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OTOCZENIE PRZEDSZKOLA PIĘKNIEJE 

Autorki i realizatorki projektu 
Helena Staniszewska 

Justyna Klyk 

DĘBSKA KUŹNIA 

„Nie było nas, był las….” 
…i dawał cień, gdy żar sypał się z nieba, schro-
nienie ptakom, owadom…. 

 Potencjał tego lasu jest jednak o wiele 
większy. Zauważyłyśmy to jakiś czas temu, kiedy 
przestałyśmy traktować go jako miejsca groma-
dzenia się spadających liści czy suchych gałęzi, 
zwłaszcza po silnych wiatrach. Zdałyśmy sobie 
sprawę, że las w ogrodzie Publicznego Przedszko-
la w Chrząstowicach to atut i potencjał, to jak  
nieoszlifowany diament, z którego trzeba wydo-
być, to co najlepsze. Drzewa od dawien dawna 
znane były ze swoich niezwykłych właściwości 
leczniczych. Nasi dziadkowie zamiast do apteki, 
szli się regenerować do lasu. W obecnych czasach 
ma to formę terapii kwalifikującej się do medycy-
ny alternatywnej, znanej pod nazwą sylwoterapia 
(drzewoterapia), polegającej na pobudzaniu             
organizmu do samoleczenia.  

 Zaczęliśmy od inwentaryzacji dendrolo-
gicznej oraz diagnozy potrzeb pielęgnacyjnych 
lasu. Kolejnym etapem naszych działań było opra-
cowanie wniosku i pozyskanie środków z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich na modernizację 
lasku przedszkolnego i wykonanie ścieżki senso-
rycznej oraz opracowanie programu i pozyskanie 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na: 
- wykonanie ścieżki edukacyjnej prowadzącej        
obok skupiska poszczególnych gatunków drzew    
i połączenie jej ze ścieżką sensoryczną 
 - wyposażenie ścieżki w: 12 tablic dydaktycz-
nych opisujących właściwości lecznicze drzew              
i sposobów samoleczenia tzw. sylwoterapii; -      
plenerowe gry dydaktyczne „Znajdź mój dom”, 
„Odkrywca dendrolog”, „Cubus” oraz czteroro-
dzajowych zewnętrznych pojemników do               
segregacji, kształtujących świadomość i postawy 
proekologiczne w zakresie ochrony przyrody                
i prawidłowej gospodarki odpadowej.  
 Zamysł utworzenia sensorycznej ścieżki 
edukacyjnej w lesie wynikał z chęci pomocy   
dzieciom z problemami rozwojowymi, gdyż we-
dług założeń współczesnej psychologii i pedago-
giki, dzieci z deficytami mogą być stymulowane 
za pomocą nie tylko sylwoterapii, lecz także inte-
gracji sensorycznej określanej mianem „naukowej 
zabawy”. Ścieżka może być wykorzystywana jako 
miejsce ciekawych zabaw i doświadczeń oraz    
sposobem na alternatywne spędzenie czasu.  

 Choć w realizacji projektu przeszkadzał 
nam koronawirus – dopięliśmy swego. Nasz las, 
po dydaktycznym ogrodzie ziołowo-
relaksacyjnym, jest kolejnym etapem moderniza-
cji otoczenia przedszkolnego. 
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ZACHOWUJ PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika           
i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklara-
cji 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 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice 

KASA W URZEDZIE GMINY CHRZĄSTOWICE 
czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku  

w następujących godzinach: 
Poniedziałek: 7:30-15:00 z przerwą od godz. 13.00 do 14.00 
Wtorek: 7:30-13:00 
Środa: 7:30-16:45 z przerwą od godz. 13.00 do 14.00 
Czwartek: 7:30-13:00 
Piątek:7:30-13:00 
Przypominamy, że w kasie istnieje możliwość dokonania płatności gotówką, kartą płatniczą lub 
telefonem.  
Zalecamy dokonywanie płatności poprzez internet. Numer konta bankowego: 93 8907 1063 2008 7006 
6514 0002  
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Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach 
W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach. 
Inwestycja o wartości całkowitej 689 582,90 zł jest dofinansowana w 70 % w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. W listopadzie zaplanowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych 
z przebudową w/w drogi.  
W ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach” ma zostać przebudowana 
droga na odcinku 350 m, tj. od skrzyżowania z ul. Ozimską do skrzyżowania z ul. Kopernika. Roboty 
będą polegać m.in. na wykonaniu konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi 
z asfaltu na szerokość 5-5,5 m oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej, 
(po prawej stronie wjeżdżając od ul. Ozimskiej do skrzyżowania z ul. Poziomkową, a następnie po lewej 
stronie), a także wykonaniu zjazdów do posesji, miejsc postojowych naprzeciw kościoła i montażu                 
wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Poziomkową. Przebudowa drogi       
przyczyni się m.in. do poprawy stanu technicznego nawierzchni, zwiększenia komfortu w komunikacji 
oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie 
z umową z wykonawcą to czerwiec 2021 r. 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Falmirowicach 
W sierpniu br. zostały podpisane umowy z wykonawcami               
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice. 
I etap budowy kanalizacji związany z budową m.in.                 
ok. 1690 m sieci kanalizacji tłocznej oraz 3 przyłączy              
buduje firma Plada Sp. z o.o. z Chrząstowic, natomiast II 
etap, tj.: budowa m.in. ok. 479 m kanalizacji grawitacyjnej 
wraz z 7 przyłączami i przepompownią ścieków wykonuje               
Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud z Opola.                     
Zakończenie robót budowlanych dot. obu etapów               
zaplanowane jest do końca 2020 r.  

Małgorzata Jagos 

INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 Trwają prace projektowe nad 
nową stacją uzdatniania wody w gminie 
Chrząstowice. Do końca roku Plada Sp. 
z o.o. planuje uzyskać niezbędne               
pozwolenia, by w 2021 roku rozpocząć 
prace budowlane. Obiekt składać się 
będzie z hali filtrów, chlorowni,               
pomieszczenia studni głębinowej i ma-
gazynów technicznych oraz dwóch  
żelbetonowych zbiorników wody              
czystej, każdy o pojemności 185 m³. 
Nowa stacja uzdatniania wody to odpo-
wiedź na  rosnące zapotrzebowanie na 
wodę w gminie Chrząstowice, które 

związane jest z powstającymi nowymi domami. SUW poprawi ciśnienie oraz jakość wody w Suchym 
Borze, Lędzinach i Chrząstowicach  

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY POD LIPAMI W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 
 

Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni 
 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Przebudowa budynku świetlicy POD 
LIPAMI w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach          
wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawo-
wych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.             
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Celem operacji jest utworzenie funkcjonalnej świetlicy w Dębskiej Kuźni w Gminie Chrząstowice              
poprzez przebudowę budynku usługowo-mieszkalnego. 
 
Projekt obejmuje przebudowę budynku przy ul. Kolonia 12 w Dębskiej Kuźni polegającą m.in. na:  
 wykonaniu konstrukcji dachu,  
 wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,  
 dociepleniu budynku,  
 wymianie instalacji elektrycznej i wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych,  
 wymianie instalacji wod.-kan.,  
 wykonaniu instalacji gazowej i wymianie instalacji grzewczej, 
 robotach wykończeniowych wewnątrz budynku,   
 zakupie wyposażenia świetlicy.  
Dzięki przebudowie powstanie wielofunkcyjna sala wraz z zapleczem socjalnym. 
 
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. 
 
Zakończenie inwestycji planuje się w pierwszej połowie 2021 roku. 
 

Opracowała: Małgorzata Jagos – podinspektor ds. inwestycji 

BĘDZIE NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY 

Anna Kurc 
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Remont dróg gminnych 
Na początku września 2020 r. ukończono 

prace w ramach zadania pn. „Wykonanie remontu 
dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice”, 
którego całkowity koszt wyniósł 94 470,91 zł          
i został w całości pokryty ze środków budżetu 
Gminy Chrząstowice.  

W ramach przedmiotowego zadania, na 
łącznej długości 537,0 mb, przeprowadzono  
m in. asfaltowanie następujących odcinków dróg: 
ul. Dzierżonia w Dańcu; ul. Kopernika                  
w Lędzinach; ul. Nowa w Suchym Borze.  

Wykonanie odwodnienia ul. Ogrodowej 
w Chrząstowicach 

W sierpniu 2020 r. na odcinku 65 mb przy 
ul. Ogrodowej w m. Chrząstowice przeprowadzo-
no prace związane z wykonaniem odwodnienia, 
polegające m. in. na korytowaniu, montażu            
wpustu ulicznego wraz z kratą i osadnikiem. 

Koszt zadania wyniósł 11 900,00 zł                
i w całości został poniesiony w ramach budżetu 
gminy Chrząstowice. 

Remont dachu 
Zakończył się remont dachu w budynku 

przy ul. Ignacego Krasickiego w Dębskiej Kuźni. 
Mieści się tam przedszkole oraz mieszkanie             
komunalne. Koszt inwestycji to prawie 
104.000,00 zł z budżetu gminy. 

Remont dachu klubu wiejskiego 
 W Dańcu trwa remont dachu klubu wiej-
skiego.  Zdemontowano stare pokrycie dachowe 
wraz z drewnianą konstrukcją i zamontowano no-
wą konstrukcję. Budynek zyskał nową membranę, 
nadbitkę, dachówkę i rynny. Prace zakończą się  
w październiku br. Koszt prac wyceniono na             
prawie 105 tysięcy złotych. Wartość robót dodat-
kowych to 31 tysięcy złotych. Pieniądze na             
remont pochodzą z budżetu gminy i funduszu  
sołeckiego. Remont zakończy się w październiku 
br. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne prace 
modernizacyjne w danieckim klubie wiejskim. 
Zabezpieczono na ten cel środki z funduszu             
sołeckiego. 

 REMONTY 

Wiktoria Fedunik-Szydełko, Anna Kurc 

Ulica Kopernika w Lędzinach 

Ulica Dzierżonia w Dańcu 
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 

Anna Kurc  

 Rolniku! Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Jeśli jeszcze nie 
wziąłeś w nim udziału, zachęcamy! 
Można spisać się u rachmistrza, przez internet (www.spisrolny.gov.pl) lub też w Gminnym Biurze               
Spisowym, które mieści się w Urzędzie Gminy Chrząstowice przy ul. Dworcowej 38, w pokoju nr 13 na             
I piętrze. 
Biuro czynne jest w godzinach pracy urzędu: 
- poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7.30-15.30 
- środa w godzinach 7.30-17.00 
- piątek w godzinach 7.30-14.00 
Pomocy udzielą nasi pracownicy: Agnieszka Sawlik i Jacek Trojan. 
Zachęcamy do uprzedniego kontaktu pod numerem telefonu: 774110410. 
Dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali 
samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria. 
Osoby, które poprzez aplikację wyrażą  zainteresowanie  loterią, otrzymują na wskazany przez siebie             
adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na 
stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br. 
Loteria trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania.  
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe: 

 laptopów  (nagroda główna) 

 88 tabletów 

 400 przenośnych dysków twardych 
Losowania 
W ramach loterii zostaną przeprowadzone  
3 losowania  w terminach: 

 20.10.2020 r 

 03.11.2020 r. 

 23.11.2020 r. 
Podczas dwóch pierwszych losowań, losowane będą tablety i przenośne dyski twarde. Trzecie losowanie 
obejmie nagrody główne.  W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody będą miały szanse na wygraną. 
Wszystkie losowania będą odbywać się pod nadzorem komisji. Każde losowanie będzie relacjonowane na 
żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą publikowane na stronie loterii. 

https://spisrolny.gov.pl/


 

 
lipiec-sierpień-wrzesień 

- 8 - 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

   NA CO PRZEZNACZYMY FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU? 

Mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Chrząstowice, podczas zorganizowanych we              
wrześniu zebraniach wiejskich, uchwalili zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego                    
w 2021 roku.  

Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na              
wybrane przez siebie cele. Każda wieś otrzymuje do dyspozycji określoną pulę środków, proporcjonalną 
do liczby mieszkańców. Propozycje wniosków może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podejmuje zebranie wiejskie.  

Uchwalony wniosek przedkłada sołtys wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok,              
w którym poniesione zostaną wydatki. Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć 
zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia                  
mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.             
Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków             
określonych dla danego sołectwa).  

Wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy dopełnili formalności i w ustawowym terminie tj. do          
30 września 2020 r., złożyli wnioski w sprawie realizacji w 2021 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego.  
W 2021 roku realizować będziemy następujące zadania: 

 

Lp. SOŁECTWO 
Nazwa przedsięwzięć do realizacji  

w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 

Wydatki na 

realizację  

przedsięwzięć 

przedstawio-

nych we wnio-

skach sołectw 

 
 

 
 
1. 

Chrząstowice 

 
1. Organizacja dożynek wiejskich – 5.000,00 zł 
2. Zakup garażu blaszanego z utwardzeniem terenu przy 

klubie samorządowym – 9.000,00 zł 
3. Zakup stojaka rowerowego na plac zabaw – 1.000,00 zł 
4. Budowa oświetlenia na ul. Olimpijczyków –  3.000,00 zł 
5. Wykonanie nowego stroju niedźwiedzia – 4.000,00 zł 
6. Doposażenie placu zabaw przy klubie samorządowym –  

22.272,41 zł 

44 272,41 zł 

 
2. 

Daniec 

 
1. Zakup podpór szybkiej stabilizacji dla OSP – 4.000,00 zł 
2. Organizacja dożynek i imprez plenerowych – 6.272,41 zł 
3. Remont budynku klubu wiejskiego – 34.000,00 zł 

44 272,41 zł 

 
3. 

Dąbrowice 

 
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 

17.177,69 zł 
 

17 177,69 zł 

 
 

 
4. 

Dębie 

 
1. Zakup i posadowienie dwóch podwójnych urządzeń     

siłowni zewnętrznej (na terenie boiska) – 8.500,00 zł 
2. Zagospodarowanie terenów zielonych (na terenie boiska) 

– 1.500,00 zł 
3. Modernizacja (rozbudowa) klubu wiejskiego i remizy 

OSP w Dębiu – 20.193,78 zł 
 

30 193,78 zł 

 
 

 
5. 

Dębska Kuźnia 

 
1. Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP – 

9.000,00 zł 
2. Organizacja dożynek wiejskich (w tym zakup sprzętu 

nagłośniającego) – 11.272,41 zł 
3. Dalsze prace remontowe hali na terenie placu                 

samorządowego przy ul. Kolonia – 24.000,00 zł 
 

44 272,41 zł 
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Rejestr Danych Kontaktowych to 
baza, dzięki której masz pewność, 
że administracja publiczna ma 
dostęp do Twoich aktualnych  
danych kontaktowych. Po co           
administracji Twoje dane kontak-
towe? Pozwalają na szybki             
i skuteczny kontakt z Tobą, by 
powiadomić Cię o: 

 dokumentach gotowych do 
odbioru,  

 rozpatrzeniu złożonych            
wniosków,  

 potrzebie uzupełnienia            
dokumentów lub informacji           
w Twoich sprawach, prowadzo-
nych w urzędach. 
Pamiętaj! RDK nie będzie używa-
ne do rozsyłania informacji           
marketingowych ani reklam, ale 
wyłącznie do informowania                  
o sprawach bezpośrednio dotyczą-
cych Ciebie. Twoje dane w RDK 

są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. Dane 
kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy          
udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba. 

 

Źródło informacji: Ministerstwo Cyfryzacji 

RDK CZYLI REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH 

Karol Jakuczek 

 
6. 

Falmirowice 

 
1. Zakup podkaszarki do trawy i odkurzacza do klubu 

wiejskiego – kwota 1.873,35 zł 
2. Utwardzenie ul. Dębskiej – 25.000,00 zł 
 

26 873,35 zł 

 
 

7. Lędziny 

 
1. Organizacja imprez lokalnych – 2.000,00 zł 
2. Wyasfaltowanie ul. Pogodnej i ul. Brzozowej – 

33.019,47 zł 
 

35 019,47 zł 

 
8. 

Niwki 

 
1. Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę   

wiejską –  19.612,68 zł 
 

19 612,68 zł 

 
 

 
 
 
 

9. 
Suchy Bór 

 
1. Zakup toalety zewnętrznej z oprzyrządowaniem,          

posadowieniem i montażem na terenie boiska          
wiejskiego – 19.000,00 zł 

2. Wykonanie odwodnienia placu przed budynkiem 
OSP w Suchym Borze z położeniem kostki brukowej 
– 20.000,00 zł 

3. Zakup lodówki z zamrażarką do świetlicy wiejskiej – 
1.500,00 zł 

4. Wykonanie powiększenia, czyszczenia i konserwacji 
nawodnienia boiska wiejskiego – 1.000,00 zł 

5. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych – 
2.772,41 zł 

 

44 272,41 zł 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK 305 966,61 zł 



 

 

 Prosimy o niewrzucanie gruzu i odpadów 
poremontowych do pojemników z czarną klapą 
przeznaczonych na odpady zmieszane! 
 Firma Remondis Opole Sp. z o. o. świad-
cząca usługę w zakresie odbioru i wywozu                
odpadów komunalnych na terenie gminy, nie bę-
dzie odbierać odpadów zmieszanych, jeśli            
w pojemniku znajdą się wyżej wymienione odpa-
dy. Jeśli w trakcie opróżniania dojdzie do uszko-
dzenia pojemnika zawierającego niewłaściwą 
frakcję   odpadów, kosztem wymiany pojemnika 
zostanie obciążony właściciel nieruchomości.  
 Gruz i odpady poremontowe w ilości do 
150 kg właściciel nieruchomości może raz                
w roku nieodpłatnie przekazać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Chrzą-
stowicach przy ul. Ozimskiej 2b. Przypominamy, 
że NIE PRZYJMUJEMY takich odpadów jak: 
papa, wełna mineralna i styropian, części po            
rozbiórce samochodów oraz odpady powstałe      
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 
 W przypadku posiadania większej ilości 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy 
bezpośrednio w firmie Remondis zamówić na 
własny koszt odpowiedni kontener lub pojemnik 
typu Big – Bag. 
 Wszystkie informacje dotyczące funkcjo-
nowania PSZOK-u w Chrząstowicach, także te, 
dotyczące czasowego wstrzymania odbioru nie-
których odpadów, zamieszczamy na 
www.chrzastowice.pl (zakładka „Środowisko              
i rolnictwo”) oraz facebookowym profilu gminy 
Chrząstowice. Prosimy pamiętać, że wszystkie 
ograniczenia w odbiorze odpadów wynikają nie ze 
złej woli, a jedynie z ograniczeń organizacyjnych 
PSZOK-u. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Chrząstowicach jest czynny: 

- w poniedziałki od 11.00 do 13.00, 
- w środy od  15.00 do 17.00 
 Poniższe zdjęcia obrazują, w jaki sposób 
NIE NALEŻY składować gruzu i odpadów                       
poremontowych: 
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NIE WYRZUCAJ GRUZU DO KONETERA! 

JESTEŚ WŁAŚCICIELEM PSA? PRZECZYTAJ! 

 Na terenie naszej gminy często pojawiają się biegające wolno 
psy. Właściciele zwierząt na terenach niezabudowanych zwalniają 
wyprowadzane z uwięzi psy, aby te się wybiegały. Pamiętajmy, że 
uwolniony pies może pogryźć napotkanego człowieka czy inne 
zwierzęta. 
 W ustawie o ochronie zwierząt znajdują się zasady utrzymy-
wania zwierząt domowych zobowiązujące właścicieli do zapewnie-
nia ochrony i dbania o nieuciążliwość psów dla  innych ludzi, 
wyprowadzanie psów na smyczy, w kagańcu i sprzątanie po 
nich. Pamiętajmy o tym i porządkujmy po swoich pupilach miej-

sca, z których wszyscy korzystamy. Chcemy by nasze chodniki, trawniki przed domami oraz skwery były 
czyste i zadbane, więc apelujemy o porządkowanie tych terenów po spacerach ze swoimi pupilami!  

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada na właściciela               
art. 77 Kodeksu Wykroczeń. Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
psa, może skutkować odpowiedzialnością karną. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że niewywiązy-
wanie się z obowiązków i brak wyobraźni, może prowadzić do tragedii. Bądź odpowiedzialny! 

Barbara Wyrwas 

Nie wyrzucamy gruzu i odpadów poremontowych  
do pojemnika na śmieci zmieszane! 
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CZYSTE POWIETRZE 

 

 

 Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Chrząstowice – w roku 2020”, umowa dotacji Nr 294/2020/G-09/OZ-ZOA-D              
z dnia 6 sierpnia 2020 r. 
Całkowita wartość zadania wyniosła  10 717,92 zł w tym: 
1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w w Warszawie oraz 

Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 5789,00 zł. 
2. Udział własny mieszkańców wyniósł 4928,92 zł. 
 

 

DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU 

 

Jubileusze 90-lecia urodzin obchodzili: 
Pani Maria Halupczok z Chrząstowic, Pani Edeltrauda Król z Dąbrowic oraz pan Mieczysław Schodnik            
z Dębskiej Kuźni. 
Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz samych pogodnych dni. 

NASI JUBILACI 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) na terenie gminy Chrząstowice jest świadczona przez 
NZOZ Panaceum w Chrząstowicach, ul. Polna 2B, 
tel.:  77 550 68 08, 663 955 676 
e-mail: przychodniach@o2.pl 
Lista punktów świadczących nocną i świąteczną opiekę medyczną znajduje się na stronie 
www.zip.nfz.gov.pl, w zakładce „gdzie się leczyć –nagła pomoc doraźna – nocna i świąteczna pomoc            
w POZ”. 
 Lista punktów świadczących pomoc medyczną w nagłych przypadkach w sytuacji zagrożenia      
zdrowia i życia znajduje się na stronie www.zip.nfz.gov.pl, w zakładce „gdzie się leczyć – nagła pomoc 
doraźna – pomoc medyczna w nagłych przypadkach”. 

GDZIE PO POMOC LEKARSKĄ W CZASIE PANDEMII? 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 „Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło 
przewodnie kampanii społecznej na rzecz poprawy 
jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze – 
zdrowy wybór!”. Ma ona nie tylko wyjaśniać              
przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede 
wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania    
działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych 
zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego 
zależą nasze zdrowie i stan środowiska. 
 Za nieodpowiednią jakość powietrza w naszym 
kraju odpowiada przede wszystkim ogrzewanie             
domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem                
w przestarzałych domowych piecach. Dlatego           
kampania ma zachęcić zarówno do wymiany źródeł 
ciepła na te bardziej ekologiczne, jak i do ocieplenia 
domów. Przy okazji można dowiedzieć się, jak          
uzyskać wsparcie na realizację tych działań z Progra-
mu Czyste Powietrze. Dzięki tym działaniom mamy 
nie tylko szansę oddychać w przyszłości czystszym, 
zdrowszym powietrzem, ale także na oszczędności           
w domowym budżecie. 

 Szczegółowe informacje: 
www.czystepowietrze.gov.pl 

mailto:przychodniach@o2.pl
http://www.zip.nfz.gov.pl
http://www.zip.nfz.gov.pl
https://czystepowietrze.gov.pl/
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NOWY SYSTEM REKRUTACJI DO WOJSKA POLSKIEGO 

Opracował – Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Opolu –
mjr Wojciech Bakalarz  

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość 
aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, 
Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandyda-
ci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie nie-
zbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, 
które dostępne są dla wszystkich tych, którzy   
swoją przyszłość planują związać z Wojskiem 
Polskim. Nowe rozwiązania, z których mogą sko-
rzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu 
reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP. 
Najważniejsze zmiany: 
Portal rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl 
– oprócz tradycyjnego składania wniosków do 
Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchomiona 
została rekrutacja w formie elektronicznej za    
pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Woj-
ska Polskiego. Jest to kolejna, obok ePUAP, elek-
troniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat 
do służby wojskowej, który nigdy nie był              
w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia 
wniosku elektronicznego na portalu 
www.zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, 
kiedy i w którym Wojskowym Centrum             
Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić                   
formalności i przejść wymagane badania. 

 Wojskowe Centrum Rekrutacji – rozpoczę-
ły funkcjonowanie Wojskowe Centra Rekrutacji, 
czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień 
kandydat do wojska (do korpusu szeregowych 
zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) 
odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę           
z psychologiem oraz będzie zbadany przez komi-
sję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji,             
powoływane są na terenie kraju, w miejscach 
gdzie występuje duże zainteresowanie służbą  
wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy 
musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji 

osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych 
terminach. W przypadku pozytywnej opinii              
specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji 
kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma 
kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. 
służbę przygotowawczą). 

 Szkolenie podstawowe – maksymalnie 30 
dni, a nie 90. Skrócone zostało szkolenie podsta-
wowe tzw. służba przygotowawcza. Zachowano 
jednocześnie najważniejsze elementy programu 
szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły          
w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej.          
Reforma zakłada również zwiększenie ich często-
tliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chęt-
nych. Dotychczas szkolenia odbywały się            
w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich wię-
cej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia pod-
stawowego i złożeniu przysięgi wojskowej –           
kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony 
do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wol-
nymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w 
zależności, w której części kraju chciałby służyć 
jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby 
wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli ty-
pować odpowiednich kandydatów na stanowiska 
do swoich jednostek już na etapie szkolenia. 
Do tej pory wszystkie formalności związane z  
rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygoto-
wawcze,  trwało średnio 190 dni. Nowe rozwiąza-
nia skracają ten okres do maksymalnie 50 dni. 
Wprowadzone zmiany, są odpowiedzią na wnioski 
osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę 
w Wojsku Polskim. Jednym z czynników            
zniechęcających do służby był zbyt długi termin 
jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku,             
a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi 
wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent po-
tencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania 
się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze wzglę-
du na długotrwałe i skomplikowane procedury. 
Obecnie redukujemy ten czas z 190 dni do maksy-
malnie 50, jednocześnie wprowadzając                  
udogodnienia w procesie rekrutacji. 
Szczegółowe informacje można uzyskać              
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu 
ul. Niemodlińska 90 
(poniedziałek 7.30-18.00, od wtorku do piątku 
7.30- 15.30) 
http://www.opole.wku.wp.mil.pl   
e-mail: wkuopole@ron.mil.pl,  tel. 261 625 575 

 służba przygotowawcza , szkolnictwo wojsko-
we- 261 626 046, 

 Wojska obrony Terytorialnej - 261 626 048, 

 Zawodowa służba wojskowa, Narodowe Siły 
Rezerwowe 261 626 044, 

 Legia Akademicka - 261 626 050. 

http://www.zostanzolnierzem.pl
http://www.zostanzolnierzem.pl
http://www.opole.wku.wp.mil.pl
mailto:wkuopole@ron.mil.pl
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SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ. 

 Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad 
zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecz-
nych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” 
oraz „Zaproś kominiarza”. 
 Celem kampanii społecznej jest, aby z roku 
na rok z powodzeniem zwiększała się liczba       
domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami 
bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania,          
dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem powinny spełniać wymagania 
techniczne i eksploatacyjne określone 
w przepisach techniczno-budowlanych przywoła-
nych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane 
oraz w przedmiotowych normach budowlanych 
dotyczących przewodów kominowych 
i wentylacji. Przewody kominowe: dymowe, spali-
nowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być 
bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować 
spełnieniem nw. wymagań dotyczących: 

 ogniotrwałości, nośności, szczelności 
i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę 
także przewody kominowe wentylacyjne, któ-
re w przypadku pożaru w lokalu posłużą do 
ujścia toksycznych produktów spalania 
o wysokiej temperaturze, 

 drożności, 

 prawidłowości przebiegu, 

 wielkości przekroju przewodów kominowych 
względem ich przeznaczenia, 

 grubości przegród, 

 kształtu i wymiarów, 

 stanu powierzchni przewodów kominowych, 

 odporności na destrukcyjne oddziaływanie 
produktów spalania w przypadku przewodów 
dymowych i spalinowych, 

 szczelności przewodów kominowych pod  
kątem ich przeznaczenia, 

 wyposażenia otworów wycierowych 
i rewizyjnych, 

 wlotów do przewodów kominowych i ich  
usytuowania w lokalach/domach, 

 wylotów przewodów kominowych ponad        
dachem łącznie z ich usytuowaniem wzglę-
dem ewentualnych nadbudówek i spadzistych 
połaci dachowych, 

 efektywnej wysokości, 

 prawidłowości ciągu,  

 usuwania zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych (przewody dymowe – co 
najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalino-
we – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody 
wentylacyjne – co najmniej raz w rok), 

 warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji 
dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/
domów, 

 w celu zapewnienia w nich wymaganej          
wymiany powietrza ze względów bytowych 
oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu 
kominowego z otworów wywiewnych wenty-
lacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk 
urządzeń grzewczych pobierających powietrze 
do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują 
się w lokalu/domu. 

 Utrzymanie przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) 
w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie 
i skutecznie spełniały swoją funkcję wymaga du-
żego zaangażowania i ścisłej współpracy między 
właścicielami budynków a kominiarzami wykonu-
jącymi na rzecz właścicieli budynków usługi ko-
miniarskie.  
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go dla powiatu opolskiego w Opolu przypomina o 
zakazie stosowania w jednym budynku gazu 
płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazo-
wej (gaz ziemny).  
 Przy okazji APELUJEMY o niespalanie 
śmieci! W ostatnim numerze naszego kwartal-
nika zamieściliśmy informację dotyczącą         
właściwego segregowania śmieci. Przypomina-
my, że można pobrać ją także na stronie                
internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce 
„Środowisko i rolnictwo” oraz w  gminy                
w pokoju nr 15. Dbajmy wspólnie o środowisko 
i nasze zdrowie! Nie trujmy się nawzajem! 
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 INFORMATOR 
urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

PROGRAM RODZINA 500+ 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 
informuje, że w przypadku świadczenia wychowawczego 
500+ aktualny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do 
dnia 31 maja 2021 r.  
Zatem osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 
500+ za ww. okres otrzymały prawo do tego świadcze-
nia do dnia 31 maja 2021 r.  
Mając na uwadze powyższe prosimy o nieskładanie 
wniosków o przyznanie świadczeń 500+, ponieważ 
nabór wniosków na okres 2021/2022 rozpocznie się             
dopiero w 2021 tzn.: 
- wnioski  w formie elektronicznej  przyjmowane będą od 
1 lutego 2021 roku, 

- wnioski w  formie papierowej  przyjmowane będą od 1 kwietnia 2021 roku. 
Wnioski złożone przed tymi terminami pozostaną bez rozpatrzenia. 

 Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły 
nowe przepisy w sprawach z zakresu stanu         
cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobi-
stych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o 
ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobi-
stych), 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 dowo-
dów osobistych. W poprzednich numerach ukaza-
ły się informacje o: dowodach osobistych, proce-
durze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłosze-
nia urodzenia dziecka i zgłoszenia zgonu, wyda-
wanych z rejestru stanu cywilnego odpisach aktu 
stanu cywilnego oraz zaświadczeniach, o zamiesz-
czonych 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 – wymeldowa-
nie z pobytu stałego i czasowego), zaświadczeniu 
o stanie cywilnym, zaświadczeniu o zdolności 
prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,         
obowiązku meldunkowym (cz. III – obowiązek 
meldunkowy cudzoziemców), transkrypcji aktów 
stanu cywilnego sporządzonych za granicą.          
W bieżącym numerze: zmiana imienia i nazwiska 
w trybie administracyjnym; w kolejnych m. in. 
powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego po 
zawarciu małżeństwa, zmiana imienia dziecka po 
zarejestrowaniu jego urodzenia, nadanie dziecku 
nazwiska męża matki/żony ojca. 
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 
 Imię i nazwisko jest dobrem osobistym, 
podlegającym ochronie prawnej. Obywatel polski 
może mieć najwyżej dwa imiona, a nazwisko jego 
nie może składać się z więcej niż dwóch członów. 
Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wy-
łącznie z ważnych powodów, w szczególności, 

kiedy zmiana ma dotyczyć imienia lub nazwiska 
ośmieszającego lub nielicującego z godnością 
człowieka, na imię lub nazwisko używane, na 
imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie 
zmienione bądź na imię lub nazwisko noszone 
zgodnie z przepisami prawa państwa, którego 
obywatelstwo również się posiada. Nie jest to  
pełen katalog przesłanek, wnioskodawca może 
przedstawić inny ważny powód zmiany. 
 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 
składa osoba, której ma dotyczyć zmiana.            
Wniosek o zmianę nazwiska dziecka składają  
oboje rodzice, a w przypadku braku porozumienia 
między rodzicami każde z nich może zwrócić się 
do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na 
zmianę imienia lub nazwiska dziecka. Zmiana 
imienia lub nazwiska dziecka powyżej 13 roku 
życia wymaga jego zgody. 
 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 
składa się do wybranego kierownika urzędu stanu 
cywilnego w kraju, wskazując w nim swoje dane 
osobowe i adresowe, imię/imiona lub nazwisko, 
na które ma nastąpić zmiana, uzasadnienie dla 
dokonania zmiany oraz oświadczenie, że wniosek 
w tej sprawie nie był składany do innego            
kierownika urzędu stanu cywilnego oraz że nie 
została w tej sprawie wydana decyzja odmowna. 
 Do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska 
dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane 
we wniosku ważne powody zmiany imienia lub 
nazwiska. 
 Opłata skarbowa za decyzję o zmianie     
imienia lub nazwiska wynosi 37,00 zł. 
 Decyzja kierownika urzędu stanu              
cywilnego może być pozytywna bądź negatywna 
dla wnioskodawcy. Od każdej decyzji wniosko-
dawca ma prawo odwołać się do właściwego        
wojewody, o czym zostaje poinformowany            
w danej decyzji. 
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Anna Kurc 

 W tym roku, ze względu na panującą pandemię               
koronawirusa, dożynki w gminie Chrząstowice organizowane 
są bez korowodów i biesiad. Jednak tradycji musi stać się   
zadość i w poszczególnych parafiach odbywają się Msze 
Święte z podziękowaniem za tegoroczne plony. W tym dniu 
kościoły zdobią słoneczniki, zboża oraz inne dekoracje                     
z owoców i warzyw, a przede wszystkim piękna dożynkowa 
korona – efekt kilkutygodniowej pracy zaangażowanych pań, 
przed którymi chylimy czoła za ich talent i pracę wkładaną              
w przygotowanie tego dzieła.   
 Parafianie z Dębskiej Kuźni świętowali 13 września br., 
natomiast parafianie z Dębia, Dąbrowic i Falmirowic - 27 
września br. Przypomnijmy, że w dębskiej parafii koronę co 
roku przygotowuje inne sołectwo. W tym roku było to Dębie, 
w przyszłym roku – Dąbrowice. Przy okazji parafialnych            
dożynek panie zaprezentowały nowe stroje uszyte ze środków 
z funduszu sołeckiego. Na zakończenie mieszkańców               
częstowano kołoczem. 4 października br. dożynki odbyły się 
w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP                           
w Chrząstowicach.  

DOŻYNKI INACZEJ NIŻ ZWYKLE 

Dębska Kuźnia 

Dębie 
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PRACE REMONTOWE W CHRZĄSTOWICKIM KOŚCIELE 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY— 
WSPOMNIENIE  

AMBROŻEGO WIECZORKA 

Rafał Bartek, Rada parafialna 

 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny w Chrząstowicach, który został 
wybudowany w 1897 r. od kilku lat jest sukce-
sywnie poddawany pracom renowacyjnym. Po 
tym, jak dzięki ofiarności parafian i przy wsparciu 
Pełnomocnika Rządu Niemieckiego ds. Kultury i 
Mediów udało się w ostatnich latach wyremonto-
wać dach kościoła i dokonać restauracji zabytko-
wych organów, w chwili obecnej trwają kolejne 

prace. We wnętrzu kościoła dokonano już m.in. 
renowacji i konserwacji zabytkowych stacji drogi 
krzyżowej pochodzących z 1844 r., autorstwa kra-
kowskiego malarza Wojciecha Eljasza-
Radzikowskiego, jak również zabytkowej 
chrzcielnicy datowanej na początek XX w. 
 Chrząstowice obchodzą w tym roku jubile-
usz 100-lecia utworzenia samodzielnej parafii.  
Jak mówi kronika parafialna, 25 listopada 1920 r. 
kuracja Chrząstowice została podniesiona do rangi 
parafii. Zbliżający się jubileusz stał się powodem, 
dla którego ksiądz proboszcz i rada parafialna 
podjęli wspólnie z parafianami wysiłek dokonania 
w tym roku kolejnych prac remontowych. I tak,           
w lipcu i sierpniu wybrukowano plac wokół             
kościoła, odnowiono figury w tzw. Ogrodzie 
Oliwnym i krzyż przy kościele. Oprócz tego, usta-
wiono nowy krzyż misyjny. We wnętrzu kościoła 
odsłonięto witraż w nawie prezbiterium, renowa-
cji poddano krzyż procesyjny. Największe zmiany 
dotyczą jednak renowacji i konserwacji ołtarza 
głównego, które zlecono Pracowni Konserwacji 
Muzeum Śląska Opolskiego pod kierownictwem 
pani dr Beaty Wewiórki.  
 Prace, które przywracają chrząstowickiej 
świątyni pierwotny blask są możliwe m.in. dzięki 
wsparciu Pełnomocnika Rządu Niemieckiego          
ds. Kultury i Mediów (Beauftragter der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien) za pośrednictwem 
miasta i gminy Glashütte – gminy partnerskiej dla 
Chrząstowic. Mamy nadzieję, że ołtarz po konser-
wacji, który będzie na powrót ołtarzem wolnosto-
jącym, pojawi się w całości w naszej świątyni 
jeszcze w listopadzie tego roku, w przededniu  
jubileuszu 100-lecia parafii. Pierwsze elementy 
ołtarza po renowacji można już podziwiać                     
w kościele. 

 Każda śmierć składnia do refleksji. Odejście do              
wieczności śp. doktora nauk medycznych Ambrożego            
Wieczorka zaskoczyło mnie, jak zapewne i wielu, którzy przez 
długie lata czerpali z jego wiedzy, doświadczenia, przyjaźni           
i dobroci. Trudno jest być dobrym na tym nieuporządkowa-
nym świecie. Jednak są ludzie, którzy potrafią, doktor                
Wieczorek z pewnością do takich osób należał. Kochał szcze-
gólnie swoich małych pacjentów, których stawiał na nogi, 
przynosząc ulgę zarówno im, jak i ich rodzicom.  
 Odszedłeś w tak niedogodnym dla nas czasie, nie zdąży-
liśmy Ci podziękować, ale gdy patrzę na cieszących się           
życiem dorosłych dziś Twoich pacjentów, wiem, że nie              
wszystek umarłeś.  

Wdzięczna Maria Kwiecińska 
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Z PIELGRZYMKĄ DO ZIEMI KŁODZKIEJ 

 Na kilka dni przed wyjazdem do Czech, na 
coroczną Pielgrzymkę Narodów do Zlatych Hor, 
którą zaplanowano na 19 września 2020 roku,      
odwołano ją. W tych okolicznościach i w zmniej-
szonym, 28-osobowym składzie pojechaliśmy do 
Ziemi Kłodzkiej, do Wambierzyc i Kłodzka. 
Wzięliśmy udział we Mszy Św. w przepięknej 
wambierzyckiej bazylice Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, a następnie zostaliśmy serdecz-
nie przyjęci przez franciszkanów-gospodarzy tego 

miejsca. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 
na chwilę w Kłodzku, aby spotkać się                     
z przewodniczącym tamtejszego koła Niemieckie-
go Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, panem 
Horstem Ulbrichem i jego żoną Renatą. Po dobrej 
kawie i krótkim spacerze po urokliwych                   
zakątkach Kłodzka wróciliśmy do domu. Wyjazd 
został przygotowany i dofinansowany w ramach 
projektów dla Mniejszości Niemieckiej: 
„Ożywianie domów spotkań”.  

Anna Kurc 

  W niedzielę, 20 września 2020 r. chrząsto-
wicki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
wypełniła muzyka klasyczna. Na słowno-
muzyczną ucztę zaprosiło mieszkańców naszej 
gminy Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”. 
W wykonaniu kwartetu smyczkowego „Angelus” 
usłyszeliśmy oratorium Józefa Haydna pod tytu-
łem „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzy-
żu”. Muzykę przeplatały rozważania o kruchości 
życia na ziemi, grozie śmierci z jednej strony                  
i obietnicy niebiańskiego pokoju z drugiej,                
o człowieczeństwie i o boskości.  
 Wydarzenie było częścią projektu               
„Misz-masz kulturalnie i twórczo spędzamy czas” 
dofinansowanego z budżetu gminy Chrząstowice. 
Koncert zaplanowany był na czas Wielkiego              

Postu, jednak plany organizatorów pokrzyżowała 
pandemia. Data 20 września również nie została 
wybrana przypadkowo, ponieważ była to pierwsza 
niedziela przypadająca po święcie Podwyższenia 
Krzyża Świętego obchodzonego w kościele               
katolickim 14 września.  
 Był to pierwszy koncert w ramach cyklu 
spotkań z muzyką klasyczną. Na kolejny,                   
w imieniu Stowarzyszenia „Przyszłość Chrząsto-
wic”, już teraz zapraszamy. O szczegółach                  
będziemy informować na naszych stronach             
internetowych i profilach na facebooku. Zdjęcia 
oraz relacja Chrząstowice TV dostępne są również 
na www.chrzastowice.pl oraz facebookowych               
profilach gminy i stowarzyszenia. 

HAYDN W CHRZĄSTOWICACH 
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Anna Kurc 

Anna Kurc 

HENIRICH NYOLT ODEBRAŁ TYTUŁ 

WARSZTATY WYKONYWANIA WIANKÓW I BUKIETÓW 

 Heinrich Nyolt, przedsiębiorca i społecznik 
odebrał tytuł Honorowego Obywatela Gminy 

Chrząstowice. Gratulacje, kwiaty oraz medal 
otrzymał 30 września 2020 r. z rąk Wójta Gminy 
Chrząstowice Floriana Cieciora, Przewodniczące-
go Rady Gminy Chrząstowice Krzysztofa                   
Warzechy oraz Przewodniczącego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim Rafała Bartka. Tytuł Honorowego  
Obywatela Gminy Chrząstowice przyznała Hein-
richowi Nyoltowi Rada Gminy Chrząstowice 
uchwałą nr XV.100.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. 
Pisaliśmy o tym szerzej w pierwszym w tym roku 
numerze naszego kwartalnika. Z sylwetkami 
wszystkich honorowych obywateli naszej gminy 
można zapoznać się na stronie internetowej 
www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina”.  

LOKALNI PRZEWODNICY ZWIEDZALI GMINĘ CHRZĄSTOWICE 
 Grupa przewodników po terenie Lokalnej 
Grupy Działania Kraina Dinozaurów gościła         
w gminie Chrząstowice 30 lipca br. Przewodnicy 
odwiedzili Regionalną Izbę Śląską im. Konrada 
Mientusa w Dańcu, Kościół pod wezwaniem          
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dębiu 
oraz Park Bajek w Dębskiej Kuźni. W klubie           
samorządowym w Chrząstowicach spotkali się          
z Wójtem Gminy Chrząstowice Florianem Ciecio-
rem oraz Zastępcą Wójta Gminy Chrząstowice 
Darią Pawlak i dzięki prezentacji o gminie mieli 
okazję poznać najciekawsze zakątki naszego            
terenu.   

 12 sierpnia 2020 w Klubie Samorządowym 
w Chrząstowicach odbyły się zajęcia z wykorzy-
staniem kwiatów polnych i ziół. Pod okiem flory-
sty Patryka Ziaji, uczestnicy wykonywali koloro-
we wianuszki ziołowe i bukiety. Użyliśmy do tego 
to, co zostało jeszcze na polu, łące i w ogródku: 
wrotycz, krwawnik, trawy, melisę, miętę, nawłoć, 
rudbekię a nawet oset. Najpiękniejsze wianuszki 
wyszły spod rąk najstarszych osób co pokazuje, że 
tradycja plecenia wianków z ziół i kwiatów była 
pielęgnowana na różne sposoby i okazje. Warszta-

ty związane były z przypadającą 15 sierpnia uro-
czystością Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, zwaną potocznie świętem Matki Boskiej 
Zielnej.  

 W zajęciach wzięło udział ok. 20 osób        
z Chrząstowic, gości z sąsiednich kół DFK,               
zaprzyjaźnionych organizacji i przedsiębiorców. 
Szczególne podziękowania za pomoc kierujemy 
do pań z chrząstowickiego Klubu Seniora. Zorga-
nizowaniem warsztatów zajęło się koło DFK 
Chrząstowice na podstawie projektu związanego  
z pielęgnowaniem śląskich tradycji w ramach    
projektów "Ożywianie domów spotkań".   
 Gabriela Ciecior 

http://www.chrzastowice.pl
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Po raz kolejny    
rodzice z dziećmi 
niepełnosprawny-
mi otrzymali 
wsparcie z gminy 
na czas wakacji, 
poprzez zatrudnie-
nie wykfalifikowa-
nych asystentów. 
Pomoc polegała na 
dopasowaniu kon-
kretnego działania 
do możliwości 
uczestników, tak 
żeby każdy spędził 
wakacje jak               
najlepiej. Wsparcie polegało na dążeniu do aktywnego życia społecznego, poprzez organizowane            
wycieczki po okolicy, rehabilitację oraz uczenie samodzielności. Samodzielność to priorytetowe działanie 
każdego  rodzica dziecka z niepełnosprawnością. Zatrudnienie asystenta bardzo pozytywnie wpłynęło na 
życie uczestników oraz ich rodzin, a także pokazało, jak ważne jest kontynuowanie takiego wsparcia                
w przyszłości. 

Maria Kwiecińska 

 

W NIWKACH ODSŁONIĘTO ODRESTAUROWANY POMNIK 

Barbara Szczęsny 

 Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar I i II wojny Światowej odbyła się 1 sierpnia br. w Niwkach. 
Inicjatorką tego przedsięwzięcia była sołtys Danuta Pawliszyn. Pomnik został odrestaurowany dzięki  
zaangażowaniu panów: Andrzeja Palmera i Patryka Palmera, których wspierały panie: Urszula Ochota, 
Brygida Szmidt i Bożena Palmer.  
 Mimo ograniczeń związanych z pandemią, na uroczystości licznie zebrali się mieszkańcy sołectwa. 
Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie: konsul Niemiec w Opolu, przewodniczący TSKN oraz            
władze gminy. Wspólnie symbolicznie uczciliśmy pamięć tych, którzy zginęli podczas wojen                     
światowych. Po uroczystości był czas na rozmowy oraz poczęstunek na wolnym powietrzu.  
 Warto przy okazji wspomnieć, że przez 27 lat pomnikiem opiekowała się pani Otylia Palmer.              
Dała niezwykłe świadectwo, że przodkowie leżą jej głęboko w sercu. Dziękujemy wszystkim za                      
zaangażowanie! 

OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
OTRZYMALI WSPARCIE 

Pani Otylia Palmer dbała 
o pomnik w Niwkach 

przez 27 lat. 

Sołtys Niwek Danuta 
Pawliszyn i Wójt Gminy 
Chrząstowice Florian 

Ciecior wygłosili okolicz-
nościowe przemówienia.  

Odnowiony pomnik            
poświęcony  ofiar I i II 

Wojny Światowej               
w Niwkach. 

Prace remontowe przy 
pomniku trwały kilka  

tygodni. 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

lipiec-sierpień-wrzesień 
- 20 - 

Anna Ledniowska 

Anna Kurc 

 Piotr Rose, mieszka-
niec Niwek, zawojował ple-
biscyt „Uśmiech dziecka”. 
Zdobył I miejsce w powiecie 
opolskim oraz II w woje-
wództwie. Zgarnął wiele cen-
nych nagród, wśród których 
była między innymi profesjo-
nalna sesja zdjęciowa i publi-
kacja w „Albumie uśmie-
chów” Plebiscyt zorganizo-
wała Nowa Trybuna Opolska 
z okazji Dnia Dziecka. Ser-
decznie gratulujemy! Piotro-
wi życzymy wielu powodów 
do pięknego uśmiechu! 

POSPRZĄTALI „ŚWIAT” WARTO SIĘ UŚMIECHAĆ 

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna 
lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest 
promowanie nieśmiecenia, edukacja  odpadowa  
oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy 
się nasz negatywny wpływ na środowisko.           
Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz            
z setkami tysięcy wolontariuszy: uczniami, mło-
dzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na 
ochronie środowiska, prowadzi się działania          
propagujące ograniczanie powstawania odpadów, 
selektywną zbiórkę i recykling.  „Sprzątanie świa-
ta - Polska” angażuje i integruje społeczności          
lokalne. Jak co roku w akcję zaangażował się Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Dębskiej Kuźni. 
Dzieciaki uzbrojone w jednorazowe rękawiczki          
i worki na śmieci przystąpiły do działania. Po-
sprzątano ulice wioski, teren wokół szkoły i pobli-
ski las. Wyjątkowo z dużym zaangażowaniem do 
akcji przystąpiły pierwszaki. W nagrodę za swoją 
pracę każdy uczeń otrzymał pyszny soczek. Za rok 
też będziemy sprzątać! 

WITAJ SZKOŁO! 

 1 września 2020 roku odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w ZSP Nr 3                   
w Dębskiej Kuźni. 
 Zawsze jest to dla wszystkich uczniów, 
szczególnie pierwszoklasistów, wyjątkowy dzień. 
Żegnamy wakacje i witamy nowy rok szkolny. 

Jaki będzie, co się wydarzy? Wszyscy o tym            
myślimy! Z zachowaniem względów bezpieczeń-
stwa, uczniowie spotkali się z wychowawcami               
i rozmawiali o zasadach, które będą obowiązywać 
w szkole w trudnym dla wszystkich czasie epide-
mii. Pani Dyrektor Krystyna Jakuczek powitała              
w progach naszej szkoły pierwszoklasistów i ich 
rodziców. Życzyła dzieciom sukcesów w nauce,             
a rodzicom satysfakcji z ich osiągnięć. Kilka             
ciepłych słów do uczniów skierowali także ucz-
niowie klasy czwartej oraz nowa wychowawczyni, 
Anna Ledniowska. Najważniejszym momentem 
uroczystości było ślubowanie i pasowanie na 
ucznia. Pani Dyrektor wielkim ołówkiem                
dokonała pasowania na ucznia. Na zakończenie 
wszyscy uczniowie otrzymali rogi obfitości. 
Wakacje odeszły z deszczem, a my zabraliśmy się 
za naukę. Jak to będzie? Wiele zależy od nas            
samych! 
 „Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście 
już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. 
Powodzenia!”    

 Joachim Halup-
czok, pochodzący z Ni-
wek wybitny kolarz, 
Mistrz Polski i Świata  
w kolarstwie, Honoro-
wy Obywatel Gminy 
Chrząstowice, został 
patronem mostu pieszo-
rowerowego w Opolu 
przy parkingu na wyspę 
Bolko. Tablicę z imie-
niem zmarłego w wieku 
25 lat sportowca                

odsłonięto 20 września 2020 r. 

Anna Ledniowska 

ACHIM UPAMIĘTNIONY 

Anna Kurc 
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WITAMY PO WAKACJACH 

Nauczycielki  
z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach 

 Po trudnych doświadczeniach ubiegłego 
roku przedszkolnego, po przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, dzieci z radością i uśmie-
chem wróciły do chrząstowickiego przedszkola. 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników 
przedszkole zostało przygotowane zgodnie              
z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Podczas waka-
cji sale i hol przedszkola zostały pięknie wyre-
montowane. Zmodernizowano instalację wodną 
oraz elektryczną wraz z oświetleniem, pomalowa-
no pomieszczenia, zakupiono  piankowe dywany 
oraz nowe żaluzje. Dzięki temu sale przedszkolne 
nabrały nowoczesnego wystroju.  Do tak pięknych 
i schludnych sal przedszkolnych miło się wracało, 
aby móc się integrować z innymi dziećmi. Dużą 
uwagę przywiązujemy do wszechstronnego              

rozwoju dzieci, czemu służą nie tylko realizacja 
podstawy programowej, ale także innowacje             
i projekty edukacyjne m.in. aktywne słuchanie 
muzyki według metody Batii Strauss, 
„Języczkowe przygody i inne bajeczki logope-
dyczne”, przystosowanie i wykorzystanie właści-
wości terapeutycznych drzew oraz ścieżki senso-
rycznej połączonej z torem przeszkód w lasku 
przedszkolnym, kącik przyrody „W 4 porach ro-
ku”, Kącik ziołowo – relaksacyjno – dydaktyczny, 
Sowamądragłowa – kształtowanie kompetencji w 
obszarach społeczno – moralnych oraz kultural-
nych. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci  
cieszą się zajęcia i zabawy w języku niemieckim   
i angielskim oraz gimnastyka korekcyjna. Mamy 
nadzieję, że wszystkie zaplanowane cele  i zada-
nia zostaną przez nas zrealizowane. W tym  spe-
cyficznym czasie liczymy na wsparcie i wyrozu-
miałość rodziców naszych przedszkolaków oraz 
środowiska lokalnego. 
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ZŁOTY DANIEL MUZEUM W OZIMKU  

Anna Kurc 

Daniel Bewko ponownie został Mistrzem Carvingu. 
Podczas zawodów w Pucharze Polski w Carvingu 
Daniel przygotował pracę pod nazwą „Ważki            
w kalejdoskopie”: precyzyjnie wyrzeźbiona dynia 
lunga di napoli z różnorodnymi wzorami oraz            
tytułowe ważki - arbuz z przepięknym motywem 
tajskim z siedzącą na nim ważką z kalarepy. Praca 
ta zapewniła Danielowi złoty medal. Zawody             
odbyły się 30 września br. w Poznaniu. Daniel! 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. 

Strażacy z gminy Chrząstowice otrzymali pakie-
ty ochronne w ramach projektu „Opolskie prze-
ciw COVID-19”. Celem akcji jest zwiększenie 
bezpieczeństwa strażaków w czasie zagrożenia 
koronawirusem. Wartość każdego zestawu          
to 6 tysięcy złotych a ich zakup został              
sfinansowany ze środków unijnych. Uroczyste 
przekazanie sprzętu miało miejsce w Osowcu.  

 

W Ozimku ponownie otwarto Muzeum Hutnic-
twa Doliny Małej Panwi. W uroczystościach, 
które miały miejsce 11 września br. udział wziął 
Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior.  
Muzeum jest czynne w soboty w godz. 10.00-
14.00 oraz w niedziele w godz. 13.00-17.00. 
Istnieje także możliwość zorganizowania            
zwiedzania dla grup zorganizowanych w innych  
terminach. W tym celu prosimy o kontakt         
telefoniczny lub mailowy z przedstawicielami 
muzeum. Są oni dostępni pod numerami          
tel.: 666 355 709 oraz 608 394 948, jak również 
adresem mailowym: biuro@sdmp.eu. Cena  
cegiełki dla osób dorosłych na rzecz muzeum to 
5 zł. Przewidziano wstęp wolny dla dzieci do lat 
16-u oraz osób powyżej 65 roku życia.           
Zachęcamy do odwiedzania tego niezwykłego 
miejsca, w którym zatrzymała się historia           
naszego regionu! 

Jak co roku, z okazji odbywającej się we wrześniu 
akcji sprzątania świata, mieszkańcy Suchego Boru 
ruszyli, by uporządkować najbliższy las. Z przykro-
ścią musimy stwierdzić, że mieli co robić. Mimo 
przeprowadzanych akcji ekologicznych, systema-
tycznego odbioru i wywozu śmieci w gminie 
Chrząstowice, zaśmiecanie lasów, skwerów              
i innych przestrzeni, które przecież powinny służyć 
rekreacji i odpoczynkowi, jest wręcz plagą.             
Porzucone na chodnikach, poboczach dróg              
i w lasach opakowania po batonikach, butelki po 
napojach, papierowe i foliowe torebki to niestety 
nadal częsty widok. A przecież wspólnie korzysta-
my z tej przestrzeni. Zróbmy wszystko, żeby było 
czysto i przyjemnie. Wyrzucajmy śmieci              
do odpowiednich pojemników, a jeśli takich nie ma 
w pobliżu, zabierzmy ze sobą.  

NOWY SPRZĘT DLA OSP 

WIELKIE SPRZĄTANIE 

mailto:biuro@sdmp.eu
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WARSZAWA HISTORYCZNIE I NAUKOWO 
14-16 WRZEŚNIA 2020 

Edyta Górska 

 Wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od zwie-
dzania  Muzeum Powstania Warszawskiego                 
i oglądania wystaw. Przedpołudniem byliśmy            
w dzielnicy warszawskich "drapaczy chmur".          
Następnie przejechaliśmy pod Pałac Kultury                
i Nauki i wjechaliśmy windą na punkt widokowy. 
Podziwialiśmy panoramę Warszawy, tym                
bardziej, że pogoda nam sprzyjała i widoki były 
niesamowite. 
 Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedza-
nia Zamku Królewskiego. Przewodnicy oprowa-
dzali nas po kolejnych salach, ciekawie opowiada-
jąc. Następnie spacerkiem przeszliśmy Traktem 
Królewskim. Widzieliśmy m.in. Plac Zamkowy, 
Kolumnę Zygmunta, Rynek Starego Miasta,         
Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Kościół 
Św. Anny, Katedrę Św. Jana Chrzciciela, Pomnik 
Nieznanego Żołnierza.  
 Kolejną atrakcją był Stadion Narodowy             
i zwiedzanie obiektu trasą „Piłkarskie Emocje”. 
Podczas trasy zobaczyliśmy: pomieszczenia strefy 
zawodniczej, wykorzystywane podczas meczów 
reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz centrum 
medialne PGE Narodowego, które przeznaczone 
jest dla dziennikarzy. Na koniec weszliśmy              
na punkt widokowy. Drugi dzień zakończył się 
późno, noc była krótka. Ogromne wrażenie zrobił 
na nas interaktywny pokaz fontann. 

 Trzeciego dnia rano pojechaliśmy do            
Łazienek Królewskich. Tam spacerowaliśmy 
po  jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo 
– ogrodowych w Europie. Następnym punktem 
programu wycieczki było Centrum Nauki            
Kopernik, w którym znajduje się ponad 400             
eksponatów. Strefa eksperymentowania, poświę-
cona człowiekowi i przyrodzie, pozwoliła nam na 
samodzielne eksperymentowanie przy ponad 200 

eksponatach, tworzących 19 grup tematycznych. 
W galerii Regeneracja nauka wchodzi w krainę 
emocji. Korzystając z najnowszych odkryć              
psychologii, socjologii, ale także neurobiologii 
i technologii, prowadzi po świecie, którego              
motywem przewodnim jesteśmy my sami i nasze 
relacje z innymi. Wrażenia niesamowite                     
i doskonała zabawa. 
 Wielkie podziękowa-
nia dla Pani Dyrektor Anny 
Gołębiowskiej i biura Oświa-
ta Travel,  za zorganizowanie 
tak atrakcyjnego wyjazdu, 
który na zawsze zostanie               
w naszej pamięci. 
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WALCZYLI O PUCHAR  

 

Miro Deutsche Fußballschule 

 Kolejny turniej o Puchar Przewodniczącego 
za nami. Tym razem nietypowo, bo rozegrany 
jesienną porą, 3 października br. Podczas jedno-
dniowej imprezy w Chrząstowicach 29 drużyn 
złożonych z ponad 320 zawodników reprezentują-
cych 10 oddziałów Miro Deutsche Fussballschule 
rozegrało 53 mecze w 4 kategoriach wiekowych 
tj. Skrzat, Żak, Orlik oraz Młodzik. W czasie 
trwających ponad 7 godzin zawodów strzelono 
mnóstwo bramek, przeprowadzono wiele świet-
nych akcji, bramkarze dwoili się i troili, a kibice 
zdzierali gardła dopingując swoich ulubieńców. 
Dopisała nam też pogoda, która wcześniej bywała 
dość kapryśna.  

 Warto zaznaczyć, że zawodnicy oprócz    
rywalizacji sportowej, wypełnili również test języ-
kowy przygotowany przez naszego Asystenta  
Językowego przy współpracy z Goethe Institut 
Krakau. 
 W najmłodszej kategorii wiekowej             
tj. Skrzat zwycięzców mieliśmy najwięcej.             
Wszyscy zajęli pierwsze miejsce! W Żakach            
najlepsi okazali się zawodnicy Miro Staniszcze 
Wielkie przed Miro Dobrodzień oraz Miro            
Chrząstowice. Na podium Orlików uplasowały 
się: Miro Krośnica, Miro Jemielnica oraz zwycię-
skie Miro Chrząstowice. W najstarszej kategorii 
tj. Młodzikach, równych sobie nie mieli ponownie 
piłkarze z Chrząstowic, którzy wyprzedzili                  
Ozimek-Szczedrzyk oraz Krośnicę. 
 W turnieju wystąpiły drużyny Miro z Leśni-

cy, Bogacicy, gminy Walce, Długomiłowic, 
Ozimka-Szczedrzyka, Jemielnicy, Krośnicy,           
Staniszcz Wielkich, Dobrodzienia i Chrząstowic. 

 Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie 
organizacyjne Bundesministerium des Innern für 
Bau und Heimat, Wójtowi Gminy Chrząstowice 
Florianowi Cieciorowi, BJDM Chronstau,              
Football World Opole oraz wspaniałym Mamom 
młodych zawodników z Chrząstowic, które              
upiekły pyszne ciasta dla kibiców.  

 Zapraszamy na nasz fanpage na facebooku, 
tam znajdziecie najnowsze informacje ze szkółki 
oraz mnóstwo zdjęć z turnieju.  

https://www.facebook.com/mirolesnica/?__cft__%5b0%5d=AZUSKU9nbKI_S9aMCV6-M9BPxVUT14uRtsqt4ZMrzLwKZWa6B4Q5TyO8c8z19Ch4mI_RrQ_39iXznzNUlkSrmxg9NNgAhlkqKFUIyEYkLdtYV-HVZ97JNth5tDzhQVrykbdmm0KHFnTshGSNd9Dt1er8Mq8layq6G4iS7fD8X0FyilL_SP9CrcruyGfFNJpsCt0&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/mirolesnica/?__cft__%5b0%5d=AZUSKU9nbKI_S9aMCV6-M9BPxVUT14uRtsqt4ZMrzLwKZWa6B4Q5TyO8c8z19Ch4mI_RrQ_39iXznzNUlkSrmxg9NNgAhlkqKFUIyEYkLdtYV-HVZ97JNth5tDzhQVrykbdmm0KHFnTshGSNd9Dt1er8Mq8layq6G4iS7fD8X0FyilL_SP9CrcruyGfFNJpsCt0&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/mirolesnica/?__cft__%5b0%5d=AZUSKU9nbKI_S9aMCV6-M9BPxVUT14uRtsqt4ZMrzLwKZWa6B4Q5TyO8c8z19Ch4mI_RrQ_39iXznzNUlkSrmxg9NNgAhlkqKFUIyEYkLdtYV-HVZ97JNth5tDzhQVrykbdmm0KHFnTshGSNd9Dt1er8Mq8layq6G4iS7fD8X0FyilL_SP9CrcruyGfFNJpsCt0&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/mirolesnica/?__cft__%5b0%5d=AZUSKU9nbKI_S9aMCV6-M9BPxVUT14uRtsqt4ZMrzLwKZWa6B4Q5TyO8c8z19Ch4mI_RrQ_39iXznzNUlkSrmxg9NNgAhlkqKFUIyEYkLdtYV-HVZ97JNth5tDzhQVrykbdmm0KHFnTshGSNd9Dt1er8Mq8layq6G4iS7fD8X0FyilL_SP9CrcruyGfFNJpsCt0&__tn__=kK-
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Daniel Bewko 

KULINARNA STRONA GMINY CHRZĄSTOWICE 

Na tej stronie prezentujemy przepisy na proste          
i smaczne potrawy. Tym razem proponujemy da-
nia z wykorzystaniem dyni, cukinii i grzybów. 
Przedstawiamy przepis na rozgrzewający i pełen 
armoatu krem z dyni z karmelizowanym jabłkiem 
i orzechami, placki z cukinii, wykorzystamy           
również pełne leśnego aromatu grzyby. Do dzieła! 
 
 
Placki z cukinii  
Składniki na ok. 15 sztuk: 
- cukinia ok. 700g 
- 2 jajka 
- mąka pszenna 190g 
- skrobia ziemniaczana 50g 
- szczypiorek posiekany 1 łyżka 
- koperek posiekana natka 1 łyżki 
- pietruszka posiekana natka 1 łyżka 
- ser feta 180g 
- sól, pieprz, czerwona słodka papryka, oregano 
do smaku 
Przygotowanie: 
Cukinię wydrążyć z gniazd nasiennych i zetrzeć 
na tarce o grubych oczkach. Następnie dodać do 
niej sól i zostawić na około godzinę. Po czasie 
mocno odciskamy cukinię z soku, sok wylewamy, 
a cukinię wkładamy z powrotem do miski, dodaje-
my starty na tarce ser feta, posiekane zioła, jajko, 
mąkę pszenną oraz skrobię ziemniaczaną. 
Doprawiamy do smaku solą, pieprzem, czerwoną 
słodką papryką oraz oregano. Smażymy            
obustronnie na rozgrzanym tłuszczu, na złoty 
kolor. 
 
 
Krem z dyni z karmelizowanym jabłkiem             
i orzechami 
Składniki na ok. 6 osób: 
- dynia 500g 
- rosół 600ml 
- cebula 100g 
- jabłko 300g 
- banan 100g 
- orzechy włoskie 100g 
- masło 50g 
- śmietanka 30% 400ml 
- miód 1 łyżka 
- imbir 0,5 łyżeczki  
- kurkuma 0,5 łyżeczki 

- curry 0.5 łyżeczki 
- cynamon 0,5 łyżeczki 
- sól, pieprz do smaku 
Przygotowanie: 
Dynię oczyszczamy z pestek, kroimy na średniej 
wielkości kawałki, owijamy folią aluminiową              
i wstawiamy do nagrzanego piekarnika                     
(190 stopni), na 45 minut. Upieczoną dynię 
obieramy ze skóry i kroimy w kawałki. Jabłka             
i banany obieramy oraz kroimy w kostkę. 
Następnie miód podgrzewamy w rondelku dodając 
cynamon, orzechy oraz połowę pokrojonego 
jabłka. Następnie przekładamy na papier do piec-
zenia i pieczemy w 180 stopniach około 30 minut. 
W garnku na maśle smażymy do złotego koloru 
pokrojoną w kostkę cebulę, następnie dodajemy 
resztę jabłka, banan, kawałki dyni i chwilę 
przesmażamy. Dodajemy curry, imbir, kurkumę. 
Dodajemy rosół i gotujemy na małym ogniu około 
30 minut. Po tym czasie miskujemy zupę na gład-
ki krem, dodajemy śmietankę i doprawiamy do 
smaku solą i pieprzem. Podajemy zupę                
udekorowaną odrobiną śmietanki                             
i skarmelizowanym orzechem oraz jabłkiem. 
 
 
Duszone podgrzybki w śmietanie 
Składniki na ok. 3 osoby: 
- świeże podgrzybki 300g 
- cebula 150g 
- czosnek 1 ząbek 
- tymianek świeży lub suszony 1 łyżeczka 
- pietruszka 1 łyżeczka 
- 50g masła 
- śmietanka 30% 200g 
- sól, pieprz do smaku 
Przygotowanie: 
Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę               
podsmażamy na maśle, dodajemy posiekany             
czosnek. Grzyby kroimy w plasterki, następnie 
dodajemy do podsmażanej cebuli. Dusimy je            
w garnku ok. 15 minut , następnie dodajemy     
śmietankę, tymianek oraz posiekaną pietruszkę. 
Czekamy aż się zagotuje i doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. Podajemy razem z grzankami lub 
z wyżej wymienionymi plackami z cukinii. 

Smacznego! 

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

laureatem wielu konkursów kulinarnych, zdobył m.in. III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym 

w Niemodlinie "Czas na rybę" (2018 r.), II miejsce (2018 r.), III miejsce (2019 r.) w Wojewódzkim              

Konkursie Kulinarnym "Regionalne Smaki" w Opolu oraz VI miejsce w finale Junior Culinary                     

Cap-Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym w Kielcach (2019 r.), "Kulinarny Talent ZSZ 4" za całokształt 

działań oraz osiągnięć, podwójny Mistrz Polski w Carvingu. Gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy 

Chrząstowice.  



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

lipiec-sierpień-wrzesień 
- 26 - 

Agnieszka Król 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

W SUCHYM BORZE NIE MA NUDY 

 „Wrzesień rozpoczyna jesień”, a Gminna 
Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach kolejny 
miesiąc pracy z książką. Jesteśmy zaopatrzeni              
w nowości wydawnicze i wiele ciekawych książek 
z lat ubiegłych. 
 Księgozbiór dla najmłodszych zachęca      
kolorowymi okładkami i fantastycznymi opowie-
ściami do wypożyczenia. Lektury czekają na 
uczniów, a na dorosłych - pozycje popularnych             
i lubianych autorów. 
 Przywróciliśmy wolny dostęp do półek, ale 

z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa          
w związku z trwającym stanem epidemii. Przed 
wejściem do biblioteki należy założyć maseczkę, 
zadzwonić dzwonkiem, jest umieszczony                
w widocznym miejscu i WEJŚĆ DO ŚRODKA, 
wewnątrz należy zdezynfekować ręce. 
 Znieśliśmy obowiązek zgłaszania swojej 
wizyty telefonicznie lub mailowo, ale prosimy             
o zachowywanie dystansu społecznego                              
w pomieszczeniu biblioteki. 
 Informujemy, że od 28 września br. biblio-
teka czynna jest od poniedziałku do piątku                   
w godzinach 9.00-17.00. Przypominamy, że                 
o wszelkich zmianach informujemy na naszym 
profilu na facebooku oraz stronie internetowej. 
Tam znajdziecie Państwo ważne informacje,            
nasze prezentacje multimedialne i propozycje 
książek do wypożyczenia. Zachęcamy do                   
obserwowania i śledzenia aktualności. 
„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”. 
Denis Diderot 

Zapraszamy do  biblioteki! 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Suchy Bór zorganizowało w dniach 10-14 sierpnia 
2020 r. warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dzieci 
miały możliwość wzajemnej integracji oraz 
uczestnictwa w różnych zajęciach tematycznych 
rozwijających ich zainteresowania. Pierwszy 
dzień polegał na wspólnych grach i zabawach 
sportowo-ruchowych oraz wzajemnym poznawa-
niu się pod okiem wychowawczyń: Iwony Krako-
wiak-Bzymek oraz Kasi Warzecha. Uczestnicy            
z chęcią opowiadali o swoich pasjach i talentach, 
co przyczyniło się do zawiązania wielu nowych 
znajomości. W drugim dniu dzieci poszerzały 
swoją wiedzę na temat fotografii pod przewodnic-
twem Pana Andrzeja Nowaka, który zapoznał ich 
z historią fotografii, zaprezentował swoje prace            
i pokazał jak wykonywać dobre i wartościowe 
zdjęcia. Nowo nabyte umiejętności uczestnicy 
wykorzystali już trzeciego dnia warsztatów. Wraz 
z przyrodnikiem Rafałem Świeradem udali się na 
wycieczkę do lasu. Za pomocą teleskopów, lorne-
tek i lup obserwowali rzadkie gatunki ptaków            
i zwierząt, gdzie część uczestników wzbogacona 
wskazówkami z poprzedniego dnia wykonywała 
im przepiękne zdjęcia aparatami komórkowymi. 

Pan Rafał zapoznał dzieci ze znaczeniem niektó-
rych ziół, co zostało natychmiast wykorzystane 
przez nich np. podczas walki z komarami. 
Czwartkowy ranek upłynął na tworzeniu mas  
sensorycznych pod okiem Pani Agnieszki Ko-
chańczyk. Nie lada wyzwaniem i atrakcją było 
stworzenie własnej ścieżki sensorycznej oraz spa-
cer po niej. Wiele radości sprawiło uczestnikom 
tworzenie własnych mas z produktów spożyw-
czych. Ostatni dzień warsztatów upłynął na 
warsztatach z psycholog Anną Tęsiorowską,         
w czasie których dzieci próbowały nazywać swoje 
emocje, uczyły się panować nad nimi,                  
w szczególności nad złością. Pani psycholog po-
kazała im ćwiczenia ruchowe Weroniki Sherborne 
oraz inne interesujące metody na rozładowywanie 
swoich negatywnych emocji w pozytywny spo-
sób. Poza wyżej wymienionymi warsztatami 
dziewczynki brały udział w warsztatach tanecz-
nych zorganizowanych przez wolontariuszki An-
tosię Bzymek oraz Olę Rerich. Natomiast chłopcy 
poznawali podstawowe zasady gry w badmintona 
z Panią Iwoną. Podczas warsztatów towarzyszyły 
nam wysokie temperatury, dlatego ochłodą i fraj-
dą dla dzieci były zraszacze na boisku sportowym.   

Serdeczne podziękowania wszystkim delegacjom i uczestnikom  
za udział w pogrzebie  

śp. Jana Soboty 
składa 

 żona oraz córki z rodzinami 
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W spotkaniach brały udział także dzieci           
z MONARU w Zbicku, które szybko zintegrowały 
się i zaprzyjaźniły z społecznością lokalną.  

Dzieci wraz ze swoimi rodzicami                
odpowiedziały na apel pracowników Domu             
Małego Dziecka w Tarnowie Opolskim i z chęcią 
włączyły się w zbiórkę artykułów higienicznych 
oraz słodyczy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
za każdy dar, okazane dobre serce. Cieszymy się, 
że jest w naszej społeczności aż tyle dobra! 

Wspólne dni upłynęły bardzo szybko, 
uczestnicy, opiekunowie z żalem rozstawali się           
w piątkowe popołudnie. Ten czas dał nam dużo 
radości i z pewnością niezapomnianych                  
wspomnień, co potwierdzają pytania dzieci             
o kolejną edycję warsztatów. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się w przyszłym roku. 

 W pierwszy weekend września                   
(4-6.09.2020) na boisku w Suchym Borze już po 
raz drugi rozbił się Obóz Zwiadowców. Impreza 
ta zrzesza miłośników sztuk walki na odległość – 
łucznictwa i procarstwa, survivalu oraz rekon-
struktorów kultury średniowiecza, którzy dzielą 
się swoją pasją podczas otwartych warsztatów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym roku to łącz-
nie ponad 30 godzin warsztatów!). Całość                
wydarzenia została zachowana w klimacie               
średniowiecznego obozu rodem z serii książek 
Johna Flanagana pt. „Zwiadowcy”. 
 Dzięki finansowaniu z budżetu gminy 
Chrząstowice uzyskanemu przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór oraz pozyska-

niu środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
przez grupę nieformalną pod patronatem              
Stowarzyszenia, w tym roku impreza nabrała 
ogólnopolskiego rozmachu. 
 Już od piątku, 4 września, do Suchego Boru 
zaczęli ściągać rekonstruktorzy i goście z całego 
kraju. Gorzów Wielkopolski, Łódź, Warszawa, 
Wrocław, Górny Śląsk to tylko niektóre miejsca 
skąd przybywali obozowicze. 
 Kolejny dzień, w samo południe tradycyjnie 
rozpoczął się turniej łuczniczy, organizowany 
przez Opolski Klub Strzelectwa Tradycyjnego 
„Gryf”, w którym o odznakę dębowego liścia ry-
walizowali łucznicy z całej Polski, w tym wicemi-
strzyni świata w łucznictwie historycznym – Anna 
Płotycia. Równolegle ruszyły bloki warsztatowe.   
I tak, pod okiem gości ze Stowarzyszenia  Polska 
Szkoła Survivalu - Grupa Regionalna Śląsk, moż-
na było nauczyć się opatrywania ran, rozpalania 
ognia krzesiwem, wyplatania lin, uzdatniania wo-
dy oraz postrzelać z wiatrówek. Warsztaty zielar-
skie były kolejną atrakcją, gdzie uczestnicy mogli 
nauczyć się rozpoznawania ziół, ich zastosowania 
oraz przyrządzać z nich maści. Na warsztatach 
procarskich prowadzonych przez pomysłodawcę 
imprezy – Jakuba Niezgodę z ramienia Inicjatywy 
Procarz Polski, można było stworzyć własną procę 
tradycyjną, a następnie nauczyć się z niej miotać. 
Oprócz warsztatów odbyły się liczne pokazy.  
Drużyna Kuźni Barbarian z Nysy prezentowała 
sztukę walki mieczem i toporem, a w swojej kuźni 
- techniki kowalskie, przy użyciu których uczest-
nicy imprezy mogli również własnoręcznie wyku-
wać ozdoby i przedmioty codziennego użytku. 
Natomiast na boisku wielofunkcyjnym rozegrała 
się bitwa procarska, w której walczono przeciwko 
sobie z użyciem procy tradycyjnej i tarczy. 

 Przez cały czas trwania imprezy odbywały 
się również warsztaty łucznicze prowadzone przez 
Bractwo Łucznicze z Kluczborka, a także warszta-
ty kulinarne – „kuchnia zwiadowców”, w ramach 
których można było skosztować średniowiecznych 
specjałów. Natomiast dla najmłodszych                    
przygotowano strefę ze słomą oraz konkursy            
i zabawy z nagrodami. 
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Po zakończeniu warsztatów i rozdaniu dyplomów 
rozpoczął się nie mniej ekscytujący wieczór.         
W tym roku na suchoborskiej scenie zagościł      
zespół „Dziwoludy”, który w takt muzyki średnio-
wiecznej podrywał do tańca mieszkańców gminy. 
Jeszcze zanim ucichły dawne instrumenty publicz-
ność zaczęli oczarowywać artyści z Teatru Tańca       
i Ruchu z Ogniem Mantikora, by ostatecznie za-
chwycić wszystkich wspaniałym pokazem ognia. 
Po wszystkim, organizatorzy zapraszali do wspól-
nej biesiady przy ognisku, gdzie długo jeszcze 
trwała zabawa wśród śpiewu i dźwięków gitar. 

 Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu 
wszystkich organizatorów, zaproszonych gości 
oraz niezastąpionej społeczności Suchego Boru 
impreza udała się znakomicie i już teraz                
z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji          
w przyszłym roku! 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Suchy Bór wspólnie z jednostką Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Suchym Borze organizowało także 
warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce z za-
kresu działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas 
pierwszego spotkania „mali strażacy” mieli okazję 

obejrzeć suchoborską remizę oraz przekonać się, 
iż działania strażaków to nie tylko gaszenie poża-
rów. Uczestnicy poznali obsługę sprzętów specja-
listycznych takich jak: kamera termowizyjna, na-
wigacje GPS, programy do planowania pracy          
w terenie, kombinezony, radiostacje i wiele in-
nych sprzętów. Szczególną atrakcją okazała się 
prezentacja quada. Po zakończeniu krótkiej pre-
zentacji dzieci zostały podzielone na mniejsze 
grupy pozorantów oraz ratowników i przystąpili 
do praktycznej części warsztatów polegającej na 
mini akcji poszukiwawczej na terenie pobliskiego 
lasu. Młodzi ratownicy wykazali się sporą wiedzą, 
dzięki której odnalezienie „poszkodowanych”, jak 
i obsługa wyżej wymienionych sprzętów nie spra-
wiła im kłopotu. Po sprawnie przeprowadzonej 
akcji „mali strażacy” integrowali się podczas 
wspólnego posiłku. Kolejne warsztaty przed nami! 

Wszystkie zorganizowane przez                
Stowarzyszenie aktywności są częścią zadania 
"Mam wybór! - kompleksowy program profilakty-
ki antyalkoholowej dla dzieci, młodzieży                  
i dorosłych" współfinansowanego z budżetu            
Gminy Chrząstowice. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 
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