy się, dokumentujemy wytwory 

naszych prac, logiczne gry matematyczne, poznaje-

my środowisko i jego mechanizmy. 

 W ramach projektu zostały zakupione pomo-

ce dydaktyczne oraz wyposażenie w każdej szkole 

kącika „Radosna szkoła‖ o wartości 2.500 zł dla 

każdej jednostki. Zostały również zakupione mate-

riały wspomagające prowadzone zajęcia w kwocie 

600 zł dla każdej szkoły. 

 W czerwcu uczniowie klas I-III uczestniczyli 

w wyjazdach, w ramach których zrealizowane zo-

stały zajęcia pn. „Poznajemy nowe zawody‖. 

 W miesiącach letnich uczniowie nie realizują 

projektu. Kolejne zajęcia w ramach projektu pn. 

Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III będą 

realizowane od września do grudnia 2012 roku. 

Elżbieta Kaliszan, Kierownik Projektu 
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ARTYŚCI Z ZSP NR 1 W DAŃCU 

Ciekawy prezent dzieciom z Niwek zrobili rodzice 

wraz z radą sołecką. Z okazji Dnia Dziecka, 10 czerwca 

br., zorganizowali 

wspólną wyciecz-

kę do Adrspach w 

Czechach. Zwie-

dzili skalne mia-

steczko a na za-

kończenie wspól-

nie urządzili so-

bie wspólny pik-

nik na polanie.   

 

PREZENT DLA DZIECI Z NIWEK 

 5 czerwca br. uczniowie ZSP Nr 1 w Dańcu wzięli 

udział w VII Festiwalu Muzycznym „Mikrofon i Ty‖. 

Jego celem było rozbudzenie zainteresowań muzycz-

nych dzieci i młodzieży oraz popularyzacja polskiej pio-

senki. Uczniowie z Dańca startowali w czterech konku-

rencjach, zajmując punktowane miejsca: I miejsce Sara 

Lysek z kl. II wykonując pieśń „Dalej, dalej‖, II - Stefa-

nia Bannert z kl. VI zaśpiewała „Małgośkę‖, III - zespół 

„Dańcaniki: Wiktoria Jaksy, Ania Zawalich, Marta Bon-

czek, Stefania Bannert, Dominika Patoła i Monika Si-

mon, za piosenkę „Chodź pomaluj mój świat‖. Chłopcy 

w składzie: Marek Waletzko, Mateusz Majnuś, Łukasz 

Mazur, Denis Stotko i Grzegorz Stanowski zostali         

wyróżnieni za wykonanie piosenki „Biały Miś‖.  

Teresa Pasoń 

 Dni od  28 maja - 2 czerwca br. uczniowie 

ZSP Nr 1 w Dańcu spędzili nad Bałtykiem.               

W wycieczce brali udział uczniowie klas IV - VI. 

Program wycieczki był bardzo urozmaicony, 

oprócz pobytu na plaży i rozkoszowaniem się wi-

dokiem morza, program obfitował w takie atrakcje 

jak: wyjazd do Świnoujścia i przeprawa promem, 

rejs statkiem po porcie, wycieczka do rezerwatu 

żubrów i wejście na wzgórze Gosań. W Między -

zdrojach zwiedzaliśmy Muzeum Figur Woskowych 

i spacerowaliśmy po molo, a idąc aleją gwiazd, 

szukaliśmy nazwisk osób znanych ze świata filmu. 

W Międzyzdrojach bardzo atrakcyjnie spędziliśmy 

ostatni dzień naszego pobytu nad morzem. Z okazji 

Dnia Dziecka w tamtejszym amfiteatrze zorganizo-

wano imprezę podczas, której wszystkie dzieci 

wspaniale się bawiły. Wszystkie atrakcje były dar-

mowe. Można było dowoli zajadać się lodami, pop-

cornem watą cukrową, pizzą,  gotowaną kukury-

dzą. Były też darmowe makijaże i tatuaże, dmucha-

na zjeżdżalnia. Dzieci uczestniczyły także w różne-

go rodzaju konkurencjach sportowych, w których 

zdobyły wiele nagród. Główna nagroda tej imprezy 

- tablet - marzenie wielu dzieci i nastolatków - zo-

stała wygrana przez uczestnika naszej wycieczki i 

pojechała z nami do Dańca. 

WYCIECZKA NAD MORZE - MIĘDZYZDROJE 2012 

Sylwia Ilnicka 

Ewa Lysek 
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Irena Gondro 

Dzieci klas I - III w Dębiu realizują projekt 

„Radosna szkoła podstawowa‖. Na dodatkowych, 

edukacyjnych zajęciach, chętni uczniowie spotyka-

ją się podczas gier i zabaw, przy pieczeniu ciastek, 

przy grillu i na dyskotece. Sprzedają, kupują ciasto 

oraz napoje. Uczniowie mają możliwość w sposób 

bardzo naturalny wykorzystać wcześniej poznane 

oraz nowe słownictwo, wyrażenia i zwroty w języ-

ku niemieckim. Każdy, na miarę swoich możliwo-

ści, wykorzystuje swoje językowe umiejętności         

i zdolności: śpiewem, recytacją, tańcem oraz spon-

tanicznymi dialogami. Na dyskotekę zostali zapro-

szeni starsi koledzy i koleżanki z klas IV – VI.       

W sobotę, 9 czerwca spotkanie przy grillu miało 

miejsce w klubie w Dąbrowicach. Zaproszone zo-

stały dwie praktykantki z Niemiec: Sarah oraz Lisa.  

Praktykantki prowadziły konkursy metodą „Stacji‖: 

Ratereime; Alphabet aus Gegenständen; Buchsta-

bensuche; Merkfähigkeitstest oraz Wasserbomben. 

Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni. 

 Dziękuję Pani Katarzynie Bannert za pomoc 

w zorganizowaniu spotkania oraz Panu Mateuszo-

wi Walecko za udostępnienie klubu wiejskiego        

w Dąbrowicach. 

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM W ŻYCIU CODZIENNYM 

Z okazji Dnia Matki, 27 maja w świetlicy wiejskiej 

w Lędzinach spotkały się mamy aby wspólnie uczcić ten 

wyjątkowy dzień. Dzieci wspólnie z Magdą Gawrecką, któ-

ra w świetlicy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, 

przygotowały program artystyczny, a czas przy kawie i 

ciastku umilała również muzyka Adama Lubiewskiego na 

akordeonie oraz 

wspólny śpiew.  

Z kolei 2 czerwca 

świętowały w Lę-

dzinach dzieci. 

Również dla nich 

przygotowano moc atrakcji i słodyczy. Konkursy i wybieranie 

nagród wzbudziły najwięcej emocji. 

Spotkania zorganizowała sołtys Lędzin, Irena Gondro, Rada So-

łecka oraz Koło DFK. 

 ŚWIĘTO MAM I DZIECI W LĘDZINACH 

Maria Kanz 

NOWY OPIEKUN IZBY MUZEALNEJ W DAŃCU 
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania        

Regionalnej Izby Śląskiej im. Konrada Mientusa       

w Dańcu. Od maja nowym opiekunem Izby jest 

pani Monika Kołodziej, nauczycielka historii, pa-

sjonat regionalizmu. Zwiedzanie odbywać się bę-

dzie na tych samych zasadach jak za życia śp. Kon-

rada Mientusa, czyli po wcześniejszym telefonicz-

nym kontakcie z opiekunem Izby. Wszystkich chęt-

nych prosimy o kontakt telefoniczny z p. Moniką 

Kołodziej tel. 607-877-994 
Agnieszka Król 
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 W CHRZĄSTOWICACH STANĘŁA ALTANKA GRILLOWA 

Anna  Kurc 

 Instruktorzy grupy Nordic Walking Suchy 

Bór, Bożena i Waldemar Pogrzebowie, uczestni-

czyli 27 maja w Międzynarodowym Spotkaniu Ori-

ginal Nordic Walking, które odbyło się 27 maja w 

Warszawie. Na trzydniowe spotkanie składały się  

szkolenia dla instruktorów nordic walking, pozwa-

lające zdobyć uprawnienia międzynarodowe ONW 

TRAINER (Silver). Szkolenia poprowadził twórca 

Original Nordic Walking – Marko Kantaneva oraz 

Mariola Będkowska – jedyny w Polsce trener nor-

dic walking z międzynarodowym tytułem ONW 

COACH (Gold). Uczestnicy grupy NW Suchy Bór 

mają niesamowite szczęście, że uprawiają nordic 

walking pod okiem takich profesjonalnych instruk-

torów. 

 Od początku maja br. trwała w 

Chrząstowicach budowa altanki grillowej. 

W ramach projektu IdA - „Integracja po-

przez wymianę‖, pod kierunkiem p. 

Krzysztofa Kowalczyka, właściciela zakła-

du stolarskiego, wybudowała ją młodzież z 

Niemiec. Altanka stanęła obok budynku 

LZS Chrząstowice, przy boisku. 16 maja 

br. zakończył się pierwszy etap projektu. 

W uroczystym otwarciu altanki połączonej 

z wspólnym grillowaniem uczestniczyła 

Wójt gminy Chrząstowice - Helena Rogac-

ka, Zastępca wójta - Florian Ciecior oraz 

przedstawiciele Referatu Oświaty, Kultury, 

Sportu i Promocji - Elżbieta Kaliszan i 

Barbara Gawrecka.  

Więcej zdjęć na www.nordicwalking.opole.pl 

PRZEDSTAWICIELE NW SUCHY BÓR  

NA SEMINARIUM ORIGINAL NORDIC WALKING W WARSZAWIE 

Bożena i Waldemar Pogrzebowie 

WYŚPIEWAŁY SOBIE PIERWSZE MIEJSCA 

 W sobotę, 9 czerwca br., uczennice ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuź-

ni po raz drugi wzięły udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-

dzieżowej „Do-Re-Mi‖ w 

Ozimku. Występ wokalistek 

zakończył się ogromnym suk-

cesem. Paulina Bannert zdo-

była pierwsze miejsce w ka-

tegorii szkół gimnazjalnych, 

natomiast Daria Mateja otrzy-

mała wyróżnienie w kategorii 

szkół podstawowych. Dodam, 

że przewodniczącą jury była sama Elżbieta Zapendowska – znana 

specjalistka od emisji głosu.  
Karolina Dąbrowska-Lisiecka  Paulina Bannert 

Daria Mateja 
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MAJÓWKA POD GOŁYM NIEBEM 

„APETYT NA ZDROWIE W CHRZĄSTOWICKIM PRZEDSZKOLU” 

Chwalcie łąki umajone...  piękne pieśni kościelne od wielu lat niosą się w majowe wieczory po po-

lach, łąkach i okolicznych lasach. Mieszkanki Niwek, kultywując starą niwecką tradycję spotykały się w 

każdy majowy wieczór pod zabytkowym krzyżem i śpiewają pieśni ku czci Maryi. Piękny to obyczaj. Te-

goroczne majówki zakończyło wspólne ognisko. 

Współczesny świat stawia na ludzi                 

wykształconych, kierujących się w swoich działa-

niach emocjonalną inteligencją, posiadających spo-

łeczne kompetencje, praktyczne umiejętności oraz 

ogólną wiedzę. To bardzo długa lista wymagań, 

którym trzeba sprostać. Każdy rok spędzony w 

przedszkolu stwarza olbrzymie możliwości w roz-

woju ruchowym, emocjonalno-społecznym i po-

znawczym, mierzone zdobytymi umiejętnościami i 

doświadczeniami. Kładąc nacisk na wielokierunko-

wy rozwój dziecka, nie można jednak zapomnieć, 

że każdy etap edukacyjny ma swoje priorytety, a 

mianowicie: zdrowie.  

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, 

który kształtuje jego przyszłe postawy i zachowa-

nia związane m.in. ze zdrowym stylem życia, do 

którego zaliczamy ruch, zwłaszcza na świeżym po-

wietrzu, picie wody bez ograniczeń oraz zmiana 

nawyków żywieniowych (o których już pisałam w 

poprzednim numerze). Do tej konwencji nawiązy-

wał drugi już festyn rodzinny pod hasłem: "Nasza 

rodzina zdrowo się trzyma", zorganizowany 27 ma-

ja br. w ogrodzie przedszkolnym, gdzie dominował 

właśnie ruch na świeżym powietrzu całych poko-

leń. Nową i jak się okazało atrakcyjną formą był 

wyścig kolarski dla kobiet i mężczyzn, który przy-

sporzył wiele emocji zakończonych wręczeniem 

medali, dyplomów i nagród. 

Promowanie zdrowia to początek świado-

mych i aktywnych naszych działań, bowiem chce-

my pójść dalej. Dlatego też rodzice i Rada Pedago-

giczna podjęła decyzję, iż w roku szkolnym 2012-

2013 Przedszkole w Chrząstowicach przystąpi do 

realizacji programu innowacyjnego pn. 

"Wychowanie przez gotowanie". Zgodnie z proce-

durą opracowany i zaopiniowany program został 

zgłoszony i zarejestrowany w Opolskim Kurato-

rium Oświaty w czerwcu br. Nie ukrywam, że pro-

jekt wymaga dużego zaangażowania zarówno ze 

strony kuchni, jak również nauczycieli i personelu 

pomocniczego, a także rodziców. Udział w tym 

przedsięwzięciu przypomniał nam o tym, że wszy-

scy w równym stopniu odpowiadamy za zdrowie i 

życie dziecka oraz umocnił w nas przekonanie, że 

to co zrobimy teraz zaowocuje w przyszłości. 

 

Danuta Pawliszyn 

Wyścig kolarski w kategorii mężczyzn. 

Helena Staniszewska 
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„ODNOWA WSI SZANSĄ DLA OPOLSKIEJ MŁODZIEŻY” 
 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

ramach obchodów XV-lecia Opolskiego Programu 

Odnowy Wsi ogłasza konkurs na organizację 

przedsięwzięć promujących odnowę wsi oraz ak-

tywnie włączających dzieci i młodzież. W konkur-

sie preferowane są przedsięwzięcia prezentujące 

dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i tradycyjne 

opolskiej wsi. Nagrodzonych zostanie 20 projek-

tów ocenionych przez Komisję Konkursową. Lau-

reaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2 

000 zł.  Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać 

Stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialne-

go lub inne organizacje pozarządowe, prowadzące 

działalność statutową w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich i odnowy wsi. Do Konkursu mogą zostać 

zgłoszone przedsięwzięcia organizowane w okresie 

od 1 maja do 31 sierpnia 2012 r. Termin nadsyłania 

zgłoszeń - do dnia 15 września 2012 r. Regulamin     

i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znaj-

dują się na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce 

„Komunikaty‖. Serdecznie zapraszamy do udziału 

w konkursie. W Urzędzie Gminy Chrząstowice 

osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest p. Anna 

Kurc, pok. 3, tel. 77 4219-456, e-mail: 

ug@chrzastowice.pl. Zachęcamy do zgłaszania      

realizowanych przedsięwzięć. 

NASI JUBILACI 
 W maju i czerwcu 2012 roku jubileusze urodzin obchodziły:  p. Emilia Ko-

pyto z Chrząstowic—98 lat oraz p. Marta Król z Dańca—90 lat.  

 Jubileusze 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Państwo Teresa i 

Konrad Sygula, Państwo Gertruda i Joachim Wiora, Państwo Rita i Herbert 

Ligendza, Państwo Gertruda i Ginter Czech – wszyscy z Dębskiej Kuźni oraz 

Państwo Elżbieta i Józef Nowak z Dębia. 

 Spotkanie par małżeńskich odbędzie się tradycyjnie pod koniec roku 2012, 

aby mogły w nim uczestniczyć wszystkie pary, które obchodzą jubileusz 50 – 

lecia pożycia małżeńskiego w roku 2012. 

 Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pomyślności, pogody ducha i samych słonecznych dni. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE W NASZYCH BIBLIOTEKACH 
Filia w Dańcu - Literatura dla pań: Grochola 

„Trzepot skrzydeł”, Kendrick „W pałacu szejka”, 

Morgan „Brylant pod choinkę”, Collins „Żony 

Hollywoodu”, Kosmowska „Teren prywatny” i 

wiele innych. 

Filia dla dzieci i młodzieży w Suchym Borze – 

literatura dziecięca: Seria książeczek o „Małym Mi-

siu” oraz  „Wilhelmina i aksamitny nosek”,” Lille-

bi znajduje przyjaciela” . 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach 

Literatura dziecięco – młodzieżowa: „Przygody 

kota Garfielda‖, Collins S. ”Igrzyska śmierci, 

Korgma J. „Szkola dla snobów” 

Literatura dla dorosłych: Gerritsen T. „Sobowtór‖, 

Ulatowska M. „ Przypadki pani Eustaszyny”, Dirie 

Waris „Czarna kobieta, biały kraj”, Rostkowska 

B. „Trzy Rozalie i Ewa”, Polakowska T. „Karaoke 

dla damy z pieskiem”, Wiśniewski J. „Na fejsie z 

moim synem‖, ilustrowane kompendium wiedzy o 

historii, gospodarce, kulturze i administracji Polski 

„Polska samorządna”. 

 Serdecznie zapraszamy do korzystania                

z usług naszych bibliotek. 
Agnieszka Król 

Małgorzata Karasiewicz - Wysińska  
P. Marta Król z Dańca 

 

Serdeczne podziękowania Pani Wójt, Radzie Gminy, Pracownikom Urzędu Gminy Chrząstowice, 

Pani Dyrektor i pracownikom ZSP nr 3 

 oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola w Dębskiej Kuźni 

za okazane współczucie i udział w pogrzebie mojej matki 

śp. Gertrudy Pasoń 
składa 

Alicja Malińska 

http://www.odnowawsi.eu
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GEODETA UPRAWNIONY  

 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 

 

Sławomir Nowak, 

Ul. Ozimska 20A 46-053 Chrząstowice 

Tel.  663 729 139 

 

USŁUGI GEODEZYJNE: 

Podziały nieruchomości. 

Wznowienia granic i rozgraniczenia. 

Mapy do celów projektowych. 

Wytyczenia i pomiary powykonawcze  budynków, 

 budowli, sieci uzbrojenia terenu. 

Geodezyjna dokumentacja do zmiany sposobu  

użytkowania gruntów. 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI: 

Do zabezpieczenia kredytu. 

Do obliczenia podatku od spadków i darowizn. 

Do ustalenia ceny wywoławczej do przetargów. 

Do aktualizacji opłat z tytułu  

wieczystego użytkowania gruntu. 

BIURO RACHUNKOWE   

 

Jolanta Niemczyk    

ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia 

tel. 77/421-92-92,  

tel. kom. 721-571-021 

 

Oferuję kompleksową usługę rachun-

kowo- księgowo-kadrową: 

-  prowadzenie ksiąg przychodów                             

i rozchodów 

-  prowadzenie ksiąg handlowych 

-  prowadzenie ewidencji – rejestrów 

dla celów VAT 

-  sporządzanie deklaracji podatkowych 

i sprawozdań statystycznych 

-  sporządzenie listy wynagrodzeń             

i dokumentacji ZUS 

-  rozliczenie rocznych deklaracji, VZM 

 

       KRYSBRUK 

 

KRYSTIAN  KULIK   

 

DANIEC, ul. DĘBSKA 6 

 

tel. 601490862, 774218227  

 

 

- Układanie kostki brukowej 

- Układanie kostki granitowej 

- Drobne roboty murarskie 
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MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNEMOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE  

Anna RychlikowskaAnna Rychlikowska  
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim DomuProfesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu 

 Zabiegi  pielęgnacyjne twarzy 

 Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne 

 Henna i regulacja brwi              ZAINWESTUJ W SIEBIE! 

 Depilacja ciepłym woskiem                                                

 Pedicure, manicure                                                                          Zapraszam 
 Manicure hybrydowy 

 Makijaż: dzienny, okazjonalny                                                   tel. 506 528 595 

 Paznokcie żelowe 

 

PROTEZY 
- naprawa 

- czyszczenie 
- inne usługi protetyczne 

 

NOWO OTWARTY  
PUNKT PROTETYCZNY 

 

ZAPRASZAMY 

 
Suchy Bór, ul. Szkolna 3 

(naprzeciw szkoły) 
telefon   514 395 907 

 
Istnieje możliwość dojazdu do 

klienta  

 

  

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

tel. 77 421-96-67 

tel. kom. 793 474 584 

 

Poniedziałek-piątek 8.30-16.00 

Sobota 8.30-13.00 

 

Oferujemy szeroki asortyment     

elementów śrubowych,  

narzędzi rolniczych  

i ogrodniczych oraz nasion 

Rabat dla firm!!! 

 

ZAPRASZAMY 
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Sklep Wielobranżowy „Bienias” 
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz 

Daniec, ul. Utracka 7 

tel. 77 421 94 98, kom. 608 222 389 

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00, sobota 7.00 - 13.30 

Oferujemy: 

 farby, tapety, kleje 

 płyty kartonowo - gipsowe 

 styropiany i wełny mineralne 

 silikony i pianki montażowe 

 cement i wapno 

 listwy przypodłogowe 

 hydraulikę, ceramikę sanitarną 

 narzędzia budowlane i ogrodnicze 

 artykuły elektryczne 

 mieszalniki do farb i tynków KABE 

        

    

             Wynajem rusztowań, stempli budowlanych i koparek 

 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

TAŃCOMANIA 
tel. kom. 695-607-393 

tancomania@wp.pl 
 

  ► kursy tańca towarzyskiego  

       dla młodzieży i dorosłych 

 ►   zajęcia taneczne z elementami 

 jazzu, hip hopu, baletu dla 

 młodzieży i dorosłych 

  ► salsa solo dla pań  

 ►   pierwszy taniec weselny  

     – choreografia, dobór muzyki 
 

Zajęcia odbywają się  

w Klubie Samorządowym  

w Chrząstowicach 

 

Biuro Rachunkowe  

Agnieszka Karasiewicz 

Falmirowice, ul. Wiejska 63 

tel. kom. 603 47 37 98 
 

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa                

małych i średnich firm: 

 

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów         

i rozchodów 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 

- prowadzenie ewidencji                                   

dla potrzeb podatku VAT 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych      

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS 

- sporządzanie rocznych                                   

sprawozdań  finansowych 

- sporządzanie rozliczeń rocznych 

mailto:tancomania@wp.pl
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ZAJĘCIA GMINASTYCZNE W CHRZĄSTOWICACH 

KLUB FITNESS, UL. OLIMPIJCZYKÓW 18 
- oferta dla wszystkich niezależnie od płci i wieku 

- zróżnicowany stopień trudności: grupy dla początkujących, średnio- i mocno zaawansowanych 

- zajęcia rano (9.00-10.00), po południu i wieczorem (17.30-21.00) 

- przystępna cena – 70 zł za 8 zajęć, dla nowych klientów pierwsza godzina gratis 

- różnorodne ćwiczenia – wzmacniające, rzeźbiące i rozciągające 

Zadzwoń pod nr 607035741 i przyjdź na zajęcia! 
Regularne ćwiczenia są najpiękniejszą formą profilaktyki zdrowotnej, są znakomite dla zdrowia fizycznego, jak 

i psychicznego program fitness pozwoli uzyskać nie tylko smukłą sylwetkę ale również dobre samopoczucie. 

Program zajęć obejmuje wszystkie części ciała (ręce i ramiona), dolne (biodra, pośladki, nogi), brzuch oraz ple-

cy. Efekty są widoczne już po 10 zajęciach. Bez względu na stopień sprawności fizycznej, kondycję zdrowotną i 

wiek możesz przyjść na zajęcia i wybrać odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń” 

„Nic nie jest lepiej nagradzane niż troska o własne ciało” 
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WYDAWCA: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, 4219 696, fax. 4219 666, e-mail; ug@chrzastowice.pl, 

http://www.chrzastowice.pl               
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