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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.
będzie realizowany następującymi metodami:
1. obowiązkowo:
- metodą samospisu internetowego (CAWI) – od 1 kwietnia 2021 r.
2. uzupełniająco:
- metodą wywiadu telefonicznego (CATI) – od 16 kwietnia 2021 r.
- metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) – od 4 maja 2021 r. (tut. data
może ulec zmianie w zależności od stanu pandemii)
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy
jest obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek,
stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się sam,
pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie – bezpośrednio i telefonicznie.

Bezpieczeństwo w realizacji NSP 2021
Potencjalne zagrożenia w realizacji NSP związane są głównie z wyłudzeniem
informacji od respondentów, m.in. poprzez:
- podszywanie się pod rachmistrza terenowego i/lub telefonicznego (ankietera
statystycznego);
- utworzenie fałszywych stron internetowych (imitujących oryginalną stronę);
- pytania o informacje nie uwzględniane w NSP 2021 (np. wysokość dochodów, numery
kont, posiadanie dóbr luksusowych czy plany wakacyjne). Z zakresem pytań możesz
zapoznać się na stronie https://spis.gov.pl
Zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego możesz:
- dzwoniąc pod infolinię tel. 22 279 99 99;
- w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl i stronach urzędów
statystycznych.
W przypadku podejrzenia o oszustwo natychmiast poinformuj Policję – 112
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1 kwietnia 2021 r. ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności
i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych
(w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu
powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Obowiązek realizacji spisów powszechnych spoczywa na Prezesie Głównego Urzędu
Statystycznego, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki.
Prezes GUS wykonuje swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej, szczegółowo opisanych
w rozdziale 3. ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649). Powyższa ustawa ustala
również zasady, organizację i tryb prowadzenia badań statystycznych. W odniesieniu do spisu powszechnego ustawa wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej
ustawy (art. 9 ustawy o statystyce publicznej). Zgodnie z ustawą statystyka publiczna zapewnia rzetelne,
obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej
oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej
oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów
powszechnych, których wyniki pokazują obraz całej populacji Polski.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają
szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi
statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter
absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków
dających możliwość jej uchylenia.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane
jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” Dane pozyskane podczas spisów mogą być
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji
operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub
wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione,
pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają
najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.spis.gov.pl, została już uruchomiona także infolinia spisowa: 22 279 99 99.
Małgorzata Karasiewicz
Koordynator NSP 2021 w gminie Chrząstowice
/Opracowano na podstawie informacji ze strony spis.gov.pl/
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej
w Lędzinach
W marcu br. zakończono przebudowę drogi
gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach. W ramach
inwestycji przebudowano drogę na odcinku 350 m.
Powstała także m.in. ścieżka pieszo-rowerowa,
parking naprzeciw kościoła i świetlicy, wyniesione
przejście dla pieszych, a także wykonano nowe
oznakowanie pionowe i poziome oraz wymieniono
wzdłuż drogi na istniejących słupach oprawy
oświetleniowe na ledowe. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła ok. 690 tys. zł, z tego Gmina
Chrząstowice otrzymała 482 708,03 zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dodatkowo została wykonana nawierzchnia
asfaltowa na odcinku na dł. ok. 40 m, tj. od przebudowanej drogi w ramach dofinansowania do mostu
na ul. Szkolnej. Ponadto na odcinku ok. 70 m, tj. od
w/w mostu rozścielono i wyrównano pozostałą po
przebudowie drogi frezowinę. Wartość umowy na
roboty dodatkowe wyniosła 11 808,00 zł.

ściany i sufit, położone zostaną płytki w toaletach,
pomieszczeniu socjalnym i częściowo na sali,
a także zostanie zamontowane oświetlenie oraz
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Następnie zostanie
zakupione wyposażenie świetlicy składające się
m.in. ze stołów, krzeseł, projektora multimedialnego oraz wyposażenia pomieszczenia socjalnego.
Termin zakończenia prac zaplanowany jest na
czerwiec 2021 r. Na realizację w/w inwestycji
Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI
w Dębskiej Kuźni
Trwają obecnie roboty wykończeniowe wewnątrz
budynku świetlicy przy ul. Kolonia 12 w Dębskiej
Kuźni. W najbliższym czasie zostaną pomalowane
styczeń-luty-marzec
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Falmirowice
W trakcie realizacji jest też II etap budowy kanalizacji w Falmirowicach. W ramach inwestycji
powstanie przepompownia ścieków, ok. 480 m
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 7
przyłączy do posesji prywatnych przy ul. Wiejskiej. Planowo roboty mają się zakończyć w połowie 2021 roku. Inwestycja ta jest dofinansowana
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Budowa oświetlenia
Trwają roboty związane z budową latarni
z oświetleniem LED na ul. Cichej i Zielonej
w Dębiu – 3 latarnie, na ul. Dębowej w Dębskiej
Kuźni – 6 latarni oraz na ul. Wrzosowej
w Suchym Borze – 7 latarni. Wszystkie w/w inwestycje są sfinansowane z budżetu Gminy Chrząstowice i mają zostać zakończone w pierwszej
połowie 2021 r.
Remont ul. Pogodnej i Brzozowej w Lędzinach
Na początku marca 2021 r. zakończono inwestycję
związaną z remontem drogi gminnej ul. Pogodnej
i Brzozowej w Lędzinach. W ramach Funduszu
Sołeckiego wyremontowano drogę na odcinku
250 m. Zakres zadania objął m .in. wykonanie
warstwy wyrównującej tłuczniem, wykonanie
nowej warstwy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni drogi z asfaltu na całym w/w
odcinku. Koszty przebudowy drogi wyniosły
44.460,00 brutto z czego 33.019,47 zł stanowią
środki z Funduszu Sołeckiego, reszta inwestycji
została sfinansowana w ramach budżetu Gminy
Chrząstowice.

Dofinansowanie na kolejne inwestycje
Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie jest to kwota 2 800 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:
1) budowę kanalizacji sanitarnej w Dębiu
(1 950 000,00 zł) – wykonanie 1,78 km sieci oraz
138 przyłączy do posesji;
2) utworzenie Domu Dziennego Pobytu
w Chrząstowicach (850 000,00 zł) - planuje się
utworzenie: 2 pokoi dziennego pobytu (w tym
jeden z aneksem kuchennym), pokoju do
wypoczynku, pokoju do pracy indywidualnej,
zaplecza administracyjnego oraz zaplecza
socjalnego (m.in. 2 toalety, w tym jedna dla osób
niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne).
O szczegółach inwestycji będziemy informować
w kolejnym wydaniu „Informatora Gminy
Chrząstowice” oraz na www.chrzastowice.pl
Łącznie wsparcie w ramach II naboru wniosków
otrzymało 17 powiatów i gmin z województwa
opolskiego. Suma dofinansowania to ponad 34
mln.
Małgorzata Jagos, Anna Wojdyła, Anna Kurc

NIE PARKUJ NA CIĄGU ROWEROWO-PIESZYM!
Na terenie gminy Chrząstowice pojawia się coraz więcej ciągów pieszo-rowerowych. Zgodnie
z zakazem, który wynika z przepisów kodeksu ruchu drogowego, nie można parkować na drodze
pieszo-rowerowej, ponieważ jest to droga, będąca m.in. ścieżką rowerową, jednocześnie drogą, z której
wyłączono ruch pojazdów na rzecz ruchu pieszych.
Anna Wojdyła

styczeń-luty-marzec
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NOWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LĘDZIN
Trwają prace na realizacją miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Lędziny, które są następstwem podjętej uchwały
Rada Gminy Chrząstowice Nr XV.105.2020
z dnia 26 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Lędziny.
Obecnie obowiązujący plan wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.
Warto tu przypomnieć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie
terenów, czyli określa jakiego rodzaju inwestycje
można wybudować na danej działce. Dokument
ten jest aktem prawa miejscowego, który
przyjmowany jest w formie uchwały właściwej
rady gminy.
Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest długą i złożoną procedurą
i przebiegać będą w czterech etapach
obejmujących m.in.:
- prace przygotowawcze zakończone sformułowaniem wniosków dla przyszłego sposobu
kształtowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenów,
- prace projektowe zakończone opracowaniem

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko i prognozą skutków finansowych
uchwalenia planu w wersji podlegającej opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy współdziałające,
- prace projektowe związane opiniowaniem
i uzgadnianiem projektu planu przez organy
współdziałające,
uzyskaniem
zgody
na
przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne, wyłożeniem projektu planu
do publicznego wglądu, wpr owadzeniem zmian
do projektu planu wynikających ze złożonych
uwag,
- czynności związane z uchwaleniem planu przez
Radę Gminy Chrząstowice.
Po sporządzeniu projektu miejscowego planu wsi
Lędziny zostanie on opublikowany na stronie
https://chrzastowice.bip.net.pl
/Plany zagospodarowania przestrzennego.
Z tekstem i rysunkiem projektu planu
miejscowego można będzie zapoznać się również
bezpośrednio w urzędzie gminy. Termin wyłożenia projektu zostanie podany w najbliższym czasie. Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat
przygotowanej propozycji planu.

Agnieszka Sawlik

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH Z POSESJI
Na terenie gminy zauważa się coraz więcej
zjazdów z nieruchomości, gdzie wody opadowe
z posesji odprowadza się na teren dróg gminnych.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa Wodnego
właściciel gruntu nie może (co do zasady)
zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza
kierunku odpływu znajdującej się na nim wody
opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, jak
również odprowadzać wód oraz ścieków na tereny
sąsiednie. Co więcej, właściciel jest zobowiązany
do usuwania przeszkód i zmian w odpływie wody
szkodzących sąsiednim gruntom, powstałych
na jego nieruchomości nawet wskutek przypadku

lub działania osób trzecich. W razie naruszenia
powyższych obowiązków wójt (burmistrz lub
prezydent miasta) może (na żądanie poszkodowanego) w drodze decyzji nakazać właścicielowi
przywrócenie stanu poprzedniego (np. poprzez
zniwelowanie samowolnie podwyższonego terenu)
lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (np. w postaci odwadniającego drenażu).
Natomiast w przypadku przedsięwzięć zasadniczo
ingerujących w stosunki wodne ustawa nakłada
obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(art. 122).
Anna Wojdyła

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZGŁOŚ SIĘ!
Czas izolacji wywołany sytuacją epidemiologiczną COVID-19 wpływa negatywnie na stan
naszego zdrowia, zwłaszcza psychicznego. W tym trudnym okresie pragniemy przypomnieć, że na
terenie gminy działa Punkt Konsultacyjny Uzależnień z Telefonem Zaufania, w którym zatrudnieni
specjaliści udzielą państwu również porad psychologicznych.
Dyżury w punkcie pełnią:
- mgr Ilona Piniaś - psycholog, specjalista terapii uzależnień z doświadczeniem w leczeniu uzależnień od
substancji psychoaktywnych, w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 20.00, tel. 691 855 583,
- mgr Iwona Bereziuk - psycholog, terapeuta uzależnień, z doświadczeniem w leczeniu problemów
związanych z nadużyciem alkoholu, w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00, tel. 604 580 514
Do państwa dyspozycji pozostają również członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chrząstowicach dostępni (w godzinach pracy urzędu) pod numerem telefonu
727 008 004.
Karol Jakuczek
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ŚWIĘTO SOŁTYSA

Jest najbliżej spraw sołectwa, wybierany
przez zebranie wiejskie, wspierany przez radę
sołecką. Sołtys. 11 marca obchodzi swoje święto.
Była to dobra okazja, by podziękować sołtyskom
i sołtysom z gminy Chrząstowice za ich
działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju
naszych sołectw. Dodatkowo podczas spotkania
wójta gminy Chrząstowice z sołtysami podsumowano przedsięwzięcia w ramach funduszu

sołeckiego, które realizowane były w gminie
w 2020 roku i omówiono plany na bieżący rok.
Sołtysi dzielili się swoimi doświadczeniami
w wykonywaniu zadań i ogólnie pozytywnie
ocenili efekty przeprowadzonych remontów
i inwestycji. A trzeba przyznać, że działo się w tej
kwestii niemało: budowano oświetlenie, modernizowano drogi gminne, dofinansowywano sprzęt
dla ochotniczych straży pożarnych, zakupiono
niezbędne wyposażenie świetlic wiejskich
i materiały do kolejnych remontów, opracowano
projekty pod kolejne inwestycje. Na zadania
wydano prawie 260 tysięcy złotych z funduszu
sołeckiego. Dodatkowo, cześć zadań, by mogły
zostać zrealizowane w całości, wsparto
pieniędzmi z budżetu gminy.
W gminie Chrząstowice urząd sołtysa
sprawują trzy panie i sześciu panów. Wszystkim
życzymy zdrowia, pomyślności, sukcesów
i satysfakcji z pracy na rzecz społeczności
lokalnej.
Anna Kurc

SPOTKANIE SOŁTYSÓW Z SENATOR JAZŁOWIECKĄ
15 lutego odbyła się narada Wójta Gminy
Chrząstowice z sołtysami. Wzięła w niej udział
Senator RP Danuta Jałowiecka. W związku
z planowanymi zmianami w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, pani senator zbierała opinie sołtysów na temat możliwości poprawy
ujętych w przepisach rozwiązań. Dyskutowano
o problemach, na jakie sołtysi trafiają podczas
realizacji przedsięwzięć oraz priorytetowych działaniach w ramach funduszu sołeckiego. Sołtysi
chętnie odpowiadali na stawiane im pytania, dzieląc
się zarówno swoimi pomysłami, jak i obawami. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas spotkania informacje pomogą w opracowaniu korzystnych dla nas
wszystkich zmian.
Karol Jakuczek

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA

Ruszyła kolejna edycja Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 20202022. Wniosek naszej gminy został złożony
w terminie i spełnił warunki formalne. 15 marca
br. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził
listę wnioskodawców, a radni na sesji Sejmiku
Województwa Opolskiego 30 marca br. podjęli
ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dotacji,
w związku z powyższym na kwiecień planowane
jest podpisanie umów z gminami i przekazanie
dofinansowania.

W 2021 roku o otrzymanie dotacji celowej
ubiegają się trzy kolejne sołectwa: Chrząstowice,
Daniec i Dąbrowice. W związku utrzymującą się
sytuacją
epidemiologiczną
COVID-19,
zrezygnowano z organizacji zebrań wiejskich,
a sołtysi po konsultacji z radami sołeckimi,
dostarczyli do urzędu wnioski ze swoich sołectw.
Doposażenie altany i placu zabaw przy klubie
samorządowym w Chrząstowicach, zakup
projektora multimedialnego i wymiana oświetlenia w klubie wiejskim w Dańcu oraz remont
chodnika przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach,
to przedsięwzięcia, na które staramy się uzyskać
dofinansowanie w łącznej kwocie 15.000,00 zł
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Na
realizację zadań gminy będą miały czas od dnia
podpisania umowy do końca października 2021
roku.
Karol Jakuczek
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WAŻNE INFORMACJE DOT. CMENTARZY KOMUNALNYCH
Od 2021 r. obowiązuje nowy regulamin
korzystania z cmentarzy komunalnych oraz nowe
stawki opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach
komunalnych. Cmentarzami komunalnymi są
cmentarze w Chrząstowicach, Lędzinach i Suchym
Borze. Ich administratorem jest Urząd Gminy
Chrząstowice. Nowe zasady i opłaty
są
w następujących dokumentach:

UCHWALE NR XXII.169.2020 RADY
GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu
korzystania z cmentarzy komunalnych
położonych
na
terenie
gminy
Chrząstowice

UCHWALE NR XXII.170.2020 RADY
GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za miejsca grzebalne na
cmentarzach komunalnych
Uchwały dostępne są w Bazie Aktów Własnych:
https://www.prawomiejscowe.pl/
UrzadGminyChrzastowice oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej:
https://
chrzastowice.bip.net.pl—menu z lewej strony
„Prawo lokalne” - zakładka „Uchwały Rady Gminy”.
Prosimy pamiętać, że wykopanie i wymurowanie grobu, pochowanie innej osoby w istniejącym grobie, podjęcie prac budowlanych,
renowacyjnych i brukarskich przez osoby fizyczne
i inne podmioty działające na ich zlecenie,
postawienie ławki przy grobie lub innej architektury czy posadzenie krzewów w obrębie przejścia

między grobami wymaga zgody administratora
cmentarza.
Uregulowano też maksymalne wymiary:
1) grobów murowanych:
a) pojedynczych: szerokość 1,10 m, długość 2,30
cm,
b) podwójnych: szerokość 2,0 m, długość 2,30 cm,
c) grobowców: szerokość 2,20 m, długość 2,30
cm;
2) szerokość przejścia między grobami: do 0,60 m.
Przed ustawieniem grobowca, projekt planowanego nagrobka należy zatwierdzić z administratorem
W
przypadku
przekroczenia
standardów,
administrator ma prawo do usunięcia nagrobka.
Informujemy, że zmianie uległy opłaty za
miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych
na terenie gminy Chrząstowice. Aktualnie
wynoszą one:
1) za rezerwację miejsca na okres 20 lat pod:
a) grób zwykły pojedynczy i urny ziemne –
500,00zł netto + należny podatek VAT,
b) grób zwykły ziemny głębinowy lub podwójny –
800,00zł netto + należny podatek VAT,
c) grób murowany –grobowiec – 1500,00zł netto +
należny podatek VAT;
2) za zagospodarowanie otoczenia grobu –
50,00zł/m2 netto + należny podatek
Przedłużenie opłaty na kolejne 20 lat wynosi
100% opłaty obowiązującej określonej w§ 1
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Podatkowego pod numerem telefonu
77 4110415, transport@chrzastowice.pl
Anna Kurc

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GMINIE
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice
na rok 2021
Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz
z oddaniem ich do schroniska na rok 2021 Gmina
Chrząstowice zawarła z: Przedsiębiorstwo Usług
Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych
„GABI”, z siedzibą w Żędowicach przy
ul. Dworcowej 24.
Bezdomne
zwierzęta
umieszczane
będą
w schroniskach:



Schronisko dla zwierząt, ul. 1 Maja 76, 42676 Miedary;

Fundacja SOS dla zwierząt ul. Antoniów 1,
41-508 Chorzów.
Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych
w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok
2021 zawarła
z Gabinetem
Weterynaryjnym
lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich,
ul. Opolska 30.
Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować
pod nr 77 411-04-10 w godzinach pracy Urzędu
Gminy Chrząstowice.
Jacek Trojan

LAMPA ULICZNA NIE ŚWIECI? ZGŁOŚ TO!
Drogi Mieszkańcu! Przypominamy, że jeśli zauważysz na terenie gminy Chrząstowice nieświecącą lampę
uliczną - zgłoś to:
- pod numerem telefonu: 77110408 (w godzinach pracy urzędu gminy)
lub
- na maila: komunalka@chrzastowice.pl
Anna Wojdyła
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BĘDĄ KONTENERY NA PAPIER

W marcu br. zwróciliśmy się do Państwa
z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie sposobu
segregowania papieru na terenie nieruchomości w workach czy w pojemnikach. Po zebraniu Państwa
sugestii w różnych kwestiach dot. funkcjonującego
systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie,
chcielibyśmy odnieść się do nich.
Większość z Państwa opowiedziała się za gromadzeniem papieru i tektury w pojemnikach, wobec
czego urząd gminy podejmie działania mające na celu
wyposażenie nieruchomości położonych na terenie
gminy w pojemniki o pojemności 120 l w kolorze niebieskim, przeznaczonych do gromadzenia tej frakcji
odpadu.
Niemieszczące się w pojemniku papier i tektura
mogą być przez mieszkańców gromadzone dodatkowo
w workach i wystawione do odbioru przed posesjami
w dniach odbioru odpadu, zgodnie z harmonogramem.
Do papieru, który należy wyselekcjonować z odpadów zmieszanych odpadów komunalnych należą:

opakowania z papieru, kartonu i tektury,

gazety, czasopisma, prospekty, katalogi,
ulotki, plakaty,

zużyte zeszyty, zniszczone książki, papier
biurowy, papier szkolny, papier pakowy,

ścinki drukarskie,

torebki i worki papierowe,
W pojemniku gromadzimy wszystko, co jest

ZACHOWAJ NUMER
RACHUNKU, BY OPŁACIĆ
ŚMIECI
Blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi drukowane były po raz ostatni.
Prosimy o zachowanie indywidualnego numeru
rachunku bankowego, na któr y należy dokonywać comiesięcznych wpłat.
Kwota obowiązująca na dostarczonym
ostatnio Państwu blankiecie opłaty będzie obowiązywała do czasu zmiany danych w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub zmiany stawki opłaty.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Gminy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0012.00) lub przelewem.
Barbara Wyrwas

papierowe i tekturowe oraz czyste i suche. Nie wrzucamy zatłuszczonego papieru czy tektury, chusteczek
higienicznych i ręczników papierowych, kartonów po
sokach i innych napojach.
Szczegółowa rozpiska, jak segregować śmieci
dostępna jest w urzędzie gminy Chrząstowice,
zamieszczona była w „Informatorze Gminy Chrząstowice (nr 2/2020). Można ją też pobrać ze strony internetowej
www.chrzastowice.pl
(menu
górne
„Środowisko i rolnictwo”). Tam znajduje się również
harmonogram wywozu odpadów. Zachęcamy do odpowiedniego segregowania śmieci a także, np. w przypadku plastikowych butelek – do ich zgniatania.
Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów
(papieru, szkła, plastiku) wiąże się nieodzownie ze
wzrostem kosztów, które musiałyby zostać wkalkulowane do stawki opłaty uiszczanej przez mieszkańców.
System
gospodarowania
odpadami
zgodnie
z przepisami prawa musi się bilansować.
Dostępność do PSZOKu w godzinach:
- poniedziałek – 11:00 – 13:00;
- środa – 15:00 – 17:00,
uznajemy za rozwiązanie optymalne. Punkt jest
obsługiwany przez pracowników urzędu, co nie
generuje dodatkowych kosztów systemu. Dostępność
PSZOK w soboty wiąże się z zatrudnieniem obsługi
i wzrostem kosztów. O ewentualnych zmianach
w funkcjonowaniu punktu informujemy na bieżąco na
gminnym facebooku oraz stronie internetowej.
Przypominamy, że dwa razy w roku (w marcu
i we wrześniu) przeprowadzana jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
Problem składowania bioodpadów w trakcie
sezonu „ogródkowego” powinien być rozwiązywany
głównie na terenie nieruchomości w przydomowym
kompostowniku, bądź w pojemniku w kolorze
brązowym.
Niezasadne wydaje się wprowadzenie dodatkowej zbiórki szkła i złomu, które nieodpłatnie można
przekazać do PSZOKu. Powyższe rozwiązanie jest
znacznie tańsze, aniżeli wprowadzanie nowych tras
firmy wywozowej
Daria Pawlak

DZIEŃ ZIEMI Z TROPA VERDE
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza
na „Dzień Ziemi z Tropa Verde”
W programie:
-konkurs, w którym możecie wygrać bardzo
atrakcyjne nagrody, takie jak bilety do kina, ZOO lub
na basen na terenie Aglomeracji Opolskiej, gry
planszowe, a nawet bilety wstępu do Jura Parku
w Krasiejowie
-od 10:00 do 11:30: blok dla przedszkolaków, a podczas niego koło fortuny, quizy, trochę historii i ciekawe zajęcia warsztatowe, w których dziecko może brać
udział z domu
-od 11:30 do 13:00: blok dla uczniów szkół podstawowy z klas I-III, a podczas niego nauka segregacji,
historia Dnia Ziemi, konkursy i quizy, warsztaty jak
stworzyć ekogitarę i ekotorbę
Dołącz do wydarzenia na facebooku („Dzień Ziemi
z Tropa Verde”) i ucz swoje dziecko ekologii od najmłodszych lat!
Anna Kurc

styczeń-luty-marzec
-9-

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI/STERYLIZACJI ZWIERZĄT
Gmina Chrząstowice ogłasza nabór wniosków do bezpłatnej sterylizacji, kastracji psów i kotów
właścicielskich oraz wolno żyjących z terenu Gminy Chrząstowice. Akcja potrwa do dnia 15 października 2021 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Po akceptacji wniosku i uzyskaniu w Urzędzie Gminy Chrząstowice skierowania na zabieg, należy
telefonicznie umówić wizytę w wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym.
Zabiegi będzie wykonywał: Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Anna Zymek-Kułak, ul. Korczaka
8/13, 46-040 Ozimek, nr 604 656 880.
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Chrząstowice w Referacie
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 77 4110410 oraz na
www.chrzastowice.pl w aktualnościach.
Jacek Trojan

SPRZĘT KOMPUTEROWY TRAFIŁ DO NASZYCH SZKÓŁ

Przedstawiamy podsumowanie realizowanych
na przełomie roku 2020 i 2021 projektów, w ramach
których szkoły z terenu gminy Chrząstowice zostały

zaopatrzone w sprzęt komputerowy. Poniżej rozpiska z
podziałem na programy, szkoły i ilość otrzymanych
zestawów:
W 2021 r. ramach programu „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” otrzymaliśmy ogółem
39 laptopów, w tym:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach –
9 szt.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu – 8 szt.
3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu – 9 szt.
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni – 13 szt.
W 2020 r., w ramach programu „Zdalna szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” otrzymaliśmy:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach –
5 szt.
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2) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu – 3 szt.
3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu – 5 szt.
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni – 7 szt.
Również w zeszłym roku, w ramach programu „Zdalna
szkoła PLUS - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymaliśmy:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach –
4 szt.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem
przedszkolnym w Dańcu – 3 szt.
3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu – 4 szt.

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni –5 szt.
W ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna –
program twórczych metod kształcenia w szkołach
Aglomeracji Opolskiej” otrzymaliśmy w zeszłym roku
następującą ilość:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach –
7 szt.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem
przedszkolnym w Dańcu – 7 szt.
3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu – 8 szt.
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni – 7 szt.
Grażyna Fila

FUNKCJONOWANIE URZĘDU GMINY W TRAKCIE PANDEMII
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy
Chrząstowice, w związku z utrzymującym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sprawy w
Urzędzie Gminy Chrząstowice załatwiamy tak, by
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno
klientom, jak i pracownikom urzędu. Bardzo prosimy, by wszelkie sprawy prosimy załatwiać w
pierwszej kolejności telefonicznie (77 4219966,
774219613),
korespondencyjnie,
e-mailowo
(skrzynka ogólna: ug@chrzastowice.pl) lub przez
elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (osoby
posiadające profil zaufany).
Zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
1. zobowiązania podatkowe, pr zelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji
podatku na rok 2021;
2. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pr zelewem na indywidualne konto
bankowe wskazane w blankietach opłat na rok
2021;
3. dochody (np. oplata skarbowa, czynsz itp.)
na konto:
BS w Leśnicy Filia Chrząstowice
SWIF: POLU PL PR
IBAN: PL 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002
Dla osób, które takiej możliwości nie posiadają,
codziennie, w godzinach 8.00-12.00, otwarte jest
okienko kasowe z tyłu budynku ur zędu.
Poniżej przypominamy numery telefonów oraz
adresy mailowe, pod którymi uzyskają Państwo
niezbędne informacje oraz umówią się na wizytę:
Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie,
dowody osobiste - tel.77 411-04-20 oraz 77 41104-02, e-mail: usc@chrzastowice.pl oraz
ewidencja@chrzastowice.pl
Podatki - tel. 77 411-04-05; 661-244-54, e-mail:
podatki@chrzastowice.pl,
podatki2@chrzastowice.pl.
Działalność gospodarcza: tel. 77411-04-12
e-mail: kasa@chrzastowice.pl
Podatek od środków transportowych, sprawy
związane z pochówkiem: tel. 77 411-04-15, e-

mail: transport@chrzastowice.pl
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel.
77 411-04-15 e-mail: odpady@chrzastowice.pl
Rolnictwo, ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta: tel. 77 411-04-10
e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl
Budownictwo, inwestycje – tel. 77 411-04-13,
koordynator@chrzastowice.pl
Gospodarka komunalna, drogi - tel. 77 411-0408, e-mail: komunalka@chrzastowice.pl
Przetargi, zagospodarowanie przestrzenne:
tel. 77 411-04-03,
e-mail: zagospodarowanie@chrzastowice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –
tel. 77 421-92-20,
e-mail: opschrzastowice@op.pl).
Dane kontaktowe do Urzędu Gminy:
– adres e-mailowy: ug@chrzastowice.pl
- telefon: 77 4219613
Prosimy także o bieżące śledzenie komunikatów na www.chrzastowice.pl oraz profilu
gminy Chrząstowice na facebooku.
Pamiętajmy o zakładaniu maseczki, dezynfekcji oraz dystansie! Dbajmy o nasze zdrowie
i bezpieczeństwo!
Przypominamy też o możliwości założenia profilu
zaufanego, by móc załatwiać spr awy ur zędowe
online. Profil zaufany to potwierdzony zestaw
danych, które jednoznacznie identyfikują jego
posiadacza w usługach podmiotów publicznych
w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko,
data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany
jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego
właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu
każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go
w usłudze internetowej podmiotu publicznego,
jest wiarygodna.
Szczegółowe informacje oraz wskazówki, jak
założyć profil zaufany oraz jak załatwiać sprawy
urzędowe przez internet znajdą Państwo na
stronach internetowych:

www.pz.gov.pl

www.obywatel.gov.pl
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DOTACJE NA ZADANIA PRZYZNANE
W ramach realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice w 2021 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego Wójt Gminy Chr ząstowice ogłosił sześć otwar tych konkur sów
ofert.
Na wykonywanie w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje
otrzymały następujące Stowarzyszenia:
1. 1. FC Chronstau-Chrząstowice na zadanie pn. „Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na
szczeblu regionalnym i lokalnym” - 48.000,00 zł;
2. Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa-Daniec na zadanie „Uczestnictwo w rozgrywkach
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży ” 24.000,00 zł;
Oba wyżej wymienione zadania polegają m.in. na prowadzeniu treningów piłki nożnej,
organizacji wyjazdowych treningów i obozów oraz udziale drużyn w rozgrywkach zgodnie z terminarzem
Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć karate kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice ” - 6.500,00 zł. W ramach zadania prowadzone są
treningi karate kyokushin oraz zorganizowany zostanie w hali sportowej w Chrząstowicach Turniej Mini
Challenger.
4. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na zadanie „Badminton to jest to. 4 Edycja” 6.000,00 zł. Projekt przewiduje zajęcia badmintona prowadzone pod okiem profesjonalnego trenera.
5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Być jak
Robert Lewandowski - Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki” - 9.000,00 zł. W ramach zadania
prowadzone są treningi piłki nożnej dla dzieci. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy
wprowadzają elementy języka niemieckiego, dzięki czemu dzieci trenując piłkę, szlifują jednocześnie
umiejętności językowe. Szczegółowe informacje znajdziecie na www.mirofussballschule.pl
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie „Rajd Sportowo-rekreacyjny
Wyzwanie i zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy ” – 7.000,00 zł. Zadanie zakłada organizację rajdu
z przeróżnymi zręcznościowymi zadaniami do wykonania. Odbywać się będą też zajęcia nordic walking
z instruktorem.
7. Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie „Warsztaty sportowe – akrobatyczne wygibasy
ed. 3” - 5.500,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zajęcia z akrobatyki.
8. Klub Siatkarski Volley Chrząstowice na zadanie pn. „Siatkówka moją ścieżką zdrowia” –
4.000,00 zł. Projekt polega na organizacji zajęć z piłki siatkowej dla mieszkańców gminy Chrząstowice,
które odbywać się będą w hali sportowej w Chrząstowicach oraz turnieju piłki siatkowej.
W konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 110.000,00 zł
na zadanie pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej ” otrzymał
Caritas Diecezji Opolskiej. Dzięki r ealizacji zadania mieszkańcy gminy Chr ząstowice mają dostęp
do usług rehabilitacyjno-opiekuńczych świadczonych w Stacji Opieki i Gabinecie Rehabilitacyjnym
w Dębiu.
120.000,00 zł dotacji otrzymało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy na wsparcie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie pn. „Ochronić wychowując” polega na zapewnieniu
działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wielu od 1,5 roku życia oraz prowadzeniu zajęć
edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci. Projekt realizowany jest przez Ochronkę Sióstr
Służebniczek NMP w Chrząstowicach.
W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz
mniejszości narodowych dotację otrzymało Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim na zadanie pn. „Działalność kulturalna Mniejszości Niemieckiej w Gminie Chrząstowice” 25.000,00 zł. W ramach projektu na terenie gminy Chrząstowice odbędzie się szereg wydarzeń kulturalnych, organizowane będą wycieczki i rajdy rowerowe oraz wydana zostanie publikacja na temat Niwek.
Na wsparcie wykonywania w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
podmioty zadań publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego dotacje otrzymały trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie pn.
„Hałas&Harmony – magia tańca ” – 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni na zadanie
pn. „Misz-masz—kulturalnie spędzamy czas” – 4.000,00 zł. oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Życie kulturowe w obiektywie” – 3.000,00 zł. Pierwsze
styczeń-luty-marzec
- 12 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

zadanie zakłada organizację zajęć tanecznych, gali na zakończenie projektu oraz wyjazdów na turnieje
taneczne. W ramach drugiego zadania organizowane będą koncerty – zaplanowany jest jeden koncert
z gatunku muzyki klasycznej oraz jeden w klimacie krainy łagodności. Projekt „Życie kulturowe
w obiektywie” dedykowany jest szczególnie seniorom z gminy Chrząstowice, którym zaproponowane
będą warsztaty fotograficzne pod okiem specjalisty w tej dziedzinie.
Rozstrzygnięty został też otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2021 roku zadań
publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Za wsparcie zaproponowanych przez organizacje zadań
przeznaczono 50.000,00 zł, 50% więcej niż w zeszłym roku, kiedy to pula dostępnych środków wynosiła
25 tysięcy złotych. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1.
Opolski Klub Karate Kyokushin – Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z gminy Chrząstowice – 10.000,00 zł
2.
Stowarzyszenie Kalejdoskop – Przed, w trakcie i po – psychologiczny aspekt pandemii –
8.500,00 zł
3.
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – Rekomendowany Program Unplugged –
realizacja programu w klasach – 11.500,00 zł
4.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór – Wyjść z izolacji! Kompleksowy
program profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy - 11.000,00 zł
5.
Stowarzyszenie MONAR – Gmina Chrząstowice wspiera zdrowe relacje dziecka
z rodzicem - 9.000,00 zł
Zaproponowane zadania wpisują się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Organizacje zaproponowały szereg warsztatów i zajęć profilaktycznych, które prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, a także ciekawe formy spędzania czasu
wolnego.
Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom pozarządowym
i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego wynosi w 2021 r. 430.000,00 zł (w 2019 było to 328.000,00 zł, a w 2020 – 378.000,00 zł).
Wszystkie wyżej wymienione zadania są ogólnodostępne, realizowane na terenie gminy Chrząstowice. O szczegółach przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia, a dotowanych z budżetu gminy Chrząstowice informować będziemy na bieżąco na łamach „Informatora Gminy Chrząstowice”, na
stronie internetowej www.chrzastowice.pl oraz naszym profilu na facebooku. Zachęcamy do odwiedzania
stron internetowych i profili społecznościowych wyżej wymienionych stowarzyszeń. Dodatkowe informacje zamieszczane są także w formie plakatów na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Wszystkie organizacje przewidziały działania alternatywne na wypadek wprowadzania nowych
regulacji związanych z pandemią koronawirusa. Sytuacja z tym związana jest bardzo dynamiczna, dlatego
też organizatorzy poszczególnych działań na bieżąco reagują, by stosować się do obowiązujących zaleceń
sanitarno-epidemiologicznych.
Przypominamy, że na www.chrzastowice.pl istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się do
naszego newslettera—dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się na terenie naszej
gminy. Zachęcamy!

Anna Kurc

ZAPISZ SWOJĄ ORGANIZACJĘ W BAZIE NGO
Naszym organizacjom pozarządowym przypominamy, że
Samorząd Województwa Opolskiego tworzy „Bazę Organizacji Pozarządowych”. Jest to nowy rozdział we współpracy
i komunikacji samorządu z trzecim sektorem, a także
mieszkańców regionu z organizacjami pozarządowymi.
Zachęcamy do rejestracji w bazie! Co zyskujecie? Dostęp do
wielu przydatnych informacji, m.in. o: naborach do otwartych
konkursów ofert, Europejskim Budżecie Obywatelskim,
webinariach, szkoleniach i innych formach wsparcia trzeciego
sektora przez samorząd województwa opolskiego. Mieszkańcy
otrzymują przejrzysty katalog organizacji, pozwalający na
filtrowanie stowarzyszeń ze względu na aktywność w poszczególnych powiatach, czy obszary działania - tematycznie!
Zapraszamy na: https://bazango.opolskie.pl/
Anna Kurc
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PRZEKAŻ 1% PODATKU
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na cele organizacji pozarządowych, które działają na
naszym terenie i na rzecz mieszkańców gminy Chrząstowice.
Dlaczego warto przekazać swój jeden procent Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP)? Sami
decydujemy, której organizacji chcemy udzielić wsparcia. Nie ponosimy w związku z tym żadnych
kosztów. Wpływ z 1% umożliwia organizacjom realizację wielu inicjatyw społecznych, sportowych czy
kulturalnych. Każdy z nas może przekazać 1% OPP przy okazji wypełnienia zeznania podatkowego.
Jak przekazać swój 1%?
1. Wybierz Organizację Pożytku Publicznego z listy organizacji uprawnionych do otrzymania 1% wraz
z numerem KRS (numer Krajowego Rejestru Sądowego).
2. Wpisz w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP)” na końcu formularza PIT-36, PIT36L, PIT-37 lub PIT-38 numer KRS organizacji
oraz kwotę jaką chcesz jej przekazać.
Uzupełnij rubrykę „Cel szczegółowy” jeśli organizacja posiada KRS centralnie - np. w przypadku
Ochotniczej Straży Pożarnej wpisujemy numer 0000116212 oraz odpowiedni adres jednostki (w rubryce:
Archiwum prywatne
CelFot.
szczegółowy).
W przypadku pozostałych organizacji wystarczy numer KRS, nie trzeba podawać
nazwy organizacji ani adresu jej siedziby.
WYKAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE ORAZ
NA RZECZ NASZYCH MIESZKAŃCÓW, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO
PODATKU:
OSP Chrząstowice

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 1, KRS 0000116212

OSP Daniec

46-053 Daniec ul. Dąbrowicka 3 a, KRS 0000116212

OSP Dębie

46-053 Dębie ul. Zielona 1, KRS 0000116212

OSP Dębska Kuźnia

46-053 Dębska Kuźnia ul. Kolonia 12, KRS 0000116212

OSP Falmirowice

46-053 Falmirowice ul. Wiejska 37, KRS 0000116212

OSP Suchy Bór
46-053 Suchy Bór ul. Pawlety 66, KRS 0000116212
Opolski Klub Karate
KRS 0000076947
Kyokushin
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozau- KRS 0000311760
rów
Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Ślą- KRS 0000017757
sku Opolskim
Kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie
skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji.
Zeznania podatkowe można złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym lub elektroniczne
korzystając ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl
Szczegółowe informacje dot. 1% znajdują się na portalu internetowym www.ngo.pl
Anna Kurc
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WYŚCIG W FALMIROWICACH PO RAZ 31

Po raz 31 Falmirowice były stolicą kolarstwa przełajowego. 31 stycznia 2021 r. w pięknej,
zimowej scenerii na trasach wokół jeziorka śródleśnego - falmirowickich kamionkach - odbył się
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym
- Mistrzostwa Województwa Opolskiego. Kolarze
rywalizowali ze sobą w następujących kategoriach: żak, żakini, młodzik, młodziczka i juniorka
młodsza, junior młodszy, junior, elita i U-23 oraz
masters i amator. Długość okrążenia wynosiła
1500 m. Liczba okrążeń była zależna od kategorii.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody. Medale
i dyplomy wręczali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, nadleśnictwa, dyrektor

wyścigu
Marian
Staniszewski, sponsorzy oraz Andrzej
Zając - kolarz, złoty
medalista Igrzysk
Paraolimpijskich w
Pekinie w 2008.
Organizatorem wyścigu był Ludowy
Klub Sportowy Ziemia Opolska oraz Gmina
Chrząstowice. Współorganizatorami wydarzenia
byli: Nadleśnictwo Opole, WZ LZS w Opolu oraz
Opolski Związek Kolarski.

Anna Kurc

GOTOWI DO GRY

Unia Raszowa-Daniec podsumowuje zimowy
okres przygotowawczy. Od początku roku do 12 lutego
zawodnicy prowadzili treningi indywidualne. Po
zniesieniu obostrzeń przystąpiliśmy do intensywnych
treningów oraz rozegraliśmy mecze towarzyskie oraz
spotkanie w ramach Pucharu Polski. Rozegrane mecze:
UNIA – Odra Opole (U19) 2:1
UNIA – KSC Chrząszcz Chrząszczyce 6:0
UNIA – LZS Grodziec 6:0 (Puchar Polski)
25 lutego zawodnicy udali się do Brzeska na kilkudniowy obóz przygotowawczy.
Plan obozu przygotowawczego w pigułce:
Dzień I:
Dwa treningi oraz sparing z zespołem TS Tuchovia
Tuchów ( kl. okręgowa) na pięknym boisku sztucznym
w Stróżach. Niestety rywal okazał się zbyt mocny dla
i wygrał zdecydowanie 9:0, a my część bramek
straciliśmy przez szkolne błędy w obronie.
Dzień II:
Po trzeciej jednostce treningowej tego dnia zawodnicy
udali się na basen w celu regeneracji.
Dzień III:

Trzeciego dnia zawodnicy odbyli dwa treningi, po
czym otrzymali czas wolny na aktywny wypoczynek na
terenie ośrodka. Wieczorem piłkarze udali się na
stadion do Limanowej, kolejny świetny obiekt na
którym zmierzyliśmy się z A-klasową drużyną KS Beskid Żegocina. Spotkanie przegraliśmy 2:1, ale rywal
był w naszym zasięgu. Niestety kolejny raz zostaliśmy
skarceni za nasze indywidualne błędy. Mimo wszystko
kilku zawodników Unii pokazało się w tym meczu
bardzo dobrze.
Dzień IV:
Ostatni dzień obozu to kolejne dwa treningi do
południa. Po obiedzie pojechaliśmy kolejny raz na
odnowę biologiczną na basen. Po wieczornej kolacji
zakończyliśmy obóz.
Wyjazdowy obóz treningowy to część zadania
publicznego pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej
oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży”,
który klub realizuje w 2021 r. przy wsparciu finansowym w wysokości 24.000,00 zł z budżetu gminy
Chrząstowice. W ramach zadania odbywać się będą
regularne treningi piłki nożnej a drużyny wezmą udział
w rozgrywkach piłkarskich odbywających się według
terminarza Opolskiego Związku Piłki Nożnej. O szczegółach informujemy na naszym profilu na facebooku:
www.facebook.com/UNIA-Raszowa-Daniec. Zapraszamy do odwiedzania i obserwowania naszego profilu –
znajdziecie tam nie tylko wiadomości i relacje z rozegranych meczów, ale także zobaczycie efekty przeprowadzanych na naszym boisku remontów. Zachęcamy
do polubienia!
Unia Raszowa-Daniec
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Z DZIAŁALNOŚCI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
Kronika parafii Chrząstowice już dostępna!
Parafia Chrząstowice obchodzi właśnie jubileusz
100-lecia jej powstania. DFK Chrząstowice,
wspólnie z księdzem proboszczem dr Dominikiem
Rybolem, podjęło trud wydania kolejnej części
kroniki parafii. Po tym jak w 2017 r. wydano
pierwszą cześć, obejmującą okres od powstania
kościoła w 1897 r. do 1936 r., tym razem kronika
skupia się głownie na okresie 1945-2003, kiedy to
z parafii odchodzi wieloletni duszpasterz ks. Ernst
Kubon. Kronika oprócz tekstów historycznych
spisywanych przez lata przez kolejnych księży
pracujących w parafii zawiera również opis prac
konserwatorskich dokonanych w kościele w ostatnich latach. Publikacja zawiera również szereg
ilustracji. Nabyć ją można w DFK Chrząstowice

Pocztówki z Chrząstowic na 30-lecie DFK
DFK Chrząstowice obchodziło w 2020 r. jubileusz
swego 30-lecia. Niestety ze względu na ograniczenia pandemiczne planowane uroczystości nie
mogły się odbyć. Członkowie Zarządu DFK
postanowili jednak w trochę innych sposób
odnotować swój jubileusz i wydali serię 8 kartek
pocztowych na których można zobaczyć
Chrząstowice zarówno historycznie jak i współcześnie. Kartki można nabyć w DFK Chronstau
albo w BJDM Chronstau.
Tablice dwujęzyczne na stacjach PKP
Z początkiem lutego chrząstowickie stacje PKP
i znajdujące się na nich dwujęzyczne tablice
z nazwą miejscowości rozsławił na całą Polskę ale
i poza jej granice poseł Janusz Kowalski, domagając się ich usunięcia. Tablice zostały ustawione
w 2015 r. po długiej wymianie korespondencji
pomiędzy Ministerstwem Administracji a PKP.
Wówczas zostały wyjaśnione wszelkie wątpliwości natury prawnej. Dodatkowo PKP w swych
wytycznych
dotyczących
oznakowania
infrastruktury kolejowej wprowadziły jasne
i czytelne kryteria i zasady dotyczące m. in.
dwujęzycznego oznakowania. W obronę tablic
zaangażowała się młodzież z gminy Chrząstowice,
jak również z całego województwa inicjując akcję

#wPolsceUsiebie na portalach społecznościowych

Wieści z Miro Deutsche Fußballschule
Chronstau
Nowy rok 2021 rozpoczęliśmy z opóźnieniem
spowodowanym zawieszeniem zajęć sportowych
w związku z pandemią. Treningi wznowiliśmy
od lutego. Nasze pięć grup szkoliło się przez
6 tygodni w hali sportowej w Chrząstowicach.
Oprócz treningów i szlifowania swoich umiejętności techniczno-piłkarskich, nie zabrakło ćwiczeń
ogólnorozwojowych oraz nauki języka niemieckiego. W grupach najstarszych nie obyło się bez
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sparingów z rówieśnikami z innych szkółek.
Od połowy marca treningi odbywają się na zewnątrz. Podobnie jak w ubiegłych latach piłkarze
polepszają swoją formę na orliku w Dębskiej
Kuźni oraz boisku sportowym w Chrząstowicach.
Na początku roku nastąpiły również zmiany kadrowe. Głównym koordynatorem projektu Miro
Deutsche Fußballschule został Mateusz Bachem.
Mateusz jest osobą z dużym doświadczeniem w
młodzieżowej piłce nożnej. To pasjonat futbolu
oraz całego świata sportu, posiada uprawnienia
trenerskie UEFA B. Jest też analitykiem piłkarskim w największej niemieckiej firmie LIGEN
analytics.
Wszystkich młodych fanów piłki nożnej w wieku
od 4 do 12 lat zapraszamy do zapisów drogą internetową
na
naszej
stronie
www.mirofussballschule.pl. W celu uzyskania
dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu
pod nr tel. 669 054 892 lub e-mail:
chronstau@mirofussballschule.pl
BJDM Chronstau z nowym zarządem
i pomysłami
18 lutego br. w Chrząstowicach odbyło się
pierwsze w tym roku spotkanie koła BJDM – czyli koła terenowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Organizacja ta już od dłuższego
czasu czekała na nową energię. Podczas tego
spotkania został wybrany nowy zarząd, omawiane
były również plany na najbliższe miesiące.
Przewodniczącym zarządu został Marcin Niesłony, jego zastępcami - Melania Smykała oraz

Paulina Buhl. Na sekretarza wybrano Łukasza
Pasonia, a skarbnikiem została Sabina Szczęsny.
Na nowy rok przychodzimy z nową siłą. Bardzo
chcielibyśmy
się
skupić
na
integracji
międzypokoleniowej
między młodzieżą
a seniorami. Dzięki tej współpracy będziemy mogli się dzielić wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami. Uważamy, że pozwoli to na przełamanie wielu stereotypów, co stawiamy sobie za najważniejszy cel i wartość naszych działań. Jednym
z naszych głównych celów jest również nabór
nowych członków. Chcielibyśmy powiększyć
naszą grupę, by móc więcej zdziałać razem.
Liczymy, że całym naszym kołem podołamy
nowemu zadaniu, będziemy mogli się rozwijać
i promować mniejszość niemiecką.
Zapraszamy młodzież z naszej gminy do dołącze-

nia się do nas! Mieścisz się w przedziale 14 - 35
lat? Chcesz mieć kontakt z językiem niemieckim
i go rozwijać? Chcesz zdobyć doświadczenia
w przeprowadzaniu projektów? - Cenisz swój
rozwój osobisty? Pragniesz miło spędzić czas
i poznać nowych ludzi? Nie czekaj! Zgłoś się do
Nas już dziś! Zgłoszenia można wysyłać na maila:
bjdm.chronstau@gmail.com lub na Facebooku:
BJDM Chronstau - Chrząstowice
Rafał Bartek, Marcin Buhl, Paulina Buhl

PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON
Przypominamy o funkcjonowaniu Punktów
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W aktualnych warunkach porady udzielane są przez telefon. Zapisy na
porady prawne/porady obywatelskie są przyjmowane
telefonicznie pod nr 77 5415169 bądź on-line: https://
np.ms.gov.pl/ lub https://powiatopolski.pl/3405/5077/
pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacjaprawna.html. Aktualny wykaz punktów wraz
z niezbędnymi numerami telefonów znajdziecie na
naszej stronie internetowej www.chrzastowice.pl –
menu górne „Urząd”, zakładka: Nieodpłatna pomoc
prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja”.
styczeń-luty-marzec
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PAMIĘTAMY O NASZYCH DZIADKACH
Pomimo utrudnień i ograniczeń,
21.01.2021 r. dzieci z Publicznego
Przedszkola w Chrząstowicach przygotowały występ z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Program artystyczny
w niezwykle pięknej, zimowej scenerii
zintegrował dzieci grupy starszej
i młodszej, które dzięki realizowanej
w przedszkolu innowacji pedagogicznej pod hasłem „Muzyka łagodzi
obyczaje – aktywne słuchanie muzyki
w oparciu o metodę Batii Strauss”
z łatwością wykonały swój program
artystyczny.
Zmagania
małych
muzyków dziadkowie mogli oglądać
w mediach społecznościowych, gdzie
została
zamieszczona
relacja

z wydarzenia.
W tych trudnych czasach niezwykle ważna jest integracja i pamięć o naszych bliskich, gdyż nie może być
ich z nami, w tak ważnych dla nich dniach, dlatego nasze przedszkolaki choć w taki sposób chciały wywołać uśmiech na twarzach seniorów. Oczywiście nie zabrakło własnoręcznie zrobionych laurek, które
dzieci zabrały dziadkom do domu.
Aleksandra Bernacka

ACH, CÓŻ TO BYŁ ZA BAL.....
Karnawał to miła tradycja przepełniona
muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego
okresu są bale. Dla naszych przedszkolaków jest
to dzień niezwykły, wyczekiwany. Zabawa
karnawałowa jest atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było w naszym przedszkolu 9 lutego br.
W ostatnich latach naszą tradycją były bale, na
które zapraszaliśmy nasze Babcie i Dziadków.
Niestety w tym roku z powodu pandemii
musieliśmy zrezygnować z tej tradycji.

Dekoracja sali, o którą zadbali pracownicy
przedszkola wprowadziła w radosny nastrój oraz
zachęcała wszystkich do wesołej zabawy. Hol
zmienił się w prawdziwą salę balową, przystrojoną balonami i girlandami. Już od rana w przedszkolu pojawiały się dzieci oraz panie przebrane
za różne postacie z bajek oraz filmów.
Przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach,

a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca.
Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech
i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal
karnawałowy przebiegł w serdecznej atmosferze.
Prowadzący bal urozmaicał czas ciekawymi
konkursami oraz wspólnymi tańcami. Warto dodać, że podczas balu mieliśmy również okazję do
skosztowania pysznych i zdrowych przekąsek
przygotowanych przez nasze panie z kuchni. Była
też okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia
przez profesjonalnego fotografa. Zabawa została
również uwieczniona na wielu fotografiach
zrobionych przez panią Justynę, które można
zobaczyć w naszej przedszkolnej galerii na stronie
internetowej przedszkola. Na naszym balu emocji,
radości i uśmiechów było co nie miara, dlatego
z pewnością będziemy miło wspominać radosną
zabawę. Dzieci z żalem opuszczały salę balową,
ale zgodnie z naszą przedszkolną tradycją kolejny
bal już za rok.

styczeń-luty-marzec
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NASZA OCHRONKA
Czas płynie niezwykle szybko. Jeszcze
wydawało by się przed chwilą przygotowywaliśmy jasełka, śpiewaliśmy kolędy…, a tu już do
naszych drzwi zapukał Wielki Post. Staramy się,
aby był to czas pogłębionej refleksji nad stosunkiem Boga do człowieka i człowieka do Boga.
Razem z dziećmi w tym czasie przypatrywaliśmy się Biblijnym postaciom, oraz tym, które
Jezus ukazuje w przypowieściach. Byli to m.in.
Zacheusz, Syn Marnotrawny, Nielitościwy dłużnik. Spoglądaliśmy na siebie, jako na osoby niedoskonałe, wciąż błądzące i popełniające błędy. Bóg
jest jednak zawsze Miłosiernym Ojcem i patrzy na
każdego kto żałuje i pragnie się poprawić z miłością. Przyjmuje każdego i zawsze, nie pamięta
złego.
W naszym planie dnia zawsze jest miejsce
na refleksję nad własnym zachowaniem. Dzieci
mają same możliwość spojrzeć na swoje zachowanie i ocenić, co było dobre, a co by warto jeszcze
poprawić. Tym bardziej w Wielkim Poście, patrząc na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego dla na-

szego Zbawienia, staraliśmy się krok po kroku,
zaczynając od najprostszych spraw, czynić życie
jeszcze lepszym, piękniejszym.
Obecny rok poświęcony jest w sposób
szczególny św. Józefowi, Oblubieńcowi Maryi,
Opiekunowi Pana Jezusa. W marcu, w miesiącu,
w którym obchodzimy jego uroczystość w naszej
Ochronce także chcemy uczcić go w szczególny
sposób. Poznajemy razem z dziećmi sylwetkę tego
zacnego patrona. Chociaż nie zapisano w Biblii
ani jednego jego słowa, to jednak uczy nas milczącego posłuszeństwa woli Bożej. Jest dla nas przykładem tego, że warto pozwolić na to, aby Bóg
zmieniał ludzkie plany, bo On wie najlepiej co jest
dobre dla człowieka. Tak było ze św. Józefem – ze
zwykłego wiejskiego rzemieślnika stał się opiekunem samego Boga! Razem z dziećmi, każdego
dnia polecamy rodziny Jego wstawiennictwu.
Wierzymy, że Jego orędownictwo pomoże nam
dobrze wykonywać swoje obowiązki, być oddanym Bogu i zachowa rodziny w zgodzie i miłości.

NARATON —
BIEGANIE NA RATY

Głównym
organizatorem
Naratonu
było
Stowarzyszenie "Biegamy-Pomagamy”. Gmina
Chrząstowice
była
jednym z
partnerów
wydarzenia.
Wójt
Florian
Ciecior
miał
przyjemność wręczać nagrody.

Siostra Natalia

Anna Kurc

13 marca 2021 r. odbył się ostatni z siedmiu
etapów Naratonu - Opolskiego Zimowego Maratonu Na Raty.
Gratulujemy zwycięzcom, szczególnie
Marcinowi Buhlowi z Chrząstowic, który zajął 2
miejsce w swojej kategorii. Ogromy szacunek dla
wszystkich uczestników.
Bieg odbywał się na terenie gmin Turawa (okolice
Zawady), Chrząstowice (las w okolicy Suchego
Boru) oraz Opole (las w okolicach Grudzic). Trasa
każdego biegu liczyła 7 km. Uczestnicy
pokonywali ją dwukrotnie, co po zsumowaniu dało
dystans pełnego maratonu czyli 42,195 m.
Każdy uczestnik w pakiecie startowym otrzymał
upominek. Dla wszystkich, którzy ukończyli
dystans pełnego maratonu przygotowano okolicznościowy medal, a najlepsi w swoich kategoriach
otrzymali statuetki.
styczeń-luty-marzec
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NOWE DZWONY W LĘDZINACH
Można śmiało stwierdzić, iż dźwięk kościelnych dzwonów jest wpisany w wiejski klimat.
W pięknym utworze Friedricha Schillera pt.
„Pieśń o dzwonie” czytamy: "Wysławiam Boga
prawdziwego, lud zwołuję, kler zgromadzam,
opłakuję zmarłych, ostrzegam przed zarazą, święta
czynię bardziej uroczystymi". Odgłosy dzwonów
towarzyszą nam bardzo często. „Nic, co ludzkie
nie jest obce dzwonom”.
Lędziński kościół zaskakuje nas swymi
skarbami i historią. Na modlitwę wzywał przez
40 lat samotny dzwon, napędzany siłą ludzkich
mięśni, odlany w 1980 roku w ludwisarni Janusza
Felczyńskiego. Dzwon ten nosi imię „Maryja”
i waży 110 kg, posiada ton uderzeniowy „G2”.
W samym szczycie wieży przez wiele lat wsiał
nieużywany mały dzwon, zwany „sygnaturką”.
Została podjęta decyzja o wezwaniu specjalistów,
którzy go zbadali. Okazało się, że jego imię to
„Barbara” waży 25kg, a został odlany w 1803
roku. Można dostrzec na nim nazwiska ofiarodawców. Był on w bardzo złym stanie technicznym:
jarzmo spróchniałe, serce luźne, zawieszenia
pokryte korozją, postanowiono przywrócić mu
dawną sprawność. Tego dzieła podjęła się firma
Antoniego Rducha z Połomi. Dzwon został poddany renowacji, uzyskał cały nowy potrzebny
osprzęt, nowe serce, proste jarzmo dębowe, co
pozwoli, by swym dźwiękiem mógł urzekać przez
kolejne lata. Zachowano też charakter dzwonunie posiada on napędu elektrycznego, a ręczny.
Podczas montażu firma zauważyła na belkach
wewnątrz wieży, ślady zawieszeń po dwóch
dzwonach, które zostały zdjęte z wieży w latach
wojennych. Możemy o tych wydarzeniach przeczytać w kronice lędzińskiego kościoła. Lata
1914 -1918 mocno doświadczyły tę budowlę,
dzwony oraz organy musiały zostać oddane na

Dzwon Jan Paweł II

cele wojenne. Natomiast w roku 1939 roku, kiedy
wybuchła II wojna światowa, dwa dzwony musiały zarządzeniem starosty opolskiego zostać
również oddane. Zachowało się jedynie zdjęcie
z poświęcenia jednego z nich. Zostało wykonane
w 30 roku XX wieku.

Po odkryciu tej historii, zadecydowano
o zakupieniu nowego dzwonu. Waży 40 kg, odlany został w Ludwisarni Felczyńskich z Taciszowa.
Jego imię to Jan Paweł II, a dźwięk, jaki wydaje to
„c3”. Jednak, aby stworzyć molowy septymowy
akord w przewrocie c-moll brakowało w lędzińskim kościele jeszcze jednego dzwonu o dźwięku
Ais-B2”. Firma Rduch podjęła się przygotowania
takiego dzwonu. Został on odlany w Ludwisarni
Marka Kawińskiego w Orłach, posiada on wagę
70
kg
oraz
imię
„Józef”.
W ten sposób Kościół w Lędzinach posiada
zestaw 4 dzwonów. Wszystkie współczesne dzwony otrzymały napędy elektryczne.

Dzwon Józef

Dzwon Barbara
Tomasz Sopa
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WIEŚCI Z KLUBU SENIORA
Na zajęciach kulinarnych uczestnicy upiekli
pyszne ciasteczka, własnoręcznie zrobili pizzę,
a dla zwiększenia swojej odporności zakisili buraki i powstał pyszny zakwas. Tłusty Czwartek nasi
seniorzy spędzili przy kawie, zgodnie z tradycją
zajadając się pączkami i wspólnej rozmowie.

Seniorzy, uczestniczący w zajęciach
organizowanych przez Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
„Opolski Senior”, przez minione tygodnie,
z powodu pandemii, pojawiali się w klubie
samorządowym w Chrząstowicach w mniejszym
gronie. Dzięki podejmowaniu wspólnego wysiłku
udało się przygotować wiele ciekawych zajęć, ale
przede wszystkim, co dla uczestników jest
priorytetem, była to okazja do wspólnego, miłego
spędzenia czasu.
Klub Seniora oferuje uczestnikom bogatą
propozycję spędzania czasu wolnego oraz uczestniczenia w zajęciach gimnastycznych, edukacyjnych, kulinarnych i manualnych.
Prowadzone są również inne działania, które wynikają z potrzeb i tradycji środowiska lokalnego.

Na zajęciach z rękodzieła seniorzy wykonali pachnące mydełka, maść przeciwbólową na
bazie naturalnych składników, ozdabiali haftem
opolskim torby i stworzyli piękne ramki z wikliny
papierowej.

Nasi seniorzy w tym trudnym dla nas
wszystkim czasie, w reżimie sanitarnym
i obowiązującymi obostrzeniami wspaniale spędzali ze sobą wspólnie czas, z humorem, dzieląc
się radością życia. Wymieniają się doświadczeniami a także planują nowe działania. Jak się okazuje
skrywają w sobie przeróżne talenty, także
poetyckie. Poniżej mała próbka twórczości
naszych seniorów:
Kącik poetycki
Kiedy jest jak jest
I już się nie zmieni.
Nie będą wszyscy jednacy
Powiedział św. Ignacy.
Mały nie musi się schylać,
Wysoki karku wyciągać,
Głupi ochraniać mądrego,
Choć nie jest głupszy od niego.
Chudy jest ciągle na diecie,
Ile on zje, tego nie wiecie.
Gruby o swój wygląd dba,
schudnąć mu się nie uda.
Kogo byśmy obgadywali,
Gdybyśmy wszyscy jednakowo wyglądali!
A więc.
Taki gruby,
taki chudy
może świętym być.
E.D.
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FINALIŚCI Z DĘBSKIEJ KUŹNI
W bieżącym roku szkolnym uczniowie
klasy siódmej i ósmej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni ponownie
wzięli udział w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych.
Ich wysiłek przyniósł oczekiwane rezultaty. Karolina Gaś (kl. VIII) została finalistką
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, nato-

miast Franciszek Czetyrbok (kl. VIII) – laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
Serdecznie
gratulujemy
Karolinie
i Frankowi! Dziękujemy naszym finalistom oraz
nauczycielom, pod kierunkiem których przygotowywali się do konkursów, za włożony wysiłek
i poświęcony czas. Olimpijczykom i pedagogom
życzymy dalszych sukceKarolina Wałowska

LAUREACI Z PSP W CHRZĄSTOWICACH
Z wielką radością informujemy , że uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach zostali Laureatami Finałów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych.
Laureatem
Wojewódzkiego
Konkursu
Historycznego został Adam Gołębiowski z kl.
VIII - nauczyciel przygotowujący mgr Katarzyna
Grabarz.
Laureatkami Wojewódzkiego Konkursu
Języka Niemieckiego zostały: Emily Bartek kl.
VII i Maria Bartek kl. V. Nauczyciel prowadzący
mgr Magdalena Wiora, nauczyciel przygotowujący mgr Tomasz Gawlas.

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego została Aleksandra Galus z kl.VI nauczyciel przygotowujący mgr Konrad Wolak.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!
25 lutego odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej. Ośmioro naszych uczniów zakwalifikowało się do wielkiego
finału. Gratulujemy Annie Tomasiak, Klarze Misiurskiej, Hannie Rogan, Laurze Rudnickiej, Roksanie Grzesik, Marii Bartek oraz Sarze i Andrzejowi Kulas. Uczniów przygotowuje mgr Elżbieta
Misa. Życzymy dalszych sukcesów!
Edyta Górska

SUKCESY ZAWODNICZEK JUDO Z DAŃCA
Otwarte
Mistrzostwa
Województwa
Opolskiego w Judo odbyły się 28 lutego 2021 r.
w hali KRS "Gwardia”. Gminę Chrząstowice
reprezentowały zawodniczki Judo Mizuka z Dańca. Po zaciętych pojedynkach pierwsze miejsce
wywalczyła Magdalena Jaksy. Nadia Drozd
po wyrównanych walkach zajęła drugie miejsce.
Z brązowym medalem turniej skończyła Aleksandra Muskala. Paulina Grabowska i Emilia Niwergol spotkały się w walce o brąz. Dopiero dogrywka rozstrzygnęła pojedynek na korzyść Pauliny.
Był to pierwszy start po długiej przerwie
spowodowanej pandemią. Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy powodzenia podczas
kolejnych zawodów!
Michał Jokiel

WOZILI NIEDŹWIEDZIA
Grunt, to kultywowanie tradycji. Z
takiego założenia wyszli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębskiej Kuźni,
którzy 13 lutego br. zamiast „wodzenia”
zorganizowali „wożenie niedźwiedzia”.
Powodem małej zmiany popularnego w
naszym regionie zwyczaju była pandemia
koronawirusa, która uniemożliwia bezpośrednie odwiedziny w każdym domostwie.
Niewątpliwie pędzący przez wieś wóz z
misiem i jego ekipą był atrakcją i wywołał
uśmiech na twarzy wielu mieszkańców
Dębskiej Kuźni, a tradycji stało się zadość.
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TSKN PODSUMOWUJE ZADANIA
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim od wielu lat uczestniczy
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych ogłaszanych przez wójta gminy
Chrząstowice. W 2020 roku realizowaliśmy dwa
zadania. Projekt pod nazwą „Trenuję piłkę nożną
i szlifuję język niemiecki” polegał na organizacji
zajęć z piłki nożnej dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Treningi pod okiem wykwalifikowanych trenerów
prowadzone były w języku polskim i niemieckim,
odbywały się w zależności od pory roku – w hali
sportowej w Chrząstowicach oraz na boiskach
w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni. Mimo przerw
w treningach spowodowanych ograniczeniami
wprowadzonymi w związku z pandemią
koronawirusa, zadnie udało się zrealizować.
Drugie realizowane przez TSKN zadanie
nosiło nazwę „Podtrzymanie tradycji i tożsamości
narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice”.
Początkowo zakładaliśmy organizację wydarzeń
kulturalnych, rajdów rowerowych oraz wycieczek.
Z powodu wybuchu pandemii musieliśmy zmodyfikować nasze pomysły. Z wydarzeń zrealizowano
spotkanie z okazji 30-lecia koła DFK Derschau/
Suchy Bór oraz warsztaty wyplatania korony
żniwnej, która była potem piękną dekoracją
podczas dożynek parafialnych. Dodatkowo
wydano cztery publikacje:
- Publikacja „Silberquelle w przeszłości i dziś“ –
dotycząca historii rezerwatu przyrody Srebrne
Źródła
- Album o Dębskiej Kuźni: „Nasza miejscowość.
Zapomniane zdjęcia z przeszłości, odkrywamy ją
na nowo”
- Publikacja “Górnoślązacy 1945-1946. Historia
jednej rodziny” spisana na podstawie dzienniczka
prowadzonego przez jednego z mieszkańców
Lędzin.
- Publikacja „Moje wspomnienia z Dębia”.
Zapiski lokalnego pasjonata historii dotyczące

rozwoju wioski dzięki rzemieślnikom, jak również
historii dawnego nadleśniczego Nicolasa Krecha
oraz broszura o dawnym organiście oraz
nauczycielu pierwszej murowanej szkoły podstawowej w Dębiu, którego mogiła znajduje się na
cmentarzu w Dębiu – Josepha Trojana .

Celem projektu było zachowanie zwyczajów i tradycji związanych z mniejszością
niemiecką i lokalną historią. Realizacja projektów
oraz każda działalność kół DFK w gminie
Chrząstowice przyczynia się do zaspokojenia
potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępu
do edukacji historycznej oraz jej integracji.
Na realizację zadania „Podtrzymanie
tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej
w Gminie Chrząstowice” przeznaczono dotację
w wysokości 18 tysięcy złotych przyznaną
z budżetu gminy Chrząstowice oraz wsparcie
finansowe niemieckiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
W 2021 r. Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
otrzymało dotacje na trzy zadania (piszemy o nich
na str. 12-13).
Przewodnicząca Zarządu Gminnego TSKN Chrząstowice
Irena Łysy-Cichon

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. Weroniki Kesler,
długoletniej pracownicy i skarbnika Urzędu Gminy Chrząstowice.
Jej odejście dotknęło nas wszystkich.
Zapamiętamy ją jako uśmiechniętą i tryskającą humoręm serdeczną koleżankę
Z rodziną oraz bliskimi zmarłej łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Śp. Weronikę Kesler pożegnaliśmy 3 marca 2021 r.
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. Rity Czaja,
wieloletniej pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
Pani Rita Czaja zatrudniona była w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach od 1 grudnia 1977 r. do 30
czerwca 1992 roku na stanowisku sprzątaczki. Potem przeszła na emeryturę.
Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
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O HERBIE I FLADZE GMINY CHRZĄSTOWICE
Poniżej przedstawiamy historię i opis herbu
oraz flagi gminy Chrząstowice. Herb ustanowiony został Uchwałą nr XXXIII/157/97 Rady
Gminy Chrząstowice z dnia 29.09.1997 r.

Herb Gminy Chrząstowice
Herb nawiązuje do najszczytniejszych tradycji
ziemi - zarówno swym układem, jak i formą tarczy. Tarcza herbu nawiązuje do tarcz stosowanych
u końca wieku trzynastego i w wieku czternastym
- zwanych tarczami starofrancuskimi. W błękitnym polu tarczy znajduje się czarny trzon drzewa
lipy o mocnym i szerokim ukorzenieniu, z rozgałęzioną górą tarczy i uliścionymi konarami. Trzon
drzewa, korzenie, konary i liście mają złote kontury, liście jednakże są w barwie ciemnej zieleni.
Pień drzewa jest otwarty w środku (pionowo - w
słup) - złotą dziuplą - swym otworem - także ku
górze - czołu tarczy. W otwartym wewnątrz złotem - trzonie drzewa lipy - znajduje się czerwona
bryła kościoła o gotyckim charakterze, ze srebrnymi dachami i otworami okiennymi i bramnym w
barwie złota, w czarnej oprawie. Wrota wnętrza
kościoła otwarte są na zewnątrz i mają barwę srebra. U szczytu wieży kościoła znajduje się czarny
krzyż. Tarcza z herbem Gminy Chrząstowice jest
od góry, ujęta poprzez postać w szatach biskupich.
Szaty są barwy czerwieni ze złotym wykończeniem elementów liturgicznych i wnętrza rękawa.
W lewej ręce biskup posiada złoty pastorał. Wewnątrz pastorału—czarny ornament. Twarz i dłoń
uniesione są ku błogosławieniu - barwy cielistej.

Postać tą nazywamy trzymaczem. Dołem obiega
tarczę czerwona wstęga - wywijając się ponad nią
dekoracyjnym rozcięciem (strefami), na której dołem jest umieszczony napis "Gmina + Chrząstowice + Gmina" - czcionką literniczą zbliżoną do
typu pisma zwanego antykwą. Napis jest w barwie
złota. Na wstędze znajdują się złote patery, po
pięć z każdego boku tarczy. Na paterach są znaki
miejscowości, znajdujących się w obrębie Gminy
Chrząstowice. Są one odtworzone w czarnym rysunku (na złotym polu patery). Herb Gminy
Chrząstowice - tarcza wraz z trzymaczem i wstęgą
- jest umieszczony na prostokątnej, pionowej planszy barwy szarej - o wymiarach 112 x 82 cm i jest
to wzorzec herbu gminy. Drzewo lipowe u Słowian i u Germanów było czczone jako święte
drzewo - często stanowiące centrum w zabudowie
lub w świętym gaju. Drzewo lipy było drzewem
sądu, w centrum cmentarza, przy głównej studni,
w centrum zabudowy osady. Lipa była symbolem
ładu, stabilizacji, porządku i trwałości. Delikatność drewna lipy (dla rzeźby), pokrój drzewa, delikatność liści - utożsamiano z elementem żeńskim
w świecie, dlatego też lipa oznacza wdzięk, uznanie, polot. Poeci układali i układają pod nią wiersze. Muzycy tworzą melodie. Lipy - jak dęby,
trwają przez wiele setek lat. Drzewo lipy było
ulubionym drzewem św. Wojciecha. Trzymaczem
dla herbu Gminy Chrząstowice jest właśnie postać
św. Wojciecha - w uroczystym stroju biskupim.
Zarówno Chrząstowice jak i parę wsi opodal
należały duszpastersko do opolskiego kościoła św.
Wojciecha, który (jak wieść niesie) - stał w miejscu, gdzie kiedyś w Opolu gościł i mszę odprawiał
św. Wojciech. Jego obecność jako trzymacza do
herbu gminy jest znakiem pamięci o tych czasach
oraz ludziach, którzy opierają wizerunek herbu
o najpiękniejsze tradycje i historię. W godle herbu
Gminy Chrząstowice zaistniała lipa ze złotą dziuplą, której wnętrze wypełnia czerwona bryła
kościoła z wieżą - o srebrnym dachu wieży. Ta
bryła jest podobna do - ciekawie uformowanemu
projektowo i w realizacji w czerwonej cegle - neogotyckiemu budynkowi kościoła w Chrząstowicach. Jego wieża góruje nad okolicą. Znaki
miejscowości w obrębie Gminy Chrząstowice są
wykonane na podstawie starych wzorów
napieczętnych i drukowanych. Są dowodem pamięci składającym się na historię Gminy, której
herb winien być wartością wspólną dla wszystkich
miejscowości z obszaru gminy.
Flaga Gminy Chrząstowice:
- od góry strefa w barwie czerwieni
- w środku strefa barwy złota
- dołem strefa barwy błękitu
Te trzy pasy są jednakowej wysokości i ułożone
są poziomo.
Barwy flagi wywodzą się z barw w tarczy (herbu).
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URZĄDZAMY CENTRUM REKREACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY—ZGŁOŚ SWOJĄ OPINIĘ
Gmina Chrząstowice przygotowuje projekt zagospodarowania terenu po byłym boisku LZS w
Dębskiej Kuźni. Chcemy utworzyć centrum rekreacyjne, które ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej
gminy. Na realizację zadania planujemy pozyskać środki pozabudżetowe, kiedy tylko zostanie ogłoszony
nabór wniosków. W tej chwili przygotowujemy niezbędną dokumentację, by w przyszłości móc przystąpić do naboru. Z projektem centrum rekreacyjnego można zapoznać się na naszej stronie internetowej
www.chrzastowice.pl
oraz na gminnym facebooku, gdzie pojawiło
się już sporo uwag. Za
wszelkie opinie i sugestie jesteśmy wdzięczni.
Wszystkie one zostaną
rozpatrzone pod względem ujęcia w ostatecznej wersji koncepcji.
Zachęcamy do korespondencji na e-mail:
ug@chrzastowice.pl
oraz na profilu gminy
Chrząstowice na facebooku.
Na
opinie
i propozycje czekamy
do 30 kwietnia 2021 r.

NAJPIĘKNIEJSZE KROSZONKI? Z GMINY CHRZĄSTOWICE!

Zwycięskie kroszonki autorstwa Grażyny Fili.

Grażyna Fila i Adrianna Kozyra zostały
laureatkami XXX Wojewódzkiego Konkursu

Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2021”.
Andrea Joszko oraz Grażyna Joszko otrzymały
wyróżnienie.
Wszystkie
Panie
startowały
w konkurencji technika rytownicza – dorośli. Cieszy też sukces młodego pokolenia. Jan Fila zdobył
II nagrodę w kategorii „Dzieci starsze 11-14 lat”
a Kinga Staffa – wyróżnienie w tej samej kategorii. Oboje są uczniami Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Dębiu. Serdecznie gratulujemy!
Konkurs organizowany jest corocznie przez
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego przy
współpracy Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych. Projekt ten został objęty
honorowym patronatem Marszałka Województwa
Opolskiego Andrzeja Buły. Po raz pierwszy
konkurs odbył się w wersji zdalnej. Prace
wykonane w domu uczestnicy przynosili do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w terminie do
26 lutego 2021 r. Uczestnicy konkursu dla dzieci
i młodzieży zobowiązani byli do dostarczenia
dwóch własnoręcznie wykonanych kroszonek,
pisanek, jajek trawionych kwasem lub oklejanek,
natomiast osoby dorosłe miały dostarczyć trzy
ozdobione jaja. W konkursie wzięło udział
78 osób dorosłych oraz 55 osoby w kategorii:
dzieci i młodzież szkolna. Prace można podziwiać
na
stronie
internetowej
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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KONKURS KROSZONKARSKI ROZSTRZYGNIĘTY
Kroszonki, pisanki, oklejanki, jajka zdobione różnymi oto efekt kolejnego Gminnego
Konkursu Kroszonkarskiego . W tym roku zorganizowanego w formule, o której nikt by wcześniej
nie pomyślał – zdalnie. Uczestnicy konkursu,
czyli dzieci i młodzież naszej gminy, wykonywali
swoje prace w zaciszu domowym, a nauczyciele
koordynujący konkurs na poziomie szkoły
dostarczyli je do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chrząstowicach, która była głównym organizatorem wydarzenia.
Do konkursu przystąpiło 36 uczestników ze
wszystkich szkół, od klasy I do VIII włącznie,
12 chłopców, 24 dziewczyny. W kategorii „Praca
tradycyjna – kroszonka” prace wykonało
12 uczestników. W kategorii „ Praca innowacyjna
– różne metody zdobienia” prace wykonało
24 uczestników
Organizatorzy
konkursu
gratulują
zdobytych nagród oraz serdecznie dziękują
uczestnikom za udział, rodzicom za wszelką
pomoc oraz nauczycielom za koordynowanie
konkursu na poziomie szkolnym.
Po wnikliwej ocenie prac jury konkursu,
w składzie: Daria Pawlak, Edyta Cichoń, Kornelia
Piechota i Teresa Biernacka przyznało następujące
nagrody:

„Praca tradycyjna – kroszonka klas I-III”
I miejsce Karolina Długosz z PSP Chrząstowice
II miejsce Wiktoria Harthof
z PSP Dębska
Kuźnia
III miejsce Karolina Buhl z PSP Chrząstowice
wyróżnienie Gabriel Łysy z PSP Dębska Kuźnia

„Praca innowacyjna – różne metody zdobienia
klas I-III”
I miejsce Jagoda Sawlik z PSP Dębska Kuźnia

II miejsce Dawid Piontek z PSP Dębie
II miejsce Mateusz Skolik z PSP Daniec
III miejsce Kamil Zmuda z PSP Chrząstowice
wyróżnienie Szymon Szura z PSP Dębie

wyróżnienie Laura Giza z PSP Dębie
„Praca tradycyjna – kroszonka klas IV-VI”
I miejsce Michał Fila z PSP Daniec
II miejsce Magdalena Cebula z PSP Dębie
III miejsce Izabella Wojczyk z PSP Daniec
wyróżnienie Aleksandra Pieruszka z PSP Dębska
Kuźnia

„Praca innowacyjna – różne metody zdobienia
klas IV-VI”
I miejsce Magdalena Joszko z PSP Dębie
II miejsce Kinga Wojtaszek z PSP Dębie
III miejsce Kamila Garbas z PSP Dębie
wyróżnienie Patrycja Labusz z PSP Chrząstowice
wyróżnienie Florian Fila z PSP Daniec

„Praca tradycyjna – kroszonka klas VII-VIII”
I miejsce Jan Fila z PSP Dębie
II miejsce Kinga Staffa z PSP Dębie
„Praca innowacyjna – różne metody zdobienia
klas VII-VIII”
I miejsce Paulina Kulas z PSP Daniec
II miejsce Natalia Rink z PSP Chrząstowice
Zdjęcia do obejrzenia na www.chrzastowice.pl
Agnieszka Król
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WIELKA KROSZONKA W CHRZĄSTOWICACH

Joszko i Kornelia Piechota, przez ponad 60
godzin misternie zdobiły gigantyczne jajo opolskim wzorem. Ogromne brawa i podziękowania
za tę pracę! Efekt można podziwiać na zielonym
skwerze przy przejeździe kolejowym w Chrząstowicach. Zachęcamy do odwiedzania tego miejsca
i robienia zdjęć. Miło nam będzie, jeśli oznaczą
Państwo gminę Chrząstowice w mediach społecznościowych – to będzie najlepsza promocja i dowód uznania dla twórczyń tego dzieła! Serdecznie
gratulujemy i dziękujemy naszym twórczyniom!
Podziękowania kierujemy też do strażaków z OSP
Dębie, którzy udostępnili swoją remizę, by panie
mogły pracować.

W
Chrząstowicach
stanęła
wielka
kroszonka ozdobiona opolskim wzorem przez
twórczynie ludowe z gminy Chrząstowice.
Symboliczną wstęgę przecięli: Florian Ciecior,
Wójt Gminy Chrząstowice, Rafał Bartek,
Przewodniczący
Sejmiku
Województwa
Opolskiego i Jarosław Gałęza, Dyrektor Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu. Wydarzenie miało
miejsce w sobotę, 27 marca 2021 r.
Prace nad kroszonką trwały ponad miesiąc.
Grupa pań w składzie: Krystyna Bienias, Edyta
Cichoń, Renata Cohaus, Grażyna Fila, Grażyna

Łącznie na Opolszczyźnie ustawiono
7 takich gigantycznych kroszonek. Pomysłodawcą
akcji jest Muzeum Wsi Opolskiej przy wsparciu
finansowym Samorządu Województwa Opolskiego. Makiety jaj z żywicy poliuretanowej o wysokości ok. 220 cm i wadze ok. 50 kg, które można
podziwiać na terenie województwa opolskiego,
wykonuje nasza lokalna firma - producent figur
ogrodowych Era s. c. z Dębskiej Kuźni.
Warto wspomnieć, że kroszonka i wzór
opolski trafiły na krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, a marzeniem twórców
ludowych (i nie tylko) jest to, aby kroszonka
została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Galeria zdjęć z pracy i odsłonięcia kroszonki oraz relacje medialne można zobaczyć i odsłuchać na www.chrzastowice.pl
Anna Kurc
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Ok. 37% Twojego podatku
może trafić do gminy
Chrząstowice.
Wystarczy, że w swoim zeznaniu PIT wpiszesz:
- w części A – Drugi Urząd
Skarbowy
- w części B – gminę
CHRZĄSTOWICE, jako miejsce swojego aktualnego zamieszkania
Zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego można dokonać wypełniając formularz ZAP-3.
Poinformuj o miejscu zamieszkania swojego pracodawcę, który zaktualizowane dane zamieści w rozliczeniu podatkowym przesyłanym do Urzędu Skarbowego.
Jeśli prowadzisz działalność
gospodarczą poinformuj o
zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji
zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu CEIDG-1
lub NIP-7
WYDAWCA: Ur ząd Gminy Chr ząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, e-mail;
ug@chrzastowice.pl, www.chrzastowice.pl
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