
 

 

Gazeta samorządowa Gminy Chrząstowice 
 

INFORMATOR  
GMINY CHRZĄSTOWICE 

 
Chrząstowice | Daniec | Dąbrowice | Dębie | Dębska Kuźnia | Falmirowice | Lędziny | Niwki | Suchy Bór  

Egzemplarz bezpłatny ISSN 1730 - 6620 Nr 3/2022      

W numerze m.in.: 
 Komunikaty  
 i ogłoszenia 
 Inwestycje  
 Remonty 
 Hala Olimpijczyków 
 Fundusz sołecki  
 Dożynki 
 Wieści ze szkół  
 i przedszkoli 
 Nowiny biblioteczne 
 Projekt Life AQP 
 Klub Seniora 
 Aktywne stowarzyszenia 
 Młodzieżowa Orkiestra  
 Dęta Gminy Chrząstowice 

 

 

OSP Dębie Mistrzem Powiatu Opolskiego w zawodach strażackich OSP, str. 28 

Hala sportowa w Chrząstowicach Halą Olimpijczyków, str. 2 
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ROWEREM PO GMINIE CHRZĄSTOWICE I OKOLICACH 

 Zapraszamy na nasze trasy rowerowe. Piękna 
okolica, bogata oferta gastronomiczna, urokliwe             
zakątki oraz ciekawe miejsca do zobaczenia zachęcają 
do odwiedzin gminy Chrząstowice i okolic. 
Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje wycieczek.  
Pięć tras rowerowych przebiegających przez gminę 
Chrząstowice i najbliższą okolicę opisał oraz                    
zilustrował podróżnik Przemysław Supernak: 
Trasa 1 - z Opola do Chrząstowic i z powrotem 

Trasa 2 - wokół gminy Chrząstowice 
Trasa 3 - z Chrząstowic wokół Jeziora Turawskiego 
Trasa 4 - z Chrząstowic wokół Krainy Dinozaurów 
Trasa 5 - z Chrząstowic do Kamienia Śląskiego i na 
Górę św. Anny 
Mapy w formacie gpx można pobrać do nawigacji na 
telefon. Należy pamiętać, że do poprawnego odczyta-
nia map należy zainstalować aplikację do nawigacji 
rowerowej (do pobrania w GooglePlay i AppStore). 
Opis, zdjęcia oraz mapy do pobrania znajdują się na 
www.chrzastowice.pl—menu górne „Nasza Gmina—
zakładka „Turystyka”. Życzymy udanych wycieczek 
rowerowych!  
Obecnie trwają prace nad opracowywaniem questów 
po Krainie Dinozaurów. Jedna z tras zaplanowana  
została w gminie Chrząstowice. O szczegółach będzie-
my informować.  Quest to edukacyjna gra terenowa, 
która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszuki-
wań skarbu i radości odkrywania. Więcej informacji           
o questach znajdą Państwo na stronie 
www.questy.org.pl oraz facebookowym profilu 
„Questy—wyprawy odkrywców”.  

HALA SPORTOWA W CHRZĄSTOWICACH  
HALĄ OLIMPIJCZYKÓW 

 Hala sportowa w Chrząstowicach została Halą 
Olimpijczyków. Uroczystość nadania nazwy odbyła się 
w sobotę, 8 października 2022 r. W przypadającą                  
w tym roku 50 rocznicę zdobycia medali na olimpia-
dzie w Monachium w 1972 r. gmina Chrząstowice uho-
norowała w ten sposób trzech pochodzących z gminy 
medalistów olimpijskich: Edwarda Barcika i Benedykta 
Kocota oraz nieżyjącego już Joachima Halupczoka. 

 Barcik i Kocot odsłonili wspólnie z wójtem 
Gminy Chrząstowice Florianem Cieciorem oraz             
Przewodniczącym Rady Gminy Chrząstowice             
Krzysztofem Warzechą pamiątkową tablicę.            
Olimpijczycy otrzymali pamiątkowe statuetki. Siostrze 
Halupczoka wręczono kwiaty. 
 O oprawę słowno-muzyczną oraz poczęstunek 
podczas uroczystości zadbała dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy oraz uczniowie Publicznej Szkoły              
Podstawowej w Chrząstowicach. 
 Przypomnijmy, że nazwa „Hala Olimpijczy-
ków” została wybrana przez mieszkańców gminy 
Chrząstowice w ankiecie, która w maju 2022 r. opubli-
kowana została na stronie www.chrzastowice.pl oraz 
profilu gminy Chrząstowice na facebooku. Chcąc             
upamiętnić sukcesy naszych kolarzy przedstawiono 

cztery pomysły na nazwę hali sportowej w Chrząstowi-
cach: Hala Olimpijczyków, Hala Medalistów, Arena 
HBK, Hala Medalistów Olimpijskich. Najwięcej           
głosów zdobyła pierwsza propozycja i ta została przed-
stawiona Radzie Gminy Chrząstowice w postaci            
stosownej uchwały. Radni przychylili się do tego wnio-
sku. 23 czerwca 2022 r. została podjęta uchwała 
XXXIX.310.2022 w sprawie nadania nazwy hali             
sportowej w Chrząstowicach. 

 Zdjęcia oraz film z uroczystości nadania nazwy 
hali znajdą Państwo na www.chrzastowice.pl. 

Anna Kurc 

Anna Kurc 

https://chrzastowice.pl/1878/563/trasa-1-z-opola-do-chrzastowic-i-z-powrotem.html
https://chrzastowice.pl/1880/563/trasa-2-wokol-gminy-chrzastowice.html
https://chrzastowice.pl/1881/563/trasa-3-z-chrzastowic-wokol-jeziora-turawskiego.html
https://chrzastowice.pl/1882/563/trasa-4-z-chrzastowic-wokol-krainy-dinozaurow.html
https://chrzastowice.pl/1883/563/trasa-5-z-chrzastowic-do-kamienia-slaskiego-i-na-gore-swietej-anny.html
https://chrzastowice.pl/1883/563/trasa-5-z-chrzastowic-do-kamienia-slaskiego-i-na-gore-swietej-anny.html
http://www.chrzastowice.pl
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JAK PRAWIDŁOWO USTAWIĆ DO ODBIORU  
KONTENER ZE ŚMIECIAMI?  

 Od  1 października 2022 r. Firma Remondis  
Opole Sp. z o.o. dokonuje usprawnienia  w odbiorze 
odpadów komunalnych gromadzonych na terenie              
gminy Chrząstowice. Pilotażowe usprawnienie               
w odbiorze odpadów komunalnych w postaci bocznego 
załadunku tzw. sidepress ma na celu dokonanie                
rozeznania terenu naszej gminy co do możliwości jego 
wprowadzenia. 
Nowy pojazd posiada załadunku bocznego, tzw.            
sidepress, który umożliwia sprawny i znacznie szyb-
szy odbiór odpadów, pod warunkiem, że pojemniki 
wystawiane będą przez mieszkańców według poniż-
szych wskazówek: 

 pojemniki powinny stać bezpośrednio na skraju 
jezdni, koło krawężnika,  

 równolegle do jezdni, przodem w kierunku     
środka drogi, 

 na płaskim podłożu, 

 pomiędzy pojemnikami i jezdnią nie mogą     
znajdować się żadne przeszkody typu: drzewa, 
słupki, przewody, samochody. 

 Sidepress to nowoczesna technologia wywozu 
pozwalająca na szybki, bezpieczny i ekologiczny              
odbiór odpadów. Odbiór odpadów w systemie załadun-
ku bocznego realizowany jest przez jedną tylko osobę, 
która podczas całego procesu nie opuszcza kabiny                
pojazdu.  
 Z boku pojazdu wysuwany jest wysięgnik,             
którego odpowiednie elementy chwytające unoszą  
pojemnik i następuje jego opróżnienie do bocznego 
zsypu. Całość procesu nadzorowana jest  przez kierow-
cę z wnętrza kabiny, przy pomocy funkcjonalnego pul-
pitu sterowniczego oraz systemu kamer.  
 Jeżeli pojemniki nie będą ustawione zgodnie              
z zaleceniami powyżej, elementy chwytające podnośni-

ka (widły) nie będą mogły być sprawnie i szybko              
wsunięte pod kołnierz z przodu pojemnika i uniesienie 
go nie będzie możliwe.  
 Prosimy o ustawianie pojemników zgodnie                 
z wzorem opublikowanym pod artykułem. Ulotka     
opracowana przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o. jest 
standardowa i nie uwzględnia specyfiki danego terenu. 
 W celu wypracowania prawidłowego ustawiania 
pojemników oraz rozeznania możliwości wprowadze-
nia nowego systemu (specyfika poszczególnych ulic, 
szerokość pasa jezdni, zagrożenia wynikające                  
z ewentualnych podmuchów na wskutek przejeżdżają-
cych pojazdów), śmieciarki będą nadal obsługiwane 
przez 2 pracowników. 
 Prosimy Państwa o pozytywne podejście do 
pilotażowego zamierzenia i ustawianie pojemników             
w bezpiecznej odległości równolegle do krawędzi      
jezdni. Ramię wysięgnika jest w stanie sięgnąć po      
ustawiony prawidłowo pojemnik. 
 Decyzja w sprawie zostanie podjęta po zbadaniu 
możliwości wprowadzenia nowego sposobu                      
opróżniania pojemników z terenu naszej gminy. 
 Przypominamy, że harmonogram wywozu 
śmieci, który obowiązuje do czerwca 2023 r.               
znajduje się na www.chrzastowice.pl w menu              
górnym „Urząd” – „Referaty i stanowiska” –               
Referat Podatkowy”. Dodatkowo przypominamy              
o możliwości pobrania darmowej aplikacji gminy 
Chrząstowice i otrzymywania powiadomień                
o terminach wywozu śmieci na telefon. Zachęcamy! 
W wersji drukowanej harmonogramy można              
odebrać w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pokoju 
nr 4 na parterze.  
 

Daria Pawlak, 
Barbara Wyrwas 

http://www.chrzastowice.pl
https://chrzastowice.pl/1583/aplikacja-mobilna.html
https://chrzastowice.pl/1583/aplikacja-mobilna.html
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Modernizacja dróg gminnych – przebudowa               
ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz                    
ul.      Wiejskiej w Niwkach 

W sierpniu została zakończona inwestycja związana          
z przebudową dwóch dróg gminnych: 
ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz ul. Wiej-
skiej w Niwkach. Wartość robót budowlanych dofinan-
sowana została na poziomie 95% (tj. 3 972 900,00 zł) 
za pomocą promesy inwestycyjnej udzielonej przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Ostatecznie koszty przebudowy ul. Olimpijczyków 
wyniosły 1 237 656,00 zł, natomiast koszt przebudowy 
ul. Wiejskiej to 3 089 831,00 zł.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości            
Falmirowice – etap III 
Na ukończeniu są roboty związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Falmirowice. W ramach 
zadania powstało ponad 4 km sieci kanalizacyjnej oraz 
105 przyłączy do posesji prywatnych (w tym 33           
przyłącza ciśnieniowe i 72 przyłącza grawitacyjne). 
Inwestycja o wartości ponad 3,8 mln zł została            
zrealizowana przy współudziale pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dofinansowania            
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 506 tys. zł. W najbliższym czasie ma 
odbyć się spotkanie z mieszkańcami w sprawie               
podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. Ostateczny 
termin podłączenia posesji to maj 2023 r. 

Modernizacja źródeł ciepła wraz z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dębiu 
W październiku odebrane zostały roboty związane             
z termomodernizacją oraz wymianą źródła ciepła 
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łem Przedszkolnym w Dębiu. W ramach inwestycji 
m.in. zostały ocieplone ściany zewnętrzne oraz strop, 
częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
zamontowano gruntową pompę ciepła, wymieniono 
grzejniki oraz instalację centralnego ogrzewania                    
i ciepłej wody użytkowej, dostosowano pomieszczenia 
do prawidłowej wentylacji i zamontowano nawiewniki, 
wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie na 
ledowe, zamontowano instalację fotowoltaiczną                     

INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Ulica Wiejska w Niwkach 

Ulica Olimpijczyków w Chrząstowicach 
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Małgorzata Jagos 

i odgromową. Koszt robót budowlanych został                 
dofinansowany na poziomie 81,22 % (tj. 1 662 500,00 
zł) za pomocą promesy inwestycyjnej z Banku                   
Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu                     
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt 
całej inwestycji wyniósł ponad 2,1 mln zł. 
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom 
Dziennego Pobytu w Chrząstowicach 

Do końca roku w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 
mają zostać ukończone roboty dot. przebudowy                 
budynku mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu.            
W październiku została położona kostka betonowa 
wokół budynku, a w najbliższym czasie ma zostać            
zakupione wyposażenie budynku. Gmina Chrząstowice 
otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania            

w wysokości 850 tys. zł z Rządowego Funduszu            
Inwestycji Lokalnych.  
Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach 
W sierpniu została podpisana umowa z wykonawcą 

robót budowlanych na wykonanie zadania dot. budowy 
świetlicy wiejskiej w Niwkach. W 2022 r. ma powstać 
stan surowy budynku świetlicy, natomiast w 2023 r. 
mają zostać wykonane roboty instalacyjne oraz           
wykończeniowe. Zadanie jest dofinansowane z Urzędu             
Marszałkowskiego w formie dotacji celowej                    
w wysokości 150 000,00 zł. 
Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej                         
w Chrząstowicach 
Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć roboty              
budowlane związane z rozbudową drogi gminnej 
ul. Kotorskiej w Chrząstowicach na odcinku od drogi 
powiatowej ul. Ozimskiej do drogi krajowej DK46. 
Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj”                 
dofinansowana jest na poziomie 63,63% ze środków 
Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 
r. W pierwszej połowie 2023 r. przewidziane jest             
zakończenie inwestycji. 

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowi-
cach” 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Na październik zaplanowane jest zakończenie realizacji inwestycji dot. termomoder-
nizacji budynku Publicznej Szkoły w Chrząstowicach. Zadanie jest dofinansowane                 
w wysokości 72,99% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.2.                 
Efektywność Energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. 



 

 

Czas trwania realizowanego w gminie Chrząstowi-
ce projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania                
jakością powietrza w samorządach województwa opol-
skiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LI-
FE_AQP_Opolskie_2019.Pl finansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i 
współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej został przedłużo-
ny do 31 grudnia 2023 r. Jednym z działań projektu jest 
podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie 
znaczenia jakości powietrza i ich wpływu na pogorsze-
nie tej jakości.  

Duży wpływ na jakość powietrza którym           
oddychamy, a więc także na zdrowie nas mieszkańców 
ma niska emisja, czyli emisja szkodliwych pyłów            
i gazów na wysokości do 40 m. Pochodzi ona                  
z naszych indywidualnych piecy i kotłów oraz z trans-
portu. Powstaje w  wyniku nieefektywnego spalania 
paliw w domowych piecach, a także poprzez spalanie 
węgla o niskiej jakości, zbyt wilgotnego drewna lub 
śmieci. Niska emisja jest tak szkodliwa, gdyż wprowa-
dzone do powietrza zanieczyszczenia gromadzą się 
i opadają wokół miejsca ich wytworzenia, stwarzając 
zagrożenie dla naszego zdrowia. 

Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego uchwaloną 26 września 2017 r. 

oraz przyjętymi zmianami z 30 listopada 2021 r.                 
zakazane jest spalanie w domowych urządzeniach 
grzewczych: 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z wykorzystaniem tego węgla, 

 mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliwo 
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 

 paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 
mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz miesza-
nek i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem 

 paliw stałych produkowanych z węgla kamienne-
go, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniej-
szym niż 3 mm jest większa niż 15%, 

 drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w 
stanie roboczym przekracza 20% 

 torfu i produktów produkowanych z jego wykorzy-
staniem 

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726.) 
spalanie w piecach odpadów stanowi wykroczenie, 
podlegające karze grzywny bądź aresztu. Nieprzestrze-
ganie powyższych zakazów grozi mandatem do 500 zł 
lub grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł. 
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WSZYSCY ODDYCHAMY TYM, CZYM PALISZ W PIECU 

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 

Grafika: WFOŚiGW  

Anna Bartek 
Gminny Koordynator  

Programu Ochrony Powietrza  
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Anna Kurc 

WNIOSKI O DODATKI NA OGRZEWANIE 

Elżbieta Noszczyk 

 Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. 
Sprawy związane z dodatkiem załatwiane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, w pok. 17 i 19.  
Kontakt: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice 
e-mail: osrodek@opschrzastowice.pl oraz opschrzastowice@op.pl; telefon: +48 774219220 
Wnioski do pobrania: www.chrzastowice.pl oraz w urzędzie gminy i ośrodku. 
 Również do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatki dla osób ogrzewających gospodarstwa 
domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.  
Sprawy związane z dodatkiem załatwiane są w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pok. 7 i 13.  
Kontakt: 
Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice; telefon: +48 774219613 
Wnioski do pobrania: www.chrzastowice.pl oraz w urzędzie gminy na stoliku na parterze oraz w sekretariacie.  

 

 

Zakończony został remont lokalu komunalnego                  
w Dańcu ul. Dębska 4. 
Remont był możliwy dzięki otrzymanemu: 
DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 
PAŃSTWA Z PROGRAMU BEZZWROTNEGO 
WSPARCIA BUDOWNICTWA Z FUNDUSZU DO-
PŁAT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
w ramach zadania „Remont lokalu komunalnego w 
Dańcu ul. Dębska 4 wraz z montażem zbiornika na 
nieczystości” 

Wysokość dofinansowania wyniosła 53.206,08 zł. 
Całkowita wartość remontu wyniosła 66.507,60 zł. 
W ramach remontu : 
1. Zamontowano zbiornik na nieczystości oraz podłą-
czono do budynku ( odprowadzenie ścieków z łazienki i 

kuchni), 
2. Wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania 
wraz z zakupem i montażem nowego pieca na pellet, 
3. Wymieniono 3 okna na nowe, 
4. Wymieniono podłogi w 3 pomieszczeniach, 
5. Przygotowano i pomalowano 6 pomieszczeń, 
6. Pomalowano wszystkie drzwi i ościeżnice. 

 29 września 2022 r. gmina Chrząstowice               
podpisała z "OPOLS-SKA sp. z o.o. Spółka komandy-
towa umowę na realizację zadania "Remont lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Kolonia 12               
w miejscowości Dębska Kuźnia". Realizacja                
przedsięwzięcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu               
z budżetu państwa z Programu Bezzwrotnego Wsparcia 
Budownictwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Koszt inwestycji to 220 860,00 zł.                
Planowany termin jej zakończenia to styczeń 2023 r.  

REMONTY GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH 

Pomieszczenia przed i po remoncie. 

mailto:osrodek@opschrzastowice.pl
https://chrzastowice.pl/1912/dodatek-weglowy-skladanie-wnioskow.html
https://chrzastowice.pl/1912/dodatek-weglowy-skladanie-wnioskow.html
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MIESZKAŃCU!  
SPRAWDŹ POWIERZCHNIĘ SWOICH BUDYNKÓW 

NA CO WYDAMY FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 R.? 

L

p. 
SOŁECTWO 

Nazwa przedsięwzięć do realizacji  

w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. 

 

Wydatki na 

realizację  

przedsię-

wzięć przed-

stawionych 

we wnio-

skach so-

łectw 

 
 
 
1. 

Chrząstowice 

 
1. Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – 38.000,00 zł; 
2. Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych – 7.000,00 zł; 
3. Zakup sprzętu dla jednostki OSP – 5.257,72 zł; 
4. Organizacja turnieju badmintona – 1.000,00 zł; 
5. Organizacja turnieju piłki nożnej – 1.000,00 zł. 
 

52.257,72 zł 

 
 
2. Daniec 

 
1.Zakup defibrylatora dla jednostki OSP – 10.000,00 zł; 
2. Docieplenie budynku klubu wiejskiego – 30.257,72 zł; 
3. Zakup i montaż nagłośnienia w klubie wiejskim – 4.000,00 zł; 
4. Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych – 8.000,00 zł.  

 52.257,72 zł 

 
3. Dąbrowice 

 
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 21.007,60 zł.  

 
21.007,60  zł 

 
 
4. Dębie 

 
1. Organizacja dożynek – 6.000,00 zł; 
2. Zakup monitoringu na boisko wiejskie – 12.000,00 zł; 
3. Zakup pompy zanurzeniowej dla OSP w Dębiu – 11.000,00 zł; 
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w Dębiu (na 

boisku sportowym) – 6.012,67 zł.  

35.012,67 zł 

 
 
5. Dębska Kuźnia 

 
1. Remont budynku gospodarczego na terenie placu samorządowe-

go przy ul. Kolonia 12 – 45.000,00 zł; 
2. Organizacja dożynek wiejskich – 7.257,72 zł. 

52.257,72 zł 

Szanowni Mieszkańcy gminy Chrząstowice, w związku 
z przeprowadzonymi dotychczas kontrolami podatko-
wymi nieruchomości i wykrytymi nieprawidłowościa-
mi w postaci zaniżania powierzchni użytkowej budyn-
ków (brak ujętych piwnic, korytarzy, zagospodarowa-
nych strychów, rozbudowanych części mieszkalnych              
i gospodarczych budynków) prosimy o niezwłoczną 
weryfikację złożonych informacji podatkowych               
i skorygowanie przedmiotowych powierzchni. 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych rutynowych              

kontroli wykazane zostaną rozbieżności pomiędzy      
metrażem faktycznym, a podanym w deklaracji,                 
Podatnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
nalicza się podatek za okres 5 lat wstecz. 
Druki informacji podatkowych można wydrukować ze 
strony internetowej  http://www.chrzastowice.bip.net.pl 
– Finanse i Majątek Gminy – Podatki i opłaty lokalne 
lub pobrać w Urzędzie Gminy Chrząstowice pokój nr 
2. Szczegółowe informacje: podat-
ki@chrzastowice.pl oraz tel. 77 4110405. 

Mieszkańcy sołectw gminy Chrząstowice, podczas zorganizowanych w sierpniu i wrześniu zebraniach 
wiejskich, uchwalili zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.  

Przypomnijmy, czym jest fundusz sołecki. Są to pieniądze, które każda wieś otrzymuje do dyspozycji,   
proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Propozycje wniosków może zgłosić sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podejmuje zebranie wiejskie. Uchwalony wniosek przedkłada sołtys 
wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Przedsięwzięcie              
w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 
służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów.  

Wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy dopełnili formalności i w ustawowym terminie tj. do 30 września 
2022 r., złożyli wnioski w sprawie realizacji w 2023 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego.  

W 2023 roku realizować będziemy następujące zadania: 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
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Karol Jakuczek 

Anna Kurc 

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 
 W 2022 r. zakończyliśmy realizację trzech              
ostatnich zadań w ramach „Marszałkowskiej                     
Inicjatywy Sołeckiej 2020-2022. Sołtysi: Dębskiej 
Kuźni,   Lędzin i Niwek odebrali z rąk Rafała Bartka, 
przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego 
pamiątkowe tablice.  

Przewodniczący przekazał sołtysom także słowa            
uznania za zaangażowanie w sprawy lokalnej społecz-
ności. Wydarzenie miało miejsce w świetlicy              
„Pod Lipami” w Dębskiej Kuźni. 
W 2022 roku wyżej wymienione sołectwa realizowały 
następujące projekty: 
 - doposażenie świetlicy wiejskiej „Pod lipami”                  
w Dębskiej Kuźni; 
- zakup projektora multimedialnego oraz zestawu             
nagłośnieniowego dla sołectwa Niwki; 
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Lędzinach. 

O tych zadaniach pisaliśmy w ostatnim numerze            
naszego kwartalnika oraz na www.chrzastowice.pl           
i naszym facebookowym profilu. 
Zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu 
z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego             
w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz z budżetu 
gminy Chrząstowice w wysokości tysiąca złotych.  
 Przypomnijmy - 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 wyposaże-
nia toalet w klubie wiejskim w Falmirowicach; 
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchym 
Borze. 
W 2021 roku wykonaliśmy następujące przedsięwzię-
cia: 
- doposażenie altany i placu zabaw przy klubie              
samorządowym w Chrząstowicach; 
- remont chodnika przy świetlicy wiejskiej                    
w Dąbrowicach; 
- zakup projektora multimedialnego i wymiana              
oświetlenia w klubie wiejskim w Dańcu. 
 Program „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” 
ma być kontynuowany w przyszłym roku.                    
O szczegółach będziemy informować. Tymczasem na 
ręce Sołtysów przekazujemy gratulacje i podziękowa-
nia dla wszystkich naszych sołectw za udział               
w pierwszej edycji i zrealizowane zadania! 
 

 
 
6. Falmirowice 

 
1. Wymiana zadaszenia przystanku na ul. Ozimskiej – 1.000,00 zł; 

2. Udrożnienie i konserwacja rowów przydrożnych na terenie so-
łectwa – 30.668,18 zł. 

31.668,18  zł 

 
 
7. Lędziny 

 
1. Organizacja imprez okolicznościowych – 1.000,00 zł; 

2. Wymiana monitoringu w świetlicy wiejskiej – 7.000,00 zł; 
3. Remont nawierzchni ul. Słonecznej – 33.962,65 zł 

  

41.962,95  zł 

 
8. 

Niwki 

 
1. Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Niwkach – 19.000,00 zł; 
2. Organizacja imprez okolicznościowych – 3.627,59 zł. 

 

 22.627,59  zł 

 
 
 
9. 

Suchy Bór 

1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 18.000,00 zł; 
2. Wykonanie nawodnienia placu zabaw przed budynkiem świetli-

cy wiejskiej – 4.000,00 zł 
3. Zakup aeratora do kosiarki – 3.500,00 zł; 

4. Zakup dwóch ubrań specjalistycznych dla OSP Suchy Bór – 
6.000,00 zł; 

5. Utrzymanie boiska wiejskiego – 3.000,00 zł; 
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Makowej – 17.757,72 zł. 

52.257,72 zł 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK 361.309,87 

http://www.chrzastowice.pl
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WÓJT PRZYZNAŁ STYPEDNIA 

  Wójt Gminy Chrząstowice przyznał 59                    
stypendiów uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, 
za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe             
w roku szkolnym 2021/2022 
Stypendium otrzymali następujący uczniowie: 
- 5 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej                
w Chrząstowicach (stypendium naukowe): Maria Bar-
tek, Mateusz Klimek, Emily Bartek, Mateusz Gallus, 
Klara Misiurska; 
- 27 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej                
w Dębskiej Kuźni, wchodzącej w skład Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni (stypendium 
naukowe): Tymoteusz Żurad, Gabriel Łysy, Vanessa 
Bronder, Alicja Kochańczyk, Patryk Michałków,              
Szymon Świerc, Damian Wiora, Hanna Hebda, Szymon 
Sapalski, Agata Brzezina, Wojciech Bac,  Filip Mysz-
czyszyn, Hanna Wesołowska-Rosołowska, Wiktoria 
Wieloch, Szymon Schmidt, Alicja Dulęba, Aleksandra 
Pieruszka, Juliana Kanz, Emilia Pasoń, Natalia Fink, 
Mateusz Morzyk, Tomasz Orlik, Manuela Kanz, Emilia 
Buhl, Laura Orlik, Clara Ruschke, Michał Mazur; 
- 9 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łem Przedszkolnym w Dańcu (w tym 8 stypendiów 
naukowych, 1 stypendium za osiągnięcia sportowe): 
Adrian Hubert Cebula (stypendium za osiągnięcia            
sportowe), Eliza Schenk (stypendium naukowe),                
Marzena Jonczyk (stypendium naukowe), Magdalena 
Maria Walrat (stypendium naukowe), Gracjan Jan            
Kuczer (stypendium naukowe), Wanessa Anna Kurek 

(stypendium naukowe), Martyna Barbara Mróz 
(stypendium naukowe), Olivier Arkadiusz Wojczyk 
(stypendium naukowe), Maksymilian Grzegorz                
Janiszewski (stypendium naukowe) 
- 18 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łem Przedszkolnym w Dębiu (w tym: 17 stypendiów 
naukowych, 1 stypendium za osiągnięcia sportowe): 
Magdalena Dyczka (stypendium naukowe), Aleksandra 
Garbas (stypendium naukowe), Maximilian Jonietz 
(stypendium naukowe), Marek Lysik (stypendium nau-
kowe), Aniela Raut (stypendium naukowe), Wiktoria 
Szpont (stypendium naukowe), Maciej Wołowski 
(stypendium naukowe), Marcelina Imiełowska 
(stypendium naukowe), Magdalena Joszko (stypendium 
naukowe), Miliana Virko (stypendium naukowe),             
Kamil Pilarski (stypendium naukowe), Lena Styrczew-
ska (stypendium naukowe), Jacek Ciecior (stypendium 
sportowe), Wiktoria Piontek (stypendium naukowe), 
Amelia Golas (stypendium naukowe), Florian Pach 
(stypendium naukowe), Emilia Raut (stypendium              
naukowe), Fabian Wierszak (stypendium naukowe). 
Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy             
uzyskanych wyników i postawy godnej naśladowania. 
Życzymy, aby podejmowany trud zawsze satysfakcjo-
nował i przynosił zamierzone cele oraz sukcesy. 
Szczegóły dotyczące zasad udzielania Stypendium 
Wójta Gminy Chrząstowice dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Gmina Chrząstowice przedłużyła porozumienie z WFOŚiGW w Opolu na wspólną realizację programu 
„Czyste Powietrze” oraz trafiła do pierwszej setki najwyżej ocenianych punktów informacyjno - konsultacyjnych 
programu „Czyste Powietrze”. 

Nadal można uzyskać darmową pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie  
w ramach tego programu. Wnioski można składać elektronicznie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 na I piętrze.  
Wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” oraz godziny pracy punktu informacyjno–
konsultacyjnego znajdują się na naszej stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA 
-Wsparcie i dofinansowanie — Punkt przyjmowania wniosków w Programie Czyste Powietrze.  
 Iwona Buhl 

Z końcem października 2022 r. (na dzień wydania gazety planowana data rozpoczęcia robót to                   
20 października) firma Pluspol przystąpi do przebudowy następujących dróg na terenie gminy Chrząstowice,            
w podanej poniżej kolejności: 

1. ul. Solarka w m. Dębska Kuźnia – 1995 m² 
2. ul. Zielona w m. Dębie- 761,70 m² 
3. ul. Opolska w m. Dąbrowice- 300 m² 
4. ul. Kopernika w m. Lędziny- 450 m² 
Zakres prac do wykonania to uzupełnienie i wyrównanie podbudowy a następnie wykonanie nawierzchni  

z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Krawędzie asfaltu zostaną zabezpieczone pasem klińca o szerokości min. 20 cm.   
Prace realizowane będą przez kilka miesięcy. 

W związku z będącymi mieć miejsce utrudnieniami w ruchu drogowym, zwracam się do Państwa z prośbą 
o współpracę, wyrozumiałość i pozytywne podejście do przedmiotowej inwestycji, która w przyszłości poprawi 
bezpieczeństwo oraz wpłynie na lepszy komfort życia.  

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

REMONTY DRÓG GMINNYCH 

http://www.chrzastowice.pl
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 Pierwsze w tym roku dożynki w gminie Chrzą-
stowice odbyły się w Dębskiej Kuźni. Wydarzenie roz-
poczęło się w sobotę, 3 września zabawą taneczną. 
Drugiego dnia, w kościele pod wezwaniem św. Anny        
i św. Jadwigi odbyła się Msza Święta. Po południu 
ulicami sołectwa przejechał barwny i huczny korowód, 
a następnie odbyła się biesiada na placu przy remizie 
OSP. Na gości czekał poczęstunek i występy artystycz-
ne. Koncert dała m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Chrząstowice. Byli także wyjątkowi goście - 
Benedykt Kocot i Andrzej Bek, którzy 50 lat temu,        
4 września 1972 r. na Olimpiadzie w Monachium zdo-
byli brązowy medal w kolarstwie torowym w tandemie. 

 W niedzielę, 25 września br. za tegoroczne           
plony dziękowali podczas mszy świętej parafianie                 
z Dębia, Dąbrowic i Falmirowic oraz Suchego Boru. 

 2 października 2022 r. na dożynkach bawili się 
mieszkańcy Dańca. Mimo kapryśnej, czasem deszczo-
wej pogody, impreza udała się wyśmienicie. W sobotę, 
1 października, danieckie koło DFK zorganizowało 
tzw. Kartoffelfest - Święto Ziemniaka. Były warsztaty 
dla dzieci, ognisko, potrawy z ziemniaka. Wystąpiła 
Zuzanna Herud. Wieczorem w klubie wiejskim odbyła 
się zabawa taneczna z zespołem Nemezis. Niedzielne 
świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele 
pw. św. Józefa. Po południu ulicami Dańca przejechał 
barwny korowód. Biesiada pod namiotem trwała do 
późnych godzin wieczornych, a uczestnikom czas              
umilały występy miejscowego zespołu śpiewaczego             
Dan-Berg, Blasskapelle Świbie oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice.  

 Tydzień później odbył się żniwniok                       
w Chrząstowicach. Świętowanie rozpoczęło się           
w sobotę, 8 października, zabawą w stylu 
"Oktoberfest" z zespołem Fun Music. W niedzielę,            
9 października, po uroczystościach w kościele, ulicami 
pięknie i pomysłowo przystrojonego sołectwa,              
przejechał korowód, a następnie odbyła się biesiada na 
placu Ciolka, podczas której przygrywała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. 

W PODZIĘKOWANIU ZA TEGOROCZNE PLONY 

Anna Kurc 

https://www.facebook.com/orkiestrachrzastowice
https://www.facebook.com/orkiestrachrzastowice
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 Gmina Chrząstowice może pochwalić się nowym                
samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych. Wysłużone-
go Opla Vivaro zastąpił Renault Grand Pack Clim Blue dCi 150. 
Zakup zrealizowano   w ramach zadania „Zakup samochodu            
osobowego – mikrobusu, 9-cio miejscowego, przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych”. Dofinansowanie projektu 
– obszar D – likwidacja barier transportowych w ramach 
„Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.              
Całkowity koszt zadania to 150 599,99 zł. 97 056,51 zł zostało 
dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób              
Niepełnosprawnych, 53 543,48 zł wyniósł wkład z budżetu gminy  
Chrząstowice. 

Grażyna Fila 

NOWY SAMOCHÓD  
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Anna Kurc 

AWANS NAUCZYCIELI 

 25.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowice 
odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowane-
go otrzymało czterech nauczycieli placówek oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice: 
1) Pani Sylwia Morciniec – nauczycielka wychowania 
przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Chrzą-
stowicach (zatrudniona w Oddziale Zamiejscowym              
w Suchym Borze); 
2) Pani Kamila Bul - nauczycielka wychowania przed-
szkolnego i terapeuta pedagogiczny w Publicznym 
Przedszkolu w Chrząstowicach; 
3) Pani Monika Adamczyk-Gallus – nauczyciela             
języka polskiego i bibliotekarka w Publicznej Szkole 
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu; 
4) Pan Konrad Wolak – nauczyciel języka angielskiego 
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem              
Przedszkolnym w Dębiu. 
Warunkiem nadania nauczycielom stopnia awansu            
zawodowego nauczyciela mianowanego było: 
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania 
danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć, 
• odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakoń-

czonego pozytywną oceną dorobku zawodowego                   
nauczyciela oraz 
• zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 
Nauczyciele spełnili powyższe warunki, a zdany             
egzamin świadczył o bardzo dużym wkładzie pracy 
nauczycieli i zaangażowaniu w realizację powierzo-
nych zadań. 
 Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest 
dokumentem potwierdzającym zdobycie przez              
nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej, 
podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera  
drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu –               
nauczyciela dyplomowanego. 

 25 sierpnia 2022 r. akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczycielom mianowanym wręczył Pani 
Sylwii Morciniec, Pani Kamili Bul, Pani Monice        
Adamczyk-Gallus i Panu Konradowi Wolakowi, Wójt 
Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, w obecności  
Zastępcy Wójta Darii Pawlak oraz Kierownika Refera-
tu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Grażyny Fili. 
Przy odbieraniu aktów mianowania nauczyciele złożyli 
uroczyste ślubowanie według następującej roty: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela 
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić              
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania 
Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Serdecznie gratulujemy awansu, życzymy dalszego 
rozwoju, sukcesów w pracy z dziećmi oraz satysfakcji 
z pracy w zawodzie nauczyciela. 
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NOWINY BIBLIOTECZNE 

Agnieszka Król 

 „Co ludziom szkodzi czytanie książek i przeżywanie 
ich?” 
 Drodzy Mieszkańcy gminy! Zachęcamy do             
częstego odwiedzania naszych placówek. 
 Dzięki pozyskanym dotacjom nieustannie            
kupujemy nowości wydawnicze, a dzięki hojności            
darczyńców otrzymujemy wartościowe, ciekawe             
książki „z drugiej ręki”.  
 Na Facebooku znajdziecie Państwo krótki opis             
i zdjęcia naszych nowości czytelniczych. 
 Oprócz wprowadzania, ubytkujemy też                
nieaktualne lub zaczytane książki. Można je znaleźć         
w wyznaczonym miejscu w bibliotece.  
 Biblioteka wzbogaciła się ostatnio o książki dla 
dzieci i młodzieży w języku ukraińskim. Są to wydane 
w Ukrainie pozycje otrzymane od Fundacji Powszech-
nego Czytania. Zachęcamy naszych ukraińskich             
mieszkańców do wypożyczania tych książek                       
w bibliotece w Chrząstowicach. Otrzymaliśmy też 
książki w języku angielskim. Posiadamy również                  
pozycje w języku niemieckim - są to książki dla dzieci             
i młodzieży. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
do wypożyczania tych publikacji. 

 Nie tylko praca z książką jest domeną biblioteki. 
Przez cały rok organizujemy różne tematyczne spotka-
nia, w których gościmy czytelników i ciekawych gości. 
Wrzesień rozpoczęliśmy od Narodowego Czytania – 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W spotka-
niu wzięły udział Kluby Seniora z Chrząstowic i Suche-
go Boru, władze i urzędnicy gminy Chrząstowice oraz 
młodzież Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. 
Przeczytane z podziałem na role zostały cztery utwory: 
„Powrót taty”, „Lubię to”, „Pani Twardowska”                      
i „Świteź”. Wszystkim biorącym udział w wydarzeniu 
składam serdeczne podziękowania, a OSP                    
w Chrząstowicach dziękuję za wypożyczenie sprzętu 
nagłaśniającego. Była to jedenasta edycja Narodowego 
Czytania. Akcja organizowana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną                    
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 
r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra 
Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolej-
no: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza 
oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Nowele            
polskie”, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, oraz 
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
 Kolejnym wydarzeniem była wystawa połączo-
na z prelekcją pt. „Nieznana historia Armii Krajowej na 

Śląsku Opolskim” , zorganizowana we współpracy ze 
Stowarzyszeniami – Biało-czerwone Opole i Jedna  
Odra. 

 17 września br. Regionalna Izba Śląska im.  
Konrada Mientusa w Dańcu  włączyła się Europejskie 
Dni Dziedzictwa zapraszając do zwiedzania. 
 29 września br. również w danieckiej izbie          
muzealnej, odbyło się spotkanie z autorką książek          
o śląskim kopciuszku, Mariannie Orańskiej, księżnej 
Daisy i wielu innych - Gabrielą Anną Kańtor.                  
Spotkanie zorganizowano w ramach programu                   
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu im.                  
E. Smołki pt. „Zaczytane Opolskie”. 

 W kolejnych miesiącach będziemy zapraszać 
przedszkolaków, uczniów szkół oraz seniorów na różne 
spotkania tematyczne. Będą to głośne czytania bajek, 
prelekcje multimedialne i wystawy.  
 Na bibliotecznym Facebooku zamieszczane są  
zdjęcia obrazujące wyżej opisane wydarzenia.                
Zapraszam do obserwowania naszego profilu! 
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 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

AKTYWNE LATO Z SUCHOBORSKIM STOWARZYSZENIEM 

 Tegoroczne lato w zakresie aktywności              
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór   
miało być dość spokojne. Stało się inaczej. Zadziałała 
stara zasada – jeżeli rozpędzisz pociąg, nie oczekuj, że 
łatwo się zatrzyma. Oczywiście był jeszcze jeden istot-
ny czynnik, który całkowicie zmienił nasze pierwotne       
plany – niespodziewani goście, a raczej przyjaciele               
z Ukrainy, kraju wyjątkowo bliskiego historycznie             
i kulturowo, a ciężko doświadczonego przez wojnę. 

 Zaczęliśmy w czerwcu od Nocy Kupały –               
starosłowiańskiego święta związanego z letnim przesi-
leniem Słońca, obchodzonego w czasie najkrótszej        
nocy w roku. Piękna pogoda i bogaty program stworzy-
ły warunki do dobrej zabawy zarówno dla dzieci jak             
i dorosłych. Mały basen postawiony na boisku z pomo-
cą naszej lokalnej OSP przysłowiowo „pękał                  
w szwach”. Odbyły się cztery sesje warsztatowe: kuli-
narna - z kuchnią ukraińską wykonywaną przez ukraiń-
skie gospodynie pod czujnym okiem Barbary Krasow-
skiej ze Studia Dobrego Zdrowia, nauka plecenia wian-
ków, zielarska oraz astronomiczna poprowadzona przez 
Grzegorza Łyczkę i Rafała Mościckiego. Tej ostatniej 
towarzyszyły „zajęcia terenowe” na boisku pokazujące 
zasady funkcjonowania Układu Słonecznego. Całość 
warsztatów astronomicznych zakończył konkurs       
wiedzy astronomicznej z nagrodami. Późnym wieczo-
rem odbyły się obserwacje astronomiczne. Dla więk-
szości uczestników była to pierwsza okazja do zobacze-
nia nieba przez profesjonalny teleskop. Wiele osób               
skorzystało z możliwości noclegu w namiotach                  
rozbitych na boisku i całonocnego oglądania gwiazd.  

 Drugą edycję warsztatów zielarskich i kulinar-
nych zorganizowaliśmy w sierpniu. Tym razem panie              
z Ukrainy uczyły się kuchni polskiej, a w ramach 
warsztatów zielarskich uczestnicy przyrządzili maść              

z nagietka, ziołową sól do kąpieli i macerat olejowy             
z dziurawca. To wydarzenie zakończyło się seansem 
kinowym, w którym widzami były też dzieci z Ukrainy. 

 Kolejną odsłonę warsztatów astronomicznych 
mieliśmy w pierwszy weekend września. Tym razem 
tematem przewodnim był Księżyc. Podobnie jak                   
w czerwcu, prezentację zakończył poprowadzony przez 
Grzegorza Łyczkę konkurs wiedzy z nagrodami.                   
A kiedy tylko na niebie pokazał się Księżyc, można 
było poprowadzić profesjonalne obserwacje pod kie-
runkiem mgr Andrzeja Czapińskiego z Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu Opolskiego. Wyjątkowo sprzyjająca aura 
pozwoliła na obserwacje Jowisza z jego księżycami 
oraz Saturna i jego pierścieni – widok niezapomniany! 
Warsztaty zielarskie, astronomiczne oraz kino letnie 
dofinansowane zostały przez Gminę Chrząstowice                
w ramach zadania „Nie bój się sięgać gwiazd!” 
 Ponadto od wczesnej wiosny i przez całe lato 
organizowaliśmy zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży, z bardzo aktywnym udziałem              
naszych małych gości z Ukrainy. Wśród dyscyplin 
sportowych pojawił się unihokej, siatkówka,                     
koszykówka i lekkoatletyka. Zabawa była przednia. To 
cenne doświadczenia, z których będziemy korzystać              
w przyszłym roku. 
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 W sobotnie popołudnie, 10 września br., boisko 
sportowe w Suchym Borze zamieniło się w arenę walki 
o mistrzostwo Polski w konkurencjach strzelania                   
z procy tradycyjnej. Opolski Klub Strzelectwa Trady-
cyjnego „Gryf”, pod patronatem Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór już po raz drugi zorga-
nizował turniej przyciągający procarzy z całej Polski. 

 Zaczęło się od emocjonujących pojedynków 
procarskich, w których zawodnicy stając naprzeciw 
siebie z procą i tarczą walczyli na punkty trafiając          
piłeczkami tenisowymi w przeciwnika lub jego             
bramkę. W tym samym czasie musieli odpierać strzały 
oponenta za pomocą własnej tarczy. 
 W drugim bloku turnieju procarze mieli za            
zadanie trafienie do różnorodnych celów za pomocą 
piłeczek tenisowych i procy tradycyjnej lub procy 
drzewcowej. Tutaj pole do popisu mieli również nowi-
cjusze, którzy od rana mogli uczestniczyć w bezpłat-
nych warsztatach procarskich na osobnej strzelnicy. I to 
właśnie oni sięgali w tym roku po medale w kategorii 

sprzętowej „proca drzewcowa”. 
 Ostatnia część zawodów należała do doświad-
czonych procarzy, którzy miotali do celu amunicją  
tradycyjną czyli pociskami z kamienia lub suszonej 
gliny. Ulubionym celem zawodników stał się w tym 
roku niewątpliwie dwu i pół metrowy Goliat, który 
niejednokrotnie tracił głowę pod strzałami polskich 
procarzy. 
 Poza strzelaniem z procy, na wszystkich przyby-
łych czekały również dodatkowe atrakcje. Można było 
między innymi zagrać w kubba, krokieta, powalczyć na 
miecze piankowe czy spróbować szczęścia w rozgryw-
kach w kości. Nie zabrakło także poczęstunku, a pysz-
ny żurek i podpłomyki z ogniska z różnymi dodatkami 
podbijały serca wszystkich gości. 
 Po zakończeniu procarskich zmagań, główny 
organizator turnieju – Jakub Niezgoda dekorował tego-
rocznych zwycięzców. Zawodnicy z Suchego Boru aż 
trzykrotnie sięgali po złoto. Film z wydarzenia dostęp-
ny jest na kanale Chrząstowice TV. 

 MŁODZI PIŁKARZE NIE PRÓŻNUJĄ 

Marcin Buhl 

 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PROCARSKI  
PO RAZ DRUGI W SUCHYM BORZE 

 Piłkarze z Miro Deutsche Fußballschule w wakacje 
nie mieli czasu na nudę. Szkółka przygotowała wiele 
atrakcji. Początek letniego wypoczynku rozpoczęli półko-
loniami sportowo – językowymi Fussballcamp, podczas 
których brali udział w zajęciach sportowych, zajęciach 
językowych, zwiedzali stadion piłkarski w Zabrzu. Zorga-
nizowano też międzypokoleniowe spotkanie z seniorami    
z gminy Chrząstowice. Zajęcia miały miejsce na boisku 
sportowym w Chrząstowicach. Trenerzy, opiekunowie             
i koordynatorzy mieli ręce pełne roboty, ale frajda                 
i zadowolenie dzieci było piękną nagrodą za trud                         
i wysiłek włożony w to przedsięwzięcie. W okresie               
wakacji dzieci uczestniczyły również w turniejach przygo-
towanych przez sąsiadujące szkółki Miro, między innymi:      
Miro Staniszcze Wielkie i Miro Krośnica.  

 Dzięki uprzejmości klubu Górnik Zabrze SA młodzi piłkarze otrzymali darmowe wejściówki na mecz            
Górnik Zabrze - Cracovia Kraków. Dodatkowo, w ramach projektu Klubów Partnerskich Piast Gliwice, dzieci wraz               
z rodzinami miały okazję uczestniczyć w inauguracyjnym spotkaniu Polskiej Ekstraklasy w Gliwicach.  
 Kadra szkółki również nie próżnowała. W lipcu trenerzy intensywnie pracowali nad nowym podziałem grup                
treningowych i planami na przyszły sezon. W sierpniu, wspólnie z asystentami językowymi, brali udział                  
w przedsezonowym szkoleniu, aby jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu. Wraz z pierwszym szkolnym 
dzwonkiem, młodzi piłkarze z Miro Deutsche Fußballschule Chronstau zaczęli swoje treningi. W nowych grupach 
piłkarze rozwijają swoje umiejętności sportowe i językowe na obiektach naszej gminy. Zapraszamy wszystkich 
młodych fanów piłki nożnej do zapisów na nowy sezon piłkarskiej zabawy. Zgłoszenia przyjmowane są pod                
adresem: chronstau@mirofussballschule.pl oraz tel. 669054892.  

Jakub Niezgoda 

mailto:chronstau@mirofussballschule.pl
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SIATKARSKA PASJA 

Letnia przygoda z siatkówką. 
 Okres letni to dla członków Ludowego Klubu 
Sportowego Volley Chrząstowice przede wszystkim 
czas na grę w siatkówkę plażową. W naszym klubie na 
piasku grają zarówno amatorzy, jak i zawodnicy           
celujący w rywalizację na poziomie turniejów rangi 
wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Nasi reprezentanci gry 
turniejowej rozpoczęli od zawodów ogólnopolskich             
w Zbąszyniu. Na 10 profesjonalnych boiskach 246         
zawodniczek i zawodników rozgrało 600 meczów              
w kilku kategoriach (mężczyźni, kobiety, MIXT –  
kobieta mężczyzna, OLD BOY – panowie powyżej 40 
roku życia). W każdej kategorii mieliśmy swoich 
przedstawicieli. W rywalizacji mężczyzn nasz duet 
zajął miejsce dziewiąte na 81 uczestniczących drużyn, 
a w kategorii OLD BOY nasi zawodnicy uplasowali się 
na podium, zajmując drugie miejsce w zawodach. 
Czerwiec 
 Nasza młodzież z powodzeniem zadebiutowała 
w turniejach wojewódzkich siatkówki plażowej            
w kategorii młodzika oraz kadeta. Warto podkreślić, że 
młodzi zawodnicy w kategorii młodzika uplasowali się 
na wysokim, piątym miejscu. Turniej rozgrywano             
w Kędzierzynie-Koźlu. Panowie przygotowywali się 
do rozgrywek resortowych (Mistrzostwa Polski                
Strażaków) i po drodze rozegrali turniej o zasięgu          
wojewódzkim, grając w rozgrywkach z cyklu „Śląska 
Plaża” w Rudzińcu. Przygotowania nie poszły na            
marne i już tydzień później cieszyli się ze zdobycia 
Mistrzostwa Polski Strażaków podczas zawodów            
rozgrywanych na wrzesińskich obiektach sportowych. 
Zawody miały charakter międzynarodowy ze względu 
na przyjazd reprezentantów Łotwy oraz Bułgarii. Nasz 
klub nawiązał współpracę z przedstawicielami                 
Bułgarii, ze względu na zbliżony poziom sportowy 
zawodników (strażacy z Bułgarii zajęli 2 miejsce) oraz 
podobną wielkość gmin.  
 Ostatnie dni czerwca spędzaliśmy na obozie 
sportowym dla młodzieży, podczas którego młodzież 
miała możliwość trenowania siatkówki plażowej na 
pięknej bałtyckiej plaży, a przy okazji podpatrywać 
umiejętności od najlepszych rówieśników, grających           
w turnieju Puchar Bałtyku. 

Lipiec 
 Po powrocie z obozu przyszedł czas na półkolo-
nie dla dzieci. W ciągu dwóch turnusów organizowa-
nych na bazie sportowej hali w Chrząstowicach,                   
48 dzieci mogło spędzić czas na sportowo. Dodatkowo 

mieli możliwość poznać działanie służb mundurowych 
podczas wspólnych spotkań, ćwiczeń i rozmów.  
 Jeśli chodzi o zawody sportowe to lipiec należy              
zaliczyć do bardzo intensywnych, w szczególności ze 
względu na organizację cyklu Beach Balla na terenie 
Jeziora Nyskiego. Cykl 6 turniejów dla mężczyzn                  
i 1 dla kobiet, w którym nasza męska para uczestniczy-
ła 4 razy, zajmując miejsce na podium w jednym              
z turniejów eliminacyjnych oraz piąte miejsce                      
w turnieju finałowym. 

Sierpień 
 Nawiązanie współpracy z klubem Bułgarskim             
z miejscowości Byala zaowocowało zaproszeniem dla 
naszych zawodników na turniej narodowy w siatkówce 
plażowej mężczyzn. Na turnieju wystąpiła jedna para 
męska, która dzielnie walczyła z najlepszymi              
bułgarskimi graczami. W ostateczności zakończyliśmy 
turniej na piątym miejscu. Ten turniej oprócz walorów 
sportowych otworzył również pole do szerszej               
współpracy, w szczególności w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieży, a także wypoczynku nad morzem, 
ponieważ siedziba partnerskiego klubu mieści się nad 
samym Morzem Czarnym, gdzie panują idealne             
warunki to uprawiania siatkówki plażowej. Pod koniec            
miesiąca wzięliśmy pierwszy raz udział w Igrzyskach 
Ludowych Zespołów Sportowych rozgrywanych               
w Słubicach. Po eliminacjach wojewódzkich, które 
dzięki zaufaniu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS              
w Opolu mieliśmy możliwość organizować w czerwcu 
na bazie boiska trawiastego i boisk plażowych               
w Suchym Borze, na igrzyska awans uzyskały: panie     
w dyscyplinach siatkówka  trzyosobowa na trawie                
i siatkówka plażowa, natomiast panowie w dyscyplinie 
siatkówka plażowa. Warto nadmienić że igrzyska LZS 
skupiają ok. 1500 uczestników z całej Polski,                 
rywalizujących w kilkunastu dyscyplinach. Dlatego              
z tym większą radością możemy się poszczycić tytułem 
mistrzowskim w siatkówce plażowej mężczyzn. Panie, 
zarówno na piasku, jak i na trawie, zajęły piąte miejsce. 
 Nasza ligowa sekcja halowa rozpoczęła              
przygotowania do rozgrywek 3 ligi w piłce siatkowej 
kobiet. 
Wrzesień 
 We wrześniu powróciliśmy do hali. Nasza             
kobieca sekcja ligowa kontynuuje przygotowania do 
sezonu ligowego. Rozpoczęliśmy nabory do sekcji 
amatorskich i młodzieżowych oraz postanowiliśmy 
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kontynuować treningi sekcji plażowej, która w okresie 
jesienno-zimowym będzie brała udział w turniejach 
siatkówki plażowej w hali. Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy do treningów. Każdy niezależnie 
od umiejętności znajdzie miejsce dla siebie w naszej 
sekcji. Szczegóły znajdą Państwo na naszym faceboo-
kowym profilu — „Klub Siatkarski Volley Chrząstowi-
ce”. 
 Nasze zadania realizujemy dzięki wsparciu            
darczyńców oraz gminy Chrząstowice w ramach zadań 
publicznych: „Siatkówka-ścieżką mojego zdrowia 
2022” oraz „Profilaktyka antyalkoholowa poprzez 
sportowy tryb życia”.  
 

Mariusz Prochalski 

 Za nami wakacje. Opolski Klub Karate Kyokus-
hin, jak co roku zorganizował półkolonie na terenie 
gminy Chrząstowice. Był też obóz letni w Jastrzębiej 
Górze oraz obóz letni w Białym Dunajcu. 
 Przejazd koleją i zwiedzanie Opola połączone         
z seansem filmowym, wizyta w parku linowym, plażo-
wanie wraz z kąpielą w Jeziorze Średnim i cieszące się 
największym powodzeniem nocowanie pod namiotami 
z pieczeniem  kiełbasek na terenie pensjonatu dla koni 
Alpakowo-Konikowo Państwa Lewandowskich to        
tylko niektóre z wielu atrakcji, które czekały na             
uczestników półkolonii. Obóz nad morzem to wyciecz-
ka do Muzeum Obrony Wybrzeża, mnóstwo ruchu          
i zajęć sportowych i oczywiście kąpiele w słonej wo-
dzie. Dla miłośników przyrody i wycieczek górskich 
przygotowany był obóz z Białym Dunajcu. Widoki 
zapierały dech w piersiach. Nie zabrakło też kąpieli          
w termach górskich , które pozwalały wypocząć              
i zregenerować się po górskich eskapadach i treningach 
karate. Każdy znalazł coś dla siebie, a mieszkańcy  
naszej gminy mogli cieszyć się uczestnictwem w tych 
wszystkich formach wypoczynku po zdecydowanie 
niższym koszcie. Kto skorzystał nie żałował. Radość 
uczestników, uśmiechnięte i zadowolone twarze dzieci 
była najlepszym nagrodą dla organizatorów. 

 Obie formy wypoczynku dofinansowane były              
z budżetu gminy Chrząstowice w ramach realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Półkolonie i obóz dla 
dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy 
Chrząstowice”. Dotacja wyniosła 10 tysięcy złotych.  
 A po wakacjach oczywiście wróciliśmy do             
treningów karate. Od trzech lat odbywają się one w hali 
sportowej w Chrząstowicach, gdzie znalazło się               

miejsce dla nowego sprzętu do ćwiczeń. Dzięki              
dofinansowaniu z gminy Chrząstowice możemy cie-
szyć się nowymi tarczami, piłkami, ochraniaczami. 
Cały ten sprzęt zmieściliśmy w pięknej skrzyni wyko-
nanej specjalnie dla nas przez firmę ELM Design            
z Falmirowic. W tym roku cieszymy się również z no-
wej maty treningowej przeznaczonej dla sportów walki. 

 Zajęcia odbywają się w ramach zadania pod 
nazwą „Organizacja i prowadzenie zajęć karate            
kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice”, na które 
Opolski Klub Karate Kyokushin otrzymał z budżetu 
gminy Chrząstowice dotację w wysokości 8 tysięcy 
złotych.  
 2 października br. odbyły się w hali sportowej       
w Chrząstowicach zawody karate „Mini Challenger” 
Dzieci i młodzież z całej Polski uczestniczyły w turnie-
ju, aby sprawdzić swoje umiejętności na macie.          
W zawodach brali udział także karatecy z opolskiego 
klubu, w tym jego wychowankowie z terenu gminy 
Chrząstowice.  
 Najnowsze informacje z klubu oraz naszej 
chrząstowickiej sekcji znajdą Państwo na naszych face-
bookowych profilach. Zapraszamy! 

WAKACJE Z KARATE 

Bartłomiej Baniak 
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DZIEŃ KROPKI I WARSZTATY PSP W CHRZĄSTOWICACH 

 14 września 2022 r. obchodzono w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Chrząstowicach Dzień Kropki. 
Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywno-
ści, odwagi i zabawy. W tym dniu wszyscy uczniowie   
i nauczyciele mieli na sobie ubrania przyozdobione 
kropkami. Dzieci miały możliwość zaprezentować 
swoje talenty, najmłodsi wykonali prace plastyczne z 
kropką w roli głównej. Atrakcją była wypełniona krop-
kami fotobudka, przy której uczniowie i pracownicy 

szkoły mogli wykonać zabawne zdjęcia z rekwizytami.  
 Dzień później, 15 września, klasy I-III wzięły 
udział w warsztatach w Centralnym Muzeum Jeńców 
Wojennych w Opolu. Zajęcia były poświęcone               
zwierzętom w wojsku, o których placówka przygoto-
wała czasową ekspozycję. Każdy z uczestników              
wykonał pacynkę przedstawiającą wybrane zwierzę. 
Miała również miejsce prelekcja o niezwykłej historii 
niedźwiedzia Wojtka, który walczył razem z żołnierza-
mi II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa             
w bitwie o Monte Casino.   

PSP Chrząstowice 

 Po wakacyjnej przerwie uczniowie i nauczyciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach                

z radością wrócili do szkoły, aby 1 września rozpocząć 
Nowy Rok Szkolny 2022/2023. Tradycyjna akademia 
wraz z pasowaniem 23 pierwszoklasistów odbyła się           
w hali sportowej przy szkole. To ważny dzień nie tylko 
dla dyrekcji, grona pedagogicznego, czy przybyłych 
tego dnia do szkoły rodziców, lecz przede wszystkim 
niezapomniany właśnie dla nich - pierwszaków. Po 
złożeniu ślubowania otrzymali oni upragnione tyty - 
rogi obfitości. Można było zauważyć, iż pierwsze           
powakacyjne spotkania odbyły się w bardzo przyjem-
nej atmosferze. Uczniowie wypoczęci, pełni wrażeń             
i nowych sił z utęsknieniem czekali na swoich kolegów 
i koleżanki. Początek roku szkolnego stanowi dobrą 
okazję, aby złożyć życzenia całej społeczności              
szkolnej: nauczycielom życzymy pozytywnej energii,                  
a uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych 
umiejętności. Niech ten rok szkolny upłynie wszystkim 
w zdrowiu i będzie pełen nowych wyzwań                            
i doświadczeń! 

Anna Kurc 

PSP Chrząstowice 

WITAJ SZKOŁO 

NASZ REPREZENTANT NA OLIMPIADZIE STRAŻAKÓW 

 Norbert Papkala z Ochotniczej Straży Pożarnej w Falmirowicach, 
ratownik medyczny z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego             
w Opolu, brał udział w Międzynarodowej Olimpiadzie CTIF w Celje               
w Słowenii. Wydarzenie miało miejsce w dniach 17-24 lipca 2022 r.              
W ramach olimpiady odbyły się XVII Międzynarodowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze CTIF i XXIII Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych CTIF. Brało w niej udział 2650 zawodników                      
z dwudziestu państw całego świata. Norbert Papkala zabezpieczał               
medycznie strażaków z Polski. Jak się okazało, nie tylko z naszego kraju. 
Ze względu na panujące wówczas upały, miał ręce pełne roboty.                  
Dziękujemy za niezawodną pomoc i reprezentację! 
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Sylwia Morciniec, Patrycja Wójcik 

 

 

WITAMY PO WAKACJACH! 

 Znowu przyszedł ten czas! Noce bajkowe zapro-
siły dzieci z DFK do gier i świetnej zabawy! W tym 
roku tematem przewodnim była bajka „Frau Holle” 
czyli „Pani Zima”. Czytanie bajek wprowadza dzieci    
w wyjątkową atmosferę, prościej przyswajają sobie 
język niemiecki i łatwiej uczą się nowych słówek. Jest 
to po prostu przyjemny sposób nauki języka, tak wiec 
grupa  dzieci przybyła w czwartkowy wieczór 21 lipca 
do świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni, gdzie 
czekała na nich cała masa atrakcji – słuchanie bajki 
czytanej przez Marię Kwiecińską, teatrzyk Kamishibai, 
majsterkowanie, wielka wojna na śnieżki w środku 
lata, wspólna zabawa z animatorkami, tańce o północy 
przy pełni księżyca oraz wspólne nocowanie. Wszyst-

kie zajęcia odbywały się pod okiem germanistki Mag-
daleny Wiora, Marii Kwiecińskiej, Ireny Łysy-Cichon, 
Anety Woźnica, animatorek z Opola 
oraz zaangażowanych rodziców. Wydarzenie                  
zakończyło się nocowaniem. O poranku jednogłośnie 
wszyscy stwierdzili, że koniecznie taką noc trzeba     
powtórzyć. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc 
oraz za zaangażowanie. Wspólnymi siłami można            
naprawdę wiele zdziałać. Projekt został zorganizowany 
przez TSKN na Śląsku Opolskim, zrealizowało go koło 
DFK Dębska Kuźnia, a sfinansowało BMI Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych RFN i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 

Po wakacjach dzieci z radością powróciły do 
przedszkola w Suchym Borze, rozpoczęły się zajęcia, 
wspólne zabawy oraz ciekawe wyzwania. Adaptacja 
nowych przedszkolaków przebiegła pomyślnie,               
nawiązują się nowe relacje, a w październiku odbędzie 
się wyczekiwane pasowanie na przedszkolaka. 

W roku szkolnym 2022/23 pragniemy skupić 
się na wspomaganiu wychowawczej roli rodziny             
poprzez właściwą organizację i realizację zajęć eduka-
cyjnych oraz stymulowaniu pięciu zmysłów dziecka. 
W związku z tym realizować będziemy ogólnopolski 
projekt edukacyjny pt. „Gramy Zmysłami”. Autorkami 
programu są: B. Pinkiewicz – Gara, J. Błaszczyńska 
oraz K. Demendecka – nauczycielki z Przedszkola 
„Tęczowy Domek” we Wrocławiu. Cele ogólne tego 
projektu to innowacyjne i kreatywne podejście do te-
matyki rozwijania zmysłów u dzieci oraz tworzenie 
przez nauczycieli odpowiednich warunków do pozna-
wania świata wieloma zmysłami i budowania wiedzy 
na temat integracji sensorycznej. 

Cele szczegółowe projektu „Gramy Zmysła-
mi” dotyczą poszerzania i wzbogacania wiedzy na         
temat integracji sensorycznej i zmysłów, wielozmysło-
wego postrzegania świata przez dzieci, rozbudzenia 
kreatywności w realizacji zadań, stymulowania   
wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji             
edukacyjnych, tworzenia warunków do kształtowania 
przez dzieci świadomości własnego ciała oraz                
współpracy nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju 
poprzez wspólną wymianę doświadczeń. 

Realizacja projektu będzie się odbywać na 
zasadzie tematycznych zajęć edukacyjnych zgodnie z 
zadaniami przypisanymi do każdego miesiąca, np. paź-
dziernik – sensoryczny spacer, marzec – sensoryczne 
kodowanie itp. Ogólne ujęcie problematyki pozwala na 
realizację projektu w sposób kreatywny, innowacyjny, 
a poza tym mogący dopasować się do tematyki zajęć  
w przedszkolu. Pomaga również w dopasowywaniu 
realizowanych zadań do możliwości wiekowych dzieci. 

W ramach projektu organizowany będzie   
konkurs dla dzieci pt. „Magiczne okulary”,                      
a dodatkowo istnieje możliwość aktywnej wymiany 
doświadczeń, zagadnień oraz pomysłów na grupie  
facebookowej „Ogólnopolski Projekt Edukacyjny             
Gramy Zmysłami”. Ze wszystkich aktywności zostanie 
sporządzona fotorelacja, która będzie umieszczona na 
stronie internetowej naszego przedszkola. 

Wszystkim Przedszkolakom życzymy, aby ten 
rok szkolny przyniósł ze sobą wiele nowych przygód          
i przedszkolnych przyjaźni, radości z nauki, beztroskiej 
zabawy i uśmiechu od ucha do ucha. Rodzicom              
i opiekunom życzymy natomiast cierpliwości,                
konsekwencji, zadowolenia i czasu na wspieranie ta-
lentów i zainteresowań swoich pociech oraz dobrej 
współpracy z nauczycielami. 
 

BAJKOWE WIECZORY Z FRAU HOLLE 

Magdalena Wiora 
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Zarząd Stowarzyszenia Kalejdoskop 

KLASYKA W CHRZĄSTOWICACH 

GORĄCY WEEKEND Z TAŃCEM 

 W czerwcu w klubie Hałas&Harmony Dance 
Group odbyła się dwudniowa impreza, w ramach której 
odbył się konkurs tańca „Rytm i Styl”, gala z okazji 
zakończenia sezonu oraz jazzowe warsztaty taneczne. 
Licznie zgromadzona w sobotnie popołudnie publicz-
ność, gromkimi barwami nagradzała tańczące dzieci 
oraz młodzież, zaś rozgrzani emocjami młodzi artyści 
rywalizowali o miano najlepszego tancerza. Po kilku 
godzinach konkursu w atmosferze fair play ogłoszono 
wyniki. Czwarte miejsce w konkursie uzyskała Helena 
Mika z Dębskiej Kuźni, trzecie Anna Ziegler z Suchej, 
drugie miejsce trafiło do Wiktorii Pionek z Dębia, zaś 
zwycięskie pierwsze miejsce jury przyznało Marcie 
Halupczok z Chrząstowic. Brawa nie milkły, gdy              
młodzi artyści schodzili ze sceny, aby przygotować się 
do drugiej części, którą była gala taneczna wieńcząca 
sezon taneczny 2021/2022.  
 W tym roku wydarzenie to było dla młodych 
artystów niezwykłym przeżyciem. Wielu z nich bardzo 
oczekiwało spotkania z rodzinami, znajomymi i kole-
żankami w atmosferze magicznych świateł sceny,            
w atmosferze, której nie mogli doświadczać przez     
ostatnie dwa lata z powodu pandemii. Tancerze               
prezentowali się na scenie w formacjach, małych           
grupach oraz w pokazach solowych. Wszyscy otrzymali 
dyplomy i medale. Wyróżniającym się tancerzom         
przyznano również puchary oraz i inne upominki.           
Niezwykle miłym i uroczystym momentem gali były 
podziękowania dla trenerów, którzy pracowali                    
z dziećmi przez cały sezon. Podziękowano Danucie 
Kampa, Beacie Mehlich, Wiktorii Mielczarek, Natalii 
Łach oraz Annie Szymkiewicz.  
 Trzecim punktem czerwcowego gorącego week-

endu z tańcem, były niedzielne warsztaty taneczne, 
które poprowadziła Monika Kiermasz z Katowic. Przez 
cztery godziny, w dwóch grupach wiekowych młodzi 
adepci tańca poznawali tajniki tańca jazzowego.             
Po tych emocjonujących wydarzeniach naładowani 
pozytywną energią, z nowymi umiejętnościami,              
tancerze zaczęli powoli myśleć o wakacjach, podczas 
których czekała ich kolejna niezwykła przygoda - Letni 
Festiwal Tańca Piotra Galińskiego w Wiśle, który miał 
odbyć się również po dwuletniej przerwie.  

 Wydarzenia w ramach gorącego weekendu              
z tańcem przeprowadzono na podstawie zadania              
publicznego pt. Konkurs Tańca „Rytm i Styl”, które 
Stowarzyszanie Kalejdoskop realizowało z dofinanso-
waniem udzielonym z  budżetu gminy Chrząstowice.  

Marta Halupczok 

          Anna Kurc                                                                  

 W niedzielne popołudnie w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Chrząstowicach wybrzmiała muzyka klasyczna. 
25 września 2022 r. odbył się koncert w wykonaniu Kwartetu 
Smyczkowego Angelus. Muzycy zaprezentowali repertuar od         
baroku przez klasycyzm do romantyzmu. Uczestnicy usłyszeli 
dzieła takich kompozytorów jak Wolfgang Amadeusz Mozart, 
Fryderyk Chopin, Ludwig van Beethoven czy Antonio Vivaldi.  
W utworze „Ave Maria” Franza Schuberta towarzyszył                       
kwartetowi mieszkaniec gminy Chrząstowice, młody adept gry na 
waltorni, Mateusz Klimek. 
 Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Artystyczne 
Chrząstowice” realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyszłość 
Chrząstowic” z dotacji udzielonej z budżetu gminy Chrząstowice. 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

lipiec-sierpień-wrzesień 
- 21 - 

SENIORZY NA PEŁNYCH OBROTACH 

Barbara Szczęsny 

 Kiedy trzy lata temu Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zainicjowało 
projekt „Opolski Senior”, nikt nie spodziewał się, że 
zmieni on życie wielu seniorom.   
 Klub Seniora w Chrząstowicach jest miejscem 
szczególnym, bo tworzy je wielu wspaniałych ludzi, do 
których należą seniorzy z gminy Chrząstowice oraz 
osoby, które współpracują z tym miejscem. 
Współpraca z Klubem Seniora pozwala przede wszyst-
kim na pomnażanie zasobów dzięki dobrym kontak-
tom. Często też niesie radość ze wspólnego przeżywa-
nia przygody i pozwala na przełamywanie 
„pokoleniowego egocentryzmu”. 
Wspólne działania przynoszą uczestnikom zajęć wiele 
korzyści, a należą do nich: 
- dobra zabawa oraz możliwość ciekawego spędzenia 
czasu wolnego 
- przełamywanie codziennej rutyny 
- nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
- nabycie lub rozwinięcie nowych umiejętności 
- satysfakcja z działania i wzrost poczucia sprawczości.  
Klub Seniora to miejsce wielu dobrych praktyk,              
zachęca do aktywności, otwartości i działania. 
Gimnastyka ciała i umysłu na stałe weszły                    
w harmonogram naszych zajęć. Sprawność spada wraz 
z wiekiem, ale udowodniono, że podejmowanie wy-
zwań może ten proces spowolnić. Poprzez takie zajęcia 
senior pobudza obie półkule mózgowe, co jest dobrą 
profilaktyką chorób takich jak demencja, Alzheimer 
czy choroba Parkinsona.  
O bierności i nudzie nie ma mowy! 
 2 września br. Seniorzy wzięli udział w akcji 
„Narodowe Czytanie”, którą w naszej gminie               
organizowała Gminna Biblioteka Publiczna.  

 Nasi seniorzy nieustannie rozwijają swoje talen-
ty. 16 września br. odbyło się spotkanie literackie pro-
mujące tomik pt. „Zapiski obecności”. Pięknie wydany 
tomik ciekawych i unikatowych prac, w których swój 
udział miała pani Elfryda Długosz, która wzięła udział 
w senioralnym konkursie literackim.  

 26 września br. wspólnie z uczniami Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach Seniorzy       
wzięli udział w akcji „Mamy rady na odpady”, którą 
koordynowało Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska      
w ramach „Sprzątania świata 2022”.  Z kolei                       
30 września br. uczestniczyli w „Igrzyskach bez           
barier” - olimpiadzie sportowej dla seniorów                 
i przedszkolaków, która odbyła się w Turawie. 

 Seniorzy w naszej gminie mają taką dawkę  
ruchu, nauki i integracji, że można im pozazdrościć.             
A kiedy się spotykają, czują się potrzebni, a to ich    
największy sukces. Informujemy, że nadal można             
dołączyć do grupy. Klub Seniora działa w ramach            
projektu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego             
Niemców na Śląsku Opolskim „Opolski Senior”.             
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku              
w godz. 9.00-11.00. Kontakt pod nr tel. 606719531. 
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Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel 
operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiej-
skich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na 
lata 2014-2020. 

Maria Kwiecińska 

DBAJĄ O ZACHOWANIE SWOJEJ KULTURY I TRADYCJI 

LOKALNA GIEŁDA PRACY  
I WOLONTARIATU 

 Minęło lato, czas, kiedy spotykaliśmy się                  
w Świetlicy pod lipami w celu integracji oraz Dzięki 
finansowemu wsparciu gminy Chrząstowice oraz 
TSKN w Opolu koło DFK Dębska Kuźnia/
Dembiohammer realizowało ciekawe projekty. 

 21 maja br. zorganizowaliśmy wycieczkę        
rowerową do Niwek powiązaną z dwujęzycznym            
nabożeństwem majowym oraz złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem upamiętniających poległych w czasie                 
II Wojny Światowej. Odwiedziliśmy także muzeum 
pożarnictwa mieszczące się w zabytkowej remizie. 
Oprowadzał nas p. Jerzy Furykiewicz. Serdecznie dzię-
kujemy za gościnę i wszystkie przekazane ciekawostki! 
 Kolejnego dnia odbyło się spotkanie pod              
tytułem „100 lat temu, czyli o długiej drodze do               
konwencji genewskiej o Górnym Śląsku”. Poprowadził 
je Waldemar Gielzok. Z tej okazji sala w świetlicy pod 
lipami została ubogacona historyczną mapą Śląska. 
 Na początku lata świętowaliśmy drugą rocznicę 
powstania Beier Parku w Dębskiej Kuźni. 11 czerwca 
posadzono przed kościołem 40 drzew dla upamiętnie-
nia 40 rocznicy istnienia parafii w naszej miejscowości. 

 2 sierpnia, tradycyjnie odbyliśmy pielgrzymkę 
do kościoła pw. Narodzenia NMP w Dębiu. Złożyliśmy 
też kwiaty pod mieszczącym się na dębskim cmentarzu 
odrestaurowanym pomnikiem Josepha Trojana i jego 
żony Marii. 
 Zakończyliśmy też wiosenną edycję 
„Samstagkurs” – niemieckojęzycznych zajęć dla dzieci 
prowadzonych w soboty przez p. Irenę Łysy Cichon.            

Z kolei Magdalena Wiora przeprowadziła wieczór              
bajkowy z braćmi Grimm. Spotkania z bajkami dla 
całych rodzin odbywały się również w czasie wakacji.  

Dziękuję wszystkim uczestnikom naszych wydarzeń            
i wyjazdów za udział. Podziękowania kieruje także do 
zarządu i wszystkich, którzy pomagają realizować  
nasze zadania. 

 

Powstała LOKALNA GIEŁDA PRACY obszaru LGD 
Kraina Dinozaurów. Portal skupia lokalnych                 
pracodawców z gmin: Chrząstowice, Dobrodzień,  
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie oraz             
Zębowice oferujących zatrudnienie. 
Znajdź nową pracę, znajdź wolontariusza! Portal łączy 
specjalistów i pracodawców. 
Jeśli szukasz pracy - przeglądaj, wyszukuj i wybieraj 
w łatwy sposób oferty pracy tymczasowej, stałej, czy 
też wolontariatu, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele 
zawodowe. Szybko i bezpłatnie znajdziesz pracę, pasję 
która do Ciebie pasuje. 
Jesteś pracodawcą i chcesz pozyskać pracownika 
lub wolontariusza, utwórz ofertę pracy w kilka minut 
wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po przesłaniu 
oferty zostanie ona sprawdzona i zweryfikowana przez 
moderatora, a następnie opublikowana na  portalu. 
Przedsiębiorców z terenu gminy Chrząstowice              
zachęcamy do publikowania ofert pracy na portalu           
a wszystkich poszukujących zatrudnienia do odwiedza-
nia strony http://gielda-pracy.krainadinozaurow.pl/ 

http://gielda-pracy.krainadinozaurow.pl/
http://gielda-pracy.krainadinozaurow.pl/
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40 LAT PARAFII W DĘBSKIEJ KUŹNI 

PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 W Dębskiej Kuźni, w czasie II wojny, podczas przejścia frontu            
w dniach 21- 23 stycznia 1945 roku, zginęli żołnierze niemieccy, rosyjscy 
i osoby cywilne. Wszyscy byli ofiarami tej strasznej wojny. Żołnierze 
radzieccy pogrzebani zostali przez swoich towarzyszy w dole blisko            
torów, a po zakończeniu wojny pochowano ich na wspólnym wojskowym 
cmentarzu w Opolu. Osoby cywilne i żołnierzy niemieckich komendant 
radziecki pozwolił pochować w ostatnich dniach stycznia. Na jego rozkaz 
nowy sołtys, Piotr Rogowski, zorganizował grupę mężczyzn, którzy zajęli 
się pozbieraniem ciał i zwęglonych szczątków. Nie można było ich godnie 
pochować na cmentarzu w Dębiu, bo było to zbyt niebezpieczne - komen-
dant nie wyraził na to zgody, nie zgodził się też na obecność księdza.      
Wobec tego, na kawałku ziemi należącej do gminy wykopano dół i tam 
pochowano 39 ofiar. Wśród nich były 23 osoby cywilne i 16 żołnierzy 
niemieckich. W tym niebezpiecznym czasie, ksiądz Gebauer, ówczesny 
proboszcz parafii Dębie zdobył się na odwagę i przybył po kilku dniach 
do Dębskiej Kuźni, aby poświęcić mogiłę. Latem 1945 roku postawiono   
w tym miejscu drewniany krzyż. Po zakończeniu wojny niektórzy               
mieszkańcy przenieśli szczątki swoich krewnych na cmentarz parafialny 
w Dębiu. Żołnierzy niemieckich ekshumowano na przełomie lat 60/70. 
Drewniany krzyż zmurszał i zastąpiono go niższym metalowym. Ten 

krzyż stoi do dziś. Od 2 września bieżącego roku obok krzyża znajduje się tabliczka przypominająca okoliczności 
umieszczenia krzyża w tym miejscu. Tablicę zakupiono w ramach funduszu sołeckiego wsi Dębska Kuźnia.  
 Postawienie tablicy spełniło życzenie dziś już nieżyjącego Georga Stascha, który w swojej książce „Dębska 
Kuźnia. Wspomnienia z Górnośląskiej wsi” opisał wydarzenia wojenne w naszej wsi, liczbę ofiar, ilość                   
zniszczonych gospodarstw, zakładów. Sugerował, aby upamiętnić miejsce zbiorowej mogiły. Powyższe informacje 
zaczerpnęłam właśnie z jego książki.  
 Umieszczenie tabliczki upamiętniającej proponowała także dr Monika Choroś z Instytutu Śląskiego w Opolu, 
która była recenzentką książki Georga Stascha. Pomysł uzyskał poparcie wójta Floriana Cieciora. Po dopełnieniu 
wszystkich procedur tablica została zamontowana. 
 

 W niedzielę, 21 sierpnia 2022 r., obchodziliśmy 
jubileusz czterdziestolecia utworzenia parafii                      
w Dębskiej Kuźni. Parafia pod wezwaniem św. Anny             
i św. Jadwigi została powołana dekretem biskupa opol-
skiego Alfonsa Nossola w uroczystość św. Jacka, 17 
sierpnia 1982 roku. Nowo erygowana parafia objęła 
wieś Dębską Kuźnię, która została wyłączona z parafii 
Dębie oraz ul. Zawadzką i dom nr 87 przy ul.               
Ozimskiej, które wyłączono z parafii Chrząstowice. 
Pierwszym proboszczem został ks. Jerzy Gallus.  
 W ubiegłym roku minęło 40 lat od poświęcenia 
naszego kościoła i na tę okazję miał być odmalowany, 
jednak z powodu pandemii prace nie mogły być             
wykonane. JW tym roku udało się odnowić wnętrze 
świątyni dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza             
i grupy parafian.  
 W ciągu tych 40 lat wiele się zmieniło w samym 
kościele, jego otoczeniu i w parafii. O tych zmianach          
i wszystkich elementach wystroju świątyni przygoto-
wany został pokaz multimedialny, który przedstawiła 
Irena Łysy-Cichon na XII spotkaniu śpiewaków i mu-
zykantów. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 
40 - lecia  parafii i odbyło się 21 sierpnia w świetlicy 
„Pod lipami”. Tym razem zaproszono zespół regional-
ny z Dobrodzienia, który prowadzą Renata Sacha i Sta-
nisław Werner, zespół „Krzanowiczanki ,” któremu 
przewodzi Krystyna Baron, a przygrywa kapela Józefa 
Raudzisa, akordeonistę Józefa Palta, saksofonistę Joa-
chima Gruszkę i nasze śpiewaczki - Annę Smolczyk           
i Marię Mika. Zaproszeni byli również: proboszcz na-
szej parafii i parafii Dębie, władze samorządowe oraz 
wszyscy mieszkańcy Dębskiej Kuźni i gminy zaintere-

sowani historią lokalną. Do wglądu była kronika            
budowy kościoła i album ze zdjęciami z tego okresu. 
Spotkanie prowadził Jerzy Kaufmann.  
 Minutą ciszy uczciliśmy zmarłych budowni-
czych naszego kościoła z ks. Franciszkiem Spillą na 
czele, zmarłych proboszczów: Jerzego Gallusa, Rufina 
Grześka i zmarłego artystę ludowego Wiktora Spislę. 
Jego pamięci poświęcone było XI spotkanie śpiewaków 
23 maja 2022 r. 
 Spotkanie mogło się odbyć dzięki realizacji 
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim zadania publicznego pod nazwą 
„Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowości 
niemieckiej w gminie Chrząstowice”, we współpracy           
z DFK Dębska Kuźnia.  
 Mieszkańcom Dębskiej Kuźni oraz gościom 
spoza naszej wsi serdeczne podziękowania za udział             
w tym spotkaniu.                  

Adelajda Pasoń 
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Składam serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Chrząstowice, radnym, współpracownikom, 
przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się ze mną w bólu,  uczestniczyli w ostatnim 

pożegnaniu Jana Malickiego. 
Dziękuję za okazane wsparcie, słowa otuchy, wieńce i kwiaty. 

Pogrążona w smutku Żona 

SENIORZY GOTUJĄ 

Barbara Szczęsny 

 Na przełomie kwietnia i czerwca             
w Chrząstowicach odbyły się  4 warsztaty  
kulinarne pn. „Kuchnia Śląska Opolskiego”. 
Zajęcia prowadził Daniel Bewko – kucharz           
z wykształcenia i zamiłowania. Przekazał on 
uczestnikom istotne informacje na temat               
tradycyjnych potraw Śląska Opolskiego,              
kultury jedzenia i zachowania się przy stole 
oraz zapoznał uczestników warsztatów z no-
wymi technikami gotowania i serwowania po-
traw. Projekt wpłynął pozytywnie na aktywiza-
cję i integrację społeczną. 
 Warsztaty były okazją do integracji 
międzypokoleniowej, bo do udziału                     
zaprosiliśmy także dzieci, ale również szansą 
na przekazanie i poznanie wielu cennych informacji na temat jedzenia i kultury kulinarnej.  
 Zadanie było finansowane z budżetu Gmina Chrząstowice w ramach zadania publicznego „Kuchnia Śląska 
Opolskiego” realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 
Fotorelację z realizacji projektu znajdą Państwo na facebookowym profilu „Seniorzy w Gminie Chrząstowice”.            
Materiał znajdą Państwo też na kanale Chrząstowice TV na youtube i facebooku.  

 

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

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

 
1 września 2022 roku pożegnaliśmy naszego długoletniego pracownika i wspaniałego 
Kolegę Śp. Jana Malickiego.  
Zapamiętamy Go jako osobę bardzo pracowitą, pogodną, serdeczną i zawsze otwartą 
na pomoc drugiemu człowiekowi. Dla Janka nie było zadań niemożliwych. Był tzw. 
„złotą rączką” i „człowiekiem do zadań specjalnych”. Lojalny i oddany pracy, a przy 
tym zawsze uśmiechnięty i uprzejmy. 
Janek pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy Chrząstowice 

ZMARŁ JAN MALICKI 

W Publicznym Przed-
szkolu w Chrząstowicach 
utworzono dodatkowy oddział 
przedszkolny. Decyzja ta po-
dyktowana była dużym zainte-
resowaniem rekrutacją dzieci 
do naszego przedszkola. No-
wy oddział przedszkolny zo-
stał utworzony dla dzieci 6-
letnich i od września rozpo-
czął swoją działalność. Do 
dyspozycji przedszkolaków 
została oddana sala z miej-
scem do zabawy i zajęć edu-
kacyjnych. Oddział został 
wyposażony w nowe stoły, krzesła i szafki. Dzieci mogą korzystać z  mnóstwa nowych zabawek, gier i książek            
dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Mamy nadzieję, że nowo utworzony oddział przedszkolny wraz z nową salą, 
będzie cieszył się uznaniem, jako miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci, z profesjonalną opieką nauczycieli. 

NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Kamila Bul 
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Z DZIAŁALNOŚCI CHRZĄSTOWICKIEJ OCHRONKI 

 

Siostry Służebniczki NMP 

 Ochronka w Chrząstowicach prowadzona przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP zapewnia 
opiekę 30 dzieciom w wieku od 1,5 do 6 lat. Zgodnie           
z zamysłem bł. Edmunda Bojanowskiego, jej celem jest 
ochronić w każdym dziecku to co najbardziej cenne: 
jego czystość, prostotę i niewinność. Miejsce to ma za 
zadanie chronić wartości rodzinne, religijne i narodowe. 
Staramy się, aby to, co tak łatwo umyka w świecie 
skoncentrowanym na tym, co daje wymierną korzyść,            
a daje poczucie prawdziwego sensu – dobro, prawda            
i piękno – wartości duchowe, stały się podwaliną              
przyszłego życia dzieci nam powierzonych.                        
W Ochronce akcent położony jest na wychowanie,                
a z niego w sposób naturalny wynika także edukacja 
najmłodszych. Podążanie za naturalną wrażliwością 
dzieci toruje najlepszą ścieżkę do rozwoju każdego. 

Dzięki hojności serca i gotowości do współ-
pracy wielu osób świeckich możemy nadal prowadzić 
Ochronkę. W 2022 r. realizujemy zadania pod nazwą 
„Ochronić wychowując”, na które otrzymaliśmy dota-
cję z budżetu gminy Chrząstowice o łącznej wartości 
120 tysięcy złotych. Wspólnymi siłami budujemy każ-
dego dnia dla powierzonych nam dzieci mały świat. 
Dzieci uczestniczą w zajęciach logopedycznych, z j. 
angielskiego oraz z j. niemieckiego. Nie brakuje także 
zajęć muzyczno – rytmicznych, plastycznych i arty-
stycznych. Dbamy także o właściwy rozwój fizyczny 
dzieci, poprzez wielorakie okazje do rozwoju rucho-
wego, szczególnie na świeżym powietrzu. W miarę 
naszych możliwości staramy się w naszej działalności 
otaczać opieką tych najbardziej potrzebujących, w tym 
dzieci podopiecznych Ośrodka „Monar” ze Zbicka. 

Na co dzień zajęcia dla dzieci prowadzone są 

zgodnie z podstawą programową wychowania przed-
szkolnego. Poznajemy i eksplorujemy świat na wiele 
sposobów, zgodnie z wiekiem i potrzebami dzieci. 
Razem bawimy się i uczymy. Pamiętając jednak, że 
wszystko to co mamy jest nam dane przez Boga.         
Bywają także dni wyjątkowe, które ubogacone są  
wyjazdami, wycieczkami, spotkaniami z ciekawymi 
osobami. Współpracujemy chętnie z naszym środowi-
skiem lokalnym i jesteśmy wdzięczni za wszelką 
życzliwość płynącą z wielu stron. Chętnie odwiedza-
my Gminną Bibliotekę Publiczną w Chrząstowicach, 
która stwarza wiele ciekawych okazji do spotkań.  
Niezapomniane pozostają także spotkania z naszymi 
strażakami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą          
i umiejętnościami. Każde miejsce i okazja, która może 
stać się dla dzieci sposobnością do pełniejszego             
rozwoju jest dla nas ważna i staramy się ją maksymal-
nie wykorzystać z myślą o powierzonych nam oso-
bach, w których rękach leży nasza przyszłość. Cieszy-
my się zatem, że możemy im towarzyszyć i wierzymy, 
że i w tym roku szkolnym czeka nas wiele pięknych            
i wartościowych chwil. 



 

 

Jolanta Siemska 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają 
się w naszej szkole już od kilkunastu lat, można            
powiedzieć, że stały się tradycją naszej placówki.            
Jednak sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie 
uniemożliwiła nam na jakiś czas organizacji tej formy 
wypoczynku. Z pomocą Urzędu Gminy Chrząstowice, 
mogliśmy reaktywować zajęcia. Trwały one od 
4.07.2022 r. do 15. 07.2022 r. i cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów. 
 Chcemy, aby wakacje nie kojarzyły się dzieciom 

z nudą, ale były okazją do poznawania swojego najbliż-
szego środowiska, aktywnego spędzania wolnego czasu 
w gronie kolegów oraz nawiązywania nowych relacji. 
 Bardzo dużo emocji przysporzyły dzieciom  
wyjazdy nad Jezioro Średnie w Turawie, Odskoczni           
w Opolu, „Legendii” w Chorzowie czy spotkanie          
z Alpakarni w Poczesnej. Poprzez aktywne spędzanie 
wolnego czasu, zapewniliśmy uczestnikom formy           
rozrywki będące alternatywą do spędzania czasu przed 
komputerem. Uczestnictwo w różnych formach aktyw-
ności fizycznej dało możliwość do nabywania dobrych 
nawyków oraz poprawy ogólnej sprawności organizmu. 
 Dzieci brały również udział w prelekcjach             
dotyczących bezpiecznego zachowania podczas               
wypoczynku. Zajęcia były bardzo ciekawe,                         
prowadzone w formie konkursów, dlatego uczestnicy 
chętnie brali w nich udział. 
 Cieszymy się, że półkolonie letnie były dla              
naszych uczniów dobrym czasem spędzonym poza     
domem, w gronie koleżanek i kolegów. Mamy              
nadzieję, że za rok będziemy się równie dobrze bawić. 
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O PÓŁKOLONIACH W DAŃCU 

 

Program Lojalnościowy Karta Mieszkańca Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” skierowany jest 
do mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD „Kraina 
Dinozaurów”: Ozimek, Zawadzkie, Kolonowskie, 
Chrząstowice, Dobrodzień, Zębowice i Turawa.  
Karty wydawane są w JuraParku w Krasiejowie. 
Dorośli i dzieci od 3 r.ż. po spełnieniu określonych 
warunków otrzymują Kartę Mieszkańca uprawniającą 
do szeregu zniżek. Dzieci mogą korzystać z programu, 
pod warunkiem, że zostały wpisane w formularzu zgło-
szeniowym do programu przez jednego z rodziców/ 
opiekunów. 
Od 1 lipca 2022 r. „niebieskie” karty wstępu do Jura-
Parku straciły ważność. 
Stworzony przez DLF Invest Sp. z o.o. Projekt,             
zastępuje dotychczas działający system kart wstępu do 
JuraParku Krasiejów, które zostają wycofane. 
Głównymi atutami programu są rabaty i promocje 
czasowe dla posiadacza karty: 

 50% na atrakcje Parku Nauki i Rozrywki             
w Krasiejowie obowiązujące latem (JuraPark, Pre-
historyczne Oceanarium, Tunel Czasu, Pawilon Pale-
ontologiczny, Park Rozrywki, Kino Cinema 5D, Park 
Nauki i Ewolucji Człowieka), 

 50% na atrakcje zimowe: wejście do Chaty Św. 
Mikołaja i korzystanie z oferty specjalnej. 

 50% na zakup Karty Rocznej upoważniającej 
do nielimitowanej liczby wejść do Parku Nauki i Roz-
rywki w Krasiejowie 
Zniżki czasowe na bilety wstępu na wydarzenia: 
koncerty, pikniki, eventy dodatkowe oraz na usługi 
gastronomiczne 
Mieszkańcy gmin Stowarzyszenia LGD „Kraina            
Dinozaurów”, którzy założą Kartę Mieszkańca będą 
informowani drogą mailową o promocjach czasowych, 
które na nich czekają. 
Karta  Mieszkańca wydawana jest na podstawie prawi-
dłowo uzupełnionego formularza (online lub offline) 
dostępnego na stronie internetowej https://
juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/karta-

mieszkanca/ lub w Kasach Głównych PNiR w Krasie-
jowie, 
1. Dostarczenia formularza wraz z dokumentem             
potwierdzającym zameldowanie/zamieszkanie w jednej 
z Gmin LGD Kraina Dinozaurów do Kas Głównych 
Parku Nauki i Rozrywki (obok wejścia do JuraParku). 
Formularze będą przyjmowane w dni powszednie, od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy obiektu. 
2. Uiszczenia opłaty bezzwrotnej, jednorazowej w wy-
sokości 5 zł/szt. w celu wydania tradycyjnej karty 
wstępu. 
3. Karta Mieszkańca LGD KD zostanie wydana po 
złożeniu wypełnionego formularza wraz z podpisanym 
Regulaminem oraz dokonaniu jednorazowej, bezzwrot-
nej opłaty za kartę w wysokości 5 zł/szt. w Kasie 
Głównej PNiR. 
Karta Mieszkańca wydawana jest bezterminowo. 
Wszelkich informacji dotyczących zasad działania  
Programu Lojalnościowego prowadzonego przez  DLF 
Invest Sp. z o.o. w Parku Nauki i Rozrywki w Krasie-
jowie pod nazwą Karta Mieszkańca Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina Dinozaurów”, można uzyskać: 
- osobiście – w Kasach Głównych PNiR (obok wejścia 
do JuraParku), w godzinach pracy obiektu, zamiesz-
czonych na stronie internetowej https://
juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/godziny-
otwarcia/ 
- telefonicznie – codziennie, w godzinach pracy obiek-
tu, pod numerami telefonów: (+48) 77 465 48 00, (+48) 
519 346 149 i (+48) 797 028 469 
- w wiadomości email – pod adresem poczty elektro-
nicznej: pok@juraparkkrasiejow.pl 
- w wiadomości messenger – wysyłając indywidualną 
wiadomość dla konta JuraPark – Park Nauki                            
i Rozrywki w Krasiejowie. 
Komentarze pod postami/wydarzeniami/filmami mogą 
pozostać bez odpowiedzi lub odpowiedź może zostać 
udzielona z opóźnieniem. 
Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są              
w Regulaminie Karty Mieszkańca na stronie                     
internetowej www.juraparkkrasiejow.pl 

WSTĘP DO JURAPARKU W KRASIEJOWIE 

https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/karta-mieszkanca/
https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/karta-mieszkanca/
https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/karta-mieszkanca/
https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/godziny-otwarcia/
https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/godziny-otwarcia/
https://juraparkkrasiejow.pl/zaplanuj-wizyte/godziny-otwarcia/
mailto:pok@juraparkkrasiejow.pl
https://www.facebook.com/ParkNaukiKrasiejow
https://www.facebook.com/ParkNaukiKrasiejow
https://juraparkkrasiejow.pl/regulaminy/km/regulamin_karta_mieszka%C5%84ca_LGD_KD.pdf
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Dominika Mazur 

CO NOWEGO U MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ GMINY 
CHRZĄSTOWICE? 

 W dniach od 15 do 18 sierpnia br., Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice przebywała na 
warsztatach muzycznych w Jarnołtówku. Podczas           
wielogodzinnych prób, muzycy przygotowywali             
repertuar na nowy sezon artystyczny. Przez dwa dni 
warsztatów odbywały się zajęcia sekcyjne. Orkiestra 
ćwiczyła swoje umiejętności pod okiem muzyków           
z zespołu Polish Brass Trio. Podczas prób w sekcjach 
cennymi uwagami i wskazówkami, dzielili się                  
z młodymi muzykami panowie: Damian Kurek -            
trębacz, Tomasz Kuboń - waltornista oraz Wojciech 
Jeliński - puzonista. Dla każdego młodego artysty praca 
z profesjonalistami była zaszczytem i niezapomnianym 
doświadczeniem. Członkowie Polish Brass Trio             
przekazywali tajniki muzycznej wiedzy w bardzo  
przystępny i zrozumiały sposób, indywidualnie              
podchodząc do każdego uczestnika warsztatów. Dzięki 
temu członkowie orkiestry wychodzili z prób z uśmie-
chem, bogatsi o nową wiedzę, którą od razu mogli  
wykorzystywać w grze na instrumentach. Jednym            
z zagadnień omawianych podczas zajęć, była istotność 
prawidłowego oddechu w grze na instrumencie dętym. 
W trakcie prób wspólnych orkiestry, które prowadził 
dyrygent Jacek Zganiacz, muzycy łączyli w całość ma-
teriał opracowany w sekcjach i dokonywali ostatnich 
szlifów, aby każdy utwór wybrzmiał jak najpiękniej. 
Młodzi artyści podczas obozu muzycznego przygoto-
wali nowe utwory rozrywkowe, ale także i świąteczne, 
które już niedługo zaprezentują publiczności. Mimo 
wielu godzin, spędzonych na doskonaleniu umiejętno-
ści gry na instrumentach, młodzieży nie zabrakło też 
czasu na aktywny wypoczynek. Trzeciego dnia obozu, 
muzycy zdobyli Biskupią Kopę, a ostatni wieczór w 
Jarnołtówku, spędzili na integracji przy wspólnym gril-
lu. Wszyscy członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Chrząstowice wraz z dyrygentem, zgodnie 
twierdzą, że warsztaty muzyczne 2022 to był czas              
bardzo owocny i świetnie spędzony. Muzycy nie mogą 
się już doczekać kolejnego wspólnego wyjazdu.  
 Obecnie orkiestra realizuje projekt pt. 
,,Młodzież koncertuje – cykl koncertów w szczegól-
nych miejscach‘’, który jest organizowany przez Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim wraz z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego. Projekt jest związany z trwają-
cym obecnie Europejskim Rokiem Młodzieży. Głów-
nym celem zadania jest promowanie kultury, edukacji 
artystycznej oraz talentów dzieci i młodzieży. Zakłada 
ono także integrację środowisk muzycznych. Zadanie 
jest współfinansowane ze środków otrzymanych z bu-
dżetu samorządu województwa opolskiego i objęte 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego                

Andrzeja Buły. Projekt obejmuje koncerty na terenie 
województwa opolskiego i dolnośląskiego. Pierwszy           
z nich odbył się 2 lipca 2022 r. w Otmuchowie, pod-
czas 49 Lata Kwiatów. Drugim wydarzeniem w ramach 
tego zadania była oprawa muzyczna nabożeństwa            
w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu         
podczas inauguracji VII Festiwalu Kultury Mniejszości 
Niemieckiej w Polsce. Jest to wydarzenie, które miało 
miejsce 10 września 2022 r. i zrzesza mniejszość             
niemiecką z całej Polski. W ramach ww. projektu            
orkiestra zagrła także w Niemodlinie. Wszyscy muzycy 
na czele z dyrygentem bardzo się cieszą, że dzięki tej 
inicjatywie, mają możliwość wystąpienia przed szeroką 
publicznością z dwóch województw i okazję do dziele-
nia się ze słuchaczami swoją ogromną pasją. Warsztaty 
muzyczne z zespołem Polish Brass Trio, podczas obozu 
orkiestry w Jarnołtówku, również odbyły się dzięki 
udziałowi w projekcie pt. „Młodzież koncertuje – cykl 
koncertów w szczególnych miejscach”. Część kosztów 
dofinansowano z budżetu gminy Chrząstowice. W ra-
mach realizowanego zadania dla Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Chrząstowice zakupiono także nuty 
do utworów szwajcarskiego zespołu Fäaschtbänkler. 
Nowe kawałki w wykonaniu orkiestry już niebawem. 

 Muzycy nie zwalniają tempa i pilnie przygoto-
wują się do koncertów na cotygodniowych próbach. 
Efektów nieustannej pracy Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Chrząstowice, będzie można posłuchać na 
koncertach w sezonie artystycznym 2022/2023, który 
młodzi artyści rozpoczęli już we wrześniu koncertem 
na dożynkach w Dębskiej Kuźni. Później były koncerty 
w Dańcu, w Chrząstowicach. 14 października br.             
wystąpiła podczas „oktoberfestu” w Raszowej,                    
a 12 listopada koncertować będzie w Rzymkowicach.                                                                            
 Jako orkiestra chcielibyśmy też Państwa bardzo 
serdecznie zaprosić do śledzenia naszych mediów           
społecznościowych. Na Facebooku można nas znaleźć 
pod nazwą Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy              
Chrząstowice. Profil na bieżąco jest wzbogacany o re-
lacje z koncertów i zaproszenia na przyszłe wydarzenia 
z naszym udziałem. Będzie nam bardzo miło, jeśli ze-
chcą Państwo dołączyć do naszej facebookowej spo-
łeczności. Zapewniamy, iż dzięki temu, będą Państwo 
na bieżąco z tym co się u nas dzieje. Gwarantujemy, że 
żadna informacja z życia orkiestry Państwa nie ominie!  
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 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły 
się 13 sierpnia br. w Dębiu. W rywalizacji wzięło 
udział szesnaście drużyn z wszystkich sześciu               
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują-
cych na terenie gminy Chrząstowice. Z powodu            
niesprzyjającej, deszczowej aury zrezygnowano              
z przeprowadzenia sztafety. Rywalizacja toczyła się             
w ćwiczeniach bojowych. Bezkonkurencyjne okazały 
się zuchy z OSP Suchy Bór – najmłodsza drużyna na 
zawodach świetnie poradziła sobie z zadaniem. Wśród 
harcerzy najlepsza była drużyna OSP Dębie. Za nimi 
na podium uplasowali się kolejno harcerze z OSP              
i harcerze z OSP Dębska Kuźnia. Również trzy druży-
ny rywalizowały w kategorii „C” – kobiety. Najlepszy 
wynik uzyskała drużyna kobieca z OSP Chrząstowice. 
Drugie miejsce w tej kategorii zajęły kobiety z OSP 
Suchy Bór, trzecie – kobiety z OSP Dębska Kuźnia.           
W grupie „Oldboy” walczyły dwie drużyny – OSP 
Dębie i OSP Chrząstowice. Pierwsze miejsce              
przypadło oldbojom z Dębia. Najwięcej drużyn, bo aż 
siedem, wystartowało w kategorii „A” Seniorzy.            
Najlepszy wynik uzyskała drużyna z OSP Dębie. Miej-
sce na podium zapewniła sobie także druga drużyna 
seniorów z Dębia oraz z Chrząstowic. Następne miej-
sca zajęli kolejno: OSP Daniec, OSP Dębska Kuźnia, 
OSP Falmirowice i OSP Suchy Bór. Z rąk Wójta Gmi-
ny Chrząstowice Floriana Cieciora wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowy dyplom. Do najlepszych trafiły 
puchary oraz bony na sprzęt strażacki ufundowane 
przez gminę Chrząstowice. Najmłodsi uczestnicy          
zawodów dostali medale oraz nagrody rzeczowe.  

 Zawody odbyły się w związku z realizacją            
zadania pod nazwą „Każdy z nas może zostać straża-
kiem – uczę się jak ratować i zapobiegać zagrożeniom” 
współfinansowanego z budżetu Województwa Opol-
skiego w ramach zadania publicznego „Wspieranie 
działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego mieszkańcom województwa”.  

 Wygrana w gminnych zawodach strażackich 
dała seniorom z OSP Dębie oraz kobietom z OSP 
Chrząstowice przepustkę do startu w Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych            
Straży Pożarnych Powiatu Opolskiego. Zawody odbyły 
się w sobotę, 17 września w Prószkowie. Udział wzięło 
w nich szesnaście drużyn OSP z terenu powiatu.             
OSP Dębie zakończyło swój start wielkim sukcesem 
zdobywając pierwsze miejsce w swojej kategorii.            
Serdecznie gratulujemy! Obu drużynom dziękujemy za 
reprezentowanie gminy na szczeblu powiatowym. 

 STRAŻACKA RYWALIZACJA 
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