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JUBILEUSZ NASZEJ ORKIESTRY
udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów, realizując projekt pod nazwą „Gminne warsztaty muzyczne
dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Chrząstowice".
Dodatkowe instrumenty pozyskano też z Niemiec.
Koncert inauguracyjny Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Chrząstowice" odbył się 19 czerwca 2011 roku
podczas uroczystych obchodów Dni Gminy
Chrząstowice.

Grają marsze, walce, polki. Można ich usłyszeć
zarówno w kościele, jak i na festynie czy innej
imprezie plenerowej. Prezentują się na przeglądach
i muzycznych konkursach. Zawsze z nutami
i instrumentami, zwarci i gotowi, by swoim graniem
uświetnić każdą uroczystość. Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Chrząstowice gra już 10 lat. Sporo się
w tym czasie zmieniło – część muzyków założyła własne rodziny, z uczniów podstawówki czy szkół średnich zrobiła się spora grupa studentów, część osób zrezygnowała z różnych powodów z gry w zespole, doszli
nowi ludzie. Pozostała pasja i zamiłowanie do muzyki.
Niezmiennie od początku istnienia orkiestry dyryguje
nią Jacek Zganiacz.
W ciągu dziesięciolecia udało się zrealizować
kilka projektów i wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Były to między innymi: warsztaty
w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie, dwukrotne
reprezentowanie województwa opolskiego podczas
święta województwa w Nadrenii-Palatynacie, koncerty
w partnerskiej gminie Glashütte i innych miejscowościach w Niemczech, koncerty charytatywne, Przegląd
„Na ludową nutę”, Przegląd Orkiestr Mniejszości
Niemieckiej, projekt pn. „Jest w orkiestrach dętych
jakaś siła – wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Chrząstowice oraz pozyskanie ponad 90 tysięcy
złotych w ramach zadania „Z muzyką na Ty – wspólnie
odkrywamy
świat
dźwięków”
realizowanego
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przygoda z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy
Chrząstowice zaczęła się jeszcze w 2009 r. Inicjatorem
jej powstania było koło DFK Chrząstowice oraz Urząd
Gminy Chrząstowice. Środki na założenie zespołu

Dziś orkiestra liczy ponad 30 młodych
muzyków, których swoim doświadczeniem wspierają
panowie Herbert Mocza i Zygmunt Kurek. Pod batutą
swojego dyrygenta ćwiczą co tydzień podczas zajęć
indywidualnych, jak i na wspólnych próbach.

Świętowanie swoich dziesiątych urodzin,
9 lipca 2021 r., orkiestra rozpoczęła mszą świętą
w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w Chrząstowicach.
Ks. Tomasz Gajda w kazaniu mówił o pięknie, miłości
i wytrwałości w realizowaniu muzycznej pasji. Następnie odbył się koncert na placu przy kościele, a potem
wspólne biesiadowanie w klubie samorządowym. Były
podziękowania, gratulacje, nie zabrakło wspomnień
i prezentów.
Dyrygentowi oraz członkom Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice składamy
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji pięknego jubileuszu: dobrej współpracy, dalszego rozwoju,
wielu sukcesów, a przede wszystkich radości ze
wspólnego muzykowania!
Anna Kurc
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KOLEJNE ZADANIA ZREALIZOWANE

W gminie Chrząstowice zakończone zostały
kolejne
projekty
realizowane
w
ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W tym roku
wykonaliśmy następujące przedsięwzięcia:
Doposażenie altany i placu zabaw przy klubie
samorządowym w Chrząstowicach.

Zakup projektora multimedialnego i wymiana
oświetlenia w klubie wiejskim w Dańcu.
Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł, udało
się zakupić niezbędne materiały do wymiany oświetlenia, a montaż nowych opraw LED znacznie podniósł
standard wnętrza klubu. Zakupiony został również projektor multimedialny, który w przyszłości umożliwi
organizację dodatkowych warsztatów i spotkań tematycznych.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona
została na zakup stołu i ławek do altany oraz ławek
i kosza do segregacji odpadów na plac zabaw. Nowe
wyposażenie doskonale spełnia swoją rolę. Mieszkańcy
gminy oraz turyści korzystający z tras rowerowych
chętnie odpoczywają w altanie, natomiast rodzice przychodzący na plac zabaw ze sowimi pociechami cieszą
się z nowych, znacznie wygodniejszych ławek z oparciem. Nowy kosz na śmieci umożliwia tak ważną dla
nas wszystkich segregację odpadów w przestrzeni
publicznej.
Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej
w Dąbrowicach.
Środki z funduszu sołeckiego oraz dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego, w wysokości 5.000,00 zł, umożliwiły poprawę atrakcyjności, użyteczności, a przede
wszystkim bezpieczeństwa terenu przy świetlicy
wiejskiej. Prace obejmowały między innymi: skucie
istniejącego betonu, wykonanie podbudowy, ułożenie
kostki brukowej oraz wykonanie odprowadzenia wody
z rynien. Łączny koszt zadania wyniósł 23.105,55 zł.

`Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt
prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obejmuje lata 2020-2022 i przewiduje
kwotę 5.000 złotych dla każdego sołectwa w regionie
na realizację własnych projektów. Każde sołectwo
może wziąć udział w programie tylko raz.
W 2020 roku zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej realizowały sołectwa: Dębie,
Falmirowice i Suchy Bór. Były to:
- Przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie
kostki brukowej na placu przy boisku sportowym
w miejscowości Dębie,
- Zakup materiałów do remontu i elementów wyposażenia toalet w klubie wiejskim w Falmirowicach,
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchym
Borze.
W przyszłym roku projekty w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej składać mogą sołectwa
Dębska Kuźnia, Lędziny i Niwki.
7 września 2021 r. sołtysi Dańca, Dąbrowic
i Chrząstowic odebrali z rąk Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Opolskiego Rafała Bartka
pamiątkowe tabliczki. Spotkanie odbyło się w klubie
samorządowym w Chrząstowicach.
Karol Jakuczek

lipiec-sierpień-wrzesień
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Przebudowa drogi
w Suchym Borze

gminnej

ul.

Wrzosowej

część okien i drzwi, obecnie budynek jest ocieplany,
a następnie zostanie nadana budynkowi nowa kolorystyka. Koszt całkowity inwestycji to ponad 300 tys. zł
i jest w całości finansowany z budżetu Gminy Chrząstowice. Termin realizacji zadania to grudzień 2021 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dębie
W trakcie realizacji jest także zadanie związane
z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębie.
Planowany termin realizacji zadania to listopad 2021 r.
Inwestycja o wartości ponad 2,2 mln zł jest dofinansowana w kwocie 1,95 mln zł w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W trakcie realizacji jest zadanie związane z przebudową drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym Borze.
W ramach zadania jest przebudowywana droga na
odcinku 245 m wraz z budową ścieżki pieszorowerowej. Inwestycja o wartości ponad 320 tys. zł
jest dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Termin realizacji to listopad 2021 r.
Ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej budynku Publicznego Przedszkola,
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaplecza
sportowego w Chrząstowicach
W sierpniu została podpisana umowa na realizację w/w
zadania z firmą OPOL-SKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Opola. W ramach zadania została wymieniona
lipiec-sierpień-wrzesień
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach
Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej
w Chrząstowicach” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego
PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest modernizacja drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach wraz z budową ścieżki pieszorowerowej.
Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych
z rozbudową drogi na odcinku ok. 607 m.
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.
Zakończenie inwestycji planuje się w I połowie 2023 roku.
Opracowała: Małgorzata Jagos – podinspektor ds. inwestycji

INWESTYCJE DROGOWE
od drogi krajowej 46 na styku miejscowości Chrząstowice i Dębska Kuźnia. W ramach przebudowy
wyremontowano drogę na łącznym odcinku 300 m².
Zakres zadania objął m .in. wykonanie warstwy
wyrównującej tłuczniem, wykonanie nowej warstwy
z kruszywa łamanego oraz nawierzchni drogi z asfaltu
na całym wyżej wymienionym odcinku. Koszt
przebudowy drogi wyniósł 32 902,98 zł brutto.

Ulica Dzierżonia w Dańcu.
W sierpniu br. zakończono inwestycje związane
z remontem drogi gminnej ul. Dzierżonia w Dańcu.
Zakres przeprowadzonych robót obejmował wykonanie
warstwy wyrównującej tłuczniem, nowej warstwy
z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu
asfaltowego o łącznej powierzchni 600 m². Koszty
przebudowy drogi wyniosły 42 868,85 zł brutto.
Zakończono również przebudowę ulicy bocznej

Inwestycja przy DK 46.
Obie inwestycje zostały w całości sfinansowane
z budżetu Gminy Chrząstowice.
Anna Wojdyła

lipiec-sierpień-wrzesień
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PROJEKT LIFE AQP

Gmina Chrząstowice przystąpiła do
Projekt LIFE AQP pn. „ Wdrażanie Systemu
Zarządzania Jakością Powietrza w Samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego
na terenie Województwa Opolskiego od
października 2020 do września 2022.
Projekt LIFE AQP koordynowany przez
Województwo Opolskie angażuje łącznie 43
współbeneficjentów (w tym Gminę Chrząstowice)
oraz 8 partnerów. Jego wartość to ok. 13 mln zł),
z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE
wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie
z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.
Głównym celem projektu jest zwiększenie
zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich
poziomach w związku z działaniami naprawczymi
określonymi w Programie Ochrony Powietrza
(POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu
zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów
lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych
wspierających działania w zakresie POP.
Szczegółowe cele projektu obejmują:
1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do
współpracy zaangażowanych partnerów.
2. Zwiększenie
wydajności,
skuteczności
i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości
powietrza poprzez integrację i rozszerzenie
istniejącego systemu monitorowania jakości
powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane
niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie
w wielu miejscach.
4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu
informacji o środowisku w województwie
opolskim.
5. Zwiększenie zaangażowania organizacji
publicznych,
pozarządowych
i
lokalnych

w realizację zadań naprawczych wynikających
z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych
i edukacyjnych.
Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP
i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań
wymaganych przez POP.
W
ramach
realizowanego
Projektu
w Urzędzie Gminy Chrząstowice, jak również we
wszystkich gminach biorących udział w tym
przedsięwzięciu, pracują Gminni Koordynatorzy
Programu Ochrony Powietrza (POP), którzy
zostaną skierowani na specjalnie przygotowane
przez Politechnikę Opolską studia podyplomowe.
Pogłębią tam wiedzę m.in. nt. emisji zanieczyszczeń, inwentaryzacji budynków, sposobów
zmiany ogrzewania i sposobów modernizacji dla
osiągnięcia bardziej ekonomicznego ogrzewania.
Mając taką wiedzę będą mogli skutecznie
doradzać mieszańcom m.in. w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nieekologicznych systemów ogrzewania.
Zadaniem Gminnego Koordynatora będzie
również przygotowanie Gminnego Programu
Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP,
czyli zaprojektowanie i zwymiarowanie działań
naprawczych oraz opracowanie planu ich realizacji, określenie niezbędnego budżetu do realizacji
zaplanowanych działań w gminie, opracowanego
w wyniku analiz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz
stanu jakości powietrza w gminie.
W ramach projektu będą również organizowane spotkania z mieszkańcami gminy o charakterze
szkoleniowo-edukacyjnym i aktywizacyjnym.
Spotkania te będą związane z podniesieniem świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na
jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla
jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.
O szczegółach na bieżąco informujemy na
naszej stronie internetowej: www.chrzastowice.pl
– menu górne „Środowisko i rolnictwo” - Projekt
LIFE AQP.
Anna Bartek
Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza

Projekt pn.
„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
lipiec-sierpień-wrzesień
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NASI JUBILACI
W III kwartale jubileusze 90-lecia urodzin obchodzili Pani Gertruda Lakota z Niwek oraz Pan Eberhard Galka
z Suchego Boru.
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

ROWEREM PRZEZ DĘBSKĄ KUŹNIĘ
Wycieczkę rowerową na powitanie jesieni
zorganizowało Koło DFK Dębska Kuźnia. Wyjazd
połączony był ze zwiedzaniem izb muzealnych:
Szwugera i Finka. Był też przystanek w Parku
Beiera i poczęstunek. Start i meta miały miejsce
przy świetlicy „Pod lipami”. Na zakończenie odbył
się referat na temat publikacji wydanych w gminie
Chrząstowice przez Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Należą
do nich: publikacja o Srebrnych Źródłach, album
o Dębskiej Kuźni oraz wspomnienia z Dębia
autorstwa Jana Mateji. Wydarzenie odbyło się
26 września br.
Anna Kurc

MICHAŁ TALAGA WYRÓŻNIONY
Marszałek Województwa Opolskiego nagrodził
opolskich sportowców. Wśród wyróżnionych znalazł się
uzdolniony i utytułowany karateka z Chrząstowic Michał
Talaga. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze
wyniki!
Anna Kurc

TYDZIEŃ JĘZYKÓW W SZKOLE W DĘBIU
W
poniedziałek
mieliśmy dzień włoski. Na obiad było
spaghetti bolognese,
sałata z kapusty
włoskiej z prażonymi pestkami dyni
i koperkiem oraz
kompot. Czyli po
włosku: Spaghetti
alla bolognese di
carne, insalata di
verza con semi di
zucca arrostiti e finocchi, composta.
Zrobiliśmy ogromną pizzę z salami i oliwkami. Na
matematyce uczyliśmy się liczb po włosku. Było je
bardzo trudno zapisać. Na przerwach nasz szkolny
radiowęzeł prezentował włoska muzykę. Cieszyliśmy
się bardzo, że jest to tydzień języków, a nie tylko dzień
języków! W bibliotece dowiedzieliśmy się jakie książki
pochodzą z Włoch.
We wtorek mieliśmy dzień Niemiec. Najłatwiej
było pewnie Pani, która uczy języka niemieckiego. Słuchaliśmy niemieckiej muzyki. Na obiad była sałatka
bajerowska, bratwurst oraz kompot. Oryginalne nazwy
tych potraw to: Bayerischer salat, Bratwurst, Kompott.

W tym dniu pani z biblioteki opowiedziała nam
o książkach z Niemiec.
Środa była przeznaczona dla Francji. Na gazetce
podane były ciekawostki o Francji. Na obiad były
popularne francuskie dania czyli: zupa cebulowa
z ziemniakami i klopsikami, naleśniki francuskie
posypane cukrem pudrem lub z polewą czekoladową.
Po Francusku: Soupe à l’oignon avec pommes de terre
et boulettes de viande, Crêpes françaises saupodrées de
sucre en poudre. Uczniowie I klasy wykonywali wieże
Eiffla. Z głośników radia rozbrzmiewała przepiękna
francuska muzyka..
Dzień węgierski przypadł w czwartek. Na obiad
podano placek po węgiersku z gulaszem i śmietaną
z dodatkiem zielonej pietruszki oraz kompot porzeczkowy. Po węgiersku: Magyar palascinta gullyásall és
tejszínnel,
zöld
petrezselyem,
ribizli
befõtt
hozzáadásáaval. W tle węgierska muzyka oczywiście.
Książki węgierskich autorów też poznaliśmy.
W ostatni dzień języków tematem przewodnim
była Wielka Brytania. Na obiad ryba w chrupiącej
panierce, grube frytki, warzywa z zielonym groszkiem,
a także sok pomarańczowy. Po angielsku to: fish and
chips, vegetables with green peas, orange juice. Ahhhh
Wielka Brytania jest cudowna!

lipiec-sierpień-wrzesień
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NA CO PRZEZNACZYMY FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU?
Mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Chrząstowice, podczas zorganizowanych we wrześniu zebraniach
wiejskich, uchwalili zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. Fundusz sołecki to pieniądze
z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane podczas zebrań przedsięwzięcia. Każda wieś
otrzymuje do dyspozycji określoną pulę środków, proporcjonalną do liczby mieszkańców. Propozycje wniosków
może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podejmuje
zebranie wiejskie.
Uchwalony wniosek sołtys przedkłada wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym
poniesione zostaną wydatki. Zadania w ramach funduszu sołeckiego, muszą dotyczyć zadania realizowanego na
obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy
oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Składany wniosek musi ponadto zawier ać uzasadnienie or az
szacunek kosztów (w ramach środków określonych dla danego sołectwa).
Wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy dopełnili formalności i w ustawowym terminie tj. do 30 września
2021 r., złożyli wnioski w sprawie realizacji w 2022 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego.
W 2022 roku realizować będziemy następujące zadania:

Lp.

1.

SOŁECTWO

Chrząstowice

2.

Daniec

3.

Dąbrowice

4.

Dębie

5.

Dębska Kuźnia

6.

Falmirowice

Nazwa przedsięwzięć do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

1. Remont/renowacja ogrodzenia cmentarza – 35.000,00 zł
2. Organizacja turnieju badmintona – 3.000,00 zł;
3. Zakup sprzętu do treningu siłowego – 3.000,00 zł;
4. Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych –6.458,43 zł.

1. Zwiększenie gotowości bojowej OSP Daniec – 13.000,00 zł;
2. Utwardzenie dróg gminnych – 3.000,00 zł;
3. Organizacja dożynek i imprez plenerowych – 6.958,43 zł;
4. Drobne prace remontowe i doposażenie klubu wiejskiego –
4.500,00 zł;
5. Ocieplenie budynku klubu wiejskiego – 20.000,00 zł.

Wydatki
na realizację
przedsięwzięć
przedstawionych we wnioskach sołectw

47.458,43 zł

47.458,43 zł

1. Wyasfaltowanie ul. Opolskiej – kwota 19.030,83 zł.

19.030,83 zł

1. Remont nawierzchni na ul. Zielonej – 15.000,00 zł;
2. Zadaszenie wiaty na boisku sportowym – 8.000,00 zł;
3. Wymiana sygnalizacji świetlej w samochodzie Tatra OSP
Dębie – 5.000,00 zł;
4. Zagospodarowanie terenów zielonych – 3.892,07 zł.

31.892,07 zł

1. Kontynuacja prac polegających na zagospodarowaniu placu
przed świetlicą wiejską „Pod lipami” oraz jej doposażenie –
14.400,00 zł;
2. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej „Pod lipami” –
10.058,43 zł;
3. Wykonanie muralu z mapą Śląska w świetlicy wiejskiej „Pod
lipami” – 1.000,00 zł;
4. Organizacja dożynek wiejskich – 7.000,00 zł;
5. Remont dawnej strażnicy OSP na ul. Wolności –15.000,00 zł.

47.458,43 zł

1. Organizacja dożynek wiejskich – 5.000,00 zł;
2. Utwardzenie ul. Dębskiej – etap II – 23.522,52 zł.

28.522,52 zł

lipiec-sierpień-wrzesień
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7.
8.

9.

1. Organizacja imprez lokalnych – 1.000,00 zł;
2. Zakup i montaż oświetlenia na ul. Klonowej –12.000,00 zł;
3. Wyasfaltowanie ul. Kopernika – etap II – 24.159,95 zł.
1. Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy
Niwki
wiejskiej w Niwkach – 20.929,17 zł
1. Wykonanie pozostałej części płotu przy Przedszkolu
w Suchym Borze – 18.000,00 zł,
2. Zakup piaskownicy na plac zabaw przed świetlicą wiejską –
5.000,00 zł;
3. Wynajem toalet przenośnych na organizowane imprezy –
1.000,00 zł;
Suchy Bór
4. Zakup regału do garażu przy świetlicy wiejskiej –500,00 zł;
5. Zakup podnośnika do kosiarki – 500,00 zł;
6. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, warsztatów
edukacyjnych i zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci
i młodzieży – 5.500,00 zł;
7. Wyrównanie parkingu przy Przedszkolu w Suchym Borze –
16.958,43 zł.
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK
Lędziny

37.159,95 zł
20.929,17 zł

47.458,43 zł

327.368,26 zł
Karol Jakuczek

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU
W sprawach związanych z transportem świadczonym przez firmę LUZ sp. z o.o. prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 601-966-089. Jest to numer alarmowy, działa całodobowo.
Pod tym numerem można umówić się, w celu zakupienia biletu magnetycznego, który jest kupowany po raz
pierwszy. Każdy kolejny bilet na każdy kolejny miesiąc można zakupić u kier owcy.
Pod podanym wyżej numerem telefonu można również zgłaszać wszelakie skargi związane z opóźnieniami czy też
szybszymi odjazdami autobusów.
Anna Wojdyła

INFORMACJA NA TEMAT OBWODNICY LĘDZIN
Obwodnica Lędzin znalazła się w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, jako jedna z czterech
realizowanych na terenie województwa opolskiego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w III kwartale 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac dotyczących przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego. Cykl przygotowania i realizacji inwestycji drogowej składa się z wielu etapów. Jest złożony
i długotrwały. W przypadku budowy obwodnic dróg krajowych inwestorem jest GDDKiA. O postępach prac
w związku z budową obwodnicy Lędzin będziemy informować na bieżąco, w miarę otrzymywanych w tym temacie
komunikatów z GDDKiA.
Źródło informacji: GDDKiA

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego/Dowody Osobiste/Ewidencja Ludności w Urzędzie Gminy Chrząstowice będą nieczynne
w dniach 3 i 4 listopada 2021 (środa i czwartek).
Za utrudnienia przepraszamy!

NOWA ODSŁONA REMIZY STRAŻACKIEJ W NIWKACH
W sobotę, 9 października, odbyło się otwarcie wyremontowanego
budynku remizy strażackiej w Niwkach. Wydarzenie przyciągnęło wielu
mieszkańców i gości. Było też doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim
zaangażowanym w prace przy odrestaurowaniu budynku. Obiekt ten
z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej sołectwa.
Znajduje się on tuż przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Turawskiej. Powstał
w 1894 roku. Budynek zwany był „Mazurkiem”. Powodem powstania remizy
strażackiej w Niwkach był prezent z Berlina, z dzielnicy Tempelhof – sikawka
konna. Sikawka znajduje się tam po dzień dzisiejszy jako zabytek.
Przypomnijmy, że niemieckojęzyczna nazwa miejscowości Niwki to właśnie
Tempelhof.
Anna Kurc
lipiec-sierpień-wrzesień
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PROGRAM 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. Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu 77 411-04-10 oraz e-mail: czystepowietrze@chrzastowice.pl oraz w na www.chrzastowice.pl
— menu górne: „Środowisko i rolnictwo” - Program
Czyste Powietrze - punkt przyjmowania wniosków.
Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 8.00
-15.00 oraz piątek w godzinach 8.00-11.00.
O wszystkich zmianach dot. otwarcia Punktu informujemy na www.chrzastowice.pl oraz na naszym profilu
na facebooku. 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/
W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:
 aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem
(niezbędny do utworzenia konta na portalu
beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
 nr telefonu kontaktowego,
 PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 numer księgi wieczystej,
 numer działki,
 przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na
budowę,
 powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 (mierzona po zewnętrznym obrysie
budynku, łącznie z tarasami, balkonami, piwnicami
i garażami podziemnymi),
 wartość dochodu/rodzaj PIT,
 numer rachunku bankowego do wypłaty
dofinansowania,
 dokument potwierdzający prawo własności
budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga
wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument
potwierdzający prawo własności budynku),
 zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g
ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ
właściwy ze względu na adres zamieszkania
wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jed-

nego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu
dofinansowania),
 załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu
zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego
w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli
budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na
zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca
posiada ustawową wspólność majątkową),

jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data
wystawienia pierwszej faktury,
 w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego,
liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze
sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje
taka informacja),
 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku na który staramy się o dotację,
powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej
działalności,
 w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na
termomodernizację budynku, liczba m2 okien,
drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych
do np. ocieplenia ścian.
W CELU ZOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
NIEZBĘDNE SĄ:
 aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem
(niezbędny do utworzenia konta w systemie
GWD),
 nr telefonu kontaktowego,
 PESEL wnioskodawcy,
 nr umowy o dofinansowanie oraz maksymalna
przyznana kwota dotacji (zamieszczone w liście
poleconym
przesłanym
przez
WFOŚiGW
w Opolu),
 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie
tej działalności,
 data wystawienia pierwszej faktury,
 kwota dotacji wnioskowana lub rozliczona
w ramach wcześniejszych wniosków o płatność
(tylko w przypadku składania wniosku po raz drugi
lub trzeci),
 nr rachunku bankowego,
 w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na
termomodernizację budynku, liczba m2 okien,
drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych
do ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu,
stropu nad piwnicą.
1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:
 Imienny dokument potwierdzający likwidację/
trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo
stałe,
 Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług
(wystawione imiennie na wnioskodawcę lub
wnioskodawcę i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
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Protokół odbioru montażu źródła ciepła,
Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy
ogrzewania elektrycznego),
 Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie
wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie
dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 Protokół odbioru wykonania przyłącza lub instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła
(tylko w przypadku wymiany na
kotłownię
gazową),
 Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących ecodesign (dla źródła
ciepła na paliwo stałe tzn. kocioł na węgiel,
zgazowujący drewno, na pellet drzewny).
2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o
lub cwu:
 Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług
(wystawione imiennie na wnioskodawcę lub
wnioskodawcę i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 Karta produktu potwierdzająca spełnienie
wymagań technicznych urządzeń zamontowanych
w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie
wymagań technicznych urządzeń zamontowanych
w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest
zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar
Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub
certyfikat równoważny (jeśli rozliczany jest zakup
kolektorów słonecznych),
 Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub
c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami
własnymi).
3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem
ciepła:
 Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług
(wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 Karta produktu potwierdzająca spełnienie
wymagań technicznych dla wentylacji,
 Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie
wymagań technicznych dla wentylacji,
 Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).
4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:
 Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług
(wystawione imiennie na wnioskodawcę lub
wnioskodawcę i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie
Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające
montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru

Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji
fotowoltaicznej) lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci
Dystrybucyjnej.
5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie
przegród budowlanych:
 Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług
(wystawione imiennie na wnioskodawcę lub
wnioskodawcę i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenie
przegród budowlanych (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi),
 Dokument informujący o współczynniku przenikalności cieplnej/ grubości zastosowanego ocieplenia.
6. W przypadku dofinansowania na stolarkę
okienną i drzwiową:
 Faktury dokumentujące zakup materiału i usług
(wystawione imiennie na wnioskodawcę lub
wnioskodawcę i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 Dokument potwierdzający spełnienie wymagań
technicznych WT2021 dla stolarki okiennej
i drzwiowej,
 Protokół odbioru prac w zakresie: stolarka okienna
i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych
siłami własnymi).
7. W przypadku dofinansowania na dokumentację:
 Faktury dokumentujące zakup usługi (wystawione
imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę
i małżonka),
 Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 Audyt energetyczny (tylko w przypadku dotacji na
audyt).

Iwona Buhl, Konsultant ds. Programu „Czyste Powietrze”
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SEGREGACJA ŚMIECI? TO NIC TRUDNEGO!
Drodzy mieszkańcy gminy Chrząstowice! Ponieważ od firmy odbierającej odpady nadal dochodzą do nas sygnały
o nieprawidłowej segregacji śmieci, przypominamy jak prawidłowo sortować odpady. Mamy nadzieję, że poniższa
informacja pozwoli Państwu rozwiać wątpliwości. Prosimy pamiętać, aby do czarnego kontenera na śmieci zmieszane nie wrzucać gruzu ani innych materiałów poremontowych!

PAPIER (niebieski kontener)

Wrzucamy:
 opakowania z papieru lub tektury;
 gazety i czasopisma;
 katalogi, prospekty, foldery, ulotki;
 papier szkolny i biurowy;
 książki i zeszyty;
 torebki i worki papierowe;
 papier pakowy.
Nie wrzucamy:
 papieru powlekanego folią i kalką;
 kartonów po mleku i napojach;
 pieluch jednorazowych i podpasek;
 pampersów i podkładek;
 worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 tapet;
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (żółty kontener)

Wrzucamy:
 odkręcone i zgniecione butelki po napojach;
 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do
mycia naczyń itp.);
 opakowania po produktach spożywczych;
 plastikowe zakrętki;
 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
 puszki po napojach, sokach;
 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 złom żelazny i metale kolorowe;
 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 folię aluminiową;
 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie wrzucamy:
 strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 zużytych baterii i akumulatorów;
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Zaleca się opróżnić i zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do kontenera.
Nie trzeba ich myć!
lipiec-sierpień-wrzesień
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SZKŁO (zielony kontener)

Wrzucamy:
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 butelki po napojach alkoholowych;
 szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
 szkła stołowego – żaroodpornego;
 ceramiki, doniczek
 zniczy;
 żarówek i świetlówek;
 szkła kryształowego;
 reflektorów;
 nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 termometrów i strzykawek;
 monitorów i lamp telewizyjnych;
 szyb okiennych i zbrojonych;
 szyb samochodowych;
 luster i witraży;
 fajansu i porcelany;
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc
szkła.

BIOODPADY (kompostownik/brązowy kontener)

Wrzucamy:
 gałęzie drzew i krzewów;
 liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny i korę drzew;
 resztki jedzenia, odpady warzywne i owocowe (obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki
jajek, zepsute przetwory)
Nie wrzucamy:
 kości, mięsa i padliny zwierząt;
 ziemi i kamieni;
 oleju jadalnego;
 drewna impregnowanego;
 płyt wiórowych i MDF;
 leków;
 odchodów zwierząt;
 popiołu z węgla kamiennego;
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
WSZYSTKO, CZEGO NIE UDAŁO SIĘ ROZDZIELIĆ DO WYŻEJ WYMIENIONYCH POJEMNIKÓW
WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE (czarny kontener).
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Chrząstowicach, ul. Ozimska 2b, są: odpady por emontowe i budowlane, odpady wielkogabar ytowe
(tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
opony; odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów,
olejów, płynów do chłodnic, itp.). Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być
rozdrobnione. Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane.
NIE PRZYJMUJEMY: papy, wełny miner alnej i styr opianu, części po r ozbiór ce samochodów or az odpadów
powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
PSZOK czynny jest w poniedziałek od 11.00 do 13.00 oraz w środę od 15.00 do 17.00.
lipiec-sierpień-wrzesień
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NA SPORTOWO
W LĘDZINACH

ZAPROSZENIE
NA MARSZE NORDIC WALKING

Zawody sportowe z nagrodami oraz poczęstunek - takie atrakcje czekały na wszystkich uczestników festynu sportowego w Lędzinach. Wydarzenie
odbyło się 25 sierpnia 2021 r. Było one dedykowane
głównie dzieciom, ale równie dobrze jak najmłodsi,
bawili się ich rodzice. Organizatorem wydarzenia
było Koło DFK Lędziny.

Zapraszamy do udziału w marszach nordic
walking. W sezonie jesienno-zimowym odbywają się
one w każdą środę o 18.00 oraz w niedzielę o 10.00.
Start i meta przy parkingu obok przedszkola. Organizatorem marszów jest Grupa Nordic Walking Suchy Bór,
która zapewnia instruktora. Jest też możliwość nieodpłatnego wypożyczenia kijków. Aktualne informacje na
temat
spotkań
znajdują
się
na:
www.nordicwalking.opole.pl/ oraz www.facebook.com/

Irena Gondro

NOWINY BIBLIOTECZNE
„Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książek”
zapraszamy więc „moli książkowych” oraz wszystkich
chętnych
do
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Chrząstowicach. Cały rok kupujemy nowości
wydawnicze, wzbogacamy nasz księgozbiór, żeby
służył czytelnikom. Zdjęcia prezentujące najnowsze
książki znajdziecie na naszym Facebooku.
Na naszej stronie internetowej www.bibliotekachrzastowice.pl znajdziecie Państwo katalog online
informujący o posiadanych przez nas książkach.
Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to, że wybrany tytuł
będzie stał na półce. Zachęcamy do telefonicznego
upewnienia się o dostępności książek lub zapisania się
na listę oczekujących. Zapisy oraz informacje pod
nr telefonu 77 421-92-08. Przypominamy, ze zapisy,
jak i korzystanie z zasobów naszej biblioteki jest
bezpłatne!
Niestety nadal nie możemy organizować spotkań
wewnątrz biblioteki. Mimo to, wciąż działamy!
Zapraszamy do oglądania naszych wystaw tematycznych oraz do zapoznawania się z różnymi plakatami
informacyjnymi o ważnych sprawach społecznych.
Jeżeli potrzebujecie nieodpłatnej pomocy prawnej u nas
znajdziecie dane kontaktowe, gdzie taką pomoc
uzyskać, informujemy także o obowiązku złożenia
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i o projekcie profilaktyki w aspekcie nadwagi,
otyłości i cukrzycy. Wiele instytucji publicznych
korzysta z ogólnodostępności bibliotek i umieszcza
w nich swoje plakaty informacyjne. Warto czasami się
rozejrzeć i je przeczytać.
Na stronie internetowej www.bibliotekachrzastowice.pl/zamieszczamy różne ciekawe prezentacje multimedialne. Zainstalowaliśmy również bezpłatny

cyfrowy system wypożyczeń międzybibliotecznych
książek i czasopism naukowych – Academica - będący
własnością Biblioteki Narodowej. Jest to program
pozwalający na dostęp do wszystkich dziedzin wiedzy
za pośrednictwem terminala bibliotecznego.

Ubiegamy się o pomoc finansową Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek
publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny
dostęp do nowości wydawniczych, na zakup kolejnych
nowości książkowych.
W związku z trwającym od września do grudnia
br. remontem obiektu przy ul. Ozimskiej 3a w skład,
którego wchodzi biblioteka, prosimy o zachowanie
ostrożności przy wchodzeniu do naszych pomieszczeń.
Zachęcamy do częstszego zaglądania na nasz
Facebook i stronę internetową. Znajdą tam Państwo
aktualności związane z pracą biblioteki.

lipiec-sierpień-wrzesień
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AKTYWNI SENIORZY

Klub Seniora w Chrząstowicach powstał
w październiku 2019 roku. Mijają więc dwa lata od
jego założenia. Klubowe spotkania były owocne od
samego początku, co skutkowało m. in. rosnącą liczbą
członków. Na samym początku założenia klub liczył
bowiem ok. 20 osób, dziś klubowiczów jest już 37.

uwagę. W dzisiejszych czasach najważniejszą rolę dla
osób starszych odgrywają działania edukacyjnoinformacyjne. Nasz mózg, odpowiedzialny za procesy
zapamiętywania i nauki, wymaga stałej pracy. Jest
wspaniałym organem - narzędziem, dzięki któremu
uczymy się, zdobywamy nowe umiejętności, poruszamy się. Jednak jest też narzędziem wymagającym - nie
wolno go zaniedbywać. Szczególnie w starszym wieku
należy trenować umysł poprzez ćwiczenia. Dlatego na
zajęciach wykonujemy zadania logiczne, dzięki którym
seniorzy poprzez zabawę i śmiech pracują nad swoim
rozwojem.

Wizyta w Parku Beiera w Dębskiej Kuźni.
Wycieczka do Parku Miniatur w Olszowej.
Nasi seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach,
wycieczkach i spotkaniach integracyjnych. Inicjatywy
te pokazują, że osoby starsze wciąż chętnie zwiedzają,
jeżdżą na wycieczki i mają potrzebę bycia poza
domem. Nasi seniorzy z radością promują idee
wspólnego spędzania czasu i integracji, a swoimi pomysłami zachęcają do tego innych i siebie nawzajem.
Wszystkie te aktywności pozwalają poznawać
otoczenie i budować pozytywny obraz starości.

Spartakiada Senioralna w Kotorzu Małym.
Różne formy aktywności należy pielęgnować
przez wszystkie etapy rozwojowe w każdym wieku,
jednak osoby starsze powinny zwracać na to większą

Dzisiejszy senior to bardzo aktywny człowiek
z wieloma pasjami, który dokładnie wie czego chce,
obala stereotypy, a przy okazji inspiruje młode
pokolenia i współpracę z lokalną społecznością.
To piękni i bardzo odważni ludzie, którzy podejmują
wyzwania i kolejne pomysły. Poezja? - czemu nie.
Pamiętajcie o seniorach
Czy tak trudno być człowiekiem
Ale trudniej żyć wśród ludzi,
Którym serca trochę brak.
Lata szybko uciekają
Młodzi starych w nosie mają.
Ale wnet nadejdzie czas
Kiedy oni wspomną nas.
Więc się opamiętajcie
I o seniorach nie zapominajcie.
Nie chodzi nam o tak wiele
O miły gest i uśmiech i itd.
A my za Was zdrowaśkę
odmówimy w kościele
I Wam się polepszy
a nam nie będzie źle.
~ E. Długosz
Właśnie tacy są dzisiejsi seniorzy. To wielki zaszczyt
i ogromna przyjemność czerpać z doświadczenia osób
starszych, uczestniczyć w zmianach jakie w nich
zachodzą i mieć w tym swój malutki udział.
Zajęcia w Klubie Seniora są bezpłatne i odbywają się
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 11.00. Realizowane są z projektu „Opolski Senior” prowadzonego
przez TSKN. Zapraszamy też na nasz profil na facebooku - ”Seniorzy w Gminie Chrząstowice”:

lipiec-sierpień-wrzesień
- 15 -

Barbara Szczęsny

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

W DĘBIU BAWILI SIĘ DWA DNI
zabawa taneczna z zespołem Nemezis. Drugi dzień
festynu, 15 sierpnia 2021 r., również zaczął się
w sportowym stylu. Na dębskim boisku mecz punktowy rozegrały drużyny LZS Unia Raszowa-Daniec oraz
Victoria Chróścice. Rozgrywki zakończyły się
zwycięstwem Unii 6-1. Później odbyła się biesiada pod
namiotem. Wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Chrząstowice, duet Janusz i Dominika Żyłkowie oraz Norbert Rasch. Festyn zakończyła zabawa
taneczna z zespołem Synteza oraz pokaz fajerwerków.

Dwa dni trwał festyn letni w Dębiu. Organizatorzy, czyli sołtys i rada sołecka tej miejscowości,
zadbali o moc atrakcji dla wszystkich, bez względu na
wiek. Były mecze piłkarskie, zabawy taneczne,
występy artystyczne, dmuchańce dla dzieci i bogato
zapatrzone stoiska gastronomiczne.
Świętowanie rozpoczęło się w sobotę, 14 sierpnia 2021 r. meczem oldbojów. Wieczorem odbyła się

Anna Kurc

DANIEL BEWKO ZNÓW NA PODIUM
Daniel Bewko z Chrząstowic zajął 3 miejsce
na Mistrzostwach Polski Carvingu 2021. Zawody
odbywały się 18 września 2021 r. w Twierdzy Boyen
w Giżycku pod hasłem „Mistrzowie Świata
z ekonomią społeczną”. Wydarzenie miało na celu
promocję ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym
fundacji, stowarzyszeń i spółek z o.o. non profit
(podmiotów, które nie działają dla zysku, a cały swój
dochód przeznaczają na cele statutowe). Daniel
wybrał Fundację DKMS (fundacja rejestrująca
dawców szpiku kostnego) i przekaz „Każdy z nas
może zostać Mistrzem Świata”.
Daniel Bewko jest utytułowanym zawodnikiem w dziedzinie carvingu. O jego sukcesach
pisaliśmy wielokrotnie w naszych kwartalniku.
Podczas minionych wakacji swoje umiejętności
i pasję Daniel prezentował w programach śniadaniowych na antenach ogólnopolskich telewizji.
Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju tej
ciekawej pasji!
Anna Kurc
lipiec-sierpień-wrzesień
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PODZIĘKOWANIE ZA ŻNIWA
Mieszkańcy Dębskiej Kuźni dziękowali za tegoroczne plony i bawili się na dożynkach. Wydarzenie
rozpoczęło się w sobotni wieczór, 11 września br.,
zabawą taneczną z zespołem Silesia Tyrol Band.
W niedzielę, 12 września 2021 r., odbyły się uroczystości w kościele oraz na placu przy „Świetlicy pod
lipami”. Mszy świętej przewodniczył proboszcz
Marcin Kulisz. Poświęcono koronę oraz przyniesione
dary i kwiaty. Po południu odbył się korowód ulicami
sołectwa oraz biesiada. Mieszkańcy przyozdobili swoje
posesje, nierzadko tworząc dekoracyjne, opatrzone
celnymi hasłami scenki. Organizatorzy wydarzenia
zadbali o poczęstunek i stoiska gastronomiczne.
Wystąpiły przedszkolaki z Dębskiej Kuźni oraz młodzi
instrumentaliści i wokaliści z Dębskiej Kuźni. Nie lada
gratkę dla uczestników dożynek, przygotowało
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów. W ramach „Niedzieli z Krainą Dinozaurów”
odbył się koncert Orkiestry Dętej ze Szczedrzyka.
Dodatkowo wspólnie z firmą Skeleton Stowarzyszenie
zorganizowało animacje z dinozaurem oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Chętni mogli odwiedzić stoisko
promocyjne i zaopatrzyć się w foldery oraz ulotki dotyczące atrakcji turystycznych Krainy Dinozaurów oraz
okolic Rymarov w Czechach, z którego delegacja również gościła na dożynkach. Na zakończenie odbyło się
rozdanie nagród w konkursie na najładniej przystrojoną
posesję oraz najciekawszy wóz dożynkowy.
3 października br. dożynki odbyły się w Dańcu.
Po uroczystościach w kościele odbył się korowód oraz
impreza na placu przy klubie wiejskim. Wydarzenie
prowadziła Karolina Trela a wystąpił zespół Dan-Berg,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz
Krzanowiczanki. Świętowanie zakończyło się zabawą
taneczną z zespołem Malibu.

26 września br. dożynki parafialne świętowali
mieszkańcy Dębia, Dąbrowic i Falmirowic. Tym razem
to sołectwo Dąbrowice było gospodarzem uroczystości
i przygotowywało koronę żniwną oraz dary
na parafialny stół.

Sołectwo
Chrząstowice
zorganizowało
podwójne wydarzenie w dniach 9-10 października br. –
Oktoberfest i dożynki. Tradycyjnie ulicami sołectwa
przejechał korowód dożynkowy, a potem rozpoczęła
się biesiada na Placu Ciołka. Zaprezentowała się
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice,
zespół wokalny działający przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Chrząstowicach, a także grupa
seniorów z chrząstowickiego Klubu Seniora
Zdjęcia dostępne są na www.chrzastowice.pl
oraz facebookowym profilu gminy Chrząstowice.
Cieszymy się, że dożynkowa tradycja w gminie
Chrząstowice jest co roku pięknie kultywowana.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.
Anna Kurc
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PIELGRZYMKA NARODÓW

18 września 2021 r. do Zlatych Hor pojechali
miłośnicy tego miejsca, aby tam, w Kościele Matki

Boskiej Pomocnej – Maria Hilf
uczestniczyć
w nabożeństwie i Mszy św. prowadzonych w języku
polskim, czeskim, niemieckim i łacińskim. Bardzo się
cieszymy, że po odwołanych wyjazdach w zeszłym
roku, tym razem pielgrzymka odbyła się zgodnie
z planem. Choć skromnie, w mniejszej niż zwykle
liczbie uczestników, to jak zawsze z wielkim
zaangażowaniem świętowaliśmy tam 25. pielgrzymkę
trzech narodów, Czechów, Niemców i Polaków. Ten
jubileuszowy charakter podkreślił w swoim kazaniu
biskup opolski Andrzej Czaja, mówiąc o małżeństwie
i rodzinie jako prezencie od Boga. Wspomniano również wszystkich, którzy w latach 70. ub. w. odbudowali
to miejsce.
Gabriela Ciecior

WYDARZENIA KULTURALNE ZWIĄZANE
Z PIEŚNIĄ I MUZYKĄ LUDOWĄ
Zainteresowanie pieśnią i muzyką ludową nie
jest powszechne, ale są młodsze osoby i całkiem
młode, które pragną je zachować, ponieważ dostrzegają
zawarte w nich wartości. Świadczy o tym liczny udział
w ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W tym roku odbył
się już po raz 55. Opolska pieśń ludowa nie była tam
znana, dopiero za sprawą etnomuzykolożki z Opola,
Iwony Wylęgały, zaczęto się naszymi pieśniczkami
interesować. Dwukrotnie wyróżnienia zdobył tam
Wiktor Spisla z Chróścic, zespół Iwony Wylęgały
"Niezłe Ziółka" i ona sama za pieśń wykonaną solowo.

Katarzyna Dudziak, Anna Smolczyk, Maria Mika
i Iwona Wylęgała

Spotkanie śpiewaków ludowych w Kamieniu Śląskim.
Edeltrauda Krupop z Kamienia Śląskiego była
wielokrotnie w Kazimierzu jako ludowa artystka,
kroszonkarka. Dopiero za namową Iwony Wylęgały
odważyła się zaśpiewać wymagane regulaminem
3 pieśni ze swojego bardzo bogatego zbioru. Nasi
opolscy śpiewacy cieszą się tam dużym zainteresowaniem etnomuzykologów, jak i mediów.
Innym ogólnopolskim wydarzeniem związanym z kulturą ludową jest Turniej Muzyków Prawdziwych organizowany w Szczecinie. W tym roku,
w dniach 3 - 5 września odbyło się siódme tego typu
spotkanie. Po raz drugi brały w nim udział opolskie

"Niezłe Ziółka", które w kategorii zespoły śpiewacze
zajęły pierwsze miejsce.
Ciekawą formą popularyzacji muzyki tradycyjnej jest organizowany w Ornontowicach (woj. śląskie)
Śląski Tabor. Tamtejsze Centrum Kultury i Promocji
ARTeria działa w kierunku upowszechniania kultury
ludowej w formie tradycyjnej, jak i skorelowanej
ze współczesnymi trendami. W tym roku wydarzenie to
odbyło się w dniach 31.07 - 01.08. Główną
koordynatorką imprezy była Katarzyna Dudziak,
wokalistka zespołu Krzikopa oraz basistka i wokalistka
zespołu Pokrzyk. Pani Kasia uczyła się śpiewu
tradycyjnego u Iwony Wylęgały i w ten sposób trafiła
do Dębskiej Kuźni na spotkania śpiewaków. Poznała
nasze śpiewające kuzynki, które ją urzekły głosem
i pieśniami. Zaproszono Marię Mika, Annę Smolczyk,
Wiktora Spislę i mnie do udziału w tegorocznym
Taborze, który był poświęcony muzyce i pieśni
opolskiej. Tabor, to rodzaj warsztatów zakończony
wspólnym występem uczniów i mistrzów. Bardzo miło
wspominamy niezwykłą życzliwość z jaką nas
w Ornontowicach przyjęto. Być może uda się tego
typu spotkanie zorganizować również w naszej gminie.
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SPOTKANIA NA LUDOWĄ NUTĘ
lata świetności miał już dawno za sobą. Tam się
odbywały wesela, zabawy, zebrania wiejskie, a w barze
niejeden geltag (pensja) został przepity albo w karty
przegrany.

Pandemia spowodowała wiele zmian w naszym
życiu. Szczególnie wpłynęła na stosunki międzyludzkie. W obawie o swoje zdrowie wiele osób, zwłaszcza
starszych, unika zgromadzeń. A to właśnie seniorom
brakuje spotkań, pogaduszek, ogólnie mówiąc relacji
z rówieśnikami i nie tylko. Często są to osoby samotne
- obecnie w naszych wioskach zjawisko jest
powszechne.
Ze względu na izolację śpiewacy nie mogli się
spotykać i dopiero po osiemnastu miesiącach, 15 lipca
br., odbyło się kolejne - VIII Spotkanie Śpiewaków
i Muzykantów Ludowych w Dębskiej Kuźni. Wszyscy,
których zaprosiłam przyjechali. Nikt na szczęście, spośród naszych stałych gości nie chorował, a wszyscy
jesteśmy już w wieku senioralnym. Radość była
ogromna, wspólnie śpiewaliśmy znane nasze śląskie
piosenki ludowe, a poszczególni uczestnicy, jak:
Wiktor Spisla, Edeltruda Krupop, Maria Mika i Anna
Smolczyk zapoznawali nas z piosenkami z własnego,
bardzo bogatego repertuaru. Muzykanci przygrywali,
były też popisy solowe akordeonistów: Józefa Palta
z Węgier i Leszka Karwackiego z Opola. Były również
tańce, co jest już możliwe w naszej "nowej - starej"
świetlicy. Nowa - ze względu na rolę jaką obecnie
pełni. Cały budynek dawnego baru i sali "Pod lipami"
został pięknie wyremontowany i dostosowany do obecnych standardów. Stuletni obiekt wymagał odnowy,

Na lipcowym spotkaniu nie było pani Iwony
Wylęgały - etnomuzykolożki, która w tym czasie
prowadziła warsztaty w Sejnach i tam uczyła innych
naszych opolskich ludowych piosenek. Natomiast na
następne, IX Spotkanie Śpiewaków i Muzykantów
Ludowych, które odbyło się 26 sierpnia, już przyjechała i je poprowadziła. Tym razem nieobecny był Wiktor
Spisla, który pojechał do Kazimierza na największe
w Polsce święto ludowej piosenki. Dwukrotnie został
tam wyróżniony, co jest o tyle ważne dla nas, że opolska pieśń ludowa nie była tam znana. Więcej na ten
temat napiszę przy innej okazji. Był z nami pan Jerzy
Kaufmann - muzyk, poeta, nauczyciel ze Staniszcz
Małych. Zaśpiewał dwie swoje piosenki w gwarze śląskiej, przygrywając sobie na gitarze. Każdy z uczestników zaśpiewał swoją ulubioną pieśń, a potem panowie:
Józef Raudzis (akordeon), Joachim Gabrysz (bęben),
Józef Palt (akordeon) i Jerzy Kaufmann (gitara) grali
muzykę ludową i dawną wykonywaną niegdyś na
zabawach. Była więc okazja do tańca.

W każdym spotkaniu brało udział 17 osób.
Wszystkim, którzy przybyli na spotkanie bardzo
dziękuję. Nie są to spotkania tylko śpiewaków i muzykantów, ale także sympatyków tego rodzaju muzyki
i pieśni. Serdecznie dziękuję naszym śpiewaczkom
Marii Mika i Annie Smolczyk, Marii Kwiecińskiej,
Irenie Łysy-Cichoń, Gertrudzie Wiora za pomoc
w organizacji spotkania.
Adelajda Pasoń
lipiec-sierpień-wrzesień
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KLUB SPORTOWY ZRYW CHRZĄSTOWICE —
Z PASJI DO SPORTU
Za sprawą grupki entuzjastów sportu, powstał
nowy klub sportowy w Chrząstowicach. W drodze
demokratycznych wyborów przyjęto nazwę Klub
sportowy „ZRYW” Chrząstowice. Jednym z priorytetów klubu jest rozwój i upowszechnianie kultury sportu. Klub został zarejestrowany w Polskim Związku
Badmintona a naszym głównym celem jest udział
w rozgrywkach Polskiej Ligi Badmintona. „Zryw” to
nie tylko Badminton, jest też sekcja tenisa stołowego
dla wszystkich. Mamy zamiar uruchomić kolejne
sekcje, czekamy na pasjonatów różnych dyscyplin,
z założenia klub ma być wielosekcyjny.
Szkolimy dzieci i młodzież, wzbudzając coraz
większe zainteresowanie badmintonem, który jest
wspaniałym sportem olimpijskim i najszybszym
sportem świata. Nasi ambitni i utalentowani zawodnicy
odnotowali wiele znakomitych występów na turniejach
ogólnopolskich.

Wśród naszych zawodników są medaliści
Mistrzostw Polski Amatorów w grze singlowej,
deblowej oraz mieszanej. Nasz klub przyczynia się do
promocji kultury sportu, integracji pokoleń oraz
promowania aktywnego, zdrowego trybu życia.
Misją klubu na co dzień jest stworzenie
optymalnego środowiska rozwoju zawodników!
Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości
uprawiania sportu na najwyższym poziomie,
w najlepszych warunkach i pod okiem profesjonalnych
trenerów.
Klub sportowy „Zryw” to wyjątkowe miejsce dla
osób aktywnych.
Podczas treningów zwracamy uwagę nie tylko
na szlifowanie umiejętności gry, ale także na rozwój
i poprawę kondycji całego organizmu, ponieważ dobra
forma fizyczna znacznie zwiększa sukcesy odnoszone
w tym sporcie. Udział w naszych zajęciach na pewno
przyczyni się do lepszego samopoczucia oraz poprawy
ogólnego stanu zdrowia i sylwetki trenujących osób.
Badminton w chrząstowickim klubie „Zryw” to
znakomita rozrywka dla każdego, kto lubi ruch, sport
i aktywność fizyczną.
W badmintona może grać każdy, niezależnie od
wieku i umiejętności. Dynamika gry pozwala kształtować ogólną sprawność, wytrzymałość i wysportowaną
sylwetkę zawodników.
Badminton i tenis stołowy w hali sportowej
w Chrząstowicach
Wszystkich
zainteresowanych
czynnym
spędzaniem wolnego czasu zapraszamy na szeroki
wachlarz zajęć :

Badminton

dla dzieci i młodzieży

dla dorosłych (poziomy: początkujący,
średnio-zaawansowany, zaawansowany)
Indywidualne lekcje z trenerem dla dzieci
i dorosłych
Tenis stołowy
- dla młodzieży i dorosłych.
Nabory trwają przez cały rok – zapewniamy
możliwość dołączenia do zajęć w każdym momencie!
W treningach mogą brać udział wszystkie osoby niezależnie od wieku, płci i poziomu zaawansowania, dzięki
czemu każdy zyskuje możliwość doskonalenia swojej
formy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
Co oferujemy?
Wszystkich, którzy pragną spróbować swoich sił
w grze w badmintona i tenisa stołowego zapraszamy do
hali w Chrząstowicach przy ulicy Polnej. Zapewniamy
znakomite warunki do rozpoczęcia bądź kontynuacji
swojej przygody z tym sportem. Zajęcia odbywają się
na fachowo przygotowanych 7 kortach do gry
w badmintona oraz na 5 stołach do gry w tenisa stołowego. Dodatkowo wszyscy chętni mogą sprawdzić
swoje umiejętności, uczestnicząc w organizowanych
przez nas turniejach i rozgrywkach Indywidualnej Ligii
Badmintona.
Badminton jest dyscypliną sportową dynamicznie rozwijającą się w całym kraju. Sport ten może być
źródłem radości i satysfakcji zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i ludzi dorosłych. Badminton nie tylko
pozwala na zrównoważony rozwój i utrzymanie dobrej
kondycji fizycznej, ale również wyzwala w ludziach
nowe pokłady energii, uczy systematycznej pracy oraz
wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu.
Liczymy na współpracę z mieszkańcami gminy
w propagowaniu idei zdrowego i aktywnego stylu życia
połączonego z dobrą zabawą!
Wszelkie informacje pod numerem telefonu
695 131 431 oraz kontakt@zryw.org .
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Natychmiastowe korzyści z uprawiania sportu
Co daje uprawianie sportu? Takie korzyści poczujesz
niemal od razu:
1. Zredukujesz stres, rozładujesz napięcie, oczyścisz
umysł,
2. Zaczniesz jaśniej myśleć, poprawi się Twoja
koncentracja.
3. Przestaniesz być ospały.
4. Poprawi się Twój nastrój.
5. Poczujesz przypływ energii.
Czy nie jest to świetna motywacja do ćwiczeń? Na te
efekty nie trzeba czekać miesiącami – są zauważalne
i odczuwalne zaraz po zakończonym treningu.
Jak zmotywować się do uprawiania sportu?
Motywacja sportowa to coś, co być może trudno
znaleźć, ale kiedy już Ci się to uda… Aktywność
fizyczna stanie się częścią codziennej rutyny, a zasady
zdrowego stylu życia na dobre zmienią codzienne
nawyki.
Jak znaleźć motywację do uprawiania sportu?
Przede wszystkim musisz wybrać taki rodzaj aktywności, który będzie Ci sprawiał przyjemność. Jeśli nie
lubisz biegać, to będziesz się do tego zmuszać,
a prędzej czy później i tak sobie odpuścisz. Wolisz

statyczne ćwiczenia na macie? Postaw więc na jogę,
pilates, stretching. Gra w towarzystwie? Jest badminton i tenis stołowy. Jeśli to lubisz, ćwiczenia przyjdą Ci
z większą łatwością!
Motywacja w sporcie dzieli się na wewnętrzną
i zewnętrzną. Motywacja wewnętrzna to ta, która
popycha Cię do działania dla samego działania – przyjemności i satysfakcji płynących z uprawiania sportu.
Motywacja zewnętrzna to zapał do ćwiczeń
powodowany przez czynniki zewnętrzne – podziw
innych ludzi, pochwały, nagrody, korzyści finansowe.
Sport potrafi tak bardzo wejść w krew, że po
pewnym czasie jedyną motywacją do jego uprawiania
jest wewnętrzna potrzeba. Grasz zespołowo, biegasz,
dźwigasz ciężary, pływasz, więc czujesz się dobrze
i dzięki temu robisz to regularnie. Nie dla atrakcyjnej
sylwetki, nie dla zdrowia – dla przyjemności.
Żeby znaleźć motywację, stawiaj sobie małe
cele, np. „zacznę od godziny tygodniowo”. Kup sobie
wygodny strój sportowy i potrzebny sprzęt, ale bez
przesady – ładna koszulka czy dobre obuwie na
początek wystarczą. Zakupy mają być tylko
przyjemnym wstępem. Jeśli na starcie wydasz mnóstwo pieniędzy na profesjonalny sprzęt, a potem nie
spodoba Ci się dany sport, motywacja dramatycznie
spadnie.
Motywacji szukaj też w innych. Może to być
przyjaciel, który tak samo tak Ty jest bez kondycji
i dopiero zaczyna. Może to być także ktoś doświadczony, mentor, który pokaże Ci, jak ćwiczyć mądrze
i podniesie Cię na duchu, gdy zwątpisz.
Są różne rodzaje aktywności fizycznej, więc
każdy na pewno znajdzie wśród nich coś dla siebie.
Jaki sport wybrać? My proponujemy sprawdzenie tego,
co jest najbliżej, zapraszamy więc do wspólnej
zabawy!
„Zryw” Chrząstowice

KONCERT ODPUSTOWY
22 sierpnia 2021 r. w chrząstowickim kościele odbył
się koncert zespołu Solidaris Brass. To niezwykłe muzyczne
wydarzenie podzielone było na dwie części. Na pierwszą
składała się muzyka poważna, usłyszeć można było m.in.
utwory Bacha, Wagnera czy Haendla. Druga odsłona
koncertu miała miejsce po minirecitalu organowym Łukasza
Mandoli. Muzycy zaprezentowali utwory znane z filmów
i musicali. Występ oraz zastosowane efekty świetlne
wzbudziły zachwyt licznie zgromadzonej publiczności.
Koncert zorganizowano z okazji odpustu, a jednocześnie był pożegnaniem dotychczasowego administratora
parafii – ks. Tomasza Gajdy, który zastąpił ks. Dominika
Rybola. Od 25 sierpnia 2021 r. proboszczem parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach jest
ks. Leszek Zarzycki, wcześniej proboszcz parafii
św. Andrzeja Apostoła w Makowicach.
Anna Kurc

W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować księdzu Tomaszowi, delegacjom z gminy Chrząstowice i
TSKN, przyjaciołom, kolegom z pracy, sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Wilibalda Niesłony.
Dziękujemy za okazane wsparcie, słowa otuchy, wieńce i kwiaty.
Pogrążona w smutku Rodzina
lipiec-sierpień-wrzesień
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PRZEDSZKOLE — DRUGI DOM
Aby dziecko w przedszkolu czuło się bezpiecznie, lubiło przedszkole, chętnie do niego przychodziło,
nawiązywało kontakty interpersonalne z rówieśnikami
i dorosłymi – musimy zadbać o przyjazny klimat, taki
jak w domu. Małe dziecko musi czuć, że to „coś”,
tworzą przede wszystkim dorośli: najpierw rodzice
przygotowując go do roli przedszkolaka, ucząc
samodzielności i radości przebywania w grupie, o to,
by dziecko potrafiło sygnalizować potrzeby fizjologiczne, samodzielnie jeść, bawić się, korzystać z zabawek
i porządkować je, a nawet rozbierać i ubierać się.
Psychologowie i pedagodzy uważają, że przygotowania takie rodzice zaczynają niemalże od urodzenia dziecka, ucząc zasad funkcjonowania, mądrze
wspierając, a nie wyręczając swojego „smyka”
we wszystkich potrzebach życiowych. To jest sedno
późniejszego sukcesu w doświadczeniach żłobkowych
i przedszkolnych. Natomiast nauczyciele i personel
pomocniczy wspierają rodzinę przez pomnażanie
potencjału wychowawczego rodziców, dostrzegając
potrzeby i możliwości rozwojowe, rozbudzając
zainteresowania i uzdolnienia, a nawet talenty.

W Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach
panuje przyjazny klimat. Nasze przedszkole to także
funkcjonalne, bezpieczne, zadbane pomieszczenia
i otoczenie, które systematycznie jest modernizowane.
W placówkach oświatowych stało się już
tradycją, że po wakacjach zawsze jest coś nowego,
innego, coś co zainteresuje, a nawet zachwyci dzieci.
Tym razem w Chrząstowickim przedszkolu okrzyk
radości wywołała łazienka starszaków, która po zeszłorocznym remoncie starej instalacji wodnej, doczekała
się kapitalnego remontu. Zmiana jest tak diametralna,
że dzieci myślały, że pomyliły pomieszczenia.

Na wakacjach odnowiona została również
kuchnia, zaplecze kuchenne, socjalne oraz pokój
nauczycielski, a także co ważne - sala „maluszków” ma
nowe okna. Jednak największą radością dla nas jest
termomodernizacja budynku, w założeniach której jest
zmniejszenie kosztów utrzymania. Budynek otrzyma
„nowe” życie, piękny wygląd, ciepło i swoisty klimat.
Helena Staniszewska, Justyna Klyk

NOWY ROK SZKOLNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLYM
W SUCHYM BORZE

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy
z pozytywną energią, zaangażowaniem oraz zamiarem
realizacji ciekawych projektów i przedsięwzięć. Już
w drugim tygodniu września gościliśmy Teatr Młodego
Pokolenia z Białegostoku, z przedstawieniem pt:

„O psie, który jeździł koleją”. Rolę zawiadowcy zagrał
Jarosław Stieszenko a w resztę postaci wcieliła się Joanna Walukiewicz. Spektakl ten wywołał wiele emocji
oraz ogromny podziw dla przepięknej gry aktorskiej.
Miesiąc wrzesień jest również czasem, kiedy
zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola. By lepiej przyswoić dzieciom
wszystkie zasady zaprosiliśmy do naszej placówki
dzielnicowego mł. asp. Marka Szczepaniaka.
W roku szkolnym 2021/22 jednym z głównych
kierunków edukacji szkolnej i przedszkolnej jest
edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury. W odpowiedzi na te zadania,
realizować będziemy projekt edukacyjny pt. „Czy
znasz królów i władców Polski?”. Autorką i koordynatorem tego projektu o charakterze ogólnopolskim jest
mieszkanka Lędzin Pani Anna Krzywicka – Ustrzycka.
Cele ogólne tego projektu to przede
wszystkim szerzenie wiedzy historycznej wśród dzieci,
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki historii
w szkole oraz rozwijanie kompetencji kluczowych
poprzez realizację zadań projektowych.

lipiec-sierpień-wrzesień
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Cele szczegółowe natomiast to: kształtowanie
własnych zainteresowań, rozwijanie u dzieci poczucia
przynależności do własnego kraju, poznawanie cech
charakterystycznych władców i królów Polski,
przyswajanie ciekawostek historycznych, rozwijanie
współpracy pomiędzy nauczycielami z różnych
przedszkoli i szkół z całej Polski.
Realizacja projektu będzie się odbywać na
podstawie
przygotowanej
przez
jej
autorkę
i udostępnionej nauczycielom prezentacji multimedialnej. Nauczyciel sam wybiera najlepszą dla swojej
grupy wersję prezentacji, biorąc pod uwagę możliwości
percepcyjne dzieci. Po każdej prezentacji odbędzie się
quiz wiedzy historycznej. Projekt daje nauczycielowi
możliwości dowolnej modyfikacji zajęć, wprowadzania
swoich pomysłów i metod pracy z dziećmi oraz
przeplatanie prezentacji z aktywnością ruchową.
Do projektu autorka dołącza publikację książkową „Kresowianie piszą wierszem”, tom 7, Józef Chimiak, Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem
napisana”, pod redakcją Anny Krzywickiej - Ustrzyc-

kiej, Opole 2019. Korzystając z tej publikacji nauczyciel będzie mógł przybliżyć dzieciom władców Polski
określając ich wygląd zewnętrzny, cechy
osobowościowe, sposób sprawowania władzy oraz osiągnięcia lub upadki.
Jednym z zadań obowiązkowych jest zapoznanie dzieci z piosenką przewodnią projektu pt. „Co
o przydomku powiesz potomku”, autorstwa Ferida
Lakhdar i Tomasza Borkowskiego.
Na zakończenie projektu nauczyciel wraz ze
swoimi podopiecznymi ma do zrealizowania trzy zadania:
- Opracować i przygotować z dziećmi
inscenizację pt. „Na dworze królewskim;
Przeprowadzić
wewnętrzny konkurs
plastyczny dowolną techniką pt. „Jestem królową,
jestem królem”. Wyniki konkursu należy ogłosić
w przedszkolu i zrobić wystawę prac dzieci;
- Ułożyć z pomocą nauczyciela wiersz
o dowolnej długości, w którym jego bohaterowie –
przedszkolaki wcielają się w rządzących i opiszą np.
swój sposób sprawowania władzy, przywileje, zmiany
w państwie itp.
Z wszystkich aktywności zostanie sporządzona foto- i wideorelacja, która będzie umieszczona na
Facebooku organizatora. Już dziś zapraszamy do jej
obejrzenia:
www.facebook.com/
groups/1455309811469159.
Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy
wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, rozwijania
swoich zainteresowań oraz radości ze zdobywania
wiedzy, a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia
ze swoich pociech.
Lilianna Wicher, Sylwia Morciniec

WSPÓLNYM TAŃCEM ŁĄCZYMY POKOLENIA

„Tanzgeneration: zatańcz z nami” – wydarzenie pod
takim hasłem odbyło się 11 września br. o godz. 18:00
w Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze. Zrealizowane było
w ramach programu szkoleniowego ELOm – Elementarz Lidera Organizacji MN, organizowanego przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej we współpracy ze Związkiem Młodzieży
Mniejszości Niemieckiej w RP.
Piątka młodych liderów 3. edycji proELOm podczas
wspólnej burzy mózgów stworzyła, a następnie z sukcesem
zrealizowała swój własny projekt, którego głównym celem
była integracja międzypokoleniowa. Wydarzenie to miało prze-

de wszystkim połączyć i zbliżyć do siebie osoby w różnym
przedziale wiekowym, takie jak dzieci, młodzież i seniorzy.
Wszystko to, poprzez wspólne tańce, zabawę oraz integrację.
– Całe to wydarzenie odbyło się w bardzo miłej i rodzinnej
atmosferze. Pierwsze lody przełamaliśmy zabawą w „Sieci”,
podczas której rzucaliśmy włóczkę do siebie nawzajem, odpowiadając na wybrane pytanie z puli pytań. Każdy uczestnik
trzymał koniec sznurka – w ten sposób powstała nam sieć, która połączyła pokolenia. – mówi jedna z koordynatorek projektu, Antonia Buhl. – Podczas projektu uczestnicy mieli okazję
wziąć udział w różnego rodzaju zabawach, grach integracyjnych czy tańcach grupowych. Tańczyliśmy przede wszystkim
do niemieckich piosenek tak, aby nadać całości niemieckiego
klimatu.
W wydarzeniu wzięło łącznie udział 30 osób z okolicy.
Oprócz tańców oraz zabaw przygotowano dla uczestników
także prezentację multimedialną nt. muzyki z lat 50. do roku
2000., odpowiednie elementy garderoby i materiały
promocyjne oraz poczęstunek w formie pizzy.
Zrealizowanie tego całego wydarzenia nie byłoby możliwe dzięki pomocy i uprzejmości Wójta Floriana Cieciora,
który umożliwił dostęp do sali w Suchym Borze. Serdeczne
podziękowania należą się również sponsorowi, firmie PLADA
Sp. z o.o za wsparcie finansowe projektu!
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#REFUGEESWELCOME CZYLI JAK PRZYJĘLIŚLY
UCHODŹCÓW AFGAŃSKICH W SUCHYM BORZE
Na przełomie sierpnia i września br. grupa
73 uchodźców z Afganistanu, prosto z lotniska w Warszawie, przyjechała do ośrodka wypoczynkowego na
10-dniową kwarantannę. Mieszkańcy zobaczyli ich,
gdy wysiadali z autokarów przy ul. Pawlety – bez bagaży, z dziećmi na rękach, ubrani w klapki, tradycyjne
stroje afgańskie, owinięci kocami. Zanim dotarli do
Suchego Boru, byli w podróży praktycznie przez
tydzień, nie spali, mało co jedli, byli skrajnie zmęczeni
i wyziębieni. Uciekli ze swoich domów przed śmiercią
z rąk talibów, ponieważ większość z nich współpracowała z polską armią, życiu ich i ich rodzin zagrażało
niebezpieczeństwo. Zanim dostali się na pokład polskiego samolotu rządowego, stali kilka dni pod lotniskiem w Kabulu w olbrzymim tłumie, skąd wyciągnęli
ich polscy żołnierze. Bardzo dziękowali za pomoc jaką
zaoferował im polski rząd i za uratowanie życia.

ców z Grodkowa, transport darów pojechał do
potrzebujących Afgańczyków na Litwie, na
Lubelszczyznę, do Białegostoku. To co nam pozostało
z darów, przekazaliśmy do DPS w Kędzierzynie –
Koźlu i do Domu Samotnej Matki pod Głubczycami.

Segregacja darów.
Z wielkim wzruszeniem żegnaliśmy się
z naszymi afgańskimi przyjaciółmi, gdy odjeżdżali
z Suchego Boru. Polały się łzy, podziękowania i słowa
które zapamiętamy na zawsze: „We’ll never forget
what you have done for us! There is no words to say Thank you!” czyli „Nigdy nie zapomnimy co zrobiliście dla nas. Nie ma słów, aby wam podziękować!”.

Nasi wolontariusze
Poruszeni bardzo trudną sytuacją uchodźców
mieszkańcy Suchego Boru i okolicznych wsi gminy
Chrząstowice, pod przewodnictwem Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju wsi Suchy Bór i Rady Sołeckej
z Panem Sołtysem na czele, bardzo szybko zorganizowali pomoc w postaci zbiórki darów oraz środków
finansowych.
Brakowało wszystkiego: od szczoteczek do
zębów, środków ochrony osobistej, odzieży, bielizny,
po walizki, buty, rzeczy dla dzieci (mleko modyfikowane, pieluchy, wózki, zabawki itd.). Ilość otrzymanych darów przekroczyła nasze najśmielsze wyobrażenia: przez kilka dni, nieustająco przyjeżdżały samochody z pomocą, najpierw od naszych mieszkańców,
a potem już z całej Polski.
Nasi przyjaciele z Afganistanu byli w wielkim
szoku (w sensie pozytywnym – oczywiście), gdy zobaczyli jak wiele osób chce im pomóc, jak wielu wolontariuszy codziennie przychodzi do ośrodka, żeby segregować i pakować dary. Wpłynęło sporo darowizn, które wydaliśmy na zakup butów, walizek, kosmetyków,
jedzenia (dużo owoców i warzyw), ale również Afgańczycy prosili o książki do nauki języka polskiego czy o
czarną herbatę, której piją bardzo dużo. Potrzebne były
lekarstwa, okulary jakie stracili w czasie podróży, wizyty u dentysty, ładowarki do telefonów, czy karty
polskie SIM z internetem aby mogli się kontaktować z
pozostałymi członkami rodzin. Wiele rodzin zostało
podzielonych, wielu osobom nie udało się uciec z
Afganistanu, część była w innych ośrodkach w Polsce.
Naszą pomocą objęliśmy również drugą grupę uchodź-

Z darami odwiedził nas także Remigiusz Mróz popularny autor książek
Jako lokalna społeczność zdaliśmy na piątkę
egzamin z pomocy potrzebującym, z humanizmu,
z bycia człowiekiem. Wiele osób przychodziła ze
słowami, że też otrzymała pomoc od zupełnie obcych
ludzi po powodzi w 1997 roku i teraz czują się
zobowiązani aby się odwdzięczyć.
Dzięki relacjom w mediach: TVN, TVN24,
POLSAT, TVP3Opole, NTO, Gazeta Wyborcza, Radio
Opole, Radio Park FM, Radio ZET, WP.pl, ONET.pl,
Tygodnik Przegląd, 24Opole, Opowiecie.info, TZO
a także w mediach zagranicznych, takich jak PolishNews.CO.UK, NotesfromPoland.com., nasza mała
wieś stała się przykładem dla całej Polski.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych mieszkańców,
wszystkim dziękujemy za pomoc i zaangażowanie,
poświęcony swój prywatny czas na rzecz naszych
afgańskich przyjaciół. Dobro zawsze wraca!
Joanna Kasprzak-Dżyberti
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
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KULINARNA STRONA GMINY CHRZĄSTOWICE
Na tej stronie prezentujemy przepisy na proste
i smaczne potrawy. Tym razem instrukcja na
rozgrzewające przekąski – idealne na chłodne, jesienne
popołudnia i wieczory.
Aroniówka – nalewka z aronii
- 1 kg owoców aronii
- ok. 140 liści aronii lub wiśni
- sok z 2 cytryn
- 0.5 l spirytusu 95%
- 1 l wody
- 800 g cukru

i obsypać bułką tartą lub wyłożyć papierem do
pieczenia. Połowę ciasta wylać i wyrównać. Piec przez
17 minut w temperaturze 175*C/termoobieg. W tym
czasie owoce dokładnie wymieszać ze skórką z cytryn
oraz skrobią ziemniaczaną. Po 17 minutach wyjąć
z piekarnika ciasto i wyłożyć nadzienie, wyrównać.
Następnie na nadzienie wylać resztę ciasta i wyrównać.
Piec 35 minut w temperaturze 175*C/termoobieg.
Wyjąc z piekarnika i odstawić, aby ciasto wystygło.
Obsypać cukrem pudrem.

Krem z pieczonych pomidorów i papryki

Owoce aronii najlepiej przemrozić, ponieważ później
lepiej puszczają sok i mają lepszy smak. Tak
zamrożone owoce wsypujemy do garnka. Zebrane
liście myjemy i dorzucamy do garnka, do niego
wlewamy także 250 ml wody. Czekamy do zagotowania, następnie zmniejszamy moc i gotujemy przez ok.
10 minut. Garnek odstawiamy na bok, na minimum 12
h (bez lodówki, może zostać na płytce). Z garnka
zlewamy przez gazę, tetrę, ściereczkę muślinową sok
(! owoców nie wyrzucamy !) do słoja i dodajemy do
niego sok z cytryny. Z owoców usuwamy liście, nie
będą nam już potrzebne. Do owoców dodajemy cukier i
wlewamy 750 ml wody. Zagotowujemy i gotujemy do
momentu rozpuszczenia się cukru, i odstawiamy do
ostygnięcia. Podobnie jak wyżej odcedzamy sok do
słoja (! owoców nie wyrzucamy !). Do słoja wlewamy
0.5 l spirytusu, dokładnie mieszamy i odstawiamy słój
w ciemne miejsce (np. piwnica) na ok. 2-3 miesiące lub
dłużej (np. pół roku).
Ciasto z owoców aronii
Nadzienie:
- owoce pozostałe z przepisu wyżej „Aroniówkanalewka z aronii”
- 60 g skrobii ziemniaczanej
- skórka starta z 2 cytryn
Ciasto:
- jajka 5 szt.
- cukier 170 g
- olej 130 ml
- mleko 45 ml
- mąka pszenna 255 g
- proszek do pieczenia 1.5 łyżeczki
Dodatkowo:
-cukier puder do dekoracji
Jajka razem z cukrem ubić na puszystą pianę.
Następnie powoli, strużką dodawać olej, następnie mleko dalej ubijając. Do masy przesiać mąkę pszenną z
proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszać
szpatułką. Ciasto będzie pół gęste, mocno
napowietrzone. Tortownicę wysmarować tłuszczem

- pomidory 1.5 kg
- papryka czerwona 2 duże sztuki
- cebula 2 średnie cebule
- czosnek 3 ząbki
- oliwa z oliwek 100 ml
- oregano 1 płaska łyżeczka
- papryka słodka wędzona 1 płaska łyżeczka
- bazylia świeża ok. 10-15 listków
- woda 0.5 l
- miód 1 płaska łyżka
- kwaśna śmietana 18%
- sól, pieprz do smaku
Piekarnik nagrzewamy do 190*C. Pomidory
oczyszczamy z szypułek i kroimy na ćwiartki, papryki
oczyszczamy z gniazd nasiennych i kroimy na duże,
ok. 4cmx4cm kawałki. Cebulę obieramy i kroimy na
grube pióra, czosnek obieramy. Wszystkie te warzywa
układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia,
polewamy oliwą i doprawiamy miodem, solą oraz
pieprzem. Blachę umieszczamy w uprzednio
rozgrzanym piekarniku i pieczemy do znacznego
zrumienienia, ok. 30-40 minut. Upieczone warzywa
obsypujemy oregano i słodką, wędzoną papryką.
Warzywa przekładamy do garnka, dodajemy liście bazylii, wodę; zagotowujemy. Następnie za pomocą blendera, blendujemy do gładkiej konsystencji. Na koniec
doprawiamy jeszcze do smaku solą i pieprzem. Podajemy z kleksem kwaśnej śmietany.
Daniel Bewko

Daniel Bewko – gotowanie jest jego pasją od przedszkola, nieustannie rozwija się w tym kierunku. Jest
laureatem wielu konkursów kulinarnych, Mistrz Polski w Carvingu. Gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej
Gminy Chrząstowice.
lipiec-sierpień-wrzesień
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W SUCHYM BORZE NIE MA NUDY
oraz jego pracy.
W drugim dniu uczestnicy udali się na
niezwykły spacer po leśnych zakątkach Suchego Boru.
Wycieczce przewodniczył dr Grzegorz Hebda
z Uniwersytetu Opolskiego. Dzieci mogły podziwiać
niezwykłą faunę i florę, uporządkować i poszerzyć
swoją dotychczasową wiedzę na temat otaczającego
wieś lasu. Za włożony trud i wysiłek wszyscy zostali
nagrodzeni, a zdobyta wiedza jeszcze nieraz przyda się
naszym podopiecznym.

Już po raz trzeci Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Suchy Bór zorganizowało tygodniowe
warsztaty całodzienne dla dzieci i młodzieży w ramach
zadania pn. "Wyjść z izolacji! - kompleksowy program
profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy
Chrząstowice”, współfinansowanego z budżetu Gminy
Chrząstowice.
Dzieci miały możliwość integracji oraz
uczestnictwa w różnych warsztatach tematycznych
rozwijających ich zainteresowania. Pierwszy dzień
polegał na wspólnych grach i zabawach sportoworuchowych oraz wzajemnym poznawaniu się pod czujnym okiem pedagogów Iwony Bzymek oraz Katarzyny
Warzecha. Uczestnicy z chęcią opowiadali o swoich
pasjach i talentach, co przyczyniło się do zawiązania
wielu nowych znajomości. Następnie dzieci mogły
wykazać się własną twórczością podczas warsztatów
lepienia z gliny, w ramach których poznały
podstawowe informacje na temat zawodu garncarza

Kolejny poranek warsztatów upłynął na
tworzeniu mas sensorycznych pod przewodnictwem
Pani Agnieszki Kochańczyk. Nie lada wyzwaniem
i atrakcją było stworzenie własnej ścieżki sensorycznej
oraz spacer po niej. Uczestnicy byli bardzo szczęśliwi
tworząc własne masy z produktów spożywczych.
Czwartkowe zajęcia poprowadziła psycholog
Magda Jabłońska, która zadbała o psychiczną sferę
dzieci. Za pomocą różnych gier i ćwiczeń pomogła im
nazwać emocje, a także pokazała jak sobie z nimi
poradzić w różnych sytuacjach.
Ostatni
dzień
warsztatów
rozpoczęły
warsztaty fotograficzne, w ramach których Andrzej
Nowak zapoznał dzieci z historią fotografii oraz pokazał jak wykonywać dobre i wartościowe zdjęcia.
Zaprezentował im swoje prace. Po interesujących
zajęciach rozpoczęła się gra w podchody. Wzajemnie
ukrywanie się oraz poszukiwanie swoich kolegów
w suchoborskim lesie było dużym wyzwaniem oraz
atrakcją dla dzieci. Ucieszone i zmęczone dłuższym
spacerem wróciły do świetlicy, gdzie czekała lemoniada przygotowana przez Państwa Oborskich. Następnie,
już pełne energii i sił przystąpiły do zabawy
przygotowanej
przez
wolontariuszy:
Antoninę
Bzymek, Aleksandrę Rerich i Michała Skomrę.
Przez cały tydzień popołudniami odwiedzał
nas Pan Grzegorz Łyczko zapewniając profesjonalne
treningi piłki nożnej dla naszych uczestników.
Wspólne dni upłynęły bardzo szybko,
uczestnicy, opiekunowie z żalem rozstawali się
w piątkowe popołudnie. Ten czas dał nam dużo
radości, szczęścia i niezapomnianych wspomnień,
co potwierdzają pytania dzieci o kolejną edycję
warsztatów. Mamy nadzieję, że spotkamy się
w przyszłym roku.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
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ZWIADOWCY OPANOWALI SUCHY BÓR
W dniach 3-5 września br. w Suchym Borze już
po raz trzeci odbyła się jedyna w swoim rodzaju
impreza. Boisko sportowe zamieniło się w średniowieczne obozowisko, a to wszystko za sprawą “Obozu
Zwiadowców”. Impreza miała charakter otwarty
i skupiała miłośników łucznictwa, procarstwa, survivalu oraz rekonstrukcji historycznej z całej Polski.
Motywem przewodnim była ciesząca się ogromną
popularnością wśród młodzieży, seria książek J. Flanagana "Zwiadowcy".

Jak co roku, dzieci i dorośli mieli okazję wziąć
udział w licznych warsztatach. Członkowie Opolskiego
Klubu Strzelectwa Tradycyjnego „Gryf” oraz Bractwa
Łuczniczego Kluczbork uczyli jak poprawnie strzelać
z łuku. Jakub Niezgoda - pomysłodawca i główny
inicjator imprezy, pokazywał jak posługiwać się procą
tradycyjną, opowiadał o jej historii, a także pokazywał,
jak wytworzyć procę. Od członków Stowarzyszenia
Polska Szkoła Survivalu - Grupa Śląsk można było
nauczyć się rozniecać ogień za pomocą krzesiwa oraz
identyfikacji roślin leczniczych, jadalnych i użytkowych. Drużyna “Kuźni Barbarian” pokazywała jak
wygląda praca kowala, a uczestnicy mogli samodzielnie wykuć sobie różne przedmioty ze stali. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty fechtunku
prowadzone przez Chorągiew Ziemi Wszelkiej, a po
pokazie technik walki mieczem, uczestnicy mieli
okazję sami stanąć w szranki w miniturniejach walki na
miecze piankowe. Zawody odbywały się z podziałem
na grupy wiekowe.
Tegoroczny Obóz Zwiadowców był wyjątkowy
– po raz pierwszy w Polsce rozegrano Turniej
Procarstwa Tradycyjnego. Zawodnicy potykali się
w pojedynkach z procą i tarczą, a także w konkurencjach miotania do celu pociskami kamiennymi i piłeczkami tenisowymi. Zwycięzcy, poza nagrodami uzyskali
tytuły mistrzów oraz wicemistrzów Polski! Turniej

łuczniczy w tym roku był równie zaskakujący – konkurencje zostały wplecione w opowieść ze świata
Zwiadowców, a łucznicy wcielali się w książkowych
bohaterów, wykonując misje i zadania. I tak, mieli
okazję zapolować na dzikie bestie z jadącego wozu,
ostrzec księżniczkę przed zamachowcem strzelając w
balon, czy pozbyć się szczurów, które zadomowiły się
w chacie zwiadowców. Po raz pierwszy też łucznicy
mieli okazję zmierzyć się w turnieju drużynowym.
Na uczestników imprezy czekały też inne
atrakcje. Rzut toporkiem, wyścigi wozów, szaleństwa
w strefie ze słomą oraz zdobywanie nagród poprzez
rzut monetami do „skarbczyka zwiadowców” cieszyły
się dużą popularnością. Ceniący spokój mogli rozsmakować się w z wolna parzonej w gorącym piasku kawie
po turecku, skosztować specjałów „kuchni zwiadowców” takich jak wege-kociołek, kiełbaski z ogniska,
podpłomyki, smalec z fasoli czy oddać się pasjonującej
grze Kubb - tzw. szachom Wikingów.

Dni pełne wrażeń wieńczyły koncerty muzyki
dawnej w wykonaniu zespołów „Jar” i „Żniwa”, oraz
pokaz ognia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora. Do późnych godzin trwały wspólne biesiady ze
śpiewami przy dźwiękach obozowych gitar.

Głównymi celami imprezy było odcięcie się
od social mediów i elektroniki oraz promowanie
aktywnego stylu życia. Rekonstrukcja historyczna,
procarstwo, łucznictwo, czy też survival to aktywności,
które wymagają od pasjonatów spędzania czasu na
wolnym powietrzu, zaangażowania, skupienia oraz
regularnych treningów. W zamian oferują mnóstwo
dobrej zabawy, poznawanie ciekawych ludzi a przede
wszystkim łagodzą stres i pozwalają na odpoczynek od
życia w pędzie i pośpiechu.
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Obóz Zwiadowców był okazją do spotkania się fanów
serii „Zwiadowcy”, którzy mieli okazję wziąć udział w
quizie wiedzy o „Zwiadowcach”, a gościem specjalnym była Agnieszka Słowik z Wydawnictwa Jaguar,
które ufundowało nagrody w postaci tomów serii
„Zwiadowcy”. Na imprezie zagościła również laureatka konkursu o „Zwiadowcach” wydawnictwa Jaguar,
która wygrała specjalne szkolenie łucznicze na Obozie
Zwiadowców! Impreza nie mogłaby się odbyć bez pasji i zaangażowania organizatorów: Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, Opolskiego Klubu
Strzelectwa Tradycyjnego “Gryf”, Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu Grupa Regionalna Śląsk, Inicjatywy Procarz Polski, a także wsparcia ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, z Funduszu Odnowy
Wsi. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przy-

czynili się do powstania tej imprezy - rekonstruktorom,
wystawcom, wolontariuszom oraz wszystkim gościom.
Jakub Niezgoda, Mirosław Gerc

NOWE BOISKO KLUBU UNIA RASZOWA-DANIEC
Meczem oldbojów rozpoczął się w piątek,
27 sierpnia 2021 r. festyn z okazji otwarcia boiska LZS
Unia Raszowa-Daniec. Rozgrywki zakończyły się
wynikiem 3:2 dla reprezentantów sołectwa Raszowa.
Drugi dzień także upłynął pod znakiem
rozgrywek piłkarskich. Najpierw murawą zawładnęli
najmłodsi piłkarze. Puchar Prezesa LZS Unia Raszowa
-Daniec trafił do najmłodszej drużyny 1. FC ChronstauChrząstowice. Po południu odbył się mecz drugiej
kolejki klasy „A” LZS Unia Raszowa-Daniec kontra
Start Dobrodzień. Gospodarze pokonali ekipę
z Dobrodzienia czterema bramkami do trzech.

Punktem kulminacyjnym sobotnich wydarzeń
było uroczyste otwarcie boiska. Symboliczną wstęgę
przecięli: wójt gminy Chrząstowice Florian Ciecior,
wójt gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz, prezes
Unii Raszowa-Daniec Artur Porada oraz selekcjoner
reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 20182021, Jerzy Brzęczek. Po poświęceniu boiska były

przemowy, podziękowania i gratulacje.

Klub Unia Raszowa-Daniec zrzesza zawodników z gmin Chrząstowice i Tarnów Opolski. Boisko
powstało dzięki wsparciu obu gmin, zaangażowaniu
osób, firm i instytucji. Była to zarówno pomoc finansowa, jak i praca społeczna. Modernizacja obiektu rozpoczęła się w 2018 roku. Prace zakończyły się w marcu
2021 r., jednak z powodu pandemii uroczyste otwarcie
przesunięto na sierpień. Otwarcie boiska połączone
było z dożynkami sołeckimi. Wydarzenie miało
miejsce w dniach 27-29 sierpnia 2021 r. w Raszowej.
Zawodnikom LZS Unia Raszowa-Daniec
gratulujemy nowego obiektu i życzymy wielu sportowych sukcesów oraz owocnych treningów na boisku.
Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć
na facebookowym profilu LZS Unia Raszowa-Daniec:
www.facebook.com/UNIA-Raszowa-Daniec.
Anna Kurc
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