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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy  

życzymy  
rodzinnego ciepła 

 oraz radosnych spotkań  
przy wielkanocnym stole. 
Niech  przyniosą nadzieję,  

wiarę, radość, miłość, spokój  
i szczęście. 

Wesołego Alleluja! 
 

Najserdeczniejsze życzenia  
składają 

 
Wójt Gminy Chrząstowice  

Florian Ciecior wraz z radnymi 
 i pracownikami samorządowymi 

 

W numerze: 

 Inwestycje w gminie 

 Wieści ze szkół  

 i przedszkoli 

 Komunikaty i ogłoszenia 

 Dotacje dla organizacji  

 pozarządowych 
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ZOSTAW PODATEK  
W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 

Ok. 37% Twojego podatku 

może trafić do gminy 

Chrząstowice. 

 

Wystarczy, że w swoim ze-

znaniu PIT wpiszesz: 

- w części A – Drugi Urząd 

Skarbowy 

- w części B – gminę 

CHRZĄSTOWICE, jako miej-

sce swojego aktualnego za-

mieszkania. 

 

Zmiany miejsca zamieszka-

nia w trakcie roku podatko-

wego można dokonać wy-

pełniając formularz ZAP-3. 

 

Poinformuj o miejscu za-

mieszkania swojego praco-

dawcę, który zaktualizowa-

ne dane zamieści w rozli-

czeniu podatkowym prze-

syłanym do Urzędu Skarbo-

wego. 

 

Jeśli prowadzisz działalność 

gospodarczą poinformuj o 

zmianie adresu zamieszka-

nia w ramach aktualizacji 

zgłoszenia identyfikacyjne-

go na formularzu CEIDG-1 

lub NIP-7. 
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Anna Wojdyła 

GMINA CHRZĄSTOWICE WYRÓŻNIONA 

 Gmina Chrząstowice zajęła trzecie miejsce 
w Rankingu Gmin Województwa Opolskiego. 
Ranking jest inicjatywą realizowaną przez Funda-
cję Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego przy współpracy z Urzędem Staty-
stycznym w Opolu. Jej celem jest wyłonienie 
i promowanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Ranking Gmin Województwa Opolskiego 
przedstawia się następująco: 

 W kategorii gmin o liczbie ludności powy-
żej 20 tysięcy - nagrodzono gminy: Brzeg, 

Kędzierzyn-Koźle, Nysa. 

 W kategorii gmin o liczbie ludności poniżej 
20 tysięcy - nagrodzono gminy: Skarbimierz, 
Dobrzeń Wielki, Gogolin, Chrząstowice. 

 Lider powiatu: Skarbimierz, Głubczyce, 
Kędzierzyn, Kluczbork, Gogolin, Namysłów, 
Nysa Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Prudnik, 
Ujazd. 

 Nagroda specjalna: Brzeg. 
Ranking powstał w oparciu o 16 wskaźników za 
lata 2018 – 2020 i opierał się o różne dziedziny 
życia społeczno – gospodarczego. Uwzględniono 
m.in. średnioroczne wydatki inwestycyjne,       
wskaźnik zadłużenia budżetu gminy, saldo migra-
cji i przyrost naturalny, pozyskane środki                 
zewnętrzne, finansowanie oświaty, wydatki na 
kulturę, wydatki na wychowanie i opiekę nad 
dzieckiem czy ochronę powietrza. 
W ramach Rankingu ocenie poddawane były 
wszystkie gminy województwa opolskiego 
z wyłączeniem miasta na prawach powiatu -              
Opola. Za zebranie i zestawienie wyników              
odpowiadał Urząd Statystyczny. 
Niezmiernie cieszy nas uzyskane wyróżnienie! 
  

Anna Kurc 

Drogi Mieszkańcu! Przypominamy, że jeśli zauważysz na terenie gminy Chrząstowice nieświecącą lampę 
uliczną - zgłoś to podając numer słupa: 
- pod numerem telefonu: 77110408 (w godzinach pracy urzędu gminy) 
lub 
- na maila: komunalka@chrzastowice.pl 

PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

LAMPA ULICZNA NIE ŚWIECI? ZGŁOŚ TO! 

Iwona Buhl 

W Urzędzie Gminy Chrząstowice, przy ul. Dwor-
cowej 38 działa punkt informacyjno-konsultacyjny 
ds. programu „Czyste Powietrze”. Czynny jest w 
każdy wtorek od 8.00 do 15.00 i w każdy piątek od 
8.00 do 11.00 (pokój nr 12). Można kontaktować 
się z nami również telefonicznie 77 411 04 00 lub 

mailowo czystepowietrze@chrzastowice.pl  
Zgodnie z programem dofinansowanie można 
otrzymać na: 
- wymianę kotła na gazowy, pelletowy, zgazowu-
jący drewno oraz na ogrzewanie elektryczne, ole-
jowe i pompę ciepła, 
- instalację c.o. i c.w.u., 
- rekuperatory, 
- fotowoltaikę, 
- okna, drzwi, bramy garażowe, 
- ocieplenie budynku (ściany zewnętrzne, stropy),    
- dokumentację (audyt energetyczny, ekspertyzy, 
dokumentacje projektowe). 
Punkt funkcjonuje na mocy porozumienia, jakie gmina 
Chrząstowice zawarła z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 31 
maja 2021 r. 
Informacje o Programie Czyste Powietrze: https://
czystepowietrze.gov.pl/ 
  

https://chrzastowice.pl/19/5/kontakt.html
mailto:czystepowietrze@chrzastowice.pl
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Dębie 
W styczniu zakończono roboty związane z budową 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębie. 
W ramach zadania wybudowano ok. 6 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 149 przyłączy do posesji             
prywatnych. Inwestycja dofinansowana została              
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                 
w kwocie  1 944 000,00 zł. Jej całkowity kosz              
wyniósł 2 449 120,43 zł. 
Ocieplenie dachu budynku Publicznego                
Przedszkola oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Chrząstowicach 
W marcu zakończono prace związane z ocieple-
niem dachu budynku Publicznego Przedszkola oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach. 
W ramach zadania dach o powierzchni ponad 500 
m2 został ocieplony styropapą oraz została              
zamontowana instalacja odgromowa. Inwestycja 
wartości 132 638,38 zł została sfinansowana                    
w całości z budżetu gminy.  
Modernizacja dróg gminnych – przebudowa             
ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz               
ul. Wiejskiej w Niwkach 

Trwają roboty budowlane związane z przebudową 
ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach na odcinku 
372 m (tj. od drogi powiatowej ul. Ozimskiej do 
drogi krajowej). W ramach inwestycji zostanie         
wybudowany kanał technologiczny, wykonana bę-
dzie nowa konstrukcja drogi, odwodnienie oraz 
nawierzchnia drogi z asfaltu na szerokość 5 m.        
Powstanie także chodnik, próg zwalniający z kostki 
betonowej, zjazdy do posesji oraz zostaną                
wymienione oprawy oświetleniowe na LEDowe. 
Po zakończeniu tej inwestycji wykonawca ma           
rozpocząć przebudowę drogi gminnej ul. Wiejskiej 
w Niwkach na odcinku prawie 1 km. W ramach 
zadania zostanie przebudowana droga wraz 
z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni i wykona-
niem kanału technologicznego. Powstanie m.in. 
ścieżka pieszo-rowerowa na całej długości drogi, 
wykonane zostaną progi zwalniające i zjazdy 

do posesji prywatnych, zamontowana zostanie  
wiata przystankowa oraz powstanie kilka miejsc 
odpoczynku podróżnych składających się z ławki            
i stojaka na rowery, posadzone zostaną drzewa 
owocowe wzdłuż drogi. 
Koszt robót budowlanych dot. przebudowy obu 
dróg w wysokości 4 182 000,00 zł jest finansowany 
na poziomie 95% za pomocą promesy inwestycyj-
nej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Promesa z BGK opiewa 
zatem na wartość 3 972 900,00 zł. Pozostałe 5% 
wartości robót budowlanych w formie zaliczki            
zostanie sfinansowane z budżetu gminy. Wyko-
nawcą robót jest firma z Opola: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL s.c. 
Marta Katolik, Mateusz Wójcik, Wiesław Wójcik. 
Cała inwestycja związana z przebudową obu dróg 
ma zostać zrealizowana do końca 2022 r. 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowa-
nia budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
na Dom Dziennego Pobytu w Chrząstowicach 

W marcu rozpoczęły się roboty budowlane                   
dot. przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. 
Ozimskiej 3 w Chrząstowicach na Dom Dziennego 
Pobytu. W ramach inwestycji powstaną m.in.: 2 
pokoje dziennego pobytu (w tym jeden z aneksem 
kuchennym), pokój do wypoczynku, pokój do pra-
cy indywidualnej, zaplecze administracyjne oraz 
zaplecza socjalne (m.in. 2 toalety, w tym 1 dla osób 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

styczeń-luty-marzec 
- 5 - 

PROGRAM OPIEKI NAD  
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA  
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 2022 

 Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt 
wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2022 
Gmina Chrząstowice zawarła z Przedsiębiorstwem 
Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżo-
wych „GABI”, z siedzibą w Żędowicach przy                
ul. Dworcowej 24.  
 Bezdomne zwierzęta umieszczane będą                
w Schronisku dla zwierząt, ul. 1 Maja 76, 42-676 
Miedary.  
 Umowę na świadczenie usług weterynaryj-
nych w zakresie opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina              
Chrząstowice na rok 2022 zawarła z Gabinetem 
Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach 
Opolskich, ul. Opolska 30. 
 Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy                 
kierować pod nr 77 411-04-10 w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Chrząstowice. 

Małgorzata Jagos 

Jacek Trojan 

niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne).  
Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na jego realiza-
cję zaplanowano 950 tys. zł. Zakończenie robót 
ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Falmirowice – etap III 

Trwają także roboty związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej w Falmirowicach. Wykonawca             
został wyłoniony w przetargu i jest nim konsor-
cjum firm: Plada sp. z o.o. z Chrząstowic oraz        
firma ECOKOM z Luboszyc. W ramach zadania 
ma zostać skanalizowana pozostała część                 
miejscowości Falmirowice (nieskanalizowana             
w poprzednich etapach). Docelowo w tym etapie 
ma powstać ponad 2 km sieci kanalizacyjnej           
grawitacyjnej z ponad 60 przyłączami do posesji 
prywatnych oraz ponad 1 km sieci kanalizacyjnej 
ciśnieniowej wraz z ponad 30 przyłączami do           
posesji. Wartość zadania to ponad 3,7 mln zł. 
 Materiał o planowanych inwestycjach             
można zobaczyć na kanale Chrząstowice TV na 
youtube i facebooku. 
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OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE  
NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 

Barbara Wyrwas 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo              
wodne nałożyła na Wójta Gminy obowiązek              
naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczą-
ce zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. 
Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są            
obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby             
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 
nieposiadające osobowości prawnej, będące: 
a. właścicielami nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, 
b. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, 
c. użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo 
obiektów budowlanych lub ich części, stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jednostki           
samorządu terytorialnego, które na skutek wyko-
nywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 
3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 
związanych z gruntem, mających wpływ na 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez 
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nierucho-
mości z powierzchni biologicznie czynnej na            
obszarach nieujętych w systemy kanalizacji              
otwartej lub zamkniętej, doprowadziły do              
zmniejszenia tej retencji. 
 Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej zależy odpowiednio od                 
wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej 
jako powierzchnia zabudowana wyłączona               
z powierzchni biologicznie czynnej oraz                 
zastosowania kompensacji retencyjnej. 

 Sposób obliczenia opłaty ustala się jako 
iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w 
m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie 
czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 
Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres 
rozliczeniowy wynoszący kwartał. 
Z opłaty zwolnione są: 
a. jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, 
z których wody opadowe lub roztopowe są odpro-
wadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urzą-
dzeń wodnych umożliwiających retencję lub infil-
trację tych wód,  
b. kościoły i inne związki wyznaniowe. 
Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za 
usługi wodne są obowiązane                                      
składać oświadczenia za poszczególne kwartały, 
Prezydentowi Miasta, w celu ustalenia wysokości 
opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamiesz-
czonym w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Wód Pol-
skich wodypolskie.bip.gov.pl  
Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od 
dnia, w którym upływa dzień przypadający na        
koniec każdego kwartału. 
W związku z powyższym, właściciele lub posiada-
cze nieruchomości o powierzchni > 3500 m2,             
zabudowanych (utwardzonych) więcej niż                       
w 70% powinni złożyć wypełnione oświadcze-
nie do Wójta Gminy Chrząstowice.  
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest 
Pani Barbara Wyrwas tel.: 774110415. 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html


 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

styczeń-luty-marzec 
- 7 - 

  

 

 

POMOC DLA UKRAINY 

 

 Od końca lutego trwa wojna w Ukrainie. 
Wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów 
wstrząsają. Wielu obywateli Ukrainy, szczególnie 
kobiet i dzieci, znalazło schronienie w Polsce.     
Do gminy Chrząstowice przybyło ponad dwieście 
osób. Około 160 osób w sumie znalazło schronie-
nie w ośrodku w Suchym Borze i w zajeździe             
w Dębskiej Kuźni. Również mieszkańcy gminy 
Chrząstowice przyjęli do siebie uciekających 
przed wojną obywateli Ukrainy. Serdecznie             
dziękujemy za wasze ogromne serca, życzliwość       
i zaangażowanie w organizację pomocy na rzecz 
mieszkańców dotkniętej wojną Ukrainy. Wielu                
z Was otworzyło nie tylko portfele i sfinansowało 
zakup artykułów medycznych, chemicznych oraz 
spożywczych. Nasi mieszkańcy organizowali 
zbiórki udostępniali tabor samochodowy oraz  
zaangażowali się w przewóz osób uciekających 
przed wojną do Polski. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim – osobom prywatnym, strażakom,             
lokalnym przedsiębiorcom, naszym organizacjom 
pozarządowym – wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób wspierali i wspierają nadal działania 
na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy i jej obywateli. 
Te piękne gesty ludzkiej solidarności zasługują na 
najwyższe uznanie. 

Pomoc dla Ukrainy płynie z różnych stron. Więk-
szość przebywających na terenie gminy Chrząsto-
wice dzieci ma zapewnioną opiekę oraz miejsce     

w przedszkolach i szkołach na terenie gminy. 
Część przebywających w gminie Chrząstowice 
pań znalazła pracę. Zachęcamy chcących zatrud-
nić przebywające na terenie gminy Chrząstowice 
osoby z Ukrainy, aby zgłaszali taką chęć do  
Urzędu Gminy Chrząstowice pod numerem telefo-
nu 774110417 – przekażemy taką informację              
bezpośrednio do osób zakwaterowanych na tere-
nie gminy.  
Zorganizowana została akcja wykonywania              
bezpłatnych zdjęć biometrycznych niezbędnych 
do dokumentów. Sukcesywnie nadawane są nu-
mery PESEL, dzięki czemu uchodźcy mogą starać 
się potem o przysługujące im świadczenia.  
Potrzeby pojawiające się na bieżąco zamieszcza-
my głównie na naszym facebookowym profilu. 
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasz nieustają-
cy odzew.  
Przypominamy, że mieszkańcy, którzy goszczą              
w swoich domach osoby z Ukrainy mogą zgłaszać 

się z nimi po nie-
zbędne do co-
dziennego funk-
cjonowania pro-
dukty (żywność, 
środki higienicz-
ne, koce i in.). 
Prosimy o kon-
takt pod nume-
rem telefonu: 

774110417. 
Osoby które udzielają gościny uchodźcom z Ukra-
iny mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w 
wysokości 40 zł dziennie za osobę. W celu otrzy-
mania świadczenia, niezbędnym jest złożenie w 
Urzędzie Gminy Chrząstowice wniosku o świad-
czenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i 
wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związ-
ku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy. 
Wniosek wraz załącznikiem do pobrania znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
www.chrzastowice.pl – menu górne „POMOC 
DLA UKRAINY” - Informacja na temat zwrotu 
kosztów zakwaterowania uchodźców. 
Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie miesią-
ca od dnia jego złożenia, a samo świadczenie 
przysługuje za okres faktycznego zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłuższy 
niż 60 dni (w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, za zgodą wojewody, może zostać wydłużo-
ny). 
Na stronie internetowej www.chrzastowice.pl – 
menu górne „POMOC DLA UKRAINY” na bie-
żąco zamieszczamy informacje dot. pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. 
 

Anna Kurc 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.pl
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CYFROWA GMINA 

Centrum Projektów Cyfrowa Polska\ 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na projekt złożony w ramach 
programu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na                     
następujące działania: 

 Wdrożenie aplikacji mobilnej dla mieszkańców gminy, która zostanie zsynchronizowana z aktualną 
stroną internetową www.chrzastowice.pl; 

 Doposażenie i unowocześnienie serwerowni (zakup sprzętu, usług i oprogramowania) z naciskiem na 
zwiększenie niezawodności i odporności na różne zdarzenia związane z cyberzagrożeniami; 

 Zakup oprogramowania ułatwiającego zdalne zarządzanie infrastrukturą IT oraz wsparcie zdalne dla 
użytkowników systemu teleinformatycznego, szczególnie w konieczności pracy zdalnej; 

 Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa. 
 
Projekt realizowany jest od 25 stycznia 2022 r. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy  
Program grantowy „Cyfrowa gmina” 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”. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego in-
stytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji 
e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Chrząstowice pozyskała 
maksymalne możliwe wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu                
o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości docho-
dów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 
 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2979/1/2021  

w ramach Programu Operacyjnego 14-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST  

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-

nienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 
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Centrum Projektów Cyfrowa Polska 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
  

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.655,00 zł na projekt złożony w ramach 
programu grantowego Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”. Otrzymane dofinansowanie zostanie przezna-
czone na zakup 9 laptopów i 2 tabletów wraz z ubezpieczeniem. 
Maksymalny czas realizacji projektu to 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu. 
  
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”. 
Program ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, które nie mają dostępu do sprzętu    
komputerowego i Internetu. 
 
Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie na wsparcie dla 11 dzieci z rodzin pegeerowskich,               
zamieszkujących na terenie Gminy Chrząstowice. 
Operator Programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmienił dokumentację konkursową zmniejszając 
dofinansowanie na zakup jednostki komputera stacjonarnego lub laptopa z 3.500 zł na 2.500 zł 
oraz na zakup tabletu z 1.500 zł na 1.000 zł.” 

  CYFROWA GMINA—GRANTY PPGR 

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 
 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2332/2022 
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 

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
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MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

 29 marca 2022 r. Sejmik Województwa 
Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej jednostkom samorządu               
terytorialnego województwa opolskiego w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie w ramach            
projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
– Opolskie w latach 2020-2022 r.” 
W związku z powyższym w kwietniu zostaną pod-

pisane umowy, które umożliwią realizację przed-
sięwzięć wskazanych we wniosku naszej gminy. 
Udział w tegorocznej edycji biorą 3 sołectwa: 
Dębska Kuźnia (w ramach dotacji planuje 
się doposażenie świetlicy wiejskiej „Pod lipami”), 
Lędziny (również pragną doposażyć budynek 
świetlicy wiejskiej) i Niwki (zaplanowano zakup 
projektora multimedialnego oraz zestawu nagło-
śnieniowego). Wszystkie z wymienionych sołectw 
otrzymają 5.000,00 zł dofinansowania z budżetu 
Województwa Opolskiego i 1.000,00 zł wkładu 
własnego z budżetu Gminy Chrząstowice.               
Zadania będzie można realizować od dnia podpi-
sania umowy do 31 października bieżącego roku.   
  

Karol Jakuczek 

Anna Kurc 

 Przypominamy, że każdy właściciel lub 
zarządca budynku, w którym znajduje się źródło 
ciepła i spalania paliw jest zobowiązany złożyć 
deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania 
paliw.  
 Dla budynków, które już istnieją właściciel 
lub zarządca ma obowiązek zgłosić istniejące          
źródło ciepła do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla 
nowo powstałych budynków termin ten wynosi   
14 dni. 
 Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków zostały                
sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu             
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 
r., poz. 554). Celem stworzenia centralnej bazy 
jest poprawa jakości powietrza  poprzez wymianę 
starych kotłów grzewczych. System umożliwi 

przekaz o aktualnych programach finansowania 
wymiany pieców. 
Deklaracje można składać: 
1) w formie elektronicznej, samodzielnie przez 
internet z wykorzystaniem systemu teleinforma-
tycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego 
(www.gunb.gov.pl) 
2) w formie papierowej – w siedzibie Urzędu 
Gminy Chrząstowice (druki deklaracji do pobra-
nia w urzędzie, parter, pokój nr 7 oraz na 
www.chrzastowice.pl po wpisaniu w wyszukiwar-
kę na stronie „Centrala Ewidencja Emisyjności 
Budynków”).  
Deklaracje można składać również podczas           
spotkań z Gminny Koordynatorem Programu 
Ochrony Powietrza, o których piszemy na stronie 
11. 
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić 
wszystkie źródła ogrzewania. 

http://www.gunb.gov.pl
http://www.chrzastowice.pl
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W marcu Gminny Koordynator Programu 
Ochrony powietrza rozpoczął cykl spotkań eduka-
cyjno-informacyjnych z mieszkańcami Gminy 
Chrząstowice w ramach projektu pn. „Wdrożenie 
systemu zarządzania jakością powietrza w samo-
rządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/
PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl finan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu LIFE i współfinansowanego przez              
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Podczas spotkań omawiane są problemy 
zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływ na 
zdrowie człowieka, możliwe działania naprawcze 
czyli m.in. uzyskanie dotacji na wymianę źródeł 
ciepła i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
Mowa jest również o obowiązującej na terenie 
województwa Opolskiego Uchwale Antysmogo-
wej, która ogranicza możliwość spalania najbar-
dziej szkodliwych rodzajów paliw i zobowiązuje 
właścicieli do wymiany nieekologicznych źródeł 
ciepła do roku 2030. Na miejscu  można wypełnić 
deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł                 
spalania paliw składane do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.   

W części spotkań prowadzonych przez 
Gminnego Koordynatora Programu Ochrony           
Powietrza uczestniczył również Gminny              
konsultant ds. Programu Czyste Powietrze, który 
omówił zagadnienia związane z możliwością uzy-
skania dotacji z Programu „Czyste Powietrze”. 
Zaprosił również do funkcjonującego w Urzędzie 
Gminy Chrząstowice punktu przyjmowania           

wniosków o dotację, w którym mieszkańcy mogą 
uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej                    
o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu 
oraz rozliczeniu wniosków. 

Wszystkie spotkania odbywają się przy 
słodkim poczęstunku, rozdawane są gadżety            
promocyjne Programu LIFE i „Czyste Powietrze” 
oraz rozlosowywane są czujniki czadu. 

Przed nami kolejne spotkania dla                
mieszkańców: 

- 27.04.2022 (ŚRODA) 17:30 Klub                
wiejski w Dębiu ul. Zielona 2; 

- 11.05.2022 (ŚRODA) 17:30 Świetlica 
wiejska w Lędzinach ul. Szkolna 2; 

- 18.05.2022 (ŚRODA) 17:30 Świetlica 
wiejska w Suchym Borze ul. Szkolna 2; 

- 24.05.2022 (WTOREK) 17:30 Klub   
samorządowy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 1. 

Serdecznie zachęcamy do udziału! 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU LIFE 

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 

Anna Bartek 
Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza  
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DOTACJE NA ZADANIA PRZYZNANE 

W ramach realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice w 2022 roku z organizacjami   
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   
o działalności pożytku publicznego Wójt Gminy Chrząstowice ogłosił sześć otwar tych konkursów 
ofert. 

Na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione                
podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje 
otrzymały następujące Stowarzyszenia: 

1. 1. FC Chronstau-Chrząstowice na zadanie pn. „Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym” - 
41.000,00 zł; 

2. Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa-Daniec na zadanie „Uczestnictwo w rozgrywkach 
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży ” - 
19.000,00 zł; 

Oba wyżej wymienione zadania zakładają prowadzenie treningów piłki nożnej, organizację wy-
jazdowych treningów i obozów oraz udział drużyn w rozgrywkach zgodnie z terminarzem                 
Opolskiego Związku Piłki Nożnej.  

3. Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie „Organizacja i prowadzenie zajęć karate              
kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice ” - 8.000,00 zł. W ramach zadania prowadzone są treningi ka-
rate kyokushin, zorganizowany zostanie Turniej Mini Challenger , rajd rowerowy oraz festyn sportowy 

4. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” na  zadanie „Ruch to zdrowie, zacznij się ruszać” - 
9.500,00 zł. Projekt przewiduje zajęcia badmintona i tenisa stołowego dla amatorów . 

5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Bliżej 
Bundesligi — niemiecki z piłką przy nodze” - 13.000,00 zł. W ramach zadania wykwalifikowani trenerzy 
piłki nożnej prowadzą treningi dla dzieci. Do zajęć wprowadzane są elementy języka niemieckiego, dzięki 
czemu dzieci trenując piłkę, szlifują jednocześnie umiejętności językowe. Szczegółowe informacje               
znajdują się na www.mirofussballschule.pl  

6. Klub Sportowy ZRYW Chrząstowice na zadanie „Rywalizacja sportowa jako sposób na 
uzyskanie optymalnych  w badmintonie i tenisie stołowym” – 8.000,00 zł. Zadanie zakłada prowadzenie 
treningów dla zawodników klubu oraz udział w rozgrywkach ligowych badmintona i tenisa stołowego. 

7. Klub Siatkarski Volley Chrząstowice na zadanie pn. „Siatkówka—ścieżką mojego zdrowia” 
– 14.000,00 zł. Zadanie zakłada organizację zajęć z piłki siatkowej dla mieszkańców gminy Chrząstowi-
ce, zarówno dla amatorów, jak i zespołów ligowych. Dodatkowo planowane są wyjazdy na turnieje              
siatkówki plażowej na poziomie wojewódzkim i centralnym.  

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej                
dotację w wysokości 110.000,00 zł  na zadanie pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,                 
a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej          
rehabilitacji leczniczej ” otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy gminy 
Chrząstowice mają dostęp do usług rehabilitacyjno-opiekuńczych świadczonych w Stacji Opieki                           
i Gabinecie Rehabilitacyjnym w Dębiu.  

60.000,00 zł dotacji otrzymało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy na wsparcie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie pn. „Ochronić wychowując” polega na zapewnieniu 
działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wielu od 1,5 roku życia oraz prowadzeniu zajęć                
edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci. Projekt realizowany jest przez Ochronkę Sióstr                    
Służebniczek NMP w Chrząstowicach.  
 W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz                    
mniejszości narodowych dotację otrzymało Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim na zadanie pn. „Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w gminie 
Chrząstowice” - 25.000,00 zł. W ramach projektu na terenie gminy Chrząstowice odbędzie się szereg            
wydarzeń kulturalnych, organizowane będą wycieczki oraz okolicznościowe warsztaty. 
 Na wsparcie wykonywania w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione   
podmioty  zadań publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa                 
narodowego dotacje otrzymały trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kalejdoskop na zadanie                           
pn. „Konkurs Tańca—Rytm i styl ” –  8.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic na zadanie      
pn. „Artystyczne Chrząstowice” – 12.000,00 zł. oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim na zadanie „Kuchnia Śląska Opolskiego” – 4.000,00 zł. Pierwsze zadanie zakłada or-
ganizację zajęć tanecznych, gali podsumowującej oraz turnieju tanecznego. W ramach drugiego zadania 
organizowane będą koncerty muzyki klasycznej a także warsztaty malarskie. Projekt „Kuchnia Śląska 
Opolskiego” dedykowany jest szczególnie seniorom z gminy Chrząstowice, którym zaproponowane będą 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=814
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=814
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=816
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=816
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=815
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=815
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BIEGANIE NA RATY 

SPOTKANIE SOŁTYSÓW  

 

warsztaty kulinarne pod okiem specjalisty w tej dziedzinie. 
Rozstrzygnięty został też otwarty konkurs ofert  na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań 

publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdzia-
łania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia: 

1. Klub Siatkarski Volley Chrząstowice – Profilaktyka antyalkoholowa poprzez sportowy 
tryb życia – 14.884,00 zł; 

2. Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” – Kreatywnie spędzony czas sposobem na 
przeciwdziałanie uzależnieniom – 8.000,00 zł; 

3. Stowarzyszenie „Lawendowe wzgórza” – Realizacja programów rekomendowanych 
Unplugged – 13.572,00 zł; 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór – Nie bój się sięgać gwiazd - 
17.175,00 zł; 

5. Stowarzyszenie MONAR – Gmina Chrząstowice — MONAR Zbicko. Razem przeciwko 
uzależnieniom - 12.960,00 zł. 

Zaproponowane zadania wpisują się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Organizacje zaproponowały szereg warsztatów i zajęć profilak-
tycznych, które prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, a także ciekawe formy spędzania czasu 
wolnego.  

Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom pozarządowym             
i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego wynosi w 2022 r. 399.091,00 zł (w 2020 – 378.000,00 zł, a w 2021 r. — 430.000,00).  

Wszystkie wyżej wymienione zadania są ogólnodostępne, realizowane na terenie gminy Chrzą-
stowice. O szczegółach przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia, a dotowanych z budżetu   
gminy Chrząstowice informujemy na bieżąco na łamach „Informatora Gminy Chrząstowice”, na stronie 
internetowej www.chrzastowice.pl oraz naszym profilu na facebooku. Zachęcamy do odwiedzania stron 
internetowych i profili społecznościowych wyżej wymienionych stowarzyszeń. Dodatkowe informacje 
zamieszczane są także w formie plakatów na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.  

Przypominamy, że na www.chrzastowice.pl istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się do              
naszego newslettera — dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się na terenie naszej 
gminy. Zachęcamy! 

Anna Kurc 

Anna Kurc 

 

 14 lutego br. w Chrząstowicach odbyło się 
spotkanie sołtysów z udziałem senator Danuty 
Jazłowieckiej oraz posła Tomasza Kostusia. Pod-
czas narady sołtysi dzielili się doświadczeniem 
zgromadzonym podczas realizacji zadań w ramach 
funduszu sołeckiego w 2021 roku. Sporo czasu 
przeznaczono również na omówienie najważniej-
szych potrzeb mieszkańców. Poruszono, między 
innymi, temat ochrony środowiska, rozwoju sieci 
kanalizacyjnej, remontów dróg powiatowych oraz 
planowanych inwestycji w gminie. 
 Z kolei 11 marca br. sołtysi z gminy Chrzą-
stowice spotkali się w klubie samorządowym                  

z kierownictwem i pracownikami urzędu z okazji 
przypadającego w tym dniu Święta Sołtysa. Przy 
okazji podsumowano zadania realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego i omówiono plany na 
ten rok. Sołtyskom i Sołtysom raz jeszcze składa-
my najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. 

Naraton czyli Opolski Zimowy Maraton na raty 
miał miejsce w na przełomie lutego i marca m.in. 
na terenie naszej gminy. Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem miłośników biega-
nia. Relacja i zdjęcia—fanpage Naratonu.  

Anna Kurc 

http://www.chrzastowice.pl
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Fot. Archiwum prywatne 

Anna Kurc 

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

 
Kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,                        
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie 
skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji.  
Zeznania podatkowe można złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym lub elektroniczne            
korzystając ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl 
Szczegółowe informacje dot. 1% znajdują się na portalu internetowym www.ngo.pl 

OSP Chrząstowice 46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 1, KRS 0000116212 

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

OSP Dębie 46-053 Dębie ul. Zielona 1, KRS 0000116212 

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

OSP Falmirowice 46-053 Falmirowice ul. Wiejska 37, KRS 0000116212 

OSP Suchy Bór 46-053 Suchy Bór ul. Pawlety 66, KRS 0000116212 

Opolski Klub Karate                
Kyokushin 

KRS 0000076947 

Stowarzyszenie Lokalna  
Grupa Działania Kraina  

Dinozaurów 

KRS 0000311760 

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Ślą-

sku Opolskim 

KRS 0000017757 

KS Volley Chrząstowice KRS 0000023497 (cel szczegółowy: KS Volley Chrząstowice) 

Ludowy Zespół Sportowy 
Unia Raszowa-Daniec 

KRS 0000798508 

PRZEKAŻ 1% PODATKU  
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 

https://poradnik.ngo.pl/1-podatku-dla-opp
http://poradnik.ngo.pl/x/1445348
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WYŚCIG W FALMIROWICACH PO RAZ 32 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
serdecznie zapraszam na XXXV Jubileuszowy 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta 
Gminy Chrząstowice”, który odbędzie się 1 maja 
2022 r. (niedziela)  w Dębiu. Star t i meta przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu,                    

ul. Wiejska 18. O godz. 8.30 nastąpi otwarcie          
biura wyścigu. O 11.00 wystartują zawodnicy kat. 
Junior Młodszy. O 11.05  wystartują zawodnicy 
kat. Młodzik (start przy PSP Dębie). Na 11.06 
zaplanowano wyścig młodzieży szkolnej (1 km od 
strony lasu do skrzyżowania ul. Danieckiej                  
z ul. Wiejską w Dębskiej Kuźni). O 12.10  odbę-
dzie się wyścig przedszkolaków. O godz. 12.30 
swój wyścig rozpocznie Elita/kat. U-23, natomiast 
o 12.35 - kat. Junior. Ogłoszenie wyników                 
i wręczenie nagród nastąpi o godz. 15.30. Trasa 
wyścigu przebiegać będzie przez Dębie, Dąbrowi-
ce, Daniec, Dębską Kuźnię i będzie częściowo 
wyłączona z ruchu. Przepraszam mieszkańców 
gminy i gości za związane z tym utrudnienia                 
i proszę o dostosowanie się do zaleceń służb             
porządkowych – policjantów i strażaków. 

 23 stycznia 2022 r. w  zimowej scenerii na 
trasach wokół jeziorka śródleśnego - falmirowic-
kich kamionkach - odbył się Ogólnopolski           
Wyścig w Kolarstwie Przełajowym - Mistrzostwa 
Województwa Opolskiego. Wydarzenie miało 
miejsce po raz 32. Kolarze rywalizowali ze sobą 
w następujących kategoriach: żak, żakini, mło-
dzik, młodziczka i juniorka młodsza, junior młod-
szy, junior, elita i U-23 oraz masters i amator. 
Długość okrążenia wynosiła 1500 m. Liczba 
okrążeń była zależna od kategorii. Wyścigowi 

towarzyszył marsz nordic walking. 
 Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody. 
Medale i dyplomy wręczali przedstawiciele urzę-
du, nadleśnictwa, dyrektor wyścigu Marian               
Staniszewski, sponsorzy oraz Andrzej Zając -          
kolarz, złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich 
w Pekinie w 2008.   

 Organizatorem wyścigu był Ludowy Klub 
Sportowy Ziemia Opolska oraz Gmina Chrząsto-
wice. Współorganizatorami wydarzenia byli: 
Nadleśnictwo Opole, WZ LZS w Opolu oraz 
Opolski Związek Kolarski. 
 Wyniki oraz materiał filmowy Chrząstowi-
ce TV dostępne są na stronie internetowej                
www.chrzastowice.pl. Zdjęcia można zobaczyć 
na fanpage gminy na Facebooku.  

 

Anna Kurc 

Florian Ciecior 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

ZAPROSZENIE NA WYŚCIG KOLARSKI DO DĘBIA 



 

 

www.gov.pl/web/gddkia-opole 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych                 
i autostrad podpisała umowę na wykonanie Stu-
dium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z 
elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla 
obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. 
Wykonawca, firma S.T.I. Polska ma przygotować 
dokumentację w ciągu 36 miesięcy. Wartość 
umowy to ok. 1,7 mln zł.  

 Obwodnica Lędzin to inwestycja                  
realizowana w ramach rządowego Programu bu-
dowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Głównym 
celem opracowania STEŚ-R jest znalezienie opty-
malnego korytarza dla obwodnicy i uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach (DŚU), która zatwierdzi korytarz przebiegu 
projektowanej drogi. 
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 Dzieci trenujące w Miro Detusche                
Fussballschule nie mogą narzekać na nudę ani 
brak zajęć. 9 marca br. młodzi piłkarze spotkali 
się z legendą niemieckiej piłki nożnej, patronem 
szkółki – Miro Klose. Było to spotkanie on-line,  
a odbyło się w klubie samorządowym w Chrzą-
stowicach. Dzieci mogły zadawać pytania wybit-
nemu piłkarzowi i tym samym dowiedziały się 
wielu ciekawostek.  

 26 marca br. na Orliku w Dębskiej Kuźni 
zainaugurowano Ligę Miro 2022. Zawody                  

zorganizowano w kategoriach „żark” oraz „orlik”, 
a udział wzięły w nich szkółki z Chrząstowic,  
Dobrodzienia, Staniszcz Wielkich i Bogacicy. 
Relację można zobaczyć na kanale Chrząstowice 
TV na facebooku i youtube. 

 Gmina Chrząstowice dofinansowuje zajęcia 
niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej dotacją             
w kwocie 13 tysięcy złotych udzieloną w otwar-
tym konkursie ofert Towarzystwu Społeczno-
Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na 
zadanie „Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką 
przy nodze”.  

 

DZIEJE SIĘ W SZKÓŁCE MIRO 

 W marcu br. zostało zakończone zadanie związane z zakupem                   
i montażem 2 latarni ulicznych z oświetleniem LED przy ul. Klonowej                    
w Lędzinach. Koszty tego zadania wyniosły 14 833,80 zł brutto, z czego 
12 000,00 stanowią środki z Funduszu Sołeckiego, reszta inwestycji została 
sfinansowana w ramach budżetu gminy Chrząstowice.   

Anna Kurc 

Anna Wojdyła 

PODPISANO UMOWĘ NA DOKUMENTACJĘ OBWODNICY LĘDZIN 

Anna Kurc 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach wprowadziła do swoich 
zbiorów gry, puzzle i książeczki interaktywne dla najmłodszych. Ta inicjatywa ma 
na celu zachęcenie do odwiedzin najmłodszych mieszkańców w naszej bibliotece. 
Książeczki, gry i puzzle otrzymały numer i kartę. Jest możliwość wypożyczenia 
ich do domu na dwa tygodnie. Przed wypożyczeniem i po oddaniu są przeliczane 
elementy. 
 Na czytelników czeka także wiele nowości książkowych. Zachęcamy do  
odwiedzania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 

3 a. Przypominamy, że korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Wszystkie informacje dotyczące godzin 
otwarcia i inne aktualności znajdą Państwo na www.biblioteka-chrzastowice.pl oraz profilu biblioteki na 
facebooku. 

NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

MONTAŻ LAMP LED W LĘDZINACH 

http://www.biblioteka-chrzastowice.pl
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MŁODZIEŻ RECYTUJE POEZJĘ W JĘZYKU NIEMIECKIM 

 Tegoroczny gminny etap konkursu         
recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend 
trägt Gedichte vor” 9 marca 2022 roku organizo-
wała Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem 
przedszkolnym w Dańcu. W konkursie wzięło 
udział 29 uczniów z czterech szkół naszej gminy. 
Uczniowie prezentowali swoje umiejętności              
w trzech różnych kategoriach wiekowych: klasy          
I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.  
 Konkurs ten w naszej gminie cieszy się          
bardzo dużym powodzeniem. Uczniowie mają 
możliwość zaprezentowania swoich zdolności 
językowych nie tylko w gronie swoich szkolnych 
kolegów, ale również przed szerszą publicznością. 
 Recytację oceniało jury reprezentujące 
DFK Daniec, Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej w Opolu oraz Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 
Wyłoniono następujących zwycięzców: 
Kategoria klasy I-III 
I miejsce – Kamil Buhl - PSP im. Stanisława     
Staszica w Chrząstowicach 
II miejsce – Maximilian Dybała - PSP im.           
Stanisława Staszica w Chrząstowicach 
III miejsce –  Dominik Hasterok - PSP z Oddzia-
łem Przedszkolnym  w Dębiu 
IV  miejsce – Zilan Cellikol - ZSP Nr 3              
w Dębskiej Kuźni 
Wyróżnienie – Florian Hasterok – PSP               
z Oddziałem Przedszkolnym  w Dębiu 
Wyróżnienie – Lena Warzecha - PSP im.             
Stanisława Staszica w Chrząstowicach 
Kategoria klasy IV-VI 
I miejsce – Magdalena Joszko - PSP z Oddzia-
łem Przedszkolnym  w Dębiu 

II miejsce – Vanessa Dybała – PSP im.                     
Stanisława Staszica w Chrząstowicach 
III miejsce – Maria Bartek - PSP im. Stanisława 
Staszica w Chrząstowicach 
IV  miejsce – Laura Mrochen – ZSP Nr 3                    
w Dębskiej Kuźni 
Wyróżnienie – Patrycja Labusz - PSP im.                       
Stanisława Staszica w Chrząstowicach 
Wyróżnienie – Gabriel Łysy - ZSP Nr 3                         
w Dębskiej Kuźni 
Kategoria klas VII-VIII 
I miejsce – Wanessa Kurek – PSP z punktem 
przedszkolnym w Dańcu 
II miejsce – Juliana Kanz - ZSP Nr 3 w Dębskiej 
Kuźni 
III miejsce – Jonathan Nowak - ZSP Nr 3                    
w Dębskiej Kuźni 
IV  miejsce – Wiktoria Piontek - PSP z Oddzia-
łem Przedszkolnym  w Dębiu 
Wyróżnienie – Emilia Buhl - ZSP Nr 3                 
w Dębskiej Kuźni 
Wyróżnienie – Magdalena Walrat – PSP                       
z punktem przedszkolnym w Dańcu 
Dla wszystkich uczestników przygotowano                
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy otrzymali                         
nagrody rzeczowe.  
 Uczniowie z klas I-III na tym etapie                
zakończyli swój udział w konkursie, natomiast 
uczniowie klas starszych zakwalifikowali się do 
kolejnego - rejonowego etapu konkursu, który 
odbył się 6 kwietnia br. w Prószkowie.                
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za udział i gratulujemy pięknych wystąpień. 

Elisabeth Fikus 
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 WIEŚCI Z KLUBU SENIORA 

 Klub Seniora to miejsce aktywności osób 
starszych, który mam przyjemność współprowa-
dzić i koordynować od ponad dwóch lat. A oto co 
się działo w ostatnim czasie. 
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka klubowicze 
spędzili ten dzień na sportowo w kręgielni Hotelu 
Tenis w Chrząstowicach.  

 W lutym Pani Agnieszka z Gminnej                 
Biblioteki Publicznej poprowadziła zajęcia                  
z rękodzieła. Uczestnicy wykonali serca z filcu, 
którymi później przyozdobili wnętrza swoich              
domów lub podarowali bliskim osobom.  
 Kolejną aktywnością zajęć było zwiedzanie 
Izby Regionalnej im. Konrada Mientusa w Dańcu 
oraz zorganizowanie zabawy w stylu PRL-u, gdzie 
niejednej osobie przypomniały się dawne czasy               
i przedmioty, które były używane w rodzinnych 
domach.  

 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, uczestniczki 

klubu wybrali się do Kina Meduza w Opolu na 
film pt. „Mój wspaniały świat”.  

 Klubowicze pokazują swoim zaangażowa-
niem i obecnością, że w wieku senioralnym               
można być aktywnym i ciekawie spędzać czas.  
 Promowanie aktywnego spędzania czasu 
wolnego na emeryturze stało się bardzo ważne                
z wielu powodów. Po pierwsze - przełamywanie 
stereotypów w stosunku do osób starszych. Po 
drugie - możliwość nawiązania międzygeneracyj-
nej wymiany doświadczeń, co powoduje budowa-
nie wzajemnego zrozumienia, no i sam kontakt              
z osobami, utwierdza w przekonaniu, że życie na 
emeryturze nie musi być pozbawione koloru                    
i pozytywnych emocji.  

 Chwalimy się tym, co powstaje podczas 
zajęć w naszym Klubie Seniora na Facebooku 
(https://www.facebook.com/seniorzy w gminie-
chrząstowice) 
 Informujemy również, że nadal można                 
dołączyć do aktywnej 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. Chętnych zapraszamy 
do kontaktu pod numerem telefonu 606719531. 
 

Barbara Szczęsny 
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Anna Kurc 

 Polska szkoła uczy intelektualnych spraw-
ności, podaje gotową wiedzę, ale w mniejszym 
stopniu  rozwija inteligencję emocjonalną, jak roz-
poznawać swoje uczucia, być asertywnym. Zapo-
mniała o tym, co szczególnie istotne, a co Świato-
wa Organizacja Zdrowia określa jako "life skills": 
umiejętności życiowe: radzenia sobie i kierowania 
stresem . Rozwijanie umiejętności życiowych po-
zwala sprostać licznym wyzwaniom i trudnościom 
w gwałtownie zmieniającym się świecie i ma 
szczególne znaczenie w dzieciństwie i młodości, 
gdyż sprzyja prawidłowemu rozwojowi psycho-
społecznemu, przygotowaniu dziecka do życia w 
zmieniającym się świecie, profilaktyce w zakresie 
wielu problemów zdrowotnych i społecznych. 
 Wróćmy zatem do samych zajęć wychowa-
nia fizycznego. Warto je „uzdrowić”, oprócz tra-
dycyjnych metod wprowadzić coś nowego, na 
przykład filozofię pięknie wpływającą na dojrze-
wającą osobowość: jogę. Joga jest nauką. Nauką 
dobrego samopoczucia, młodości, łączenia umy-

słu, ciała i duszy (Amit Ray). W dużym skrócie 
joga mówi, że ciało i umysł są ze sobą połączone i 
wzajemnie na siebie oddziałują. Joga to doskona-
łość umysłu i doskonałość w działaniu-przepis na 
„doskonałego” ucznia, tego, który lubi również 
lekcje wf. 
 Asany to jedne z ośmiu członów jogi, który 
można uczyć dzieci. Dzieci bardzo lubią ruch, 

działanie i różnorodność, którą oferują asany czyli 
pozycje jogi. Dzięki asanom dziecko uczy się 
stopniowej  świadomości ciała, jego siła, wytrzy-
małość i gibkość wzrasta. Pracujemy w nich także 
nad  uważnością, skupieniem oraz szacunkiem do 
swojego ciała – zarówno do jego możliwości, jak  
i ograniczeń. Praktykowanie asan daję uspokoje-
nie umysłu-dominację układu parasympatycznego, 
podczas gdy inne dynamiczne ćwiczenia przyczy-
niają się do dominacji układu sympatycznego, co 
powoduje wzrost aktywności wydzielania                    
adrenaliny, szybsze bicie serca, szybsze oddycha-
nie etc. Ćwiczenie asan przez tłumienie impulsów 
przekazywanych do mózgu  pomaga w kontrolo-
waniu zaburzeń emocjonalnych oraz regulacji pra-
cy serca przez oddalenie stresów psychicznych. 
Być może Krzysiek, który ma zdiagnozowane 
ADHD po takich zajęciach poczuje się zrelakso-
wany i na następnej lekcji (przynajmniej na                
jednej) nie będzie chodził po klasie i stukał                 
długopisem w blat, a Kasia, która jest klasową 
złośnicą, zacznie stopniowo kontrolować swoje 
emocje  nie będzie oficjalnie demonstrować             
agresywnych zachowań. Joga ze względu na swój 
dobroczynny wpływ wyciszy grupę uczniów                  
w klasie, nauczycielom będzie się lepiej pracowa-
ło. Joga dotlenia całe ciało dzięki rozprowadzaniu 
oddechu do każdej komórki, dotleniony mózg 
ucznia to lepsza praca na zajęciach, lepsza praca 
na zajęciach to również lepsze wyniki w uczeniu 
się. Dzięki odpowiedniej praktyce dzieci mogą, 
jeszcze przed okresem dojrzewania, poprawić        
poszczególne zdolności motoryczne. Dlatego też 
promujemy ćwiczenia relaksacyjne w nurcie               
bodymind w naszej szkole w Dębiu. 

WIELKANOCNE DEKOROWANIE 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

 Mieszkańcy gminy Chrząstowice i okolic poznawali najnow-
sze trendy w przystrajaniu domu na święta. Warsztaty stroików            
i wielkanocnych dekoracji, które odbyły się 5 kwietnia 2022 r.              
w klubie samorządowym w Chrząstowicach przeprowadziła                 
Małgorzata Slotta z kwiaciarni "Zielony Raj". Uczestniczki,                   
korzystając ze wskazówek prowadzącej, wykonały przepiękne            
stroiki, które mogły zabrać ze sobą do domu. Cieszymy się, że 
warsztaty spotkały się z tak dużym zainteresowaniem — wzięło           

w nich  ponad sześćdziesiąt 
osób. Organizatorem wydarze-
nia był Urząd Gminy                 
Chrząstowice we współpracy              
z Opolskim Ośrodkiem              
Doradztwa Rolniczego. 

Fot. Facebook Zielony Raj 

Beata Burzawa  
nauczyciel wychowania fizycznego w Dębiu, trenerka 

bodymind, instruktorka Pilates, fitness i jogi 
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ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z MATEMATYKĄ 

MATEMATYCZNE ZABAWY W CHRZĄSTOWICACH 

Bożena Koksa 

 Warto od najmłodszych lat stwarzać ucz-
niom okazję  do obcowania z matematyką. W tym 
roku szkolnym w szkole podstawowej w Dębskiej 
Kuźni oprócz standardowych działań nauczycieli 
w postaci prowadzenia zajęć lekcyjnych, zajęć 
wyrównawczych czy koła matematycznego, odby-
ły się dwie imprezy matematyczne. Pierwszą            
z nich były obchody 14 marca Międzynarodowe-
go Dnia Liczby π, w które zaangażowane zostały 

wszystkie klasy. Na ten dzień uczniowie przygo-
towali kolorowanki związane z liczbą π oraz ubra-
li się tak, by widoczne były  elementy kół i okrę-
gów. Następnego dnia odbył się Szkolny Konkurs 
Matematyczny „Supermat”. Były to zawody mate-
matyczne zorganizowane w ramach konkurencji 
między klasami 4 – 8. Wygrywała ta klasa, która 
miała najwyższy średni wynik procentowy w roz-
wiązanych zadaniach.  Przygotowano zestawy 
zadań o tematyce dostosowanej do poszczegól-
nych klas: klasa 4 –„Liczby naturalne”, klasa 5 i 6 
–„Ułamki zwykłe i dziesiętne”, a klasa 7 i 8 – 
„Liczby wymierne”. Hasłem przewodnim konkur-
su „Supermat” było: „LICZYĆ KAŻDY MOŻE”. 
Nasi uczniowie swoim zaangażowaniem w tym 
konkursie potwierdzili jego prawdziwość.  

Iwona Buhl 

Dzień Liczby Pi obchodziliśmy w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. Przygotowy-
waliśmy się do tego dnia już wcześniej. Wszystkie kla-
sy obejrzały film o „Ludolfinie”. Uczniowie na jego 
podstawie i własnych pomysłów wykonali przepiękne 
prace dotyczące liczby pi oraz ciekawostek matema-
tycznych. Prace ozdobiły korytarze naszej szkoły. Od-
był się również konkurs z nagrodami polegający na 
rozwiązaniu sudoku o średnim stopniu trudności. Tutaj 
na pochwałę zasługuje klasa 6, która wykazała się zna-
czącym zaangażowaniem. Na uwieńczenie tygodnia 
matematyki odbył się konkurs „Kangur Matematycz-
ny”, w którym wzięło udział 23 uczniów naszej szkoły. 
Klasę pierwszą reprezentował Kamil Buhl, z drugiej 
klasy startował Maciej Karol Długosz oraz Krystian 
Kosmala. W kategorii maluch (kl.3 i kl. 4) wystartowa-

li Franciszek Friedrich, Kacper Kaczmarczyk, Tomasz 
Gawroński oraz Karol i Jakub Janiszewscy. Najwięcej 
osób pisało w kategorii beniamin (kl.5 i kl.6), a byli to 
Franciszek Klimek, Weronika Gallus, Klara Misiurska, 
Paweł Friedrich, Jakub Lewandowski, Jakub Bronder, 
Wojciech Rink, Maria Bartek, Mateusz Halupczok oraz 
Wiktor Siwicki. Najstarszą grupę reprezentowali              
Mateusz Klimek, Alexander Lipko, Mateusz Walrat, 
Mateusz Gallus i Błażej Kudyba. Tak wysoka frekwen-
cja w konkursie pokazuje, że uczniowie chcą mierzyć 
się z logicznymi zagadkami i zadaniami nietypowymi, 
lubią matematykę i chcą się jej uczyć. Uczestnicy po 
zakończonym konkursie otrzymali drobny upominek. 
Na wyniki konkursu czekamy do 12 maja.                    
Uczestnikom już teraz gratulujemy.  
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WSPOMNIENIA Z KRAKOWA 

BALE W KARNAWALE 

 

Danuta Kacprzyk 

 W mroźny środowy poranek, 8 grudnia 2021 
roku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej        
z punktem przedszkolnym w Dańcu wyruszyli            
w podróż do Krakowa. Wycieczka ta została zor-
ganizowana w ramach projektu „Poznaj Polskę”. 
 Pierwszym punktem programu była wizyta              
w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krako-
wie Łagiewnikach. Nastepnie nasze kroki skiero-
waliśmy na Wzgórze Wawelskie, gdzie zwiedzili-
śmy Katedrę. Największe wrażenie zrobiły na 
uczniach groby królewskie oraz Dzwon Zygmunt. 
Każdy oczywiście dotknął serca dzwonu licząc na 
to, że spełni się jego marzenie. Wieczorny spacer 
po rozświetlonym świątecznie rynku zakończył 
ten pełen wrażeń dzień. W czwartek wróciliśmy 
na rynek, gdyż zwiedzaliśmy mieszczącą się               
w Sukiennicach Galerię Sztuki Polskiej XIX wie-
ku. Stare Miasto odkryło przed nami swoje tajem-
nice dzięki barwnym opowieściom pani przewod-
nik. Wstąpiliśmy m.in. na dziedziniec Uniwersyte-
tu Jagielońskiego, gdzie otoczyły nas duchy wiel-
kich absolwentów: Mikołaja Kopernika, Jana Ko-

chanowskiego i króla Jana III Sobieskiego. Pod 
Bazyliką Mariacką zatrzymaliśmy się, aby wysłu-
chać hejnału i pozdrowić hejnalistę. Następnie 
udaliśmy się do bazyliki franciszkanów, gdzie 
mogliśmy podziwiać wspaniałe witraże Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Spod okna papieskiego        
mieszczącego się na ulicy Franciszkańskiej     
skierowaliśmy się po raz drugi na Wzgórze Wa-
welskie. Tym razem przekroczyliśmy progi Zam-
ku Królewskiego. Bogaty program zwiedzania 
obejmował Reprezentacyjne Komnaty Królew-
skie, Zbrojownię oraz wystawę „Kraków Zaginio-
ny”. Wszyscy uczniowie chcieli oczywiście zoba-
czyć mieszkającego u podnóża wzgórza smoka. 
Moment kiedy zieje ogniem udało się uchwycić na 
pamiątkowym zdjęciu. Trzeci dzień wycieczki 
przeznaczyliśmy na wejście na górujący nad mia-
stem Kopiec Kościuszki oraz wizytę w Muzeum 
Kościuszkowskim i Muzeum Narodowym.  

 To była wyjątkowa wycieczka w czasie, której 
uczniowie zetknęli się bezpośrednio z przeszło 
tysiącletnią historią Polski.  

 Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, 
ale i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych                 
wychowanków. Dla nich bal karnawałowy to dzień niezwykły, 
wyczekiwany przez wiele tygodni. W Publicznej Szkole            
Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu bal                   
zorganizowaliśmy 24 lutego br. Uczestnicy - uczniowie klas              
I-III mieli możliwość wspólnego tańczenia i śpiewania. Różne 
postaci z kreskówek, bajek i filmów opanowały na kilka             
godzin pięknie udekorowaną salę szkolną. Dzieci tańczyły     
makarenę, kaczuszki i świetnie się przy tym bawiły. Gdy               
tancerze poczuli się bardzo zmęczeni, pani ogłosiła  przerwę 
na posiłek. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował 
się uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. 

Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie.  
Jolanta Siemska 
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 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT HISTORYCZNY- 

 "CZY ZNASZ WŁADCÓW I KRÓLÓW POLSKI?"   

 

 
   

 Realizację projektu w grupie mieszanej             
Oddziału Zamiejscowego w Suchym Borze                  
Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach               
rozpoczęto we wrześniu 2021 r.  Nauczycielkami 
odpowiedzialnymi za jego realizację były: Sylwia 
Morciniec i Lilianna Wicher. Systematycznie,              
w ramach zajęć dydaktycznych, zapoznawano  
dzieci z sylwetkami poszczególnych władców               
i królów Polski. Od samego początku projekt wzbu-
dzał u dzieci ogromne zainteresowanie. Nawet 
dzieci najmłodsze - trzyletnie, czteroletnie, chętnie 
słuchały wiadomości, które nauczycielki przekazy-
wały w trakcie zajęć. Podczas zajęć korzystano                
z prezentacji multimedialnej, którą wzbogacano             
o informacje zawarte w książce "Kocham Polskę. 
Elementarz dla dzieci”- Joanny i Jarosława                
Szarków. Ogromną popularnością wśród dzieci       
cieszyła się książką Tomasza Elbanowskiego             
pt. „Królowie Polski i książęta w wierszykach”,          
a wierszyki, rymowanki o królach i władcach zna 
cała grupa. W trakcie  realizacji projektu wykonano 
planszę dydaktyczną z portretami poznanych           
władców i królów Polski. 

Przedszkolaki bardzo chętnie wykonywały 
wszystkie proponowane podczas projektu               
aktywności. Chętnie wzięły udział w konkursie pla-
stycznym pt. „Jestem królową, jestem królem”. 
Brały czynny udział w tworzeniu wiersza, który był 
częścią inscenizacji pt. "Na dworze królewskim",            
a opowiadał o zasadach panujących w Królestwie 
Przedszkola w Suchym Borze: 

W naszym przedszkolnym królestwie całym 
zasad przestrzega i duży i mały. 
Pierwsza zasada dotyczy tego  

aby dla wszystkich być dobrym kolegą. 
Druga zasada jest równie ważna 
i to jest sprawa bardzo poważna. 

Jeśli coś złego zrobisz przypadkiem, 
to nie omijaj problemu ukradkiem. 

Podejdź i przeproś - na pewno to umiesz, 
przekonaj wszystkich, że błąd swój rozumiesz. 

Trzecia zasada - to baw się bezpiecznie, 
na innych wokoło uważaj koniecznie. 
Dbaj o zabawki, odkładaj na miejsce, 

a życie w przedszkolu będzie fajniejsze. 
Inscenizacja ta była zaprezentowana jako 

zajęcia otwarte dla rodziców, nauczycieli stażystów 
oraz była hospitowana przez nauczyciela metodyka. 
Na występach gościliśmy również Kierownik            
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji                 
w Urzędzie Gminy Chrząstowice Grażynę Filę                  
oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola                           
w Chrząstowicach Helenę Staniszewską. 

W ramach realizacji projektu odbył się 
również quiz wiedzy historycznej, gdzie dzieci       
wykazały się wysokim poziomem wiadomości oraz 
wyrecytowały kolejny wiersz układany wspólnie               
z nauczycielką pt. „Gdybym był królem, a ja                 
królewną”. 

Gdybym był królem, (chłopcy) 
a ja królewną, (dziewczynki) 

zbudowałbym zamek z klocków lego, (chłopcy) 
a ja sukienki bym przymierzała (dziewczynki) 

i ciągle na bale w zamku czekała.    
Ja bym na tronie dumnie zasiadał (chłopcy) i co 

dzień ważne rozkazy wydawał.  
Ja bym natomiast każdego ranka (dziewczynki) pro-

siła o kawę ze złotego dzbanka. 
I razem wspólnie byśmy rządzili  (wszyscy razem) 

aż tą zabawą się nie znudzili. 
Bo wszak zabawa to tylko była  
która się tutaj właśnie odbyła. 

 W trakcie realizacji projektu powstawały nie 
tylko wiersze, ale również piosenki.  Niektóre             
z nich były ułożone wcześniej. Ponieważ ich tekst 
doskonale wkomponował się w przedstawienie              
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WIOSENNIE W CHRZĄSTOWICKIM PRZEDSZKOLU 

o zasadach panującym w „naszym przedszkolnym 
królestwie”, zostały wykorzystane jako część 
przedstawienia. 
Oto teksty niektórych piosenek: 

„Szara myszka” 
Szara myszka w kącie stała, 

I tak ze sobą wciąż rozmawiała: 
„Chciałabym duża naprawdę być, 
No i szczęśliwie długo żyć.” /2x 

Usłyszał myszkę kotek mały 
I wpadł na pomysł wprost doskonały: 

„Zjedz dużo sera, może urośniesz 
I wszystkie kotki wtedy przerośniesz!” /2x 

Myszka kotka posłuchała 
I wciąż się serem objadała, 
 lecz nie urosła ani ciut ciut,  

tylko ją strasznie rozbolał brzuch. /2x 
„Więc moi mili nie kombinujcie, 
Tylko rozmiary swe akceptujcie. 
Można wysokim lub niskim być, 
No i szczęśliwie, długo żyć!”/ 2x 

„Marzenie” 
Wiem, wiem to na pewno, chciałabym zostać kró-
lewną i mieszkać w pałacu nad rzeką, gdzieś bar-
dzo, bardzo daleko, by uciec od ludzi co krzyczą i 

kłamią, drugiego człowieka wciąż ranią. 
Ja nie chcę dziś płakać o spokój ich błagać, 

ja wolę po prostu wybaczać. 
W tym pięknym pałacu otworzę magiczne pokoje 

i będę w nich gościć was wszystkich, 
każdego obdarzę spokojem. 

Nauczę was kochać drugiego człowieka, 
szanować, wybaczać, miłować, 

bo warto być dobrym, uczciwym i szczodrym, 
zła w ogóle nie akceptować. 

Ja będę tam królem i będę pomagał królewnie. 
Nauczę was wszystkich jak kochać,  
by nigdy już więcej nie szlochać. 

Nie płakać nad losem drugiego człowieka, 
 gdy musi przed złem wciąż uciekać 

Ja będę was bronił, przed światem też chronił 
by łez żaden człowiek nie ronił. 

Więc – jeśli dziś myślisz, by zostać  lepszym czło-
wiekiem, poszukaj pałacu nad rzeką – gdzieś bar-

dzo, bardzo daleko. 
Zamieszkaj w pokoju i ucz się spokoju, 

szacunku, dobroci, miłości. 
Bo świata nie zmienisz, 
gdy zła nie przemienisz, 

nie będziesz uczciwym i dobrym. 
Autorką tekstów i linii melodycznych piosenek 
jest nauczycielka Lilianna Wicher, która dwukrot-
nie brała udział wraz z wychowankami w opol-
skim konkursie „Mini Debiuty”. W pierwszym 
konkursie jej piosenka pt. „Przedszkolaki z naszej 
paki” zdobyła wyróżnienie w kategorii: 
„Najlepsza nowo stworzona piosenka”. 
 

 

          Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola   
w Chrząstowicach 21 marca pożegnały zimę  
i z radością przywitały nową porę roku. Przygoto-
wania do tego wydarzenia rozpoczęły się już             
w poprzedzającym to wydarzenie tygodniu, kiedy 
to starszaki wykonały Marzannę, a maluszki kolo-
rowy gaik. W Pierwszy Dzień Wiosny zabawy 
zaczęliśmy tuż po śniadaniu, tańcząc do piosenek 
opisujących piękno budzącej się przyrody oraz 
słuchając wierszy na temat wiosny. Następnie 
razem z Marzanną poszliśmy do lasku przedszkol-
nego, by pożegnać zimę, po czym rozpoczęliśmy 
poszukiwania ukrytego w naszym ogrodzie gaika. 

Udało się go odnaleźć, a wraz z nim słodką               
niespodziankę. Naszym zabawom sprzyjała               
piękna iście wiosenna pogoda. 

 Drugi semestr w naszym przedszkolu               
obfituje w wydarzenia. Na najbliższe dni zaplano-
wany został konkurs plastyczny pt. „Jestem królo-
wą, jestem królem” w związku z realizowanym 
projektem historycznym „Czy znasz królów                  
i władców Polski?”. Dzieci pod okiem nauczycie-
lek wykonają pracę plastyczną dowolną, wybraną 
przez siebie techniką. Dla wszystkich uczestni-
ków konkursu przewidziane są nagrody  

Aleksandra Pilarska 

Lilianna Wicher, Sylwia Morciniec 
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ŚWIĘTOWALI DZIEŃ KOBIET 

Jolanta Siemska 

  W tym roku obchody Dnia Kobiet w szkole w Dańcu miały niezwykle uroczysty 
charakter. Mężczyźni duzi i mali przygotowali dla wszystkich przedstawicielek 
płci pięknej bardzo miłą niespodziankę. Była nią okolicznościowa akademia,                
w czasie której zaprezentowany został żartobliwy montaż słowno-muzyczny przy-
gotowany przez klasy I-III. Natomiast uczniowie z klas V-VIII zaprezentowali 
wesołe, wpadające w ucho piosenki i  po raz kolejny udowodnili, że „świat bez 
kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. Po występie przyszła pora na życzenia                     
i serdeczności dla wszystkich kobiet i dziewczynek. Radości dziewczyn nie było 

końca. Aż szkoda, że Dzień Kobiet jest raz w roku… 

POWITALI WIOSNĘ 

Agnieszka Wojciechowska, Elisabeth Kampa 

 Uczniowie klas młodszych Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach podtrzy-
mują tradycję palenia Marzanny, jako symbolu 
pożegnania zimy.  Część artystyczną przygotowa-
ła klasa I  i zespół muzyczny. Pierwszaki przedsta-
wiły inscenizację po tytułem „W marcu jak           
w garncu, czyli witaj wiosno!”.  Zespół muzyczny 
zaśpiewał piosenki na powitanie wiosny. Klasa II 
zadbała o Marzannę, a III przygotowała gaik.  Po 
pochodzie Marzanna została spalona na boisku 
szkolnym. Towarzyszyły temu słowa „Marzanno, 
Marzanno Ty zimowa panno, do ognia Cię wrzu-
camy, bo wiosnę witamy!”. Następnie uczniowie 
wyruszyli w poszukiwaniu gaika. I… wiosna              
zagościła na dobre!  

 Z okazji pierwszego dnia wiosny w Publicz-
nej Szkole Podstawowej z punktem przedszkol-
nym w Dańcu lekcje wyglądały nieco inaczej. 
Uczniowie klasy VII przejęli dowodzenie i posta-
nowili uczyć swoich młodszych kolegów. Mogli 
zmierzyć się tym samym z wyzwaniami, jakie sta-
wia zawód nauczyciela. Prowadzone przez siebie 
lekcje przygotowali bardzo starannie, więc z po-
wodzeniem uporali się z zadaniem. Uczniowie 
klas I-VI docenili ich trud i z równie wielkim za-
angażowaniem brali udział w zajęciach. Po czte-
rech pierwszych lekcjach przyszedł czas na inten-
sywne przygotowania do powitania wiosny. Ucz-
niowie przygotowywali Marzanny oraz gaiki, aby 
później, prezentując je podczas pochodu ulicami 
Dańca, "przepędzić" zimę i przywitać kolejną porę 
roku. Ostatnim punktem programu tego dnia było 
wspólne ognisko. Klasa VIII korzystając z okazji 
wraz z pedagogiem szkolnym ruszyła do Opola na 
Drzwi Otwarte do szkól średnich.  
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red. Maria Kwiecińska 

 
 
30 grudnia 2021 r. zmarł Paweł Duda – społecznik, długoletni prezes                  
Ludowego Zespołu Sportowego Chrząstowice, potem 1. FC Chronstau-
Chrząstowice. Kibic i miłośnik piłki nożnej. Inicjator i współogranizator 
wielu lokalnych inicjatyw, w szczególności tych sortowych, jak                   
chrząstowicka strefa kibica, czy budowa i otwarcie boiska sportowego. 
Śp. Pawła pożegnaliśmy 5 stycznia 2022 r. w kościele parafialnym                       
w Chrząstowicach  

POŻEGNANIA 

 

 Przychodzi w życiu taki czas, kiedy wspominamy osoby, któ-
rych nie ma już wśród nas. Śmierć zaskakuje, najczęściej tych, którzy 
pozostali. Nas też zaskoczyła i napełniła uczuciem nostalgii, ciepła i 
wdzięczności. Śp. Elżbieta Śmiechowska była dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Dębskiej Kuźni w latach 1975-1986. Urodziła się 13 
czerwca 1934 roku w Pietrzykowie. Zmarła 8 stycznia 2022 r. w Po-
znaniu. 13 stycznia 2022 r. została pochowana na cmentarzu w Gor-
tatowie w Swarzędzu. Bardzo kochała Dębską Kuźnię. Była pełna 
zatroskania o każde dziecko, które przekroczyło szkolny próg. Dobra, 
cierpliwa, stanowiła parasol ochronny nad dziećmi i ich rodzinami, 

które tego potrzebowały. Zawód nauczyciela traktowała jako misję i służbę ludziom. Zdarzało się, że 
dzieci po lekcjach przychodziły do jej mieszkania podzielić się swoimi zmartwieniami, wiedziały, że 
pani dyrektor zawsze znajdzie dla nich czas. Udzielała się społecznie kształtując nowe pokolenie, nigdy 
niczego nie narzucała. Była ławnikiem w sądzie w Opolu. Odznaczona Orderem Odrodzenia Polski oraz 
Krzyżem Zasługi. Wdzięczne są swojej mamie za życie i wychowanie jej córki – Małgorzata i Marlena, 
była dla nich matką i ojcem w jednej osobie. Kiedy odchodziła ze szkoły zaapelowała do pracownicy 
Anny Fink, aby dbała o szkołę jak o własny dom, Anna czyni to do dziś. Chcemy pożegnać ją słowami 
księdza Jana Twardowskiego „Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak, jakbyś nie chciała swym odej-
ściem smucić. Tak, jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”. 
Spoczywaj w pokoju. 

„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.” 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej 
Koleżanki i długoletniej pracownicy  

Urzędu Gminy Chrząstowice 
 

Śp. Bernadety Długosz 
 

Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Zapamiętamy ją jako pełną 
optymizmu, wiary i nadziei osobę, która wspierała każdego,              
mimo trudności z jakimi co dzień się borykała. Przez wiele lat 
swojej pracy zawodowej związana była z gminną oświatą.            
Pracowita, uczynna i uśmiechnięta – to jedne z wielu przymiotni-
ków, jakimi możemy ją opisać. Na opisanie straty po śp. Berna-
decie słów już brakuje… Śp. Bernadetę pożegnaliśmy 12 marca 
2022 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Chrząstowicach. 

Serdeczne podziękowania wszystkim delegacjom i uczestnikom za udział w pogrzebie  
śp. Hildegardy Mientus 

składa 
 córka Leokadia z rodziną 

https://chrzastowice.pl/download/5563/bernadeta-2.jpeg
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WIOSNA W BEIER PARKU  

Źródło informacji — Powiat Opolski 

 Kalendarzowa i astronomiczna wiosna w pełni. W Beier Parku w Dębskiej Kuźni, 
który znajduje się tuż przy kościele, na ul. Wiejskiej, zagnieździły się ptaki. Zachęcamy 
do spacerów po tym niezwykłym miejscu. Zapraszamy szczególnie miłośników naszej 
rodzimej przyrody. Spacerujcie w ciszy, by nie płoszyć ptaków.  

Maria Kwiecińska 

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,  
PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA 

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom 
zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie 
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku, po złożeniu pisemnego                 
oświadczenia osobie udzielającej porady. 
Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci     
i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich 
– osoby posiadające wiedzę i umiejętności z za-
kresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. 
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
- poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie 
prawnym oraz o przysługujących jej uprawnie-
niach lub o spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym,  
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu            
prawnego,  
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o któ-
rych mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-administracyjnym,  
- nieodpłatną mediację, 
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustano-
wienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podat-
kowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowania              
i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmu-
je działania dostosowane do indywidualnej           
sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmie-

rzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach oraz wsparcia w 
samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu 
działania i pomoc w jego realizacji.  
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
w szczególności porady dla osób zadłużonych          
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne               
poradnictwo obywatelskie obejmuje również             
nieodpłatną mediację. 
Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwo-
ściach skorzystania z polubownych metod rozwią-
zywania sporów, w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z tego wynikających, 
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub 
wniosku o przeprowadzenie mediacji, 
przygotowanie projektu wniosku o przeprowadze-
nie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 
przeprowadzenie mediacji, 
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu 
wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediato-
rem. 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w 
których sąd lub inny organ wydały postanowienie 
o skierowaniu sprawy  do mediacji lub postępowa-
nia mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
Udzielanie pomocy prawnej lub poradnictwa oby-
watelskiego odbywa się według kolejności zgło-
szeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty 
– tel. 77 5415169. Z ważnych powodów dopusz-
cza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. 
Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością rucho-
wą, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście 
oraz osobom doświadczającym trudności w komu-
nikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie także poza punktem (np. w 
miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość.  
Wykaz punktów, gdzie udzielana jest darmowa 
pomoc prawna w powiecie opolskim oraz więcej 
informacji na temat  znajdziecie na 
www.chrzastowice.pl – menu górne „Urząd” – 
zakładka „Nieodpłatna pomoc prawna, porad-
nictwo obywatelskie i mediacja”. 
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 Anna Kurc 

 

 Kominiarz brudzący sadzą „na szczęście”, 
lekarz z wielkim termometrem, pielęgniarka             
wystawiająca fikcyjne recepty, leśniczy, para             
nowożeńców, strażak z syreną, policjant karzący 
mandatami za „nie przyjęcie Berów”, a nawet 
ksiądz – to między innymi oni towarzyszą                  
niedźwiedziowi w jego corocznych odwiedzinach 
mieszkańców gminy Chrząstowice. Zwyczaj ten 
kultywowany jest u nas od lat. Pandemia korona-
wirusa, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich 
dwóch latach, zmusiła organizatorów tego wyda-
rzenia do odwoływania korowodu czy też organi-
zowania go w nieco odmiennej formie. W tym 
roku w czterech sołectwach zorganizowano misio-
wy pochód - w Dębiu, Dębskiej Kuźni, Dańcu                 
i Chrząstowicach. 

 Zgodnie z tradycją, barwny korowód z mi-
siem na czele przechodzi przez nasze wsie co roku 
w okresie karnawału. W rytm melodii przygrywa-
nej przez muzyków towarzyszących przebierań-
com, zatańczyć musi każda pani domu lub gospo-
darz – to wróży pomyślność dla rodziny na cały 
rok. W ramach podziękowań za odwiedziny              

przebierańcy otrzymują drobne datki, bądź też 
poczęstunek. Wodzenie niedźwiedzia kończy za-
bawa z misiem, podczas której zostaje on odstrze-
lony przez leśniczego. Sam niedźwiedź symboli-
zuje bowiem zło, jakie spotyka człowieka, stąd 
też, podczas odwiedzin trzymany jest niejako „na 
smyczy”. Na pocieszenie stary niedźwiedź zosta-
wia małego niedźwiadka, który gwarantuje, że 
tradycja wodzenia niedźwiedzia będzie kultywo-
wana w przyszłym roku. Miś ze swoją świtą od-
wiedzali mieszkańców gminy Chrząstowice od 22 
stycznia do 12 lutego. Organizacją „Berów” po-
szczególnych sołectwach zajmowali się strażacy 
OSP. Zdjęcia mogą Państwo zobaczyć na faceboo-
kowych profilach naszych OSP. 

NIEDŹWIEDZIOWA TRADYCJA WCIĄŻ KULTYWOWANA 

Dębie, 22.01.2022 r. 

Dębska Kuźnia, 5.02.2022 r. 

Daniec, 5.02.2022 r. 

Chrząstowice, 12.02.2022 r. 



 

 

WYDAWCA: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219 613, e-mail; 
ug@chrzastowice.pl, www.chrzastowice.pl               
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Anna Kurc - redaktor naczelna, Brygida Dulęba, Florian Ciecior, Daria Pawlak, Małgorzata 
Jagos, Anna Wojdyła, Barbara Wyrwas, Jacek Trojan, Iwona Buhl, Anna Bartek, Paweł Szymski, Anna Wołowska, Barbara 
Szczęsny, Maria Kwiecińska, pracownicy placówek oświatowych 
REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Kurc 
ZDJĘCIA: Andrzej Nowak, Grażyna Fila — okładka, Anna Kurc, autorzy tekstów, archiwum 
DRUK: Wydawnictwo Alia-Media, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, tel. 609547182. Nakład 1600 sztuk. 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

 Kroszonki, pisanki, oklejanki, jajka        
zdobione różnymi materiałami są efektem                
kolejnego Gminnego Konkursu Kroszonkarskie-
go. Po zeszłorocznej, zdalnej edycji konkursu,             
w tym roku uczestnicy spotkali się w klubie 
wiejskim w Dańcu, by wykonać najpiękniejsze 
gminne kroszonki. Konkurs jest kultywowaniem 
pięknej polskiej tradycji zdobienia jaj z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy. Wydarzenie odbyło się                  
6 kwietnia 2022 r., a jego głównym organizato-
rem była Gminna Biblioteka Publiczna               
w Chrząstowicach.  
Uczestnicy - uczniowie ze wszystkich szkół, od 
klasy I do VIII włącznie, wykonywali pracę                 
w jednej z dwóch kategorii - „Praca tradycyjna – 
kroszonka” oraz „Praca innowacyjna – różne 
metody zdobienia”.  
Po wnikliwej ocenie prac jury konkursu,                       
w składzie: Maria Kwiecińska, Edyta Cichoń, 
Kornelia Piechota i Justyna Wieszołek przyznało 
następujące nagrody: 
„Praca tradycyjna – kroszonka klas I-III” 
I miejsce  Mateusz Skolik 
II miejsce Martyna Staś 
III miejsce Dawid Piontek 
 „Praca innowacyjna – różne metody zdobie-
nia klas I-III” 
I miejsce  Marek Klimek 

II miejsce  Leon Świtniewski 
III miejsce Mateusz Kulas 
Wyróżnienie Jagoda Sawlik 
 „Praca tradycyjna – kroszonka klas IV-VI” 
I miejsce Magdalena Cebula 
II miejsce Izabella Wojczyk 
III miejsce Agata Woszko 
Wyróżnienie Damian Cichoń 
„Praca innowacyjna – różne metody zdobie-
nia klas IV-VI” 
I miejsce Michał Lysik 
II miejsce Jakub Chrząstek 
III miejsce Kinga Wojtaszek 
Wyróżnienie Marta Węgiel, Eliza Schenk 
„Praca tradycyjna – kroszonka klas VII-VIII” 
I miejsce Fabian Wierszak 
II miejsce Tomasz Stępień 
III miejsce Ewa Ciolek 
Wyróżnienie Martyna Mróz 
„Praca innowacyjna – różne metody zdobie-
nia klas VII-VIII” 
I miejsce  Wioletta Matysek 
II miejsce Damian Czech 
III miejsce Paulina Cichoń 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy                  
i upominki. Serdecznie gratulujemy! Życzymy 
wielu sukcesów oraz rozwoju kroszonkarskiego 
talentu.  

KULTYWUJEMY KROSZONKARSKIE TRADYCJE 

Anna Kurc 

mailto:ug@chrzastowice.pl

