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SLOW FEST SUCHY BÓR

Jak co roku Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Suchy Bór zorganizowało dużą
imprezę promującą zdrowy tryb życia, w tym Nordic Walking i jogę. W przypadku tej pierwszej
aktywności była to już 6 edycja Opolskiego
Marszu Nordic Walking, natomiast Festiwal Jogi
odbył się po raz drugi. W obydwu formach rekreacji wzięło udział około 150 osób. Na początku
uczestników pobudził energetyczny warsztat jogi
śmiechu oraz rozgrzewka i instruktaż Nordic
Walking przygotowany przez wielokrotną
mistrzynię Polski i Europy Marzenę Spychałę.

kolorów, warsztaty jogi oraz zajęcia plastyczne.
Ponadto wszyscy mieszkańcy mogli, w ramach wydarzenia, zakupić produkty oferowane
przez lokalnych wytwórców, począwszy od serów
kozich, syropów, miodów, mąk, po świece, porcelanę, biżuterię i odzież artystyczną. Można było
dobrze zjeść (ciasta przygotowały mieszkanki Suchego Boru), napić się kawy i ochłodzić lodami z
Gustorii, a nawet skorzystać z bezpłatnych masaży. Sponsorzy: firmy Dobry Projekt i Neuroreha,
Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji oraz Nadleśnictwo Opole przygotowały atrakcyjne upominki dla uczestników konkursów tematycznych.

Wszystko odbyło się pod hasłem slow life,
idei, która cieszy się coraz większą popularnością,
głównie dlatego, że promuje życie w spokoju, bez
pośpiechu i pełne równowagi pozwalające
odetchnąć i odsunąć się od codziennej bieganiny.
Jednocześnie zaproponowane przez nas aktywności, różne metody relaksacji oraz powrót do natury
stanowiły odpowiedź na negatywne skutki pandemii. Dlatego też idealnym zwieńczeniem imprezy
była wyciszająca sesja gongów poprowadzona
przez Basię Krasowską z Lędzin.
Czas, w którym odbyło się wydarzenie, ze
względu na przesilenie letnie, był magiczny i zobowiązywał do przygotowania innych atrakcji.
Dlatego też w ramach Slow Festu odbyły się
warsztaty zielarskie, kulinarne, a nawet warsztaty
radzenie sobie ze stresem. Dla dzieci przygotowaliśmy barwny i niezwykle atrakcyjny festiwal

Slow Fest odbył 19 czerwca 2021 r.
w ramach zadania pn: „Wyjść z izolacji!
Kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy Chrząstowice”
realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Suchy Bór i współfinansowanego
z budżetu Gminy Chrząstowice
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
kwiecień-maj-czerwiec
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WYMIEŃ OGRZEWANIE NA EKOLOGICZNE—
SPORZYSTAJ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
W Urzędzie Gminy Chrząstowice
funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków
o dotację w Programie Czyste Powietrze.
Mieszkańcy
mogą
uzyskać
poradę,
dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać
pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu
wniosków.
Punkt czynny jest w każdy wtorek
w godzinach 9.00-14.00 oraz w środę
w godzinach 12.00-17.00. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu
77
411-04-10
oraz
e-mail:
czystepowietrze@chrzastowice.pl
Punkt
funkcjonuje
na
mocy
porozumienia, jakie gmina Chrząstowice
zawarła z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu 31 maja 2021 r.
Informacje o Programie Czyste
Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/
Anna Kurc

WAŻNE! KASA W URZĘDZIE GMINY NIECZYNNA OD 26 LIPCA




Szanowni Państwo,
informujemy, iż w wyniku reorganizacji Urzędu Gminy
od 26.07.2021 r. zlikwidowana zostaje kasa, a tym
samym możliwość dokonywania w urzędzie płatności
podatków i opłat lokalnych.
Zainteresowanych dalszym dokonywaniem wpłat
gotówkowych na rzecz gminy informujemy, że od dnia
26.07.2021 r. w/w wpłaty będzie można uiszczać bez
prowizji na poczcie (w Ur zędzie Pocztowym
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38).
Przypominamy, że wpłat należy dokonywać na numery
rachunków bankowych gminy:
podatki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne
numery kont bankowych, pr zypor ządkowane każdemu płatnikowi tej opłaty –
znajdujące się na decyzjach podatkowych i blankietach opłat za odpady komunalne;
dochody gminy, w tym: opłata skarbowej, opłaty lokalne, czynsz, podatek od środków
transportowych - nr 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002 Bank Spółdzielczy w Leśnicy,
Filia Chrząstowice.

POPRAW SWOJĄ KONDYCJĘ – GIMNASTYKA ZA DARMO DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia gimnastyczne do Świetlicy pod lipami w Dębskiej Kuźni w każdą środę
o godz. 19.00. Gimnastyka z pierścieniami „smovey” wibroswing – system. Obowiązuje stój sportowy,
ponadto zainteresowani proszeni są o zabranie maty gimnastycznej oraz wody mineralnej. Zajęcia trwają
1,5 godz. i prowadzi je przez Pani Iwona Dobrowolska - instruktor gimnastyki.
Te same zajęcia prowadzone są w okresie wakacyjnym w Suchym Borze w każdy wtorek o godz. 19.00,
a w czwartek, również o 19.00, ćwiczenia odbywają się w Lędzinach.
Zajęcia finansowane są z budżetu gminy Chrząstowice.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
kwiecień-maj-czerwiec
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NSP 2021

NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILI, SPISZ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ!
Obowiązku spisowego możesz dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do momentu, aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Spis będzie trwał do 30 września br., jednak jeśli rachmistrz zadzwoni lub
odwiedzi Cię w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1
-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.
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, które są niezbędne do sprawnego zarządzania
i planowania rozwojowego na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym. Dane te są podstawą dla przyznawania dotacji unijnych, których podział uwzględnia, miedzy innymi terytorium kraju i liczebność mieszkańców. Służą
też określaniu wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Korzystają
z nich także inwestorzy oraz firmy krajowe i zagraniczne, analizując rynek dla swoich usług. Realizacja spisów
powszechnych, których wyniki pokazują obraz
całej
populacji
Polski
gwarantuje
m.in. wypełnienie tego obowiązku.
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.
kwiecień-maj-czerwiec
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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.
Na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019
r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn.
zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa
udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary
grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021
poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania
się.
Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon,
na infolinii
spisowej
lub
wywiad
z rachmistrzem.
Rachmistrz będzie dzwonił wyłącznie z nr telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.
Jeśli nie masz możliwości spisania się samodzielnie przez internet, możesz spisać się w Gminnym
Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Chrząstowice (udostępnione jest stanowisko do samospisu; pomożemy
Ci się spisać).
Umów się na wizytę pod tel. 774110402 lub 774110420
Szczegółowe informacje o spisie znajdziesz na stronie internetowej www.spis.gov.pl lub dzwoniąc
na infolinię spisową: 22 279 99 99.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i problemów związanych ze spisem możesz też
skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym (Urząd Gminy Chrząstowice pok. 8 i 9, tel. 774110402
lub 774110420).

GMINNE BIURO SPISOWE – Urząd Gminy Chrząstowice pok. 8 i 9
tel. 774110402 lub 774110420
Małgorzata Karasiewicz-Wysińska,
Koordynator NSP 2021 w gminie Chrząstowice
kwiecień-maj-czerwiec
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INWESTYCJE W GMINIE
Budowa oświetlenia na ul. Cichej i Zielonej
w Dębiu, ul. Dębowej w Dębskiej Kuźni i ul.
Wrzosowej w Suchym Borze
W maju br. zakończono realizację inwestycji
związanych z budową latarni z oświetleniem
LED:
- na ul. Cichej i Zielonej w Dębiu – 3 latarnie
(wartość: 35 686,50 zł),
- na ul. Dębowej w Dębskiej Kuźni – 6 latarni
(wartość: 65 452,50 zł),
- na ul. Wrzosowej w Suchym Borze – 7 latarni
(wartość: 77 613,00 zł).
W/w inwestycje zostały sfinansowane z budżetu
Gminy Chrząstowice.

wa z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym
w drodze przetargu. Inwestycja o wartości całkowitej 320 266,50 zł jest dofinansowana w 50 %
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach zadania ma zostać przebudowana droga
na odcinku 245 m, tj. od skrzyżowania z ul.
Pawlety do skrzyżowania z kolejnym odcinkiem
drogi ul. Wrzosowej. Roboty będą polegać m.in.
na budowie kanału technologicznego, wykonaniu
konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu na szerokość 5 m oraz
budowie ciągu pieszo-rowerowego na szerokość 3
m (po prawej stronie wjeżdżając od ul. Pawlety),
a także wykonaniu zjazdów do posesji i wykonaniu progu zwalniającego.
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 listopad 2021 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dębie
10 czerwca br. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dębie” z firmą „Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. z Luboszyc. W ramach inwestycji przewiduje się skanalizowanie całej miejscowości, w tym wykonanie
ok. 140 przyłączy do posesji mieszkańców Dębia.
Planowany termin realizacji zadania to listopad
2021 r. Koszt inwestycji to ok. 2,2 mln zł, z tego
1,95 mln zł zostało dofinansowane w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej
w Suchym Borze
Również w maju została podpisana umowa
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa
drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym
Borze”. Kilka dni później została podpisana umokwiecień-maj-czerwiec
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni
W czerwcu zakończono realizację zadania związanego z przebudową budynku usługowo-mieszkalnego
w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 12 na funkcjonalną świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym.
W ramach inwestycji wykonano m.in. konstrukcję dachu wraz z nowym pokryciem dachowym,
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a budynek docieplono. Wymienione zostały instalacje, m.in.:
elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, gazowa, a na dachu zamontowano ogniwa fotowoltaiczne.
Ponadto zrealizowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zakupiono wyposażenie świetlicy,
m.in. 15 stołów, 70 krzeseł, projektor multimedialny oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego.
Wartość inwestycji to prawie 800 tys. zł, z czego 63,63 % kosztów kwalifikowanych stanowi
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kwiecień-maj-czerwiec
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Falmirowice
W czerwcu zrealizowano także II etap budowy kanalizacji
w Falmirowicach, polegający na budowie m.in. przepompowni ścieków, ok. 480 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 7 przyłączy do posesji prywatnych przy ul.
Wiejskiej. Inwestycja wartości całkowitej ok. 350 tys. zł
jest dofinansowana w 63,63 % wartości kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Małgorzata Jagos

DOBRY START

Od 1 lipca do 30 listopada można składać
wnioski o świadczenie z rządowego programu
Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje
się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości
elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.
W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników
i artykułów szkolnych.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada
wyłącznie online:
- przez serwisy bankowości elektronicznej tych
banków, które udostępniły taką możliwość,
- na portalu PUE ZUS,
- na portalu Emp@tia.
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS.
Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE
ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego
profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS -

w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie
naszego dyżuru w innej instytucji.
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe
wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:- do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
- w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku –
na podstawie wniosków składanych od września.
Aby ułatwić wypełnianie i składanie
wniosku o świadczenie z programu Dobry Start
przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby
sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS
udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego
wniosek przez proces uzupełniania wymaganych
danych i informacji.
Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia
w złożeniu wniosku o świadczenie z programu
Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.
Pomoc można uzyskać:

na specjalnej infolinii pod numerem 22 290
22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –
15.00

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –
18.00

pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za
pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

we wszystkich placówkach ZUS oraz
podczas e-wizyty w ZUS,

w trakcie dyżurów pracowników ZUS
w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty
Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach
dostępne na www.zus.pl).

kwiecień-maj-czerwiec
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O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rada Gminy Chrząstowice 19 maja 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVI.203.2021 w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
Wysokość stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności od 1 lipca 2021 r. przedstawia poniższa
tabela:
Rodzaj pojemnika

Wysokość stawki opłaty

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji 80 l

4,47

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji 120 l

6,70

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji 240 l

13,40

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji 1100 l

61,41

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji 2500 l

139,57

Pojemnik 240 l z żółtą klapą

13,40

Pojemnik 360 l z żółtą klapą

20,10

Pojemnik 660 l z żółtą klapą

36,85

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą

61,41

Pojemnik 120 l z zieloną klapą

6,70

Pojemnik 240 l z zieloną klapą

13,40

Pojemnik 360 l z zieloną klapą

20,10

Pojemnik 660 l z zieloną klapą

36,85

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą

61,41

Pojemnik 120 l brązowy na odpady ulegające biodegradacji

6,70

Pojemnik 120 l niebieski na papier

6,70

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest następująca:

odpady zmieszane po segregacji zgromadzone w pojemniku czarnym, odbierane w cyklu dwutygodniowym;

metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemniku z żółtą
klapą, odbierane w cyklu czterotygodniowym;

szkło zgromadzone w pojemniku z zieloną klapą, odbierane w cyklu dwunastotygodniowym

papier zgromadzony w pojemniku niebieskim i w workach o pojemności 120 l, odbierany w cyklu
dwunastotygodniowym;

bioodpady zgromadzone w pojemniku brązowym, odbierane w cyklu dwutygodniowym.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie
i sposobie płatności.
Właściciele nieruchomości mieszanych oraz niezamieszkałych w przypadku zmiany wysokości
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości mieszanych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
NIE MUSZĄ SKŁADAĆ nowej deklar acji.
Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobowiązani są właściciele nier uchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ter minie 14 dni od dnia otr zymania pisma
wzywającego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dostępny jest na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce „Środowisko i rolnictwo” Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Barbara Wyrwas
kwiecień-maj-czerwiec
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POJEMNIKÓW NA PAPIER
Pojemniki
w
kolorze
niebieskim
o pojemności 120 l. na odbiór odpadów w formie
papieru, w tym tektury, są sukcesywnie
dostarczane mieszkańcom gminy. Do momentu,
kiedy dostanie państwu dostarczony kontener,
prosimy o korzystanie z worków na papier
o pojemności 120 l.
Do odpadów papierowych 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 worki papierowe. W pojemniku na
papier gromadzimy wszystko, co jest papierowe
i tekturowe oraz czyste i suche. Nie wrzucamy
zatłuszczonego papieru czy tektury, chusteczek
higienicznych
i ręczników papierowych,
kartonów po sokach i innych napojach.
Przypominamy, że pojemniki na
odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane

należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym,
utwardzonym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego bez konieczności
wejścia na teren nieruchomości. Gdy takiej
możliwości nie ma, pojemniki należy wystawiać
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem
(do godziny 6.00 rano), na chodnik lub pobocze
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości.
Harmonogramy
wywozu
odpadów
dostępne
są
na
stronie
internetowej
www.chrzastowice.pl, w zakładce „Ochrona
Środowiska”
–
„Harmonogram
wywozu
odpadów” oraz w Urzędzie Gminy Chrząstowice.
Szczegółowych informacji dot. wywozu
odpadów komunalnych udzielają pracownicy
referatu Podatkowego: tel. 774110412, e-mail:
odpady@chrzastowice.pl
Barbara Wyrwas

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku
zobowiązany jest złożyć deklar ację do Centr alnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma
obowiązek zgłosić istniejące źródło ciepła w ciągu
12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych
budynków termin ten wynosi 14 dni.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane
i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa
jakości powietrza poprzez wymianę starych
kotłów grzewczych. System umożliwi przekaz
o aktualnych programach finansowania wymiany
pieców.
Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, samodzielnie przez

internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
2) w formie papierowej – w siedzibie Urzędu
Gminy Chrząstowice (druki deklaracji do pobrania
w urzędzie lub na www.chrzastowice.pl).
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić
wszystkie źródła ogrzewania.
Wójt wprowadza do ewidencji dane i informacje
zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego
obsługującego
CEEB
w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w
przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw.
W przypadku „starych” źródeł termin ten wynosi
6 miesięcy od dnia otrzymana deklaracji od
właściciela budynku.
Szczegółowe informacje: Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 77 411-04-10, e-mail:
srodowisko@chrzastowice.pl
Daria Pawlak

O!POLSKIE NA ŻYWO Z DĘBSKIEJ KUŹNI
W niedzielę, 11 lipca 2021 r., w Dębskiej Kuźni gościła
ekipa TVP 3 Opole, która nagrywała program O!polskie na
żywo. Program ma na celu ukazanie urokliwych zakątków województwa opolskiego, w szczególności tych mniej znanych.
Pogoda trochę pokrzyżowała nasze plany, ze względu na burzę
i ulewę, nie wszystko, co zostało zaplanowane zostało pokazane, jednak wiele ciekawostek z gminy Chrząstowice udało się
zaprezentować. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym! Efekty można zobaczyć na stronie internetowej TVP
3 Opole: www.opole.tvp.pl. Zachęcamy do oglądania!
Anna Kurc
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NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH
I INNYCH ODPADÓW Z DZIAŁALNOSCI ROLNICZEJ—
TERMIN: 31 LIPCA 2021 R.

Urząd Gminy Chrząstowice zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o dofinansowanie zadania w ramach programu
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów
zagospodarowania
odpadów
z
tworzyw
sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje
dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastr zeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu
500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach oraz typu Big Bag
unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi
w ramach przedsięwzięcia Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej. W ramach
programu nie są kwalifikowane koszty
zbierania odpadów od producentów rolnych
oraz podatek VAT. Wszyscy producenci rolni
są zobowiązani do dostarczenia we własnym
zakresie posiadanych odpadów w jedno wskazane przez gminę miejsce ich odbioru. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis
w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy
publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE
L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352,
24.12.2013, str. 1).
Producenci rolni lub inni posiadacze
odpadów rolniczych z terenu gminy Chrząstowice zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurki do
owijania balotów, opakowań po nawozach
i opakowań typu Big Bag powinni złożyć swój
wniosek o udział w programie do 31.07.2021 r.
Planowany termin realizacji zadania: kwiecień
2022 r. Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony
roślin!!!
Wnioski mogą być złożone w Urzędzie
Gminy Chrząstowice, przy ul. Dworcowej 38
w Chrząstowicach lub drogą elektroniczną
(z podpisem elektronicznym) na adres: srodowisko@chrzastowice.pl. Wnioski złożone po
terminie nie zostaną uwzględnione w składanym
przez Gminę wniosku o dotację do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania,
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym pisemnie tutejszy Urząd.
Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod
warunkiem uzyskania przez Gminę Chrząstowice
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi
zobowiązania mogącego być podstawą do
roszczeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 77 411 04 10. Wzór wniosku
z
załącznikami
można
pobrać
na
www.chrzastowice.pl lub osobiście w Urzędzie
Gminy Chrząstowice w pokoju nr 13.
Jacek Trojan

BADANIA GLEBY NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE
Na przełomie sierpnia i września 2021 r.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza będzie prowadziła działania związane z organizacją badań gleby na
terenie gminy Chrząstowice. Działania te prowadzone
są raz na kilka lat, w związku z czym zachęcamy rolników do skorzystania z możliwości zbadania gleby. W
tym celu należy zgłosić się pod numer telefonu
602
523
979
lub
e-mail:
agnieszka.woznica@opole.oschr.gov.pl.
Specjalista terenowy:
- dowiezie na wskazany adres sprzęt do pobierania pró-

bek glebowych i dokumenty (usługa darmowa);
- wytłumaczy, jak prawidłowo pobrać próbki, doradzi
jakie makro bądź mikroelementy zbadać pod konkretne
uprawy;
- pobierze próbki, jeśli jest taka potrzeba (usługa płatna);
- odbierze próbki i dostarczy je do laboratorium (usługa
darmowa).
Koszt podstawowego badania dla jednej próbki to
obecnie 13,12 zł brutto.
Więcej informacji: www.opole.oschr.gov.pl
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT SZCZEPIEŃ

Czy szczepionka jest obowiązkowa? Jeśli tak, czy są
jakieś sankcje za odmowę szczepienia?
Szczepienia są całkowicie dobrowolne. Zachęcamy
wszystkich do szczepień przeciw COVID-19.
Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.
Kto na szczepionkach zyska?
Zyska przede wszystkim społeczeństwo - to nadzieja
na pełny powrót do normalności, zabezpieczenie
naszego zdrowia i opanowanie pandemii.
Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim badaniom i
procedurom podlega?
Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi staranne badania i może być podana wyłącznie
po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane
instytucje.
Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, ale
badania wykonywano według najwyższych standardów
bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych
szczepionek.
Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze,
przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania
dot. ich rejestracji są bardzo rygorystyczne.
W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Decyzja może być także podjęta przez
Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po
przeprowadzeniu przez Europejską Agencję Leków
procedury scentralizowanej.
W każdym przypadku pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu jest wydawane po ocenie stosunku korzyści do
ryzyka. Następuje to na podstawie dokumentacji zawierającej dane zebrane w czasie prac nad produktem
i badań klinicznych. Ocena ryzyka dotyczy jakości,
bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego.
W przypadku COVID-19 dla szybkiego zapewnienia dostępności skutecznej i bezpiecznej szczepionki,
skracane są terminy administracyjne. Te ułatwienia
proceduralne nie obniżają obowiązujących wymogów dot. bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki.
Umowy o wczesnym zakupie podpisywane przez Komisję Europejską uzależniają końcowy zakup od otrzymania dostępu do obrotu szczepionki w Unii Europejskiej. Pozytywna decyzja o całkowitym lub warunkowym dostępie zostanie podjęta jedynie względem
szczepionek, które udowodnią swoją skuteczność
i bezpieczeństwo w procedurze centralnej prowadzonej
przez Europejską Agencję Leków.
Także firmy farmaceutyczne przeprowadzają własne
testy. Moderna, jeden z producentów szczepionki prze-

ciwko COVID-19 - dane opracowano na podstawie
analizy 196 potwierdzonych zakażeń COVID-19
wśród 3000 uczestników badania. Firma stwierdziła, że
w grupie placebo zaobserwowano 185 przypadków
COVID-19 w porównaniu do 11 przypadków w grupie,
która otrzymała szczepionkę.
Czy polskie instytucje – takie jak GIF, czy GIS,
URPL - również przebadały lub zaopiniowały szczepionkę pod względem bezpieczeństwa?
Zgodnie z art. 119a ustawy Prawo farmaceutyczne,
produkty lecznicze dopuszczone po raz pierwszy na
podstawie ustawy do obrotu na terenie RP kierowane
są przez Inspekcję Farmaceutyczną do badań jakościowych prowadzonych przez jednostki uprawnione,
bezpośrednio przez podmiot odpowiedzialny na podstawie decyzji wydanej przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.
Szczepionki przeciw COVID-19 poddawane są
procedurze dopuszczenia do obrotu na poziomie centralnym przez Europejską Agencję Leków. Nie jest to
odosobniona sytuacja. Dotyczy to wszystkich produktów leczniczych, w tym szczepionek, które zawierają
nową substancję czynną. Zdecydowana większość
opracowywanych w ostatnich latach szczepionek
przeciw innym chorobom, jest również oceniana przez
Europejską Agencję Leków.
Prowadzona jest też intensywna współpraca z agencjami narodowymi, której celem jest zapewnienie pacjentom bezpiecznych i skutecznych szczepionek.
Eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
(URPL), Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, którzy pracują w komitetach naukowych i grupach roboczych Europejskiej Agencji Lekowej biorą
udział w procesie opiniowania dokumentacji szczepionek przeciw COVID-19. Polscy eksperci Europejskiej
Agencji Lekowej uczestniczą też w posiedzeniach
specjalnej grupy Agencji dedykowanej COVID-19.
Państwowa Inspekcja Sanitarna współuczestniczy
w procesie nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek
poprzez udział w systemie rejestracji niepożądanych
odczynów poszczepiennych zgłaszanych przez lekarza,
który taki odczyn rozpoznaje. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), Państwowa Inspekcja Sanitarna i
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH),
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) są
zaangażowane w działania związane z nadzorem nad
bezpieczeństwem szczepień: w proces kontroli, monitoringu i weryfikacji procesu szczepień pod kątem badania podejrzeń o wystąpienie wad jakościowych,
działań niepożądanych lub niepożądanych odczynów
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poszczepiennych.
Dlaczego szczepionka na koronawirusa powstała tak
szybko?
W odróżnieniu od tradycyjnych szczepionek (np. na
grypę sezonową) szczepionki mRNA mogą mieć
krótszy okres produkcyjny. To efekt tego, że zamiast
wstrzykiwać białka wirusowe, nasz organizm wykorzystuje instrukcje do samodzielnego ich tworzenia.
Ponadto cząsteczki mRNA mają prostszą strukturę niż
białka.
Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych odpowiada Komisja Europejska, po uzyskaniu
pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). EMA
wdrożyła szereg mechanizmów wspierających prace
rozwojowe nad szczepionkami przeciw COVID-19,
przyspieszających proces dopuszczania do obrotu,
takich jak: szybkie i bezpłatne doradztwo naukowe
oraz szybką weryfikację i zatwierdzanie planu badań
pediatrycznych.
W zakresie wydawania pozwolenia na wprowadzenie
produktu leczniczego do obrotu oraz po wprowadzeniu
produktu leczniczego do obrotu wdrożono następujące
procedury:

- przegląd etapowy - narzędzie regulacyjne wykorzystywane przez EMA do zintensyfikowania
i przyspieszenia oceny danej szczepionki pandemicznej. W tej procedurze, przed rozpoczęciem właściwego postępowania rejestracyjnego,
CHMP sukcesywnie dokonuje oceny dostępnych danych z trwających badań. Rolling
review jest kontynuowane do czasu uzyskania
wystarczających
dowodów
jakościowych,
przedklinicznych i klinicznych na poparcie
formalnego wniosku o wydanie pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu danej szczepionki;
- przyspieszona ocena - jest to skrócona procedura
oceny merytorycznej dokumentacji rejestracyjnej produktów o dużym znaczeniu dla zdrowia
publicznego z 210 do mniej niż 150 dni;
- warunkowe dopuszczenie do obrotu - jeżeli zgodnie
z opinią CHMP m.in. stosunek korzyści do
ryzyka jest pozytywny oraz korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z natychmiastowej
dostępności produktu leczniczego na rynku
przeważają nad ryzykiem wynikającym
z potrzeby uzyskania dalszych danych może
zostać przyznane pozwolenie warunkowe.
Ile czasu utrzymuje się efekt ochrony po zaszczepieniu?
Obecnie, ponieważ koronawirus jest nowym szczepem
wirusa, nie ma wystarczającej wiedzy na temat tego,
jak długo odporność nadana przez szczepionki będzie
trwać po zaszczepieniu, ani też czy będą potrzebne
dodatkowe, okresowe dawki.
Żródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i
-odpowiedzi

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU (TPK)
Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę
Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny
numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną
pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy
rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą
korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane
są w kilku językach.
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU:
800 137 200 - jeden, bezpłatny numer dla całej Polski
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest
dostępna:
 poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego
dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
 nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć
na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę pielęgniar ki/położnej, lekar ską. w formie telekonsultacji.
W ramach TPK uzyskasz: por adę medyczną, e–receptę, e–skierowanie, e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim.
kwiecień-maj-czerwiec
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DZIEJE SIĘ W FALMIROWICACH
Porządkowanie i zazielenianie.

wienie trzech ozdobnych donic betonowych
z nasadzeniami krzewów.
Frekwencja mieszkańców Falmirowic dopisała
i wszelkie prace trwały niespełna 4 godziny.
Efekt końcowy cieszy oko. Zarówno kapliczka
jak i plac zabaw to niezwykle istotne elementy
wiejskiego krajobrazu w centrum wsi.
Sadzonki roślin, donice oraz grys granitowy
zakupione zostały ze środków gminy Chrząstowice. Wszelka robocizna wykonana została w czynie
społecznym. To oszczędność dla gminy, dlatego
aktywnym mieszkańcom Falmirowic należą się
słowa uznania.
Nowe
ogrodzenie
placu
zabaw
w Falmirowicach

Sołtys, rada sołecka i chętni mieszkańcy Falmirowic w poniedziałek 12 lipca br. zakasali rękawy i posadzili 140 szt. sadzonek runianki japońskiej wokół nowo wybudowanego ogrodzenia placu zabaw. Niska, zimozielona roślinka zadarni
wąską przestrzeń powstałą między ogrodzeniem a
piaskiem na placu zabaw i wyeliminuje problem
koszenia w tak trudnodostępnym miejscu.
Tego samego dnia mieszkańcy uprzątnęli teren
wokół kapliczki św. Jana Nepomucenia w Falmirowicach przy ul. Wiejskiej, usunęli nieestetyczną
darń i przygotowali podłoże pod grys granitowy,
który przywieziony został w kolejnym dniu.
Zwieńczeniem działań w tym miejscu było usta-

Dotychczasowe ogrodzenie placu zabaw
w Falmirowicach wykonane było z drewnianych
belek. Jego utrzymanie z roku na rok generowało
dla gminy coraz wyższe koszty utrzymania.
Tegoroczny stan (spróchniałe, odpadające belki)
ostatecznie przesądził o konieczności wymiany
ogrodzenia na nowe, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom przebywającym na placu zabaw.
Nowe ogrodzenie wykonane zostało
z ocynkowanych paneli malowanych proszkowo,
z podmurówką. Zadanie wykonała na zlecenie
gminy Chrząstowice firma Kowalstwo Janusz
Bronder z Chrząstowic.
Grażyna Fila

KOLEJNY ETAP REMONTU IZBY MUZEALNEJ W DAŃCU ZA NAMI
Po wymianie pokrycia dachu klubu
wiejskiego w Dańcu, przyszła kolej na
remont poddasza, który w całości zaadoptowany zostanie na Regionalną Izbę Śląską
im.
Konrada
Mientusa.
Dotychczas
eksponaty gnieździły się w niewielkiej
części poddasza. Zdjęcia z etapów remontu
poddasza, wymiany instalacji elektrycznej,
montażu systemu klimatyzacji, prezentowaliśmy już wcześniej, natomiast trwający
remont poddasza ukazał kolejne potrzeby,
które warto było wykonać przed ostatecznym zakończeniem prac. Wśród nich znalazły się m.in. zmiana systemu ogrzewania
z węglowego na gazowe w klubie wiejskim
w Dańcu, wymiana schodów wewnętrznych
prowadzących na poddasze, wykonanie dodatkowych balustrad na poddaszu oraz wymiana drzwi
wejściowych do Izby. Schody wykonała firma Kowalstwo Janusz Bronder z Chrząstowic.
Grażyna Fila
kwiecień-maj-czerwiec
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REMONTY DRÓG GMINNYCH I OGRODZENIA
Utwardzanie dróg gminnych
W maju 2021 r. zakończono inwestycje związane
z remontem następujących dróg gminnych:
- ul. Dębska w Falmirowicach -w ramach remontu
utwardzono odcinek drogi
o łącznej powierzchni 1750
m². Koszty przebudowy
drogi wyniosły 30 432,99
brutto, z czego 25 000,00
stanowią środki z Funduszu
Sołeckiego, reszta inwestycji została sfinansowana
w ramach budżetu Gminy
Chrząstowice.
- ul. Fiołkowa w m. Suchy Bór- w ramach remontu utwardzono odcinek 180 mb o szerokości 4m.
Koszty remontu drogi wyniosły 33 210,00 brutto
i zostały w całości sfinansowane w ramach
budżetu Gminy Chrząstowice.
- boczna od ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia w ramach remontu utwardzono odcinek 180 mb
o szerokości 4m. Koszty remontu wyniosły
36 408,00 brutto i zostały w całości sfinansowane
w ramach budżetu Gminy Chrząstowice

i zostały w całości sfinansowane w ramach budżetu Gminy Chrząstowice.

Remont ogrodzenia
W czerwcu 2021 r. zakończono remont ogrodzenia
Stacji Uzdatniania Wody w Dębskiej Kuźni przy
ul. Zawadzkiej o dł. 100 mb. Zakres zadania objął
m. in. rozbiórkę obecnego ogrodzenia, wykonanie
ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wys.
1830 mm i wykonanie podmurówki systemowej
50/250 mm. Koszty w/w zadania wyniosły
22 000,00 brutto i zostały w całości sfinansowane
w ramach budżetu Gminy Chrząstowice.

Remont ul. Wiejskiej w Falmirowicach
Na początku lipca 2021 r. zakończono inwestycję
związaną z asfaltowaniem ul. Wiejskiej w Falmirowicach na długości 450 mb i szer. 5 cm. Zakres
zadania objął m.in. wykonanie nowej warstwy
z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni
drogi z asfaltu na całym w/w odcinku. Koszty
przebudowy drogi wyniosły 83 000,00 brutto

Anna Wojdyła

ODNOWIONY GIMBUS SŁUŻY PIŁKARZOM
Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji 1.FC ChronstauChrząstowice odnowiło na potrzeby klubu dawnego gimbusa. Gmina
Chrząstowice przekazała autobus nieodpłatnie, a klub wyremontował
go dzięki swoim sponsorom. W dowód uznania wójt Florian Ciecior
odebrał od zarządu klubu podziękowania oraz symboliczny karnet na
turnieje i mecze rozgrywane przez drużyny 1. FC ChronstauChrząstowice. Mamy nadzieję, że bus długo posłuży piłkarzom!
Anna Kurc
kwiecień-maj-czerwiec
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WIEŚCI Z PSP CHRZĄSTOWICE
Akcja dla osób bezdomnych

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
w Opolu wraz z Opolskim Kuratorium Oświaty.
Do zdobycia tytułu Laureata potrzebnych było
85% maksymalnej liczby punktów. Udało się to
aż 7 uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w
Chrząstowicach.
Tytuł Laureata zdobyli: Hanna Ragan, Laura
Rudnicka, Maria Bartek, Andrzej Kulas, Sara
Kulas, Roksana Grzesik i Anna Tomasiak.

Szkolne Koło Wolontariatu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Chrząstowicach przyłączyło się do akcji Caritas Diecezji Opolskiej pod
nazwą "Pachnidła dla osób bezdomnych". Dzięki
wielkiemu zaangażowaniu szkolnej społeczności
oprócz dużej ilości środków higieny osobistej
zebrano równie z artykuły spożywcze i odzież.
Wszystkie zebrane dary zostały przekazane przez
wolontariuszy do siedziby Caritasu w Opolu.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie
akcji i okazanie wielkiego serca potrzebującym.
Laureaci Diecezjalnego Konkursu Wiedzy
Religijnej
14 kwietnia br. odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2021 pod
hasłem "Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana
Wyszyńskiego", którego organizatorem był

Do konkursu uczniów przygotowała Pani Elżbieta
Misa. Wszystkim gorąco gratulujemy!
Edyta Górska

Z ŻYCIA DFK DĘBSKA KUŹNIA/DEMBIOHAMMER
5 czerwca obchodziliśmy pierwszą rocznicę
utworzenia Beier Parku. Odbyła się msza święta
w języku niemieckim w intencji darczyńców.
Później miała miejsce biesiada w parku.
Wystąpiły panie Maria Mika i Anna Smolczyk,
zaprezentowały się dzieci z Samstagkurs.

prowadziła p. Irena Łysy-Cichon

7 lipca zorganizowaliśmy w świetlicy pod
Lipami wieczór bajek, na którym gościł wójt
Florian Ciecior.

6 czerwca braliśmy udział w pielgrzymce
mniejszości narodowych na Górę św. Anny.
10 czerwca, na zakończenie oktawy Bożego
Ciała, dbamy o zachowanie tradycji związaniem
z wyplataniem wianków i ich święceniem
12
czerwca
zakończono
spotkania
w ramach kursów sobotnich – Samstagkurs. Grupę
kwiecień-maj-czerwiec
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26 MEMORIAŁ JOACHIMA HALUPCZOKA ZA NAMI
Ponad 300 kolarzy, setki przejechanych
kilometrów. Dwudniowe zawody kolarskie odbyły
się w dniach 5-6 czerwca 2021 r. w Niwkach oraz w okolicach Jeziora Turawskiego, na terenie
gmin Ozimek i Turawa. Kolarze z całej Polski
rywalizowali w ramach Pucharu Polski na szosie.
W jego trakcie odbywały się też eliminacje do
olimpiady młodzieży (kat. junior młodszy) oraz
Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS
(kat. młodzik i junior młodszy).
W pierwszym etapie wyścigu młodzicy,
juniorzy młodsi i juniorzy rywalizowali w jeździe
indywidualnej na czas na terenie Niwek, rodzinnej
miejscowości Joachima Halupczoka. Start i meta
w drugim etapie miał miejsce w Szczedrzyku, a
jedno okrążenie liczyło 30 km. Trasa wiodła wo-

kół Dużego Jeziora Turawskiego po drogach powiatowych.
Organizatorami wydarzenia byli KS LZS
w Warszawie, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w Opolu, Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Opolskiego, Urząd Gminy w Chrząstowicach,
Urząd Miasta i Gminy w Turawie, Urząd Gminy i
Miasta w Ozimku oraz Ludowy Klub Sportowy
Ziemia Opolska w Opolu.
Memoriał im. Joachima Halupczoka odbył
się po raz 26.
Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom
porządkowym, w szczególności Strażakom
z jednostek OSP, którzy dbali o bezpieczeństwo
i porządek podczas zawodów.

Anna Kurc

KONCERT NA CZTERY WALTORNIE

Wzorem lat poprzednich, 30 maja 2021 r.
roku, w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Chrząstowicach odbył się coroczny koncert muzyki poważnej. Tym razem dla mieszkańców gminy zagrał kwartet waltorniowy BSA
HORN QUARTET w składzie: Łukasz Ogaza,
Szymon Krupa, Franciszek Czech oraz Michał
Maleska.
Imprezy muzyczne z cyklu "Misz-Masz

kulturalnie spędzamy czas" koordynowane przez
Panią Iwonę Klimek z Dębskiej Kuźni już od
kilku lat wzbogacają ofertę wydarzeń kulturalnych
i propagują muzykę poważną. Wszystkie te
wydarzenia wspierane są finansowo przez gminę
Chrząstowice. W tym roku współorganizatorem
imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej
Kuźni, które zorganizowało również drugi
koncert, tym razem zespołu z kręgu muzyki„z krainy łagodności” czyli piosenki poetyckiej, a ten
odbył się w Dębskiej Kuźni przy okazji otwarcia
„Świetlicy pod lipami”.
Koncert kwartetu waltorniowego składał się
z dwóch części, w pierwszej usłyszeliśmy muzykę
wielkich mistrzów, która w murach kościelnych
zabrzmiała dostojnie i monumentalnie. W drugiej
części młodzi muzycy zaprezentowali utwory popularne, rozrywkowe w aranżacji na waltornie.
Można było usłyszeć między innymi piosenki
grupy The Beatles.
Liczymy na kolejne koncerty muzyki
poważnej w kolejnych edycjach wydarzenia oraz
na coraz większą rzeszę melomanów w naszej
gminie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

Z WIZYTĄ U CZESKICH PARTNERÓW
Delegacja z gminy Chrząstowice gościła w minioną niedzielę, 27 czerwca 2021
r. u naszych czeskich partnerów w gminie Zátor. W ramach wydarzenia pod nazwą
„Zatorskie lato“ (ZÁTORSKÉ LÉTO) odbył się bieg uliczny, w którym nasi przedstawiciele zajęli miejsca na podium w swoich kategoriach. Dodatkowo wyjazd był okazją
do wymiany praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi i prezentacją działalności NGO w Czechach. Nie obyło się bez zwiedzania ciekawych i urokliwych zakątków.
Wiele atrakcji czekało też na najmłodszych uczestników wycieczki: przejażdżki konne,
dmuchawce, gry i zabawy zręcznościowe w parku – to tylko niektóre
z przygotowanych przez Czechów niespodzianek. Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych
wykonanych przez przedszkolaków z Zátoru oraz Dańca w konkursie pod tytułem „Maszyny rolnicze“.
Wyjazd zorganizowany został w ramach realizacji projektu pod nazwą „Radość z rozwoju
współpracy na pograniczu czesko-polskim” finansowanego z Programu Interreg V-A Czechy – Polska,
który gmina Chrząstowice realizuje z czeską gminą Zátor.
Anna Kurc
kwiecień-maj-czerwiec
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WALCZYLI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
Impreza odbyła się dzięki sponsorom, którzy wspierają nasze działania oraz wspaniałym
rodzicom naszych dzieci, którzy potrafią zorganizować każde przedsięwzięcie. Nasza piłkarska
rodzina rozwija się, a każdy z osobna dodaje przysłowiową cegiełkę, która tworzy jeden zespół.

Niedziela, 30 maja br. na długo pozostanie
w pamięci piłkarzy Miro Deutsche Fuβballschule.
W obiekcie miejscowego klubu 1.FC ChronstauChrząstowice został zorganizowany kolejny
turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim. W imprezie uczestniczyło
31 drużyn złożonych z ponad 320 zawodników
reprezentujących 9 oddziałów Miro Deutsche
Fuβballschule z Leśnicy, Bogacicy, Walc, Długomiłowic, Jemielnicy, Krośnicy, Staniszcz Wielkich, Dobrodzienia oraz gospodarzy z Miro Deutsche Fußballschule Chronstau. Mecze rozegrane
zostały w kategoriach wiekowych: Skrzat, Żak,
Orlik oraz Młodzik. Podczas całego turnieju, trwającego ponad 7 godzin spotkania piłkarskie przyniosły wiele emocji, wspaniałych akcji oraz dużo
bramek. Wszystkie mecze były zacięte, można
było zauważyć, że każdy zawodnik pragnie zwycięstwa swojego zespołu. Nie zabrakło uśmiechu u
młodych piłkarzy, a atrakcją była nowa maskotka
niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich. Dopisała nam też pogoda, która wcześniej bywała dość
kapryśna. Warto zaznaczyć, że zawodnicy oprócz
rywalizacji sportowej, spędzali wolny czas z naszymi asystentami językowymi szlifując język
niemiecki poprzez gry i zabawy. W trakcie trwania turnieju uczestnicy mogli posilić się kanapkami oraz daniami z grilla. Na zakończenie rywalizacji drużyny zostały nagrodzone medalami i pucharami, a najlepsi zawodnicy statuetkami. Przy
wręczaniu medali nasza maskotka „Miro” rozdawała puchary oraz przybijała „piątki” z zawodnikami. Było uroczyście, w czym pomogła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice.

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie
finansowe: Wójtowi Gminy Chrząstowice – Panu
Florianowi Cieciorowi, Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat, Panu Heinrichowi
Nyolt, DFK Chronstau , BJDM Chronstau, 1.FC
Chronstau- Chrząstowice, Katering Wodnik, Football World Opole, Opolski Związek Piłki Nożnej,
HIPIXEL, oraz wspaniałym rodzicom młodych
zawodników z Chrząstowic, którzy upiekli pyszne
ciasta dla kibiców.

Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału
w przyszłorocznym turnieju o Puchar Przewodniczącego TSKN. Młodych fanów piłki nożnej
zachęcamy do zapisania się do szkółki Miro
Deutsche Fuβballschule Chronstau. Aktualnie
trwa nabór na nowy sezon piłkarskiej zabawy.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail:
chronstau@mirofussballschule.pl oraz pod tel.
669054892.
Marcin Buhl

kwiecień-maj-czerwiec
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SIATKÓWKA W GMINIE CHRZĄSTOWICE
boiskach
przy
ośrodku
szkoleniowo
–
wypoczynkowym w Suchym Borze. Członkowie
klubu mają w ten sposób możliwość poznania
młodszej siostry piłki siatkowej, która przebojem
wdarła się w szeregi dyscyplin olimpijskich.

W styczniu bieżącego roku w wyniku
działań miłośników piłki siatkowej powstał na
terenie gminy Chrząstowice Klub Siatkarski
Volley Chrząstowice. Podstawowym celem
powstania klubu było upowszechnianie kultury
fizycznej oraz zdrowego trybu życia, poprzez grę
w piłkę siatkową. Nasze działania skierowane
były przede wszystkim do mieszkańców gminy
Chrząstowice, jednak drzwi wejściowe na trening
otwarte były i są dla każdego uczestnika.

Co zrobiliśmy
Udało się utworzyć 4 sekcje piłki siatkowej
(dzieci, młodzież, panie, panowie), które łącznie
skupiają 67 członków klubu. W miesiącach
marzec – maj treningi prowadzone były raz
w tygodniu na hali sportowej w Chrząstowicach.
Zajęcia odbywały się pod nadzorem wolontariuszy mających doświadczenie w ligowych
rozgrywkach piłki siatkowej (1,2 liga) oraz
wykształcenie trenerskie. W kwietniu współorganizowaliśmy turniej o awans do 2 ligi kobiet
w piłce siatkowej, gdzie gościliśmy najlepsze
zespoły 3 ligi z województw: śląskiego,
dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Był to
swojego rodzaju test dla klubu co do możliwości
organizacyjnych w budowaniu swojej drużyny
ligowej. Wszyscy uczestnicy zawodów pozytywnie ocenili organizację turnieju. Czerwiec to
pierwszy miesiąc treningów siatkówki plażowej,
które prowadzone będą do końca sierpnia na

Plany

W planach klubu jest dalsze budowanie
dobrego klimatu dla piłki siatkowej wśród
mieszkańców gminy. Oprócz zajęć treningowych
dla naszych mieszkańców, chcemy zbudować
również kobiecy zespół ligowy, który będzie
rozgrywał mecze na poziomie drugiej i trzeciej
ligi. Stworzymy tym samym możliwość oglądania
na żywo meczów piłki siatkowej dla lokalnej
społeczności. Wierzymy, że nic bardziej nie integruje niż wspólne, rodzinne oglądanie rozgrywek
sportowych. Dodatkowo udział w rozgrywkach
ligowych da możliwość rozwoju i sprawdzenia się
w boju między innymi naszej młodzieży,
trenującej w zespole, a najmłodszych mieszkańców zachęci do treningów. W sierpniu zorganizujemy amatorski turniej plażowych czwórek,
skierowany przede wszystkim do miłośników
siatkówki w naszej gminie.

Zapraszamy na naszą facebookową
stronę, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje
o prowadzonych naborach do sekcji oraz
organizowanych przedsięwzięciach.
Mamy nadzieję, że spotkamy się
w sierpniu na rozgrywkach plażowych, a od
października na meczu ligowym siatkówki kobiet.
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ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLE W CHRZĄSTOWICACH

Od wielu lat nasze przedszkole kierując się
powiedzeniem „iż muzyka łagodzi obyczaje”,
realizuje innowację, a następnie projekt edukacyjny pn. „Aktywne słuchanie muzyki z elementami
Batti Strauss”. Dzięki tej metodzie możemy
wyłaniać grupę dzieci utalentowanych, z którymi
prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające
predyspozycje muzyczne, m.in. taniec, grę na
instrumentach, uczestnicząc i zajmując na
konkursach ogólnopolskich najwyższe lokaty.
W tym roku postanowiliśmy wykorzystać
możliwości wokalne naszych przedszkolaków,
gdyż Muzeum Polskiej Piosenki ogłosiło

ogólnopolski konkurs na mini-debiuty piosenki
przedszkolnej. Regulamin pozwalał na udział w III
kategoriach, a warunkiem udziału był autorski:
tekst, muzyka, ciekawe wykonanie lub teledysk do
autorskiej piosenki. Piosenkę pt. „Przedszkole na
102” do słów Heleny Staniszewskiej i muzyki
Magdaleny Czercowej wykonali: Hania, Monika
i Leon, natomiast do teledysku dołączyła Oliwka
oraz pozostałe dzieci, których imiona uwiecznione
zostały na okolicznościowym banerze. Natomiast
autorem teledysku jest „Lokalna TV” Jakuba
Mickiewicza. Niezależnie od wyniku już czujemy
się zwycięzcami, gdyż udział w tak prestiżowym
przedsięwzięciu jest dla naszych „skarbów” nie
lada wyzwaniem i nominacją. Dlatego też dziękuję
za ogromny wysiłek i gratuluję małym
„piosenkarzom” i „aktorom” występów, które już
niebawem ukażę się na naszym Facebooku.
Słowa uznania i podziękowania kieruję również do
pracowników przedszkola w Chrząstowicach, którzy merytorycznie, organizacyjnie i logistycznie
przyczynili się do zrealizowania przedsięwzięcia.
Helena Staniszewska, Justyna Klyk

BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach chętnie biorą udział w konkursach plastycznych.
W konkursie „Znam
i dbam o przyrodę Aglomeracji
Opolskiej” realizowanym w ramach
projektu pn.
„Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji
Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne –
etap II współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –
2020, przedszkole zostało wyróżnione, a Paulinka otrzymała nagrodę indywidualną. W konkursie pt. „Śmieci
segreguję, ziemię ratuję” organizowanym przez opolski
sanepid, dzieci biorące w nim udział zajęły III miejsce Marek oraz wyróżnienie - Leon.
Anna Imiełowska, Kamila Bul

NIECH DLA WSZYSTKICH DZIECI ZAWSZE SŁOŃCE ŚWIECI
Uśmiech dziecka największym skarbem, w Publicznym Przedszkolu
w Chrząstowicach o tym pamiętamy i dla dzieci wiele atrakcji mamy.
W Dniu Dziecka przedszkolaki bawiły się w ogrodzie przedszkolnym
i na ścieżce sensorycznej w lasku. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawom
ruchowym. Była to okazja do zaprezentowania przez dzieci swojej sprawności fizycznej. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały
wszystkie ćwiczenia docierając do mety gdzie czekały nagrody - medal dla
super przedszkolaka. Największą atrakcją okazały się dmuchańce
ustawione w naszym ogrodzie, a także puszczanie samodzielnie zrobionych „mega baniek”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie
twarzy i robienie tatuażu. Na zakończenie tak miłego dnia odbyła się mini
dyskoteka i słodki poczęstunek.
Anna Imiełowska, Kamila Bul
kwiecień-maj-czerwiec
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WAKACJE NA BOISKU W CHRZĄSTOWICACH
Na boisku w Chrząstowicach wiele się dzieje.
Głównie odbywają się tam treningi zorganizowanych
grup sportowych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem 1.FC
Chronstau-Chrząstowice, któremu obiekt został nieodpłatnie użyczony przez gminę Chrząstowice, udało się
ustalić czas, kiedy z boiska treningowego będą mogły
nieodpłatnie korzystać wszystkie chętne dzieci
i młodzież.
Szczegółowy harmonogram godzin otwarcia
boiska na dany tydzień (od poniedziałku do piątku
w miesiącach wakacyjnych), podajemy do publicznej
wiadomości (Facebook, plakat na boisku).

Opiekunem boiska w wyznaczonych terminach będzie
Pan Dawid Stasch.
Dzieci mogą swobodnie korzystać z boiska
treningowego lub uczestniczyć w zajęciach ruchowych
proponowanych przez opiekuna boiska. Organizatorem
zajęć jest Gmina Chrząstowice. Wstęp wolny!
Zapraszamy!
Podobne zajęcia odbywają się na boiskach
w Dańcu i w Dębiu. Terminy ustalane są na bieżąco,
dlatego też prosimy śledzić komunikaty na
www.chrzastowice.pl oraz gminnym facebooku.
Grażyna Fila

GRANIE I ŚPIEWANIE NA BOŻĄ CHWAŁĘ
3 czerwca br. , w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa w grocie przy Chrząstowickim Kościele odbył się
Wieczór Uwielbienia. Hasłem przewodnim uwielbienia były słowa:
"Bogu Dźwięki". Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 19:00
i przewodniczył mu administrator chrząstowickiej parafii ks. dr Tomasz Gajda. W czwartkowy wieczór wiernych, przyjaciół
i gości parafii w nastrój refleksji i zatrzymania wprowadził zespół
i chór parafialny z Chrząstowic - młodzi ludzie, którzy talentami, grą
i śpiewem chcą uwielbiać Boga i pomóc pieśnią w modlitwie tym,
którym być może często brakuje słów podczas spotkania z Jezusem.
Kulminacją wydarzenia była Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zdecydowanie propozycja księdza i młodych
muzyków poruszyła serca wiernych i stała się przestrzenią do spotkania z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejny muzyczno-modlitewny wieczór w grocie przy kościele
w Chrząstowicach, który odbędzie się 14 sierpnia. 2021 r.
Sabina Szczęsny

WIELKIE SERCA WOLONTARIUSZY
Działające
przy
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni Szkolne Koło
Caritas jest młodzieżową, kościelną organizacją charytatywną, powołaną przez dyrektora Caritas Diecezji
Opolskiej ks. Arnolda Drechslera, za zgodą dyrektora
szkoły w Dębskiej Kuźni Pani Krystyny Jakuczek.
Zrzesza uczniów z klas piątych, szóstych, siódmych
i ósmych. Do koła należą również uczniowie klas
młodszych, którzy pełnią funkcję sympatyka koła.
Opiekunowie pełnią funkcje organizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze, skupiając się na wychowaniu
młodzieży w duchu miłości bliźniego.
W roku szkolnym 2020/21 koło, pomimo wielu
utrudnień i braku możliwości realizowania stałych zadań, Koło nie zaprzestało działalności i podejmowało
szereg akcji w celu udzielenia odpowiedzi na ludzkie
cierpienie. Wolontariusze włączali się w różne akcje
charytatywne, bądź sami takie prowadzili. W ten
sposób kształtowali humanitarne postawy altruistyczne
skupione na gotowości niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi. Wyrabiali w sobie poczucie odpowiedzialności oraz bycia potrzebnym, co w obecnej sytuacji ma ogromne znaczenie. Wszystkie zadania realizowane były z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie
z wytycznymi GIS oraz Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych.
W drugim semestrze uczniowie młodszych
klas - sympatycy Koła, włączyli się w działalność koła,
biorąc udział w XXVI dziele pn. Jałmużna Wielkopostna. Ofiary złożone do papierowych skarbonek
wykorzystane zostały na zakup używanego busa dla
Dziennego Domu Pomocy Sancta Trinitas w Gorzowie

Śląskim do transportu seniorów. Zebrano 1449,54 zł. O
naszej akcji wspomniano w TVP 3 Opole, które u nas
gościło.
Wolontariusze przyłączyli się do diecezjalnej
akcji „ Wirusowi damy rade, gdy higieny przestrzegamy” i wzięli udział w zbiórce kosmetyków do łaźni dla
bezdomnych w Opolu. Dary te zostały przekazane do
Caritas w Opolu.
Opiekunowie nie zapomnieli o corocznej akcji
„Zdrapka
Wielkopostna”.
Hasło
tegorocznej
„Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe” Łk 14, 17
zachęcało do wsparcia rodzin w ciężkim okresie
pandemii.
Akcja „Wylosuj anioła” cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Polegała na zrobieniu własnoręcznie wykonanej kartki na której było zamieszczone
dobre słowo w formie wierszyka, krótkiego zdania
bądź zwrotu grzecznościowego oraz ilustracja postaci
z bajki. Kartki zostały wysłane do dzieci przebywających w szpitalu onkologicznym. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Wykonano i wysłano ponad
czterdzieści kartek.
Zebrane w zeszłym roku szkolnym pochodzące
z różnorodnych akcji pozwoliły na zaangażowanie się
naszego koła w długoletni misyjny projekt edukacyjny
prowadzony przez Ojców Franciszkanów z Góry Św.
Anny pod hasłem „Dać im nadzieję”. Naszą pomocą
finansową w wysokości 250 zł została objęta siedmioletnia dziewczynka w Burkina Faso.
Opiekunowie dziękują wspaniałej młodzieży
oraz towarzyszącym im rodzicom za wsparcie oraz
postawę godną naśladowania.
Agnieszka Rosół
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NASI JUBILACI
W II kwartale 2021 r. jubileusze 90-lecia
urodzin obchodzili Pani Luzie Golsch z Dańca
oraz Pan Paweł Kołodziej z Dębia.
Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz samych pogodnych
dni.

Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego dla
bezpieczeństwa uczestników zostały przełożone
na czas po pandemii – w początkach roku 2022
planujemy spotkanie dla par, które obchodziły
50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego w
2020 i 2021 roku.

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska

DZIAŁALNOŚĆ CHRZĄSTOWICKIEGO KLUBU SENIORA
Na jednych z zajęć tworzyli piękne kompozycje kwiatowe w szkle i prace plastyczne, co
sprawia, że spędzanie czasu wolnego w twórczy
sposób poprawia relacje i daje dużo satysfakcji.

W ramach funkcjonowania Klubu Seniora,
aktywni seniorzy z naszej gminy uczestniczą
w wielu zajęciach. Podczas aktywności ruchowej
seniorzy raz w tygodniu biorą udział w profesjonalnych ćwiczeniach prowadzonych przez instruktorki fitness. Dzięki tym ćwiczeniom seniorzy
poznają dobre praktyki aktywności sportowej,
wiedzą jak poruszać się, aby były ruchy były
skuteczne i poprawiały ogólną sprawność
ruchową. Seniorzy również w ramach zajęć korzystają z wyjazdów w terenie, aby spędzić czas na
świeżym powietrzu w otoczeniu natury.

W ramach zajęć edukacyjnych uczestnicy
nabywają wiedzę i rozwijają spostrzegawczość
oraz twórcze myślenie, usprawniają pamięć
i koncentrację. Na zajęciach zapoznali się z obszarami „Natura 2000”, zobaczyli i poznali tereny,
rośliny i owady zamieszkujące te obszary.

Tradycją zajęć stały się msze święte, które
odbywają się co środę o godz.7.55 w kościele
parafialnym w Chrząstowicach.

Seniorzy aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, wymieniając się doświadczeniami
w różnym zakresie i o różnej tematyce.
W ramach aktywności własnej poszerzają
wiedzę, umiejętności, które zdobywają na zajęciach, a także wspólnie planują nowe działania.
Zajęcia w Klubie Seniora są bezpłatne
i odbywają się od poniedziałku do piątku od 9.0011.00. Realizowane są z projektu prowadzonego
przez TSKN.
Chętnych seniorów zapraszam do udziału
w zajęciach. Informacja pod nr. tel. 606 7219 531
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PANI ELFRYDA DŁUGOSZ WYRÓŻNIONA
Pani Elfryda Długosz otrzymała wyróżnienie za udział w senioralnym wojewódzkim konkursie
literackim pt. „ XX wiek w moich wspomnieniach”, za wiersz „ Moja wieś”. Z tej okazji uczestnicy Klubu
Seniora z Chrząstowic wybrali się na wycieczkę do Mosznej, gdzie zwiedzili piękny zamkowy park.
Poniżej prezentujemy wiersz naszej chrząstowickiej poetki:
MOJA WIEŚ
Dla mnie moja wioska to miejsce najważniejsze.
Chociaż nie zawsze w nim wszystko piękne, Ale będzie piękniejsze.
Odnowimy domy, naprawimy dziurawe ulice, postawimy nowe tablice.
A każda nazwa ulicy inaczej w uszach brzmi.
Kiedyś się we wsi nikt nie pogubił, dawne nazwy lubił.
Dworcowa zawsze na dworzec prowadziła,
Ludzi idących na pociąg łączyła,
Nią wyjeżdżali i nią wracali z pracy i szkoły, a nawet z oddali.
Autobus kursował, bo aut było mało,
Do huty na tartak pociągiem się jechało.
A tłok był w przedziałach niemały,
Nawet babcie stać musiały.
Ale te czasy poszły do lamusa,
Teraz do pracy prawie każdy swoim autem wyrusza,
Nikt nie dba nawet o nasze zdrowie,
Bo każdy pojazd ma wydech i truje.
Ale kto się tym przejmuje.
Jest wygoda.
Za to mało świeżego powietrza i ruchu,
Chociaż śniadanie dawno w brzuchu,
Żeby przynajmniej rowerów używali,
To by do celu też dojechali.
Jak się nie zabierzemy do innego życia,
Ruchu, diety i wody do picia,
To i rehabilitacja nam dużo nie pomoże,
Oświeć nas o Boże!
Tu się urodziłam i stąd chcę odejść z tego świata,
Panie, I to mam w planie.
Elfryda Długosz

Barbara Szczęsny

ZŁÓŻ WNIOSEK I „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Karina
Dinozaurów” we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs
Grantow „Działaj Lokalnie 2021”
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy
pomysł na projekt, aktywizujący lokalną społeczność,
inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego,
a działających na terenie gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i
Zębowice.
W ramach konkursu przyznane zostaną granty
w kwocie max. 3 000,00 zł. na realizację projektów,
które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działa-

nia, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do
określonej grupy odbiorców,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców
i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały
zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.
- będą realizowane między 1 września – 31 grudnia
2021 r.
Wnioski należy składać poprzez generator
wniosków
dostępny
na
stronie
http://
system.dzialajlokalnie.pl w dniach 30.06.2021 r. –
30.07.2021 r.
Pula przeznaczona na granty w tegorocznym
naborze wynosi: 16 000,00 zł.
Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie
www.krainadinozaurow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Konsultacje indywidualne: w godz. 15:00 -18:00
w każdy poniedziałek w trakcie trwania naboru.
Kontakt z koordynatorem: Kar ina Mr ozek, tel. +48
77 465 12 13, e-mail: krainadino@onet.eu

kwiecień-maj-czerwiec
- 23 -

LGD Kraina Dinozaurów

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

SUKCESY NASZYCH MIESZKAŃCÓW
Niezmiernie cieszą nas sukcesy naszych
mieszkańców i z radością o nich informujemy.
Kuba Pawlak wraz z drużyną Odry Opole, po
świetnym sezonie w rozgrywkach, wywalczył awans
do Centralnej Ligi Juniorów (CLJ) pokonując Stilon
Gorzów 0-4 oraz na własnym boisku 3-0.
Dawid Bac, Mateusz Lesniak i Kacper Lubiewski znaleźli się wśród wyróżnionych tytułem
„Opolskiego Orła” – nagrody przyznawanej przez
Prezydenta Miasta Opola laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, przeglądów i turniejów wiedzy,
artystycznych oraz zawodów sportowych w randze
mistrzostw.

Michał Talaga wywalczył tytuł Mistrza Polski
w Karate Stylowym Shotokan w kategorii kata indywidualnym 14-15 lat. Do tego tytułu dorzucił jeszcze
brąz w kumite indywidualnym 14-15 lat. Razem
z kolegami z drużyny Michał wywalczył dwa brązowe
medale w konkurencjach drużynowych.
Serdecznie gratulujemy! Życzymy Wam
wszystkiego,
co
najlepsze,
rozwoju
pasji
i kolejnych sukcesów!
Zachęcamy do dzielenia się swoimi pasjami,
sukcesami – zdjęcia i informacje prosimy przesyłać na
e-mail: ug@chrzastowice.pl. Chętnie opublikujemy
informację
na
gminnym
facebooku
oraz
w „Informatorze Gminy Chrząstowice”.
Anna Kurc

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W SUCHYM BORZE
Za nami kolejny trudny rok szkolny.
Ograniczenia jakie niosła ze sobą pandemia covid-19
sprawiły, że musiałyśmy zrezygnować z wielu imprez,
uroczystości, wyjazdów i wycieczek. Najtrudniejszy
był dla nas brak możliwości zapraszania rodziców do
współuczestniczenia w działaniach na terenie placówki. Rodzice naszych wychowanków bardzo chętnie
angażują się w życie grupy, pomagają przy organizacji
imprez, dzielą się swoimi pomysłami na uatrakcyjnienie uroczystości oraz sponsorują atrakcje dla dzieci.

Chcąc zapewnić dzieciom choć namiastkę
normalności, skupiłyśmy się w tym roku
szkolnym na promowaniu naszych wychowanków w
różnego rodzaju konkursach. Wielu z nich prezentuje
uzdolnienia plastyczne, dlatego dominujący był udział
właśnie w konkursach tego typu. I tak przedszkolaki
z Suchego Boru odniosły następujące sukcesy:
1. Zajęcie I miejsca w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym: „Przyroda wokół mnie”. Nagrodzony
został Olaf Kochańczyk, wyróżnieni: Leon Marczak,
Karolina Lisiecka i Lilianna Ozimek.
2. Otrzymanie wyróżnienia w międzyprzedszkolnym
konkursie plastycznym: „Kim zostanę
w przyszłości? – mój wymarzony zawód”. Nagrodzone zostały: Lilianna Ozimek i Nina Płoucha.
3. Udział w ogólnopolskim konkursie logopedyczno –
plastycznym „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. Wykonywanie przez dzieci z pomocą nauczyciela planszy logopedycznej do ćwiczeń oddechowych.
4. Udział w konkursach plastycznych: ekologicznym

i wielkanocnym organizowanych przez Centrum
Handlowe „Turawa Park” – praca zbiorowa.
5. Udział w ogólnopolskim konkursie piosenki „Mini
Debiuty” Opole 2021 r. z autorską piosenką nauczycielki Lilianny Wicher pt. „Marzenie”. Piosenka ta
swoim tekstem nawiązuje do najważniejszych wartości
życiowych jak szacunek, dobroć, uczciwość i miłość.

Serdecznie dziękujemy strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Suchym Borze za uatrakcyjnienie
Dnia Dziecka i zorganizowanie pokazu udzielania
pierwszej pomocy. Dzieci mogły również wcielić się w
rolę małego strażaka, a możliwość lania wody z prawdziwego węża strażackiego była dla wielu nie lada
przeżyciem.
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NIETYPOWO I BAJKOWO
NA ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

„Nieważne jak się zaczyna, ale jak się
kończy”- przedszkole w Chrząstowicach skorzystało
z poluzowania obostrzeń pandemicznych i postanowiło się przenieść w świat bajkowej scenerii i atmosfery
pięknego ogrodu bajek w Dębskiej Kuźni, by podziękować dzieciom i ich rodzicom za wspólny tak bardzo

trudny rok. Na tę okazję wspólnie z rodzicami przygotowaliśmy wiele atrakcji. Była część artystyczna przedstawienie przez rodziców nowej wersji bajki „Jaś
i Małgosia”. Rodzice, oprócz ról autorskich przygotowali również stosowne kostiumy. Zwieńczeniem pozytywnie zakończonej bajki i losów dzieci, było m.in.
wspólne malowanie ogromnych rozmiarów przestrzennego domu dla Jasia i Małgosi. W międzyczasie
rodzice zajęli się przygotowaniem rekwizytów oraz
tańców integracyjnych z elementami Batti Strauss,
w rytmie Passo Doble. Nie zabrakło również części
kulinarnej, a także biesiadnej. I tym razem rodzice
spisali się znakomicie, gdyż mogliśmy się raczyć ciastem, napojami i pieczonymi na rożnie kiełbaskami.
Wszystkim smakowały lody z Gustorii, sporządzone
według preferowanych przez nasze przedszkole zasad
zdrowego stylu życia. Po miłym aktorsko-kulinarnym
spotkaniu, nadszedł czas powrotu napełniony
wrażeniami i wspomnieniami.
Helena Staniszewska, Anna Imiełowska

CO NAM NIE SZKODZI?
Der Grundt das sich die Welt im Chaos befindet ist, weil Dinge geliebt und Menschen benutzt werden
Powodem, dla którego świat jest w chaosie, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie są używani
Dalajlama
Zastanawiam się, co mi nie szkodzi, co nie szkodzi moim bliźnim, znanym i nieznanym, statystycznym obywatelom naszej ziemi.
To już drugi rok pandemii, do której się prawie przyzwyczailiśmy, bo skierowano przeciwko nam
najstraszniejszą broń, którą jest strach. Stan ten wywołuje w człowieku poczucie nicości. Chcę dzisiaj nas podnieść
i zacząć od początku. Naszym celem jest wolność, a trwamy w niewoli duchowej, fizycznej, intelektualnej i materiałowej. Aby te zawikłane sprawy i tematy, które stały się naszym chlebem powszednim, przesunąć na daleki plan,
zajmijmy się na początku lata tym, co nam nie szkodzi. Zachęcam naszych czytelników do intensywnego ruchu,
zaczynając od uczciwej pracy poprzez różnego rodzaju sporty, podziwianie bogactw i cudów natury, które nic nie
wiedzą o epidemii. Matka natura wyciąga ku nam swoje życzliwe ramiona poprzez śpiew ptaków, świat kwiatów
i wolność istot żyjących w lasach, na polach i w wodzie.
Nie powtarzaj sensacji, niesprawdzonych informacji, które rozsiewają niepokój wkoło. Mów tylko te słowa,
które rozumiesz. Bądź wdzięczny tym, którzy żyli przed tobą i dbali o ciebie, kiedy tego potrzebowałeś. Śladem naszych przodków budowaliśmy domy, a dla dzieci były tworzone grupy zainteresowań, kluby sportowe, dbaliśmy
o edukację swoich pociech oraz własną, bo świat się zmienia, przy tym ogromnym wysiłku, przy niesprzyjających
rządach nie daliśmy się zastraszyć.
Strzegliśmy swojego wnętrza oraz tożsamości. To wcale nie jest proste, ale ciekawe i może obronić prawdę,
która jeszcze nie znalazła właściwego miejsca. Żyjemy w społeczeństwie różnorodnym na ziemi przez wieki
szarpanej, twardzi i niepokonani. A daliśmy sobie zamknąć usta, serca i umysły przez nowoczesną propagandę,
wszyscy w różnym stopniu. Szkodzi nam taki status, gdzie głos ma informacja z telewizji, telefonu, przepowiadacz
przyszłości, resort zdrowia, który nie leczy.
Włącz umysł, aby rozpoznać, że nie szkodzi nam sport, praca, rozmowa z Bogiem, bezinteresowna pomoc
bliźnim, bądź sobą, by nie zabić dobra, które tkwi w każdym człowieku.
Z szuflady wyjęłam fotografię klubu LZS Dębska Kuźnia z roku
1995 wykonaną na boisku w Zawadzie. Chłopcy wtedy wszyscy
przejęci jedną sprawą – aby wygrać mecz. Stoją od lewej: Karol
Harthof, kolega z Opola, Rafał Cebula, Marek Bul, Andrzej Czech,
Krzysztof Bartecki, Mariusz Mateja. Klęczą od lewej: Marek Majnusz,
Andrzej Brzezina, Dariusz Schmiga, Jerzy Kwieciński, Józef Majnusz,
Michał Bochański. To im obiecywano przez lata boisko z prawdziwego
zdarzenia. Nie udało się, ale młodzież nie przestała kochać piłki, która
budowała dobre relacje wśród amatorów-sportowców i po dzień dzisiejszy ta dyscyplina sportu jest popularna i rozwija się mocno dzięki
prywatnym sponsorom. Wspierajmy wszyscy, bez wyjątku dobre
inicjatywy i pomysły, aby międzyludzkie stosunki w każdej lokalnej
społeczności uzdrawiać powoli, nie szkodzić, żyć w zgodzie, gdyż każda inna postawa rodzi niepokój i składania do
wyzysku. To nam nie zaszkodzi. Pozdrawiam na początek lata.
Maria Kwiecińska
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ROWEREM PO GMINIE CHRZĄSTOWICE

5 czerwca 2021 r. koło BJDM Chronstau zorganizowało rajd rowerowy po gminie Chrząstowice. Rajd
miał na celu pokazanie osobom młodym uroki naszej
gminy, miejsca bardziej lub mniej znane, a także zachę-

cić inne koła BJDM do pokazania swojej okolicy
młodzieży. Jeżdżąc na rowerach zwiedziliśmy m.in.
takie miejsca jak Kamionki w Falmirowicach, Aleja
dębowa w Dębiu, Park Beiera w Dębskiej Kuźni.
Będąc przejazdem w Dębskiej Kuźni nie mogliśmy nie
zrobić sobie przerwy na lody w Gustorii. Przy okazji
przypomnieliśmy sobie dzieciństwo zwiedzając „Ogród
Bajek”. Cały nasz rajd zakończyliśmy wspólnym piknikiem.
Nasze koło BJDM planuje w najbliższym czasie
zorganizować podobną akcję. Serdecznie zapraszamy
wszystkie chętne osoby w wieku 14-35 lat do zapisania
się do naszej grupy. Zapraszamy do odwiedzania
naszego fanpage na facebooku: www.facebook.com/
BJDM-Chronstau-Chrząstowice.
Marcin Niesłony

O STAROŚCI W SUCHYM BORZE

Czasem są w jednym miejscu od zawsze, od dziesiątek
lat przemierzają tę samą ulicę, zakręcają ten sam kran,
od młodości wieszają klucz na tym samym haczyku.
Patrzą, jak rosną sadzone przez ich dziadków drzewa.
Czasem zaś życie pozostawili gdzie indziej, w swej
pierwszej ojczyźnie, wśród ludzi, których nazwiska, po
pół wieku recytują bez najmniejszego kłopotu. Dla tych
dom jest tam. Ale po trudach drogi i adaptacji udaje im
się nowe siedlisko oswoić. Mają już dwie ojczyzny.
Starzy ludzie w swych domach. Bywa, że są na nie skazani, odgrodzeni od świata schodami, progami, drzwiami z zacinającym się zamkiem. Ale bywa też, że świadomie ograniczają się do swoich czterech ścian. Świat
zewnętrzny kończy się na ławce przed domem, koniecznej wizycie w sklepie.
I starzy, najbardziej akceptowalni przez współczesny
świat, starający się jakoś dotrzymać kroku młodości,
lansowanej przez kulturę, niedający się całkiem zmarginalizować, pełni niezgody na to, aby ludzi starych przesuwać na boczny tor, pozbawiać kreatywności i uczestnictwa w życiu społecznym.
Jesteśmy różni. Czas różnie nas nadgryza. Podobnie
jak umiera się różnie, tak i starzeje się w wielkiej mierze tak, jak na to pozwala stan organizmu. Ale wszyscy,
ze swoimi przyzwyczajeniami, przywiązaniem do określonych zachowań, zwyczajów, rytuałów, chociaż obecni, to jednak poza nurtem tak dynamicznie zmieniającego się świata.
Czy możliwy jest inny scenariusz?
Oczywiście, że tak. Budowanie przyjaznej przestrzeni
dla starzenia się, dla procesu, który przecież dotyczy
nas wszystkich, to jednak zadanie dla rządów i społeczeństw na lata!
Ale starość to jest zjawisko, które ma przede wszystkim
wymiar lokalny, ma lokalną twarz.
Jak żyjemy we wsi, która ma jeden sklep i świetlicę
wiejską? Jak chcemy żyć? Jak ma wyglądać nasz wymarzony dzień, krajobraz, wspólna wiejska codzienność?
Instytucjonalnie nikt nie odpowiada na takie pytania,
więc wykorzystując to co mamy, startując z tego miejsca gdzie się znajdujemy, robimy tyle, ile się da.
-Codziennie proponujemy spacer z kijkami po okolicznych lasach – maszeruje kilka, niekiedy kilkanaście
osób,
-Przez dwa lata prowadzone były darmowe, profesjonalne zajęcia florystyczne – połowa uczestniczek było
przyjezdnych,

-Kilkakrotne kursy komputerowe – nieliczni i powtarzający się uczestnicy,
- Szkolenia z obsługi telefonów i smartfonów – jak wyżej,
- Przyjazdowe seanse filmowe kina MEDUZA – nikłe
zainteresowanie,
- Kulinarne tematyczne degustacje wyrobów własnych
– przychodziły tylko autorki,
- Lekcje tańca dla singli – zaprzyjaźnieni,
- Okolicznościowe, częste spotkania integracyjne dla
seniorów wsi – „sami swoi”,
- Rajdy rowerowe – małe zainteresowanie, chociaż
wszyscy jeździmy na kole,
- Spływy kajakowe – obawy rozumiemy, chociaż są ”na
wyrost’,
- Comiesięczne wykłady ludzi nauki i kultury w ramach
AKADEMII 50+ - zawstydzająco niska frekwencja,
- Wycieczki autokarowe organizowane własnym sumptem i po kosztach – kilku suchoborzan w 50-cio osobowym autokarze.
Doceniamy – i potwierdzamy to swoim uczestnictwem
w imprezach – każdą aktywność innych środowisk we
wsi. Ale przykro nam, kiedy realna wspólnota wiejska,
jaką jest wspólnota ludzi wierzących, szybkim krokiem,
ze spuszczonymi głowami mija nasz charytatywny
jarmark bożenarodzeniowy, przygotowany nakładem
czasu, pracy i kosztów. Kiedy po kilkadziesiąt słodkich
paczek dla seniorów, sporządzonych przez wyłoniony
z naszego grona parafialny zespół CARITAS, nikt się
do kościoła nie zgłasza. Od kilku lat uczestniczymy
przecież
w
dorocznej
akcji
CARITAS-u:
TAK.POMAGAM. Robimy przestrzenne dożynkowe
dekoracje na parafialne dożynki.
Lubimy ludzi, naszą wieś, mamy radość z działania,
rozwijamy swoje zainteresowania i unikamy przez te
aktywności samotności – komponenta starości – ale
zniechęca nas i zasmuca brak rezonansu społecznego.
Każdy, kto robił cokolwiek dla dobra wspólnego wie,
że nie praca dla społeczności, lecz tylko praca ze
społecznością może zmieniać nasz mały świat na
lepsze. A nie mamy poczucia, że społeczność nas
potrzebuje i nam sprzyja.
Mahatma Gandhi mawiał: „Nie chodź tam, gdzie cię
nie chcą, ale tam gdzie cię chcą, leć na skrzydłach”.
Tylko my nie wiemy czy nas chcą i czy lecieć.
Ewa Tomaszczyk
KLUB 50+ w Suchym Borze
P.S. Serdeczności dla wszystkich Seniorów Gminy
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ŚWIETLICA POD LIPAMI WYREMONTOWANA I OTWARTA
Uczestnicy wydarzenia mogli także podziwiać
pierwszy etap prac malarskich przy muralu obok
powstającego placu rekreacyjnego pod nazwą
„Zagroda Dinusia”.

Świetlica pod lipami w Dębskiej Kuźni
oficjalnie otwarta. Symboliczną wstęgę przecięli:
Florian Ciecior, wójt gminy Chrząstowice oraz
Mirosław Żurek, sołtys Dębskiej Kuźni. Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym
w powstanie tego miejsca, a następnie rozpoczęła
się artystyczna część tego wydarzenia. Zaprezentowały się dzieci uczestniczące w sobotnich
kursach artystyczno-językowych (Samstagkurs)
prowadzonych przez Irenę Łysy-Cichon oraz duet
kuzynek z Dębskiej Kuźni – Maria Mika i Anna
Smolczyk, które w dwugłosie zaśpiewały mniej
i bardziej znane ludowe piosenki.

Na zakończenie uroczystości wystąpił
zespół „Kuchnia Małgorzaty”, który przeniósł nas
w krainę łagodności, poezji śpiewanej – piękne
teksty, kojąca muzyka wszystko to złożyło się na
występ, który przypadł do gustu zebranym
w świetlicy mieszkańcom Dębskiej Kuźni i gościom. Koncert odbył się w ramach zadania pod
tytułem „Misz masz – kulturalnie spędzamy czas”
realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Dębskiej Kuźni przy wsparciu z budżetu gminy
Chrząstowice.

Zebrani w wyremontowanej świetlicy
goście mogli obejrzeć wystawę dotyczącą historii
tego miejsca. Zdjęcia zebrała i przygotowała
Maria Kwiecińska. Dodatkowe atrakcje w postaci
zwiedzania remizy OSP Dębska Kuźnia oraz wyposażenia wozu strażackiego czekały na dzieci.

Otwarcie
świetlicy
miało
miejsce
w niedzielne popołudnie, 4 lipca 2021 r. Film
z wydarzenia jest na kanale Chrząstowice TV na
YouTube.

Anna Kurc
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SURWIWAL W SUCHYM BORZE
deszcz. Byliśmy pod wrażeniem determinacji przy
rozpalaniu ognia, gdyż pomimo niesprzyjających
warunków, sznurek udało się przepalić 4 drużynom! Miło było obserwować dzieciaki, którym
nauka rozpalania ognia dała tyle frajdy.

29 maja 2021 r. w Suchym Borze odbyły się
warsztaty rozpalania ognia dla dzieci i młodzieży
z Suchego Boru i okolic. Były to pierwsze zajęcia
z cyklu warsztatów surwiwalowych realizowanych w ramach zadania pn: „Wyjść z izolacji!
Kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy Chrząstowice” przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy
Bór i współfinansowanych z budżetu Gminy
Chrząstowice. W majowych warsztatach, prowadzonych przez Mirosława Gerc z Polskiej Szkoły
Surwiwalu, wzięło udział 25 dzieci.

Kolejne warsztaty surwiwalowe odbędą się
w lipcu i wrześniu. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy i zachęcamy do śledzenia Facebooka
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Uczestnicy najpierw wybrali się do lasu,
aby każdy mógł dowiedzieć jak znaleźć i pozyskać najlepszy opał i rozpałki. Przy okazji każdy
mógł nazbierać sobie materiałów na ognisko.
Później w ruch poszły krzesiwa, część dzieci
w tym czasie przygotowywała sobie ciasto na podpłomyki.
Pod koniec odbył się konkurs na rozpalanie
ognia (przepalanie sznurka), w którym wzięło
udział 5 drużyn - wygrali chłopcy, którzy mieli już
wcześniej styczność z surwiwalem.
Drugie miejsce zdobyła dziewczyna, która
postanowiła być sama w drużynie. Uczestnicy nie
mieli łatwo, gdyż z nieba co jakiś czas padał
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