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APLIKACJA GMINY CHRZĄSTOWICE 

Miło nam poinformować, że uruchomiona została             
aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Chrząstowi-
ce. Zachęcamy do zainstalowania jej w swoim telefo-
nie, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi 
gminy Chrząstowice. 
Pobranie i korzystanie z aplikacji jest darmowe. 
Aplikacja dostępna jest w GooglePlay oraz w AppStore 
(wystarczy wpisać "Chrząstowice" i pobrać aplikację            
z ikonką herbu gminy Chrząstowice). 
Moduły dostępne w aplikacji:  

 aktualności 

 zgłaszanie problemów 

 kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami 

 powiadomienia push (istotne informacje wysyłane  
przez urząd do mieszkańców) 

 mapa interaktywna 

 integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania 
 

Aktualności, wydarzenia i powiadomienia 
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych 
aktualności i wydarzeń. Dzięki niej otrzymasz                
powiadomienia o sytuacji kryzysowej czy terminie 
wywozu odpadów. 
Zgłaszanie problemów 
Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłasza-
nie różnych problemów czy usterek. Może to być np. 
niebezpieczne miejsce, awaria oświetlenia ulicznego, 
problem z wywozem odpadów czy dzikie wysypisko 
śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób zdjęcie, 
naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie. 
Kalendarz wywozu odpadów 
Aplikacja przypomni o terminie odbioru poszczególnej 
frakcji odpadów, poinformuje o zasadach prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi                     
o aktualnościach związanych z tą tematyką. 
 
Pobierz na swój telefon, by nie przegapić                 
najważniejszych terminów i wydarzeń! 

 

Aplikacja została wdrożona w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2979/1/2021 w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie           
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-
00-0001/21-00. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.chrzastowice&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/gmina-chrz%C4%85stowice/id1621054625?|=pl
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31 maja 2022 roku gmina Chrząstowice przedłużyła porozumienie z WFOŚiGW  
w Opolu na wspólną realizację 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.   
W lipcu i w sierpniu Punkt czynny będzie we wtorki od 8.00 do 13.00 i w środy od 11.00 do 16.00.   

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.  
Dofinansowanie można uzyskać wymieniając piec na paliwo stałe na:  

 pompę ciepła,  

 ogrzewanie elektryczne,  

 ogrzewanie gazowe,  

 ogrzewanie olejowe,  

 kocioł na pellet, 

 kocioł zgazowujący drewno.  
Dodatkowo wymieniając piec na paliwo stałe można uzyskać dofinansowanie na wymianę:  

 instalacji co. i cwu.  

 fotowoltaikę.  
Ponadto można wnioskować o dofinansowanie na: 

 rekuperatory, 

 termomodernizację budynku*  
(wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, ocieplenie budynku  
z zewnątrz, ocieplenie stropów/dachu).  
*Termomodernizować dom jednorodzinny można również bez przeprowadzania wymiany ogrzewania pod warun-
kiem, że uzyskaliśmy pozwolenie na budowę przed 2014 rokiem i ogrzewamy dom paliwem niebędącym paliwem 
stałym (gaz, prąd, olej) lub kotłem na paliwo stałe 5 klasy (węgiel, pellet, gazowanie drewna).  
Pytania w sprawie Programu „Czyste Powietrze” można kierować mailowo na adres czystepowie-
trze@chrzastowice.pl oraz telefonicznie pod numerem 774110400.  
 Iwona Buhl 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 Gmina Chrząstowice zamierza złożyć wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                
i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie za-
dań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. 
Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demonta-
żu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest. Kwota dofinansowania                 
udzielanego ze środków udostępnionych przez 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu może wynieść 
maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych,            
jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia           
1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekro-
czyć 700 zł brutto. Pozostałe koszty zadania ponosi 
wnioskodawca. 
 Jest to ostatnia możliwość uzyskania                  
dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na zadanie usunięcia azbestu. 
 Przedsięwzięcie będzie realizowane tylko               
w przypadku dużego zainteresowania wśród            
mieszkańców, ze względu na trudności ze znalezie-
niem wykonawcy tego zadania. Warunkiem realiza-

cji zadania będzie również uzyskanie dofinansowa-
nia z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Opolu. 
 W związku z powyższym ogłaszamy wstępny 
nabór wniosków od osób fizycznych lub podmiotów 
gospodarczych zainteresowanych dofinansowaniem              
w terminie do 31.07.2022 r.  Dodatkowe informacje 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 13 
lub pod tel. 774110410. 
 Wnioski mogą składać również posiadacze 
ogródków działkowych (ROD „Zalesie”), pod                
warunkiem dołączenia do wniosku jakiegokolwiek   
dokumentu potwierdzającego prawo posiadania ogród-
ka działkowego, tj. uchwała PZD ustanawiająca na 
rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytko-
wania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa 
cywilno – prawna zawarta w formie aktu notarialnego 
ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania 
działki — w przypadku członka Polskiego Związku 
Działkowców lub umowa dzierżawy działkowej bądź 
inny dokument. 

OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW  
NA DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU 

Jacek Trojan 

http://www.chrzastowice.pl
mailto:czystepowietrze@chrzastowice.pl
mailto:czystepowietrze@chrzastowice.pl
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Modernizacja dróg gminnych – przebudowa          
ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz ul.             
Wiejskiej w Niwkach 

Trwają roboty budowlane związane z przebudową  
drogi gminnej ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach 
oraz ul. Wiejskiej w Niwkach. Wartość robót budowla-
nych dofinansowana jest na poziomie 95% 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program              
Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji obu           
inwestycji wyznaczony jest do końca 2022 r.  

 
Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej                  
w Chrząstowicach 
Zadanie związane z rozbudową drogi gminnej ul.           
Kotorskiej w Chrząstowicach jest realizowane 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie dokumen-

tacja projektowa dot. odcinka od drogi powiatowej          
ul. Ozimskiej do drogi krajowej DK46, oczekuje na 
uzyskanie tzw. decyzji ZRID, czyli zezwolenia na           
realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu prawo-
mocnego ZRID wykonawca będzie mógł przystąpić do 
robót budowlanych. Termin wykonania robót - do koń-
ca marca 2023 r. Inwestycja dofinansowana jest na 
poziomie 63,63% ze środków Unii Europejskiej                   
w ramach PROW na lata 2014-2020 r. 
 
Modernizacja źródeł ciepła wraz z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dębiu 

W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą robót  
budowlanych na termomodernizację oraz wymianę 
źródła ciepła w budynku Publicznej Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Zakres           
robót budowlanych obejmuje, m.in.: częściową wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian           
zewnętrznych, docieplenie stropu, montaż gruntowej 
pompy ciepła, remont pomieszczenia kotłowni,             
wymianę grzejników oraz instalacji centralnego            
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż regulato-
rów ciepła na grzejnikach, częściową wymianę instala-
cji elektrycznej i wymianę oświetlenia na ledowe,          
dostosowanie pomieszczeń do prawidłowej wentylacji 
grawitacyjnej i montaż nawiewników, montaż instalacji 
fotowoltaicznej, wykonanie instalacji odgromowej. 
Inwestycja dofinansowana jest w 81,22 % z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji                 
Strategicznych. Termin realizacji inwestycji to                
I kwartał 2023 r. 

Ul. Olimpijczyków 

 INWESTYCJE W GMINIE 

Ul. Wiejska 
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Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom 
Dziennego Pobytu w Chrząstowicach 
W Chrząstowicach powstaje Dom Dziennego Pobytu. 
Dofinansowanie w wysokości 850 tys. zł gmina            
Chrząstowice otrzymała z Rządowego Funduszu          
Inwestycji Lokalnych. Do końca 2022 r. ma powstać 
funkcjonalna placówka dla seniorów, w której będą 
mieli do dyspozycji m.in.: 2 pokoje dziennego pobytu, 
w tym jeden z aneksem kuchennym, pokój do                
wypoczynku, pokój do pracy indywidualnej. 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości          
Falmirowice – etap III 
Trwają także roboty związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w Falmirowicach. Do końca 2022 roku ma  

 
powstać ponad 3 km sieci kanalizacyjnej                               
z ponad 90 przyłączami. Wartość zadania to ponad 3,7 
mln zł.  

 
Planowane inwestycje 

Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach 
W trakcie procedury przetargowej wyłaniającej             
wykonawcę robót jest inwestycja 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 wykoń-
czeniowe. Zadanie jest dofinansowane z  Urzędu            
Marszałkowskiego w formie dotacji celowej                
w wysokości 150 000,00 zł. 
Ponad 10 milionów złotych otrzyma gmina Chrząsto-
wice w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na trzy              
następujące zadania: 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Daniec - etap I 
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku 
świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas 
w Dębiu 
3. Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząsto-
wicach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. 
Dodatkowo na terenie gminy realizowane będzie zada-
nie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1711 O DK 46 - Chrząstowice - DK 46 w m. Chrzą-
stowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O 
na trasie Lędziny – Chrząstowice”. Na realizację tego 
zadania Powiat Opolski pozyskał dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w wysokości 4,75 mln. Zadanie to  
przewiduje przebudowę odcinka drogi powiatowej            
w Chrząstowicach od ul. Kwiatowej do 
ul. Olimpijczyków.  
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Małgorzata Jagos 

Projekt świetlicy 
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 W maju 2022 r. zakończono inwestycję                
związaną z remontem drogi gminnej ul. Dębskiej            
w Falmirowicach. W ramach remontu utwardzono od-
cinek drogi o łącznej powierzchni 1750 m². Koszty 
przebudowy drogi wyniosły 48 500,00 zł, z czego              
23 522,52 zł stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. 
Pozostała część inwestycji została sfinansowana                   
w ramach budżetu Gminy Chrząstowice. 

Pod koniec czerwca 2022 r. zakończono              
inwestycję związaną z remontem drogi gminnej ul. Ks. 
Kubonia w Chrząstowicach. Zakres przeprowadzonych 
robót obejmował utwardzenie drogi o łącznej            
powierzchni 560 m². Koszty remontu drogi wyniosły 
55 000,00 zł i w całości zostały sfinansowane z budżetu 
gminy Chrząstowice. Wykonawca prac inwestycyjnych 
nieodpłatnie wykonał również utwardzenie ul. Stokro-
tek w m. Chrząstowice.  
          Na początku czerwca 2022 r. rozstrzygnięto 
przetarg na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie 
remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowi-
ce”. Wykonane zostanie asfaltowanie na następujących 
drogach gminnych: 
- ul. Zielona w Dębiu 

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach” 
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
W maju podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację inwestycji dot. termomodernizacji             
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, w ramach której zostanie wykonanych kilka zadań 
termomodernizacyjnych, m.in.: ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymiana części okien, poprawa wentylacji, modernizacja instalacji CO: demontaż istniejącej instalacji            
wewnętrznej CO i zastąpienie jej nową instalacją oraz wymiana istniejącego kotła węglowego i zastąpienie go            
kotłem na pellet, montaż polikrystalicznych paneli PV, wymiana oświetlenia wbudowanego na ledowe, montaż  
żywej zielonej ściany. Termin realizacji, zgodnie z umową, to grudzień 2022 r. Gmina Chrząstowice pozyskała na 
realizację tego projektu dofinansowanie w wysokości 72,99% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.2. Efektywność Energetycz-
na w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. 

REMONTY DRÓG GMINNYCH 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTOWICACH 

Małgorzata Jagos 

Ul. Dębska w Falmirowicach 
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Anna Wojdyła 

- ul. Solarka w Dębskiej Kuźni 
- ul. Kopernika w Lędzinach 
- ul. Opolska w Dąbrowicach 
Termin ukończenia prac przewidziany jest do końca   
2022 r.  

Ul. Kubonia w Chrząstowicach Ul. Stokrotek w Chrząstowicach 

 Jedenaście sztuk sprzętu komputerowego 
(laptopy, tablety) trafiło do młodzieży z gminy              
Chrząstowice. 
 Zakup zrealizowano w ramach projektu                 
grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin                         
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 
Jego uczestnikami mogły być osoby, których członko-
wie rodziny w linii prostej zatrudnione były                     
w dawnych PGR. W naborze, który odbył się w listo-

padzie 2021 r., pozytywnie rozpatrzono wnioski 11 
osób z terenu gminy Chrząstowice. 

22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowice 
odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu.   
 Program grantowy Cyfrowa Gmina „Granty 
PPGR” jest finansowany ze środków europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -  
REACT-EU”. Gmina Chrząstowice otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 25.655,00 zł. 
 

SPRZĘT KOMPUTEROWY TRAFIŁ DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Anna   Wołowska 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19  
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Barbara Wyrwas 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ŚMIECI 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik w terminie do 15 lutego ma obowiązek złożyć               
właściwemu  organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. 
Formularz według ustalonego wzoru.  
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu (po 15 lutego) – deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od 
zaistnienia zmiany.  
Obowiązek podatkowy powstaje również od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek 
transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu        
rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.  
Osoby, które nie złożyły deklaracji w związku z zakończeniem okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu                 
powinny złożyć deklaracje od środków transportowych oraz opłacić należny podatek.  
Na podstawie art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do             
zasady) płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do            
15 lutego i do 15 września każdego roku. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Chrząstowice, e-mail:   
transport@chrzastowice.pl, pok. 4, tel. 77 4110412. 

Regina Buhl 

 Od 1.08.2022 r. do 31.08.2022 r. rolnicy mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego                   
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
 Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Chrząstowice, pokój nr. 4 na parterze lub na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo  

Regina Buhl 

Przypominamy, że 
właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany 
złożyć deklarację                
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 
Deklarację składa się 
do wójta gminy/

burmistrza/prezydenta. W przypadku mieszkańców 
naszej gminy – w Urzędzie Gminy Chrząstowice – 
osobiście w sekretariacie urzędu, bądź za pośrednic-
twem platformy e-puap. 

Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- w przypadku zamieszkania na danej              
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworze-
nia tam odpadów – 14 dni od dnia zamieszkania czy 
wytworzenia śmieci, 

- w przypadku zmiany danych np. urodzenie 
dziecka, śmierć osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość, zmiana miejsca zamieszkania - do 10 dnia             
miesiąca następującego po miesiącu w którym na-
stąpiła zmiana. 

Oznacza to, że jeśli kupiłeś dom                          
i zamieszkujesz w nim od 1 lipca  2022 r. deklarację 
powinieneś złożyć do 14 lipca 2022 r. Jeśli 25 czerwca 
2022 r. urodziło ci się dziecko deklarację musisz złożyć 
do 4 lipca 2022 r. Ponieważ opłatę za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości    
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,              
w tym ostatnim przypadku opłata za śmieci będzie   
naliczana już za czerwiec 2022 r., ponieważ zmiana 
(tzn. urodzenie dziecka) miała miejsce w czerwcu.  

W przypadku, gdy w danym miesiącu na 
danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez 
część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

uiszcza się w gminie w której dotychczas zamieszki-
wał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od 
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  
 Płatności za śmieci można dokonać za pośred-
nictwem bankowości elektronicznej (przelew na konto 
bankowe) lub osobiście na poczcie. Nie można tego 
zrobić w Urzędzie Gminy Chrząstowice. 

Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. 
Wyjątkiem od tego jest śmierć mieszkańca - jeżeli 
właściciel nieruchomości złoży nową deklarację 
zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku 
ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od 
dnia tego zdarzenia, wówczas  możliwe jest dokonanie 
odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami                
komunalnymi. Powyżej 6 miesięcy od daty śmierci 
mieszkańca nie ma możliwości zrobienia odpisu opłaty. 
Co oznacza, że jeśli śmierć mieszkańca danej nierucho-
mości nastąpiła 30 czerwca 2022 r., a właściciel nieru-
chomości złoży deklarację 30 grudnia 2022 r. opłaty za 
śmieci zostaną odliczone. Jeśli deklarację złoży dopiero 
w kolejnym roku, opłatę za śmieci za osobę zmarłą 
odlicza się od bieżącego miesiąca.  

Wszelkie informacje dotyczące opłat za śmieci 
udzielane są w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy 
Chrząstowice (parter, pokój nr 4), pod numerem              
telefonu 774110415 lub za pośrednictwem poczty             
elektronicznej na e-mail odpady@chrzastowice.pl. 

Harmonogram wywozu śmieci oraz wszelkie 
druki i informacje dotyczące gospodarowania              
odpadami komunalnymi w gminie Chrząstowice,            
w tym informacje na temat segregacji śmieci dostępne 
są na stronie internetowej www.chrzastowice.pl –             
zakładka: „Dla mieszkańca” oraz „Urząd” – „Referaty    
i stanowiska” – Referat podatkowy.  

mailto:odpady@chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.pl
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JAK BYĆ BEZPIECZNYM W SIECI? 

 

 W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem ilości usług opartych o systemy informacyjne, rośnie liczba             
zagrożeń naruszających tzw. cyberbezpieczeństwo. Jako cyberbezpieczeństwo należy rozumieć odporność                 
systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarza-
nych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa 
powstał celem ograniczenia możliwości występowania oraz ograniczenia wpływu incydentów związanych z cyber-
bezpieczeństwem. Jego zadaniem jest koordynacja działań, a przede wszystkim skuteczna wymiana informacji na 
temat pojawiających się zagrożeń pomiędzy podmiotami. Działania te mają skutecznie ograniczyć skutki zdarzeń, 
które mogą mieć wpływ na ograniczenie świadczenia usług kluczowych, utratę danych oraz straty finansowe             
użytkowników systemów. 
W związku z powyższym, celem szerzenia wiedzy i świadomości użytkowników, zachęcamy do zapoznania się              
z licznymi informacjami dostępnymi na poniższych stronach www: 
cert.pl - zespół CERT Polska działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzącego 
działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT 
Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty; 
cert.pl/ouch -  cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie 
zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą 
wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację; 
dyzurnet.pl - to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontakto-
wy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. 
Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów 
Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT; 
it-szkola.edu.pl – strona zawiera kursy e‑learningowe dla uczniów i nauczycieli. 
Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni: 

 ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.), 

 kradzieże tożsamości, 

 kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych, 

 blokowanie dostępu do usług, 

 spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne), 

 ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną 
zaufania osobę lub instytucję. 

Dodatkowo przypominamy o zasadach, których przestrzeganie zapewnia minimalny wymagany poziom            
bezpieczeństwa cybernetycznego. 

1. Ochrona danych osobowych oraz finansowych. Nie należy podawać swoich danych na nieznanych stronach 
internetowych oraz przesyłać ich za pomocą popularnych komunikatorów lub mediów społecznościowych. 

2. Zabezpieczenie urządzeń mobilnych. Laptopy, smartfony i tablety należy zabezpieczać przy pomocy PINu, 
odcisku palca lub innych metod oferowanych przez producentów urządzeń. Wskazane jest korzystanie                  
z urządzeń znanych producentów, zapewniających ciągłe poprawki i aktualizacje do oficjalnego oprogramo-
wania. Nie należy instalować aplikacji nieznanych producentów, bez autoryzacji sklepów z aplikacjami. 
Aplikacje nieznanych producentów mogą prowadzić do wycieku danych. Nie należy udostępnić swoich     
urządzeń mobilnych nieznanym osobą oraz pozostawiać ich bez osobistego nadzoru. Nie należy podłączać 
nieznanych nośników danych, które mogą zawierać zagrożenia w postaci szkodliwego oprogramowania. 

3. Bezpieczne korzystanie z sieci Internet. Nie należy ujawniać swoich danych na stronach internetowych, jeśli 
nie jest to konsekwencją celowego działania użytkownika w procesie np. realizacji zamówienia. 

4. Niebezpieczne jest logowanie się do systemów z danymi wrażliwymi za pomocą publicznych sieci Wi-Fi. 
5. Danych logowania nie należy uzupełniać  na niesprawdzonych stronach, które nie chronią ich w trakcie prze-

syłania do serwera – dane powinny być szyfrowane (https). 
6. Nie należy otwierać wiadomości E-mail od nadawców nieznanych. Korespondencję, która wzbudza podejrze-

nia należy potwierdzać u źródła za pomocą innych kanałów komunikacji np. telefonicznie. 

 30 maja 2022 r. na terenie Gminy Chrząstowice odbyła się zbiórka 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wykonawca zadania, firma 
PHU „Reko” Jakub Ciupiński, ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków,            
odebrała łącznie 61,66 ton przedmiotowych odpadów. 
 Wartość zadania wyniosła 26.637,12 zł. Zadanie będzie dotowane             
w kwocie 24 664,00 zł, zgodnie z umową na dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania                 
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, podpisaną 7.02.2022 r. 
przez Gminę Chrząstowice z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska                       
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Paweł Szymski 

INFORMACJA NA TEMAT ZBIÓRKI ODPADÓW  
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Jacek Trojan 

http://cert.pl/
http://cert.pl/ouch
http://dyzurnet.pl/
http://it-szkola.edu.pl/
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UCZCILI PAMIĘĆ HALUPCZOKA 

 

RADIO OPOLE I NTO Z WIZYTĄ W GMINIE 

ZAPROSZENIE  
DLA DZIECI NA ZAJĘCIA 

SPORTOWE 

 Reporterzy Radia Opole oraz Nowej Trybuny 
Opolskiej gościli w gminie Chrząstowice. Odwiedzili 
seniorów, Park Beier w Dębskiej Kuźni, Regionalną 
Izbę Śląską im. Konrada Mientusa w Dańcu oraz halę 
sportową, gdzie rozmawiali z przedstawicielami Klubu 
Sportowego ZRYW Chrząstowice. Opowiadaliśmy też 
o ścieżkach rowerowych i mobilnej aplikacji gminy 
Chrząstowice, do zainstalowania której nieustannie 
zachęcamy. Plenerowe studio odwiedzili uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, 
przedszkolaki z chrząstowickiego przedszkola                   
i „Ochronki”. Każdy dostał upominek. Chętni mieli 
okazję wziąć udział w zabawie polegającej na szukaniu 
w wyznaczonych miejscach niebieskiej piłeczki.                  
Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

Akcja miała miejsce w piątek, 10 czerwca 
2022 r. i została zorganizowana z okazji przypadające-
go w tym roku jubileuszu 70-lecia Radia Opole i NTO.  

 

 Zapraszamy na zajęcia sportowe                   
i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-16 lat. Odbywają się one w Suchym Borze 
na boisku przy ul. Szkolnej 2, lub w razie 
niepogody - w świetlicy wiejskiej, w każdy 
wtorek i środę o godz. 17.00. Zajęcia są    
bezpłatne. Odbywają się w ramach projektu 
"Pomosty. Opolskie przeciw dyskrymina-
cji" , który finansowany jest z budżetu            
samorządu województwa opolskiego. Orga-
nizatorem zajęć jest Stowarzyszenie na 
Rzecz   Rozwoju Wsi Suchy Bór. Projekt 
realizowany będzie do października 2022 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
Wsi Suchy Bór 

 Międzynarodowy Wyścig Kolarski – Memoriał 
Joachima Halupczoka – Puchar Polski na szosie             
odbywał się w dniach 4-5 czerwca 2022 r. Wydarzenie 
odbywało się na terenie trzech gmin: Chrząstowice, 
Ozimek i Turawa. Wydarzenie organizowane było 
przez LKS Ziemia Opolska przy wsparciu samorządów 
gmin oraz samorządu województwa opolskiego.                
Kolarze rywalizowali w kategoriach wiekowych od 
orlika po młodzika. Wyścig upamiętnia pochodzącego 
z gminy Chrząstowice Mistrza Świata w kolarstwie 
szosowym z 1989 r., Joachima Halupczoka.  

Anna Kurc 

Anna Kurc 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

kwiecień-maj-czerwiec 
- 11 - 

 

 

 

 

 

W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE 

 Debata pt. „30 lat Europejskiej karty języków 
regionalnych i mniejszościowych (1992-2022)”             
odbyła się w Świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej             
Kuźni. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab.                
Grzegorz Janusz, kierownik Zakładu Praw Człowieka 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
który specjalizuje się w prawach mniejszości narodo-
wych w Europie. Wydarzenie organizowane było przy 
współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym 
Niemców na Śląsku Opolskim i miało miejsce               
6 czerwca br. Finansowane było z ze środków              
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Konsulatu w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego.  

W ostatnim kwartale dużo się działo                   

w realizowanym w gminie Chrząstowice projekcie, 
pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powie-

trza w samorządach województwa opolskiego”, LI-
FE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl 

finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu LIFE i współfinansowanym przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na Politechnice Opolskiej zakończyły się dwuseme-
stralne studia podyplomowe na których Gminni Koor-

dynatorzy oraz inni pracownicy opolskich urzędów 
podnosili swoje kompetencje m.in. w zakresie ochrony 

powietrza i wymiany nieekologicznych  systemów 
ogrzewania na bardziej ekologiczne. W większości 

gmin zakończyło się również działanie polegające na 
przeprowadzeniu edukacji ekologicznej w zakresie 
problematyki jakości powietrza. W naszej gminie              

odbyły się wszystkie planowane spotkania edukacyjno-
informacyjne z mieszkańcami. W każdym sołectwie, 

Gminny Koordynator POP spotkał się z mieszkańcami, 

aby porozmawiać na temat problemu zanieczyszczenia 

powietrza, bo tak naprawdę tym czym palimy, tym też 
oddychamy. Jednym z możliwych sposobów walki            

o czyste powietrze wokół nas jest wymiana starych 
kopciuchów na źródła bardziej ekologiczne. Może nam 

w tym pomóc finansowany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program 
„Czyste powietrze” i działający w Urzędzie Gminy 

Chrząstowice punkt konsultacyjno-informacyjny,             
w którym złożymy wniosek o dofinansowanie i płat-

ność, uzyskamy poradę i pomoc przy wypełnieniu 
wniosku. Harmonogram pracy punktu informacyjno–

konsultacyjnego znajduje się na www.chrzastowice.pl 
w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Wsparcie i dofinan-

sowanie - Punkt przyjmowania wniosków w Programie 
Czyste Powietrze i jest aktualizowany co miesiąc.             
O Punkcie piszemy też w tym wydaniu „Informatora 

Gminy Chrząstowice” na stronie 3.  

Anna Kurc 

DEBATOWALI O EUROPEJSKIEJ KARCIE JĘZYKÓW 

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 współfi-

nansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Anna  Bartek 

http://www.chrzastowice.pl
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Karol Jakuczek 

 Zdanie pod nazwą: „Doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Dębskiej Kuźni” zostało zrealizowane            
w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.              
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w wysokości 5.000,00 zł została              
przeznaczona na zakup zaparzacza do kawy i sprzętu 
nagłośnieniowego wraz z montażem. Dzięki nowemu 
wyposażaniu poprawiła się funkcjonalność świetlicy 
„Pod lipami”. Na realizacji zadania skorzystają             
mieszkańcy sołectwa. To kolejne elementy wyposaże-
nia, które pomagają w tworzeniu przestrzeni przyjaznej 
dla integracji społecznej.  

 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego w wysokości 5.000,00 zł i wkład 
własny gminy Chrząstowice w wysokości 1.217,00 zł, 

umożliwiły zakup sprzętu audiowizualnego w ramach 
zadania „Zakup projektora multimedialnego i zestawu 
nagłośnieniowego dla sołectwa Niwki”. Do tej pory 
sołectwo wypożyczało nagłośnienie, co generowało 
dodatkowe koszty. Nagłośnienie i projektor z pewno-
ścią służyć będzie mieszkańcom podczas organizacji 
imprez czy wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa. 
 W ramach zadania „Doposażenie świetlicy   
wiejskiej w Lędzinach” zakupiono nowy sprzęt audio-
wizualny. Sprzęt, który posiadało sołectwo często ule-
gał awariom, a dźwięk i obraz był słabej jakości.            
Zakupiono więc nowy telewizor, wieżę do odtwarzania 
muzyki oraz mikrofon. Nowe wyposażenie poprawi 
funkcjonalność i możliwości organizacyjne świetlicy 
wiejskiej w Lędzinach i służyć będzie wszystkim 
mieszkańcom sołectwa.  

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt 
prowadzony przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego w latach 2020-2022. Wszystkie                 
sołectwa gminy Chrząstowice zrealizowały zadania           
w ramach tego projektu i uzyskały dofinansowanie.  

SOŁECTWA DOPOSAŻONE DZIĘKI 
 MARSZAŁKOWSKIEJ INICJATYWIE OBYWATELSKIEJ 
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Marta Urbańczyk 

„OCHRONKA” ŚWIĘTOWAŁA 

Niedziela 26 czerwca 2022 roku była wspania-
łą okazją do świętowania. Powodów do wzruszeń           
i wdzięczności było kilka. Pierwszym z nich niewątpli-
wie był jubileusz 90-lecia posługi Sióstr Służebniczek 
NMP Niepokalanie Poczętej w Chrząstowicach. Poza 
historycznym wydarzeniem obchodzono też zakończe-
nie roku szkolnego najstarszych wychowanków sióstr. 
W tym dniu oficjalne przekazano również działalność 
chrząstowickiej Ochronki w ręce nowopowstałego 
świeckiego Chrząstowickiego Stowarzyszenia                
Edukacyjnego „CUD”.  

 Obchody uroczystości rozpoczęła Msza Święta. 
Wyjątkowymi gośćmi były Siostry Służebniczki, które 
na przestrzeni ostatnich 90 lat pełniły posługę w tutej-
szym zakonie. Wśród zaproszonych należy wyróżnić 
obecność Przełożonej Prowincjalnej Prowincji              
Opolskiej S.M. Maksymilianę Dziubek. Oprawę Mszy 
Świętej wzbogaciły dzieci z Ochronki, wykonując                
pieśni przy akompaniamencie gitary siostry Natalii.             
W niedzielną uroczystość byli  zaangażowani rodzice             
i absolwenci  Ochronki, którzy przygotowali pierwsze 
czytanie, psalm, modlitwę wiernych oraz rodzinnie 
przekazali dary. Proboszcz parafii, ks. Leszek Zarzycki 
wygłosił pouczające i zapadające w pamięć kazanie           
o istocie powołania do życia zakonnego. Zakończenie 
Mszy Świętej było momentem podniosłym, pełnym 
wdzięczności, podziękowań i wzruszeń. Na ręce matki 
prowincjalnej swoje podziękowania przekazał wójt 
gminy Chrząstowice, rada parafialna, prezes stowarzy-
szania CUD oraz Dzieci Maryi i ministranci tutejszej 
parafii. Swoje słowa do parafian, skierowała również 
siostra Maksymiliana, która podkreśliła znaczenie           
uroczystości, wyraziła wdzięczność i nakreśliła            
perspektywę pełną nadziei dla przyszłości Ochronki 
prowadzonej przez Stowarzyszenie „CUD”.  
  Po Mszy Świętej wszystkie siostry oraz zapro-
szeni goście udali się na uroczysty obiad, aby wspólnie 
świętować jubileusz 90-lecia posługi sióstr. Czas            
spędzony przy wspólnym stole był okazją do rozmów           
i wspomnień związanych z historią chrząstowickiego 
zakonu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 

Następnie obchody przeniosły się na plac przy 
„Ochronce”. Tam świętowanie rozpoczęło się od            
pożegnania tegorocznych absolwentów. Dzieci wraz           
z siostrami i paniami opiekunkami przygotowały             
ciekawy i zabawny program artystyczny przepełniony 
wierszykami i piosenkami. Wszystkie dzieci uhonoro-
wane zostały dyplomami, a rodzice absolwentów            
przekazali swoje słowa uznania i podziękowania dla 
pracy sióstr i całej kadry. 

Godzina 15.00 miała charakter uwielbienia 
Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwu przewodniczył          

ks. Leszek Zarzycki, a rozważania przygotowały Ma-
rianki. Chwałę Bogu i wdzięczność wyraziła pełna sku-
pienia modlitwa i śpiew wiernych przy wyjątkowym 
akompaniamencie zespołu muzycznego Bogu Dźwięki. 

Po nabożeństwie przyszedł czas na                 
wyczekiwany szczególnie przez dzieci festyn rodzinny, 
zorganizowany przez siostry zakonne oraz rodziców. 
Czas wspólnej zabawy był pełen szczęścia i radości. 
Rodzice zadbali o suto zastawione stoły oraz moc 
atrakcji dla dzieci. Doskonałą oprawę muzyczną           
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrzą-
stowice oraz uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Chrząstowicach. Festyn był również okazją do            
finansowego wsparcia działalności ochronki.  

Wspólnie spędzone chwile były okazją do 
wielu wspomnień, podsumowań, ale również snucia 
planów na przyszłość. Z wielką nadzieją patrzymy na 
to, co przyniosą zmiany, mocno wierząc w ich            
realizację i czekając na piękne owoce tych działań.  
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O WSPÓŁPRACY CHRZĄSTOWICKO-ZATORSKIEJ 

Cztery lata temu,  6 grudnia 2015 r. przedsta-
wiciele gmin - Salome Sykorova, starostka czeskiej 
gminy Zator oraz Wójt Gminy Chrząstowice Florian 
Ciecior, podpisali porozumienie o wzajemnej współ-
pracy. Od tej pory trwa owocna współpraca. Aktualnie 
zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą „Radość 
z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim” 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643, który współfi-
nansowany był ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Budżet całego projektu             
opiewał na kwotę 609.879,73 €. 

Projekt zakładał  wymianę doświadczeń                 
w zakresie łączenia społeczności lokalnych gmin Zator 
oraz Chrząstowice, tworzenie wirtualnej bazy danych 
sieci partnerskiej, realizację działań szkół wraz ze          
społecznością oraz stworzenie miejsca spotkań i reali-
zacji aktywności w Dańcu. Wspólne działania objęły 
wszystkie grupy wiekowe – od dzieci do seniorów. 

W wyniku realizacji projektu rozwinęło się 
partnerstwo gmin Zator oraz Chrząstowice na poziomie 
współpracy szkół oraz społeczności lokalnych. Zapro-
szono do współpracy  organizacje i stowarzyszenia 
między innymi:  FC Chronstau – Chrząstowice,           
jednostki ochotniczej straży pożarnej, Stowarzyszenie 
„Przyszłość Chrząstowic”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Bór, KS Volley Chrząstowice,  
SK Zátor z.s., JSDH Zátor, Český červený kříž Zátor, 
TJ Loučka, Klub Zátorských Seniorů, Batoláček                 
i Bumblebees. 

W wyniku realizacji szeregu wspólnych,                 
polsko-czeskich działań z udziałem społeczności             
lokalnych doszło do wymiany doświadczeń i przenie-
sienia dobrych praktyk na drugą stronę granicy.  

Zarówno polska jak i czeska strona projektu, 
zaprosiła uczestników na dwa 5- dniowe spotkania,               
w których uczestniczyli uczniowie szkół w Zator                      
i w Dańcu. Polskie dzieci uczył się jeździć na nartach              
i snowboardzie, natomiast Czesi korzystali z aktywno-
ści sportowych dostępnych po polskiej stronie granicy. 
Zwiedzili Opole, grali w tenisa ziemnego, uczestniczyli 
w zajęciach na ściance wspinaczkowej, bawili się             
w parku trampolin, korzystali z kąpieli wodnych oraz 
zabawy na poligonie ASG, pływali kajakami po Małej 
Panwi i jeździli drezynami w Staniszczach Wielkich. 

W założeniach działań projektowych znalazły 
się również spotkania jedno- i dwudniowe. Czesi zapra-
szali nas na „Zatorskie Lato”, turniej piłkarski z okazji 
10-lecia klubu sportowego „Loučka”. Polscy seniorzy             
i dzieci zwiedzali Jeseniki, Karlową Studankę, Lipowe 
Laznie, Zlate Hory, wspinali się na Pradziada, Zlaty 
Chlum, Browar Litovel, zwiedzali „Jaskinię na                
granicy”,  sztolnię pocztową, elektrownię wodną      
szczytowo – pompowa Dlouhé Stráně, bawili się                
w „Adrenalin Park” i „Faunapark”. Polska strona           
zaprosiła swoich czeskich partnerów do Muzeum            
Piosenki Polskiej w Opolu, zamku w Mosznej, Parku 
Miniatur w Olszowej, Arboretum w Lipnie. Jedną           
z atrakcji było także zoo w Opolu, spływ kajakowy             
w Staniszczach Wielkich, Park Ewolucji i Jurapark           
w Krasiejowie, park linowy nad średnim jeziorem               
w Turawie, pałac i sanktuarium św. Jacka w Kamieniu 
Śląskim oraz zwiedzanie zakątków i zabytków Parku 
Krajobrazowego Góra Świętej Anny. Dzieci czeskie                 
i polskie bawiły się razem w Dańcu podczas „Dnia 
Dziecka” oraz „Dnia Regionalnego”. Czescy goście 
wzięli również udział w turnieju siatkówki plażowej 
oraz w turnieju piłki nożnej „O Puchar Wójta Gminy 
Chrząstowice”.  

Mimo trwającej przez dwa lata pandemii 
wszystkie działania projektowe udało się zrealizować            
w formie stacjonarnej, jak również zdalnej. Odbywały 
się spotkania, konkursy i wiele działań online. 

Oprócz spotkań i wymiany doświadczeń                  
w założeniach projektu było wybudowanie                    
ogólnodostępnego miejsca spotkań przy szkole                          
w Dańcu. Dzięki projektowi powstało wielofunkcyjne, 
nowoczesne boisko, które służy zarówno uczniom, jak        
i wszystkim mieszkańcom gminy. W związku                
z pandemią Covid – 19 oficjalne otwarcie boiska miało 
miejsca na zakończenie projektu - 21.06.2022r.  

Mimo, że projekt został zakończony, działa-
nia, które były podjęte w czasie jego trwania będą             
realizowane nadal. Została opracowana pamiątkowa 
fotoksiążka, w której ujęto wszystkie wydarzenia.             
Powstał również film z prezentacją działań projekto-
wych. W dalszym ciągu będzie funkcjonować profil 
projektu na Facebooku i Instagramie 
@projekt_radost_radosc oraz strona internetowa http://

http://www.projekt-radost.eu/index.php/pl/
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HALA SPORTOWA W CHRZĄSTOWICACH  
BĘDZIE „HALĄ OLIMPIJCZYKÓW” 

ZAWIADOMIENIE 
o dodatkowym naborze wniosków o przystąpienie do projektu - 

dotacja na wymianę indywidualnych źródeł ciepła (pieców)  

Wójt Gminy Chrząstowice informuje o kolejnym dodatkowym naborze wniosków o przystąpienie do               
projektu pn.„ Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację                     
indywidualnych źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Chrząstowice w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza. W ramach w/w projektu udzie-
lana jest dotacja na wymianę starych nieekologicznych pieców na nowe, ekologiczne kotły. 

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o składanie wniosków o przystąpienie do projektu 
(wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Chrząstowice oraz do pobrania poniżej). 

UWAGA!!! Warunkiem uzyskania dofinansowania jest podpisanie umowy o dotację z Gminą             
Chrząstowice. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą Chrząstowice nie podlegają refundacji.  

Termin składania wniosków: 30.09.2022 
 UWAGA: Jeżeli posesja posiada możliwość przyłączenia do sieci gazowej w okresie najbliższych 5 lat,   
jedynym możliwym źródłem, na które można wymienić stary piec jest kocioł gazowy. W innym przypadku                 
w ramach konkursu właściciel nieruchomości może ubiegać się o dotację na zakup pompy ciepła.  
 Projekt nie dotyczy osób, które podpisały już w bieżącym roku umowę z Gminą Chrząstowice na udzielenie 
dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań służących ochronie powietrza (gminna dotacja do wymiany 
kotłów). 

Wnioski (dostępne na www.chrzastowice.pl) przyjmowane są w Urzędzie Gminy Chrząstowice,               
ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, pok. 13. Szczegółowe informacje dot. projektu można uzyskać pod                
nr  tel. 774110410. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wójt Gminy Chrząstowice 
 

Projekt pn. „ Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła” – 
umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.05.00-16-0020/20  

Anna Kurc 

www.projekt-radost.eu/index.php/pl/, na których syste-
matycznie zamieszczano informacje, fotorelacje i filmy 
ze wszystkich wydarzeń. Zapraszamy do ich odwiedza-
nia.  
 Partnerzy zapewniają trwałość projektu przez 
minimum 5 lat, czyli umiejętności językowe oraz kwa-
lifikacje zawodowe osób realizujących projekt w imie-
niu instytucji partnerskich. Strona internetowa będzie 
działać przez co najmniej 5 lat. Utworzone miejsce 

spotkań będzie otwarte dla społeczności i wspólnych 
spotkań społeczności czesko – polskich. 
 Projekt „Radość z rozwoju współpracy na po-
graniczu czesko – polskim” spełnił oczekiwania 
wszystkich uczestników i przyniósł wymierne efekty w 
postaci nawiązanych znajomości i kontaktów pomiędzy 
partnerskimi gminami. Być może uda nam się konty-
nuować współpracę podczas realizacji kolejnych przed-
sięwzięć i projektów. 

 Gmina Chrząstowice może szczycić się trzema 
medalistami olimpijskimi: Edwardem Barcikiem,              
Benedyktem Kocotem i Joachimem Halupczokiem.              
Z okazji 50-lecia zdobycia medali przez Barcika               

i Kocota na olimpiadzie w Monachium w 1972 r. 
chcielibyśmy uczcić wielkie wyczyny naszych trzech 
kolarzy nadając nazwę hali sportowej w Chrząstowi-
cach. W maju przeprowadziliśmy głosowanie interne-
towe w tym temacie. Głosowaniu poddane zostały 
cztery propozycje. Najwięcej głosów zdobyła "Hala 
Olimpijczyków" (54,4%). Na Arenę HBK zagłosowało 
17,8%. Hala Medalistów i Hala Medalistów Olimpij-
skich   zdobyły po 13,9% głosów. W głosowaniu 
udział wzięły 103 osoby. Dziękujemy za Państwa            
zaangażowanie. Radni przychylili się do wybranej pro-
pozycji. Podczas czerwcowej sesji podjęli stosowną 
uchwałę i tym samym chrząstowicka hala sportowa 
otrzyma nazwę "Hala Olimpijczyków". Uroczystość 
nadania nazwy połączona będzie z dożynkami sołecki-
mi w Chrząstowicach, które odbędą się w październiku 
br. 

Zespół projektowy: Jolanta Jokiel, Renata Soworka, 

Mateusz Huk 

http://www.projekt-radost.eu/index.php/pl/
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„Każdy chce się rozwijać, nurtują go różne pytania. To 
właśnie w niewymuszony sposób prowadzi go do bi-
blioteki. A tam czekamy my, żeby ułatwić poszukiwa-
nia.” 

 Drodzy Czytelnicy i mieszkańcy gminy          
zachęcamy do częstego odwiedzania naszych placó-
wek. Nieustannie dbamy o wzbogacanie  księgozbioru. 
Dzięki dotacji kupujemy nowości wydawnicze, a dzięki 
hojności darczyńców otrzymujemy wartościowe, cieka-
we książki „z drugiej ręki”. Na Facebooku znajdziecie 
Państwo krótki opis i zdjęcia naszych nowości czytelni-
czych. Oprócz wprowadzania, ubytkujemy też nieaktu-
alne lub zaczytane książki. Można je znaleźć w pudeł-
kach przed biblioteką z dopiskiem – „Do zabrania”. 
 Nie tylko praca z książką jest domeną biblioteki. 
Przez cały rok organizujemy różne tematyczne spotka-
nia, w których gościmy czytelników i ciekawych gości. 
W kwietniu organizowałyśmy Gminny  Konkurs            
Kroszonkarski, wzięło w nim udział 33 uczniów szkół 
podstawowych naszej gminy. Prace konkursowe można 
było oglądać w bibliotece. Wielkanoc i wiosna były 
dobrym pretekstem do wykonania ozdób z filcu, które 
panie z Klubu Seniora w Chrząstowicach zrobiły we 
współpracy  z biblioteką. W kwietniu przypadał też 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, w związku 
z tym wydarzeniem gościliśmy przedszkolaków, którzy 
obejrzeli prezentację multimedialną o tym jak powstaje 
książka oraz legendę o smoku wawelskim w teatrzyku 
Kamishibai. 
 Maj to tradycyjnie miesiąc bibliotek i święto 
bibliotekarzy, które celebrujemy w Tygodniu Bibliotek. 
W tym roku hasłem Tygodnia Bibliotek było – 
„Biblioteka- świat w jednym miejscu”. I znowu zapro-
siliśmy gości – przedszkolaków i uczniów oraz nawią-
zaliśmy współpracę z wolontariuszami z PSP w Chrzą-
stowicach przy organizowaniu spotkań dla najmłod-
szych. Poznaliśmy Izrael na spotkaniu pt. „Warto speł-
niać marzenia -wycieczka do Izraela”, dbaliśmy o pla-
netę m.in. oglądając prezentacje multimedialne i przy-
gody pingwinka Pingo w teatrzyku Kamishibai, pozna-
liśmy prekursora europejskiego przemysłu naftowego – 
Ignacego Łukasiewicza oraz autorkę „ Ani z Zielonego 
Wzgórza” - Lucy Moud Montgomery. Uczniom klasy 
VII PSP w Chrząstowicach serdecznie dziękujemy za 
współpracę i wszelką pomoc. Majowe spotkania              
zakończyły się wystawą prac plastycznych przedszko-
laków, które pokolorowały plakat tegorocznej edycji 
Tygodnia Bibliotek. 
 14 maja włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji 
– Noc Muzeów. W tym dniu wszyscy chętni mogli 
zwiedzić Regionalną Izbę Śląską im. Konrada Mientu-
sa w Dańcu. Serdeczne podziękowania za okazaną  
pomoc składamy wolontariuszkom z Dębskiej Kuźni. 
 Czerwiec to kontynuacja spotkań z książką                

w bibliotece. W tym miesiącu po raz 21 miała miejsce 
ogólnopolska akcja „ Czytaj dziecku 20 minut dziennie 
- codziennie”. W bibliotece zorganizowałyśmy spotka-
nia łączące pokolenia. Seniorki z Klubu Seniora                  
w Chrząstowicach zaprezentowały z podziałem na role 
opowiadanie z morałem dla dzieci z ochronki. Panie 
regionalistki z Dębskiej Kuźni przeczytały wiersze             
w gwarze śląskiej dla uczniów kl. I. Wiersze były                 
również tłumaczone na język polski. Pani radna czytała 
bajkę o Aladynie dla młodszej grupy przedszkolnej,             
a zastępca wójta i kierownik referatu oświaty, kultury, 
sportu i promocji Urzędu Gminy Chrząstowice czytały 
z podziałem na role kultową opowieść o zakochanym 
kundlu. Dorosłym biorącym udział w tym wydarzeniu 
dziękujemy za poświęcony czas i urozmaicenie                
spotkań. Film z wydarzenia można zobaczyć na kanale 
Chrząstowice TV na youtube i Facebooku. 

 5 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Regionalnej 
Izbie Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu  odbyło 
się spotkanie pt. „ Ochotnicza Straż Pożarna ma 
MOC”. Dzięki zaangażowaniu druhów z Dańca,                             
p. Jerzego Michnia z Chrząstowic oraz  przy wykorzy-
staniu strażackich eksponatów z izby muzealnej , dzieci 
poznały dawne i współczesne metody działania straża-
ków. Tu również składamy serdeczne podziękowania 
za pomoc i świetną współpracę przy organizacji tego 
spotkania. 

 Na bibliotecznym Facebooku można obejrzeć 
zdjęcia obrazujące wyżej opisane wydarzenia.  
 Zapraszamy w czasie wakacji w stałych dniach 
otwarcia biblioteki – od poniedziałku do piątku             
w godzinach 9.00-17.00. Dokładne informacje na stro-
nie internetowej i tablicy ogłoszeń. 
„Książka i możliwość czytania to jeden z największych 
cudów ludzkiej cywilizacji” Maria Dąbrowska 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

Agnieszka Król  
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 Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju 
dla obszaru gmin: Chrząstowice, Dobrodzień,            
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice 
na lata 2021-2027. Został powołany zespół ds. opraco-

wania strategii, a dodatkowo w każdej z siedmiu gmin 
obszaru LGD Kraina Dinozaurów odbywają się              
spotkania w zakresie analizy potrzeb rozwojowych                 
i potencjału naszego obszaru. 22 czerwca 2022 r. 
pierwsze z cyklu tych spotkań odbyło się w klubie         
samorządowym w Chrząstowicach. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
sołtysi, radni z terenu gminy oraz przedstawiciele urzę-
du i Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów.                 
Dyskutowano o mocnych i słabych stronach naszego 
regionu, o szansach i zagrożeniach, a także planach na 
przyszłość, które będą mogły zostać realizowane dzięki 
środkom unijnym, które pozyskać można za pośrednic-
twem LGD Krainy Dinozaurów. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do udziału w spotkaniu online, które                 
odbędzie się 28 lipca 2022 r. o godz. 13.00. Szczegóły 
oraz więcej informacji o LGD Kraina Dinozaurów: 
www.krainadinozaurow.pl oraz na facebookowym   
profilu www.facebook.com/LGDKrainaDinozaurow 

„BAROK PO OPOLSKU” W CHRZĄSTOWICACH 

Anna Kurc 

 „Barok po opolsku” – pod takim hasłem                
w chrząstowickim kościele odbył się koncert                 
w wykonaniu zespołu Silver Brass. Wykonawcy               
zapoznali publiczność z ciekawostkami epoki baroku 
oraz sylwetkami największych kompozytorów tego 
okresu, a następnie zaprezentowali utwory m.in.                
Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedriecha            

Haendla w aranżacji na instrumenty dęte blaszane. Był 
też recital organowy Łukasza Jarosza. Koncert              
zakończyło „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Haendla. 
Wydarzenie miało miejsce 15 maja br. i było częścią 
projektu pn. „Artystyczne Chrząstowice”, jaki realizuje 
w tym roku Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” 
w ramach dotacji z budżetu gminy Chrząstowice.  

 Druhowie OSP Dębie z sukcesem zaprezento-
wali się podczas tegorocznego Fire Truck Show, czyli 
Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych               
w Główczycach. W konkursie na najładniejszy pojazd 
zlotu, spośród prawie 200 obecnych samochodów,  
dębska Tatra 815 uplasowała się na podium i zdobyła 
zaszczytne 2 miejsce. Gratulujemy! Przypomnijmy – 
Tatra 815 GCBA 9/32 dzięki staraniom strażaków   
trafiła do OSP Dębie z OSP Toszek pod koniec 2021 r. 
Druhowie z Dębia przez kilkadziesiąt długich zimo-
wych wieczorów remontowali samochód, doposażyli 
go w odpowiedni sprzęt i od 30 grudnia 2021 r.             
samochód jest w podziale bojowym, co oznacza, że 
strażacy mogą wyjeżdżać w nim do akcji gaśniczo-

ratowniczych.  
 13 sierpnia 2022 r. na boisku w Debiu odbędą 
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Już dziś 
serdecznie zapraszamy! 

POWSTAJE STRATEGIA ROZWOJU DO 2027 R. 

Anna Kurc 

OSP DĘBIE WYRÓŻNIONE ZA WÓZ BOJOWY 

http://www.krainadinozaurow.pl
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 W Chrząstowicach rozegrano kolejny Turniej     
o Puchar Przewodniczącego TSKN na Śląsku                 
Opolskim. Wydarzenie miało miejsce 24 kwietnia br.            
i uczestniczyło w nim 28 drużyn złożonych z ponad 
300 zawodników reprezentujących 9 oddziałów Miro           
Deutsche Fussballschule. Mecze rozgrywano w czte-
rech kategoriach wiekowych: Skrzat, Żak, Orlik oraz 
Młodzik. W dwóch pierwszych nagrodzono wszystkie 
drużyny. W „Orlikach” najlepsi byli piłkarze ze             
Staniszcz Wielkich, drugie miejsce zajęła drużyna               
z Chrząstowic a trzecie – szkółka z Walec. Wśród  
Młodzików równych sobie nie mieli piłkarze                    
z Chrząstowic, którzy zajęli pierwsze dwa miejsce wy-
przedzając drużynę z Krośnicy. Podczas wydarzenia 
odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Chrząstowice. Zdjęcia można zobaczyć na facebooko-
wym profilu szkółki: www.facebook.com/

MiroDeutscheFussballschule. 
 Zakończenie sezonu 2021/2022 odbyło się              
25 czerwca br. w Chrząstowicach. Rozegrano mecz                 
z rodzicami i wyróżniono najlepszych zawodników.             
W przerwie między rozgrywanymi meczami zorganizo-
wano piknik z przepysznymi ciastami, kawą, herbatą 
oraz grillem.  

 Działalność Miro Deutsche Fussballschule 
wspiera gmina Chrząstowice. W 2022 r. w ramach  
zadania pn. „Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy 
nodze” odbywają się dla dzieci treningi piłki nożnej 
połączone z nauką języka niemieckiego. Projekt                
realizuje Towarzystwo-Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim.  

W DĘBSKIEJ KUŹNI POWSTANIE DOMEK FLORIANA I OLENY 

NIEMIECKI Z PIŁKĄ PRZY NODZE 

Anna Kurc 

 Domek Floriana i Oleny - łączy pokolenia            
i narody” to nasze hasło przewodnie na najbliższe            
miesiące. Dbając o relacje naszych nowych sąsiadów          
z Ukrainy stworzymy ekologiczny domek, który dla 
dzieci będzie skrzynią skarbów. Gwarantujemy świetną 
zabawę podczas „Dni Sąsiada”! Spotkajmy się,             
działajmy wspólnie i lokalnie! 

 25 czerwca 2022 r. odbyło się w Dębskiej Kuźni 
III Święto Sąsiada. Jest to jedno z zadań projektu 

"Domek Floriana i Oleny". Dzieci wyszalały się na 
dmuchańcach, walczyły dzielnie "wodnymi kulkami", 
a reszta towarzystwa raczyła się smakołykami naszego              
wspólnego stołu, a było w czym wybierać: sałatki, cia-
sta, dania z grilla. Kolejne takie wydarzenie planujemy 
w sierpniu, na zakończenie projektu. 
 Drugim zadaniem jest uworzenie domku,           
w którym mieszkańcy Dębskiej Kuźni i nie tylko, będę 
mogli przynieść zabawki do wykorzystania na                
świeżym powietrzu takie jak np. skakanka, hula hop, 
wszelkiego rodzaju piłki, paletki, wiaderko do                
piaskownicy czy grabki. W każdym domu dzieci             
wyrastają z tych rzeczy, po co więc wyrzucić na śmiet-
nik skoro można je przynieść do "Domku Floriana              
i Oleny” i położyć na półkę? Dzieci chętnie skorzystają 
z piłki czy skakanki na placu zabaw. Domek będzie 
ogólnodostępny, tak by każde dziecko mogło bawić się 
zabawką i odłożyć na półkę, by kolejne mogło             
skorzystać. Domek zostanie umiejscowiony na terenie 
terenu rekreacyjnego za strażą OSP Dębska Kuźnia. 
 Zbiórki będziemy ogłaszać na stronie Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dębskiej Kuźni. Zapraszamy na nasz 
profil na facebooku: https://www.facebook.com/
debska.kuznia/. 
 "Domek Floriana i Oleny" sfinansowano                   
w ramach programu "Działaj Lokalnie" dzięki              
wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce                   
i Lokalnej Grupa Działania "Kraina Dinozaurów". 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Debskiej Kuźni 

Fot. Migawka-opolska piłka 

Fot. Bednarek fotografia 

https://www.facebook.com/debska.kuznia/
https://www.facebook.com/debska.kuznia/
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 Ważnym krokiem w edukacji małych dzieci jest 
edukacja ekologiczna i przyrodnicza. Naturalną cechą 
dziecka jest ciekawość, chęć poznania otaczającego go 
świata i dowiadywania się nowych, interesujących  
rzeczy. Dlatego w przedszkolu w Dębskiej Kuźni   
realizowano w tym roku szkolnym innowację                  
pedagogiczną pt. ,,Mali odkrywcy tajemniczej krainy 
owadów”, która uruchomiła dziecięcą wyobraźnię, 
zmysły, zachęciła do działania, porównywania,              
myślenia, opowiadania. Ważne było również                     

stwarzanie możliwości do odczuwania radości                 
z kontaktu z przyrodą. W tym celu powstał ogródek 
kwiatowo - ziołowy w którym dzieci mają okazję             
obserwować różnorodne zjawiska przyrodnicze.                    
W ogrodzie powstał hotel dla owadów, który dzieci 
stworzyły wraz z nauczycielami. Jest to wspaniałe 
miejsce umożliwiające naszym przedszkolakom                
codzienną interakcję z przyrodą. 
 Podczas realizacji innowacji nasze przedszkola-
ki przeniosły się do tajemniczej krainy gdzie poznały 
życie mrówek, biedronek, motyli i pszczół. Aby                 
zaspokoić dziecięcą ciekawość oraz pobudzić poczucie 
odpowiedzialności za naszych małych przyjaciół,                     
w przedszkolu powstała hodowla mrówek. Dzięki temu 
przedszkolaki poznały ich codzienne życie oraz                   
dowiedziały się, jak bardzo pożyteczne są te owady dla 
naszego środowiska. 
 W tygodniu poświęconym motylom nasze 
przedszkole odwiedził prawdziwy pasjonat owadów - 
pan Krzysztof Pach z ,,Animalia” ze swoją imponującą 
kolekcją żywych okazów motyli z czterech stron              
świata. Dzieci mogły je podziwiać podczas ruchu,                     
a nawet dotknąć. Poznały także odpowiedzi na nurtują-
ce je pytania.  
 Wycieczka na pobliską łąkę umożliwiła                   
przedszkolakom poznanie naturalnego środowiska wie-
lu małych stworzeń takich jak koniki polne, biedronki, 
pająki, gąsienice itp. Mogły dzięki temu pobudzać 
zmysły węchu, dotyku, wzroku i słuchu.  
 Fascynujący świat pszczół dzieci poznały                
podczas wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego 
Giprol. Dowiedziały się jak wiele człowiek zawdzięcza 
małym owadom i jak bardzo są nam potrzebne do                  
życia. Podsumowaniem innowacji był quiz wiedzy               
o owadach i słodki poczęstunek.  

Ważne jest aby przedszkolak dostrzegał 
w swoim otoczeniu zwierzęta i rośliny, które                       
wymagają opieki i pielęgnacji, a przedszkole jest               
najlepszą instytucją od której należy rozpocząć.  

Agnieszka Rosół  

Anna Klimek, Beata Woschek 

MALI ODKRYWCY OWADÓW Z DĘBSKIEJ KUŹNI 

26 maja 2022 r. miało miejsce niezwykłe wy-
darzenie. Szkolne Koło Caritas i Caritas Diecezji Opol-
skiej zorganizowały wycieczkę do Juraparku w Krasie-
jowie dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
Nr 3 w Dębskiej Kuźni pochodzących z Ukrainy. 

     Celem wycieczki była integracja, poznanie prehi-
storycznego świata dinozaurów jak i atrakcji pobliskiego 
regionu.  Zaczęliśmy od niezwykłego punktu programu,  
jakim  był  „Tunel Czasu”. Po pełnej wrażeń podróży           
w czasie, udaliśmy się na spacer mierzącą 1500 metrów 
ścieżką edukacyjną. Kolejnym punktem był Instytut Pale-
ontologiczny, który prezentuje największe w Europie ska-
mieniałości płazów i gadów. Mieliśmy możliwość oglądać 
te eksponaty przez szklaną podłogę. W oceanarium zostali-
śmy „przeniesieni” w świat podwodnego życia podwod-
nych zwierząt. Mogliśmy usłyszeć ich głosy oraz poczuć 
drgania wywołane ich ruchami.  

Plac zabaw był dodatkową atrakcją, gdzie dzieci 
mogły spożytkować nagromadzoną energię, wyładować 
negatywne emocje i poznać ciekawe formy zabaw.  We 
wczesnych godzinach popołudniowych na dzieci czekał 
obiad z deserem. 
    Uśmiechy na twarzach i szczere słowa wdzięcz-
ności pokazały, że udało nam się dać dzieciom chwilę 
wytchnienia i zapomnienia od codziennych trosk. 

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT” 
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Anna Imiełowska, Kamila Bul  

 CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU W CHRZĄSTOWICACH 

 

  

 

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o 
tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się 
w przedszkolu (…)” Robert Fulghum 
W naszym przedszkolu dzieci na co dzień mają możli-
wość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w 
kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza dzia-
łalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania oso-
bowości dziecka. Charakteryzująca dzieci w tym wieku 
naturalna aktywność, ciekawość i skłonność do naśla-
downictwa, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, a 
także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne 
warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamie-
rzonych działań. Aby jednak dziecko przyswoiło sobie 
określone normy zachowań i stosowało się do nich, 
trzeba poddawać je przez dłuższy czas odpowiednim 
działaniom, wykorzystując każdą nadarzającą się oka-
zję. Dlatego też w naszym przedszkolu organizujemy 
szereg imprez, uroczystości i wycieczek z udziałem 
dzieci, rodziców i zaproszonych gości. W maju odbyły 
się warsztaty z udziałem pani metodyk Krystyny Rokity 
w ogrodzie i lasku przedszkolnym z wykorzystaniem 
ścieżki sensorycznej „Nasze zmysły”. Dzieci miały 
możliwość obcowania z naturą ćwicząc zmysły: doty-
ku, smaku, węchu, słuchu i wzroku.  

26 maja 2022 r. odbyły się zawody sportowe pod ha-
słem „Nasza rodzina zdrowo się trzyma” z udziałem 
dzieci, mam i tatusiów. W tym dniu nasze przedszkola-
ki były gospodarzami i przygotowały dla rodziców 
krótki program artystyczny i upominki, które zostały 
wykonane w czasie warsztatów mydlanych. Kolejną 
okazją do wspólnej zabawy były obchody Dnia Dziec-
ka. 30 maja br. bawiliśmy się na dmuchańcach. Tego 
dnia były malowane twarze i robione tatuaże. 1 czerwca 
dalej świętowaliśmy podczas mini dyskoteki, puszcza-
nia baniek i wspólnej sportowej zabawy w ogrodzie. W 
tym roku pożegnanie starszaków i wyjazd integracyjny 
dla rodziców odbyły się w agroturystyce Gripol. Dzieci, 
które odchodzą do szkoły zatańczyły poloneza i przed-

stawiły wiersze i piosenki dziękując za wspólnie spę-
dzone lata w przedszkolu. Młodsze przedszkolaki poże-
gnały swoich kolegów przedstawiając program arty-
styczny oraz wręczając własnoręcznie wykonane kwia-
ty. Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazaną życzli-
wość, wsparcie na jakie zawsze mogłyśmy liczyć przez 
cały rok szkolny. 
28 i 29 sierpnia 2022r. planujemy dni otwarte, na które 
serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków, 
którzy zaczną przygodę w naszym przedszkolu. 

Na czas wakacji życzymy wszystkim, by były pełne 
radości i niezapomnianych wrażeń. Bawcie się               
wspaniale na złocistych plażach, w górach czy nad   
jeziorami. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód 
będzie bezpieczny i pozostanie w waszej pamięci. 
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PRZEDSZKOLAKI RECYTUJĄ POEZJĘ 

 
W ORKIESTRZE DĘTEJ SIŁA 

Anna Kurc 

Lilianna Wicher, Sylwia Morciniec 

 21 kwietnia 2022 r. odbył się w Oddziale             
Zamiejscowym w Suchym Borze Publicznego Przed-
szkola w Chrząstowicach pierwszy w naszej gminie 
Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski. Organiza-
torkami i pomysłodawczyniami konkursu były nauczy-
cielki: Lilianna Wicher i Sylwia Morciniec. 
 Konkurs zakładał recytację przez dzieci                
autorskich wierszy napisanych przez nauczycielki 
przedszkoli lub rodziców przedszkolaków. Regulamin 
dopuszczał jednak również możliwość recytacji przez 
dzieci wierszy znanych i lubianych poetów polskich.   
W repertuarze przedszkolaków znalazły się wiersze 
autorstwa Heleny Staniszewskiej - dyrektora Publicz-
nego Przedszkola w Chrząstowicach z Oddziałem             
Zamiejscowym w Suchym Borze, Aleksandry                 
Pilarskiej - nauczycielki w grupie starszej                            
w Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach, Lilianny 
Wicher - nauczycielki w Oddziale Zamiejscowym           
w Suchym Borze oraz Jana Brzechwy, Marty Jelonek, 
Juliana Tuwima. 
Przedszkolaki występowały w dwóch grupach wieko-
wych:  
- dzieci młodsze tj. 3 - 4 letnie,  

- dzieci starsze tj. 5- 6 letnie.  
Regulamin konkursu dopuszczał występ dziecka, które 
w dniu konkursu miało ukończone 7 lat.  
W składzie komisji konkursowej zasiadały Panie:           
Grażyna Fila - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji, Daria Pawlak - Zastępca Wójta 
Gminy Chrząstowice, Agnieszka Król - Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach. Po 
burzliwych obradach komisja wyłoniła zwycięzców 
oraz wyróżnionych. I tak: 
I miejsce w grupie młodszej - Wiktoria Bronder              
z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach 
II miejsce w grupie młodszej - Zuzanna Kaczmarczyk           
z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni. 
III miejsce w grupie młodszej - Julia Górska z Oddzia-
łu Zamiejscowego w Suchym Borze 
Wyróżnienie w grupie młodszej - Monika Krupa z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkol-
nym w Dańcu oraz Julia Woźnica z Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. 
I miejsce w grupie starszej - Nina Płoucha z Oddziału 
Zamiejscowego w Suchym Borze. 
II miejsce w grupie starszej - Maja Nowak z Publiczne-
go Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 
w Dębskiej Kuźni. 
III miejsce w grupie starszej - Szymon Jan Firlus z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkol-
nym w Dańcu. 
Wyróżnienie w grupie starszej - Monika Król z Pu-
blicznego Przedszkola w Chrząstowicach oraz Antonia 
Joszko z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Dębiu. 
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały 
atrakcyjne nagrody książkowe, które zasponsorował 
Urząd Gminy Chrząstowice. 
 

 Po przerwie związanej z pandemią, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice wraca                 
z koncertami. Wystąpiła m. in. w Staniszczach               
Wielkich, na uroczystości organizowanej przez 
„Ochronkę” w Chrząstowicach, na festynie Fundacji 
DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym w Opolu, podczas „Lata kwiatów”              
w Otmuchowie, na turnieju Miro Deutsche Fussbal-
schulle w Chrząstowicach czy w Chróścicach. Koncerty 
gromadzą liczną publiczność. Chrząstowiccy muzycy             
z powodzeniem zakończyli występ w Lichyni, gdzie 
zdobyli 4 miejsce w grupie orkiestr młodzieżowych 
podczas XXX Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemiec-
kiej, który odbył się 12 czerwca w Lichyni. Cieszymy 
się niezmiernie i życzymy kolejnych sukcesów.  
 22 czerwca br. odbył się w Falmirowicach             
konkurs gry na instrumentach blaszanych. Swoje             
umiejętności zaprezentowali przyszli członkowie             
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice, 
którzy przygotowują się do gry uczestnicząc w zaję-
ciach indywidualnych. Gratulujemy osiągniętych wyni-
ków! 
 W sierpniu członkowie orkiestry wybierają się 
na obóz muzyczny do Jarnołtówka, gdzie przygotowy-

wać będą repertuar na kolejny sezon. Życzymy               
owocnych prób! 
 Jeśli wśród czytelników „Informatora Gminy 
Chrząstowice” są osoby, które chciałyby od września 
rozpocząć naukę gry na instrumentach dętych i zasilić 
szeregi chrząstowickiej orkiestry, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 505517305. 

https://www.facebook.com/orkiestrachrzastowice/?__cft__%5b0%5d=AZUtzUmpGlXeCjz9Bx9MwV5GqlyTJF8S2Vvw4RHaaHaqdEJ8awye1JS0T_1pYzgECHtCP2dgrbhxXR8u65RLCgWjEG5IyRxUAnBoe1xGvTAa3TEgavC-DjCf0p2ETBR5xOZ1qBouqLSHITqY3qujWm_Hee7tNxeSnrKLvIkzWJBDgTZX4SPfathr2zXZvxDMFSx4
https://www.facebook.com/orkiestrachrzastowice/?__cft__%5b0%5d=AZUtzUmpGlXeCjz9Bx9MwV5GqlyTJF8S2Vvw4RHaaHaqdEJ8awye1JS0T_1pYzgECHtCP2dgrbhxXR8u65RLCgWjEG5IyRxUAnBoe1xGvTAa3TEgavC-DjCf0p2ETBR5xOZ1qBouqLSHITqY3qujWm_Hee7tNxeSnrKLvIkzWJBDgTZX4SPfathr2zXZvxDMFSx4
https://www.facebook.com/DOMopole/?__cft__%5b0%5d=AZUDhfWz-dDxVWLvrTN_ZVWYC7dIMm0BdoJ8GKAw4IN0Vkvzi5e-cuWsPQDFu4chsX_8oVHgdgl7vpBDYemdUDTtCCohwCeeeL7TP53SJXltlzHtpN4-E-iwVUwhQ-ORARXeLTWXJfVY-JYY2_QqKUXgMBJb-n-6n0aACUhY47AIaRDTJBJYU_Isc5Ov5zyr2jtTIx9WPvrjcQwSf
https://www.facebook.com/DOMopole/?__cft__%5b0%5d=AZUDhfWz-dDxVWLvrTN_ZVWYC7dIMm0BdoJ8GKAw4IN0Vkvzi5e-cuWsPQDFu4chsX_8oVHgdgl7vpBDYemdUDTtCCohwCeeeL7TP53SJXltlzHtpN4-E-iwVUwhQ-ORARXeLTWXJfVY-JYY2_QqKUXgMBJb-n-6n0aACUhY47AIaRDTJBJYU_Isc5Ov5zyr2jtTIx9WPvrjcQwSf
https://www.facebook.com/DOMopole/?__cft__%5b0%5d=AZUDhfWz-dDxVWLvrTN_ZVWYC7dIMm0BdoJ8GKAw4IN0Vkvzi5e-cuWsPQDFu4chsX_8oVHgdgl7vpBDYemdUDTtCCohwCeeeL7TP53SJXltlzHtpN4-E-iwVUwhQ-ORARXeLTWXJfVY-JYY2_QqKUXgMBJb-n-6n0aACUhY47AIaRDTJBJYU_Isc5Ov5zyr2jtTIx9WPvrjcQwSf


 

 

Klub Seniora to miejsce, gdzie ludzie starsi mają moż-
liwość aktywnego spędzania czasu, uczenia się od              
siebie nawzajem i integracji. 
Dlatego właśnie działania na rzecz seniorów to ważny 
element w naszej lokalnej społeczności. 
W takim miejscu wszyscy pracują razem, żeby zdobyć 
nowe umiejętności, poznać wartości, poszerzyć swoją 
wiedzę i poprawić jakość życia. 
Jako przykład może posłużyć współpraca seniorów             
z Gminną Biblioteką Publiczną w Chrząstowicach.             
Z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom uczestnicy zajęć czytali dzieciom z 
„Ochronki”. Z kolei dyrektor GBP przekazała seniorom 
bardzo ciekawe informacje na temat zamków i pałaców 
na Opolszczyźnie. 

Kolejnym przykładem współpracy był wspólny wyjazd 
z uczniami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzą-
stowicach do Mosznej na lekcje bioróżnorodności. 

Dzięki takiej współpracy bardziej pozytywnie postrze-
gane są działania międzypokoleniowe. 
Starsi ludzie mogą być wspaniałym wsparciem dla 

młodszego pokolenia, a młodsze pokolenie dla                 
starszych osób. 
W tym roku mieliśmy także możliwość integracji            
z seniorami z Czech A to wszystko  projektowi 
„Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-
polski”, który gmina Chrząstowice realizuje ze swoją 
partnerską gminą Zator. 

Zajęcia są ważne, bo integrują pokolenia, wzmacniają 
więzi i zaufanie między ludźmi, a to prowadzi do      
większego poczucia bezpieczeństwa. 
Zwiedzanie Opola, rejs statkiem, wycieczki rowerowe   
i wiele innych aktywności są kolejnym przykładem na 
to, że można bardzo ciekawie spędzić czas z Klubem 
Seniora.  

W klubie nie zapominamy też o tym, jak ważna jest 
dobra kondycja fizyczna. W każdy piątek uczestniczy-
my w zajęciach gimnastycznych. 

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 poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00-11.00. Kontakt pod nr tel. 
606719531. 
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WIEŚCI Z CHRZĄSTOWICKIEGO KLUBU SENIORA  

Barbara Szczęsny 
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DZIEŃ DZIECKA W DAŃCU 

W LĘDZINACH  
TEŻ ŚWIĘTOWAŁY DZIECI 

  Natalia i Juliana - uczennice Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni zostały              
laureatkami powiatowego etapu Ogólnokrajowego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. Bezpiecznie na 
wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy" organizowa-
nego przez KRUS. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych pięknych osiągnięć.  

 Dzieci w Lędzinach obchodziły swoje święto  
3 czerwca br. Na zielonym placu przy świetlicy           
wiejskiej przygotowano dla nich moc atrakcji. Były 
zabawy i gry integracyjne dla całych rodzin.          
Animatorzy zadbali o odpowiednie rekwizyty i sprzęt. 
Dla wszystkich pani sołtys wraz z radą sołecką, przy 
wsparciu finansowym gminy Chrząstowice,            
przygotowała poczęstunek i upominki. 

 Dzień dziecka to święto szczególne dla wszystkich 
dzieci. Trudno się temu dziwić skoro w tym dniu  we  
wszystkich   szkołach  są  organizowane  konkursy i zaba-
wy. Nasza szkoła nie była wyjątkiem. Obchodziliśmy to 
święto troszeczkę wcześniej, ponieważ zaprosiliśmy do 
siebie gości, naszych sąsiadów z Czech, w ramach projektu 
„Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-
polskim”. 
 Dzień rozpoczął się od wspólnego śniadania             
i zapoznania się z programem imprezy.  Organizatorzy 
stanęli  na   wysokości   zadania   i zaplanowali  wiele  gier 
i zabaw. Pierwszą atrakcją były eksperymenty, które zapre-
zentowali uczniowie poszczególnych klas, pod kierunkiem 
nauczycieli. Eksperymenty miały na celu pokazanie           
różnych właściwości niektórych substancji i przedmiotów.  

 Dzięki uprzejmości Opolstar – Opolskie Psy            
Ratownicze i OSP Jednostce Ratownictwa Specjalistyczne-

go w Nakle nasze dzieci mogły brać udział w nauce udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweteryna-
ryjnej. Wraz z dziećmi z Czech miały możliwość ćwicze-
nia na  fantomach procedur stosowanych w nagłym              
zatrzymaniu krążenia oraz postępowania w przypadku 
zachłyśnięcia lub zadławienia. 

 W dalszej części imprezy odbyły się zawody            
sportowe, które nie miały na celu rywalizacji tylko dobrą 
zabawę i integrację uczniów z obu krajów. Po wysiłku 
fizycznym uczniowie wspólnie zjedli obiad.  Następnie 
zaproszono wszystkich na zumbę, zabawę z animatorką,  
malowanie   twarzy,   plecenie  warkoczyków i dmuchaną 
zjeżdżalnię. Próbowaliśmy także zatańczyć wspólnie              
belgijkę. Było dużo śmiechu. Impreza zakończyła się             
pieczeniem kiełbasek przy ognisku. 

Dla uczestników imprezy, przygotowane atrakcje, 
zapewniły niezapomniane przeżycia. Dzieci były zadowo-
lone i żałowały, że ten dzień skończył się tak szybko. 

Anna Kurc 

Jolanta Siemska 

WYRÓŻNIONE W KONKURSIE 
PLASTYCZNYM 

Anna Kurc Fot. Agencja Mała Gwiazda 

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-nr-3-w-D%C4%99bskiej-Ku%C5%BAni-1012593802145460/?__cft__%5b0%5d=AZVT13auoAdyLVzHw7UzZQyuwOLn3MaDqeHB3oiXKpwG93TEVptE1ifyjWhW99ZM22Y2-BCUF9mCxWjxeR-EHaF7-mGnv14xkbshaoYtlFbnIRE4HQQlNiWODw24BoqY5kd
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WYRÓŻNIENIE 

Edyta Górska 

 Joanna Kasprzak Dżyberti, Prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór została  
nagrodzona za działalność społeczną przez polsko-
australijską fundacje Pol-Cul. Uroczystość wręczenia 
nagród z udziałem Ambasadora Australii Lloyda Bro-
dricka, odbyła się 4 czerwca br. w Warszawie. Jeste-
śmy niezmiernie dumni! Gratulujemy i życzymy nie-
słabnącej energii w dalszej działalności! 

CZESI Z WIZYTĄ 

 Przełom maja i czerwca to idealny czas na              
wycieczki. Wykorzystali to uczniowie i nauczyciele              
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, 
którzy postanowili odwiedzić ciekawe miejsca              
w Polsce. 24 maja br. uczniowie klas I-III zwiedzali 
Wrocław.  Na rynku szukali krasnali, w „Kolejkowie” 
mieli okazję zobaczyć Wrocław i okolice w miniaturze 
a w „Hydropolis” pogłębili wiedzę o wodzie - jej              

znaczeniu w życiu człowieka, roślin i zwierząt. 
 Klasy IV i V wybrały się na dwudniową             
wycieczkę w Beskidy. Pierwszego dnia odwiedzili       
Leśny Park Niespodzianek, przejechali się ciuchcią 
wiślańską, zwiedzili skocznię narciarską i spacerowali 
zaporą Wisła-Czarne. Kolejny dzień wycieczki ucznio-
wie spędzili w Koniakowie. Wstąpili do Centrum            
Koronki Koniakowskiej oraz uczestniczyli w warszta-

tach w Centrum Pasterskim.  
 Uczniowie klas VI, VII i VIII odwiedzili            
Trójmiasto. Po drodze odwiedzili Toruń, gdzie zakupili 
pierniki i uczestniczyli w rejsie statkiem po Wiśle.              
W Gdańsku zwiedzili najpiękniejsze miejsca oraz              
Muzeum II Wojny Światowej. Trzeci dzień wycieczki 
spędzili na spacerze po Westerplatte, zaczerpnęli              
relaksu w Sopocie a potem mieli możliwość zobacze-
nia jak pływano Darem Pomorza. 
 Wszystkie wycieczki z pewnością na długo         
pozostaną miłym wspomnieniem dla naszych uczniów  
i nauczycieli.  

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 

Anna Kurc 

 Na terenie gminy Chrząstowice gościliśmy 
przedstawicieli czeskiego miasta Rýmařov i okolic. 17 
czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca 
projekty realizowane przez Lokalną Grupę Działania 
Kraina Dinozaurów i MAS Rýmařovsko. 19 czerwca 
delegacja z Czech odwiedziła chrząstowickie 
„Alpakowo-konikowo” oraz Park Bajek w Dębskiej 
Kuźni. Wizyta związana była z realizacją projektu 
współpracy pn. „Co było i może być“. 

Anna Kurc 
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 SUCHOBOREK MA 10 LAT 

Krystyna Halupczok 

W pierwszej połowie 2022 r. jubileusze 90-lecia urodzin obchodzili, Pani Maria Buhl z Dębskiej Kuźni, 
Pani Teresa Kurc z Suchego Boru, Pani Krystyna Halupczok z Dańca, Pani Antonina Langosz z Chrząstowic, Pani 
Anna Dambon z Dańca oraz Pan Gerard Elis z Dębia. 

Drogim Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata. 

NASI JUBILACI 

Bożena Rudnicka 

 Jubileusz 10-lecia istnienia obchodzi w tym roku           
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Suchoborek”. Z tej okazji 
na boisku w Suchym Borze odbył się festyn. Dla uczestników 
wydarzenia przewidziano wiele atrakcji. Nie zabrakło             
występów w wykonaniu dzieci. Był pyszny tort, dmuchańce, 
animacje. Niespodziankę zrobili absolwenci placówki, którzy            
przybyli z kwiatami i własnoręcznie wykonanymi podziękowa-
niami. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych,               
a zakończyły ją tańce z wodzirejem. W imieniu gminy                
gratulacje złożyli: wójt Florian Ciecior, zastępca wójta Daria 
Pawlak oraz Kierownik ROKSiP Grażyna Fila. Pracownikom 
oraz wychowankom placówki życzymy wszelkiej pomyślności 
i kolejnych wspaniałych jubileuszy. 

Maria Buhl Anna Dambon 

Gerard Elis Antonina Langosz Teresa Kurc 

Anna Kurc 
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Zarząd Banku 

Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza 

BO LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ 

 „Bieg z Jajem” odbył się w sobotę, 17 kwietnia 
br. w Suchym Borze. Polegał na przebiegnięciu 5 km z 
wydmuszką wykonaną z jaja kurzego. Było to nawiąza-
nie do Świąt Wielkanocnych oraz przypomnienie akcji 
„MaszJajaIdźNaBadania”, która promuje badania profi-
laktyczne wśród mężczyzn. Zawodnicy mieli różne 
pomysły na zabezpieczenie wydmuszki w trakcie bie-
gu, tak żeby dobiec z całą na metę. Okazały się na tyle 
skuteczne, że tylko jedna z 65 wydmuszek została 
zgnieciona. Zamiast medalu każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową wydmuszkę z napisem: „Bieg z jajem 
2022”. Do trójki najszybszych mężczyzn i kobiet trafił 
pucharek w postaci jaja emu. Na wszystkich biegaczy 
czekała pyszna jajecznica ze szczypiorkiem. Organiza-
torami wydarzenia byli: ZmierzymyCzas.pl, Opolskie 
Dziouchy, Gmina Chrząstowice oraz partnerzy z akcji 
„Masz jaja, idź na badania”. 

POBIEGLI Z JAJEM 

Anna Kurc 

 Od kwietnia do maja 2022 roku Stowarzyszenie 
Lawendowe Wzgórza realizowało w trzech szkołach 
podstawowych na terenie gminy Program Profilaktycz-
no-Wychowawczy „Unplugged. Celem programu jest 
ograniczanie inicjacji używania substancji psychoak-
tywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ograniczenie 
rozwoju intensywności używania - przejścia od fazy 

używania eksperymentalnego do fazy używania proble-
mowego. 
 Program składał się z 12 lekcji, które koncentro-
wały się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach 
normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktyw-
nych. Zajęcia realizowane były ciekawymi metodami -  
praca w grupach, scenki sytuacyjne, dyskusje oraz gry. 
Warsztaty odbyły się w trzech szkołach podstawowych: 
w Dańcu, w Dębiu i w Dębskiej Kuźni.  
 Zadaniem objęto uczniów klas szóstych oraz 
siódmych. Projekt został sfinansowane ze środków              
z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Chrząstowice              
w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 Należy zaznaczyć, że program „Unplugged” jest 
programem profilaktyki uniwersalnej, który wpisany 
jest w bazę programów rekomendowanych. Zgodnie             
z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu                
Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji 
Zdrowia Psychicznego został zakwalifikowany do II 
poziomu – „Dobra praktyka”.  
 Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem 
uczestniczyli w warsztatach.  

KIEROWNIK BANKU WYRÓŻNIONA 

31 marca 2022 r. w Opolu odbyła się Gala 
Laurów Umiejętności i Kompetencji. Była to 22 edycja 
nagród dla wyróżniających się społeczników, organiza-

cji, przedsiębiorców i samorządowców na Opolszczyź-
nie. We wszystkich kategoriach przyznano 58 Laurów.  
 Opolska Izba Gospodarcza SREBRNYM LAU-
REM UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2021 w 
KATEGORII: Kobieta Przedsiębiorcza, uhonorowała 
Panią Beatę Śnichowską, Kierownika Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy Filii w Chrząstowicach.  

Wysokie wyniki  finansowe osiągane przez 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, z dużym udziałem Filii 
Banku Spółdzielczego w Chrząstowicach, gwarantują 
bezpieczeństwo funduszy i stabilność klientom oraz 
pracownikom. Pani Beata Śnichowska bardzo          
aktywnie uczestniczy w rozwoju kierowanej jednostki 
oraz w promowaniu idei bankowości spółdzielczej. 
Sprawując funkcję Kierownika Filii Banku                        
Spółdzielczego w Chrząstowicach swoją postawą                    
i pracowitością przyczyniła się do wzmocnienia pozycji 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy na rynku. 

Fot. Facebook - Masz jaja idź na badania  

https://www.facebook.com/hashtag/maszjajaid%C5%BAnabadania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZHARoWh1DhOGqVq8rZGP3BToCFy6Dj7eCBOZsWaeQqzfAa1puPVQ96MJGyEeOW5oRf7xuKL5g58cWz69AFvy9m5m0clcSZRszxjrWDZ1Pf7muYQVqS6bxIRf1iIeoR0dxPIL0MePTQVDCT_-bE8RqWPnWRxPfsQiqjdQKycvkXFu
https://www.facebook.com/ZmierzymyCzaspl/?__cft__%5b0%5d=AZWZHARoWh1DhOGqVq8rZGP3BToCFy6Dj7eCBOZsWaeQqzfAa1puPVQ96MJGyEeOW5oRf7xuKL5g58cWz69AFvy9m5m0clcSZRszxjrWDZ1Pf7muYQVqS6bxIRf1iIeoR0dxPIL0MePTQVDCT_-bE8RqWPnWRxPfsQiqjdQKycvkXFu62i7m-U1phD7m89V-yzLNIfOu12
https://www.facebook.com/opolskiedziouchy/?__cft__%5b0%5d=AZWZHARoWh1DhOGqVq8rZGP3BToCFy6Dj7eCBOZsWaeQqzfAa1puPVQ96MJGyEeOW5oRf7xuKL5g58cWz69AFvy9m5m0clcSZRszxjrWDZ1Pf7muYQVqS6bxIRf1iIeoR0dxPIL0MePTQVDCT_-bE8RqWPnWRxPfsQiqjdQKycvkXFu62i7m-U1phD7m89V-yzLNIfOu1
https://www.facebook.com/opolskiedziouchy/?__cft__%5b0%5d=AZWZHARoWh1DhOGqVq8rZGP3BToCFy6Dj7eCBOZsWaeQqzfAa1puPVQ96MJGyEeOW5oRf7xuKL5g58cWz69AFvy9m5m0clcSZRszxjrWDZ1Pf7muYQVqS6bxIRf1iIeoR0dxPIL0MePTQVDCT_-bE8RqWPnWRxPfsQiqjdQKycvkXFu62i7m-U1phD7m89V-yzLNIfOu1
https://www.facebook.com/gminachrzastowice/?__cft__%5b0%5d=AZWZHARoWh1DhOGqVq8rZGP3BToCFy6Dj7eCBOZsWaeQqzfAa1puPVQ96MJGyEeOW5oRf7xuKL5g58cWz69AFvy9m5m0clcSZRszxjrWDZ1Pf7muYQVqS6bxIRf1iIeoR0dxPIL0MePTQVDCT_-bE8RqWPnWRxPfsQiqjdQKycvkXFu62i7m-U1phD7m89V-yzLNIfOu
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WYŚCIG PO RAZ 35 

 Ponad 400 kolarzy wzięło udział w Ogólnopol-
skim Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy 
Chrząstowice. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 1 
maja 2022 r. w Dębiu. Była to jubileuszowa, 35 edycja 
tego wyścigu. Zawodnicy ścigali się w następujących 
kategoriach: Junior Młodszy, Młodzik, Elita/U-23 oraz 
Junior.  

Nagrody wręczali organizatorzy, sponsorzy a także 
medaliści olimpijscy w kolarstwie szosowym: Bene-
dykt Kocot oraz Andrzej Zając. Imprezie towarzyszył 
wyścig przedszkolaków oraz młodzieży szkolnej. 
Organizatorem XXXV Wyścigu Kolarskiego o Puchar 
Wójta Gminy Chrząstowice była Gmina Chrząstowice 
wraz z Ludowym Klubem Sportowym Ziemia Opolska. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
organizację wyścigu: dyrektorowi wyścigu Marianowi 
Staniszewskiemu, strażakom z jednostek OSP w gmi-
nie Chrząstowice, policjantom z Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu, pielęgniarce Caritas Diecezji Opol-

skiej, Panu Joachimowi Nowakowi za wypuszczenie 
gołębi przed startem peletonu, służbom ratowniczym, 
dyrekcji, pracownikom oraz Radzie Rodziców przy 
Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przed-
szkolnym w Dębiu. Sponsorom i Partnerom, Zarządowi 
Dróg Powiatowych oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia tej 
kolarskiej imprezy. 

Anna Kurc 
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LETNIE ZABAWY W SUCHYM BORZE 

 

 W 2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Suchy Bór realizuje zadanie pn. „Nie bój się sięgać 
gwiazd!”. Projekt współfinansowany jest z dotacji  
gminy Chrząstowice udzielonej w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakre-
su przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym. W ramach zadania zorganizowano warsztaty 

zielarskie i tworzenia wianków, warsztaty astronomicz-
ne, a także kulinarne. W sierpniu odbędą się warsztaty 
letnie dla dzieci. Pula miejsc na zajęcia już się wyczer-
pała. W kolejnym numerze naszego kwartalnika            
z pewnością ukaże się relacja z wakacyjnych zajęć.  
Zdjęcia oraz wszelkie informacje o bieżącej działalno-
ści Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 
znajdziecie na jego facebookowym profilu: https://
www.facebook.com/snrrwsb. Zachęcamy do odwiedza-
nia. Film z wydarzenia znajduje się na kanale                     
Chrząstowice TV na fabebooku oraz youtube. 

Anna Kurc 

Zdjęcia pochodzą z profilu Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Bór na Facebooku. 
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