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IZBA IM. KONRADA MIENTUSA OTWARTA PO REMONCIE 

 Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa  
w Dańcu w nowej odsłonie. 20 października 2021 r. 
odbyło się oficjalne otwarcie tego miejsca z udziałem 
zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum Śląska 
Opolskiego, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli i inni 
miłośnicy lokalnej historii. Symboliczną wstęgę prze-
cięli: Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, opie-
kun Izby Anna Bannert oraz wnuk założyciela tego 

miejsca Sebastian 
Suchanek. Wydarze-
nie przygotowali            
pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
przy współpracy             
z Urzędem Gminy             
i mieszkańcami            
Dańca, a o jego opra-
wę muzyczną zadbał 

duet kuzynek z Dębskiej Kuźni – p. Anna i p. Maria.  
 Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa 
mieści się w budynku klubu wiejskiego w Dańcu przy 
ul. Dąbrowickiej 4. Zajmuje część poddasza. Izba            
została założona w 1978 roku przez pasjonata lokalnej 
historii, Konrada Mientusa. Składa się na nią ponad 600 
pamiątek po naszych przodkach: różnego rodzaju            
narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego  
(np. maselniczka, szufla do zboża), chomąta krowie              
i końskie, stary sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury            
strażackie, stroje naszych babć, instrumenty muzyczne 
danieckiej kapeli Filów, stara porcelana, zegary i ekspo-
naty sakralne, księgozbiór o tematyce śląskiej, kronika 
Dańca, monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dań-
cu oraz historię kapeli Filów. W Izbie nie brakowało 
elementów egzotycznych - pamiątek z misji w Peru 
pochodzącego z Dańca ks. Gintera Rychlikowskiego 
oraz z suwenirów z Ziemi Świętej dostarczonych przez 
brata Norberta Kleinerta z Antoniowa. Osobny kącik 
eksponował sztukę odlewniczą: ogrodzenia nagrobne 
oraz epitafia hutników ozimeckich z XIX wieku.  
 Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa 
jest jedną z atrakcji naszej gminy. Do dziś, o czym  
wiemy na podstawie ksiąg pamiątkowych, odwiedziło 
ją ponad 30 tys. gości z kraju i różnych zakątków            
świata. Konrad Mientus nazywał to miejsce swoim 
"sanktuarium". Założyciel Izby zmarł 7 marca 2012 r. 
Po śmierci Mientusa miejscem tym opiekowali się              
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej                           
w Chrząstowicach.  
 Od 2019 r. budynek klubu wiejskiego w Dańcu, 
w którym znajduje się Izba, przechodzi sukcesywne 

remonty. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane są            
z funduszu sołeckiego wsi Daniec oraz budżetu gminy. 
Najpierw wymieniony został dach, później zaczął się 
remont poddasza, w tym pomieszczeń, w których znaj-
dowała się ekspozycja pamiątek zgromadzonych przez 
Konrada Mientusa. Wymieniono drzwi, otynkowano 
ściany, zrobiono schody z balustradą, posadzki, założo-
no klimatyzację. Poddasze zyskało nowy wygląd.             
Zakupiono regały, przygotowano nową ekspozycję.            
W planach jest przeprowadzanie tu warsztatów oraz 
zajęć związanych z tradycjami naszego regionu.  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w powstanie tego niezwykłego miejsca i zaprasza-
my do zwiedzania. Jest ono możliwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z opiekunem Izby pod numerem 
telefonu 692 368 769 lub 77/4219-208. 

 Film oraz zdjęcia z uroczystości otwarcia Izby 
oraz jej remontu znajdziecie na www.chrzastowice.pl 

Anna Kurc 
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Jacek Trojan 

AKCJA ZIMA 

Anna Wojdyła 

24 grudnia 2021 r. (piątek, Wigilia) oraz 7 stycznia 2022 r. (piątek, po święcie tzw. Trzech Króli) Urząd            
Gminy Chrząstowice będzie nieczynny. Dni te są dniami wolnymi za 25.12.2021 r . (pierwszy dzień Świąt                
Bożego Narodzenia) oraz 1.01.2022 r. (Nowy Rok), które przypadają w sobotę.  
Za utrudnienia przepraszamy! 

URZĄD GMINY NIECZYNNY W DNIACH 24.12.2021 I 7.01.2022   

           Informuję, że 
w przypadku stwier-
dzenia w którymkol-
wiek sołectwie na 
drogach gminnych 
zaśnieżenia uniemoż-
liwiającego przejazd 
samochodom osobo-
wym należy sprawę 

zgłosić sołtysowi (kontakty dostępne są na 
www.chrzastowice), a w godzinach pracy Urzędu pod 
numerami telefonów: 77 421-96-13 lub 77 411-04-08. 
W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach po-
wiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu 
Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421-96-84 lub 
605-424-010 (w godzinach od 7.00 do 15.00), a poza 
tymi godzinami do dyżurnego akcji zimowej, pod nr 
telefonu 694-907-485 lub 604-428-460, w dni wolne 
można dzwonić całodobowo. Utrzymaniem zimowym 

dróg krajowych na terenie gminy (tj. Ozimska w Lędzi-
nach i Dębskiej Kuźni oraz Opolska czyli tzw. 
„obwodnica” w Chrząstowicach i nr 94 w Falmirowi-
cach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon inter-
wencyjny 77 474-67-69, 602156703 lub 608072438. 
Wszystkich właścicieli samochodów prosi się o ich 
usunięcie z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one 
odśnieżania pracującym pługom. Przypominamy 
mieszkańcom gminy, że ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.           
nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości, natomiast 
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi 
utrzymanie zjazdów to znaczy, że  usuwanie śniegu              
z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy. 
 

ZADZWOŃ, ZANIM PRZYJDZIESZ DO URZĘDU 

Zachęcamy, aby przed wizytą w Urzędzie Gminy Chrząstowice skontaktować się z pracownikiem referatu,              
w którym chcą Państwo załatwić sprawę – mailowo lub telefonicznie: 774219613. Szczegółowy wykaz telefonów            
i adresów e-mail znajdą Państwo na www.chrzastowice.pl, menu górne „Urząd” – Referaty i stanowiska. Kontakt 
przed osobistą wizytą w urzędzie znacząco usprawnia obsługę i wpływa na bezpieczeństwo klientów i pracowników. 
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki w budynku urzędu i dezynfekcji rąk.  

SKORZYSTAJ Z DOMOFONU, ABY PRZEJECHAĆ 
Na przejeździe kolejowo-drogowym w Chrząstowicach, skrzyżowanie drogi gminnej nr 1024250 (ul. Ogrodowa) są 
na stałe zamknięte rogatki. Aby przejechać ten przejazd należy skorzystać z zamieszczonego tam domofonu.  

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie na projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy 
Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła” w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Chrząstowice 
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych: 
- poprawę sprawności indywidualnych źródeł ciepła mieszkańców Gminy Chrząstowice poprzez wymianę na            
bardziej ekologiczne 
- likwidacji indywidualnych nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Chrząstowice poprzez przyłączenie 
do sieci gazowej 
- zwiększeniu udziału wykorzystania odnawialnych źródeł  energii. 
Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wielu długoterminowych korzyści o charakterze społecznym,                          
środowiskowym i gospodarczym, wśród których wymienia się poprawę jakości powietrza oraz poprawę stanu            
zdrowia mieszkańców. 
Wartość projektu: 1 033 895,53 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 351 524,48 zł 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE  
GMINY CHRZĄSTOWICE POPRZEZ WYMIANĘ I LIKWIDACJĘ  

INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

http://www.chrzastowice.pl
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24 listopada 2021 r. Rada Gminy Chrząstowice podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwałę nr XXXI.246.2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami                

komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. 
Wysokość stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów              

komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, ogródki działkowe, cmentarze),          
a powstają odpady komunalne przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych od 1 stycznia              
2022 r. przedstawia poniższa tabela: 

Stawki określone powyżej są stawkami miesięcznymi z zastrzeżeniem, że w miesiącu, w którym pojemnik              
opróżniany jest częściej niż raz, opłata jest należna za każde opróżnienie pojemnika, zaś w miesiącu w którym              
pojemnik opróżniany jest rzadziej niż raz, opłata jest należna w takim stosunku, w jakim ilość opróżnień    
pojemnika pozostaje do ilości miesięcy w roku. 
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest następująca: 
- odpady zmieszane po segregacji zgromadzone w pojemniku czarnym- co dwa tygodnie; 
- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemniku z żółtą klapą – co cztery 
tygodnie; 
- szkło zgromadzone w pojemniku z zieloną klapą, będzie  odbierane w cyklu dwunastotygodniowym 
- papier zgromadzony w pojemniku niebieskim  o pojemności 120 l – co dwanaście tygodni; 
- bioodpady zgromadzone w pojemniku brązowym – co dwa tygodnie. 

2. Uchwałę nr  XXXI.247.2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami               
komunalnymi  dla właściciela nieruchomości, na  której znajduje się domek letniskowy, lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości 
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2022 r. będzie 
wynosić 190,00 zł  za rok,  jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. 
 Jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób                 
selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 380,00 
zł za rok. 
 Ryczałtowa stawka opłaty dotyczy domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obowiązek jej ponoszenia powstaje za rok, bez                
względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.  

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie                         
i sposobie płatności. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,                
a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości mieszanych oraz nieruchomości na której znajduje się 
domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są zobowiązani 
do złożenia nowej deklaracji.  

Pojemnik na segregowane odpady Wysokość stawki opłaty  
za pojemnik o określonej pojemności 

(zł/poj.) 

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  80 l 16,00 

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  120  l 23,00 

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  240 l 48,00 

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  1100 l 134,00 

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  2500 l 305,00 

Pojemnik 240 l z żółtą klapą 30,00 

Pojemnik 360 l z żółtą klapą 50,00 

Pojemnik 660 l z żółtą klapą  75,00 

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą 90,00 

Pojemnik 120 l z zieloną klapą 24,00 

Pojemnik 240 l z zieloną klapą 49,00 

Pojemnik 360 l z zieloną klapą 67,00 

Pojemnik 660 l z zieloną klapą 79,00 

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą 99,00 

Pojemnik 120 l brązowy na odpady ulegające biodegradacji 24,00 

Pojemnik 120 l niebieski na papier 24,00 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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PRAWIDŁOWA SEGREGACJI ŚMIECI TO OBOWIĄZEK 

Do złożenia  nowej  deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      
zobowiązani są   właściciele nieruchomości wobec  
których została wydana decyzja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi              
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wzywają-
cego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.   

3. Uchwałę nr XXXI.248.2021 zmieniającą  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położo-
nych na obszarze gminy Chrząstowice.   

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie              
dostępny od 1 stycznia 2022 r.  na stronie internetowej  
www.chrzastowice.pl w zakładce „Środowisko                  
i rolnictwo”.   

Szanowni Mieszkańcy, w związku z liczny-
mi  powiadomieniami Firmy Remondis  Sp. z o.o.    
Opole o braku selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych na terenie niektórych nieruchomości gminy, 
przypominam o obowiązku właścicieli polegającym na 
zbieraniu odpadów komunalnych w sposób          
selektywny.   

Odpady przekazywane do odbioru firmie 
świadczącej wywóz i ich zagospodarowanie bywają 
wymieszane i umieszczane w pojemnikach na odpady 
segregowane niezgodnie z zasadami segregacji, wobec 
czego nie mogą zostać przekazane do recyklingu.             
Zdarzają się przypadki umieszczania odpadów               
budowlanych, odpadów kuchennych, przeterminowa-
nych leków w pojemniku z żółtą klapą;  zużytych     
pampersów, popiołu w pojemniku na odpady bio;               
odpadów bio w pojemniku na papier itd.     

Jeżeli nie będzie spełniony warunek            
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wójt, 
na podstawie powiadomienia, będzie miał obowiązek 
wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysoko-
ści opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie 
dopełniono obowiązku selektywnego zbierania                    
odpadów komunalnych. 

 Przypominam, że obowiązek selektywnego    
zbierania odpadów wynika z  art. 5 ust 1  pkt  3  ustawy 
z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości            
i porządku w gminach. O prawidłowej segregacji śmie-
ci pisaliśmy niejednokrotnie na łamach „Informatora 
Gminy Chrząstowice”. W poprzednim numerze za-
mieszczona była szczegółowa informacja na ten temat. 
Ulotkę dotyczącą segregacji śmieci można pobrać na 
stronie internetowej www.chrzastowice.pl – menu gór-
ne „Środowisko i rolnictwo” – zakładka: ODPADY              
KOMUNALNE – „Jak segregować śmieci?” oraz                 
w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pokój nr 4). 
 

Barbara Wyrwas 

Barbara Wyrwas 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.pl
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 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika                         
i odprowadzany jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na podstawie deklaracji PIT.     
Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda 
złotówka przekazywana w ramach tego podatku wpływa więc na poprawę jakości życia   w naszej gminie – remonty 
dróg, szkoły, przedszkola, place zabaw i wszelkie inwestycje, z których wszyscy korzystamy. Stąd też apel do osób 
mieszkających i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie. 
 Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnóstwa 
czasu. Wystarczy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz ZAP-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć po zmianie danych osobowych np. 
miejsca zamieszkania w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej. Można 
dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub załączyć do rocznego zeznania podatkowego (PIT). 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

Regina Buhl 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

 

STAWKI PODATKU W 2022  
 Rada Gminy Chrząstowice na sesji 13 października 2021 r. zatwierdziła wysokość stawek podatku od     

nieruchomości: 
1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni - 0,92 zł (stawka dotychczasowa – 0,89 zł), 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników          
sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,10 zł (stawka dotychczasowa – 4,92 zł), 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez             
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,39 zł (stawka dotychczasowa – 0,38 zł), 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.           
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z póź. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę            
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego pla-
nu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,12 zł (stawka dotychczasowa – 1,08 zł); 
2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej -   0,81 zł (stawka dotychczasowa – 0,78 zł), 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,08 zł (stawka dotychczasowa – 
20,35 zł), 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od  
1 m2 powierzchni użytkowej – 8,90 zł (stawka dotychczasowa  – 8,59 zł),  
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,22 zł (stawka dotychczasowa –   
5,04 zł), 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez               
organizacje pożytku publicznego, tj.: 
- rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,63 zł (stawka dotychczasowa – 8,33 zł), 
- pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,44 zł (stawka dotychczasowa – 5,25 zł), 
3) wartości budowli określonej na podstawie ar t. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka   
     dotychczasowa – 2 %). 
Podatniku! Jeżeli zmieniłeś adres, dokonałeś rozbudowy budynków, zakupiłeś nieruchomości lub użytki             
rolne, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić ten fakt w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Chrząstowice 
(parter, pok. nr 2), tel. 774110405. 

 Uchwałą nr XXX.239.2021 z 13 października 2021 r. Rada Gminy Chrząstowice ustaliła roczne stawki            
podatku od środków transportowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Uchwalono podwyżki 
średnio w wysokości 3,6 %. Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowi-
tej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą            
o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. 
 Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą                
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Anna Talaga 
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Barbara Wyrwas 

Jacek Trojan 

Jacek Trojan 

 ODPADY KOMUNALNE— 
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Informujemy, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             
w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na              
zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice w roku 2021”, zgodnie              
z umową dotacji nr 512/2021/G-09/OZ-ZOA/D z dnia 2 listopada 2021 r. 
Całkowita wartość zadania wyniosła  8 743,68 zł w tym:  

1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie-
go Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 4417,20 zł. 

2. Udział własny mieszkańców wyniósł 4326,48 zł. 

NIE ZAPOMNIJ ZŁOŻYĆ DEKLARACJI PODATKOWEJ NA ROK 2022 

 W związku ze zbliżającym się nowym rokiem 2022 przypominamy osobom prawnym i jednostkom                  
organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, o złożeniu deklaracji na podatek od                
nieruchomości (DN-1), deklaracji na podatek rolny (DR-1) oraz deklaracji na podatek leśny (DL-1) od osób 
prawnych. Termin  - do 31 stycznia 2022 r.  
Osoby posiadające środki transportowe podlegające opodatkowaniu mają obowiązek złożenia deklaracji          
podatkowej DT-1 do 15 lutego każdego roku.  
Druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice, na stronie www.podatki.gov.pl. 
Można je także otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Chrząstowice.  

Od 23 września 2021 r. obowiązuje przepis 
wprowadzający możliwość złożenia oświadczenia        
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów  
komunalnych zorganizowanego przez gminę                
właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przepis 
ten nie ma zastosowania do tzw. nieruchomości            
mieszanych.  

Zgodnie z nowym art. 6c ust. 3b ustawy               
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                
właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują 
mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiera-
nie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od 
dnia powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi 
pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu     

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego 
przez gminę.  

W oświadczeniu właściciel nieruchomości 
wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz 
dołącza do oświadczenia kopię tej umowy (jest to             
załącznik obowiązkowy, w przypadku jego braku, 
oświadczenie jest nieważne).  

Oświadczenia są skuteczne od dnia,                  
w którym zaczęła obowiązywać następna  umowa                
w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być 
odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.  
Obecna umowa  obowiązuje do 30 czerwca 2023 r.  

Regina Buhl 

 Gmina Chrząstowice zakupiła czujnik              
monitoringu jakości powietrza wraz z publicznym          
udostępnianiem informacji. Przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane z budżetu gminy. Czujnik został             
zainstalowany na budynku klubu samorządowego             
w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 1 i zapewnia 
pomiar stężenia szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10,           
a także temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia 
atmosferycznego. 
 Wyniki pomiarów mają charakter wyłącznie 
edukacyjny i informacyjny, a uzyskane dane nie będą 
podstawą do wprowadzania stanów alarmowych            
dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gminie. 
 Mieszkańcy mogą sprawdzać mapy z aktualny-
mi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednic-
twem strony internetowej www.syngeos.pl. Wystarczy 
wejść na stronę www.syngeos.pl - Baner: Sprawdź 
czym oddychasz. Zobacz mapę jakości powietrza                 

i wybrać na mapie interesującą nas lokalizację np. 
Chrząstowice. 
 Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji 
Syngeos – Nasze Powietrze na telefony komórkowe 
z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja             
poinformuje o bieżącym stanie powietrza w okolicy. 
Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz 
na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są 
bardzo szczegółowe i aktualne. Aplikacja łączy się   
automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie 
uruchomionej w telefonie lokalizacji, pozwalając            
również na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowo-
ści w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub 
GIOŚ. W miarę możliwości system monitoringu jako-
ści powietrza na terenie gminy Chrząstowice będzie 
rozbudowywany o dodatkowe czujniki. 

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA  
NA USUWANIE AZBESTU 

http://www.podatki.gov.pl
http://www.syngeos.pl
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
http://https:/play.google.com/store/apps/details?id=pl.syngeos.syngeos
https://apps.apple.com/pl/app/syngeos-nasze-powietrze/id1309484554
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Grażyna Fila 

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie  
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 
pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021 na realiza-
cję wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. 

Dofinansowanie otrzymały 2 szkoły podstawowe 
z terenu gminy Chrząstowice tj. Publiczna Szkoła          
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem              
przedszkolnym w Dańcu.  

Kwota przyznanych przez Ministra środków            
wynosi ogółem 37.577,00 zł. 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu           
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzie-
ży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej 
środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 
i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.  

Podczas wycieczek w 2021 r., uczniowie szkół 
zwiedzili następujące punkty edukacyjne wskazane do 
wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki: 

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej          
z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu:  

(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 
4.528,00 zł) 

- Radiostacja Gliwice – Muzeum w Gliwicach, 
- Podziemia zabytkowej kopalni rud                    

srebrnonośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”,           
Tarnowskie Góry. 
Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej          
z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu: 
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 
15.000,00 zł) 
- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa,  
- Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,  
- Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 
Warszawa,  
- Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezyden-

cja Królów Rzeczypospolitej, Warszawa,  
- Muzeum Narodowe w Warszawie,  
- Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa. 
Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej                 
z punktem przedszkolnym w Dańcu: 
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 
3.049,00 zł) 
- Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, 
- Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 
Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej                  
z punktem przedszkolnym w Dańcu: 
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 
15.000,00 zł) 
- Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory 
Sztuki, Kraków,  
- Muzeum Narodowe w Krakowie, 
- Kraków - historyczny zespół miasta,  
- Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem,  
- Sanktuarium w Łagiewnikach, Kraków 
- Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice. 

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków                
Ministra, gmina Chrząstowice musiała zapewnić wkład 
własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego 
kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat 
rodziców. 

O przyznaniu środków dla szkół decydowała            
kolejność zgłoszeń. Gratulujemy zatem dyrektorom 
szkół czujności i cieszymy się, że wszystkie wycieczki, 
o które wnioskowaliśmy w 2021 r., uzyskały dofinan-
sowane.  

Pozostałe 2 szkoły podstawowe z terenu gminy 
Chrząstowice tj. Publiczna Szkoła Podstawowa                   
w Chrząstowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Dębskiej Kuźni zapowiedziały już chęć złożenia 
wniosków w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 
w naborze w 2022 r. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE „POZNAJ POLSKĘ” 

GMINA CHRZĄSTOWICE W PROGRAMIE  
„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

 Laboratoria Przyszłości to inicjatywa         
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. 
 Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie                 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjają-
cy odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich 
szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz                 
matematyka). 
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Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego,           
prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu 
tożsamości to bardzo poważny problem, mogący 
doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia 
sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych 
danych do celów przestępczych. 
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY                 
NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilka-
naście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu            
z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). 
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy 
wykonać: 
Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY              
ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowol-
nym banku przyjmującym zastrzeżenia także od 
osób niebędących jego klientami (lista banków           
dostępna jest tutaj: https://
DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-
zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/). 
Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym ban-
ku, a dane zostaną automatycznie przekazane do 
wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. 
Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale 
bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia 
również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 
828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej                
weryfikacji tożsamości). 
Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl 
(tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała 
tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem 
danych z utraconego dokumentu). 
Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono 
w wyniku przestępstwa. 

Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu infor -
macje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl. 

 Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone 
przez Gminę Chrząstowice znalazły się wśród bene-
ficjentów programu. Placówki otrzymały wsparcie 
finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli 
uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w 
ten sposób praktyczne umiejętności. 
 Cztery szkoły naszej gminy otrzymały łącznie 

210.000,00 zł, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach - 
60.000,00 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni - 
60.000,00 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przed-
szkolnym w Dębiu - 60.000,00 zł, 
Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkol-
nym w Dańcu - 30.000,00 zł. 
Środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia 
podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia 
programu. 
Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego           
należą: 

 drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, 
slicerami etc.); 

 mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, 
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; 

 sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich      
osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); 
stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 
Takie wyposażenie z pewnością unowocześni                     
i uatrakcyjni lekcje oraz dodatkowe zajęcia w szkole. 
 

CO ROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW? 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej                
w Suchym Borze 

W listopadzie została zakończona realizacja inwestycji 
związanej z przebudową drogi gminnej ul. Wrzosowej 
w Suchym Borze na odcinku 245 m. Roboty polegały 
m.in. na budowie kanału technologicznego, wykonaniu 
konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzch-
ni drogi z asfaltu na szerokość 5 m oraz budowie ciągu 
pieszo-rowerowego, a także wykonaniu zjazdów do 
posesji i progu zwalniającego. Zadanie o wartości         
ponad 320 tys. zł zostało dofinansowane w wysokości 
50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej budynku Publicznego Przedszkola, Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz zaplecza sportowego                 
w Chrząstowicach 

Również w listopadzie odebrane zostały roboty budow-
lane dot. ocieplenia oraz wymiany części stolarki 
okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Przedszko-
la, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaplecza sporto-
wego w Chrząstowicach. Zakres wykonanych robót 
obejmował ponadto montaż parapetów, instalacji                 
odgromowej, wykonanie napisów z płyt kompozytowo-
aluminiowych na elewacji. Koszt inwestycji to ponad 
310 tys. zł i w całości został sfinansowany z budżetu 
gminy Chrząstowice. 

Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Niwkach 
W grudniu zostało zakończone zadanie związane              
z budową 2 latarni ulicznych z oświetleniem LED przy 
ul. Działkowej w Niwkach. Zadanie o wartości 
25.830,00 zł zostało sfinansowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego sołectwa Niwki w kwocie 19.612,68 zł. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości              
Dębie 
Na ukończeniu są roboty związane z budową sieci            
kanalizacyjnej w miejscowości Dębie. W ramach zada-
nia zostało wybudowane ok. 6 km sieci kanalizacyjnej 
oraz 149 przyłączy do posesji prywatnych. Koszt             
inwestycji to ponad 2,4 mln zł, z czego ponad 1,9 mln 
zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.  
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom 
Dziennego Pobytu w Chrząstowicach 
W grudniu została podpisana umowa na realizację           
robót budowlanych związanych z przebudową budynku 
mieszkalnego w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 3 
na Dom Dziennego Pobytu. Wykonawca robót                
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ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH  

 Anna Bartek, Gminny Koordynator Ochrony Powietrza 

DBAJMY O DOBRĄ JAKOŚĆ POWIETRZA 

W związku z realizacją przez Gminę Chrząstowice projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością 
powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl               
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w pierwszej połowie 2022 roku będą organizowane spotkania    
z mieszkańcami gminy. Spotkania będą miały na celu podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ich            
wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla zdrowia i życia, a także możliwości skorzystania           
z dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne lub na działania termomodernizacyjne. 

Harmonogram planowanych spotkań:  

 01.03.2022 (WTOREK) 17:30 Klub samorządowy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 1 

 09.03.2022 (ŚRODA) 17:30 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach ul. Wiejska 1 

 15.03.2022 (WTOREK) 17:30 Świetlica wiejska w Dębskiej Kuźni ul. Kolonia 12 

 23.03.2022 (ŚRODA) 17:30 Klub wiejski w Dańcu ul. Dąbrowicka 4 

 29.03.2022 (WTOREK) 17:30 Klub wiejski w Dąbrowicach ul. Wiejska 11 

 06.04.2022 (ŚRODA) 17:30 Klub wiejski w Falmirowicach  ul. Wiejska 37 

 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 
Już dziś serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach. O ewentualnych zmianach będziemy informować na 

www.chrzastowice.pl oraz profilu gminy na facebooku.  
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 

wyłoniony został w ramach przetargu, a jest nim          
konsorcjum firm: OPOL-SKA sp. z o.o. Spółka koman-

dytowa i OPOL-SKA sp. z o.o. z Opola. Utworzenie              
w Gminie Chrząstowice pierwszego Domu Dziennego 
Pobytu wynika z potrzeby powstania w/w placówki             
w gminie, wynikającej z trendu demograficznego.            
Powstanie Domu Dziennego Pobytu stworzy                    
możliwość zapewnienia kompleksowej opieki nad        
osobami starszymi oraz wsparcia aktywizacji społecz-
nej osób starszych i niepełnosprawnych. Planowany             
w budżecie gminy na 2022 r. koszt inwestycji to 950 
tys. zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie robót 
planuje się na czwarty kwartał 2022 r. 

Małgorzata Jagos 

Projekt: "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" RPOP.08.01.00-16-0044/20-01 
Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r - 30.04.2023 r. 
Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł 
Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł 
Projekt "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" realizowany jest w partnerstwie z Gminą 
Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnym "Siedlisko" ze Staniszczy Wielkich. 
Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice - 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie 
osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób. W ramach niniejszego projektu zostaną 
zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz 
wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne. 

http://www.chrzastowice.pl
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STRAŻACY OSP ZJECHALI DO DĘBSKIEJ KUŹNI 

 

  

Anna Kurc 

 Dwunasty Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej          
w Chrząstowicach odbył się 27 listopada 2021 r. Wydarzenie miało miejsce w Świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej 
Kuźni. Poprzedziły je zebrania sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych jednostkach OSP. W zjeździe uczestni-
czyło 12 delegatów z sześciu jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice, przedstawiciele władz 
krajowych Związku, Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice. Zjazd  
zaakceptował działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w latach 2016-2021 
oraz udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrał dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP i trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zatwierdził 
także nowy skład Zarządu, który tworzą przedstawiciele wszystkich OSP z terenu gminy Chrząstowice. Na stanowi-
sko prezesa ponownie wybrany został Florian Ciecior.  
Na terenie gminy Chrząstowice działa sześć jednostek OSP, trzy z nich (OSP Suchy Bór, OSP Dębie, OSP                 
Chrząstowice) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).  
Najważniejsze dane liczbowe: 
OSP Chrząstowice - 36 członków, dwa samochody (Star, Renault), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 95 
interwencjach (tj. pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe) 
OSP Daniec – 25 członków, dwa samochody (Iveco oraz Jelcz), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 86 
interwencjach; 
OSP Dębska Kuźnia – 36 członków, dwa samochody (Star i Ford Transit), w latach 2016 -2020 jednostka brała 
udział w 82 interwencjach; 
OSP Dębie – 45 członków, dwa samochody bojowe (Mercedes i Tatra), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział 
w 66 interwencjach; 
OSP Falmirowice – 42 członków, jeden samochód bojowy (Mercedes), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział 
w 32 interwencjach; 
OSP Suchy Bór – 53 członków, dwa samochody (Iveco oraz MAN), samochód lekki (Fiat Ducato) oraz quad – jako 
grupa poszukiwawcza, w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 187 interwencjach. 
Interwencje na terenie gminy Chrząstowice w latach 2016-2020: 

 Jednostki OSP na terenie gminy Chrząstowice to prężnie działające organizacje. Zdobywają środki na prowa-
dzoną działalność z budżetu gminy a także korzystają z innych programów pomocowych, pozyskują sponsorów oraz           
organizują zbiórki. Strażacy nie tylko gaszą pożary i dbają o nasze bezpieczeństwo, są też niezwykle zaangażowani               
w życie społeczne i kulturalne naszych miejscowości, organizują gminne zawody sportowo pożarnicze, biorą czynny 
udział w pracach rad sołeckich i innych organizacji, są radnymi, zabezpieczają imprezy sportowe i inne, nieustannie 
ćwiczą i doskonalą swoją sprawność i umiejętności poprzez udział w przeróżnych specjalistycznych spotkaniach              
i szkoleniach. W czasie pandemii wspomagali osoby starsze i niepełnosprawne w transporcie do punktów szczepień, 
brali udział w kampanii informacyjnej oraz wspierali personel medyczny pełniąc dyżury w punkcie szczepień               
w Chrząstowicach. Za całą dotychczasową działalność Druhnom i Druhom z jednostek OSP z terenu gminy Chrzą-
stowice serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam samych sukcesów, sił i wytrwałości i kolejnych lat owocnej współ-
pracy. 

Rok Pożary Miejscowe  
zagrożenia 

Alarmy fałszywe Razem 

2016 20 26 3 49 

2017 20 27 4 51 

2018 40 40 8 88 

2019 40 61 10 111 

2020 40 68 7 115 

Suma 160 222 32 414 



 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

październik-listopad-grudzień 
- 13 - 

 Ostatnim punktem bogatego programu aktywno-
ści i wydarzeń w 2021 roku organizowanych przez  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór był 
Rajd Przygodowy Wyzwanie – impreza rekreacyjna, 
przeznaczoną dla wszystkich niezależnie od sprawności 
fizycznej, w tym również dla rodzin i osób starszych. 
Stowarzyszenie organizowało zawody już po raz drugi, 
przy czym w tym roku partnerem strategicznym było 
Opolskie Centrum Wolontariatu Iskra. Event miał miej-
sce 9 października br., a uczestnicy rywalizowali w 
dwóch konkurencjach – na rowerze i pieszo. Zawody 
zostały zorganizowane w oparciu o zasadę „scorelauf” 
co  oznaczało, że uczestnicy sami ustalali długość trasy           
w zależności od swoich możliwości fizycznych oraz          
z uwzględnieniem wyznaczonego przez organizatora 
limitu czasowego. Rywalizacja polegała na zdobywa-
niu punktów za znalezienie konkretnych miejsc ozna-
czonych na mapie oraz wykonywaniu dodatkowych 
zadań. W tym roku uczestnicy, aby zdobyć dodatkowe 
punkty, musieli np. przeprawić się po linie nad rzeką, 
przepłynąć dystans po jeziorze kajakiem, rozpoznać 
„wytropione” z ambony myśliwskiej zwierzęta, ocenić 
szerokość rzeki bez żadnych dodatkowych przyrządów, 
trafić do tarczy strzelając z łuku lub procy tradycyjnej 
czy też rzucić jak najdalej oszczepem. Był też obowiąz-
kowy dla wszystkich odcinek pieszy, w ramach którego 
można było, pod okiem instruktora, spróbować swoich 
sił pokonując określony dystans techniką Nordic        
Walking. Uczestnicy pokonywali trasę w 2-6 osobo-
wych zespołach, na szczególne uznanie zasłużyły dru-
żyny rodzin z małymi dziećmi. W imprezie wzięło 
udział ok. 150 osób z całej Polski. Zawody wygrał ze-
spół, który zdobył najwięcej punktów w wyznaczonym 
limicie czasu. W ramach Rajdu wartością dodaną było 

poznawanie historii i przyrody 
gminy Chrząstowice - miejsca 
na mapie zlokalizowane były           
w miejscach ciekawych z punk-
tu widzenia ww. aspektów.  
 Impreza, jak większość 
innych aktywności organizowa-
nych przez Stowarzyszenie,           
nie odbyła by się bez pomocy 
naszych wspaniałych wolonta-
riuszy. W tym roku pomagali 
nam m.in. uczniowie z opolskiej 
podstawówki oraz nasi miesz-
kańcy: Joanna Kasprzak-
Dżyberti, Tomasz i Michał  
Bazan, Michał Skomra, Jakub 
Niezgoda, Paweł i Michał Piłat, 
Joanna Niedoba, Agnieszka 

Bebech, Marysia Rusinek, a także najmłodsi                          
a jednocześnie najwytrwalsi: Ola i Szymon Rerich. 
Warto podkreślić, że bez nich i bez innych osób, które 
angażowały się w nasze przedsięwzięcia w tym roku 
nie byłaby w ogóle możliwa ich realizacja. Trochę  
tylko przykro, że za każdym razem możemy liczyć 
tylko na tą samą grupę kilku osób, a społeczność naszej 
wsi nie chce angażować się w lokalne inicjatywy.  

Poza wolontariuszami, podziękować chcemy 
również sponsorom: firmie Neurorehabilitacja Sp.                
z o.o., Opolskiemu Stowarzyszeniu Rehabilitacji,           
a także, a może przede wszystkim Nadleśnictwu Opole, 
które nie tylko wsparło nas finansowo ale również  
zorganizowało jeden z punktów specjalnych. 

Rajd Przygodowy Wyzwanie został                  
zorganizowany ramach zadań wspófinansowanych              
z budżetu gminy Chrząstowice i Województwa              
Opolskiego. 

PODJĘLI WYZWANIE I ŚWIETNIE SIĘ BAWILI 
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DEKLARACJE DOT. ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA PALIW 

Elżbieta Noszczyk 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca             
budynku, w którym znajduje się źródło ciepła              
i spalania paliw jest zobowiązany złożyć deklarację 
dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.  
Zgodnie z art. 27g ustawy z 21 listopada 2008 r.               
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (dalej: 
u.w.t.r.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu 
składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
deklarację o źródłach ciepła i źródłach spalania       
paliw. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych w całej Polsce. 
 
Kto składa deklarację   
W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek 
wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu               
budynku. 
W przypadku budynków wielorodzinnych, z jednolitym 
źródłem ciepła, obowiązek wypełnienia deklaracji             
spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem 
(wspólnota mieszkaniowa,  spółdzielnia mieszkaniowa, 
podmiot administrujący lub właściciel). 
W przypadku mieszkań, w budynkach                             
wielorodzinnych, z indywidualnym źródłem ciepła             
w każdym mieszkaniu, obowiązek spoczywa na                 
każdym właścicielu mieszkania.  
 
 Jak złożyć deklarację 
Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklara-
cję przez internet, za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności             
Budynków (CEEB) na stronie: www.gunb.gov.pl.  
Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz 
tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy,             
a niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć 
nie wychodząc z domu.  
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania 
deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie              
papierowej.  
Do wyboru mamy następujące formularze: A - dla             
budynków mieszkalnych oraz B - dla niemieszkalnych. 
Formularze można pobrać ze strony Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl lub               
w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 
– pokój nr 7.   
Wypełniony dokument można wysłać listem albo zło-
żyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy - zgodnie 
z lokalizacją budynku.   
 
Jak wypełnić deklarację - procedura krok po kroku 
Krok 1 - Budynek i adres 
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się przez Profil 
Zaufany.  
Następnie należy wybrać opcję: budynek, gdzie             
powinniśmy wpisać adres nieruchomości.  
Po wpisaniu adresu budynku należy wybrać opcję:   
deklaracje, potwierdzić adres budynku i wybrać             
formularz, który będziemy wypełniać. Do wyboru             
mamy następujące formularze: A - dla budynków 
mieszkalnych i B - dla niemieszkalnych. 
Budynki mieszkalne to: domy jednorodzinne, budynki 
wielorodzinne (kamienice, bloki itp.) oraz budynki 
zbiorowego zamieszkania. Do ostatniej kategorii należą 
hotele i domy wycieczkowe, pensjonaty, schroniska, 
internaty, domy dziecka, domy seniorów itp. W domach 
wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania należy 
podać liczbę lokali. 

W przypadku budynków niemieszkalnych formularz B 
wymienia różne typy działalności - od piekarni, przez 
muzea, biblioteki, domy kultury, szkoły, dworce,             
garaże, szklarnie, szpitale, biura po kotłownie,               
gospodarstwa rolne i kościoły. 
WAŻNE! 
Jeżeli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale 
niemieszkalne - to należy wypełnić dwie deklaracje 
— A i B. 
 
Krok 2 - Źródła ciepła i dane osoby wypełniającej 
deklarację  
System wyświetli pytanie, czy źródło zostało                
uruchomione po 1 lipca 2021 r. Jeżeli źródło zostało 
zainstalowane wcześniej przechodzimy do następnego 
punktu.  
Rejestruje się wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, 
jakie są w budynkach. W formularzu wyszczególniono 
11 kategorii źródeł ciepła. Najwięcej miejsca w dekla-
racji poświęcone jest kotłom na paliwa stałe. Należy 
określić, czy jest to kocioł z ręcznym czy automatycz-
nym podawaniem paliwa (zasypowy). 
Następnie mamy obowiązek podać, jakiej klasy jest 
kocioł. Tutaj do wyboru jest: ekoprojekt, klasy od 3 do 
5, poniżej klasy 3 lub brak informacji. 
W przypadku tych kotłów należy również podać, jakie 
jest stosowane paliwo, czy jest to węgiel, biomasa,  
pellet czy drewno. 
Rejestracji podlegają też: kotły gazowe, olejowe, piece 
kaflowe, kominki, ogrzewanie z miejskiej sieci,               
kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie             
elektryczne. Nie należy podawać roku produkcji kotła 
ani jego mocy czy typu. 
Co ważne, nie ma znaczenia, czy jest to źródło              
używane czy nie - jeśli jest w budynku, to trzeba je 
zgłosić.  Liczą się też urządzenia wykorzystywane do 
ogrzewania wody użytkowej. 
W następnym kroku system zapyta, kto wypełnia             
formularz – właściciel/współwłaściciel lub zarządca              
i o dane tej osoby/podmiotu.  
W przypadku, gdy adres wypełniającego deklaracje jest 
taki sam jak adres budynku zaznaczmy TAK i nie musi-
my wpisywać adresu zamieszkania osoby zgłaszającej. 
W przypadku, gdy adres wypełniającego deklaracje nie 
jest taki sam jak adres budynku, zaznaczmy NIE              
i trzeba wpisać adres zamieszkania osoby zgłaszającej.  
 
Krok 3 - Złożenie deklaracji 
Na końcu system zapyta, czy na pewno chcemy złożyć 
deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza, że czynności nie 
można cofnąć. Złożoną deklarację zobaczymy              
w systemie. Należy wówczas wrócić do początku                    
i wybrać opcję deklaracje złożone. 
 
WAŻNE! 
Terminy na złożenie deklaracji 
Spis ogrzewania ma charakter obowiązkowy. Czas 
na zgłoszenie uruchomionego (działającego przed 
01.07.2021r.) źródła ogrzewania wynosi 12 miesięcy, 
tj. do 30.06.2022r.  
W przypadku nowych źródeł - od momentu ich            
zainstalowania i pierwszego użycia czas na zgłosze-
nie wynosi 14 dni i tyle samo przy wymianie              
ogrzewania na inne. 
 

https://mojafirma.infor.pl/tematy/spoldzielnia-mieszkaniowa/
http://www.gunb.gov.pl
http://www.gunb.gov.pl
https://mojafirma.infor.pl/tematy/domy-jednorodzinne/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/paliwo/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/kominki/


 

 

30 listopada 2021 r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął zmiany do Uchwały 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń                  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli do tzw. 
uchwały antysmogowej z dnia 26 września 2017 r.  
Zgodnie z uchwałą antysmogową zakazane jest spalanie w domowych urzą-
dzeniach grzewczych: 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 
węgla, 

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

 paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych, 

 paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 
mm jest większa niż 15%, 

 drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 
Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. zakazane jest również stosowanie: 
- paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek            

i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem 
- torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem 
Zmieniona uchwała antysmogowa wprowadza także terminy wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na terenie 

województwa opolskiego. Od 1 stycznia 2030 roku będzie można stosować wyłącznie kotły klasy 3 i wyższej, zaś od 
1 stycznia 2032 roku wyłącznie kotły klasy 5.  

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648.) spalanie 
w piecach odpadów stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny bądź aresztu. Nieprzestrzeganie powyższych 
zakazów grozi mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł. 
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INFORMACJA NA TEMAT CEMNTARZY KONUNALNYCH 

JAKIM PALIWEM NIE MOŻNA PALIĆ  
W DOMOWYCH URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH? 

Anna Bartek, Jacek Trojan 

Elżbieta Noszczyk 

Przypominamy, że Urząd Gminy Chrząstowice z sie-
dzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38, jest 
administratorem cmentarzy komunalnych, będących 
własnością Gminy Chrząstowice, położonych w Chrzą-
stowicach ul. Ozimska, Lędzinach ul. Dworcowa, Su-
chym Borze ul. Pawlety. Uzgodnienia z administrato-
rem cmentarza wymaga: wykopanie i wymurowanie 
grobu, pochowanie innej osoby w istniejącym grobie, 
podjęcie prac budowlanych , renowacyjnych i brukar-
skich przez osoby fizyczne i inne podmioty działające 
na ich zlecenie, postawienie ławki przy grobie lub innej 
architektury np. kostki wokół grobu, posadzenie krze-
wów w obrębie przejścia między grobami. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr 
XXII.170.2020 z dnia 30.12.2020 r. ustalone zostały 
stawki opłat : 
a) za miejsce grzebalne: 
-grób zwykły pojedynczy lub urny ziemne – 500,00 zł 
netto + 8 % Vat = 540,00 zł brutto, 

-grób zwykły ziemny głębinowy lub podwójny – 
800,00 zł netto + 8 % Vat = 864,00 zł brutto,   
-grób murowany – grobowiec – 1.500,00 zł netto + 8 % 
Vat = 1.620,00 zł brutto,   
b) za 1 m² zagospodarowanie otoczenia terenu - 
50,00 zł netto + 8 % Vat = brutto 54,00 zł. 
Stawki opłat dotyczą okresu 20 lat. Opłaty pobiera się 
również za przedłużenie okresu użytkowania miejsca 
grzebalnego i zagospodarowania na kolejne 20 lat, w 
wysokości 100% obowiązującej opłaty. Prawo do miej-
sca pochówku i do nienaruszalności istnienia grobu 
powstaje po uiszczeniu stosownej opłaty. Osoby nie 
posiadające potwierdzenia opłaty za już istniejące gro-
by lub zagospodarowanie wokół grobu, zapraszamy do 
Urzędu Gminy w Chrząstowicach, pokój nr 7 – tel. 
77 4110408, e-mail : nieruchomosci@chrzastowice.pl. 
W przypadku opłaty za zagospodarowanie grobu ważna 
jest powierzchnia zagospodarowanego terenu.  

        Na terenie gminy Chrząstowice odbywa się             
wymiana niesprawnych zewnętrznych hydrantów ppoż.   
Hydranty te wymieniane są w następujących punktach: 

 Dębska Kuźnia, ul. Daniecka 4 - wymiana           
istniejącego (niesprawnego) hydrantu zewnętrz-
nego nadziemnego DN80; 

 Dąbrowice, ul. Krótka 2 - wymiana istniejącego 
(niesprawnego) hydrantu zewnętrznego               
nadziemnego DN80; 

 Niwki, ul. Wiejska 29 – wymiana istniejącego 
(niesprawnego) hydrantu zewnętrznego DN80 

 Chrząstowice, ul. Kotorska dz. nr 290/170 - 
wymiana istniejącego (niesprawnego) hydrantu 

zewnętrznego nadziemnego DN80; 

 Chrząstowice, ul. Dworcowa 15 - wymiana  
istniejącego (niesprawnego) hydrantu                  
zewnętrznego nadziemnego DN80; 

 Chrząstowice, ul. Zwycięstwa 8 – wymiana 
istniejącego (niesprawnego) hydrantu                 
zewnętrznego nadziemnego DN80. 

   Na wykonanie tego zadania Gmina Chrząstowice 
przeznaczy ok. 30 000 brutto. Prace związane               
z wymianą hydrantów zakończą się w grudniu 2021 r. 
Wymieniony został również hydrant przy ul. Szkolnej 
w Chrząstowicach. 

 

  WYMIANA HYDRANTÓW W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Anna Wojdyła 

mailto:nieruchomosci@chrzastowice.pl
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Wychowawcy klas IV-VI 

Aneta Leśniak, Barbara Bartek 

„KRĘCI NAS TRADYCJA” - POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA 

WIEDZĄ, JAK ZDROWO ŻYĆ        

Anna Buhl 

 W ramach obchodów Dni Kultury Niemieckiej, 
którym co roku przyświeca idea przybliżenia opolskiej 

publiczności obrazu niemieckiej kultury oraz kultury 
mniejszości niemieckiej, uczniowie klasy 7 ZSP Nr 3  
w Dębskiej Kuźni wzięli udział w projekcie                     
zatytułowanym: „Podchody śladami kultury niemiec-
kiej”. Wędrując po Opolu nasi uczniowie wykonywali 
różne zadania, mające na celu pobudzenie ich kreatyw-
ności i zwrócenie uwagi na ciekawą historię miasta. 
Siódmoklasiści byli zafascynowani samą zabawą,         
ilością ciekawych zabytków, których do tej pory nie 
znali, choć w Opolu bywają dość często, zainteresowa-
ła ich historia naszego miasta. Wrócili do domu bogatsi          
o nową wiedzę i nowe doświadczenia, które na pewno 
już niedługo będą mogli wykorzystać. 

 28 września 2021 r. klasy IV,V i VI w ZSP Nr 3 
w Dębskiej Kuźni odbyły podróż w czasie w Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Skansen będący nama-
calną historią opolskiej wsi z okresu XVIII - XX w. 

znajduje się w zachodniej części Opola w dzielnicy 
Bierkowice. 
     Spacerując urokliwymi uliczkami, uczniowie 
mogli zobaczyć zrekonstruowane zagrody z drewniany-
mi chatami. Poza domami podziwiali zabytkowe           
drewniane budynki takie jak: kościół, szkołę, kuźnię, 
młyn wodny, wiatraki, kapliczki. Każdy budynek             
w tym miejscu kryje swoją historię, którą koniecznie 
chcieli poznać. Dużą atrakcją był udział w warsztatach 
garncarskich i kowalskich. 
       Był to bardzo udany wyjazd, podczas którego 
można było dotknąć świata, którego już nie ma.           
To wyjątkowe miejsce na mapie Opola, do którego na 
pewno będziemy powracać. 

PODCHODY ŚLADAMI KULTURY NIEMIECKIEJ 

 9 listopada 2021 r. w ramach projektu                  
edukacyjnego „Żyj zdrowo” w szkole w Dębskiej  
Kuźni gościliśmy dietetyk Ewę Ledwoń oraz kucharza 
i dwukrotnego Mistrza Polski w carvingu Daniela 
Bewko. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej 
zdrowego odżywiania oraz konsekwencji wynikają-
cych z jego braku. Daniel zapoznał uczniów z metodą 
rzeźbienia w owocach i warzywach - carvingiem. Klasa 
3 wraz z wychowawcą przygotowała pyszne i zdrowe 
śniadanie. Ponadto uczniowie wszystkich klas ozdobili 
drzwi swoich sal lekcyjnych plakatami dotyczącymi 
zdrowego odżywiania. W takim razie nie pozostaje 
nam nic innego, tylko żyć zdrowo.  

„KU DOROSŁOŚCI — PODĄŻAJĄC ZA MARZENIAMI” 

Aneta Leśniak, Barbara Bartek 

 W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 
ósmej szkoły w Dębskiej Kuźni uczestniczą w realiza-
cji innowacji „Ku dorosłości - podążając za marzenia-
mi”. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież uczest-
niczy w spotkaniach z przedstawicielami różnych,          
ciekawych zawodów. Do tego momentu poznali zawód 
strażaka, ratownika medycznego, dziennikarza i kucha-
rza. Odwiedzili nas również przedstawiciele 
„Pomologii” w Prószkowie, zapoznając naszych 
uczniów z funkcjonowaniem klas mundurowych:       
policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego.  
Młodzież miała także okazję zapoznać się z ideą              
wolontariatu. Dzięki  zaproszonym gościom i ich           
prelekcjom uczniowie mają możliwość łatwiejszego 
wyboru drogi kształcenia. 



 

 

Jolanta Siemska 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu wzięła udział w rządowym projekcie 
„Poznajemy Polskę”. Klasy I – III wybrały się na wycieczkę do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu oraz do            
Muzeum Techniki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. 
 Jak powiedział kiedyś poeta i pedagog Stanisław Jachowicz „Cudze chwalicie, swego nie znacie, Sami nie 
wiecie co posiadacie”. Miejsca które wybrałyśmy znajdują się bardzo blisko naszej szkoły, jednak w Muzeum              
Piosenki Polskiej większość dzieci była po raz pierwszy. A przecież Festiwal Opolski to ogólnokrajowe wydarzenie 
muzyczne, które towarzyszy nam już od 1963 roku. Ciekawostką 
jest też, że dzieci nie tylko bardzo chętnie słuchały muzyki z przed 
lat, ale próbowały nauczyć się na pamięć niektórych utworów. To 
samo można powiedzieć o Muzeum Techniki i Ewolucji Człowie-
ka. Wszyscy wiedzą, gdzie jest Jura Park w Krasiejowie i prak-
tycznie każdy go odwiedził. Jednak nie każdy kojarzy muzeum, 
które znajduje się po przeciwnej stronie. Już sam futurystyczny 
budynek jest bardzo interesujący. Wchodząc do środka, dzieci 
miały wrażenie, że są w kosmosie, a sam przewodnik „zabrał” nas 
w podróż w czasie. Wycieczkę zakończyliśmy w restauracji „Na 
Wzgórzu”, gdzie w miłej atmosferze zjedliśmy smaczny obiad. 
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

 Wspaniałą inicjatywą wykazali się uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. 
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowili 
zorganizować akcję charytatywną pod nazwą „Zamiast 
dla nauczyciela kwiatki – przynieś dar dla Domu        
Samotnej Matki”. W tym dniu zamiast symbolicznych 
kwiatów dla swoich nauczycieli, uczniowie                
przeprowadzili zbiórkę dla Domu Matki i Dziecka                
w Opolu. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowa-
niem, dzięki czemu zebrano duże ilości produktów             
spożywczych, środków czystości, chemii gospodarczej              
i artykułów szkolnych. 
 Podczas wizyty w placówce członkowie                

Szkolnego Koła Wolontariatu przekazali zebrane artykuły, czym wzbudzili nieukrywaną radość i wzruszenie wśród 
obdarowanych. 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych 

 W tym roku szkolnym Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni po raz kolejny 
włączył się w obchody Europejskiego Dnia Języków. 
Każda z klas 4-8 musiała wybrać sobie jeden z krajów 
europejskich. W tym roku zadanie to było o tyle           
trudne, że z zabawy wyłączone zostały najbardziej zna-
ne kraje, które prezentowane były w ubiegłych latach. 
Tym razem uczniowie odkrywali takie kraje jak: Cze-
chy, Dania, Belgia, Finlandia i Irlandia. Dodatkowo 
musieli przygotować dowolną techniką flagę wybrane-
go kraju i plakat prezentujący jedzenie typowe dla da-
nego kraju, przebrać się w stroje, związane w jakiś 
sposób z ich krajem, wziąć udział w quizie wiedzy a 
także, co chyba najtrudniejsze, zaśpiewać piosenkę w 
języku prezentowanego kraju.  

 Uczniowie, zwłaszcza ci najmłodsi z klasy 4 i 5, 
którzy zajęli najwyższe miejsca (klasa 5 miejsce 1, a 
klasa 4 miejsce 2), z wielkim zaangażowaniem wzięli 
udział w tych rozgrywkach, tym bardziej, że dzięki 
temu mogli zdobyć punkty w realizowanym w szkole 
programie pt. „Superklasa”, przygotowali wspaniałe i 
często bardzo oryginalne przebrania, zrobili piękne 
gazetki i flagi, zdobyli całą masę informacji o krajach 
europejskich i przepięknie zaśpiewali piosenki w zu-
pełnie nieznanych im językach. Imprezie towarzyszyło 
wiele pozytywnych wrażeń i emocji, których dzieciom 
tak bardzo brakowało w okresie nauki zdalnej. 

 Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy 
za wspólną zabawę i czynny udział w tym                  
przedsięwzięciu. 

AKCJA CHARYTATYWNA W PSP CHRZĄSTOWICE 

Elżbieta Górska 

POZNAJEMY NAJBLIŻSZĄ OKOLICĘ 
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NOWINY BIBLIOTECZNE 

 

Agnieszka  Król 

CZARY I MAGIA KRÓLUJĄ WŚRÓD NAS —  
TO ANDRZEJEK CZAS 

„Czytanie rozwija rozum młodzieży , odmładza charak-
ter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje 
pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.” Marek             
Tuliusz Cyceron 
Podsumowując ostatni kwartał w naszej bibliotece         
możemy pochwalić się zrealizowaniem kilku przedsię-
wzięć i wydarzeń. 
Październik był miesiącem remontu budynku w którym 
mieści się biblioteka - wymieniono okna, elewacja 
otrzymała estetyczny wygląd. 
W listopadzie zrealizowałyśmy zakup nowości             
wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
„Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.   
Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do      
nowości wydawniczych” ze środków Ministra Kultury    
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu 
za kwotę 2.250,00 zł zakupiono 96 książek. 
Ze środków własnych, pochodzących corocznie              
z budżetu naszej gminy, za kwotę 10.425,27 zł zaku-
piono 474 książki. 
Około 60 uczniów i dorosłych z naszej gminy wzięło 
udział w grze pt. ”Potomkowie Kapitana Nemo – 7 
wspaniałych”. Projekt został dofinansowany przez Fun-
dację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo-
2021”, a zrealizowany w ramach współpracy pomiędzy 

Gminną Biblioteką Publiczną w Chrząstowicach             
a Miejską Biblioteką w Opolu. 
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyszłość 
Chrząstowic” pomagałyśmy przy organizacji 
„Wieczoru Gruzińskiego”, który odbył się 17 listopada 
w klubie samorządowym w Chrząstowicach. 
W ostatnim tygodniu listopada gościł u nas Pluszowy 
Mis, który tradycyjnie częstował najmłodszych „małym 
co nieco”. 
6 grudnia przybył do nas św. Mikołaj z workiem              
książek z listy umieszczonej przez naszych czytelników 
w liście do świętego.  
Chcemy podzielić się z naszymi mieszkańcami-dużymi 
i małymi - naszymi umiejętnościami manualnymi                
i zapraszamy na spotkania z rękodziełem. Możemy 
szyć różne ozdoby z filcu lub materiału, robić kartki 
okolicznościowe i wiele innych ciekawych ozdób.          
Spotkania będą odbywać się przez cały kolejny rok, 
zachęcamy do zgłaszania swojego udziału:             
tel. 774219208 lub gbp@biblioteka-chrzastowice.pl 
Na nadchodzące święta i Nowy Rok składamy wszyst-
kim piękne życzenia. Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie  spokój i radość. Niech każda chwi-
la świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,                 
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.  

 

26 listopada w przedszkolu w Dańcu              
przedszkolaki przeniosły się w świat czarów i magii za 
sprawą czarodziejek z Czarnej Góry. Wspólnie święto-
waliśmy andrzejki. Według dawnych wierzeń noc           
z 29 na 30 listopada miała magiczną moc, uchylającą 
wrota do nieznanej przyszłości. Andrzejki to wieczór 
wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja.             
Niewątpliwie był to jeden z najbardziej wyczekiwa-
nych dni przez dzieci. To właśnie w ten dzień rozegrały 
się niecodzienne gry i zabawy, wróżby, czary oraz 
przepowiednie. Był to czas wielu przeżyć i emocji, 
który na długo pozostanie w pamięci najmłodszych. 
Nie zabrakło tradycyjnych wróżb, takich jak przekłada-
nie butów, lanie wosku przez dziurkę od klucza, czy 
grosik. Wróżby, przeplatane były zabawami ruchowy-
mi i szalonymi tańcami. Nie obeszło się również, bez 
nauki magicznych zaklęć „Hokus pokus czary mary 
niech się spełnią andrzejkowe czary, hokus pokus czar-
ny kot, dziś wam zrobię mały psot”. Nasi najmłodsi               

z niecierpliwością doczekali się cukierkowych wróżb 
oraz z zaciekawieniem odkrywali swoją przyszłość, 
wróżąc kim zostaną w przyszłości. 

Andrzejki nie ominęły też szkoły w Dańcu. 
Organizowanie tego typu wydarzeń jest dla nas bardzo 
ważne, ponieważ to okazja do wspólnej zabawy, która 
integruje i kształtuje pozytywny stosunek do szkoły 
oraz nauki.  

 W naszej szkole staramy się przybliżać dzie-
ciom dawne polskie zwyczaje, które są elementem na-
szego kulturowego dziedzictwa. Chociaż dzisiejsze 
zabawy andrzejkowe w niewielkim stopniu przypomi-
nają te tradycyjne, to są dla dzieci bardzo atrakcyjne. 
Organizując wróżby, nauczyciele postarali się zadbać       
o odpowiedni klimat i nastrój. Uczniowie wesoło bawi-
li się przy muzyce i chętnie brali udział we wróżbach. 
Było dużo śmiechu i radości. 

Helena Fila, Jolanta Siemska 



 

 
Elisabeth Fikus 
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NOC W SZKOLE 
 W nocy z 19 na 20 listopada 2021 r. szkoła         
w Dańcu tętniła życiem. Uczniowie klas V-VIII            
wyczekiwali z niecierpliwością tej jedynej nocy w roku 
szkolnym. Spędzili ją w fantastycznej atmosferze.  
 Przygotowania do noclegu zaczęły się już dużo 
prędzej. Najstarsze klasy z wielką starannością zadbały       
o całokształt imprezy. Uczestnicy przygotowali wspania-
łe stroje, rozwiązywali trudne zagadki, integrowali się 
podczas różnych gier i bawili się przy muzyce dosłownie 
do rana. Zostały przygotowane również wróżby z okazji 
Andrzejek oraz komnaty strachu, które  odwiedzić mogli 
jedynie Ci, którzy potrafią zachować zimną krew.  
 Tylko nieliczni i tylko na krótko zmrużyli tej  
nocy oczy. Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili 
do swoich domów. Cała zabawa odbywała się pod          
opieką równie wytrwałych nauczycieli. 

Elisabeth Fikus, Barbara Szczęsny, Anna Kurc 

 10 listopada 2021 r. uczniowie PSP z punktem 
przedszkolnym w Dańcu wraz ze swoimi nauczyciela-
mi oraz rodzicami wyruszyli pieszo do Krośnicy, aby 
tam, wspólnie z uczniami, nauczycielami i rodzicami 
ZSP w Krośnicy świętować obchody Dnia Świętego 
Marcina.  

 Podczas podróży towarzyszył nam oczywiście 
św. Marcin na koniu, który prowadził pochód.               
Wcześniej dzieci wraz z rodzicami w ramach konkursu 
szkolnego wykonały przepiękne lampiony, których 
kolorowe światło drogą nam towarzyszyło. Śpiew     
dzieci umilał wszystkim przemarsz.  
 Obchody zostały rozpoczęte nabożeństwem           
w kościele, podczas którego uczniowie szkoły             
w Krośnicy zaprezentowali krótkie przedstawienie do-
tyczące życia św. Marcina. Po skończonym nabożeń-

stwie, we 
wspólnym 
pochodzie 
dzieci, nau-
czyciele oraz 
rodzice prze-
szli ulicami 
Krośnicy. Po 
dotarciu do 
szkoły czekał 
na wszystkich 
poczęstunek 
oraz dalsza 
część wystę-
pów arty-
stycznych. 

Nie brakowało oczywiście tradycyjnych rogali            
świętomarcińskich oraz żuru. Przy specjalnie przygoto-
wanych paleniskach można było się ogrzać                         
i w przyjemnej atmosferze spędzić ten czas. 
 Najwytrwalsi uczniowie wspólnie z nauczycie-
lami i rodzicami wrócili pieszo z powrotem do Dańca. 
 Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom 
oraz rodzicom ZSP w Krośnicy za przygotowaną część 
artystyczną oraz przepyszny poczęstunek. Dziękujemy 
również strażakom z OSP Daniec za dbanie o nasze 
bezpieczeństwo w czasie podróży oraz wszystkim         
zaangażowanym. 
 Również 10 listopada 2021 r. odbyły się            
obchody św. Marcina w Chrząstowicach. Wydarzenie 
zorganizowało DFK Chrząstowice/Chronstau. Uczest-
nicy obchodów o godz. 17.00 zebrali się przed halą 
sportową i wspólnie przemaszerowali ulicami sołectwa. 
W przemarszu uczestniczyła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Chrząstowice, 
chór z chrząstowickiej 
podstawówki, chór para-
fialny, przebrany św. Mar-
cin na koniu oraz miesz-
kańcy. Przed kościołem 
dzieci wraz z nauczyciela-
mi ze Szkoły Podstawowej 
w Chrząstowicach przed-
stawiły scenkę o św. Mar-
cinie w języku niemiec-
kim. Przesłaniem tego 
przedstawienia było prze-
kazywanie tradycji dobro-
ci. Po scence odbyła się 
msza święta. Na zakończenie uczestnicy obchodów 
zostali zaproszeni na ognisko i poczęstunek. W ramach 
poczęstunku były przygotowane rogale przez Klub  
Seniora oraz upieczona kiełbasa na ognisku przez pa-
nów z rady parafialnej. Całość odbyła się dzięki wspar-
ciu Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 
 W niedzielę, 14 listopada św. Marcin zawitał do 
Dębia. Było nabożeństwo w kościele, przemarsz przez 
wieś a potem spotkanie na placu przy klubie wiejskim, 
gdzie wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu a wszyscy 
uczestnicy wydarzenia zostali poczęstowani pysznymi 
rogalami.  

OBCHODY ŚW. MARCINA 
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WIEŚCI Z KRAINY DINOZAURÓW 

Biuro LGD Kraina Dinozaurów 

  Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 
z siedzibą w Ozimku obejmuje swym zasięgiem siedem 
gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie,          
Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Jej głównym 
wyróżnikiem jest współpraca trzech sektorów: publicz-
nego, gospodarczego oraz społecznego. LGD „Kraina 
Dinozaurów” odgrywa ważną rolę na obszarach          
wiejskich - jej działalność przyczynia się do wzmocnie-
nia kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy,          
rozwoju infrastruktury oraz zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

Obecnie LGD realizuje Lokalną Strategię         
Rozwoju na lata 2014-2020, której głównymi celami są: 
„Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR             
i ochrona środowiska” oraz „Zwiększenie integracji               
i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR”. 
W latach 2016 – 2021 zostało ogłoszone i zrealizowane 
51 naborów wniosków, a środki zostały przeznaczone, 
między innymi, na wsparcie rozwoju firm i nowych 
działalności gospodarczych, budowę i modernizację 
obiektów małej architektury, siłowni i placów zabaw, 
szlaków, ścieżek tematycznych, jak również renowację 
i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspierano          
również tzw. „miękkie projekty” - cykle spotkań               
i warsztatów edukacyjno - integracyjnych dla miesz-
kańców, publikacje związane z zachowaniem i popula-
ryzacją dziedzictwa lokalnego, opracowanie i upo-
wszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów 
informacyjno-promocyjnych. LGD realizuje również 
projekty grantowe - w ramach czterech naborów wspar-
to 48 podmiotów realizujących operacje polegające na 
organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, doposa-
żeniu podmiotów działających w sferze kultury oraz 
przewidujących wsparcie atrakcji tematycznych. 
Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Dinozaurów” 
prowadziła liczne inicjatywy aktywizujące lokalną spo-
łeczność. Na wzmiankę zasługuje chociażby tegoroczny 
projekt pn. ”Bogactwo Krainy Dinozaurów”, który 
przyczynił się do promocji całego obszaru objętego 
LSR, a także organizacja Konferencji pn. „Moc Leade-
ra” i Gali 15-lecia działalności Lokalnej Grupy Działa-
nia ,,Kraina Dinozaurów'', w której uczestniczyli przed-
stawiciele 7 gmin z obszaru objętego LSR,  członkowie 
Stowarzyszenia LGD oraz beneficjenci realizowanych 
projektów w latach 2016-2020. Podczas ceremonii  

odbyła się prezentacja dot. działalności  LGD „Kraina 
Dinozaurów”. W trakcie spotkania przedstawiono         
projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej         
w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" objętego Programem Rozwoju          
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ini-
cjatywy LEADER”. Zaprezentowana została również 
publikacja pt. ,,Dobre praktyki’’, w której  ujęte zostały 
projekty realizowane w latach 2016-2020. Były wspo-
mnienia, gratulacje oraz wiele informacji o mijającym 
15-leciu działalności LGD. 

LGD ,,Kraina Dinozaurów” otrzymała dodat-
kowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 
której Budżet na lata 2021—2025 wynosi 526 000 euro/ 
2 104 000.00 zł.  LGD mają czas na wydatkowanie 
pieniędzy do 2025 roku. Na początku 2022 roku              
ogłosimy pierwszy nabór na tworzenie nowych firm. 

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na 
następujące działania: 

1.1.3 budowa i modernizacja punktów                
przystankowych, obiektów małej architektury oraz 
miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place             
zabaw, boiska i inne - konkurs, 200 000  €  

 1.1.4 wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych 
typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tema-
tyczne, itp. - projekt grantowy, 37500 €  

1.2. inwentaryzacja i kreowanie rękodzielnic-
twa, utworzenie centrum produktu lokalnego –               
w przyszłości uruchomienie sklepu stacjonarnego                   
i internetowego z produktami lokalnymi — projekt              
współpracy , 0 000 € 

1.3.1 premie na założenie działalności            
gospodarczej w szczególnie związanej z produktem 
lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypoży-
czalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem 
punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług trans-
portowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD - 
konkurs , 192500 € 

1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyj-
nych wspierających rozwój miejsc edukacji proekolo-
gicznej, związanych z propagowaniem zasad zrówno-
ważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, 
ochroną środowiska i klimatu — konkurs 32 000,00 €  

2.1.6 Opracowanie koncepcji – ”Wieś             
przyszłości” - konkurs, 14 000 € 

2.3.6 Organizacja wydarzeń sportowych,             
rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślają-
cych specyfikę LGD Projekt grantowy 50 000,00 €  

2.3.7 Promocja zasobów turystycznych LGD - 
projekt współpracy, 17 117,27 €  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad 
aplikowania o środki w ramach organizowanych 
naborów oraz działań LGD można znaleźć na            
stronie internetowej www.krainadinozaurów.pl lub 
uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowac-
kiego 18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 
4651213, 605 052 777.  



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

październik-listopad-grudzień 
- 21 - 

STYPENDYŚCI Z GMINY CHRZĄSTOWICE 

KAŻDY CHCE ŻYĆ W LEPSZYM ŚWIECIE  

 

Daria Pawlak 

 Fundacja Rozwoju Śląska w marcu br. zainau-
gurowała czwartą edycję projektu pod nazwą Fundusz 
Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna 
Krolla. Projekt skierowany był do uczniów i studentów 
do dwudziestego szóstego roku życia, mieszkających 
na terenie Polski i związanych z mniejszością niemiec-
ką. Stypendium przyznawane jest za szczególne             
osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, sportowej,            
artystycznej i społecznej. 
 Stypendium przyznaje się osobom obdarzonym 
talentem muzycznym lub sportowym, takim które 
szczególnie angażują się w życie poza szkolne,               
poświęcają swój czas i wysiłek, by swój talent rozwi-
jać. Ponadto angażują się socjalne na rzecz lokalnego 
środowiska. 
 Nabór wniosków trwał do końca czerwca br. 
Łącznie wpłynęło 98 wniosków. Zarząd Fundacji, po 
rekomendacji Komisji Stypendialnej przyznał 73           
stypendia dla uzdolnionych oraz zaangażowanych          

społecznie uczniów i studentów. 
 Lista stypendystów z terenu gminy Chrząstowi-
ce: Joszko Magdalena, Muskala Franciszek, Bartek 
Emily, Bartek Maria, Pawlak Jakub, Piontek Wiktoria, 
Kwieciński Dominik, Buhl Paulina, Smykała Melania, 
Niesłony Damian, Niesłony Marcin, Muskala, Tomasz, 
Szczęsny Sabina, Pason Michał, Pason Łukasz,            
Warzecha Olivia 
 16 października 2021 r. w Sali Orła Białego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Funduszu 
Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna 
Krolla. 
 Podczas uroczystości stypendyści odebrali         
dyplomy z rąk Henryka Wróbla, Prezesa Fundacji         
Rozwoju Śląska, Posła Henryka Krolla, syna patrona 
Funduszu Stypendialnego i Rafała Bartka, Przewodni-
czącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego             
Niemców na Śląsku Opolskim.  

 Dobro - im więcej go dajesz, tym więcej otrzymujesz.          
Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu 
jest miejscem edukacji i kształtowania postaw młodego człowieka. 
Uczniowie realizują swoje powołanie do służby na rzecz innych 
udzielając się w Szkolnym Kole Caritas. W listopadzie uczniowie 
ósmej klasy prowadzili zbiórkę słodyczy, artykułów spożywczych, 
zabawek i ubrań. W grudniu, po zakończeniu zbiórki zaprosili 
siostrę Damianę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Leśnicy. 
Zebrane dary siostry przekazały potrzebującym z Ukrainy. 
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Ewa Lysek 

 Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach uczestniczy w Ogólnopol-
skim projekcie historycznym dla dzieci „Czy znasz królów i władców             
Polski?”. Prowadzony jest cykl zajęć, dzięki którym dzieci poznają poczet 
królów i władców Polski. Mają szansę przenieść się w dawne czasy i budo-
wać swoją świadomość przynależności narodowej. Do zajęć wykorzystywa-
ne są „Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem napisana” przez 
Józefa Chimiaka, a także książki Tomasza Elbanowskiego „Królowie Polski 
i książęta w wierszykach” oraz wiersze napisane przez rodziców i pracowni-
ków przedszkola panie: Helenę Staniszewską, Agnieszkę Grzesiak,            
Malwinę Salamon, Aleksandrę Pilarską. Dzięki udziałowi w projekcie         
narodził się pomysł na „Królewskie Pasowanie” na przedszkolaka,                

średniaka i starszaka. Na tę okazję została napisana bajka która przeniosła nas w czasy  królewskich dworów.                
Wykonana również została  scenografia przedstawiająca zamek, a dzieci zamieniły się w królewny i królewiczów 
oraz duszki, przedstawiając bajkę, wiersze oraz tańce. W tym dniu gościliśmy wójta, pracowników urzędu gminy 
oraz  rodziców, którzy przy pomocy wehikułu czasu mieli okazję podróżować w przeszłość odległą o jakieś 1000 
lat. W tej przeszłości zaproszeni goście byli koronowani. Dlatego też król Florian I posługując się szablą pasował 
wszystkie dzieci. Oczywiście po pasowaniu, na przedszkolaków czekały niespodzianki: korony i kuferki obfitości. 
Dworska uroczystość zakończyła się „królewskim” poczęstunkiem. 

KRÓLEWSKIE PASOWANIE 

Anna Imiełowska, Kamila Bul 

PASOWANIE NA PIERWSZAKA 

 W listopadzie w ZSP NR 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się uroczystość    
pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostaje             
w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. Dzieci oficjalnie przyjęte zostały do 
grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potra-
fią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią uroczystości 
było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez dyrektor szkoły,         
a jednocześnie wychowawcę klasy, Krystynę Jakuczek. Pierwszaki głośno               
i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie 
wypełniać swoje obowiązki. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu            
sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych! 

Anna Ledniowska 
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MIKOŁAJ SIĘ ZBLIŻA, DZIECI SIĘ RADUJĄ 

 
 

 Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej 
oczekiwanych przez dzieci dni w roku.  
 Przedszkolaki z Suchego Boru przygotowują się 
do niej bardzo starannie. Wykonują ciekawe prace  
plastyczne- płaskie i przestrzenne różnorodnymi techni-
kami. Przygotowują wiersz i piosenkę, którą będą            
mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą jaką 
jest Mikołaj. Pieką również pierniki. 

W tym roku ten wspaniały dzień dzieci przeżyły inaczej 
niż zwykle. Oprócz spotkania z Mikołajem, który poja-
wił się w przedszkolu z prezentami z samego rana, wy-
chowankowie uczestniczyli w warsztatach: „Chemiczne 
cuda z suchym lodem”. Poznaliśmy właściwości suche-
go lodu, dowiedzieliśmy się, dlaczego nazywamy go 
„suchym” i czy może się on topić jak prawdziwy lód. 
Przenieśliśmy się w świat bardzo niskich temperatur, 
wulkanów, gejzerów. Wskoczyliśmy też do samego 
środka wielkiej chmury! Dzieci z pomocą chemika wy-
konywały różne eksperymenty. To była niezapomniana 
i spektakularna przygoda. Te wyjątkowe Mikołajki 
pozostaną w pamięci przez bardzo długi czas.  
 W Lędzinach Mikołaj zagościł już 1 grudnia. 
Świetlica wiejska wypełniła się dziećmi spragnionymi 
spotkania ze świętym. Sołtys wraz z radą sołecką           
i zaangażowanymi mieszkańcami Lędzin przygotowała 
wiele atrakcji – był teatrzyk, warsztaty ozdób świątecz-
nych i pizza. Oczywiście najwięcej emocji wzbudziło 
spotkanie ze świętym Mikołajem – każde dziecko 
otrzymało upominek i ochoczo pozowało do zdjęcia              
z ważnym gościem. 

 W gminie Chrząstowice nie zapominamy o oso-
bach z niepełnosprawnościami. Specjalnie dla nich, 
zarówno naszych mieszkańców, jak i podopiecznych 
Stowarzyszenia TRISO, Barbara Szczęsny wraz            
z grupą wolontariuszy zorganizowała 4 grudnia br. Mi-
kołajki w klubie samorządowym. Spotkanie z Mikoła-
jem wywołało wiele uśmiechów na twarzach uczestni-
ków wydarzenia. Jego organizacja była możliwa dzięki 

współpracy z lokalnymi firmami i instytucjami. 

 5 grudnia br. odbyło się spotkanie adwentowo-
mikołajkowe na Placu Ciolka w Chrząstowicach. Jego 
organizatorem było koło DFK Chrząstowice/Chronstau. 
Wystąpiły dzieci z chrząstowickiej Ochronki, ucznio-
wie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowi-

cach oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy 
Chrząstowice. Organi-
zatorzy przygotowali 
stoiska ze świątecznymi 
wypiekami i paleniska, 
przy których można 
było się ogrzać.         
Uczestników wydarze-

nia również odwiedził św. Mikołaj. 
 Tego samego dnia św. Mikołaj przybył również 
do Dębskiej Kuźni. Były prezenty, ognisko z piecze-
niem kiełbaski, gry i zabawy oraz słodkie niespodzian-
ki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się urocze alpaki, 
które towarzyszyły niezwykłemu gościowi. Wydarze-
nie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej 
kuźni wraz z lokalnymi organizacjami ze środków pro-
gramu „Działaj Lokalnie” w ramach projektu 
"Kolorowy zawrót głowy". 

 Ze św. Mikołajem spotkali się również członko-
wie Klubu Seniora w Chrząstowicach. Każdy otrzymał 
prezent, bo przecież z mikołajowych podarunków            
cieszą się nie tylko dzieci.  

Sylwia Morciniec, Lilianna Wicher, Anna Kurc 
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 Maria Kwiecińska, Irena Łysy-Cichon, Rafał Bartek 
 

DFK Chrząstowice/Chronstau 
Mimo trudnej sytuacji pandemicznej udało się kontynuować 
wiele projektów, ale pojawiły się też nowe inicjatywy                 
i projekty. Do najważniejszych wydarzeń/projektów realizo-
wanych przez DFK Chronstau/Chrząstowice w bieżącym 
roku zaliczyć należy: 
1. Wsparcie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej DFK Gminy 
Chrząstowice—orkiestra wspierana jest również ze strony 
polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  oraz ze strony Urzędu Gminy w Chrząstowi-
cach i dzięki temu ciągle się rozwija i kształci kolejne poko-
lenia muzyków.  
2. Z okazji jubileuszu 100-lecia chrząstowickiej parafii          
wydaliśmy drugą część kroniki parafialnej. 
3. Wsparcie i prowadzenie Miro Deutsche Fussballschule.       
W szkółce funkcjonuję 5 grup trenowanych przez 5 wykfali-
fikowanych trenerów z ponad 90 dziećmi 
4. Organizacja imprez okolicznościowych w tym m.in.:         
zakończenie sezonu Miro Deutsche Fussballschule, dzień     
Św. Marcina, spotkania adwentowo-mikołajkowe 
5. Dbanie o właściwą oprawę lektorską mszy świętych                 
i innych nabożeństw (m.in. drogi krzyżowej) w języku          
niemieckim 
6. Prowadzenie Chronstauer Bastelstube dla dzieci, które 
poprzez zabawę chcą podnieść znajomość języka                      
niemieckiego 
7. Opieka nad pomnikami ofiar z I i II wojny światowej, jak 
również nad grobami niemieckich żołnierzy spoczywających 
na naszym cmentarzu. 
8. Wsparcie finansowe dla 9 osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
9. Organizacja i współorganizacja wyjazdów studyjnych         
i pielgrzymek, m.in. do Marii Hilf w Zlatych Horach. 
11. Klub Seniora działający w naszej gminie jest realizowany 
dzięki środkom UE jako projekt TSKN. 
Te działania są tylko i wyłącznie możliwe dzięki społecznej 
pracy naszych członków, za którą serdecznie dziękujemy. 
Wsparcie jakie otrzymujemy z zewnątrz często uzależnione 
jest od ilości osób płacących składki w naszym kole DFK. 
Dlatego też chcąc kontynuować i rozwijać naszą działalność 
prosimy Państwa o dalsze wsparcie i zachęcenie do członko-
stwa w naszym DFK. Roczna składka to jedyne 18 zł. Człon-
kostwo w kole DFK upoważnia m.in. do zniżek przy projek-
tach organizowanych przez TSKN.  Bieżące informacje na 
temat działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim otrzymają Państwo pod 
www.skgd.pl. Aktywność DFK Chrząstowice, można nas 
również śledzić na Facebooku pod: www.facebook.com/
dfkchronstau 
DFK Dębska Kuźnia/Dembiohammer 
Przez kolejny rok pandemii nie zaprzestaliśmy działalności 
kulturalnej, edukacyjnej ani integracyjnej. Nasze działania 
realizowaliśmy dzięki funduszom z budżetu gminy Chrząsto-
wice oraz TSKN. Naszym podstawowym zadaniem jest edu-
kacja młodego pokolenia. Pani Irena Łysy-Cichon przepro-
wadziła dwie edycje kursów sobotnich, tzw. Samstagkurs – 
wiosenną i jesienną. Odbył się wieczór bajek Braci Grimm, 
który przeprowadziła pani Magdalena Wiora. Zrealizowali-
śmy cztery projekty. Świętowaliśmy drugą rocznicę powsta-
nia Beier Park. W sierpniu odbyliśmy pielgrzymkę do kościo-
ła w Dębiu – już po raz 22, zwiedzaliśmy Heimatperle u Bru-
nona Finka oraz Izbę Regionalną u rodziny Szwuger. Odbyła 
się też prelekcja na temat wydanej przez DFK publikacji o 
Srebrnych Źródłach oraz książki pt. „Moje wspomnienia z 
Dębia” autorstwa Jana Mateji. W październiku, na 40-lecie 
kościoła spotkaliśmy się wspólnie ze śpiewakami ludowymi, 
których zaprasza do Dębskiej Kuźni pani Adelajda Pasoń. 
Wyremontowana „Świetlica pod Lipami” ułatwia organizację 
tego typu wydarzeń. Cyklicznie organizujemy czytanie bajek 
dla całych rodzin.W grudniu Koło DFK Dębska Kuźnia/
Dembiohammer było partnerem organizowanego przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni ogniska mikołajko-
wego. Wspólnie z kołem DFK Chrząstowice/Chronstau wy-

jeżdżamy na wy-
cieczki. Nawiązali-
śmy współpracę        
z Klubem Seniora w 
Chrząstowicach. 12 
grudnia 2021 r.      
zorganizowaliśmy 
spotkanie adwento-
we, podczas którego, 
przy śpiewie i poczę-
stunku podsumowy-
waliśmy mijający rok. Z funduszu 1% osoby starsze otrzyma-
ły paczkę żywnościową – odwiedziliśmy je życząc zdrowia i 
spokoju na święta oraz Nowy Rok. Wszystkim czytelnikom 
składamy również najserdeczniejsze życzenia! 
30-lecie TSKN  
Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim przypadał na 2020 r. Z powo-
du pandemii uroczystości przesunęliśmy na rok 2021. Obcho-
dy rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Chrząstowicach. Następnie zebraliśmy się 
w chrząstowickim klubie samorządowym. Były wspomnie-
nia, podziękowania, radosne śpiewy. Wydarzenie uświetnił 
występ Zuzanny Herud. Wiele ciepłych i życzliwych słów 
płynęło w kierunku zaproszonych gości - wspaniałej grupie 
osób tworzących struktury w 1990 roku, pełniących funkcje 
przewodniczących, członków zarządu lub wspierających 
działalność DFK w poszczególnych miejscowościach           
w naszej gminie. Przygotowano i wręczono ponad sześćdzie-
siąt podziękowań i dyplomów uznania wraz z publikacją 
„Jubileuszowe rozmowy na 30-lecie TSKN na Śląsku Opol-
skim 1990-2020”. W ciągu trzech dekad lat powstało i zosta-
ło zrealizowanych wiele inicjatyw, projektów, wydano wiele 
publikacji. Podziękowania za serdeczną współpracę z wszyst-
kimi kołami działającymi w naszej gminie skierowane były 
również do władz samorządowych na czele z wójtem Floria-
nem Cieciorem. Wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia 
za poświęcony czas i stworzenie dobrej atmosfery serdecznie 
dziękujemy. Życzymy jak najwięcej takich spotkań, które 
łączą, a nie dzielą, radości, zdrowia i dalszego zaangażowa-
nia w realizację kolejnych pomysłów i projektów, które są 
wielką wartością w naszej gminie i służą naszej społeczności. 
Uroczystość mogła się odbyć dzięki projektowi, którego 
źródłem finansowania są środki  Ministerstwa Spraw         
Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednic-
twem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno –         
Kulturalnych w Polsce i Gminy Chrząstowice.   
DFK Lędziny/Lendzin 

Biedrzychowice i Głogówek wczoraj i dziś – to hasło podró-
ży studyjnej, jaką zorganizowało koło DFK Lędziny.            
Wycieczka miała miejsce 16 października 2021 r. Uczestnicy 
zwiedzali farską stodołę w Biedrzychowicach, zamek 
Oppersdorffów, Kaplicę Grobu Pańskiego i kościoły w Gło-
gówku. Był też czas na poczęstunek i wymianę doświadczeń 
pomiędzy członkami koła w Lędzinach, a członkami Koła 
DFK Biedrzychowice. Takie rozmowy są niezwykle cenne         
i zawsze przynoszą efekt w postaci kolejnych pomysłów na 
realizację ciekawych projektów.  

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA PODSUMOWUJE ROK 2021 
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KULINARNA STRONA GMINY CHRZĄSTOWICE 

Na tej stronie prezentujemy przepisy na proste i smacz-
ne potrawy. W tym wydaniu skupimy się na dwóch 
propozycjach przekąsek na świąteczny stół. 
Paszteciki z kapustą i grzybami 
Składniki na farsz: 
- kiszona kapusta 0.5 kg 
- mrożone grzyby 200 g lub 40 g suszonych grzybów 
- cebula 1 duża szt. 
- woda 1 szklanka 
- suszona żurawina 150 g 
- olej 50 ml 
- pęczek koperku 
- sól, pieprz, cukier, majeranek, kminek 
Przygotowanie: 
Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na złoty kolor            
z dodatkiem cukru na oleju. Następnie dodać posiekaną 
kapustę kiszoną i przyprawić (sól, pieprz, kminek). 
Smażyć ok. 5 minut. Po tym czasie dodać posiekane 
bardzo drobno grzyby, przesmażyć 3 minuty. Dodać 
wodę, zagotować i następnie dodać żurawinę i gotować 
pod przykryciem ok. 15 minut. Następnie zmniejszyć 
nieco ogień, zdjąć pokrywkę i gotować kolejne 15  
minut. Dodać posiekany drobno koperek i doprawić do 
smaku (sól, pieprz, majeranek). 
Składniki na ciasto: 
- jaja 2 szt. 
- masło 100g 
- świeże drożdże 35 g 
- cukier 15 g 
- mleko 250 ml 
- mąka pszenna 350 g 
- sól 6 g 
Przygotowanie: 
Masło rozpuścić i odstawić do przestygnięcia. Mleko 
podgrzać do ok. 37 stopni, aby było ciepłe, lecz nie za 
gorące. Do miski pokruszyć drożdże, dodać cukier, 
mleko i 2 łyżki mąki pszennej. Wymieszać i przykryć 
ściereczką na ok. 15 minut do wyrośnięcia. Resztę  
mąki wymieszać z solą, a następnie dodać rozczyn           
z drożdży. Wyrabiać delikatnie ciasto, kolejno doda-
wać stopniowo jajka i przestudzone masło. Wyrabiać 
ok. 10 minut do całkowitego połączenia składników. 
Zostawić w misce do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę. 
Dodatkowo: 
- jajo 1 szt. 
- mleko 15 ml 
- na wierzch czarnuszka lub sezam lub zioła prowansal-
skie 
Formowanie: 
Ciasto wyjąć z miski, wyrobić i zagnieść kulę. Następ-
nie rozwałkować na duży prostokąt. Podzielić na krzyż, 
na 4 części. Z dłuższego brzegu każdej części układa-
my nadzienie i kolejno zwijamy w rulon zlepiając na 
całej długości. Powstałe rulony kroimy na 5 cm kawał-
ki i w odstępach kładziemy na blasze do pieczenia. 
Każdy kawałek smarujemy roztrzepanym jajkiem          
z mlekiem i następnie obsypujemy czarnuszką lub se-
zamem lub ziołami prowansalskimi. Piekarnik nagrze-
wamy do 190*C (w międzyczasie paszteciki wyrosną 
trochę). Pieczemy przez 20 minut do złotego koloru.  
 
 
Sero-makowiec świąteczny (20 cm x 40 cm) 
Składniki na ciasto: 
- mąka pszenna 140 g 

- cukier 30 g 
- żółtka 2 szt. 
- śmietana 18% 20 g 
- masło (zimne) 80g 
- szczypta soli 
Przygotowanie: 
Suche składniki mieszamy ze sobą, następnie             
dodajemy posiekane masło i mokre składniki. Wszyst-
ko zagniatamy do jednolitej masy. Zabezpieczamy              
i odkładamy do lodówki na ok. 1 godzinę. 
Blaszkę smarujemy tłuszczem i obsypujemy bułką tarta 
lub wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto              
rozwałkowujemy na prostokąt, wkładamy do blaszki           
i nakłuwamy widelcem. Wstawiamy do nagrzanego do 
190*C piekarnika na ok. 10 minut do lekkiego                
zrumienienia. 
Składniki na masę makową: 
- mak mielony 350 g 
- wrząca woda 2 szklanki 
- cukier 150 g 
- jaja 5 szt. 
- rodzynki 100 g 
- płatki migdałowe 100 g 
- skórka kandyzowana, pomarańczowa 80 g 
- 4 łyżki miodu wielokwiatowego 
- aromat migdałowy 1 łyżeczka 
Przygotowanie: 
Zmielony mak zalewamy wrątkiem i odstawiamy na 10 
minut. Mak odcedzamy przez pieluchę, ręcznik, odkła-
damy do przestudzenia. Jajka ubijamy z cukrem na 
puszystą pianę, dodajemy mak i pozostałe składniki. 
Delikatnie mieszamy do jednolitej masy. 
Składniki na masę serową: 
- biały ser, mielony w wiaderku 1 kg 
- cukier 150 g 
- żółtka 6 szt. 
- białka 5 szt. 
- masło (miękkie) 200 g 
- mąka ziemniaczana 40 g 
- aromat waniliowy 1 łyżeczka 
- szczypta soli 
Przygotowanie:                                                                                                               
Żółtka utrzeć z cukrem na gładką masę. Dodać ser, 
roztopione i ostudzone masło, mąkę ziemniaczaną            
i aromat waniliowy. Białka ubijamy ze szczyptą soli              
i powoli dodajemy do masy serowej delikatnie                  
mieszając.  
Na podpieczone ciasto wykładamy masę makową, a na 
nią masę serową. Wyrównujemy i wkładamy do               
piekarnika, 190 *C na ok. 1 godzinę. Po upieczeniu 
studzimy, a następnie oblewamy lukrem cytrynowym. 
Dodatkowo: 
- lukier z dodatkiem skórki z cytryny  
 

Daniel Bewko – gotowanie jest jego pasją od 

przedszkola, nieustannie rozwija się w tym             

kierunku. Jest laureatem wielu konkursów               

kulinarnych, Mistrz Polski w Carvingu. Gra                

w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy              

Chrząstowice.  

Daniel Bewko 
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SPOTKANIE ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH PO RAZ 20. 

 

Adelajda Pasoń 

 Od dawna myślałam o zorganizowaniu spotka-
nia naszych śpiewaków z publicznością. Pandemia 
wprawdzie nie służy zrzeszaniu się ludzi, jednak po-
trzeba integracji istnieje. Okazją do organizacji spotka-
nia stały się obchody 40-lecia poświęcenia naszego 
kościoła. Taki pomysł podsunęła Maria Kwiecińska, 
która zajęła się również pozyskaniem funduszu na ten 
cel. Ustaliłyśmy datę spotkania na niedzielę,                     
17 października 2021 r. Moim zadaniem było zaprosze-
nie śpiewaków. Oprócz naszych stałych gości zaprosi-
łam zespół Heidi z Ozimka oraz Zbigniewa Kulę                     
z Zębowic. 
 Zaproszenia i plakaty przygotowała Irena Łysy-
Cichon. Na podstawie zebranych zdjęć z poszczegól-
nych etapów budowy kościoła Jerzy Kaufmann                
przygotował pokaz multimedialny.  
 Spotkanie rozpoczęło się o 14.00 nabożeństwem 
różańcowym za zmarłych i jeszcze żyjących budowni-
czych naszego kościoła poświęconego 18 października 
1981 roku pod wezwaniem świętej Anny i świętej             
Jadwigi. Poprowadził je proboszcz naszej parafii ksiądz 
Marcin Kulisz. Następna część spotkania odbyła się           
w świetlicy „Pod lipami”. Całość poprowadził  Jerzy 
Kaufmann, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Zrobił 
to całkowicie bezinteresownie. Pani Iwona Wylęgała, 
etnomuzykolog, która towarzyszy nam często              
w naszych muzycznych spotkaniach, była tym razem 
gościem. Wygłosiła krótką prelekcję na temat znacze-
nia pieśni ludowej i tradycyjnego śpiewu. Pani Kwie-
cińska w swej krótkiej przemowie nawiązała do historii 
budowy kościoła. Pokaz zdjęć wzbudził duże zaintere-
sowanie zebranych, nie obyło się bez wzruszeń, kiedy 
rozpoznawano swoich dziś już nieżyjących bliskich. 
Inaczej patrzy się na małe zdjęcie, niezbyt wyraźne,           

a zupełnie inaczej to samo zdjęcie, odpowiednio przy-
gotowane, wygląda na dużym ekranie. Zdjęcia omawia-
ła Irena Łysy-Cichon. Po takiej oficjalnej części był 
poczęstunek i występy artystyczne. Nasze śpiewaczki – 
kuzynki Maria Mika i Anna Smolczyk zaskoczyły 
wszystkich przygotowaną przez siebie piosenką „Bo to 
je Kuźnia nasa kochanoł”. Okazuje się, że talentów      
u nas nie brakuje. Pan Horst Skowronek napisał i wy-
konał piosenkę na napisaną na cześć naszego kościoła 
„40-lecie Naszego Kościoła”. Wystąpił również Teofil 
Rychlikowski w duecie z  Marią Kwiecińską. Pan Teo-
fil był trochę skrępowany swoim debiutem, ale pierw-
szy krok ma za sobą i następny występ będzie łatwiej-
szy. Zespół Heidi zaprezentował piosenki śląskie, nie-
mieckie i na zakończenie bardzo wzruszającą piosenkę 
o naszej Małej Ojczyźnie. Akompaniował zespołowi 
akordeonista Józef Palt. Kolejni wykonawcy: Wiktor 
Spisla z akompaniatorem Leszkiem Karwackim,             
Zbigniew Kula, Józef Raudzis z Joachimem Gabrysiem 
i  Elżbietą Lekner rozbawili wszystkich zebranych gra-
jąc i śpiewając popularne piosenki ludowe i biesiadne. 

 Pragnę w imieniu organizatorek wszystkim 
uczestnikom spotkania, na czele z księdzem probosz-
czem Marcinem Kuliszem, serdecznie podziękować za 
przybycie i stworzenie wspaniałej atmosfery. Paniom           
i Panom (nie wymieniam z nazwiska żeby kogoś nie 
pominąć), którzy zaangażowali się w przygotowanie 
imprezy, obsłudze i sprzątanie - tą drogą składam            
podziękowania i wyrazy wdzięczności.      
 Paniom: Urszuli Bronder i Róży Lubaszewskiej 
dziękujemy za wypożyczenie zdjęć z budowy kościoła.  
Film z wydarzenia dostępny jest na kanale               
Chrząstowice TV na facebooku i youtube. 

Anna Kurc 

 W Niwkach, w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, miało miejsce           
spotkanie z p. Zbigniewem Stańczakiem - autorem książki o Johanesie Ochlaście,  
byłym nauczycielu w szkole podstawowej w Tempelhof, późniejszych Niwkach. Spo-
tkanie, które odbyło się 1 grudnia 2021 r. zorganizowała sołtys wsi wraz z radą sołec-
ką. Autor promował publikację pod tytułem „Historia, przyroda i ludzie w oczach  
Johannesa Ochlasta - 250 lat Niwek”. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowa-
niem. Uczestnicy wysłuchali informacji o życiu i pracy byłego nauczyciela - świadka 
minionych czasów. Przy okazji okazało się, że p.Ochlast pracował także przez krótki 
czas w szkole podstawowej w Chronstau, późniejszych Chrząstowicach. Polsko-
niemiecka publikacja dofinansowana ze środków gminy Chrząstowice oraz Towarzy-

stwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim jest do nabycia w Urzędzie Gminy Chrząstowice. 

SPOTKANIE PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ O NAUCZYCIELU Z NIWEK 
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 Klub Seniora jest miejscem, gdzie osoby na 
emeryturze mogą miło i pożytecznie spędzać czas.  
 Zajęcia prowadzone są przez Barbarę Szczęsny- 
animatora osób starszych. Seniorzy mogą nie tylko 
spotkać się i porozmawiać z innymi ludźmi, ale także 
mają okazję skorzystać z wielu przygotowanych           
specjalnie dla nich atrakcji, takich jak: zajęcia               
edukacyjne, ćwiczenia fizyczne, zajęcia kulinarne,    
wycieczki i spotkania okolicznościowe.  
 W tym roku, za pośrednictwem Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 
seniorzy uczestniczyli w warsztatach fotograficznych, 
które były częścią zadania publicznego dofinansowane-
go z budżetu gminy Chrząstowice. Mieli zajęcia z foto-
grafowania, wydali folder i kronikę. Seniorzy biorą też 
udział w wydarzeniach organizowanych poza terenem 
naszej gminy, w wyjazdach i w konkursach. 

 Wszystkie te działania mają na celu zainspiro-
wanie osób starszych do działania, cieszenia się           
życiem, poznawania nowych ludzi i nowych pasji.  
Jednocześnie w Klubie Seniora budujemy życzliwą              
i bezpieczną atmosferę.  
 Wszystkie odbywające się spotkania z seniorami 
są również czasem dokonywania pewnych bilansów, 
jak również czasem odkrywania niezrealizowanych 
marzeń.  
  Wspólną aktywnością, zaangażowaniem i pracą 
potwierdzić można głęboki sens słów: „W procesie 
starzenia się nie jest ważne, aby dodać lat życiu, ale 
latom dodać życia…”  
 Podeszły wiek nie musi być ciężkim okresem 
życia, można sprawić, aby był równie interesujący co 
lata młodości, w którym nadal można spełniać swoje 
marzenia.  
 Aby zapisać się do Klubu Seniora należy mieć 
ukończone 50 lat. Klub Seniora działa w ramach pro-
jektu realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Zajęcia od-
bywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
11.00. Kontakt pod numerem telefonu: 606719531. 
Zapraszamy tez na profil „Seniorzy w Gminie Chrzą-
stowice na facebooku, gdzie zapraszamy na różne wy-
darzenia i chwalimy się aktywnością naszych seniorów. 

KOŚCIÓŁ W DĘBSKIEJ KUŹNI OBCHODZI 40-LECIE  

Adelajda Pasoń 

Pozwolenie na budowę kościoła pod             
wezwaniem św. Anny i św. Jadwigi Śląskiej w Dęb-
skiej Kuźni uzyskano dzięki uporowi i determinacji 
garstki zapaleńców z księdzem Franciszkiem Szpillą na 
czele. Gdyby jednak nie ofiarność i pracowitość całej 
osób z parafii Dębie, a szczególnie mieszkańców Dęb-
skiej Kuźni nie wiadomo czy świątynia by powstała           
w tak krótkim czasie. Poświęcenie placu budowy i wbi-
cie symboliczne pierwszej łopaty miało miejsce            
27 kwietnia 1978 roku w obecności biskupa Antoniego 
Adamiuka. Uroczystość  poświęcenia już zbudowanego 
kościoła odbyła się 18 października 1981 roku.             
Kościół poświęcił  mianowany niedawno wówczas 
biskup opolski Alfons Nossol. Nie będę opisywać           
historii budowy i wszelkich z nią trudności. Pan Leo 
Joszko opisał te wydarzenia i czasy w wydanych przez 
siebie wspomnieniach zatytułowanych „Budowa            
kościoła w Dębskiej Kuźni. Trudne zadanie w jeszcze 
trudniejszych czasach”. Zainteresowanych odsyłam do 
tej książeczki.  

Architektura naszego kościoła jest nowocze-
sna, taką wizję przedstawił architekt Jan Kotula,             
a ksiądz Spilla ją zaaprobował. Wnętrze świątyni miało 
być skromne niemal spartańskie i takie w pierwszych 
latach było. Niektórym mieszkańcom się nie podobało, 
mówili, że to stodoła, a nie kościół i nie będą do niego 
chodzili. Z czasem zmienili zdanie, zwłaszcza kiedy 
trzeba było dokonywać wyboru - czy przejść się kilka-
set metrów czy jechać rowerem 3 kilometry do Dębia.  

Ozdobą kościoła są piękne witraże z najwięk-
szym przedstawiającym zesłanie Ducha Świętego 
umiejscowionym tuż się za ołtarzem i właściwie stano-
wi jego tło. Projektantem witraży i kulistych lamp był 
plastyk Stanisław Szmuc, a wykonane zostały w pra-
cowni witraży Karola Paczka w Krakowie. Pan Szmuc 

projektował również i wykonał mozaikę św. Anny oraz 
na bocznym ołtarzu mozaikę przedstawiającą czterech 
ewangelistów. Relief na całej bocznej ścianie ukazują-
cy  stacje drogi krzyżowej, to również jego dzieło.  
Tabernakulum metalowe w kształcie kuli wykonano          
w hucie „Małapanew” w Ozimku. Dzwony  zostały 
odlane ze spiżu w Przemyślu. Organy zaprojektował              
i wykonał Emanuel Cichon z Gliwic przy  pomocy 
brata Roberta i naszych stolarzy. W kolejnych latach 
została zawieszona mozaika św. Jadwigi zaprojektowa-
na i wykonana przez plastyka spod Warszawy Rafała 
Rychtera. Mozaiki zostały przedzielone wielkim krzy-
żem wykonanym przez plastyka z Opola Marka Macią-
ga. Jego dziełem jest także: płaskorzeźba św. Jacka, 
napis „Aby wszyscy byli jedno” z Ewangelii św. Jana, 
obudowa ołtarza i ambonki, ozdobne siedziska dla 
księdza i ministrantów oraz mały witraż na filarze.                 
Wymienione został oświetlenie. Trzy kuliste lampy 
przeniesiono na chór a zawieszono nowe duże lampy 
nad ławkami i nad ołtarzem.  

Ponieważ jest czas przygotowań do Bożego 
Narodzenia czyli Godów chcę 
jeszcze parę słów napisać na 
temat stajenki, szopki. Od po-
czątku stajenka w naszym ko-
ściele była i zawsze była piyk-
noł. Miejsca na jej postawienie 
jest dosyć i od wielu lat stawia 
ją i oświetla ta sama ekipa. Za 
to należą się im podziękowa-
nia. Stajenka (po śląsku stajyn-
ka albo betlejka) wywołuje            
u mnie miłe wspomnienia, 
zadumę i wespół z kolędami 
bardzo  wzrusza.       

Barbara Szczęsny 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

październik-listopad-grudzień 
- 27 - 

AKTYWNIE I ATRAKCYJNIE W ZSP NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Mimo pandemii koronawirusa 
realizujemy projekt „Radość            
z rozwoju współpracy na          
pograniczu czesko-polskim” 
wszelkimi dostępnymi środka-
mi i metodami. Pracowaliśmy 
zdalnie, wymienialiśmy się                  
doświadczeniami i dobrymi 

praktykami z naszymi czeskimi sąsiadami. Przeprowa-
dziliśmy, między innymi, Wirtualny Konkurs            
Kroszonkarski. Dzieci z Czech wzięły udział                
w konkursie zorganizowanym przez partnera polskiego    
w formie wirtualnej, odbył się również wirtualny pokaz 
dekoracji wielkanocnych. Na profilu facebookowym 
projektu zamieszczone zostały filmy instruktarzowe 
dotyczące techniki zdobienia jaj przygotowane przez 
Grażynę Fila, naszą regionalną artystkę ludową. 

Czescy partnerzy przygotowali, również              
w formie wirtualnej, konkurs plastyczny dla                     
najmłodszych „Najpiękniejsza maszyna rolnicza”.    
Zeskanowane prace naszych dzieci zostały przesłane 
czeskiemu partnerowi i ocenione przez komisję                 
konkursową. Przedszkolaki z Dańca zdobyły                
najwyższe nagrody w każdej kategorii. 

Kolejne wydarzenie udało się zorganizować 
już w formie stacjonarnej. 27 czerwca 2021r. delegacja 
z gminy Chrząstowice gościła u naszych czeskich  
partnerów w gminie Zátor (Obec Zátor) w ramach  
wydarzenia pod nazwą „Zatorskie lato“ (ZÁTORSKÉ 
LÉTO). Wyjazd był okazją do wymiany praktyk             
pomiędzy organizacjami pozarządowymi i prezentacją 
działalności NGO w Czechach. Nie obyło się bez           
zwiedzania ciekawych i urokliwych zakątków. Wiele 
atrakcji czekało też na najmłodszych uczestników            
wycieczki: przejażdżki konne, dmuchawce, gry i zaba-
wy zręcznościowe w parku – to tylko niektóre                
z przygotowanych przez Czechów niespodzianek.            
Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych 
wykonanych przez przedszkolaków z Zátoru oraz  
Dańca w konkursie plastycznym pod tytułem 
„Najpiękniejsze maszyny rolnicze”. Czescy partnerzy 

zorganizowali dla nas możliwość wejścia i podziwiania 
widoku z wieży kościelnej, pokój zabaw dla dzieci, 
zwiedzanie zrekonstruowanej kaplicy z wystawą              
obrazów aniołów, miejsce do zabawy dla dzieci przed 
szkołą. Równolegle z tą imprezą odbył się bieg               
alejkami zatorskimi, w którym brało udział wielu               
czeskich i polskich uczestników. 

Kolejnym wydarzeniem, w którym uczestni-
czyliśmy, był zorganizowany 26.06.2021 r. w Zátor 
turniej piłki nożnej Uneco Cup. Drużyna piłkarska ze 
Szkoły Podstawowej w Dańcu rozegrała kilka meczów 
z czeskimi zawodnikami i wspólnie z nimi trenowała 
pod okiem fachowców. 

Partner projektowy zaprosił 30.07.2021 r. na 
spotkanie do Czech grupę polskich seniorów  
z gminy Chrząstowice. Program obfitował w atrakcje, 
smaczne i różnorodne posiłki oraz wspaniałe                
towarzystwo czeskich seniorów. Wizyta zakończyła się 
wspólną uroczystą kolacją. 

Klub siatkarski z gminy Chrząstowice przy 
współpracy polskiego zespołu projektowego zaprosił 
1.08.2021 r. czeskiego partnera do udziału w „Turnieju 
plażowych czwórek”. W wydarzeniu wzięło udział              
8 drużyn, które rywalizowały ze sobą na boisku              
plażowym w Suchym Boże. Uczestnicy obejrzeli           
również pokazowy mecz siatkarskich drużyn ligowych. 
Była biesiada i wymiana doświadczeń zdobytych                
podczas rywalizacji. Zwycięskie drużyny były                  
oklaskiwane przez licznie przybyłą grupę kibiców. 
Nagrody wręczał Wójt Gminy Chrząstowice Florian 
Ciecior oraz inni przedstawiciele gminy i działacze ligi 
siatkarskiej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspaniałą atmosferę podczas rozgrywek. Najlepszym 
gratulujemy, pokonanym dziękujemy za walkę. 

Zespół projektowy z Gminy Chrząstowice 
zaprosił uczniów ze Szkoły w Zator oraz PSP w Dańcu 
na dwa 5-dniowe spotkania w ramach naszego projektu 
w terminach: 6.09.2021 – 10.09.2021 – kl. VII i VIII, 
20.09.2021 – 24.09.2021 – kl. V i VI. W ramach              
pobytu zaoferowaliśmy  atrakcje: spływ kajakowy     
Małą Panwią, ścianka wspinaczkowa i zabawy na 

 Pod koniec września br., klasa II i III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3                
w Dębskiej Kuźni wyjechały na jednodniową wycieczkę do Parku Przygód i Atrakcji             
w Wilkowicach. Pierwszym punktem programu był parkowy zwierzyniec. Na obszarze 
6ha dzieciaki mogły oglądać małe i duże zwierzęta z różnych kontynentów. Fantastyczną 
zabawę zapewnił uczniom park linowy-tor przeszkód zawieszony między drzewami              
kończący się zjazdem na linie, a także park trampolin. A po obiedzie - godzinna zabawa            
w sali zabaw Allele. Wspinaczki po zaplątanych linach, skoki do basenu z kolorowymi 
kulkami oraz kolorowe zjeżdżalnie były okazją do doskonalenia sprawności fizycznych. 
Ostatnim punktem wycieczki była ścieżka sensoryczna. Poruszanie się po szczudlatym 
jeżu, strzały do celu, labirynty, mini krykiet, katapulty dały dzieciom możliwości kreatyw-
nej zabawy. Wszystkie elementy wykonane były               
w większości z drewna. Bardziej kreatywni uczniowie 
próbowali swoich sił w konwersacji z gadającymi             

papugami. Bardzo miło wspominać będziemy tą wycieczkę.  
 Uczniowie szkoły brali również udział w akcji „Sprzątanie świata”. Jest to 
coroczna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie ekologii, 
edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz 
negatywny wpływ na środowisko. Sprzątaliśmy tereny wsi - okolice boiska           
i szkoły oraz las. Zebraliśmy około 6 worków śmieci, niby niewiele, ale jednak 
śmieci są. Wszystkim należą się wielkie brawa, za brak obojętności za losy naszej 
planety.  

Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim”     
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001643  

Anna Ledniowska 
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na trampolinach, poligon ASG, basen, gra w tenisa 
ziemnego, gry zespołowe na boisku, zwiedzanie Opola 
oraz innych ciekawych miejsc w okolicy. 

 Zaprosiliśmy gości z Czech do Dańca na boisko 
sportowe wybudowane w ramach naszego projektu. 
Odbył się mecz piłki nożnej, przeciąganie liny, zawody 
drużynowe, a na koniec uczestnicy zatańczyli 
"belgijkę". Bardzo miło było nam gościć naszych            
czeskich przyjaciół w szkole. Nauczyciele wraz             
z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem 
przedszkolnym w Dańcu przygotowali specjalne               
zajęcia dla uczestników pięciodniowego spotkania. Był 
quiz wiedzy, warsztaty plastyczne, ćwiczenia                
gimnastyczne i taneczne oraz ciekawe zadania przygo-
towane w języku niemieckim. Wybraliśmy się na 
spływ kajakowy Małą Panwią, przejazd bryczką                      
i opolskimi drezynami, oj będzie co wspominać. Miło 
spędzaliśmy także czas w Parku Krajobrazowym Góra 

Świętej Anny, a poligon zapewnił nam niezapomniane 
przeżycia. 

Największym zainteresowaniem cieszą się 
spotkania polskich i czeskich seniorów. Wszyscy            
chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach , a my ze 
swej strony staramy się zapewnić im jak najwięcej 
atrakcji. Spotkanie Seniorów to tylko dwa dni, ale jakie 
intensywne. Zwiedziliśmy Muzeum Piosenki Polskiej, 
Amfiteatr oraz najciekawsze miejsca w Opolu a następ-
nie Pałac i Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu             
Śląskim. Drugi dzień spędziliśmy w Parku Miniatur              
w Olszowej. Zwiedzaliśmy też zakątki i zabytki Parku 
Krajobrazowego Góra Świętej Anny. To spotkanie                
z pewnością na długo zostanie w pamięci wszystkich 
uczestników. 

W listopadzie 2021 r. Gmina Chrząstowice 
miała zaszczyt zaprosić przedstawicieli czeskiego             
partnera na uroczysty Bal Andrzejkowy, który odbył 
się w Dańcu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom              
za udział oraz  świetną zabawę do późnych godzin     
nocnych. 

Zespoły projektowe intensywnie pracują            
online i stacjonarnie, planują już kolejne ciekawe            
spotkania.  

Zespół projektowy 
Jolanta Jokiel, Renata Soworka, Mateusz Huk 
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