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Szanowni Państwo,  

Święta Wielkanocne dla chrześcijan  

są najważniejszym wydarzeniem  

religijnym.  

W tym szczególnym dla nas wszystkich 

czasie życzę zdrowia,  

pogody ducha, wzajemnej życzliwości  

oraz nadziei,  

że wkrótce nadejdzie lepszy czas 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Florian Ciecior 

Wójt Gminy Chrząstowice  

 

Covid-19 — co musisz wiedzieć? 

str. 2-8 
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KORONAWIRUS—CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ 
 Czym jest koronawirus? 
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o 

nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej go-

rączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęcze-

niem. 

            Jak często występują objawy? 
Ciężki przebieg obserwuje się u ok. 15-20% osób, Do 

zgonów dochodzi u 2-3% chorych. Prawdopodobnie 

te dane są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim prze-

biegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia labora-

toryjnego. 

            Kto jest najbardziej narażony? 
Najbardziej narażone na rozwinięcie się ciężkiej posta-

ci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpor-

nością, której towarzyszą innego choroby, szczególnie 

przewlekłe. 

            Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem? 
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma 

szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Moż-

na natomiast stosować poniższe metody zapobiegania 

zakażeniu. Metody te stosuje się również 

w zapobieganiu innym chorobom przenoszonym drogą 

kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku któ-

rej szczyt zachorowań przypada na okres od stycznia 

do marca każdego roku). 

         ZALECENIA 

         Często myj ręce 
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie 

masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu 

(min.60%). 

Dlaczego? Mycie rąk tymi metodami zabija wirusa, 

jeśli znajduje się on na rękach. 

            Jeśli czujesz się przeziębiony, masz katar, 

kichasz, masz kaszel 
Pozostań w domu, unikaj dużych skupisk ludzkich 

(imprez masowych, kina, teatru, siłowni, supermarke-

tu). 

            Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas 

kaszlu i kichania 
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chus-

teczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając 

mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – pły-

nów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu             

i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków            

i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz 

zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

            Zachowaj bezpieczną odległość 
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą          

a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą,            

kichają i mają gorączkę. 

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodują-

cym chorobę układu oddechowego kaszle lub kicha, 

wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu           

zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje 

ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

            Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa 

lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść 

wirusa na siebie. 

 Wszystkie aktualne informacje:  

www.gov.pl/web/koronawirus 
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Szanowni Mieszkańcy, 
w związku z decyzjami Rządowego Zespołu Zarządza-

nia Kryzysowego, kierując się troską o zdrowie             

i bezpieczeństwo, chciałbym Państwa poinformować 

o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Chrzą-

stowice wprowadzonych do odwołania. 

Do niezbędnego minimum ograniczamy możliwość 

poruszania się petentów po budynku Urzędu Gmi-

ny. 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w pierwszej kolej-

ności telefonicznie (77 4219966, 774219613), kore-

spondencyjnie, e-mailowo (skrzynka ogólna: 

ug@chrzastowice.pl) lub przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą ePUAP (osoby posiadające profil 

zaufany). 

 

Kasa w urzędzie jest nieczynna. 
 Płatności należy dokonywać za pośrednictwem             

bankowości elektronicznej: 

1.zobowiązania podatkowe, przelewem na             

indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji 

podatku na rok 2020; 

2.opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, przelewem na indywidualne konto 

bankowe wskazane w blankietach opłat na rok 

2020; 

3.dochody (np. oplata skarbowa, czynsz itp.) na 

konto: Bank:  

BS w Leśnicy Filia Chrząstowice 

SWIF: POLU PL PR 

IBAN: PL 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002 

 

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, do-

wody osobiste – osobiście będzie można załatwiać 

tylko sprawy bardzo pilne: 

rejestracja urodzeń i zgonów, po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia go-

dziny – tel.77 411-04-20, 

zaplanowane śluby cywilne bez zmian - wyłącz-

nie z udziałem małżonków i świadków, 

wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego 

można składać za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP; 

wnioski w sprawie wydania odpisów lub za-

świadczeń można wysłać pocztą tradycyjną lub 

przez ePUAP). 

 

Podatki: informacje w sprawach pilnych  można 

uzyskać drogą telefoniczną (tel. 77 411-04-05; 661-244

-545 lub drogą elektroniczną: podat-

ki@chrzastowice.pl, podatki2@chrzastowice.pl. 

 

Działalność gospodarcza: informacje i umówienie 

wizyty pod tel. 77411-04-12  lub drogą elektroniczną: 

kasa@chrzastowice.pl 

 

Podatek od środków transportowych, sprawy zwią-

zane z pochówkiem: kontakt tel. 77 411-04-15 lub 

drogą elektroniczną: transport@chrzastowice.pl 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi: kontakt 

tel. 77 411-04-15 lub drogą elektroniczną oraz                 

odpady@chrzastowice.pl 

 

Rolnictwo, ochrona środowiska, decyzje środowi-

skowe, bezdomne zwierzęta: kontakt tel. 77 411-04-

10 lub drogą elektroniczną:                                          

srodowisko@chrzastowice.pl 

 

Budownictwo, inwestycje - kontakt elektroniczny: 

77 411-04-13, koordynator@chrzastowice.pl 

 

Gospodarka komunalna, drogi - kontakt tel. 77 411-

04-08 lub drogą elektroniczną:                                   

komunalka@chrzastowice.pl 

 

Przetargi, zagospodarowanie przestrzenne: kontakt 

tel. 77 411-04-03 lub drogą elektroniczną:                    

zagospodarowanie@chrzastowice.pl 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowa-

nie wniosków, wydawanie decyzji, zaświadczeń, etc. – 

sprawy prosimy załatwiać telefonicznie tel. 77 421-92-

20, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną:         

opschrzastowice@op.pl). Sprawy konieczne do              

załatwienia osobistego: tylko po wcześniejszym umó-

wieniu telefonicznym tel. 77 421-92-20. 

 

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy: 
– adres e-mailowy: ug@chrzastowice.pl 

- telefon: 77 4219613 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w  są nieczynne do 

odwołania 

 

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień                     

w Chrząstowicach z powodu wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego do odwołania zawiesza                 

swoją działalność w siedzibie Urzędu Gminy Chrząsto-

wice. 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość 

korzystania z Telefonu Zaufania: 

- w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 20.00, pod 

nr tel. 691855583 – mgr Ilona Piniaś 

- w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00, pod 

nr tel. 604580514 – mgr Iwona Bereziuk 

 

PROFIL ZAUFANY - JAK ZAŁOŻYĆ  KONTO 

NA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNCE                 

PODAWCZEJ (ePUAP) 
Jak i gdzie poza urzędem można założyć profil zaufa-

ny, żeby - sprawy urzędowe załatwić bez wychodzenia 

z domu, online. 

Jak go założyć? Można to zrobić szybko i bez zbęd-

nych formalności za pomocą rachunku bankowego. 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY  

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

mailto:ug@chrzastowice.pl
mailto:podatki@chrzastowice.pl
mailto:podatki@chrzastowice.pl
mailto:podatki2@chrzastowice.pl
mailto:kasa@chrzastowice.pl
mailto:transport@chrzastowice.pl
mailto:odpady@chrzastowice.pl
mailto:koordynator@chrzastowice.pl
mailto:komunalka@chrzastowice.pl
mailto:zagospodarowanie@chrzastowice.pl
mailto:opschrzastowice@op.pl
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Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby 

potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą 

w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu      

zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się 

na konto profilu, należy wybierać opcję logowania 

przez bankowość elektroniczną.  

Pełna lista banków z możliwością założenia Profilu 

Zaufanego poprzez bankowość elektroniczną: 

T-mobile Usługi Bankowe 

Alior Bank 

ING Bank Śląski 

Bank Pekao 

mBank 

Santander 

PKO Bank Polski 

Bank Millennium 

Inteligo 

a także Envelo (Grupa Poczty Polskiej). 

Lista banków posiadających integrację wyłącznie          

z PUE ZUS: 

BOŚ Bank 

Citi Handlowy – Bank Handlowy w Warszawie 

Alior Bank. 

 

 Osoby powracające z zagranicy, przeziębione 

lub z podwyższoną temperaturą proszone są             

o powstrzymanie się od wizyt w Urzędzie Gminy                

i załatwianie spraw telefonicznie, korespondencyj-

nie czy e-mailowo.   

 

 Osoby, które zaobserwują u siebie objawy 

choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi 

przez służby epidemiologiczne numerami telefonów 

(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

604-958-325), gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe 

instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji. Proszę 

o ścisłe przestrzeganie zaleceń i procedur. 

 

 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,                    

Uczniowie i Rodzice, działalność wszystkich jedno-

stek oświatowych została zawieszona, ale nadal            

obowiązują terminy i zalecenia. 

31 marca 2020 r. została ukończona rekrutacja do 

przedszkoli na terenie gminy. Natomiast do 14 kwiet-

nia 2020 r. rodzice mają obowiązek potwierdzić 

wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie             

pisemnego oświadczenia przesłanego drogą elektro-

niczną na adres e-mailowy wybranego przedszkola.  

Wszystkie szkoły podstawowe realizują kształcenie            

i ocenianie na odległość wykorzystując dziennik elek-

troniczny, stronę internetową szkoły/przedszkola oraz 

bezpośredni kontakt elektroniczny z uczniami i rodzi-

cami. 

Nauczyciele w kształceniu na odległość wykorzystują 

dostępne platformy edukacyjne oraz materiały            

zamieszczane na stronie Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej. 

Zwracam się z prośbą do dyrektorów jednostek oświa-

towych i nauczycieli, aby wspierali swoich uczniów           

w tym trudnym czasie, pomagali w samodzielnej nauce 

w domu i utrzymywali z nimi stały kontakt za pomocą 

dostępnych środków przekazu elektronicznego. 

Tylko w ciągły sposób dbając o higienę oraz pozosta-

jąc w domu uchronimy dzieci i młodzież, a także inne 

osoby od kłopotów zdrowotnych. 

Niech hasło #ZostańWDomu towarzyszy wszystkim 

mieszkańcom Gminy Chrząstowice. 

 

 Wszystkie cyklicznie odbywające się na terenie 

gminy Chrząstowice zajęcia (taneczne, muzyczne, 

sportowe i in.), warsztaty oraz konkursy zostają zawie-

szone do odwołania. Imprezy oraz wszelkie wydarze-

nia zaplanowane na marzec i kwiecień (w tym Ogólno-

polski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chrzą-

stowice) zostają odwołane. W trosce o bezpieczeństwo 

i zdrowie nas wszystkich przypominam, że korzystanie 

z boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz 

wszelkich miejsc rekreacji jest aktualnie ZABRONIO-

NE ze względu na ryzyko zarażenia. 

 Apeluję o zachowanie ostrożności 

i wsłuchiwanie się w komunikaty. Wprowadzenie sta-

nu zagrożenia epidemicznego to sytuacja, która pozwa-

la nakładać dodatkowe ograniczenia, niezbędne, by 

powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

W tej sytuacji nie powinniśmy ulegać panice. Najważ-

niejsze to zachować spokój i zapoznać się 

z zaleceniami służb. 

 Proszę także o przestrzeganie wprowadzonych 

zaleceń oraz poinformowanie o nich osoby z najbliż-

szego otoczenia. Od tego jak się będziemy w tym trud-

nym czasie zachowywać może zależeć los nas wszyst-

kich. 

 

 Szanowni Państwo, pamiętajmy, że od nas 

wszystkich zależy jak przeżyjemy ten trudny czas.  

Proszę, wspierajmy się wzajemnie i bądźmy             

wyrozumiali oraz otwarci na potrzeby drugiego          

człowieka.  

 

 Przypominam, że Urząd Gminy oraz wszystkie 

nasze jednostki organizacyjne są do Państwa              

dyspozycji. 

 

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa infor-

mować za pośrednictwem strony internetowej 

www.chrzastowice.pl oraz Facebooka. 

 

 Proszę pamiętać, aby wszystkie informacje 

sprawdzać przy pomocy wiarygodnych źródeł, do ta-

kich należą oficjalne strony administracji państwowej i 

samorządowej. Nie podawaj dalej niesprawdzonych 

informacji. Zanim prześlesz dalej jakiś komunikat, 

upewnij się, czy jest prawdziwy. Pozwoli to uniknąć 

paniki i zapobiegnie chaosowi informacyjnemu.  

 

 Informacje związane z aktualną sytuacją 

epidemiczną w naszym kraju znajdziecie Państwo 

na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/

koronawirus 

http://www.chrzastowice.pl
https://www.facebook.com/gminachrzastowice/
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 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany jest do 

urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT. Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie 

tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazywana w ramach tego podatku 

wpływa więc na poprawę jakości życia w naszej gminie – remonty dróg, szkoły, przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, 

z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej 

gminie. 

 Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnóstwa czasu. 

Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej               

Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych np. miejsca zamieszkania w II 

Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub 

załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

APEL DO MIESZKAŃCÓW  

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior  
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ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA  

 Kwalifikacja wojskowa dla powiatu opolskiego, 

dla rocznika podstawowego 2001 oraz starszych,           

zostaje ODWOŁANA. 

 Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON 

Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifi-

kacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwa-

lifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek 

(13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia 

się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca 

br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.  

 Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest zwią-

zane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodują-

cym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktycz-

ne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.  

 Rozporządzenie przewiduje, że dziś (13 marca 

br.) zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie 

kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, 

które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifi-

kacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do               

30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku.             

Wezwania te tracą ważność. 

 Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do 

chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje le-

karskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 

proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifi-

kacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby 

zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

  

ZMIANA ZASAD UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje, że pracownicy socjalni dyżurują pod nr telefonu 

77 421-92-20 i prosimy o zgłaszanie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, gdyż angażujemy się                 

w niesienie pomocy w codziennych czynnościach takich jak: zakupy i zaopatrzenie w leki, jeśli taka pomoc nie           

może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi). 

 Podejmując działania mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się koronawirusa uprzejmie    

informuję, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania w Ośrodku Pomocy Społecznej sprawy klientów i podopiecznych 

załatwiane są wyłącznie w formie elektronicznej (ops.chrzastowice@op.pl) lub telefonicznie / faks 77 421-92-20. 

Jolanta Kozubska 

Anna Kurc 

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZGŁOŚ SIĘ DO OPS 

 Od 13 marca 2020 r. do odwołania, zasady 

funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie-

go i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu          

Opolskiego ulegają zmianie. 
 Z poradnictwa można skorzystać za                

pośrednictwem tzw. środków porozumiewania się na 

odległość (np. e-mail, telefon). 

 W tym celu należy wypełnić formularz 

(znajdziesz na www.chrzastowice.pl—menu górne: 

Urząd - Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej),           

wykonać skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz             

z oświadczeniem i przesłać do Starostwa Powiatowego 

w Opolu pocztą elektroniczną na adres:                      

starostwo@powiatopolski.pl, a następnie  czekać na 

wyznaczenie terminu porady. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu 

BO WARTO POMAGAĆ 
 W trudnej sytuacji jaką obecnie mamy, cieszy każdy gest dobroci okazaną 

drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy naszej gminy udowadniają, że chcą i potra-

fią pomóc. Danuta Kampa, prezes Stowarzyszenia Kalejdoskop, wraz z paroma 

wolontariuszkami zorganizowała akcję „Podaruj serce personelowi opolskich 

szpitali”. Dzięki temu, opolskie szpitale otrzymały takie produkty jak: woda  

mineralna, słodycze, kawa, herbata oraz maseczki i rękawiczki. Dary nadal są 

zbierane przed Urzędem Gminy Chrząstowice! Krawcowe z gminy Chrząstowice 

włączyły się w akcję szycia maseczek ochronnych. Wkrótce trafią one do 

wszystkich naszych mieszkańców.             

Tymczasem druhowie z OSP Dębska   

Kuźnia już zaopatrzyli w maseczki wolon-

tariuszy, którzy działają w naszej gminie           

i pomagają seniorom w zrobieniu             

zakupów czy kupnie leków. Firma Licon 

International z Dębia oraz Alraj Sklep 

Tekstylny z Chrząstowic nieodpłatnie 

dostarczyły materiały na maseczki i kom-

binezony ochronne. Serdecznie dziękuje-

my wszystkim zaangażowanym! 

 

mailto:ops.chrzastowice@op.pl
mailto:starostwo@powiatopolski.pl
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WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.  
Obecnie prowadzone są prace legislacyjne w sprawie zmian Kodeksu wyborczego. Bieżące informacje na          

temat warunków udziału w głosowaniu będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej gminy: 

www.chrzastowice.pl 

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru 

wyborców w innym miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany              

z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. 

WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW 

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców, wyborca będzie ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi 

wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. 

Do rejestru wyborców zostaje się wpisanym na stałe. 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy złożyć urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca                       

zamieszkania. 



 

 

 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

styczeń-luty-marzec 

- 9 - 

Bożena Rudnicka, Małgorzata Karasiewicz-

 

NOWA SOŁTYS W NIWKACH 
Z dniem 31 grudnia 2019 r. rezygnację z pełnienia 

funkcji sołtysa wsi Niwki złożyła dotychczasowa pani 

sołtys Teresa Pasoń. Pełniła tę funkcję nieprzerwanie 

od 12 lutego 2007 r. i dała nam się poznać jako osoba 

życzliwa, spokojna, opanowana, niezwykle pracowita, 

potrafiąca zjednać i zaktywizować mieszkańców. 

W związku z jej rezygnacją, w dniu 10 stycznia 

2020 r. odbyły się w Niwkach wybory uzupełniające. 

Chętnych do walki o mandat sołtysa przez dłuższy 

czas nie było. W końcu, po skutecznej  namowie miesz-

kańców, zgodę na kandydowanie wyraziła pani Danuta 

Pawliszyn. Została wybrana sołtysem wsi Niwki niemal 

jednogłośnie. 

Nowo wybrana pani sołtys nie kryła, że funkcja 

sołtysa jest dla niej nowym wyzwaniem, dlatego liczy 

na zrozumienie i pomoc ze strony rady sołeckiej oraz 

mieszkańców.  

Pani Danucie Pawliszyn składamy serdeczne           

gratulacje, życzymy trafnych decyzji, satysfakcji z ich 

podejmowania, wielu sukcesów i wsparcia ze strony 

rady sołeckiej i mieszkańców. 

Poprzedniej pani sołtys Teresie Pasoń serdecznie 

dziękujemy za wewnętrzne dobro, pogodę ducha, cenne 

uwagi, sumienne i oddane wykonywanie zadań dla  

dobra gminy Chrząstowice i swej lokalnej społeczności 

w Niwkach. Składamy serdeczne życzenia wszelkiej 

pomyślności, zdrowia, radości, satysfakcji z planowa-

nego odpoczynku, a także realizacji swoich pasji               

i zainteresowań w dalszym codziennym życiu. 

Grażyna Fila 

Z okazji przypadającego na dzień 11 marca  

ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 

wszystkim sołtysom z terenu Gminy Chrząstowice 

pragniemy serdecznie podziękować  

za nieocenioną pracę i zaangażowanie. 

Życzymy pomyślności i wytrwałości  

w dążeniu do realizacji zamierzonych celów  

i wielu powodów do codziennych uśmiechów. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice 

Krzysztof Warzecha 

 

Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior 

11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSA 

Aktualni sołtysi w gminie Chrząstowice: 

 

Chrząstowice – Elżbieta Bakanowicz 

Daniec – Tadeusz Dynowski 

Dąbrowice – Mateusz Walecko 

Dębie – Konrad Wójcik 

Dębska Kuźnia – Mirosław Żurek 

Falmirowice – Piotr Zasuwa 

Lędziny – Irena Gondro 

Niwki – Danuta Pawliszyn 

Suchy Bór – Andrzej Nowak 

WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW 

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców, wyborca będzie ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi 

wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. 

Do rejestru wyborców zostaje się wpisanym na stałe. 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy złożyć urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamiesz-

kania. 

Co należy zrobić? 

1) Wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemną deklarację zawierającą informacje niezbędne 

do wpisania do rejestru wyborców. 

2) Dołączyć kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3) Do wniosku można załączyć kopie dokumentów, które potwierdzają miejsce stałego zamieszkania wnioskodaw-

cy. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na 

przykład: umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym osoba mieszka, 

rachunek za prąd, na którym są dane osoby, umowa o pracę, karta mieszkańca. Można także skontaktować z urzę-

dem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku. 

4) Należy czekać na odpowiedź z urzędu. Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców 

(wniosek trafi do urzędnika, który go rozpatrzy; zrobi to w godzinach pracy urzędu; ma obowiązek zweryfikować, 

czy osoba mieszka tam gdzie deklaruje). Należy wziąć pod uwagę terminy, wysyłając wniosek – urząd ma na jego 

rozpatrzenie 5 dni.  

UWAGA! Decyzja urzędnika może być odmowna. W takiej sytuacji można złożyć skargę. Jest na to 3 dni od            

otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia.              

Od postanowienia sądu nie można się odwołać. 
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 W związku z obowiązującym od 20 marca 

2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia stanem 

epidemii w Polsce, rygorami dotyczącymi zapobiega-

nia rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz działaniami 

mającymi na celu maksymalne wsparcie polskich 

przedsiębiorstw oraz uratowanie miejsc pracy, dzielimy 

się najważniejszymi informacjami dot. tak zwanej 

"Tarczy Antykryzysowej", która weszła w życie                   

1 kwietnia 2020 r. Główne jej cele to ochrona zatrud-

nienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie                 

płynności finansowej w firmach. 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? 

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do 

ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, 

kwiecień i maj 2020 r.  
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do 

ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 

br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę             

i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą sko-

rzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 

zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają 

składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego            

osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych             

i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze 

składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne 

ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowu-

ją prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyń-

stwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu              

chorobowym na 1 lutego 2020 r. 

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które 

znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r.              

i nie regulowały należności, w tym składek pobiera-

nych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują 

umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, 

o dzieło) 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% mini-

malnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz 

nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy 

cywilnoprawne, których suma przychodów z umów 

cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym złożony został wniosek o świadczenie posto-

jowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty            

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to 

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy 

wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania 

świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedza-

jącym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzed-

niego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym 

zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.  

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych  
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% mini-

malnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz 

nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia 

jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie                

przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązują-

cego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie 

działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca 

poprzedniego.  

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie 

przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili 

ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności  

z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązują-

cego na dzień złożenia wniosku. 

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty             

podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku 

VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 

1300 zł. 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej 

– odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na 

raty należności z tytułu składek 

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy 

składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. 

Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi                

działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. 

Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze 

można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli 

płatnik złoży wniosek przed terminem płatności            

składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych          

z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania            

składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień                

złożenia wniosku. 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie            

w ZUS? 
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS              

w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć             

odpowiedni wniosek: RDZ – wniosek o zwolnienie           

z opłacania składek, RSP-C – wniosek o świadczenie 

postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia           

zleceniodawca lub zamawiający), RSP-D – wniosek           

o świadczenie postojowe dla prowadzących działal-

ność, RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek 

(odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty 

należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej. 

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na                

Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na 

stronie www.zus.pl.  

Wnioski można złożyć: drogą elektroniczną przez PUE 

ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce 

ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej              

napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu              

z pracownikiem ZUS). 

gospodarczym. 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Pań-

stwo na stronie www.pfr.pl/tarcza oraz www.zus.pl 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

http://www.pfr.pl/tarcza


 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

styczeń-luty-marzec 

- 11 - 

 

NOWI HONOROWI OBYWATELE GMINY CHRZĄSTOWICE 

Grażyna Fila 

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowi-

ce” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania 

za działalność samorządową, społeczną, edukacyjno-

kulturalną, czy gospodarczą.  

W ostatnim czasie Rada Gminy Chrząstowice 

przyznała dwa nowe tytuły Honorowego Obywatela 

Gminy Chrząstowice – panu Heinrichowi                 

Tawrowskiemu i panu Heinrichowi Nyoltowi. 

HEINRICH TAWROWSKI  

Były mieszka-

niec Chrząsto-

wic, który wye-

migrował do 

Niemiec w 1978 

r. Przez lata 

wielokrotnie 

angażował się          

i wspierał 

wszelkie inicja-

tywy mające na 

celu zachowanie 

kontaktu byłych 

mieszkańców 

Chrząstowic             

z tymi, którzy w 

niej pozostali, 

ale i tymi, któ-

rzy się tutaj 

osiedlili.                 

W latach 90-

tych organizo-

wał wśród byłych mieszkańców miejscowości, zbiórki 

środków finansowych, dzięki którym odbywały się 

festyny, tzw. Heimattreffen, 1997, 2001, 2004, 2007, 

2010, z tym najsłynniejszym jubileuszowym z okazji 

750-lecia miejscowości w roku 1997 na czele. Na po-

czątku XXI wieku zaangażował się w zbiórkę środków 

finansowych, której celem był remont wieży kościoła 

w Chrząstowicach. Był również zaangażowany i sam 

należał do sponsorów zegarów na chrząstowickim 

kościele. Później, dzięki jego osobistemu zaangażowa-

niu, przekonał swego proboszcza w Niederkassel-

Rheidt w pobliżu Bonn, do złożenia za pośrednictwem 

tamtejszej parafii dwóch wniosków w ciągu kilku lat – 

na renowację najpierw dachu kościoła, a potem           

organów w kościele w Chrząstowicach. Dzięki jego 

inicjatywom również młodzież z Chrząstowic miała 

okazję do odwiedzin swych rówieśników w parafii            

w Niemczech. Swoją troską i zainteresowaniem 

wspierał finansowo również najbiedniejsze rodziny             

i dzieci naszej społeczności lokalnej. 

W dniu 11 września 2019 r. Rada Gminy                 

Chrząstowice podjęła uchwałę nr IX.65.2019 w spra-

wie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Chrząstowice” panu Heinrichowi Tawrowskiemu,          

a podczas sesji Rady Gminy Chrząstowice 22 stycznia 

2020 r. nasz nowy Honorowy Obywatel odebrał osobi-

ście z rąk Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta 

Gminy Chrząstowice akt nadania tytułu oraz                   

okolicznościowy medal. 

HEINRICH NYOLT 

Mieszkaniec 

gminy Chrzą-

stowice, bardzo 

osobiście zaan-

gażowany w jej 

rozwój i pięk-

no. Wielki            

i wrażliwy spo-

łecznik. Zainte-

resowany zago-

spodarowaniem 

czasu wolnego 

dla dzieci i 

młodzieży oraz 

zachowaniem 

zwyczajów i 

tradycji. Zago-

rzały fan sportu 

i miłośnik ratowania dziedzictwa historycznego w 

gminie Chrząstowice, szukania i odtwarzania śladów 

historii, kultywowania zwyczajów i tradycji oraz po-

prawy wizerunku i rewitalizacji zaniedbanych obsza-

rów. 

 Inicjator a jednocześnie sponsor i realizator 

wielu pomysłów, takich jak np.: rozwój bazy sporto-

wej i jej wyposażenia (budowa boiska sportowego         

w Chrząstowicach, rewitalizacja boiska w Dębskiej 

Kuźni), tworzenie, sponsorowanie działalności szkółek 

dla dzieci Miro Deutsche Fussballschule i FC             

Chronstau-Chrząstowice, organizacja i sponsorowanie 

przyjęcia w gminie Chrząstowice Miroslava Klose, 

rewitalizacja nieużytku i budowa pięknego parku we 

wsi Dębska Kuźnia przyległego do terenu kościoła 

parafialnego, ratowania od zapomnienia miejsc z prze-

szłości. Zauważalny w gminie Chrząstowice na 

wszystkich organizowanych wydarzeniach związa-

nych ze sportem, czy spotkaniami okolicznościowymi 

(dożynki, Oktoberfest, Weihnachtsfest itp.). 

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Gminy Chrząsto-

wice podjęła uchwałę nr XV.100.2020 w sprawie na-

dania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowi-

ce” panu Heinrichowi Nyoltowi. Na kolejnej sesji  

Rady Gminy Chrząstowice, nasz „najmłodszy” Hono-

rowy Obywatel odbierze z rąk Przewodniczącego Ra-

dy Gminy Chrząstowice akt nadania tytułu oraz medal. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowi-

ce” nadawany jest przez Radę Gminy Chrząstowice od 

2006 r. Wśród 16-stu odznaczonych dotychczas osób 

są: Ernest Kuboń, Paul Glados, Oswald Ciolek, Kon-

rad Mientus, Günter Mälzig, Edward Barcik, Benedykt 

Kocot, Ambroży Wieczorek, Marian Staniszewski, 

Joachim Halupczok, Józef Duda, Maria Kwiecińska, 

Józef Ledwoch, Adelajda Pasoń, Heinrich Tawrowski 

i Heinrich Nyolt. 

 Sylwetki wszystkich Honorowych Obywateli 

Gminy Chrząstowice prezentowane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice 

www.chrzastowice.bip.net.pl, w zakładce „Gmina 

Chrząstowice”. 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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W listopadzie 2019 r. Remondis Sp. z o.o. zaczęła sygnalizować problemy finansowe wynikające z  realizacji 

usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku powyższego zwróciła się          

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z tytułu wykonywania przedmiotowej usługi, co uzasadniła drastyczną pod-

wyżką opłaty za składowanie odpadów powstających w wyniku ich przetwarzania, w tym również segregowanych     

w instalacjach. Zmiana w/w opłaty spowodowała wzrost cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów na              

instalacjach komunalnych. Zniesienie regionalizacji instalacji przetwarzania odpadów spowodowało dynamiczny 

wzrost cen zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów. Ponadto na wzrost kosztów systemu                       

gospodarowania odpadami wpłynęły wzrost minimalnego wynagrodzenia, cen energii i kosztów transportu. 

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką analizę finansową naszego systemu. 

Koszty poniesione w 2019 r. z związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych:  

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych: 

BILANS = NALEŻNOŚĆ – KOSZTY  

1.167.810,01 zł – 1.236.536,98 zł = - 68 726,97 zł 

Analiza kosztów wykazuje duże niedofinansowanie systemu i deficyt środków powstały w budżecie gminy 

na dzień 31.12.2019 r. Zgodnie z przepisami prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ma 

być systemem samofinansującym, co oznacza, że koszty jego funkcjonowania winne być w całości pokrywane         

z pobieranych opłat. Deficyt na podobnym poziomie występował w  latach poprzednich. Wobec powyższego             

podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od września ubiegłego roku była konieczna, aby uniknąć 

wzrastającemu niedofinansowaniu  systemu. 

Gmina obecnie przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia przetargu            

nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu gminy od dnia           

1 lipca br. Analiza sytuacji na rynku wskazuje na to, że musimy przygotować się na gwałtowny wzrost cen oferowa-

nych za usługę.  
Brygida Dulęba 

WIELKANOCNE DEKOROWANIE W CHRZĄSTOWICACH 

 Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za             

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgodnie      

z prawem obowiązkiem każdego z nas, co oznacza, że 

każdy musi złożyć deklarację w miejscu zamieszkania.  

W obecnych czasach mieszkańcy często migrują               

na studia,  innego miasta i kraju w poszukiwaniu pracy, 

co powoduje różnice pomiędzy ilością osób zameldo-

wanych na terenie gminy, a zgłoszonych w deklara-

cjach jako zamieszkałych i objętych tzw. opłatą 

„śmieciową”.  

 Zdarzają się jednak sytuacje, gdy ktoś celowo 

zaniża ilość osób w gospodarstwie domowym. 

„Zapomina”, że właśnie skończył się rok akademicki, 

członek rodziny na dłużej wrócił z zagranicy, że      

powiększyła się rodzina lub część nieruchomości            

wynajął i przebywają na niej robotnicy zatrudnieni w  

różnych firmach. Takie działania narażają  na koszty 

nie tyle państwo czy gminę, ale po prostu wszystkich, 

którzy muszą zapłacić za śmieci innych niepłacących 

za  wytworzone przez siebie śmieci.   

 Mając na względzie ograniczenie podwyżek 

opłaty za śmieci apelujemy do Państwa o dokonanie 

analizy złożonych deklaracji i  samodzielne zgłaszanie 

się do Urzędu w celu dokonania ich zmiany zgodnie            

z aktualnym stanem. 

 Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu               

czystości i porządku w gminach, właściciel nierucho-

mości jest obowiązany złożyć deklarację „śmieciową” 

WZROST KOSZTÓW SYSTEMU ODPADOWEGO 

Rodzaj kosztu w zł 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.166.165,27 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników,  materiały biurowe, wy-

syłka korespondencji, szkolenia) 
61 515,71 

Koszt programu komputerowego 8.856,00 

RAZEM 1.236.536,98 

Zobowiązanie Należności (w zł) Wpływy (w zł) 

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.167.810,01 1.153.013,07 
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w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej          

nieruchomości lub powstania na niej odpadów komu-

nalnych. W przypadku zmiany danych w zakresie          

liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, 

jej właściciel jest również zobowiązany dokonać          

zmiany deklaracji w ciągu 14 dni od jej nastąpienia. 

 Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco dokonują 

weryfikacji deklaracji złożonych przez mieszkańców 

gminy, podejmują również działania wyjaśniające            

w przypadku sygnałów o zamieszkiwaniu na nierucho-

mości osób prawdopodobnie nie objętych systemem. 

 Mieszkańcom, którzy pozytywnie reagują na 

nasze prośby o składanie wyjaśnień, pojawiają się               

w urzędzie i chętnie współpracują, weryfikując złożone 

wcześniej deklaracje serdecznie dziękujemy.  

 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ZAGŁOSUJ NA MODERNIZACJĘ ROKU— 

KLUB SAMORZĄDOWY W CHRZĄSTOWICACH 

Małgorzata Jagos 

KOMUNIKAT GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

Jacek Trojan 

Brygida Dulęba 

 Realizacja programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2020 
 Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt 

wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2020 Gmina 

Chrząstowice zawarła ze Schroniskiem dla bezdom-

nych zwierząt „Psia ostoja”, ul. Szkolna 14 Pieczyska, 

98-400 Wieruszów. 

 Umowę na przyjęcie i przetrzymywanie         

bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki we-

terynaryjnej na rok 2020 Gmina Chrząstowice zawarła 

ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Psia         

ostoja”, ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wieruszów. 

 Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych 

w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zda-

rzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 

2020 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. 

Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich. 

 Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy                

kierować pod nr 77 411 04 10 w godzinach pracy     

Urzędu Gminy Chrząstowice. 

 

 Z radością informujemy, że inwestycja pn. 

"Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z 

remizą OSP w Chrząstowicach" została zgłoszona do 

konkursu "Modernizacja roku 2019". konkurs na na 

celu promocję najciekawszych dokonań polskich            

budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, 

renowacji czy adaptacji. 

 23 marca 2020 r. ruszyło głosowanie interneto-

we. Zachęcamy do oddawania głosów na naszą inwe-

stycję!  

Głosujemy na stronie: www.modernizacjaroku.org.pl 

Należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail i klik-

nąć "Nie jestem robotem". Następnie należy przejść do 

swojej poczty e-mail i zaakceptować link do aktywacji 

głosu. 

W jednym dniu jedna osoba może zagłosować tylko 

jeden raz. 

Głosowanie trwa od 23.03.2020 r. do 11.05.2020 r. 

do godz. 12.00. Pełen regulamin dostępny jest na 

stronie www.modernizacjaroku.org.pl Wszystkie inwe-

stycje zgłoszone do "Modernizacji roku 2019" znajdują 

się na stronie: www.modernizacjaroku.org.pl 

 W imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uprzejmie przypomina 

się o zapisach art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2068 ze zm.), które stanowią następująco „Zabrania się dokonywania w pasie drogo-

wym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej 

urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogo-

wego”.  
 Zakaz powyższy dotyczy również przypadków nanoszenia, przez pojazdy i maszyny 

rolnicze, błota na drogi krajowe z terenów rolnych przylegających do pasa drogowego.  

Za naruszenie w/w zakazu, art. 91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) przewiduje karę grzywny do 1500 złotych albo karę nagany.    

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1866/termomodernizacja-budynku-klubu-samorzadowego-z-remiza-osp-w
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/o-konkursie
http://www.modernizacjaroku.org.pl/sites/default/files/attachments/2020/REGULAMIN%20G%C5%81OSOWANIA%20INTERNETOWEGO%20XXIV%20Edycja_3.pdf
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1691/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1&field_city_value=&title=&page=0
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 Małgorzata Jagos, Wiktoria Fedunik-Szydełko 

Fot. Archiwum prywatne 

INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząsto-

wicach 

Z końcem marca 2020 r. zakończono inwestycję zwią-

zaną z przebudową drogi gminnej ul. Szkolnej 

w Chrząstowicach. W ramach otrzymanego dofinanso-

wania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowa-

no drogę na odcinku 115 m na drogę o nawierzchni          

w całości z kostki betonowej. Koszty przebudowy  

drogi wyniosły 223 224,19 zł, z czego 70% czyli            

156 256,93 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych.  

Zadanie zostało dodatkowo uzupełnione o przebudowę 

12 m drogi stanowiącej włączenie ul. Szkolnej do ul. 

Ozimskiej w Chrząstowicach. Koszt tej przebudowy 

wyniósł 26 178,41 zł i w całości został sfinansowany 

w ramach budżetu Gminy Chrząstowice. 

Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Chrząstowi-

cach 

W trakcie realizowanej inwestycji dot. przebudowy 

drogi gminnej ul. Szkolnej, zostało zawarte porozumie-

nie pomiędzy Gminą Chrząstowice a Parafią pw.           

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

w Chrząstowicach, na mocy którego nieodpłatnie prze-

kazany zostanie fragment działki parafialnej pełniącej 

funkcję parkingu przy kościele na rzecz gminy. W 

związku z tym, Gmina Chrząstowice zleciła wykonanie 

parkingu o powierzchni ok. 200 m2 wykonanej z kostki 

betonowej. Koszt budowy parkingu, czyli 38 293,34 zł 

został w całości poniesiony przez Gminę Chrząstowice.  

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej 

Kuźni 

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi gminnej ul. 

Kolonia w Dębskiej Kuźni. Zadanie to również jest 

dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Została już wykonana konstrukcja i odwodnienie drogi, 

wykonano pierwszą warstwę nawierzchni drogi z asfal-

tu na znacznym jej odcinku, a także został wykonany 

częściowo chodnik.  

Asfaltowanie drogi gminnej ul. Leśnej w Dębskiej 

Kuźni 

Na drodze gminnej ul. Leśnej w m. Dębska Kuźnia na 

odcinku długości ok. 600 m. – od włączenia z ul.            

Kolonia do wysokości ul. Starodębie, został przepro-

wadzony remont. Zakres niniejszego zadania objął 

m.in. częściowe sfrezowanie/wyrównanie będącej         

w złym stanie istniejącej warstwy asfaltowej, wykona-

nie nowej warstwy z kruszywa łamanego na odcinku, 

który dotychczas nie był pokryty warstwą asfaltową 

oraz wykonanie nawierzchni drogi z asfaltu na całym 

w/w odcinku. Koszt remontu ul. Leśnej został w cało-

ści sfinansowany z budżetu Gminy Chrząstowice. 
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 MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 

PROCES REGULACJI STANÓW PRAWNYCH  

PASÓW DROGOWYCH  

Karol Jakuczek 

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Auto-

strad informuje o trwającym procesie regulacji stanów 

prawnych pasów drogowych na terenie województwa 

opolskiego oraz związanymi z nimi czynnościami geo-

dezyjnymi polegającymi na wznowieniu znaków gra-

nicznych, wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicz-

nych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogo-

wy, stabilizacji świadkami betonowymi znaków gra-

nicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji doty-

czącej zajęcia pasa drogowego. 

W związku z powyższym, należy mieć na 

uwadze, co następuje: 

-znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające 

te znaki podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą  

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartogra-

ficzne (Dz. U. 2019 r. poz. 725 ze zm.), natomiast 

ochrona świadków betonowych z napisem „Pas drogo-

wy” podlega ochronie własności na podstawie             

przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego; 

-konieczność zaprzestania zajmowania pasa 

drogowego w sposób nieuprawniony, gdy w wyniku 

wyżej wymienionych prac geodezyjnych ujawnione 

zostanie zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogo-

wego na cele niezwiązane z budową, przebudową, re-

montem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. budowlą, 

pracami rolnymi, itp.), zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 

21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 

698 ze zm.) wymaga każdorazowego wystąpienia do 

GDDKiA Oddziału w Opolu, o odpowiednie zezwole-

nie  wydane w drodze decyzji administracyjnej lub  

zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego może być 

pobierana opłata. 

Wobec powyższego, GDDKiA Oddział            

w Opolu zastrzega sobie możliwość dochodzenia            

konsekwencji prawnych od osób które zniszczą,              

przesuną lub uczynią niewidocznymi w/w znaki              

graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego 

zezwolenia zarządcy drogi. 

 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej             

w Suchym Borze, zakup materiałów do remontu 

i  elementów wyposażenia toalet w klubie wiejskim           

w Falmirowicach oraz przygotowanie i  utwardzenie 

podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przy 

boisku sportowym w  miejscowości Dębie - to               

przedsięwzięcia, które otrzymają dofinansowanie          

w kwocie 5.000,00 zł z budżetu Urzędu                     

Marszałkowskiego w tym roku.  

 Przypomnijmy: w wyniku przeprowadzonych 

pod koniec 2019 r. konsultacji z sołtysami wyłoniono 

trzy sołectwa, które ubiegają się o dotację celową w 

2020 r., są to: Falmirowice, Dębie i Suchy Bór. Sołtysi 

tych miejscowości w ustalonym terminie zorganizowali 

zebrania wiejskie, na których wybrano zadania do     

realizacji w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołec-

kiej i podjęto uchwały w tej sprawie. 

 Z końcem stycznia 2020 r. zakończył się nabór 

na zgłoszenia projektów w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej na 2020 rok. Wniosek gminy 

Chrząstowice, zawierający zadania zgłoszone przez 

wszystkie trzy sołectwa, został złożony w terminie               

i spełnił warunki formalne. 

 Zadania muszą być zrealizowane do końca paź-

dziernika 2020 roku. Każde sołectwo może wziąć 

udział w programie tylko raz. 

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze 

na projekty dla wszystkich sołectw województwa opol-

skiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służą-

cych rozwojowi i integracji lokalnych społeczności            

w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do 

wszystkich sołectw w województwie opolskim. 

 Ostateczną decyzję w sprawie przyznania gmi-

nom dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ra-

mach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podjęli 

radni województwa na sesji Sejmiku Województwa 

Opolskiego.  

 3 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowi-

ce z władzami gminy oraz sołtysami Dębia,             

Falmirowic i Suchego Boru spotkał się Wicemarszałek 

Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca.  

 11 marca 2020 r. podpisana została umowa          

pomiędzy Gminą Chrząstowice a  Samorządem            

Województwa Opolskiego na realizację zadań o              

przekazanie dotacji na ten cel.  

 Sołtysom życzymy powodzenia w realizacji 

zaplanowanych inwestycji. W przyszłym roku              

o dotację w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołec-

kiej starać się będą kolejne trzy sołectwa z gminy 

Chrząstowice.  

 Więcej informacji na temat Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej znajdziecie na stronie interneto-

wej Samorządu Województwa Opolskiego: 

www.opolskie.pl. 

http://www.opolskie.pl
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urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste 

 Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły nowe przepisy w sprawach z zakresu stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i dowodów osobistych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach 

osobistych), pojawił się szereg nowych rozwiązań ułatwiających i usprawniających ich załatwianie. 

 Przedstawiamy krótkie opisy najczęściej załatwianych spraw dotyczących stanu cywilnego oraz spraw           

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. W poprzednich numerach ukazały się informacje o:  

dowodach osobistych, procedurze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłoszenia urodzenia dziecka i zgłoszenia zgo-

nu, wydawanych z rejestru stanu cywilnego odpisach aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeniach o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, uznaniu ojcostwa,           

obowiązku meldunkowym, (cz. I – zameldowanie na pobyt stały i czasowy), obowiązku meldunkowym, (cz. II – 

wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego), zaświadczeniu o stanie cywilnym, zaświadczeniu o zdolności praw-

nej do zawarcia małżeństwa za granicą, obowiązku meldunkowym (cz. III – obowiązek meldunkowy cudzoziem-

ców) 

W bieżącym numerze: transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą; w kolejnych m. in. zmiana 

imienia i nazwiska, powrót do nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa. 

 W dobie zwiększonej mobilności społecznej decyzja o przeniesieniu życia za granicę powoduje, iż istotne nie 

tylko życiowo, ale również z prawnego punktu widzenia zdarzenia takie jak ślub, rozwód, narodziny dziecka 

czy zgon mają miejsce w obcym kraju, a tym samym potwierdzane są dokumentami obcego państwa. Powyższa 

okoliczność z pozoru nie niesie odczuwalnych w codziennym życiu konsekwencji, jednakże problem powstaje w 

sytuacji, gdy chcemy ubiegać się o nowy paszport lub dowód osobisty albo potwierdzenie obywatelstwa dziecka 

urodzonego za granicą. 

 Sporządzenie za granicą dokumentu będącego dowodem na wymienione wyżej okoliczności nie ma automa-

tycznego przełożenia na treść aktów stanu cywilnego w Polsce i zawartość rejestrów publicznych. Aby zdarzenie lub 

czynność zagraniczna wywierały skutki prawne na terenie Polski, muszą zostać ujawnione w polskich reje-

strach publicznych. Oznacza to, że dopóki np. nie złożymy wniosku o wpisanie do polskiego Rejestru Stanu 

Cywilnego (RSC) zagranicznego aktu potwierdzającego zawarcie małżeństwa za granicą, nasze dane w polskich 

rejestrach w tym zakresie nie ulegną zmianie. Niezależnie zatem od pozostawania przez kobietę w związku małżeń-

skim z uwagi na ślub zawarty za granicą i przyjęcie nazwiska męża, w polskich rejestrach osoba taka do czasu           

złożenia właściwego wniosku, pozostawać będzie jako panna funkcjonująca pod dotychczasowym nazwiskiem.  

Podobnie w przypadku narodzin dziecka za granicą – bez złożenia przewidzianego prawem wniosku do polskich akt 

stanu cywilnego, fakt ten nie zostanie automatycznie odnotowany w Polsce. Także osoba zmarła za granicą pozosta-

nie "żywa" w polskich rejestrach, jeśli kraj zgonu nie prześle informacji o tym fakcie do polskiego urzędu (tylko 

wtedy, kiedy kraj zgonu jest zobowiązany do takiego postępowania zgodnie z umowami międzynarodowymi) bądź 

jeśli rodzina osoby zmarłej nie złoży wniosku o wpisanie aktu zgonu do  RSC. Posiadanie aktualnych polskich            

aktów stanu cywilnego jest istotne w przypadku wyrabiania nowych dokumentów. Utrata ważności polskiego          

paszportu w okresie kiedy zmieniliśmy nazwisko, w przypadku chęci wyrobienia nowego dokumentu powodowała 

będzie konieczność rejestracji w RSC aktu małżeństwa zawartego za granicą. Analogicznie, jeśli chcielibyśmy wy-

robić polski paszport dziecku urodzonemu za granicą, w pierwszej kolejności powinniśmy umiejscowić w Polsce 

jego akt urodzenia. W tym miejscu należy podkreślić, iż posiadanie zarówno przez osoby dorosłe jak również dzieci 

ważnego polskiego paszportu lub numeru PESEL jest niezwykle istotne zarówno przy podróżowaniu po terenie Unii 

Europejskiej, jak również przy ewentualnym podjęciu leczenia lub edukacji na terenie Europy. 

 Co do zasady, nie istnieje obowiązek transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Nie-

mniej, transkrypcja jest obligatoryjna (obowiązkowa), jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny 

dokument stanu cywilnego, posiada potwierdzający zdarzenia wcześniejsze akt stanu cywilnego sporządzony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub 

ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. 

 Transkrypcja aktu polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywil-

nego do polskiego rejestru. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego, może we wniosku 

o transkrypcję ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni 

polskiej (chodzi tu wyłącznie o tzw. znaki diakrytyczne, czyli sytuację, kiedy w zagranicznym dokumencie zapisano 

Lukasz zamiast Łukasz lub Roza zamiast Róża). Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego           

wydaje odpis zupełny polskiego aktu, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji. 

 Wniosek o transkrypcję aktu można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do wybranego kierownika 

urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula. Jeżeli chcemy, by wniosek złożyła za nas 

inna osoba należy udzielić jej na piśmie pełnomocnictwa. Transkrypcja aktu jest dokonywana np. w związku              

z zawarciem małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia wydania paszportu na          

nowe nazwisko, w związku z narodzinami dziecka i koniecznością ujawnienia jego istnienia w polskich rejestrach           

i uzyskania dla niego polskich dokumentów albo w związku z pozytywnie zakończonym postępowaniem                    

o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. 
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 

 

Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa nie znajduje się informacja na temat nazwiska noszonego przez                 

małżonków po zawarciu małżeństwa oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone 

z tego związku małżeńskiego, to stosowne oświadczenia można zawrzeć we wniosku o transkrypcję bądź też w póź-

niejszym czasie złożyć takie oświadczenie do protokołu, wtedy już wyłącznie  przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego, w którym został umiejscowiony akt. Jeżeli wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa został 

złożony do konsula, oświadczenia te małżonkowie mogą także złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu 

wniosku o transkrypcję. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Odpis aktu, który ma być przedmiotem transkrypcji (urodzenia, małżeństwa, zgonu). 

2. Tłumaczenie odpisu na język polski – chyba, że załączony odpis aktu do transkrypcji wydany jest w wersji 

wielojęzycznej. Dokument nie wymaga także tłumaczenia, jeżeli został do niego załączony wielojęzyczny 

standardowy formularz. Dokumenty sporządzone wyłącznie w języku obcym przedkłada się z urzędowym 

tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną 

przez Ministra Sprawiedliwości; tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń              

w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);  konsula 

(za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również: dokumenty w języku obcym przetłumaczo-

ne na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula; dokumenty    

przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez 

konsula na język polski). W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium                    

Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać 

przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa 

obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Opłata skarbowa związana z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa bezpośrednio w wybranym USC    

w kraju wynosi 50,00 zł (opłaty konsularne są inne, informacja o ich wysokości znajduje się na stronach    

internetowych poszczególnych konsulatów). 

 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł 

złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie (tj. pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć 

nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka). Małżonek nieskładający wniosku o transkrypcję 

pozostanie przy dotychczasowym nazwisku, a dzieci zrodzone z takie związku będą nosić nazwisko dwuczłonowe 

składające się z nazwiska matki i dodanego do niego nazwiska męża. Oczywiście to ograniczenie nie będzie miało 

zastosowania, jeżeli informacja o wyborze nazwiska została zawarta w treści zagranicznego aktu małżeństwa. 

 Jeśli powstały w drodze transkrypcji akt stanu cywilnego wymaga sprostowania lub uzupełnienia,            

stosowne wnioski można złożyć razem z wnioskiem o transkrypcję. J eżeli akt ma zostać uzupełniony o dane 

pochodzące z dokumentów zagranicznych, należy złożyć taki dokument (np. odpis aktu urodzenia małżonka               

będącego obcokrajowcem w przypadku transkrypcji aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia rodzica będącego 

obcokrajowcem w przypadku transkrycpji aktu urodzenia dziecka). Opłata skarbowa w przypadku sprostowania to 

39,00 zł, w przypadku uzupełnienia również 39,00 zł. 

 Dokumenty złożone wraz z wnioskiem stanowią akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i nie               

podlegają zwrotowi. Kierownik urzędu stanu cywilnego może na wniosek osoby/osób, których dotyczy akt, 

wydać z akt zbiorowych kopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, 

jeżeli: 

1. dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy              

dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego            

autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon; 

2. zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia; 

3. byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji               

administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. 

 W obliczu różnych systemów prawnych i różnego charakteru dokumentów wystawianych w innych            

państwach wskazane jest, aby przed złożeniem wniosku o transkrypcję skontaktować się z kierownikiem wybranego 

urzędu stanu cywilnego i sprawdzić, jakie wymagania należy spełnić przy żądaniu transkrypcji danego rodzaju aktu 

pochodzącego z danego państwa. Taki kontakt może pomóc w sprawniejszym skompletowaniu koniecznych               

dokumentów (np. w przypadku konieczności jednoczesnego sprostowania i/lub uzupełnienia aktu) i w szybszym 

załatwieniu sprawy. 
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SPOTKANIE JUBILATÓW 

 Co roku  w gminie Chrząstowice organizowane 

jest spotkanie Jubilatów z okazji jubileuszu długolet-

niego pożycia małżeńskiego. Zwykle wypada ono           

w październiku lub listopadzie w roku, w którym przy-

pada rocznica ślubu, jednak w roku 2019 nie było to 

możliwe – ponieważ wydłużył się okres oczekiwania 

na medale dla Par, które obchodziły 50-tą rocznicę ślu-

bu, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 Z tego względu spotkanie jubilatów z roku 2019 

odbyło się dopiero 8 stycznia 2020 r. w Sali Gościnnej 

w Chrząstowicach, a na spotkaniu gościli: świętujący 

60-tą rocznicę ślubu  państwo Leokadia i Jacek           

Gawrońscy z Lędzin, państwo Anna i Jan Matejowie            

z Dębskiej Kuźni, państwo Anna i Walter Pluskotowie 

z Niwek oraz świętujący 50-tą rocznicę ślubu państwo 

Kazimiera i Mieczysław Frydlowie z Niwek, państwo 

Maria i Paweł Krawczykowie z Lędzin, pan Paweł Ku-

czyński z Lędzin, obchodzący jubileusz z żoną Urszulą, 

państwo Józefa i Kazimierz Mielczarkowie z Dębskiej 

Kuźni, pan Manfred Radziejowscy z Dańca, obchodzą-

cy jubileusz z żoną Urszulą, państwo Adelajda i Teofil 

Rychlikowscy z Dębskiej Kuźni, państwo Halina i Fer-

dynand Sapalscy z Suchego Boru, państwo Anna i Jan 

Spranclowie z Dańca, państwo Gertruda i Tadeusz 

Wielochowie z Dębskiej Kuźni, z córką, panią Beatą 

Derewlaną, państwo Gertruda i Manfred Wiorowie             

z Dębskiej Kuźni i Państwo Maria i Antoni Woszkowie 

z Chrząstowic. Z Urzędu Gminy Chrząstowice przyby-

li: Wójt Gminy Florian Ciecior, Przewodniczący Rady 

Gminy Chrząstowice Krzysztof Warzecha, Zastępca 

Wójta Daria Pawlak oraz Kierownik Urzędu Stanu     

Cywilnego Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 Jubilatów przywitał Wójt Gminy, składając im 

jednocześnie wyrazy uznania za długoletnie pożycie 

małżeńskie. Gratulacje i serdeczne życzenia z tej okazji 

złożyli także Zastępca Wójta, Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Chrząstowice i kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego. 

 Jubilaci obchodzący 60-tą rocznicę zawarcia 

małżeństwa otrzymali listy gratulacyjne, a jubilatom 

obchodzącym 50-tą rocznicę zawarcia związku             

małżeńskiego Wójt Gminy w imieniu Prezydenta            

Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Medale za Długolet-

nie Pożycie Małżeńskie. 

 W czasie uroczystego obiadu Jubilaci wspomi-

nali o tym, jak ważne dla małżeństwa są cierpliwość          

i współpraca, a także codzienne pielęgnowanie uczucia. 

 Wcześniej jednak Wójt Gminy zwrócił się do 

Jubilatów tymi słowami: 

Szanowni Państwo! 

 Zebraliśmy się tu dziś, aby świętować rocznicę 

zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego. I to nie 

rocznicę pierwszą, nie drugą, nawet nie dziesiątą – ale 

pięćdziesiątą i sześćdziesiątą! Kiedy zawieraliście Pań-

stwo małżeństwa, zapewne nawet nie przypuszczali-

ście, że usiądziecie tu razem i będziecie świętować 

Złote czy Diamentowe Gody – dla młodych ludzi, jaki-

mi wówczas byliście, 50 czy więcej lat to niewyobra-

żalnie długi okres. Małżeństwo po prostu jest jak dobre 

wino – większej wartości nabiera po latach. 

 Jak to się stało, że dziś tu jesteście? Co spowo-

dowało, że Państwa związki przetrwały próbę czasu? 

Wielu powie: to miłość. Ona jest najważniejsza, ona 
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Rafał Bartek 

DOTACJA NA RENOWACJĘ OŁTARZA W CHRZĄSTOWICACH 

 Parafia Chrząstowice za pośrednictwem gminy 

Partnerskiej Glashütte wystąpiła do Niemieckiego Mi-

nisterstwa Kultury i Mediów (Beauftragter für Kultur 

und Medien) o dofinansowanie remontu zabytkowego 

ołtarza w kościele parafialnym w Chrząstowicach. 

Wniosek do niemieckiego Ministerstwa musiał być 

złożony przez niemiecką instytucję czy organizację. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni burmistrzowi gminy part-

nerskiej Markusowi Dresslerowi, za wsparcie jakiego 

nam udzielił. Łączny koszt renowacji ołtarza wynosi 

ok. 143.000 PLN. Na początku lutego otrzymaliśmy z 

Glashütte informację o przyznaniu nam ze strony nie-

mieckiego ministerstwa dotacji w wysokości 27.000 

Euro (ok. 112.000,00 PLN) co stanowi pokrycie ponad 

77% kosztów całego przedsięwzięcia. Dzięki temu 

wkrótce rozpoczną się prace związane z demontażem,   

a potem renowacją historycznego ołtarza. Sam ołtarz 

pochodzi prawdopodobnie z połowy XIX wieku i jest 

starszy od samej świątyni wybudowanej w 1897r. Jak 

mówi bowiem kronika parafialna, ołtarz trafił do 

Chrząstowic 23 stycznia 1897 r. z innego kościoła         

z ówczesnego powiatu świętochłowickiego, prawdopo-

dobnie razem z innymi elementami wystroju świątyni. 

Renowacja ołtarza będzie prowadzona przez Pracownię 

Konserwacji Zabytków Muzeum Śląska Opolskiego 

pod kierownictwem pani dr. Beaty Wiewiórki. 

jest początkiem. To prawda. Ale to nie jest cała prawda. Nie da się zbudować domu – budynku – z samych cegieł, 

potrzebne są jeszcze cement, piasek, woda. I tak samo nie da się zbudować domu-małżeństwa, domu-rodziny bez 

szacunku, wyrozumiałości, zaufania, lojalności. Współczesny człowiek ma w sobie wiele indywidualizmu, dążenia 

do samorealizacji, wciąż tylko ja, ja i ja. Nie ma w tym nic złego, że ktoś dąży do szczęścia, lecz o wiele bardziej 

skomplikowane jest dążenie do wspólnego szczęścia – nie mojego, ale naszego. Kiedy zawieramy małżeństwo,           

kończy się JA – od tego momentu jest MY. I to „MY” zakreśla bardzo szeroki krąg, nie tylko jest wspólnotą fak-

tyczną, ale i prawną – poczynając od wspólnoty łoża i stołu, przez wspólnotę finansów, a kończąc na możności de-

cydowania o sprawach zdrowia i życia w przypadku takiej konieczności. Na początku wszystko może wydawać się 

łatwe – przecież się kochamy, będzie nam miło i dobrze. Życie jednak daje nam znać, że łatwo nie jest. Codzienne 

kłopoty, pojawienie się dzieci – a przecież w świecie sprzed 50 czy 60 lat brak było udogodnień, które towarzyszą 

dzisiejszym rodzicom. Mimo to podołaliście temu jakże ważnemu zadaniu. 

 Na wszystko jest czas właściwy; najpierw jesteśmy sami, młodzi małżonkowie, pełni nadziei i planów na 

wspólną przyszłość, potem pojawiają się dzieci, wnuki, trwa cały ten rodzinny harmider i rozgardiasz, który staramy 

się dzień po dniu opanowywać. Ile razy można było westchnąć: kiedy będziemy znowu sami! A później przychodzi 

czas, kiedy nasze dzieci stają się dorosłe, mają swoje życie, dorastają nasze wnuki, a my znowu jesteśmy sami – to 

właśnie jest nasza kolejna próba. Ciężko było wytrwać przy wszystkich kłopotach i trudnościach, ale równie ciężko 

jest później odnaleźć się we dwoje, kiedy już codzienne sprawy nie ciągną nas w swoją stronę, kiedy trzeba się             

wzajemnie na nowo odkrywać 

 Dziś, kiedy małżeństwo, jak wszystko inne w przesiąkniętym konsumpcją świecie, staje się potwierdzoną 

tzw. „papierkiem” błahostką; kiedy związek małżeński można zawrzeć przed kamerami widząc się pierwszy raz         

w życiu i bez chwili zastanowienia, Państwa życie pokazuje, że można inaczej. Szczególnie dziś, kiedy trwałość nie 

jest w modzie, kiedy rzeczy nie naprawia się, tylko kupuje nowe, tym większa chwała należy się Wam, którzy potra-

filiście trwać ze sobą, pomimo wielu trudnych chwil, a tych w Waszym życiu na pewno nie brakowało. 

 Dostojni Jubilaci! 
 W ciągu tych 50 czy 60 lat były chwile dobre, radosne, szczęśliwe, ale na pewno nie brakowało wyrzeczeń, 

smutków i ciężkich doświadczeń. Jednak wytrwaliście i dziś Wasze życie stanowi wzór dla tych, którzy wybrali lub 

wybiorą wspólnotę małżeńską, dla kolejnych pokoleń pragnących zaznać miłości i przywiązania. Miłość, jak mówił 

Mały Książę, nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierun-

ku. Państwo patrzyliście w tym samym kierunku przez wiele lat i życzę dziś Państwu wszystkiego najlepszego – aby 

zdrowie i pomyślność towarzyszyły Wam na każdym kroku, abyście w rodzinie, wśród przyjaciół i lokalnej                

społeczności nadal promieniowali dobrym przykładem: jak dbać o małżeństwo, jak wciąż okazywać sobie uczucia, 

jak budować dom, jak budować rodzinę. 

 Od chwili, kiedy zawarliście Państwo związek małżeński i mogliście zacząć dumnie mówić: „oto mój mąż”, 

„oto moja żona”, za tymi słowami i błyszczącą na dłoni obrączką przez długie lata skrywały się więzy miłości            

i odpowiedzialności; w Waszym małżeństwie zrealizowała się  złożona dawno temu prosta obietnica: zgodne,           

szczęśliwe i trwałe. 

 Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, 

 otoczeni ludźmi, których kochacie, 

 silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia – nierozłączni. 

 Idźcie  Państwo razem, aż do zamknięcia księgi, Waszej wspólnej księgi ży-

cia, idźcie kochający i kochani, otoczeni bliskimi, zawsze z pogodą ducha, a na tę drogę proszę przyjmijcie Państwo 

najserdeczniejsze życzenia: wszystkiego najlepszego! 

 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 
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Koleżanki i Koledzy   

Wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela 

dotarła do nas 12 marca 2020 roku po południu. Nikt         

z nas nie potrafił w nią uwierzyć. Przecież  przed kil-

koma godzinami widzieliśmy się, rozmawialiśmy          

o sprawach, którymi musimy się zająć, życzyliśmy 

sobie zdrowia i powodzenia w tym trudnym i niepew-

nym czasie, który nieuchronnie nadchodził. Śp.             

Zygmunt urodził się 5 kwietnia 1968 roku. Żył i miesz-

kał w domu rodzinnym w Raszowej. Z gminą Chrzą-

stowice związany był od  września 1989 roku, kiedy to 

podjął pracę w Referacie Geodezji i Rolnictwa tut. 

Urzędu Gminy. 18 listopada 2002 roku objął funkcję 

Wójta Gminy Tarnów Opolski, którą sprawował do 13 

grudnia 2010 roku.  Po tym okresie znowu wrócił do 

Chrząstowic. Z Zygmuntem łączyły nas stosunki służ-

bowe, koleżeńskie i przyjacielskie. Był ambitnym, 

pracowitym i lojalnym pracownikiem oraz wspaniałym 

kolegą. Otwartym na nowe wyzwania i zawsze skorym 

do pomocy. Mimo choroby, która z czasem postępowa-

ła miał niesamowicie pozytywne nastawienie do życia. 

Nigdy się nie skarżył i nie poddawał. Ile go to koszto-

wało, nikt z nas nie wie. Nie chciał być dla nikogo 

ciężarem. Dopiero, kiedy choroba bardzo dała Mu się 

we znaki i znacznie ograniczyła Jego koordynację   

ruchową pozwalał sobie pomóc przy wysiadaniu          

z samochodu i wchodzeniu do budynku urzędu. Ze 

względu na ograniczenia jakie obecnie panują nie 

wszyscy mogliśmy uczestniczyć w ostatnim pożegna-

niu naszego Kolegi. Z wszystkimi, którym                   

Śp. Zygmunt był jakikolwiek sposób bliski łączyliśmy się w myślach i modlitwie. W zmarłym Zygmuncie               

straciliśmy dobrego kolegę oraz skromnego i życzliwego człowieka. Cześć Jego pamięci. 

WSPOMNIENIE O ŚP. ZYGMUNCIE CICHONIU 

PODZIĘKOWANIA 

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, złożyli wieńce, kwiaty i znicze, chcielibyśmy             

z serca podziękować. 

Dziękujemy Delegacjom, Strażakom oraz Wszystkim, którzy w ten szczególny czas przeżywany w naszej ojczyźnie 

uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego Męża, Ojca, Brata i Przyjaciela. Dziękujemy również wszystkim Tym, 

którzy nie mogli uczestniczyć w pogrzebie, ale wsparli nas modlitwą i pamięcią. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Osób, które szczególnie w ostatnim okresie zmagania się Śp. Zygmunta 

Cichonia z ciężką chorobą, okazali Mu wiele serca i wspierali pomocą. 

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku, 

                                                                                                                                Rodzina 

„Są pożegnania na, które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez. Są takie 

osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.” 

Autor nieznany 

 23 grudnia 2019 r. zmarła śp. Helena Grysko, sołtys Chrząstowic w latach 

1991 do 2015. Przez kilkadziesiąt lat aktywnie działała na rzecz środowiska                

lokalnego. Zawsze była zaangażowana w sprawy swojej miejscowości. Chętnie 

podejmowała różne inicjatywy i brała aktywny udział w imprezach organizowanych                   

w Chrząstowicach oraz reprezentowała swoje sołectwo podczas lokalnych                   

uroczystości. Dzięki jej aktywności oraz współpracy z mieszkańcami Chrząstowic 

miedzy innymi został wyremontowany klub samorządowy oraz  parking i plac            

zabaw. Panią Grysko zapamiętamy jako uśmiechniętą i energiczna osobę                     

z ogromnym poczuciem humoru. Pogrzeb śp. Heleny odbył się 27 grudnia 2019 r. 

w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach. 

WSPOMNIENIE ŚP. HELENY GRYSKO 



 

 

 8 marca br. mieszkanki Chrząstowic i Lędzin, spotkały się, by wspól-

nie obchodzić dzień kobiet. W klubie samorządowym w Chrząstowicach dla 

Pań przygotowano poczęstunek oraz 

niespodziankę w postaci  kabaretowego.  

 W świetlicy wiejskiej w Lędzi-

nach Panie również bawiły się doskonale 

w swoim gronie. Była kawa, ciasto oraz 

symboliczna lampka wina  z toastem na 

cześć pań. Każda uczestniczka spotkania 

w świetlicy wiejskiej otrzymała kwiatek 

z okazji  swojego święta. 
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Marcin Henek 

PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM 

DZIEŃ KOBIET W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 Po raz drugi w chrząstowickim klubie samorządo-

wym zorganizowano bal karnawałowy dla osób                     

z niepełnosprawnościami. Atrakcji było co nie miara.  

Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząsto-

wice, Daniel Bewko zaprezentował pięknie wykonany           

i smaczny tort z fajerwerkami a strażacy z OSP Chrząsto-

wice pokazali, jak udzielać pierwszej pomocy. Tańce 

trwały do późnego wieczora. Impreza miała miejsce            

7 lutego 2020 r. a zorganizowała ją Rada Sołecka               

Chrząstowic oraz Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic.  

BAL NA STO DWA 

ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA 
 W styczniu w gminie Chrząstowice tradycyjnie odbywają się   

koncerty świąteczne. 6 stycznia 2020 r. Koło DFK Suchy Bór zorganizo-

wało koncert noworoczny. Wystąpił 

duet Aneta & Norbert oraz Silver 

Brass Qintet. 13 stycznia 2020 r. w            

kościele pw. Niepokalanego            

Poczęcia NMP w Chrząstowicach 

wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Gminy Chrząstowice oraz 

chór parafialny. Z kolei w kościele 

pw. św. Józefa w Dańcu odbył się             

koncert w wykonaniu zespołu          

Dan-Berg oraz danieckiej orkiestry dętej.  

Dzień  Kobiet w Lędzinach. 

 W ostatnim kwartale 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach realizowany był projekt 

profilaktyczny pn. „Spotkajmy się w Zbicku”. W ramach projektu odbyły się zajęcia dla klas 6-8 dotyczące m.in. 

asertywności i wyrażania emocji. Poza tym zorganizowano spotkanie z rodzicami i nauczycielami chrząstowickiej 

szkoły. Do dyspozycji wszystkich uczestników w trakcie trwania projektu pozostawał również specjalista terapii 

uzależnień. W ramach działań profilaktycznych dzieci i młodzież z terenu 

gminy Chrząstowice miały okazję, aby w Zbicku pojeździć konno. Punktem 

kulminacyjnym projektu było spotkanie integracyjne w Ośrodku MONAR  

w Zbicku organizowane dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. 

Wszystkim uczestnikom oraz osobom mającym wkład w realizację projektu 

należą się olbrzymie podziękowania. Zadanie „Spotkajmy się w Zbicku” 

zrealizowane zostało dzięki  

dotacji z budżetu Gminy Chrzą-

stowice w wysokości 4 000,00 

zł, udzielonej w ramach otwarte-

go konkursu ofert na wsparcie          

w 2019 r. realizacji zadań           

publicznych z zakresu              

przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym. 

Koncert w Dańcu. 

Dzień Kobiet w Chrząstowicach. 

Koncert w Chrząstowicach. 
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WYSTEPUJĄ, AŻ MIŁO POPATRZEĆ 

Anna Ledniowska 

 1 lutego 2020 r. odbył się pierwszy tegoroczny 

turniej dla Hałas & Harmony Dance Group, był to III 

TTN PZTan, który odbył się w Oleśnicy. Wszyscy 

uczestnicy tych grup są członkami Polskiego Związku 

Tańca i startują w prestiżowych polskich wydarzeniach 

tanecznych. Wzięły w nim udział dwie grupy oraz soli-

ści. W tym dniu bardzo dużo emocji towarzyszyło wy-

stępom chrząstowickich solistów, którzy podczas tego 

typu zmagań konkursowych walczą o nominację, dzię-

ki której mogą podwyższać klasy sportowe. Na podium 

znalazły się: Wiktoria Mielczarek uzyskując I miejsce 

oraz awans do kl. B, Helena Mika startująca w dwóch 

kategoriach: disco dance (I miejsce oraz awans do kl. 

D), a także akro dance (III miejsce i nominacja do kla-

sy D), Magdalena Duda II miejsce w kat. disco dance, 

15+ kl. E oraz III miejsce Hanna Wesołowska w kat. 

disco dance 12-, kl. D.  

 Zespoły także uzyskały wysokie lokaty: I miej-

sce zdołył Show Dance Harmony Team „Chłopiec 

wśród wilków”, II miejsce uzyskał Jazz Dance Hałas 

Mini Team. 

29 lutego 2020 r. aż trzy zespoły klubu Ha-

łas&Harmony Dance Group wzięły udział                                   

w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Jaworze.  

W niedzielne popołudnie wysypał się przed nimi worek 

z medalami. Każdy z trzech zespołów w swojej katego-

rii uzyskał I miejsce. I tak: 

1 miejsce - Hałas Mini KIDS 1 - art 10-, III liga 

1 miejsce - Hałas Mini TEAM - art 12-, I liga 

1 miejsce - Harmony Team - art 16-, I liga 

 Największą radość przyniosło uzyskanie Grand 

Prix turnieju dla Harmony Team za disco!!! Wygrać z 

kilkudziesięcioma zespołami na turnieju to nie lada 

wyczyn, dziewczyny zaś bez większego trudu dokona-

ły tego w pięknym artystycznym stylu. W zwycięskiej 

10-osobowej drużynie Gminę Chrząstowice reprezen-

towały następujące zawodniczki: Magdalena Duda, 

Manuela Kanz, Ewa Lubaszewska, Wiktoria Mielcza-

rek i Dominika Morzyk. 

 W 2020 r. Hałas & Harmony Dance Group ob-

chodzi 20-lecie istnienia. Niestety z powodu obecnej 

sytuacji, nasze świętowanie zaplanowane na 25 kwiet-

nia 2020 r. w Domu Kultury w Ozimku, musimy prze-

nieść na inny termin.  

 Nie odbędą się także zaplanowane na 13-14 

czerwca 2020 r. Mistrzostwa taneczne Województwa 

Opolskiego „Czasem zakręceni”, które od czterech lat 

Stowarzyszenie Kalejdoskop organizuje z gminą 

Chrząstowice. Mamy nadzieję na spotkanie w tanecz-

nym gronie w przyszłym roku! Z pewnością przygotu-

jemy dla Was coś wyjątkowego!  

 

 Danuta Kampa 

GORĄCA ZIMA — LUTOWE TURNIEJE  

HAŁAS & HARMONY DANCE GROUP 

 

 Pod koniec 2019 r. niezwykłym widowiskiem słowno – muzycznym            

okazały się jasełka w wykonaniu uczniów  z klas II – VIII szkoły podstawowej 

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni. Na scenie dominowały różne formy interpretacji:            

od wierszy i  piosenek  po taniec. Nasi utalentowani uczniowie mówili więc pro-

zą, wierszem, śpiewali kolędy oraz pieśni związane ze świętami. Wykonywane  

były także utwory instrumentalne, a całość uatrakcyjniał ruch na scenie, czyli 

taniec „gwiazdek”. Bogate dekoracje oraz stroje uczestników przedstawienia  

dodatkowo podkreślały  wyjątkowość tej szkolnej imprezy, do której realizacji 

przyczyniło się wiele osób: mgr Krystyna Jakuczek, mgr Jolanta Gawlyta,                 

mgr Karolina Wałowska, mgr Beata Woschek,  mgr Damian Szymański oraz mgr Bożena Koksa. 

 Z kolei w styczniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się uroczystość z okazji 

Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczegól-

nym dniu dzieci pamiętały o swoich bliskich  i przygotowały dla nich występy. 

Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach                 

i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Dyrektor 

Krystyna Jakuczek  przywitała przybyłych wspaniałych gości oraz złożyła pięk-

ne życzenia. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. 

Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Wszyscy z dumą patrzyli na 

swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić 

swoją miłość i szacunek. Na gości czekał słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że 

ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i dziadków! 
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PRAKTYKANT Z NIEMIEC W SZKOLE W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 

PASJE NASZYCH MIESZKAŃCÓW 

Dominika Skolik, Anna Kurc 

 

BALE, BALE W KARNAWALE 

Bal karnawałowy to dla przedszkolaków                

i uczniów dzień bardzo wyjątkowy, długo wyczekiwa-

ny i z pewnością dostarczający im wielu przeżyć i ra-

dości. Podobnie było 30 stycznia 2020 r. w przedszko-

lu przy Publicznej Szkole Podstawowej z punktem 

przedszkolnym w Dańcu, gdzie odbył się wielki bal 

przebierańców dla naszych przedszkolaków i uczniów 

pierwszej klasy. Tego dnia dzieci miały możliwość 

przebrania się za różne postacie z bajek i nie tylko;             

w szkolnych i przedszkolnych salach można było spo-

tkać wróżki, królewny, biedronki,  motylki, rycerzy, 

piratów, strażaków, piłkarzy, policjantów; nie sposób 

wymienić tych wszystkich postaci. Na tę niezwykłą 

okazję zaprosiliśmy wodzireja, który podczas balu po-

prowadził ciekawe zabawy, tańce oraz konkursy dla 

dzieci. Oczywiście znalazło się także coś dla spragnio-

nych i zmęczonych; chwila relaksu przy wspólnym, 

słodkim poczęstunku. Przedszkolaki i uczniowie świet-

nie bawili się w rytm wesołej muzyki, a uśmiech nie 

znikał z ich twarzy. Bal przebierańców przysporzył 

dzieciom wiele radości, był okazją do zintegrowania 

dzieci i pozostawił niewątpliwie wiele niesamowitych 

wrażeń. 

 Swój bal karnawałowy miały także Dzieci           

z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach. Pomy-

słowe, kolorowe przebrania i muzyka grana przez        

profesjonalnego dj-a gwarantowały świetną zabawę. 

Klub samorządowy w Chrząstowicach, gdzie odbył się 

przedszkolny bal wypełnił się księżniczkami, wróżka-

mi, supermenami i innymi kolorowymi postaciami          

z bajek i filmów. W tym dniu do wspólnej zabawy  

zaproszone zostały babcie oraz dziadkowie. Z okazji 

ich przypadającego w dniach 21-22 stycznia święta, 

przedszkolaki przygotowały wierszyki, tańce oraz wła-

snoręcznie wykonane upominki. Podziękowaniom        

i uściskom nie było końca. 

Barbara Bartek 

 W lutym 2020 r. w szkole w Dębskiej Kuźni gościliśmy kolejnego 

praktykanta z Niemiec. Pan Jan Pyc przyjechał z okolic Bambergu             

w ramach współpracy naszej szkoły z Instytutem Goethego. Jego pierwsze 

tygodnie u nas upłynęły pod  znakiem poznawania uczniów oraz życia 

szkolnego. Pan Pyc uczestniczył w zajęciach nie tylko jako obserwator, ale 

próbował też swoich sił jako prowadzący. Miał bardzo dobry kontakt            

z uczniami i potrafił ich zmotywować do używania języka niemieckiego.   

Ze względu na fakt, iż sam pochodzi z wielokulturowej rodziny, bardzo 

dobrze się odnalazł się w naszej regionalnej rzeczywistości. Pan Pyc           

w trakcie swojego pobytu również współpracował też z trenerami Miro 

Deutsche Fußballschulle.  

 Mieszkańcy Gminy Chrząstowice mają przeróżne pasje i zainteresowa-

nia. Tomasz Cebula jest zapalonym amatorem sportowcem w dziedzinie             

ekstramalnego biegania i crossów rowerowych. Ma za sobą m.in. wjazd rowe-

rem na Śnieżkę (13,5 km w czasie 1h37min.)bierze udział w Bike Maratonach 

w Zdzieszowicach czy Garmin Ultra Race w Gdańsku. W jednym z crossów 

rowerowych z powodu upadku doszło u niego do złamania kości biodrowej, 

co unieruchomiło go na jakiś czas. Jednak upór i chęć walki, wytrwałość  

doprowadza go do kolejnych sukcesów. W ostatnim czasie zrealizował bieg 

IceMana w Przesiece - podjął się 20 km górskiego biegu w ekstremalnych 

warunkach pogodowych: mrozie, błocie, śniegu i lodzie... i zdobył                

18 miejsce. W kategorii wiekowej mężczyzn - 7! Teraz przygotowuje się do  

Mistrzostw Świata w Półmaratonie IAAF 2020. Powodzenia! 
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KULINARNA STRONA GMINY CHRZĄSTOWICE 

 Nazywam się Daniel Bewko. Od najmłodszych 

lat interesowałem się gotowaniem. Zaczęło się niewin-

nie - od jajecznicy oraz naleśników. Następnie, aby 

rozwijać się w tym kierunku, rozpocząłem naukę          

w technikum gastronomicznym. Tym samym budowa-

łem swoją karierę zawodową: III miejsce w Wojewódz-

kim Konkursie Kulinarnym w Niemodlinie "Czas na 

rybę" (2018 r.), II miejsce (2018 r.) oraz III miejsce 

(2019 r.) w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym 

"Regionalne Smaki" w Opolu , Junior Culinary Cap-

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w Kielcach-VI miej-

sce w finale konkursu (2019 r.). Tytuł oraz nagroda 

"Kulinarny Talent ZSZ4" za całokształt działań oraz 

osiągnięć. 

Pomysł na ubogacenie naszej gminnej gazety 

"Kulinarną stroną gminy Chrząstowice" powstał z my-

ślą o wszystkich mieszkańcach zainteresowanych za-

równo nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi, mało skom-

plikowanymi przepisami. Będą się one pojawiać w 

każdym wydaniu naszego kwartalnika. W tym numerze 

przedstawiam propozycję świątecznego obiadu i dese-

ru. Starałem się, aby wszystkie tradycyjne symbole 

(takie jak baranek(może być z masła), jajko, wędliny, 

chrzan, sól, ciasto/chleb) z koszyczka wielkanocnego 

znalazły się w poszczególnych daniach. 

Żurek na maślance z czipsami z boczku 

Składniki na ok. 5.5 litra zupy: 

- bulion warzywno-mięsny 3000 ml 

- maślanka 750 ml 

- zakwas na żur 1300 ml 

- boczek wędzony 300 g 

- kiełbasa śląska lub kiełbasa biała 200 g 

- cebula 2 średnie 

- czosnek 3 ząbki 

- chrzan ze słoika 2 łyżeczki 

- liść laurowy 4 sztuki 

- ziele angielskie 6 sztuk 

- majeranek 1 łyżka 

- sól, pieprz - do smaku 

- ugotowane jajka na twardo - po 2 ćwiartki na jedną 

porcję (warto wykorzystać jajka pozostałe ze śniadania 

wielkanocnego) 

Przygotowanie: 

Bulion wlewamy do dużego garnka, dodajemy ziele 

angielskie i liście laurowe. Gotujemy na wolnym 

ogniu. Część boczku kroimy w bardzo cienkie plastry, 

tyle aby na każdą porcję przypadł 1 plaster. Plastry 

boczku kładziemy na rozgrzanej patelni i wysmażamy 

z obu stron na brązowy kolor. Następnie wysmażone 

czipsy odkładamy na bok na talerzu. Resztę boczku 

kroimy w kostkę, a kiełbasę w półksiężyce i smażymy 

na patelni. Cebulę obieramy, kroimy w kostkę i następ-

nie dodajemy do boczku oraz kiełbasy. Wysmażamy. 

Czosnek obieramy i kroimy w plastry, a następnie sie-

kamy na drobne kawałki i dodajemy do naszego bulio-

nu. Do bulionu mieszając dodajemy zakwas na żur. 

Następnie przyprawiamy majerankiem, dodajemy wy-

smażony boczek z kiełbasą i cebulą. Maślankę, aby 

nam się nie zwarzyła musimy ją zahartować. Na patel-

nię, na której smażyliśmy wlewamy 3-4 chochle zupy          

i następnie ciągle mieszając dolewamy powoli maślan-

kę. Do naszej zupy, mieszając dodajemy zahartowaną 

maślankę. Na końcu doprawiamy do smaku solą i pie-

przem. Rozlewamy zupę do talerzy, dodając ćwiartki 

jajka oraz uprzednio przygotowane czipsy z boczku. 

Schab pieczony z morelą, sos chrzanowy, ziemniaki 

gotowane z koperkiem, surówka z pora 

Składniki dla ok. 4 osób:  

Schab pieczony z morelami: 

- schab bez kości 1 kg 

- suszonych moreli ok. 150 g 

- czosnek 2 ząbki 

- sok z 1 pomarańczy 

- bulion 1 szklanka 

- 5 łyżek oleju 

- sól 1 łyżeczka 

- pieprz 1 łyżeczka 

- oregano 0.5 łyżeczki 

- majeranek 0.5 łyżeczki 

- rozmaryn 1 łyżeczka 

- papryka słodka 1 łyżeczka 

Sos chrzanowy: 

- średnia cebula 1 szt 

- masło 1 łyżka 

- chrzan ze słoika (ilość w zależności jak intensywnie 

chrzanowy sos chcemy uzyskać; ja np. daję 4 łyżeczki) 

- woda 150 ml 

- śmietanka 30% 200 ml 

- sól, pieprz do smaku 

- tymianek 0.5 łyżeczki 

- zawiesina z mąki pszennej i wody 

Ziemniaki gotowane: 

- ziemniaki 1 kg 

- sól 2 łyżki 

- koperek świeży 1 pęczek 

- masło 3 łyżki 

Surówka z pora: 

- por średniej wielkości 2 szt 

- duże jabłka 3 szt 

- majonez 2 łyżki 

- jogurt 3 łyżki 

- sól, pieprz do smaku 

Przygotowanie: 

Schab pieczony z morelami: 

Schab myjemy pod zimną wodą i osuszamy ręcznikiem 

papierowym. Schab za pomocą długiego noża nadzie-

wamy morelami. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni.  

Następnie w miseczce łączymy wszystkie przyprawy     

i zioła razem z 3 łyżkami oleju. Powstałą marynatą 

nacieramy schab. Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oleju 

oraz obsmażamy mięso ze wszystkich stron po kilka 

minut. Do naczynia żaroodpornego wlewamy sok z 

pomarańczy oraz bulion, dodajemy obrane i przekrojo-

ne na pół ząbki czosnku. Następnie wkładamy obsma-

żone mięso, przykrywamy i pieczemy przez godzinę. 

Sos chrzanowy: 

Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. W rondel-

ku topimy łyżkę masła i smażymy cebulkę na złoty 

kolor. Dodajemy wodę oraz chrzan i gotujemy. Następ-

nie dodajemy śmietankę i sporządzamy zawiesinę z 
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 Pochodzący z gminy Chrząstowice Daniel Bewko po raz kolejny 

udowodnił swoje niezwykłe umiejętności. Wraz z dwoma carvingowca-

mi, Łukaszem Szewczykiem i Piotrem Wasikiem reprezentował Polskę 

podczas międzynarodowej olimpiady kulinarnej IKA 2020, która odbyła 

się w dniach 14-19 lutego 2020 r. w Stuttgarcie. Sponsorem honorowym 

odbywającej się co cztery lata olimpiady jest Niemieckie Stowarzyszenie 

Szefów Kuchni, (VKD), a sponsorami komercyjnymi są targi Stuttgrt 

GmbH oraz Dehoga Baden-Württemberg. Piotr Wasik oraz Łukasz 

Szewczyk to brązowi medaliści Olimpiady  Kulinarnej IKA z 2012 r. 

Natomiast Daniel Bewko to obecny Mistrz  Polski Carvingu Juniorów. 

Panowie wrócili z 7 meda-

lami: 1 złotym, 3 srebrny-

mi i 3 brązowymi. Daniel 

wziął udział w konkuren-

cji K1-klasyczny carving 

owocowy-warzywny.          

W konkursie wyrzeźbił 

dynię muszkatołową,  

podłużną dynię lunga di 

napoli z kwiatem tajskim, 

na której w gnieździe był usadzony ptak z brokuła, melon cantaloupe 

z wyrzeźbionym kwiatem z kolibrem wykonanym z warzywa taro,          

5 precyzyjnie wyrzeźbionych kwiatów - każdy inną techniką oraz 

listki rzeźbione z cukini. Praca Daniela przyniosła mu brązowy              

medal. Medal Olimpiady Kulinarnej IKA 2020 Stuttgart jest aktualnie 

największym osiągnięciem Daniela w cavingu. Gratulujemy           

serdecznie!  

MIĘDZYNARODOWY SUKCES DANIELA BEWKO 

 

Anna Kurc 

mąki pszennej i wody, czekamy aż sos zagotuje             

i zagęszczamy. Przyprawiamy do smaku solą, pieprzem 

i tymiankiem. 

Ziemniaki gotowane: 

Ziemniaki obieramy, myjemy pod zimną wodą i wkła-

damy do garnka. Zwracamy uwagę, aby ziemniaki były 

równej wielkości. Napełniamy garnek wodą tak, aby 

zakryła ziemniaki i solimy. Przykrywamy pokrywką           

i gotujemy. Po zagotowaniu zmniejszamy ogień i gotu-

jemy do miękkości. Ziemniaki odcedzamy. Podajemy   

z masełkiem i posiekanym koperkiem. 

Surówka z pora: 

Pora obieramy i myjemy pod zimną wodą. Następnie 

kroimy go w drobne paseczki/kostkę. Jabłka obieramy  

i ścieramy na tarce na grubych oczkach. pora i jabłka 

mieszamy w jednej misce dodając majonez lub jogurt. 

Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. 

Mazurek orzechowy z konfiturą owocową i skórką  

z pomarańczy  (blacha 20cmx30cm) 

Składniki:      

Kruchy spód: 

- mąka pszenna 250 g 

- cukier puder 50 g 

- proszek do pieczenia 1 łyżeczka 

- zimne masło 150 g 

- żółtka 3 szt.  

Nadzienie orzechowe: 

- margaryna Kasia 125 g 

- cukier 50 g 

- miód 4 łyżeczki 

- orzechy włoskie 130 g 

- orzechy ziemne 130 g 

- skórka starta z 1 pomarańczy 

Dodatkowo:  

-konfitura lub dżem owocowy, np. truskawkowy 

Przygotowanie: 

Piekarnik nagrzać do 180 stopni, a blachę wyłożyć  

papierem do pieczenia. Do miski przesiać mąkę, dodać 

cukier puder i proszek do pieczenia. Masło pokroić na 

mniejsze kawałki i dodać do mąki. Dodać żółtka           

i zagnieść na jednolitą masę. Ciasto rozwałkować, 

ugnieść palcami na blasze na równy placek. Ciasto po-

dziurkować widelcem i podpiec w nagrzanym do 180 

stopni piekarniku 8 minut. W tym czasie w rondelku 

roztopić margarynę, cukier oraz miód. Dodać lekko 

posiekane orzechy i zagotować. Na końcu dodać skórkę 

z pomarańczy. Po upływie czasu pieczenia ciasto wy-

jąć, rozsmarować na cieście konfiturę lub dżem, a na-

stępnie rozsmarować masę orzechową. Piec w nagrza-

nym do 180 stopni piekarniku około 15 minut. Po upie-

czeniu wystudzić. Kroić na kawałki.  

Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie zestaw 

obiadu wielkanocnego zagości w wielu domach. Być 

może zaproponowane przepisy będą inspiracją do tego, 

aby wspólnie przygotować obiad na nasz stół świątecz-

ny. Życzę zdrowych, spokojnych i spędzonych w gro-

nie rodziny Świąt Wielkiej Nocy. Świąt wypełnionych 

nadzieją budzącej się dożycia wiosny i wiarą w sens 

życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu          

Zmartwychwstania Pańskiego. 
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DZIAŁO SIĘ W DĘBSKIEJ KUŹNI 

NASI JUBILACI 

 

Adelajda Pasoń 

W marcu 90-te urodziny obchodził  

Pan Jerzy Manczyk z Chrząstowic.  

Z tej okazji Florian Ciecior Wójt Gminy Chrząstowi-

ce oraz Daria Pawlak Zastępca Wójta, odwiedzili 

Jubilata z listem gratulacyjnym i kwiatami. 

 

Również w marcu 90-te urodziny świętował  

Pan Ryszard Maertin z Chrząstowic. 

 

Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności  

i samych pogodnych dni! 

 

 Mamy za sobą okres kolędowania, karnawału         

i zapustów, mimo to chcę nawiązać jeszcze do spotka-

nia kolędowego, które miało miejsce w Dębskiej Kuźni 

16 stycznia bieżącego roku. Odbyło się ono w ramach 

cyklu spotkań śpiewaków ludowych. Śpiewane były 

kolędy i pastorałki, znane i te nieznane, w języku pol-

skim, niemieckim, w gwarze śląskiej a pani Kasia         

z Gliwic zaprezentowała pastorałki z innych regionów 

naszego kraju. Obecni na spotkaniu muzykanci (kapela 

p. Józefa Raudzisa, p. Leszek Karwacki, p. Józef Palt) 

zagrali skoczne kawałki do tańca, jak to w karnawale. 

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania, 

zaproszonym gościom  i mieszkańcom Dębskiej Kuźni 

za przybycie, wspólny śpiew i miłą atmosferę. Dziękuję 

członkom DFK w Dębskiej Kuźni z panią przewodni-

czącą na czele, za przygotowanie sali, jej ogrzanie            

i pomoc w przygotowaniu poczęstunku.  

 Nasze pieśniarki, czyli 

Pani Maria i Anna - brały 

udział w III Festiwalu Pieśni 

Tradycyjnej, który odbył się  

5 marca 2020 r. w Katowi-

cach-Ligocie. Jest to kameral-

na impreza dla solistów,          

duetów, trio i kwartetów  

organizowana przez              

p. Grzegorza Płonkę. Panie 

zostały po raz drugi laureat-

kami tego festiwalu.             

Serdecznie gratuluję kolejnego sukcesu.  

 Serdeczne podziękowania należą się naszym 

wspaniałym paniom z Parafialnego Koła Caritas           

w Dębskiej Kuźni za przygotowanie poczęstunku dla 

parafian z okazji Dnia Chorych. Ksiądz Marcin Kulisz 

odprawił mszę w intencji chorych i seniorów naszej 

parafii, po której wszyscy zostali zaproszeni do salki 

parafialnej. Dla osób starszych i schorowanych była to 

miła okazja do spotkania ze znajomymi.  

 Ber już przez wieś przeszedł, został osądzony za 

wszystkie niedogodności naszego życia jakie nas w 

ubiegłym roku spotkały (upały, wichury, marne plony, 

brak wody w rzekach, suche trawniki, wszędobylski 

kurz itd.) i skazany na śmierć przez zastrzelenie. Nie 

oskarżono go za sprowadzenie koronawirusa, bo wtedy 

jeszcze nikt o wirusie nie słyszał, ale ber, który rośnie 

pewnie za to w przyszłym roku odpowie.   

 Wchodzimy w okres wiosenny chociaż cała  

tegoroczna zima przypominała raczej ten czas. Dawniej 

był to okres roztopów i ludzie korzystając z dłuższych 

już dni przygotowywali się do prac polowych, sprząta-

nia obejść, malowania domów wapnem. Wszystkie 

śmieci wywożono za wioskę i palono. Najczęściej 

związane to było z wynoszeniem marzanny ze wsi. 

Marzanna uosabiała srogą zimę, która przynosiła pijań-

stwo (mężczyźni mieli więcej czasu, który spędzali w 

szynku) niedostatek, choroby i śmierć. Wszystko zło 

należało wraz z marzanną spalić bądź utopić. Następ-

nie, wracano do wsi z gaikiem zatkniętym na tę samą 

żerdź, czyli małą sosenką przystrojoną kolorowymi 

wstążkami, skorupkami jaj farbowanych na czerwono i 

sieczką nanizaną na nici. Gaik był symbolem odradza-

jącego się na wiosnę życia w przyrodzie. 

"Wyniósłychmy marzaneckam, (albo śmiertkam) ze 

wsi,  Prziniósłychmy zielony gaj do wsi, nas gaik zielo-

ny, pięknie przystrojony" - tak wg. Lucjana Malinow-

skiego badacza gwary i zwyczajów śląskich w II poło-

wie XIX wieku śpiewały dziewczęta z Gosławic pod 

Opolem wracając do wsi z gaikiem po utopieniu             

marzanny.   

 Zwyczaj topienia bądź palenia marzanny był do 

niedawna kultywowany przez dzieci i młodzież           

w szkołach, ale obecnie ze względów ekologicznych 

zaniechany. Może dlatego mamy takie anomalie             

pogodowe, że lato przepycha się z zimą całkowicie 

ignorując inne pory roku, albo jesień z wiosną nie            

dopuszczają zimy?  

 W niektórych domach zostaną zrobione z palm 

krzyżyki. W Wielki Piątek zaniesione są na pola (kto 

jeszcze uprawia) do ogródków i sadów, aby chroniły 

uprawy przed szkodnikami, a umieszczone w zabudo-

waniach gospodarczych i w domu mieszkalnym, aby 

chroniły domowników od chorób i innych nieszczęść. 

Niegdyś zanosząc wcześnie rano krzyżyki na pola          

gospodarze przynosili wodę z rzeki lub źródełka, bo 

umycie się w niej miało chronić przed chorobami skóry 

i dziewczynom dodać urody. Krołsonki (kraszanki) 

straciły swoje dawne znaczenie i symbolikę. Dziś kolo-

rowe jajka z pięknie wydrapanymi wzorami są tylko 

ozdobą świątecznego stołu. Poza tym zostały zastąpio-

ne jajkami ozdabianymi współczesnymi gadżetami. 

Czy znajdzie się jeszcze dziewczyna, która swemu 

chłopakowi wręczy krołsonkę? Czy znajdzie się chło-

pak, który taki dar doceni i z koloru jajka odgadnie 

jakimi uczuciami darzy go dziewczyna?                                                    
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KOLARZE ŚCIGALI SIĘ W FALMIROWICACH   

  

 W niedzielę, 26 stycznia 2020 r. do Falmirowic 

zjechali się kolarze oraz miłośnicy tej dyscypliny          

sportowej z całej Polski. Po raz trzydziesty odbył się 

tutaj Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym. 

Były to zarazem Mistrzostwa Województwa Opolskie-

go. Na starcie stanęło ponad stu zawodników. Kolarze 

rywalizowali ze sobą w następujących kategoriach: 

młodzik, młodziczka i juniorka młodsza, junior           

młodszy, junior elita i P-23 oraz masters i amator. Dłu-

gość okrążenia wynosiła 1500 m. Liczba okrążeń była 

zależna od kategorii. Wydarzenie rozpoczęło się      

wyścigiem młodzieży szkolnej niezrzeszonej. 

 Cieszą wysokie lokaty zawodników LKS 

„Ziemia Opolska” pochodzących z gminy Chrząstowi-

ce. Łukasz Ciecior zwyciężył w kategorii junior młod-

szy. Robert Mika był trzeci w kategorii młodzik, Anna 

Ciecior zdobyła brązowy medal w kategorii młodzicz-

ka a Mateusz Jahn był drugi w kategorii amator. Jacek 

Ciecior z kolei zdobył trzecie miejsce w zabawie          

rowerowej w kategorii chłopców. Wszystkim uczestni-

kom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników. 

 Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody. Medale 

i dyplomy wręczali przedstawiciele gminy Chrząstowi-

ce, Opolskiego Związku Kolarskiego, dyrektor wyścigu 

Marian Staniszewski, sponsorzy oraz Andrzej Zając - 

kolarz, złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich          

w Pekinie w 2008.    

 Organizatorem wyścigu był Ludowy Klub Spor-

towy Ziemia Opolska oraz Gmina Chrząstowice. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Nadleśnictwo 

Opole, WZ LZS w Opolu oraz Opolski Związek             

Kolarski.   

 Zdjęcia znajdziecie na www.chrzastowice.pl 

oraz na facebookowym profilu gminy Chrząstowice.  

 Zaplanowany na 26 kwietnia 2020 r. Ogólnopol-

ski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chrząsto-

wice nie  się z powodu stanu epidemicznego w Polsce. 

 Anna Kurc 
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 W gminie Chrząstowice wciąż kultywowana jest tradycja 

wodzenia niedźwiedzia. Na przełomie stycznia i lutego kolorowi 

przebierańcy z misiem na czele odwiedzali mieszkańców naszych 

sołectw. Miś nie odpuścił tańca z żadną gospodynią, a gospodarze 

częstowali przybyłych gości smakołykami. Po odwiedzinach                  

z berem i jego ekipą bawili się i starsi i młodzi. Kolejna taka            

okazja w karnawale w przyszłym roku. Strażakom oraz wszystkim 

zaangażowanym w organizację tego wydarzenia serdecznie              

dziękujemy! 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

WODZENIE NIEDŹWIEDZIA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Wodzenie niedźwiedzia w Chrząstowicach. 

Wodzenie niedźwiedzia w Falmirowicach. 

Wodzenie niedźwiedzia w Lędzinach. 

Wodzenie niedźwiedzia w Dańcu. 

Wodzenie niedźwiedzia w Suchym Borze. 

Wodzenie niedźwiedzia w Dębskiej Kuźni. 

mailto:ug@chrzastowice.pl

