
 

 

Gazeta samorządowa Gminy Chrząstowice 
 

INFORMATOR  
GMINY CHRZĄSTOWICE 

 
Chrząstowice | Daniec | Dąbrowice | Dębie | Dębska Kuźnia | Falmirowice | Lędziny | Niwki | Suchy Bór  

Egzemplarz bezpłatny ISSN 1730 - 6620 Nr 2/2020      

W numerze: 
 Inwestycje w gminie 
 Gmina w czasie pandemii 
 Gospodarka odpadami 
 Marszałkowska Inicjatywa 

Obywatelska 
 Powszechny Spis Rolny 
 Nabór do wojska 
 Wieści ze szkół i przedszkoli 
 Komunikaty i ogłoszenia 

Remonty i inwestycje, str. 6-8, 27-28 

Beier Park w Dębskiej Kuźni otwarty, str.2 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

kwiecień-maj-czerwiec 
- 2 - 

BEIER PARK W DĘBSKIEJ KUŹNI—POWRÓT DO NATURY 

 6 czerwca 2020 r. został poświęcony                    
i udostępniony dla mieszkańców i turystów „Beier 
Park” w Dębskiej Kuźni. Wszelkie obostrzenia wpro-
wadzone w związku z pandemią, spowodowały że była 
to uroczystość kameralna, a miała być wielka „pompa”. 
 Na prawie czterdziestoarowej powierzchni         
nieużytków porośniętej samosiejką, która przez 70 lat 
zakryła wszystko, co nagromadzono przez prawie pół 
wieku, został utworzony park. 
 Człowiek jest zdolny tworzyć i niszczyć, ta         
epoka niszczenia powinna mieć wreszcie kres. Grupa 
zapaleńców i społeczników wraz z Heinrichem             
Nyoltem, który był głównym fundatorem niezbędnych 
narzędzi, sprzętu, przed rokiem rozpoczęła sprzątać 
wyrobisko, a właściwie śmietnisko po cegielni              
w Dębskiej Kuźni, przylegające do placu kościelnego. 
Nie spodziewali się że będzie to bardzo pracochłonna                  
i kosztowna inwestycja. 
 Jednak udało się! Teraz spoglądamy na wodę 
regularnie płynącą w kierunku tamy i dalej do rzeki 
Ptaszkówki. Wybudowano mostki, alejki spacerowe,             
w czasie zmierzchu oświetlone, osadzono ławki i stoły 
– doskonałe do odpoczynku. Dla ptaków pan Jan            
Mateja wykonał budki lęgowe. Kaczki mają swoje go-
spodarstwo na wodzie „Entenhaus”. Wszystko zostało 
dobrze zaprojektowane, roślinność w znacznej części 
została opisana na tabliczkach. Za rok zaowocują 
pierwsze krzewy owocowe i zakwitną  po raz pierwszy 
niektóre krzewy ozdobne, drzewa i kwiaty. 

 Panie Anna Fink i Maria Gierok posadziły kwia-
ty i ciągle jeszcze sadzą nowe rośliny. Każdy może 
dziś przyczynić się do upiększania tego 
„przyrodniczego królestwa”. Gospodarzem parku jest 
Pan Brunon Fink, miłośnik przyrody, przyjaciel dzieci      
i stróż naszej śląskiej tradycji. Wiele osób przyczyniło 

się do obecnego wyglądu tego miejsca. Przez cały rok, 
nawet w zimie, każdą wolną chwilę spędzili przy            
pracach ziemnych: Brunon Fink, Heinrich Nyolt, Hu-
bert Mateja, Horst Skowronek, Stanisław Kiel oraz Jan 
Morcinek. Przy tej okazji został również odnowiony 
Dom Parafialny do, którego balustradę wykonał pan 
Leon Bul. Pan Józef Sobek z wiekowego pnia lipy  
wykonał podstawę pod napis „Dom Parafialny”.  

 Mszę świętą w intencji Christiana Beier,          
darczyńcy ziemi, na której znajduje się park, odprawił 
w języku niemieckim ks. proboszcz Marcin Kulisz, 
który też poświęcił to miejsce. Całej uroczystości towa-
rzyszyła orkiestra dęta ze Szczedrzyka, oraz duet Aneta 
i Norbert, który umilił czas wszystkim przybyłym 
mieszkańcom i gościom. Nie zabrakło urodzinowego 
tortu,  śląskiego kołocza, grilla i napojów. Pogoda            
i nastrój były wymarzone. To nieliczne w naszej gmi-
nie takie miejsce, gdzie prawo natury otrzymało na 
nowo szansę jako najważniejsze, a ludzie otrzymali 
szansę podziwiania jego piękna, które otacza nas na-
prawdę, a nie wirtualnie, online. Zapraszam do naszego 
parku, bo stąd tylko mały krok aby odnaleźć Boga. 

Maria Kwiecińska 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Chrząstowice, 
informuję, że aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo klientom, jak również pracownikom Urzędu 
Gminy Chrząstowice, od 29.06.2020 r. wprowadzono następujące zasady przyjmowania klientów: 
1. Podczas obecności w urzędzie pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci                 
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości 2 m od innych przeby-
wających w nim osób oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk. 
2. Kasa znajduje się z tyłu budynku i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.: 

Poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30  do 15:30 
środa od 7:30 do 15:30     

    z przerwą od 13:00 do 14:00 
piątek od 7:30 do 13:00. 

Rekomendujemy dokonywanie wpłat kartą lub przelewem bankowym. 
3. Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego  
i koniecznego minimum. W sprawach niewymagających natychmiastowego załatwienia i osobistej             
wizyty w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny z poszczególnymi pracownikami (wykaz telefonów 
znajduje się na www.chrzastowice.pl w zakładce „Urząd” – „Referaty i samodzielne stanowiska” lub             
mailowy: ug@chrzastowice.pl 
4. Proszę i zachęcam do poprzedzającego osobistą wizytę w urzędzie kontaktu telefonicznego z pracowni-
kiem referatu, w którym załatwiają Państwo sprawę. Usprawni to obsługę, a jednocześnie pozwoli na          
zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.  
W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu Gminy Chrząstowice proszę                    
o wyrozumiałość. 
Wszystkie informacje na temat bieżącej sytuacji można śledzić na stronach Ministerstwa Zdrowia 
www.gov.pl/web/zdrowie oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl/) 
O wszystkich zmianach informujemy na bieżąco na www.chrzastowice.pl oraz naszym  profilu na 
facebooku: www.facebook.com/gminachrzastowice. Zachęcamy także do zapisania się do naszego 
newslettera, wówczas powiadomienia o najnowszych informacjach zamieszczanych na naszej          
stronie internetowej otrzymywać będą Państwo na maila.  
 

Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ  
ZAŁATWIAJĄC SPRAWĘ W URZĘDZIE? 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, PLACÓW  
REKREACYJNYCH ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 

Drodzy mieszkańcy i goście korzystający z dostęp-
nych na terenie gminy Chrząstowice miejsc rekrea-
cji, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem            
zarażenia koronawirusem prosimy o  stosowanie  
zasad bezpieczeństwa: 

 zachowaj 2 metry dystansu od innych osób, jeśli 
nie sposób go zachować, zasłoń usta i nos np. przy 
pomocy maseczki; zaleca się stosowanie rękawiczek; 

 noś ze sobą płyn do dezynfekcji, dezynfekuj ręce 
przed wejściem na dany teren i po jego opuszczeniu; 

 jeśli na placu zabaw/placu rekreacyjnym/siłowni 
jest zbyt tłoczno, poszukaj innego miejsca do             
zabawy/rekreacji/ćwiczeń; 

 podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak                        
najszybciej wyrzuć do kosza; 

 jeśli z terenu korzysta osoba niepełnoletnia za nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz 
dezynfekcję odpowiada rodzic/opiekun; 

 stosuj się do zaleceń obowiązujących w przestrzeni publicznej w czasie epidemii oraz przestrzegaj 
zasad. 

http://www.chrzastowice.pl
mailto:ug@chrzastowice.pl
http://www.gov.pl/web/zdrowie
http://www.gis.gov.pl/
http://www.chrzastowice.pl
http://www.facebook.com/gminachrzastowice
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 Od  1 lipca 2020 r. zmienia się system         
segregacji odpadów na terenie Gminy Chrząstowi-
ce. Znowelizowana ustawa wprowadziła obowią-
zek selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. 
Co to oznacza w praktyce? Wszyscy, którzy nie 
posiadają przydomowego kompostownika, otrzy-
mali brązowy pojemnik 120 l na bioodpady.            
Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości otrzy-
mywać będzie niebieski worek 120 l na papier. 
Worki dostarczy firma wywozowa i za każdym 
razem, kiedy odbierze zapełniony worek,             
w zamian zostawi nowy. Nie będzie możliwości 
gromadzenia papieru i tektury w pojemniku             
żółtym - jak to teraz ma miejsce. 
Wprowadzenie powyższych zmian prowadzi do 
zwiększenia ilości tras przejazdu śmieciarek.          
Ponadto drastyczny wzrost opłat za składowanie 
odpadów na składowisku, wzrost kosztów zago-
spodarowania wyselekcjonowanych frakcji odpa-
dów oraz ustawowy wzrost minimalnych wyna-
grodzeń pracowników wpłynął na wzrost kosztów 
utrzymania systemu, a tym samym doprowadził 
do konieczności podwyższenia stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami. Do obsługi w zakresie 
odbioru odpadów wyłoniono w wyniku przetargu 
nieograniczonego firmę Remondis Opole, która 
będzie na terenie naszej gminy kontynuować za-
kres świadczonych usług. Trzeba jednak nadmie-
nić, że przedłożona oferta warunków zamówienia 
wzrosła o 81% w stosunku do obecnie obowiązu-
jących stawek. Koszt zadania wynosi ponad 2 mln 
zł za rok obsługi systemu odpadowego.  
W związku z powyższym od 1 lipca obowiązują 
następujące stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi: 
 27,00 zł od osoby zamieszkującej nieru-

chomość, na której prowadzona jest selek-
tywna zbiórka odpadów. W przypadku nie-
prowadzenia obowiązkowej segregacji 
stawka wynosi 54,00 zł; 

 25,00 zł w przypadku osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość zabudowaną budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym i kom-
postującej bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomo-

wym; 
 23,00 zł od szóstej i każdej następnej  

osoby zamieszkującej daną nieruchomość          
i prowadzącej selektywną zbiórkę.  

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy 
również stawki opłat za pojemniki o określonej 
pojemności, które uiszczane są przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych. Stawki te              
ustawowo zostały obniżone względem obecnie 
obowiązujących. 
Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obo-
wiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. zobowiązani są: 

 właściciele nieruchomości, którzy nie prowa-
dzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

 właściciele nieruchomości  niezamieszkałych; 

 właściciele tzw. nieruchomości mieszanych,  
w których prowadzona jest działalność;    

 właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli 
skorzystać z pojemnika na bioodpady. 
Informujemy jednocześnie, że właściciele budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujący 
bioodpady w kompostowniku przydomowym 
i posiadający pojemnik na bioodpady tracą wów-
czas ulgę w postaci zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    
Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli 
skorzystać z ulgi  w postaci zwolnienia w części          
z opłaty za gospodarowanie odpadów                
komunalnych (bioodpadów) w przydomowym 
kompostowniku, a dotąd go nie posiadali.  
Informację  dotyczącą posiadania kompostownika 
przydomowego i kompostowania w nim bioodpa-
dów właściciel nieruchomości wskazuje w             
deklaracji. Od właścicieli nieruchomości, którzy 
zadeklarowali  kompostowanie bioodpadów                
w przydomowym kompostowniku, nie                   
będą odbierane  odpady w  brązowych               
pojemnikach, właściciel nieruchomości nie         
będzie miał także możliwości oddania bioodpa-
dów do Punktu Selektywnego Zbierania                
Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.                
W przypadku zmiany danych  (urodzenie dziecka, 
zgon członka rodziny, zmiana liczby 
osób,  zmiana miejsca zamieszkania)  będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powsta-
jących na danej nieruchomości, właściciel                  
nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową            
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie                
odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 



 

 

Daria Pawlak, Barbara Wyrwas 
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Podatek dochodowy od osób fizycz-
nych jest częścią wynagrodzenia brutto 
każdego pracownika i odprowadzany 
jest do urzędu skarbowego właściwego 
dla miejsca zamieszkania na podstawie 
deklaracji PIT. Pamiętajmy, że poda-
tek ten zasila nie tylko budżet państwa. 
Część trafia tam gdzie jesteśmy zamel-
dowani. Każda złotówka przekazywa-
na w ramach tego podatku wpływa 
więc na poprawę jakości życia               
w naszej gminie – remonty dróg, szko-
ły, przedszkola, place zabaw i wszelkie 
inwestycje, z których wszyscy korzy-
stamy. Stąd też apel do osób mieszka-
jących i pracujących tutaj o rozliczanie 
swojego podatku w naszej gminie. 
 Aby zmienić miejsce wpływu 
przedmiotowego podatku nie potrzeba 
mieć specjalistycznej wiedzy i mnó-
stwa 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 oso-
biście, wysłać pocztą lub załączyć do 
rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

APEL  
DO MIESZKAŃCÓW 

GMINY  
CHRZĄSTOWICE 

Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalny-
mi w zmienionej wysokości uiszcza się za            
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 Wypełniony druk należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 
46-053 Chrząstowice, osobiście, za pośrednic-
twem pełnomocnika lub listownie.  Deklaracja 
może być również złożona za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie  
i przesłanie formularza elektronicznego przy uży-
ciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) 
na platformie usług administracji publicznej (tzw. 
ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wymaga jed-

nak  podpisania wypełnionego formularza przy 
użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub profilu zaufanego ePUAP. 
 Wszystkie informacje na temat zmian             
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi 
znajdą Państwo na www.chrzastowice.pl                  
w zakładce „Środowisko i rolnictwo”.              
Zamieszczone są tam informacje o stawkach za 
wywóz śmieci, druk deklaracji oraz wzory jej wy-
pełnienia Dodatkowych informacji udziela Referat 
Podatkowy pod numerem tel. 77 4110415, mail: 
odpady@chrzastowice.pl 
 

Wójt Gminy Chrząstowice 
 Florian Ciecior 

http://www.chrzastowice.pl
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Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dęb-
skiej Kuźni 
W czerwcu zakończono realizację inwestycji pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dęb-
skiej Kuźni”. W ramach otrzymanego dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych przebu-
dowano drogę na odcinku 677,5 m. Roboty pole-
gały m.in. na wykonaniu konstrukcji i odwodnie-
nia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu 
na szerokość 5-5,5 m oraz budowie chodnika na 
długości 367 m., a także wykonaniu zjazdów do 
posesji i montażu 3 progów zwalniających z kost-
ki brukowej. Koszty przebudowy drogi wyniosły 
953.007,50 zł, z czego 647.290,00 zł stanowiło 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Realizacja zadania przyczyniła się m. in. do 

poprawy stanu technicznego nawierzchni, zwięk-
szenia komfortu w komunikacji, a także bezpie-
czeństwa ruchu pieszych. Wzdłuż drogi, na pobo-
czu nasadzono osiem lip. 

INWESTYCJE W GMINIE 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
FALMIROWICE” 

 
Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Falmirowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach  
wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”                
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie ener-
gii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Celem operacji jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Chrząstowice poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice. 
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na długości 479 m wraz z 7 przyłączami oraz 
budową  przepompowni sieciowej ścieków w Falmirowicach. 
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. 
Zakończenie inwestycji planuje się w grudniu 2020 roku. 
 

Opracowała: Małgorzata Jagos – podinspektor ds. inwestycji 
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Małgorzata Jagos 

I ETAP 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice 
W najbliższym czasie Gmina Chrząstowice planuje ogłosić 2 przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Falmirowice. W I etapie planowane jest wybudowanie ok. 1690 m kanalizacji sanitarnej tłocznej od Dębia 
(wraz z 3 przyłączami przy ul. Ozimskiej) poprzez ul. Dębską i ul. Wiejską do planowanej przepompowni ścieków 
w Falmirowicach, natomiast w II etapie planowane jest wybudowanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej na długości 479 m wraz z 7 przyłączami oraz budową przepompowni sieciowej ścieków w Falmirowicach. 
Koszty I etapu budowy kanalizacji mają zostać pokryte z budżetu Gminy przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. II etap budowy kanalizacji ma zostać dofinansowa-
ny w ramach PROW na lata 2014-2020. Zakończenie obu inwestycji zaplanowane jest do grudnia 2020 r. 

II ETAP 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Wiktoria Fedunik-Szydełko 

 Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć  
nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym 
z 1500 punktów w całej Polsce. 

Kto może otrzymać pomoc? 

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej 
życiowej sprawie, w tym między innymi 
w sprawach majątkowych, socjal-
nych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinny
ch, czy pracowniczych; 
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzą-
ce jednoosobową działalność gospodarczą 
(niezatrudniające pracowników przez minimum 12 
miesięcy) mogą liczyć na pomoc również 
z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, 
Urzędu Pracy. 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?- profe-

sjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego 
doradcy, mediatora; 
- informację o twoich prawach i obowiąz-
kach w danej sytuacji; 

- wskazanie sposobu rozwiązania twojego proble-
mu prawnego; 
- pomoc w sporządzeniu pism i wniosków. 
Gdzie szukać pomocy? 
Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; 
Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu 
pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej 
gminy lub starostwa powiatowego. 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które 
nie są w stanie ponieść kosztów pomocy 
odpłatnej. 
 Jest możliwość zapisów przez internet na 
darmowe porady prawne - na konkretny dzień i 
godzinę, poprzez stronę internetową 
www.powiatopolski.pl. Rejestracji można dokony-
wać również telefonicznie pod numerem                      
77 5415169. 
 Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnic-
twa prawnego znajduje się na 
www.chrzastowice.pl w zakładce „Urząd”.  
 

Na początku maja br. zakończono prace      
związane z remontem dróg gruntowych na terenie 
gminy Chrząstowice. Remont, polegający m. in. 
na usunięciu i wywiezieniu warstwy wierzchniej            
z ziemi i kruszywa; wykonaniu podbudowy             
z kamienia łamanego; zaklinowaniu tłuczniem; 
wyprofilowaniu całości nawierzchni równiarką 
drogową oraz uwałowaniu w celu osiągnięcia              
jednolitej nawierzchni, został przeprowadzony na 
niżej wymienionych drogach: 

 Chrząstowice, ul. Św. Huberta na od-
cinku 35 m o szerokości 4 m (140 m2); 

 Daniec, ul. Leśna na odcinku 172 m            
o szerokości 3,5 m (602 m2); 

 Dębska Kuźnia, ul. Św. Jadwigi na     
odcinku 133 m o szerokości 3 m (399 
m2); 

 Niwki, ul. Brzozowa na odcinku 184 m 
o szerokości 4 m (736 m2). 

Koszt remontu dróg wyniósł 89 790,00 zł i został 
pokryty ze środków budżetu Gminy. 
 Prace, o zbliżonym do powyższego zakre-
sie, zostały przeprowadzone również na nieutwar-
dzonym dotychczas odcinku o długości 96 mb 
drogi wewnętrznej ul. Dębowej w m. Niwki. 
Koszt  przeprowadzonych w maju 2020 r. prac 
wyniósł 2 460,00 zł. Środki pochodziły z budżetu 
Gminy Chrząstowice. 

REMONT DRÓG GRUNTOWYCH  

http://www.chrzastowice.pl
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 

Informacja pochodzi ze strony: www.spisrolny.gov.pl 

 Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, 
obiektywne i systematyczne informowanie              
społeczeństwa, organów państwa i administracji 
publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej 
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecz-
nej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie 
tego zobowiązania gwarantuje m.in.                         
realizacja spisów rolnych. 
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które 
pozwala dokładnie scharakteryzować polskie           
rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym 
do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, 
opartych na analizie danych. 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na          
państwa członkowskie Unii Europejskiej rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 
jak również wynika on z rekomendacji FAO, za-
wartych w dokumencie pn. Światowy program 
spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach człon-
kowskich ONZ pełne badanie realizowane jest 
raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodar-
stwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny 
odbył się w Polsce w 2010 r. 
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie                  
prowadzony w całej Polsce od 1 września do           
30 listopada 2020 r., według stanu w dniu               
1 czerwca 2020 r. 
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę           
i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego powszechnego spisu            
rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac 
związanych z przygotowaniem i opracowaniem 
wyników spisu. 
Spis rolny zostanie prowadzony 
w gospodarstwach rolnych: 

 osób fizycznych (gospodarstwach indywidual-
nych); 

 osób prawnych; 

 jednostek organizacyjnych niemających            
osobowości prawnej. 

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udziela-
nia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych            
z prawdą odpowiedzi w formie samopisu interne-
towego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio 
w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji                       
o gospodarstwach rolnych poprzez: 

 Samospis internetowy przeprowadzony za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która 

będzie dostępna na tej stronie internetowej; 

 Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy 
nie spiszą się samodzielnie skontaktują się 
rachmistrzowie spisowi: 

 Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie telefonicznym, 

 Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogod-
nym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. 

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! 
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiąza-
ne do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego składają pisem-
ne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, 
że będę wykonywać swoje prace na rzecz statysty-
ki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką 
zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wy-
konywania dane jednostkowe zachowam w tajem-
nicy wobec osób trzecich.” 
Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest 
na to sposób! 
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci 
bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt komputerowy. 
Spisz się przez telefon! 
Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 
22 279 99 99) będzie również możliwość spisania 
się przez telefon. Po połączeniu się z numerem 
wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię 
spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez 
telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – 
to doskonale przygotowana osoba do przeprowa-
dzenia z Tobą spisu przez telefon. 
(Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem                
operatora). 
Obecnie trwają prace organizacyjne i przygoto-
wawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowa-
ny na poziomie ogólnopolskim, regionalnym             
i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, tele-
wizję, prasę) oraz Internet (stronę 
www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, 
serwisy informacyjne on-line). Zostanie przepro-
wadzona ogólnopolska kampania informacyjna 
„Spiszmy się, jak na rolników przystało”.  
 

http://www.spisrolny.gov.pl
http://www.spisrolny.gov.pl
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     NABÓR DO OCHOTNICZYCH FORM SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

WKU Opole 

 

Jak zostać żołnierzem. 
Popularny slogan mówiący, że „za mundurem 
panny sznurem” traci na znaczeniu, gdyż wojsko-
wym ubraniem interesuje się coraz więcej           
młodych ludzi, niezależnie od płci. Jak poznać 
wojsko? Jak związać z nim swoją przyszłość? Jak 
zostać żołnierzem nie rezygnując z dotychczaso-
wej pracy? To proste – skontaktuj się z Wojskową 
Komendą Uzupełnień, a żołnierze i pracownicy 
odpowiedzą na pytania, udzielą informacji              
i pomogą wybrać jedną z poniższych opcji:  
Zawodowa służba wojskowa. 
Jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy, odbyłeś służbę 
(przeszkolenie) wojskową i chciałbyś być żołnie-
rzem zawodowym, należy skontaktować się          
z macierzystą Wojskową Komendą Uzupełnień 
(WKU). Osoba odpowiedzialna za rekrutację 
przedstawi przepisy normujące przebieg służby 
wojskowej, a także poinformuje o terminach pro-
wadzenia kwalifikacji w jednostkach wojskowych. 
Służba przygotowawcza. 
Osoby, które chcą zostać żołnierzem zawodowym, 
a dotychczas nie pełniły służby wojskowej mogą 
odbyć służbę przygotowawczą. Otwiera ona drzwi 
do zawodowej służby wojskowej. Służba przygo-
towawcza jest wspaniałą przygodą z wojskiem               
i nie jest w żaden sposób wiążąca do podjęcia ko-
lejnych kroków w karierze zawodowej. 
Służba kandydacka (szkolnictwo woj-
skowe). 
Ukończenie szkoły podoficerskiej lub 
studiów wojskowych gwarantuje               
zostanie podoficerem lub oficerem.          
Absolwenci akademii wojskowej otrzy-
mują także tytuł magistra inżyniera re-
nomowanej uczelni. Mają też zapewnio-
ną pracę jako żołnierze zawodowi, 
a kolejne awanse są wpisane w służbę 
wojskową. 
Wojska Obrony Terytorialnej –            
Terytorialsi. 
Osoby, które chcą być żołnierzem,             
zadbać o bezpieczeństwo swoich               
najbliższych, a także wspierać lokalne 
społeczności, ale jednocześnie nie chcą 

rezygnować ze swojej pracy zawodowej mogą 
wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej/WOT/.  
Ćwiczenia wojskowe – żołnierzy rezerwy. 
Od 15 czerwca wznawiane są ćwiczenia żołnierzy 
rezerwy w trybie ochotniczym. Szkolenie będzie 
realizowane w formie długotrwałych ćwiczeń          
wojskowych trwających jednorazowo i w sposób 
ciągły do 90 dni, dla żołnierzy rezerwy i osób 
przeniesionych do rezerwy niebędących                   
żołnierzami rezerwy. Priorytetem szkolenia objęte 
zostaną w pierwszej kolejności osoby bezrobotne, 
które straciły pracę z powodu pandemii SARS-
COV-2. 
Zgodnie z zaleceniem szefa MON, jako prioryte-
towe będą traktowane zgłoszenia od tych osób, 
których budżet domowy ucierpiał z powodu utraty 
zatrudnienia. 
Przez cały okres ćwiczeń rezerwiści będą mogli 
liczyć na wynagrodzenie. W przypadku szerego-
wego wyniesie ono około 3,5 tysięcy miesięcznie, 
a im wyższy stopień, tym kwota 
ta będzie większa.  
Masz pytania - zadzwoń, napisz, zapytaj. 
Szczegółowe informacje w WKU w Opolu można 
uzyskać: 

 zawodowa służba zawodowa – 261 62 60 44 

 służba przygotowawcza – 261 62 60 46 

 służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) – 
261 62 60 46 

 Terytorialna Służba Wojskowa – 261 62 60 
48; 

 Oficer wydziału rekrutacji – 261 62 60 42; 

 Szef wydziału rekrutacji – 261 62 60 40; 

 portier WKU- 261625575 

 email: wkuopole@ron.mil.pl 

 www.opole.wku.wp.mil.pl  

 osobiście w siedzibie WKU przy ul. Niemo-
dlińskiej 90 w Opolu. 
 

http://www.opole.wku.wp.mil.pl
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RAPORT O STANIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

Grażyna Fila 

W drugim kwartale tego roku jubileusze 90-tych urodzin obchodziły Pani Zofia Duda z Dębskiej 
Kuźni oraz Pani Elfryda Michen z Suchego Boru. Składamy im najserdeczniejsze życzenia! 

90 lat w 2020 r. skończyła także śp. Gertrud Jonczyk z Dębia.  

 

NASI JUBILACI 

WSPOMNIENIE ŚP. AMBROŻEGO WIECZORKA 

 

Jacek Trojan 

 Podpisanie umowy na dofinansowanie 
zadania w ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej z terenu 
gminy Chrząstowice”. 
 27 kwietnia 2020 r. Gmina Chrząstowice 
podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umo-
wę na dofinansowanie w formie dotacji przedsię-
wzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag”. Ogólna kwota dotacji 
to 18 650,00 zł i wynosi 500 zł brutto do 1 tony 
unieszkodliwionych odpadów. Ewentualne pozo-
stałe koszty przedsięwzięcia wynikające z wybra-
nej przez Gminę Chrząstowice oferty wykonania 
przedmiotowego zadania muszą ponieść produ-
cenci rolni. Masa odpadów objęta dotacją wynosi 
37,3 Mg i wynika ze złożonych przez producen-
tów rolnych wniosków. Termin wykonania zada-
nia: 30.06.2020 r – 30.11.2020 r. 

 W maju br. Wójt Gminy Chrząstowice 
przekazał radnym i mieszkańcom gminy drugi 
roczny raport  o stanie gminy Chrząstowice.            
Dokument pod nazwą „Raport o stanie gminy 
Chrząstowice za rok 2019”, jest dostępny w Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice 
pod adresem www.chrzastowice.bip.net.pl               
w zakładce GMINA CHRZĄSTOWICE. Informa-
cje w nim zawarte z pewnością posłużą mieszkań-
com do zwiększenia wiedzy na temat samorządu 
gminnego, a także staną się podstawą do prowa-

dzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Raport 
stanowi kompendium wiedzy o działalności            
gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektyw-
nej, opartej na faktach, oceny. Zapraszamy do lek-
tury. 10 czerwca 2020 r., podczas 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. 

GMINA UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE  
NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 

  3 maja 2020 r., w wieku 85 lat zmarł        
śp. Ambroży Wieczorek. Od 1961 r. do 2000 r. 
pracował jako dyrektor Sanatorium dla Dzieci       
i Młodzieży w Suchym Borze. Człowiek o wiel-
kim sercu, nadzwyczaj przykładnie zaangażowany 
w pracę. Znany z serdecznego stosunku do podo-
piecznych. Sanatorium traktował jak dom, a liczną 
gromadę podopiecznych jak własne dzieci. Za 
wkład w pracę zawodową i zaangażowanie odzna-
czony: Honorową Odznaką „Za Wzorową Pracę w 
Służbie Zdrowia”, Złotą Odznaką PCK „Przyjaciel 
Dziecka”, tytułami: „Zasłużony dla Miasta Opola” 
i „Zasłużony Opolszczyźnie” oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. W 2010 r. odznaczony tytułem 
Honorowego Obywatela Gminy Chrząstowice. 
 Odszedł człowiek wspaniały, wrażliwy, 
życzliwy, dla którego najważniejszy był drugi 
człowiek. Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączy-
my się w bólu i składamy wyrazy głębokiego 
współczucia. Pogrzeb śp. Ambrożego Wieczorka 
odbył się 8 maja 2020 r. w kościele w Suchym 
Borze. 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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ZAUWAŻYSZ OBJAWY? ZAREAGUJ! 

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE:  

 Gdy  człowiek zauważa,  że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, 

osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania. 

 Gdy osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać, inicjować i organizować okazje do              

wypicia, pije łapczywie, jakby gasząc pragnienie, wyprzedza kolejki. 

 Gdy postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych               

z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój gdy nie można się napić). 

 Gdy powtarzają się przypadki upicia, osoba zagrożona pije alkohol pomimo zaleceń lekarskich, 

sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia. 

 Gdy pojawia się duma z tego, że może wypić większą niż uprzednio ilość alkoholu (tzw. mocna 

głowa świadcząca o wzroście tolerancji na alkohol). 

 Gdy pojawiają się incydenty  zapominania wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia pod-

czas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, "urwane filmy", "przerwy w życiorysie"). "Jak ja dosze-

dłem do łóżka?", „O czym rozmawiałem z moim szefem godzinę wieczorem przez komórkę?" 

 Gdy ktoś, kto uprzednio pił w sytuacjach towarzyskich, zaczyna pić w samotności i do tego            

w ukryciu. 

 Gdy powtarzają się przypadki prowadzenie samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu. 

 Gdy na uwagi o konieczności ograniczenia picia lub sytuacje utrudniające dostęp do alkoholu            

osoba zagrożona uzależnieniem reaguje agresją lub rozdrażnieniem i stara się unikać rozmów na 

temat swojego picia. 

 Gdy zaczynają się powtarzać wewnętrzne, nieudane próby ograniczenia picia lub przysięgi                

abstynencji po to, aby udowodnić sobie posiadanie kontroli nad piciem alkoholu. 

 Gdy powtarza się regularne wypijanie dużych dawek alkoholu zwiększa się ilość i częstotliwość 

spożywania alkoholu, np. jednorazowo powyżej 100 gramów etanolu lub regularne codziennie    

spożywanie powyżej 20 gramów etanolu. 

 Gdy dzień zaczyna się od picia alkoholu (np. poranne piwo). 

 Gdy używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia 

(klinowanie). 

 Gdy rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest kontynuowane. 

 

MOŻE TO OZNACZAĆ ŻE JESTEŚ UZALEŻNIONY - NIE CZEKAJ, IDŹ DO SPECJALISTY, 

PAMIĘTAJ UZALEŻNIENIE TO NIE KATAR - SAMO NIE PRZEJDZIE!!! 
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Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
 

Oddział dzienny umożliwia podjęcie intensywne-
go leczenia porównywalnego z pobytem 
w ośrodku stacjonarnym z tą różnica, że pacjent 
nie jest całą dobę na oddziale, ale kończy pracę do 
godziny 15:00 w każdy dzień roboczy. Pacjent 
nocuje w domu, ale bierze udział w intensywnym, 
codziennym programie terapii, co może być do-

datkową zaletą tej formy leczenia. Pomimo tego, że pacjent nie przebywa na całodobowym oddziale ma 
on na czas leczenia wystawione zwolnienie lekarskie. 
Jakie warunki musi spełnić pacjent, aby podjąć leczenie w oddziale dziennym? 

 Pacjent musi na początku zgłosić się do WOTUiW w Opolu celem diagnozy. 

 Pacjent ubezpieczony powinien posiadać aktualny dowód ubezpieczenia, pacjent nieubezpieczony 
powinien posiadać ważny dowód osobisty. 

 Pacjent powinien mieć ważne skierowanie od lekarza, które jest ważne 2 tygodnie. W tym czasie na-
leży uzgodnić termin przyjęcia. 

 Przyjmowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym (tzn. alkohol + leki 
albo alkohol + narkotyki) oraz uzależnieni od hazardu (hazardziści tylko ubezpieczeni). Przy przyjęciu do 
Oddziału Terapii wymagane jest, co najmniej 10 dni abstynencji od alkoholu i co najmniej miesiąc absty-
nencji od narkotyków. Przyjmowani pacjenci powinni być w dobrym stanie ogólnym bez objawów odsta-
wienia alkoholu. 
Pacjenci zobowiązani są do tego, aby codziennie być obecnym na terapii w stanie trzeźwym. 
Jak wygląda i kto prowadzi terapię w naszym oddziale dziennym? 
Terapia trwa 8 tygodni, z czego pacjent ma zajęcia od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 z przerwą na 
obiad, pacjent otrzymuje posiłek. Na czas leczenia pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie. Terapia jest 
bardzo intensywna i skuteczna. Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia 
w programie terapii WOTUiW w Opolu. Pacjenci w tym czasie korzystają z opieki medycznej (lekarze 
psychiatrzy, pielęgniarka) oraz z pomocy zespołu terapeutów (specjalistów i instruktorów psychoterapii 
uzależnień, osób starających się o stosowny certyfikat, psychologów). Leczeni odbywa się w formie gru-
powej (praca wspólnie z innymi pacjentami) jak i indywidualnej ( terapia indywidualna). 
Bliższe informacje na temat szczegółów i warunków rozpoczęcia leczenia w oddziale dziennym leczenia 
uzależnień udziela personel WOTUiW w Opolu.  

 
 

USŁUGI W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ ŚWIADCZĄ: 

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  

UL. GŁOGOWSKA 25B, 45 – 135 OPOLE  

TEL.: 77-4552535, E-MAIL: wotuiw@olowoskowice.pl 

CZYNNY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 15:00 

 

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY  

UL. WODOCIĄGOWA 4, 45 – 221 OPOLE 

TEL.: 77-5414221, E-MAIL: sekretariat@wszn.opole.pl 

CZYNNY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:15 – 14:30  

 

NIEPUBLICZNA ZOZ PORADNIA ODWYKOWA „ELIKSIR”  

UL. CZĘSTOCHOWSKA 31, 46 – 040 OZIMEK  

TEL.: 77-4651051 

CZYNNA: W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI W GODZ. 13:00 – 18:00, WE WTORKI,  

ŚRODY I PIĄTKI W GODZ. 8:00 – 15:00     

mailto:wotuiw@olowoskowice.pl
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI? 

 
PAPIER (niebieski worek) 

Wrzucamy: 

 opakowania z papieru lub tektury; 

 gazety i czasopisma; 

 katalogi, prospekty, foldery, ulotki; 

 papier szkolny i biurowy; 

 książki i zeszyty; 

 torebki i worki papierowe; 

 papier pakowy. 
 
Nie wrzucamy: 

 papieru powlekanego folią i kalką; 

 kartonów po mleku i napojach; 

 pieluch jednorazowych i podpasek; 

 pampersów i podkładek; 

 worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; 

 tapet; 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

 
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (żółty kontener) 

 
Wrzucamy: 

 odkręcone i zgniecione butelki po napojach; 

 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do 
mycia naczyń itp.); 

 opakowania po produktach spożywczych; 

 plastikowe zakrętki; 

 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; 

 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; 

 puszki po napojach, sokach; 

 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); 

 złom żelazny i metale kolorowe; 

 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; 

 folię aluminiową; 

 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 
 
Nie wrzucamy: 

 strzykawek, wenflonów i innych artykułów  medycznych; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach; 

 zużytych baterii i akumulatorów; 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych). 

 
Zaleca się opróżnić i zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. Nie trzeba 
ich myć! 
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SZKŁO (zielony kontener) 
Wrzucamy: 

 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; 

 butelki po napojach alkoholowych; 

 szklane opakowania po kosmetykach. 
Nie wrzucamy: 

 szkła stołowego – żaroodpornego; 

 ceramiki, doniczek 

 zniczy z zawartością wosku; 

 żarówek i  świetlówek; 

 szkła kryształowego; 

 reflektorów; 

 nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; 

 termometrów i strzykawek; 

 monitorów i lamp telewizyjnych; 

 szyb okiennych i zbrojonych; 

 szyb samochodowych; 

 luster i witraży; 

 fajansu i porcelany 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc 
szkła. 

WSZYSTKO, CZEGO NIE UDAŁO SIĘ ROZDZIELIĆ DO WYŻEJ WYMIENIONYCH POJEMNIKÓW 
WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE (czarny kontener). 
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych            
w Chrząstowicach, ul. Ozimska 2b, są: odpady poremontowe i budowlane; odpady wielkogabarytowe               
(tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radiood-
biorniki,  komputery, kalkulatory, itp.); zużyte baterie i akumulatory; przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.; 
opony; odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, 
olejów, płynów do chłodnic, itp.). Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być               
rozdrobnione.  Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane. 
NIE PRZYJMUJEMY: papy, wełny mineralnej i styropianu, części po rozbiórce samochodów oraz odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej. 
Czynny jest w poniedziałek od 11.00 do 13.00 oraz w środę od  15.00 do 17.00.  

BIOODPADY (kompostownik/brązowy kontener) 
Wrzucamy: 

 gałęzie drzew i krzewów; 

 liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny i korę drzew; 

 resztki jedzenia, odpady warzywne i owocowe (obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki 
jajek, zepsute przetwory) 

Nie wrzucamy: 

 kości, mięsa i padliny zwierząt; 

 ziemi i kamieni 

 oleju jadalnego; 

 drewna impregnowanego; 

 płyt wiórowych i MDF; 

 leków; 

 odchodów zwierząt; 

 popiołu z węgla kamiennego; 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
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HISTORIA ANTONIEGO PAWLETY 
Historia rodziny Pawletów jest zwyczajną opowieścią, rozpoczynającą się przed I wojną 
światową w Opolu, które choć mieściło się w granicach niemieckiego państwa, to polskie 
tradycje i język podtrzymywała niejedna rodzina. To właśnie w opolskim domu Pawletów 
wpajano dzieciom miłość do języka ojczystego, ucząc je czytać i pisać po polsku,                    
a sytuacja historyczna uwznioślała te proste obowiązki, podnosząc je do roli świętej służby 
ojczyźnie. 
Marta Pawleta, z domu Krziwik, w latach 1906–1910 pracowała w wydawnictwie „Gazety 
Opolskiej”, której właścicielem i redaktorem był Bronisław Koraszewski. „Tu zapoznała 
się z przyszłym swym mężem, Karolem Ligudą, pracownikiem drukarni „Gazety Opol-
skiej” oraz pierwszym polskim dyplomowanym mistrzem drukarskim na historycznym 
Górnym Śląsku. Poległ w 1915 r. na froncie I wojny Światowej. Marta została z dwojgiem 
małych dzieci: Bolkiem i Bronisławą. W 1912 r. Ligudowie wspólnie założyli przy                   

ul. Kościelnej polską placówkę usługowo-handlową, która aż do 1927 r. prosperowała pod nazwą Księgarnia 
Ligudy”. W 1919 r. wyszła po raz drugi za mąż za Antoniego Pawletę, który w latach 1904–1906 pracował jako 
praktykant w wydawnictwie „Gazety Opolskiej”. Od 1907 r. do 1912 r. był młodszym redaktorem „Polaka”            
w Katowicach. W 1921 r. został kierownikiem drukarni „Nowin”, a rok później redaktorem pisma „Nowiny 
Codzienne”2. Był jednym z organizatorów życia polskiego na Śląsku Opolskim “zawładnęła nim bez reszty praca 
społeczno-narodowa (...) Pawleta wierzył niezłomnie w zwycięstwo sprawy polskiej na Górnym Śląsku”.               
Angażował się w prace związku Polaków w Niemczech, a „Nowiny” stały się „organizatorem odradzającego się 
nieśmiało życia polskiego na Śląsku Opolskim, były niejednokrotnie jedynym obrońcą prześladowanej ludności 
polskiej, walczyły o równouprawnienie języka polskiego, o szkołę polską, o prawo czytania i abonowania gazety 
polskiej, podkreślały polskość Opolszczyzny i nawiązywały do jej bogatej przeszłości historycznej, podawały 
szczegółowe i obszerne wiadomości z życia politycznego, kulturalnego i gospodarczego Polski niepodległej”. 

Ze względu na nieustabilizowaną sytuację finansową wydawnictwa, Pawleta sam musi organizować 
fundusze na zapłacenie pensji zecerom. Z pomocą przychodzi żona Marta i pieniądze z prowadzonej przez nią 
księgarni rodzinnej w Opolu. „Do tej familijnej kasy sięgał będzie jeszcze nie raz i nie dwa, gdyż kłopotów 
ekonomicznych pismo nie pozbędzie się właściwie nigdy. Wszelkie próby sanacji wydawnictwa, czy to przez reor-
ganizację dawnej spółki, czy też doraźne subwencje generalnego konsulatu okazały się dalece niewystarczające”. 

Do kłopotów zawodowych doszła tragedia rodzinna, bowiem w 1925 r. pod kołami samochodu ginie syn 
Karol, którego imię wybrał Pawleta dla uczczenia pamięci swego brata, zamordowanego w Kosorowicach w czasie 
drugiego powstania śląskiego. 

Po tragicznej śmierci syna Karola, wyczerpaniu wszelkich pomysłów finansowych, a także niejasnej             
sytuacji prawnej w wydawnictwie, Pawleta odchodzi z „Nowin”, a z tytułu posiadanych udziałów i praw dostaje 
odszkodowanie, z czego część oddaje na spłatę zadłużenia, a pozostałe pieniądze przeznaczył na założenie nowego 
wydawnictwa. „Prężność nowej działalności wydawniczej okazała się konkurencyjna dla „Nowin”, czego 
dowodem jest wydanie 1 grudnia 1932 r. pierwszego numeru „Katolika Trzyrazowego”, ogłoszonego jako                 
następca „Katolika” bytomskiego, który po 64 latach działalności przestał wychodzić. 

W 1927 r. Pawletowie przenoszą się z Opola do Suchego Boru. Musieli zmienić otoczenie, wyprowadzić 
się z miasta, wieś miała przynieść ukojenie bólu, miało być prościej, a życie łatwiejsze. W 1934 r. organizują               
tu drukarnię, w której pracują z ogromnym poświęceniem. Początkowo urządzenia stały na podwórku, dopiero 
przebudowa starej szopy pozwala przenieś sprzęt i rozpocząć pracę drukarską. Sam Pawleta po wiadomości jeździł 
do Katowic, następnie całe noce siedział i układał tekst. Gotowe strony rozkładano w kuchni, zadrukowany arkusz 
składano na raz i dwa razy. Pomagały i dzieci, które miały za zadanie włożenie do gazety głównej dodatku. 
Wieczorem gotowe wydanie pakowano w worki i odpowiednio opisane wysyłano pociągiem do Opola, a stamtąd 
dalej. 

Już wtedy hitlerowcy zakazali wydawania polskiej prasy. Jedna z córek pamięta chwile, kiedy do domu 
rodziców przychodzili ludzie poczytać polskie gazety, pobyć choć chwilę i poczuć ducha polskości. Córka Irena 
wspomina ludzi ze wsi, którzy „przychodzili na podwórko, czytali „Katolika” i odkładali, bo nie mieli pieniędzy, 
żeby kupić jedzenie, a co dopiero gazetę”. 

Ludzie w Suchym Borze bali się Niemców, lecz mimo strachu chcieli czytać polskie gazety, które               
zostawione koło domu Pawletów, ukradkiem przechodziły z rąk do rąk, najczęściej nocą, kiedy sąsiad nie widział, 
albo nie chciał widzieć. Strach i obawę potęgowały również informacje o przedwojennych działaczach Związku 
Polaków w Niemczech, których aresztowano, bito i poniewierano. A wszystko dlatego, że mówili prawdę, o katol-
ickim Śląsku i jego pobożnym ludzie. Rodzima śląska ludność broniła się przed gnębieniem przez władze               
niemieckie, przed wykorzystywaniem ich jako taniej siły roboczej, niesprawiedliwym karaniem przez pracodaw-
ców, przed ograniczeniem kulturalno-społecznym i wysiedlaniem, osadzaniem w niemieckich obozach, co niejed-
nokrotnie przypłacali życiem. Związek Polaków w Niemczech, skupiający aż półtora miliona ludzi, przyjął Rodło 
jako swój symbol. Z biegu rzeki Wisły i Krakowa w trafny sposób oddano przywiązanie polskiej społeczności                
w Niemczech do ojczystego kraju. 

Antoni Pawleta w maju 1935 r. otrzymał ostrzeżenie ze strony władz niemieckich, że treść i sposób pisa-
nia w „Katoliku Trzyrazowym” nie odpowiada władzom niemieckim, a 22 grudnia tego samego roku dostał zakaz 
redagowania i podpisywania treści w nim zamieszczanych.  

Dwa miesiące przed wybuchem wojny, na pogrzebie Augustyna Kośnego, powstańca śląskiego i członka 
Rodła, zamordowanego w Berlinie, Antoni Pawleta wygłosił mowę pożegnalną, podczas której, cmentarz otoczyli 
Niemcy. Aby uniknąć kolejnego aresztowania, wymknął się w przebraniu, jakie dostał od zebranych kobiet. 
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Iwona Krakowiak-Bzymek 
 Tekst pochodzi z książki „Suchy Bór. Ludzie mówią”  

 1 Maria Kalczyńska, Wydawnictwo prasowe „Gazety Opolskiej” w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu (1890–1923), Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole 1994, s. 38. 
2 Tamże. 
3 Ryszard Hajduk, Redaktor z Górażdży. Materiały na sesję poświęconą życiu i działalności Antoniego Pawlety. Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, Opole 1979, s. 5. 
4 Tamże, s. 11. 
5 Tamże. 
6 Jerzy Ratajewski, Ostatnie lata istnienia wydawnictwa „Katolik” w Bytomiu (1923-1932). Muzeum Historii Polski 1970.  
Bazhum.muzhp.pl, s. 387. 
7 Wszystko dla polskiej sprawy, „Gazeta Wyborcza” 14 lutego 2010. 
8 Ludzie spod znaku Rodła. Biografie działaczy związku Polaków w Niemczech na Śląsku Opolskim, pod red Franciszka Adamca i Franciszka Hawranka, Opole 1992, t. II, s. 4. Duchowym 
ojcem tej idei był Jan Kaczmarek (...) Stefan Mazurek zaproponował, by znak ten symbolizował bieg Wisły, Jania Kłopocka nadała mu konkretny kształt graficzny. Jan Kaczmarek uzupełnił go 
znaczeniem Krakowa, wreszcie Edmund Osmańczyk określił go nazwą Rodła. 
9 Wszystko dla polskiej sprawy, jw. 
10 Ryszard Hajduk, jw., s. 30. 
11 „Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska”, Tarnowskie Góry 21 czerwca 2001. 
12 Wszystko dla polskiej sprawy, jw. 
 13 Ryszard Surmacz, Znów tracimy Śląsk, Lublin 1999, s. 13.  

25 sierpnia 1939 r. rodzina dowiaduje się o aresztowaniu w Królewcu za rzekomą obrazę Hitlera, pasierba 
Pawlety, Bolka Ligudy, studenta prawa na tamtejszym uniwersytecie. Tego samego dnia w nocy, nierozpoznani 
sprawcy wybili okna w domu Pawletów w Suchym Borze, a „2 września z rana gestapo zajechało pod dom              
po samego Pawletę. Zamknięto go najpierw w więzieniu w Opolu, a potem osadzono w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym Buchenwaldzie”. Córki zostały z żoną Martą w Suchym Borze. Jedna z nich wspomina wigilię 1939 r. 
przy pustym stole, kiedy to ku wielkiej radości kobiet, dwóch ministrantów przyniosło kosz z jedzeniem i opałem 
od zakonnic de Notre Dame. 

Czasami ludzie ze wsi pomagali Pawletom jak mogli, ale w ukryciu, aby „Niemcom nie donieśli”. Często 
znajdowali koło domu paczuszki z jedzeniem. Córka Irena wspominała lata spędzone w szkole w Suchym Borze, 
kiedy jeden z chłopców niejednokrotnie wymieniał się z nią śniadaniem. Dostawała dobre, przełożone kromki               
chleba, a dawała swoje, liche. Wśród dzieci nie było jeszcze podziałów, uprzedzeń, nienawiści, jaka istniała między 
starszymi. Starsza córka Stefania wspomina dzień, w którym musiały z matką opuścić Suchy Bór. Pamięta, że     
wsiadając do samochodu podeszła do nich sąsiadka, z bochenkiem chleba w ręku. Pożegnała się z nimi słowami 
„teraz będziecie jadły chleb z różnych pieców, a ja wam na drogę daję mój chleb”. 

W 1942 r. wysiedlono z Suchego Boru także Martę Pawletę z zakazem powrotu na Górny Śląsk. Zabrano 
majątek, dom z dużą parcelą, drukarnię z maszynami i całym sprzętem pomocniczym. Córkom, Irenie i Stefanii nie 
wolno było uczęszczać do żadnych szkół państwowych. Starsza córka Stefania chodziła do Gimnazjum dla Polek            
z Niemiec „pierwszego Polskiego Mniejszościowego Gimnazjum Żeńskiego w Raciborzu z siedzibą w Tar-
nowskich Górach. Miała to być jedna z dwóch średnich szkół z polskim językiem wykładowym na terenie nie-
mieckiej części Górnego Śląska”. 

W konsekwencji matka z córkami wyjechały do Wrocławia. Irena znalazła schronienie u Urszulanek,               
a Marta i Stefania przeniosły się do Bronisławy, której udało się wyjść z więzienia, dzięki wstawiennictwu                 
niemieckich studentów. Znalazła pracę u lekarza w charakterze sekretarki i małe mieszkanko w podwrocławskim 
Oporowie. Stefania pracowała w majątku na Dolnym Śląsku, gdzie przeżyła front. Złamawszy nogę, trafiła pod 
opiekę Czerwonego Krzyża, w konsekwencji czego wyjechała na leczenie do Turyngii. To tam zaczyna się jej             
podróż w poszukiwaniu ojca. Odnaleźli się w Buchenwaldzie w 1945 r., lecz Antoni, chory na gruźlicę                             
i wyniszczony nie poznał córki od razu, przestała być dzieckiem, które pamiętał, opuszczając w pośpiechu Suchy 
Bór. W połowie sierpnia wracają całym transportem Ślązaków do kraju. Podróż trwała kilka dni. W pewnym               
momencie urywa się w miejscu, gdzie nad Odrą zabrakło mostu. Rosjanie organizują dalszą drogę w znacznie              
gorszych warunkach, w otwartych wagonach, co powoduje pogorszenie stanu zdrowia Pawlety.  

W lipcu 1945 r. do Opola wróciły Bronisława wraz z Ireną, dostają dom na Powstańców Śląskich, za jakiś 
czas wróciła Marta, która pieszo przyszła z Wrocławia, gdzie przeżyła jego miesięczne oblężenie. W sierpniu 
wróciła Stefania z ojcem, który nie poznał córek. „Widział nas ostatnim razem jako podrastające dziewczynki,                
a teraz byłyśmy już dorosłymi pannami” wspominała Irena. Zamieszkali w Opolu. Siostry zapisały się do 
Gimnazjum Repolonizacyjnego dr Stefanii Mazurek, gdzie zdały maturę. 

Mieszkając w powojennym Opolu, jak wiele rodzin borykali się z potwornym głodem, który wygnał ich 
ponownie do Suchego Boru, gdzie dostali ziemię i dom na raty z Funduszu Ziemskiego. Rodzina nigdy nie prze-
kroczyła już progu posiadłości, z której wysiedlili ich Niemcy. Powojenna Polska za zasługi i czas spędzony                 
w obozie przyznała Antoniemu Pawlecie głodową rentę, za którą on podziękował i odesłał. Ówczesne władze              
interesowały się również jego pasierbicą, która kończyła właśnie rozpoczętą przed wojną medycynę. 

Od połowy 1949 r. Antoni nie był w stanie żyć poza szpitalem. Zmarł 16 sierpnia 1950 r. 
Antoni Pawleta zawsze i z odwagą powtarzał, że jest Polakiem i Ślązakiem, związanym z tą kulturą, 

pielęgnowaną tradycją. I chociaż na pierwszym miejscu stawiał swoją polskość, to swej śląskości także nigdy się 
nie wyparł. Żył hasłem „Katolika”, które brzmiało „Szanuj język ojców! To prawo Boga, a człowieka obowiązek”   
a prawdy, które wyznawał „ogłoszono 6 marca 1938 r. w Berlinie na pierwszym Kongresie Związku Polaków                  
w Niemczech. 
Prawda pierwsza – jesteśmy Polakami! 
Prawda druga – Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! 
Prawda trzecia – Polak Polakowi bratem! 
Prawda czwarta – Co dzień Polak narodowi służy! 
Prawda piąta – Polska matką naszą, nie wolno o matce mówić źle!” 

W 1985 r. Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe ufundowało pamiątkową tablicę, poświęconą 
jednemu z najwytrwalszych bojowników o polskość Opolszczyzny, człowiekowi, który krzepił serca i nadzieje 
mieszkańców tej ziemi polską gazetą. Tablica znajduje się na kamiennym obelisku przed domem, w którym                 
w latach trzydziestych żył i drukował polskie słowo Antoni Pawleta. 
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KULINARNA STRONA GMINY CHRZĄSTOWICE 

 W poprzednim numerze prezentowaliśmy prze-
pisy na dania, które kojarzą nam się z Wielkanocą.       
Gotowaliśmy żurek, piekliśmy mazurka oraz schab. 
Teraz przyszedł czas na dania ze świeżych warzyw                 
i owoców. W rolach głównych dziś kalafior, kiszona 
kapusta, ziemniaki i rabarbar. 
Krem z kalafiora z prażonymi migdałami                     
i czarnuszką 
Składniki dla ok. 4 osób: 
- mała cebula 1szt. 
- masło 1 łyżka 
- średnia marchewka 1 szt. 
- pół selera 
- średnia pietruszka korzeń 1 szt. 
- średnie ziemniaki 4-5 szt. 
- kilka łodyg lubczyku 
- 2 liście laurowe 
- 3 sztuki ziela angielskiego 
- woda 1.5 l 
- średniej wielkości kalafior 1 szt. 
- 3 łyżki śmietany 18% 
- sól, pieprz do smaku 
Dodatkowo: 
- kilka gałązek koperku 
- migdały płatki 
- 1.5 łyżki czarnuszki 
Przygotowanie: 
Cebulę obieramy, kroimy w kosteczkę i podsmażamy 
w garnku na maśle. Ziemniaki, seler, marchew,               
pietruszkę obieramy, kroimy w kostkę i dodajemy do 
podsmażonej na złoty kolor cebuli. Dodajemy kilka 
porwanych łodyg lubczyku, liście laurowe, ziela angiel-
skie, przesmażamy i zalewamy wodą. W międzyczasie, 
zanim zupa się zagotuje, kalafior oczyszczamy, dzieli-
my na różyczki i dodajemy do gotującej się już zupy. 
Gotujemy do miękkości. Następnie za pomocą blendera 
miksujemy na krem. Dodajemy zahartowaną śmietanę 
(trochę zupy odlewamy do małego garnuszka i dodaje-
my po łyżce śmietany mieszając) i doprawiamy do 
smaku. Na suchej, rozgrzanej patelni prażymy kilka 
minut migdały razem z czarnuszką i posiekanym             
koperkiem. Zupę krem nalaną już na talerz dekorujemy 
prażonymi migdałami z czarnuszką i koperkiem. 
 
Żeberka pieczone BBQ z panczkrautem 
Składniki dla ok. 4 osób:  
Panczkraut: 
- ziemniaki 1 kg 
- sól 2 łyżki 
- kapusta kiszona 0,75 kg 
- ziele angielskie 4 sztuki 
- liść laurowy 2 sztuki 
- boczek wędzony 250 g 
- cebula 1 duża 
- sól, pieprz, majeranek do smaku 
Przygotowanie: 
Ziemniaki obieramy, myjemy pod zimną wodą i wkła-
damy do garnka. Zwracamy uwagę, aby były równej 
wielkości. Napełniamy garnek wodą tak, aby zakryła 
ziemniaki i solimy. Przykrywamy pokrywką i gotuje-
my. Kapustę kiszoną płuczemy pod bieżącą wodą, 
wkładamy do garnka i napełniamy wodą. Po zagotowa-
niu zmniejszamy ogień i gotujemy do miękkości. W 
międzyczasie boczek kroimy w kostkę i wysmażamy 
na patelni. Cebulę obieramy, kroimy w kostkę i następ-

nie dodajemy do boczku. Wysmażamy. Gdy ziemniaki 
i kapusta są już miękkie, odcedzamy. Następnie na pa-
telnię z wysmażonym boczkiem oraz cebulą dodajemy 
kapustę i krótko przesmażamy. Ziemniaki przeciskamy 
przez praskę, dodajemy do nich przesmażoną kapustę z 
boczkiem i cebulą. Mieszamy. Doprawiamy do smaku. 
Żeberka pieczone: 
-żeberka wieprzowe-paski 1.5 kg 
- bulion 1 szklanka 
- woda 1 szklanka 
Marynata:  
- 6 łyżek oleju 
- sól 1 łyżeczka 
- pieprz 1 łyżeczka 
- majeranek 0.5 łyżeczki 
- rozmaryn 1 łyżeczka 
- papryka słodka 1 łyżeczka 
- gałka muszkatołowa 0.5 łyżeczki 
- owoce jałowca 6 sztuk 
- ziele angielskie 6 sztuk 
- liść laurowy 4 sztuki 
- czosnek 2 ząbki 
Dodatkowo: 
- sos BBQ (barbecue) 
- szczypiorek 
Przygotowanie: 
Ze składników sporządzamy marynatę, następnie nacie-
ramy nią żeberka, wkładamy do naczynia żaroodporne-
go i odstawiamy je do lodówki na kilka godzin, najle-
piej na całą noc. Kolejnego dnia do żeberek dodajemy 
bulion oraz wodę (tyle, żeby przykrywało żeberka). 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 
minimum 90 minut. W połowie czasu pieczenia obraca-
my żeberka na drugą stronę. Po upływie czasu spraw-
dzamy czy żeberka są już miękkie, jeśli nie, zostawia-
my je jeszcze chwilę w piekarniku. Upieczone żeberka 
smarujemy sosem BBQ. Po zapieczeniu żeberka deko-
rujemy szczypiorkiem. 
Sos: 
- wywar z żeberek 
- sól, pieprz do smaku 
- zawiesina z mąki pszennej i wody 
Przygotowanie: 
Powstały podczas pieczenia żeberek wywar przecedza-
my przez sitko do garnka. Czekamy aż wywar się zago-
tuje, zagęszczamy zawiesiną. Doprawiamy do smaku. 
 
Ciasto rabarbar-jabłko-cytryna   
(blacha 20cmx30cm) 
Składniki:      
Ciasto: 
- jajka 5 szt. 
- cukier 170 g 
- olej 130 ml 
- mleko 45 ml 
- mąka pszenna 255 g 
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
Jajka razem z cukrem ubić na puszystą pianę 
(widocznie zwiększy swoją objętość). Następnie powo-
li, strużką dodawać olej, dalej ubijając. Do masy prze-
siać mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia i delikat-
nie wymieszać szpatułką. Ciasto będzie pół gęste, moc-
no napowietrzone. Blachę wysmarować tłuszczem i 
obsypać bułką tartą. Połowę ciasta wylać na blachę, 
wyrównać. Piec przez 17 minut w temperaturze 175 
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stopni/termoobieg. Wyjąć z piekarnika i odstawić, aby 
ciasto wystygło. 
Nadzienie: 
- rabarbar 900 g  
- jabłka 400 g  
- cukier 140 g 
- skórka z 1 cytryny 
- zawiesina z mąki ziemniaczanej (60 g mąki ziemnia-
czanej, kilka łyżek wody) 
Przygotowanie: 
Rabarbar obrać z włókien, jabłka obrać i wydrążyć z 
gniazd nasiennych, następnie rabarbar i jabłka pokroić 
w 3-4 cm kostkę. W garnku umieścić rabarbar, jabłka, 
cukier oraz skórkę z cytryny i doprowadzić do wrzenia. 
Gotować kilka minut do lekkiego zmięknięcia (nie mo-
że się rozpadać). Na koniec dodać zawiesinę z mąki 

ziemniaczanej, zagotować. 
Dodatkowo:  
-cukier puder 175 g  
- woda gorąca 4 łyżki  
- kilkanaście listków mięty 
Przygotowanie: 
Cukier puder utrzeć z gorącą wodą (konsystencję lukru 
regulować dodatkiem wody-jeśli jest za gęsty dodać 
wody, jeśli zbyt rzadki, dodać cukru pudru). Listki mię-
ty drobno posiekać, a następnie dodać do lukru.             
Dokładnie wymieszać, polać ostudzone ciasto, odsta-
wić do zastygnięcia. 
Smacznego! 
 

Daniel Bewko 

 15 czerwca br. wznowiliśmy zajęcia w Kubie 
Seniora  w Chrząstowicach organizowane przez                  
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na             
Śląsku Opolskim. Parotygodniowa przerwa spowodo-
wana była ograniczeniami wprowadzonymi w związku 
z pandemią koronawirusa. Przy zastosowaniu zasad 
bezpieczeństwa powróciliśmy do naszych codziennych 
spotkań w gronie seniorów i realizujemy ciekawy pro-
gram. Podczas zajęć ćwiczymy swoją pamięć i koncen-
trację, gimnastykujemy się, uprawiamy nordic walking 

i wyjeżdżamy na wycieczki rowerowe po okolicy. Nie 
brakuje także ciekawych wykładów -  na zajęciach                     
z dr Joanną Wawrzyniak zapoznaliśmy się z plagami               
i epidemiami, które nawiedziły ludzkość. Tworzyliśmy 
zielnik oraz poznaliśmy właściwości i zastosowanie 
ziół. Przypomnijmy, że chrząstowicki klub seniora 
funkcjonuje codziennie w godzinach 9.00-11.00                    
w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach.  

CHRZĄSTOWICKI KLUB SENIORA 

Barbara Szczęsny 

Daniel Bewko – gotowanie jest jego pasją od przedszkola, nieustannie rozwija się w tym kierunku. Jest laureatem 

wielu konkursów kulinarnych, zdobył m.in. III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym w Niemodlinie "Czas 

na rybę" (2018 r.), II miejsce (2018 r.), III miejsce (2019 r.) w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym "Regionalne 

Smaki" w Opolu oraz VI miejsce w finale Junior Culinary Cap-Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym w Kielcach 

(2019 r.), "Kulinarny Talent ZSZ 4" za całokształt działań oraz osiągnięć. Gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 

Gminy Chrząstowice.  
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Opracowała: Elżbieta Kaliszan- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 

Gmina Chrząstowice wzięła udział w dwóch edycjach projektu pod nazwą „Zdalna szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.  
Projekt to odpowiedź na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed monitorami 
komputerów i laptopów. Dla części uczniów barierą w dostępie do zdalnego nauczania był brak                   
odpowiedniego sprzętu. Dzięki udziałowi w projekcie gmina Chrząstowice otrzymała 104.430,69 zł              
dofinansowania na zakup laptopów i oprogramowania. W podziale na dwie edycje programu dofinanso-
wanie przedstawia się następująco: 
- „Zdalna szkoła” – 59 894,85 zł – zakupiono 20 laptopów Dell Vostro oraz 20 sztuk oprogramowania 
Microsoft Office Std; 
- „Zdalna szkoła+” - 44 535,84 zł – zakupiono 16 laptopów HP 250 G7 oraz 16 sztuk oprogramowania 
Microsoft Office Std. 
Na podstawie umów nieodpłatnego przekazania zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Chrząstowice          

a dyrektorami publicznych szkół            
podstawowych, powyższy sprzęt            
został oddany w użytkowanie           
poszczególnym szkołom. 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy 
Wójtem Gminy Chrząstowice                 
a Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
sprzęt komputerowy został przekaza-
ny do użytkowania uczniom w celu 
realizacji zdalnej nauki. 
Działanie jest finansowane ze               
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska              
Cyfrowa na lata 2014-2020.  

ZDALNA SZKOŁA  
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SOLIDARNI W POMOCY W CZASIE PANDEMII 

  

 Anna Kurc 

Pandemia koronawirusa mocno dała się 
we znaki na każdym obszarze. Odczuwamy jej 
skutki zarówno w życiu prywatnym i zawodo-
wym. W pewien sposób taki stan rzeczy 
„wymusza” niejako na nas przeróżne działania,       
a także wyzwala w nas chęć niesienia pomocy            
i wspierania zarówno potrzebujących, jak i tych, 
którzy sami pomocy udzielają. Już w marcu             
rozpoczęła się w naszej gminie akcja szycia mase-
czek wielokrotnego użytku. Spod maszyn wyszło 
5300 maseczek, które trafiły do mieszkańców 
gminy Chrząstowice oraz komisariatu policji               
w Ozimku. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w tę akcję! Serdeczne                   
podziękowania kierujemy w szczególności do 

Pań: Ewy Stasch, Barbary Wrzeciono, Marii 
Czaji, Edyty Grzesik, Wiolety Czech, Lidii Buhl, 
Ewy Patoly, Gabrieli Kurc, Bernadety Regiec, 
Małgorzaty Cichoń, Urszuli Rożek, Stefanii            
Geisler, Iwony Klimek, Magdaleny Lang-
Solarewicz, Jolanty Kuczer, Teresy Tatoj, Brygidy 
Schmidt, Krystyny Furykiewicz, Eweliny             
Honisch, Izabeli Kurzeji.  

W związku z trudną sytuacją spowodowa-
ną pandemią koronawirusa wsparliśmy niezbęd-
nym sprzętem placówkę,  w której leczą się także 

mieszkańcy naszej gminy. Gmina Chrząstowice 
przekazała 50 maseczek, 30 fartuchów oraz 20 
kombinezonów Szpitalowi św. Rocha w Ozimku.  
 Niezbędny sprzęt ochronny dostali także 
strażacy z jednostek OSP na terenie gminy             
Chrząstowice. 
 Mieszkańcy gminy chętnie włączyli się do 
akcji "Podaruj serce personelowi opolskich szpita-
li", koordynowanej przez Stowarzyszenie                
Kalejdokop. Przez ponad dwa miesiące do kartonu 
przed urzędem gminy zbierane były słodycze,  
napoje, kawa i herbata. Za pośrednictwem              
wolontariuszy produkty trafiły do większości  
szpitali na Opolszczyźnie. Dziękujemy zarówno 
pomysłodawcom akcji, jak i wszystkim, którzy ich 
wsparli.  

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i Pracownicy jednostek oświatowych Gminy Chrząstowice 
Szanowni Państwo, 
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 serdecznie dziękuję całej społeczności szkolnej za wspólny      
miniony rok. Doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudny był drugi semestr roku szkolnego, w jakich 
warunkach pracowali uczniowie, nauczyciele i rodzice ze względu na panującą epidemię. 
Za tę nową rzeczywistość polegającą na nauce zdalnej serdecznie wszystkim dziękuję. 
Jednostki oświatowe działające na terenie naszej Gminy pomimo pandemii uczestniczyły w konkursach,                     
przeglądach czy w konkurencjach sportowych, osiągając znaczące miejsca. 
Dziękuję za dobrą organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej w systemie zdalnym oraz współpracę opartą na 
wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. 
Dziękuję również za wszelkie działania i inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego i udział w życiu społecznym 
gminy. 
W czasie wakacji proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, bezpiecznego wypoczynku oraz w dalszym ciągu 
przestrzegania zasad związanych z wirusem Covid-19. 
Życzę dobrego i miłego odpoczynku. 

                                               Wójt Gminy Chrząstowice 
                                                         Florian Ciecior 

LIST NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

https://www.facebook.com/Podaruj-Serce-Personelowi-Opolskich-Szpitali-112410570434902
https://www.facebook.com/Podaruj-Serce-Personelowi-Opolskich-Szpitali-112410570434902


 

 

LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO KON-
KURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
Z wielką radością informujemy, że Emily i Maria 
Bartek, uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Chrząstowicach zostały laureatkami tegorocznej 
edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka                 
Niemieckiego. Wielkie gratulacje!  
Dziewczyny, jesteśmy z Was ogromnie dumni             
i dziękujemy za Wasz wysiłek w przygotowaniu 
się do konkursu.  

PIOSENKA Z OKAZJI 100. ROCZNICY 
URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II  
Uczennice i uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Chrząstowicach, z okazji 100. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II nagrali cover piosenki 
„Nie zastąpi Ciebie nikt”. Do tego kreatywnego 
działania zostali zachęceni przez Panią Elżbietę 
Misę. Nagranie dostępne jest w serwisie                
YouTube. Pod koniec maja miało już niemal 1000 
wyświetleń. Zachęcamy do oglądania, aby            
zmotywować dzieciaki do dalszych inicjatyw.  

SIATKARSKIE ZMAGANIA W KOM-
PRACHCICACH 
3 marca w Komprachcicach, w ramach Igrzysk 
Dzieci, odbyły się Mistrzostwa Opolskiego              
Powiatu Ziemskiego Szkół Podstawowych                     
w Minisiatkówce Dziewcząt. 
W swoim debiucie na tym szczeblu rozgrywek, 
bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. 
Dzięki ambitnej postawie, zakończyły zawody na 

czwartym miejscu. 

Oprócz sukcesu drużynowego warto również 
wspomnieć o indywidualnym wyróżnieniu dla 
Elisy Micheń, wybranej najlepszą przyjmującą 
turnieju. 

Gratulujemy naszym siatkarkom i życzymy              
kolejnych sukcesów. 
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WIEŚCI Z PSP W CHRZĄSTOWICACH 
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Tomasz Wiśniewski 

 

 

SUKCES W KONKURSIE WIEDZY               
RELIGIJNEJ 
Miło nam poinformować, że dwie uczennice         
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowi-
cach zdobyły tytuł laureatek Diecezjalnego             
Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2020, który           
odbył się na Wydziale Teologicznym UO. Spo-
śród 1475 uczniów szkół podstawowych, którzy 
rozpoczęli udział w konkursowych zmaganiach,           
EMILIA MICHEŃ uzyskała 3 MIEJSCE, nato-
miast SARA KULAS MIEJSCE 7. Dzięki swojej 
wytrwałości i umiejętnościom, dziewczęta             
otrzymały dodatkowe punkty na świadectwie 
szkolnym, co z pewnością pomoże podczas             
rekrutacji do wymarzonej szkoły średniej.                
Serdecznie gratulujemy.  

ZAJĘCIA Z KALIGRAFII I MYŚLOGRAFII  
Wraz z początkiem marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Chrząstowicach ruszyły zajęcia 
kaligrafii i myślografii. Zajęcia były dedykowane 

uczniom z całej gminy, a prowadziła je Małgorza-
ta Górka. Kaligrafia ma na celu kształtowanie 
pięknego pisma, cierpliwości i charakteru.            
Myślografia, natomiast, to myślenie wizualne, 
sztuka wykonywania kreatywnych notatek i ob-
razków, które mogą pomóc w lepszym zapamięty-
waniu informacji, pobudzić skupienie.  
Wytrwałość, skupienie i pracowitość zagościły 
wśród uczestników. Zapał jest ogromny. Życzymy 
wszystkim powodzenia. Będziemy stałe śledzić 
postępy.  
 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W HALI SPORTOWEJ! 

Magdalena Wiora, Karolina Jakuczek,  
Tomasz Wiśniewski, Elżbieta Misa   

Lubisz piłkę nożną, gimnastykę, a może gry i zabawy? W wa-
kacje zapraszamy dzieci i młodzieży klas I – VIII do aktywnego 
spędzenia czasu w hali sportowej przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Chrząstowicach. Kiedy? W dniach 7, 9, 13, 15, 28, 
30 lipca oraz 4 i 6 sierpnia br. W godzinach 10.00-13.00. 
Na terenie hali będzie możliwość korzystania z powierzchni 
boiska i toalet (z wyłączeniem szatni). Posiłki i napoje dzieci i 
młodzież przynoszą we własnym zakresie.  Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 774219619. 
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Siostry Służebniczki 

 24 maja 2020 roku w Lędzinach w kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odbył się odpust. Zwykle 
uroczystości odpustowe odbywały się 3 maja. Było to spowodo-
wane tym, iż jest to dzień wolny od pracy oraz możliwością orga-
nizacji pielgrzymki w takim terminie. W tym roku, kiedy wszyst-
ko jest inne ze względu na pandemię koronowirusa, udało nam się 
powrócić do dnia 24 maja, który w kalendarzu liturgicznym              
oznacza Święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.                                                                             
 Co roku do lędzińskiej świątyni przybywa wielu pątników, 
w tym ślubowana pielgrzymka z Kolonii Gosławickiej i Gosławic 
– w tym roku pielgrzymowali po raz 152. Przypomnijmy, że       
zgodnie z zapisami w kronice, w roku 1878, podczas klęski suszy, 
mieszkańcy wioski Gosławice (dziś dzielnica Opola) przybyli tu 
modlić się do obrazu Matki Boskiej o poprawę pogody. W drodze 
powrotnej miał spaść rzęsisty deszcz. Na pamiątkę tego             
wydarzenia rokrocznie odbywają się piesze pielgrzymki.  
 W dzień odpustu kościół był otwarty, by licznie przybywa-
jący w ten dzień goście mogli wejść i klęknąć jak najbliżej Maryi. 
Pielgrzymi dochowali ślubowania swoich przodków i przybyli 
symbolicznie do lędzińskiego sanktuarium. Gościła również             
delegacja wiernych pod opieką O. Joachima Kusza OMI, z nowo 
powstającej parafii pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II             
w Opolu. O 18.00 mszę świętą odprawili: O. Joachim, ksiądz            
proboszcz Dominik Rybol oraz ksiądz prałat Hubert Janowski, 
były proboszcz z Gosławic, który przez 32 lata pielgrzymował 
razem ze swoimi parafianami do Lędzin. Z wdzięcznością w sercu 
zwracaliśmy się do Boga dziękując za dar tego dnia i możliwości 
przeżywania tej uroczystości. 

ODPUST W LĘDZINACH 

 CO NOWEGO W OCHRONCE W CHRZĄSTOWICACH? 

 „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do 
góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie            
ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być”, pisał 
w swojej medytacji św. Jan Paweł II. To właśnie 
w setną rocznicę jego urodzin ponownie, po             
trzymiesięcznej przerwie wznowiłyśmy posługę 
wśród dzieci w naszej Ochronce. Nie jest to czas 
łatwy, pełen pytań, wątpliwości i niepokojów. 
Chcemy jednak z wiarą wsłuchiwać się w słowa 
naszego Wielkiego Rodaka, Świadka Chrystusa             
i Ewangelii. „Szukaj, nie ustępuj…”, Boża 
Opatrzność czuwa nieustannie nad nami, trzeba 
mieć tylko odwagę, aby poszukiwać pod prąd, 
podążać w górę strumienia. Nasz Ojciec Założy-
ciel, bł. Edmund Bojanowski uczył nas,                     
aby wszystkie sprawy powierzać, przez ręce               
Maryi Bożej Opatrzności. Zatem pełne wiary             
i ufności trwamy na posterunku. 
 Obecne chwile nie są jednak łatwe dla nas, 
ani dla dzieci i ich rodziców. Każdy z nas tęskni 
za normalnością. Wszystkie dzieci chciałyby 
przychodzić do Ochronki, a my chciałybyśmy je 
móc przyjąć, co niestety obecnie jest niemożliwe. 
Staramy się wykorzystywać czas na ile tylko się 
da. W skromny niestety sposób w tym czasie 
przeżywaliśmy małe i większe okazje do radości. 
Pierwszą o której już wyżej pisałyśmy, była setna 
rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Przybliżały-

śmy dzieciom Jego sylwetkę, w prostych                  
piosenkach poznawały Jego słowa, a filmiki            
edukacyjne musiały zastąpić możliwość                
bezpośredniego spotkania z miejscami, tak               
ważnymi w Polsce, związanymi z Jego osobą.  
 W minionym czasie były także piękne 
święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca. 
Żadna z tych okazji nie może być obchodzona jak 
dotąd. Jednak każdą chcemy podkreślić chociaż w 
drobny sposób. Dla mam były upominki, piosenki 
i życzenia, które dzieci tym razem musiały same 
zaprezentować w domu. W święto naszych dzieci 
też nie mogło być tak wiele atrakcji jak byśmy 
chciały, ale włożyłyśmy wiele wysiłku, aby                  
pomimo utrudnień dzień ten był wyjątkowy,               
a dzieci szczęśliwe. 
 Chociaż w maju nie mogłyśmy                           
uczestniczyć w kościele w nabożeństwach               
majowych, to jednak w naszej Ochronce każdego 
dnia rozbrzmiewała litania ku czci Matki Bożej. 
Nic nie może być tak jak było, dzięki temu mamy 
możliwość przeżywania prostych, oczywistych 
spraw na nowo. Staramy się szukać ciekawych 
rozwiązań korzystając z tych środków, które              
mamy. Trzeba być twórczymi, trzeba być                  
optymistami! Z całego serca wierzymy, że jeszcze 
się razem z Bożą pomocą spotkamy.       

Tomasz Soppa 
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ZAGRODA DINUSIA WKRÓTCE W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Maria Muc-Łysy 

 Miło nam poinformować, że w Dębskiej Kuźni 
powstaje "Zagroda Dinusia" - miejsce edukacji              
i rekreacji dzieci i dorosłych. Zadanie realizuje             
Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni. 
18 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego podpisana została umowa o 
przyznanie pomocy nr 00491-6935-UM0810836/19 
dotycząca realizacji projektu „Zagroda Dinusia” – 
jedno miejsce dla kilku pokoleń. Etap I." o war tości 
57 tysięcy złotych współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020  Lokalnej Grupy Działania Kraina Di-
nozaurów. Celem projektu jest stworzenie miejsca do 
zabawy, sport i integracji mieszkańców w różnym 
wieku na świeżym powietrzu. 

Projekt będzie realizowany wspólnie z lokalnymi part-
nerami: Ochotniczą Strażą Pożarną w Dębskiej Kuźni, 
Radą Sołecką wsi, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
nr 3 w Dębskiej Kuźni Kołem Mniejszości Niemieckiej 
DFK w Dębskiej Kuźni oraz Gminą Chrząstowice 
Pierwsze zaplanowane zadania, tj. przygotowanie          
terenu pod plac zabaw – usunięcie betonu, wykonanie 
asfaltowej ścieżki, montaż ogrodzenia placu zabaw, 
tablica informacyjna, warsztaty EkO_Opona i Graffiti, 
zakup 3 urządzeń siłowni i huśtawki wykonane zostaną 
w okresie wiosenno-letnim. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dębskiej Kuźni będzie wzbogacało w przyszłości           
asortyment terenu o kolejne atrakcyjne urządzenia.   
 Zapraszamy do śledzenia profilu na Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dębskiej Kuźni na facebooku: 
www.facebook.com/debska.kuznia, gdzie na bieżąco 
zamieszczamy informacje na temat naszej działalności 
oraz najważniejszych wydarzeń w sołectwie Dębska 
Kuźnia! 

https://www.facebook.com/debska.kuznia
https://www.facebook.com/debska.kuznia
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Z KIJAMI MARSZ! AKCJA CZYSTE NIWKI 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Suchy Bór zaprasza na marsze Nordic Walking. 
Każda środa o godz. 19.00 oraz niedziela o godz. 
10.00. Darmowe zajęcia z instruktorem! Jest też 
możliwość pożyczenia kijów. Początek spotkania 
na parkingu przy przedszkolu. 
 Zajęcia realizowane są w ramach zadania 
publicznego pn. "Gmina Chrząstowice wspiera 
Nordic Walking - V edycja marszu i weekendowe 
zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy",                
na wsparcie którego Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Bór otrzymało dotację              
z budżetu gminy.  

 

 Mieszkańcy Niwek wyruszyli z domów, 
żeby posprzątać leśne obrzeża wsi i ścieżki        
rowerowe  W majowej akcji wzięli udział dorośli 
i dzieci. Rozpoczęło się sprzątanie. Efekt był dla 
wielu zaskakujący. W 23 120-litrowych             
workach zgromadziliśmy  szkło, zaś w 25 — 
plastik. Worki zgromadzono w centralnym punk-
cie wsi. Mieszkańcy i turyści oglądali znalezisk                 
z mieszanymi uczuciami. Środowisko służy nam 
wszystkim-turystom licznie odwiedzającym    
naszą wieś i jej urokliwe okolice oraz mieszkań-
com. Dbajmy o nie razem! Akcja odbyła się pod 
patronatem Wójta Gminy Chrząstowice Floriana 
Cieciora, a zainicjowana przez mieszkanki               
Niwek.  

Danuta Pawliszyn 

 

Serdeczne podziękowania  

wszystkim delegacjom i uczestnikom  

za udział w pogrzebie  

śp. Teresy Kołodziej 

składają 

mąż 

oraz 

 córki z rodzinami 
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MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 
W czerwcu zakończyliśmy realizację zadań             
zaplanowanych na 2020 rok w ramach Marszał-
kowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Sprawozdanie koń-
cowe, wraz z niezbędną dokumentacją, zostały 
przesłane do Urzędu Marszałkowego Wojewódz-
twa Opolskiego w wymaganym terminie. Dębie, 
Suchy Bór i Falmirowice to sołectwa, które              
otrzymały dotację w wysokości 5.000,00 zł i ich 
mieszkańcy mogą cieszyć się z wykonanych            
zadań w tym roku. Poniżej wykaz zakończonych 
przedsięwzięć z opisem:   
1. „Zakup materiałów do remontu i elementów 
wyposażenia toalet w Klubie Wiejskim 
w Falmirowicach” 
To pierwsze zrealizowane zadanie z tytułu 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej planowane 
na 2020 r. W piątek 8 maja br. odebrane zostały 
prace remontowe w Klubie Wiejskim                    
w Falmirowicach. Dzięki dofinansowaniu, udało 
się zakupić część materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia planowanego remontu toalet            
w tym miejscu (zadanie w ramach Funduszu 
Sołeckiego wsi Falmirowice). Zlecone prace 
obejmowały między innymi: demontaż starych 
urządzeń, wymianę części instalacji wodno-
kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej, 
kafelkowanie, wymianę drzwi z ościeżnicami, 
malowanie, montaż armatury łazienkowej. 
Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z 
planem i przyjęte bez zastrzeżeń. Przeprowadzony 
remont znacznie podniósł standard wyposażenia 
Klubu, co w przyszłości umożliwi powiększenie 
jego użyteczności i możliwości organizacyjnych. 

2. „Przygotowanie i utwardzenie podłoża pod 
ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku 
sportowym w miejscowości Dębie” 
Dotacja przeznaczona została na przygotowanie 
podłoża (łącznie 225 m²), pod ułożenie kostki 
brukowej. Prace wykonano zgodnie z planem                 
i odebrano bez zastrzeżeń 26 maja 2020 r. Dzięki 
zagospodarowaniu placu przy boisku, znacznie 
zwiększyła się jego atrakcyjność i wzrosły 
możliwości integracji społecznej, poprzez 
organizację wydarzeń sportowych czy 
kulturalnych na dużo większą skalę. 
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Karol Jakuczek 

3. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej             
w Suchym Borze”  
Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
mieszkańcy Suchego Boru, mogą cieszyć się 
nowym wyposażeniem jednego z pomieszczeń w 
Świetlicy Wiejskiej, mieszczącej się przy ul. 
Szkolnej 2. W ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej zakupione zostały meble na 
wymiar: dwa nowe biurka, stół konferencyjny, 
regały z szafkami i szafka pod kserokopiarkę. 
Pomieszczenie stało się w pełni wyposażoną, 
przyjazną przestrzenią dla zwiększenia 

aktywności i integracji mieszkańców, co                        
z pewnością ułatwi organizację licznych wydarzeń 
i spotkań odbywających się   w Suchym Borze. 

W kolejnych latach pozostałe sołectwa mogą zgło-
sić swój projekt do naboru w ramach Marszałkow-
skiej Inicjatywy Sołeckiej – trzy miejscowości w 
2021 roku i trzy w 2022 roku. W celu uzyskania 
dotacji, sołtysi, w ustalonym terminie, muszą zor-
ganizować zebrania wiejskie, na których wybrane 
zostaną zadania i podjęte w tej sprawie uchwały. 
Następnie to już gmina składa odpowiedni wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, po jego weryfikacji podpisana zostaje 
umowa i można przystąpić do realizacji zadań.   

 

mailto:ug@chrzastowice.pl

