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NOŚ ODBLASK, BĘDZIESZ WIDOCZNY 

 W Dańcu świąteczna atmosfera zagościła            
3 grudnia br. W sobotni wieczór przy klubie wiejskim 
odbył się jarmark bożonarodzeniowy. Swoim wystę-
pem gościom czas umilała Orkiestra Strażacka przy 
Zarządzie Miejsko-Gminnym OSP RP w Strzelcach 
Opolskich. Uczestnicy mogli skorzystać z bogato           
zaopatrzonych stoisk gastronomicznych, które ofero-
wały mnóstwo świątecznych przysmaków. Organizato-
rem wydarzenia było koło DFK Daniec/Danietz. 

 5 grudnia br. dzieci z Lędzin spotkały się             
z wyczekiwanym przez cały rok niezwykłym gościem. 
Święty Mikołaj nie zawiódł i przybył z workiem            
pełnym prezentów. Było mnóstwo zabawy, dekorowa-
nie pierników, konkursy i pizza. Wydarzenie                     
zorganizowała pani sołtys wraz z radą sołecką a anima-
cje prowadziła i Mikołaja wspomagała p. Violetta           
Lubiewska. 
 Panie z Dąbrowic wspólnie wykonywały            
świąteczne stroiki pod okiem doświadczonej florystki 
Danuty Kocur z pracowni „Kwiecieplecie”. Wydarze-
nie sfinansowane zostało w ramach projektu realizowa-
nego przez Koło DFK Dąbrowice/Dombrowitz - dota-
cja udzielona przez gminę Chrząstowice oraz TSKN. 
 11 grudnia br. jarmark adwentowy i adwentowo
-mikołajkowe spotkanie zorganizowano w Chrząstowi-

cach. Były występy dzieci z Ochronki, chrząstowickiej 
podstawówki oraz dzieci uczęszczających do                  
„Bastelstube”. Koncert dała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka Zganiacza. 
Nie zabrakło pysznego poczęstunku oraz bogato           
zaopatrzonych stoisk gastronomicznych i rękodzielni-
czych. Wydarzenie zorganizowały organizacje              
działające w Chrząstowicach.  

ŚWĄTECZNE SPOTKANIA I WYDARZENIA 

 Jesienno-zimowa aura - padający deszcz, zalegające liście, śnieg, 
mgła, szybko zapadający zmrok – wszystko to bardzo ogranicza widocz-
ność na drodze. Kierowcy znacznie później dostrzegają pieszych czy ro-
werzystów. W takich okolicznościach o wypadek nietrudno. By być bar-
dziej widocznym, a tym samym zwiększyć swoje bezpieczeństwo, noś 
odblaski! 
 Pieszy/rowerzysta ubrany w ciemny strój jest widziany przez kieru-
jącego samochodem z odległości około 20 metrów, a jeśli ma na sobie 
jasne ubranie – ok. 50 metrów. Jeśli ma na sobie elementy odblaskowe 
(kamizelka, odblaskowa przypinka czy element stroju) widziany jest już z 
odległości około 130-150 metrów, czyli niemal 5 razy wcześniej.  To daje 
czas i możliwość kierowcy na wyhamowanie, bądź też bezpieczne wyprze-
dzenie go.  
 Od kilku lat jest obowiązek noszenia odblasków po zmroku na tere-
nie niezabudowanym. Zachęcamy, aby nosić je także, kiedy poruszamy się 
w terenie zabudowanym.  
 Rowerzystom przypominamy dodatkowo o konieczności wyposa-
żenia swoich pojazdów w sprawne światła i włączanie ich po zmroku. 
 Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!  

Anna Kurc 

Oprac. Anna Kurc 
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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 

 

AKCJA ZIMA 

Iwona Buhl 

Anna Wojdyła 

 

           Informuję, że w przypadku stwierdzenia            
w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych za-
śnieżenia uniemożliwiającego przejazd samochodom 
osobowym, należy sprawę zgłosić Sołtysowi, a w go-
dzinach pracy Urzędu pod numerami telefonów: 77 421
-96-13 lub 77 411-04-08. W przypadku wystąpienia 
zaśnieżenia na drogach powiatowych 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 Lędzinach i Dębskiej Kuźni oraz 
Opolska czyli tzw. „obwodnica” w Chrząstowicach            
i nr 94 w Falmirowicach ) zajmuje się Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadają-
ca telefon interwencyjny 77 474-67-69, 602156703 lub 
608072438. Wszystkich właścicieli pojazdów samo-
chodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, 
tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym płu-
gom. 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 chodników 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. 

CZYSTE POWIETRZE PLUS—NA CZYM POLEGA NOWY PROGRAM 
 Czyste Powietrze Plus zakłada m.in. prefinansowanie do 50% kwoty, a także przyspieszoną ścieżkę otrzyma-
nia dotacji. Istotą tego programu jest przedpłata, czyli uruchomienie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.  
Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze+ mogą skorzystać beneficjenci tylko podwyższonego i najwyższe-
go poziomu dofinansowania. Warunkiem, który muszą spełnić przyszli beneficjenci jest przesłanie wymaga-
nych załączników, tzn.: 
- umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac (Wzór umowy jest dostępny na stronie            
Programu Czyste Powietrze w zakładce Materiały do pobrania). Dotyczy to maksymalnie trzech podpisanych 
umów. Dokumenty mogą być dostarczone wraz ze składanym wnioskiem lub na etapie jego uzupełniania. Wniosko-
dawca ma na to 10 dni roboczych.  
- zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód beneficjenta na jednego członka jego                           
gospodarstwa domowego lub potwierdzenie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowe-
go, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
Po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy pomiędzy 
beneficjentem, a wykonawcą, na konto bankowe zostanie przesłane 50% wartości dotacji jako część wynagrodzenia 
dla firmy wykonawczej.  
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku                             
o dofinansowanie. 
Po zakończeniu wszystkich prac, wnioskodawca powinien złożyć końcowy wniosek o płatność uwzględniającą osta-
teczną fakturę i protokół odbioru. Druga część dotacji ma być wypłacona do 30 dni od daty złożenia dokumentu.   
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Chrząstowice (I p., pok. nr 12) funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków           
o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, 

otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków. Harmonogram otwarcia, aktualizowany co miesiąc, 
znajduje się na stronie www.chrzastowice.pl oraz na gminnym facebooku.  

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

http://www.chrzastowice.pl
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 Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach” 
 wspo łfinansowany ze s rodko w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach 
W październiku zakończono realizację inwestycji dot. termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły 
w Chrząstowicach.  Zakres robót termomodernizacyjnych objął, m.in.: ocieplenie stropodachu oraz ocieplenie ścian 
zewnętrznych, częściową wymianę drzwi zewnętrznych oraz okien, montaż nowej instalacji wewnętrznej CO oraz 
montaż kotła na pellet, montaż polikrystalicznych paneli PV, poprawę wentylacji, wymianę oświetlenia              
wbudowanego na LEDowe, montaż żywej zielonej ściany. Wartość całkowita robót wyniosła ponad 1,25 mln zł,             
a dofinansowanie to ponad 867 tys. zł otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.2. Efektywność Energetyczna w budynkach publicznych Aglomera-
cji Opolskiej. 

INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom 
Dziennego Pobytu w Chrząstowicach 
Na ukończeniu jest realizacja zadania dot. przebudowy 
budynku mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu.           
W ramach inwestycji powstały m.in.: 3 pokoje dziennego 
pobytu (w tym jeden z aneksem kuchennym), pokój  
administracyjny oraz zaplecze socjalne (m.in. 2 toalety, 
w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie 
techniczne). Do końca roku ma zostać zakupione              
wyposażenie budynku, aby od nowego roku placówka 
mogła funkcjonować. Wartość całkowita zadania to pra-
wie 970 tys. zł, z czego 850 tys. zł stanowi dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
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Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach 

W grudniu zostały odebrane roboty budowlane polega-
jące na budowie stanu surowego budynku świetlicy 
wiejskiej w Niwkach. W pierwszej połowie 2023 r. 
mają zostać wykonane roboty instalacyjne oraz wykoń-
czeniowe. Zadanie zostało dofinansowane z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w formie 
dotacji celowej w wysokości 150 tys. zł do wykorzysta-
nia w 2022 r. Koszty zadania wynoszą w 2022 r. ponad 
220 tys. i ponad 200 tys. zł w 2023 r. 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej                  
w Chrząstowicach 
Na przełomie roku zaplanowane jest rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z rozbudową drogi gminnej 
ul. Kotorskiej w Chrząstowicach wraz z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej. Rozbudowany zostanie odcinek    
drogi ul. Kotorskiej od ul. Ozimskiej do drogi krajowej 
DK46. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 r.             
W pierwszej połowie 2023 r. przewidziane jest                
zakończenie inwestycji. 
Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowi-
cach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. 
Od przyszłego roku zaplanowana jest realizacja inwe-
stycji związanej z rozbudową Publicznego Przedszkola 
w Chrząstowicach o parterową część budynku.                   
W ramach zadania ma powstać dodatkowy oddział 
przedszkolny, a także pokój do terapii, zaplecze socjal-
ne, toalety i szatnia. Wartość robót budowlanych to 
1,64 mln zł z czego ponad 1,29 mln zł stanowi dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji wyznaczo-
ny został na drugą połowę 2023 r. 

Małgorzata Jagos 
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Barbara Wyrwas 

 

STAWKI PODATKU W 2023 

Rada Gminy Chrząstowice na sesji, która odbyła się 2 listopada 2022 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 – 1,03 zł (stawka dotychczasowa – 0,92 zł), 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników  
sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,70 zł (stawka dotychczasowa – 5,10zł), 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,44 zł (stawka dotychczasowa – 0,39 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  
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo  
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w  
życie tego planu 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 - 1,25 zł (stawka dotychczasowa – 1,12 zł); 
2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,91 zł (stawka dotychczasowa – 0,81 zł), 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 23,57 zł (stawka dotychczasowa –  
21,08 zł), 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od  
1 m2 powierzchni użytkowej – 9,95 zł (stawka dotychczasowa  – 8,90 zł),  
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych  
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,84 zł (stawka dotychczasowa –  
5,22 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 9,65 zł (stawka dotychczasowa – 8,63 zł), 
- pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,08 zł (stawka dotychczasowa – 5,44 zł), 
3) wartości budowli określonej na podstawie art. 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). 

Anna Talaga 

    Dokonano kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.   
    Do 30 września 2022 r. koszt obsługi systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi wyniósł 1.653.697,62 zł. Mając na uwadze 
istniejący kryzys energetyczny i wzrost inflacji prognozujemy, że 
w roku 2023 nastąpi duży wzrost kosztów obsługi systemu. Mając 
na uwadze, że powinien być on systemem samofinansującym,          
wystąpiła konieczność podwyższenia stawek opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamiesz-
kują mieszkańcy. 
Rada Gminy Chrząstowice uchwałą  nr XLV.344.2022 z dnia 2            
listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za             
gospodarowanie odpadami komunalnymi  ustaliła, że od 1 stycznia 
2023 r.: 

 miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami            
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów wynosi 30,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość; 

 gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 60,00 zł od osoby; 

 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nierucho-
mości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady                
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od stawki            
obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi                      
w sposób selektywny od pierwszego do piątego mieszkańca;  

 niższa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi                  
i odbieranymi w sposób selektywny, od szóstej i każdej następnej osoby zamieszkującej daną             
nieruchomość wynosi  25,00 zł od osoby.  

STAWKI ZA ŚMIECI OD 1.01.2023 R. 
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Regina Buhl 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

Jacek Trojan 

Barbara Wyrwas 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

W październiku pojazd Sidepress zastąpił na 
kilku kursach standardową śmieciarkę, odbierając od-
pady komunalne w miejscowościach: Chrząstowice, 
Niwki, Lędziny, Suchy Bór i Daniec. Opróżniano odpa-
dy zmieszane, biodegradowalne oraz papier.  

Podczas przeprowadzania prób napotkano sze-
reg utrudnień w pracy pojazdu z bocznym załadunkiem. 

W związku z powyższym Remondis Opole Sp. 
z o.o. zmuszony był zaprzestać dalszych działań zwią-
zanych z wdrożeniem nowego systemu odbioru odpa-
dów.  

Uzyskanie sprawnego i szybszego odbioru 
odpadów ograniczone było przez: 

- bardzo dużą ilość nadmiarów odpadów, gro-
madzonych w workach lub luzem (kartony) ustawio-

nych przy lub na pojemnikach; 
- niezastosowanie się mieszkańców do usta-

wiania pojemników zgodnie z wytycznymi wykazany-
mi na stronie internetowej, facebooku oraz aplikacji 
mobilnej; 

- zbyt nisko zawieszone kable telefoniczne; 
- wiele wąskich dróg uniemożliwiających wje-

chanie pojazdu  i swobodne wysunięcie  bocznych wi-
deł; 

- dużą ilość metalowych pojemników, jaka 
okazała się być wystawiona na terenie gminy.  
Firma Remondis  dziękuje za umożliwienie przeprowa-
dzenia prób odbioru odpadów pojazdem Sidepress.  
Obecnie system Sidepress na terenie Gminy Chrząsto-
wice nie zostanie wdrożony.  

NIE ZAPOMNIJ ZŁOŻYĆ DEKLARACJI PODATKOWEJ NA ROK 2023 

Uchwałą nr XLV.343.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku Rada Gminy Chrząstowice ustaliła roczne stawki podatku 
od środków transportowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Uchwalono minimalne podwyżki, 
średnio w wysokości 11,8 %. Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie                 
całkowitej 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. 

NIE BĘDZIE SYSTEMU SIDEPRESS 

 Przypominam właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności                     
przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli 
źródeł ogrzewania. 
 Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej 
raz do roku. 
 

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA  
NA USUWANIE AZBESTU 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem 2023 przypominamy osobom prawnym i jednostkom organizacyj-
nym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej o złożeniu deklaracji: 

 na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami do 31 stycznia 2023 r. 

 na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do 15 stycznia 2023 r. 

 na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami do 15 stycznia 2023 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.  

Gmina Chrząstowice uzyskała 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 2022”, zgodnie                       
z umową dotacji nr 530/2022/G-09/OZ/D z dnia 9 listopada 2022 r. 
Całkowita wartość zadania wyniosła  22 813,16 zł w tym:  

1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 4 562,63 zł. 

2. Dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 4 562,63 zł. 
Udział własny mieszkańców: 13 687,90 zł. 
Było to ostatnie dofinansowanie z NFOŚiGW, z którego gmina mogła skorzystać. Aktualnie nie są przeprowadzane 
żadne nabory wniosków na usuwanie azbestu. O wszelkich zmianach będziemy informować. 

Regina Buhl 

OKRESOWA KONTROLA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 

http://www.podatki.gov.pl
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            Pod koniec 2022 r. w ramach przetargu na reali-
zację zadania pod nazwą „Wykonanie remontu dróg 
gminnych na terenie Gminy Chrząstowice” wykonano 
asfaltowanie na następujących drogach gminnych: ul. 
Zielonej w Dębiu, ul. Solarce w Dębskiej Kuźni, ul. 
Kopernika w Lędzinach i ul. Opolskiej w Dąbrowicach. 

         Zakres przeprowadzonych robót obejmował wy-
konanie warstwy wyrównującej tłuczniem oraz wyko-
nanie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej po-
wierzchni 3 524,75 m². Koszty przebudowy w/w dróg 
wyniosły 333 237,55 zł brutto, z czego 58.190,78 zł 
stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Pozostała 
część inwestycji została sfinansowana z budżetu Gminy 
Chrząstowice.  
        Pod koniec listopada 2022 r. zakończono również 
remont drogi gminnej ul. Lawendowej w Chrząstowi-
cach. Zakres przeprowadzonych robót obejmował wy-
równanie tłuczniem oraz wykonanie nawierzchni z 
betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 125 m². 
Koszty przebudowy drogi wyniosły 43 357,50 brutto. 
Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu 
Gminy Chrząstowice. 

 

DROGI GMINNE WYREMONTOWANE 

 DODATEK ELEKTRYCZNY 

 Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski 
o wypłatę dodatku elektrycznego. 
Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny             
przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe 
wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod 
warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone 
lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności          
budynków. 
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego         
wynosi 1000 zł. 

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w go-
spodarstwie domowym w tym samym miejscu zamiesz-
kania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek 
elektryczny wynosi 1500 zł. 
Gospodarstwo domowe to: 
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodaru-
jąca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)  
lub 
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące 
(gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca                 
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodar-
stwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje 
dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkują-
cych pod tym adresem. 
Wnioski dostępne są na www.chrzastowice.pl                     
(do pobrania w wersji edytowalnej lub pdf) oraz w se-
kretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 
38, I piętro. 
Termin złożenia wniosku – do 1 lutego 2023 r. 
Wypłata dodatku ma nastąpić w marcu 2023 r. 
Sprawy związane z dodatkiem załatwiane są                        
w Urzędzie Gminy Chrząstowice, pok 7 (par ter )                 
i pokój 13 (I piętro), tel. 774110408 lub 774110410. 

Anna Kurc 

Anna Wojdyła 

Ul. Kopernika  
w Lędzinach 

Ul. Solarka  
w Dębskiej Kuźni 

Ul. Opolska  
w Dąbrowicach 

Ul. Zielona  
w Debiu 

Ul. Lawendowa w Chrząstowicach 

http://www.chrzastowice.pl
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CHRZĄSTOWICKO-CZESKA WSPÓŁPRACA PODSUMOWANA 

 

Anna Bartek 

 9 października br. gościliśmy w Urzędzie Gminy Chrząstowice 
delegację z partnerskiej gminy Zátor w Czechach. Była to okazja do            
podsumowania projektu "Radość z rozwoju współpracy na pograniczu 
czesko-polskim" a także do omówienia planów na kolejne wspólne                
przedsięwzięcia.  
 Dzięki realizacji projektu z naszymi czeskimi partnerami              
wybudowaliśmy m.in. wielofunkcyjne boisko przy szkole w Dańcu                      
i zrealizowaliśmy wiele wspólnych wyjazdów, wydarzeń i zadań. Ze stro-
ny naszej gminy, projekt koordynowała Jolanta Jokiel - Dyrektor Publicz-

nej Szkoły Podstawowej            
w Dańcu. Zwieńczeniem działań 
są 2 książki, którymi obdarowali 
się partnerzy projektu.  
 Spotkanie było również 
wspaniałą okazją do osobistego 
złożenia gratulacji Pani Salome 
Sýkorovej, która objęła funkcję 
Starostki czeskiej gminy Zátor 
na kolejną kadencję.  

 Limit 3 MWh dla posiadacza KDR  
W listopadzie 2022 weszła w życie ustawa o ochronie 
odbiorców energii elektrycznej, która określa            
maksymalne ceny prądu i zasady ich stosowania dla 
określonych grup odbiorców. W 2023 r. zostają            
zamrożone ceny prądu dla gospodarstw domowych do 
limitu 2000 kWh zużycia. Posiadacze Karty Dużej        
Rodziny mogą skorzystać z podwyższonego limitu, 
który wynosi 3000 kWh.  
Muszą oni złożyć swojemu dostawcy energii 
„oświadczenie uprawnionego odbiorcy”, podać w nim 
numer Karty Dużej Rodziny i załączyć kopię tej Karty 
lub jeśli posiadają tylko wersję elektroniczną wydruko-
wane  zdjęcie ekranu. Przedsiębiorstwo energetyczne  
w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, 
dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać 
przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy                     
odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.  
Osoby uprawnione, które posiadają Kartę Dużej       
Rodziny powinni złożyć oświadczenie niezwłocznie, 
najpóźniej do 30 czerwca 2023. Limit zużycia energii 
elektrycznej będzie stosowany proporcjonalnie do         
liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca 
następującego po miesiącu złożenia oświadczenia.  
Rodzic, który nabędzie uprawnienia do Karty Dużej 
Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabędzie nową nierucho-

mość, także może złożyć oświadczenie. W takim          
przypadku limit zużycia energii stosuje się również 
proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpo-
czynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.   
Upust 10% za mniejsze zużycie energii 
Ustawa wprowadza również mechanizm zachęcający 
do oszczędzania energii. Wszystkie gospodarstwa do-
mowe, które w 2023 r.(w okresie od 1paźdzernika 2022 
do 31 grudnia 2023r.) zużyją nie więcej niż 90% ener-
gii z 2022 r.(w okresie od 1 października 2021 do 31 
grudnia 2022 r.), w 2024 r. otrzymają specjalny upust 
wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii 
elektrycznej w 2023 r. 
Przypominamy: 
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje 
wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy 
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci. 
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego 
lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także            
dzieciom: 

 w wieku do 18. roku życia, 

 w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci 
uczących się w szkole lub szkole wyższej, 
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci             
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, 
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku 
w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających 
powyższe warunki. 
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć 
wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego 
zamieszkania. W gminie Chrząstowice wnioski przyj-
muje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowi-
cach, ul. Dworcowa 38, I piętro, pok. 18. Informacje 
udzielane są pod numerem telefonu: 774219220. 
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za              
pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej 
Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY MOŻESZ PŁACIĆ MNIEJ 
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INFORMACJA 
dot.  zasad dystrybucji preparatów jodowych na wypadek 
zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Chrząstowice 

 

Gmina Chrząstowice przystąpiła do „Akcji Jodowej na wypadek zdarzenia radiacyjnego”. Służby krajowe we współ-
pracy z samorządami rozpoczęły działania prewencyjne. Obecnie nie ma zagrożenia radiacyjnego. Sytuacja na bie-
żąco jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 
Wydawanie preparatu odbywać się będzie po ogłoszeniu komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych              
i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. 
Punkty dystrybucji jodku potasu zostaną uruchomione we wszystkich sołectwach na terenie naszej gminy,                    
niezwłocznie po otrzymaniu przez służby urzędu gminy komunikatu o rozpoczęciu akcji – niezależnie od pory dnia 
czy nocy. 
Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji tabletek zostaną przekazane Państwu poprzez aplikację Gminy Chrząstowice, 
w mediach ogólnopolskich, na stronie internetowej gminy, w mediach społecznościowych gminy, poprzez sołtysów    
i strażaków OSP. 

Punkty wydawania jodku potasu na terenie Gminy Chrząstowice 

  

Lp. 

 

Sołectwo 

 

  

Adres 

1 Chrząstowice Klub samorządowy 
Chrząstowice 

ul. Dworcowa 1 

2 Daniec Klub wiejski 
Daniec 

ul. Dąbrowicka 4 

3 Dąbrowice Świetlica wiejska 
Dąbrowice, 

ul. Wiejska 11 

4 Dębie Klub wiejski 
Dębie 

ul. Zielona 2 

5 Dębska Kuźnia Świetlica „Pod lipami” 
Dębska Kuźnia 
ul. Kolonia 12 

6 Falmirowice Świetlica wiejska 
Falmirowice, ul 

Wiejska 37 

7 Lędziny Świetlica wiejska 
Lędziny 

ul. Szkolna 2 

8 Niwki Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach 
Niwki 

ul. Wiejska 17 

9 Suchy Bór Świetlica wiejska 
Suchy Bór 

ul. Szkolna 2 

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach 

 Noworodki do 1 miesiąca życia,16 mg – ¼ tabletki (osoba pobierająca otrzymuje całą tabletkę). 

 Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki (osoba pobierająca otrzymuje całą tabletkę). 

 Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,65 mg – 1 tabletka. 

 Dorośli do 60. roku życia i dzieci w wieku powyżej 12 lat,130 mg – 2 tabletki. 

 Kobiety w ciąży i karmiące piersią, 130 mg – 2 tabletki. 
Przyjęcie wskazanej dawki jodku potasu nasyca tarczycę stabilnym jodem i blokuje wchłanianie radioaktywnego 
jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. 

Zasady dystrybucji preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Chrząstowice 
Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty,                
paszport, prawo jazdy). 
1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. 
2. Wydawanie preparatów jest jednorazowe. 
3. Jedna osoba pełnoletnia może otrzymać niezbędną ilość tabletek dla członków rodziny zamieszkujących pod             
jednym adresem na terenie danego sołectwa — zgodnie z wykazem osób zameldowanych, którym dysponuje 

https://chrzastowice.pl/1583/aplikacja-mobilna.html
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gmina (w przypadku wątpliwości, informacja podlega weryfikacji).  
4. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowe-
go należy podjąć poza obiektem wydawania. 
5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu. 
Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzić na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomi-
styki (PAA). Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami 
podejmowanymi przez PAA: https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-
atomistyki. 

https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/
https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki
https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki
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DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA 

 LAPTOP TRAFIŁ DO UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTY PPGR 

Anna Buhl 

 14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego 
Powietrza. Z tej okazji odbyło się spotkanie Gminnego 
Koordynatora Programu Ochrony Powietrza z uczniami 
klasy 4 i 5 Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząsto-
wicach. Temat wydarzenia brzmiał ”Edukacja Ekolo-
giczna – Strażnik Czystego Powietrza”. Omawiano 
działania na rzecz ochrony środowiska, atmosfery                 
i klimatu. Celem spotkania było podniesienie świado-
mości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość 
powietrza, jak również znaczenia jakości powietrza dla 
jakości życia. Uczestnikom rozdano gadżety oraz mate-
riały promocyjne. Spotkanie było częścią projektu 
„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w 
samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/
PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) finanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 W ramach projektu gmina Chrząstowice otrzy-

mała kamerę termowizyjną FLIR C5 wraz z licencją na 
oprogramowanie do raportowania badań termowizyj-
nych budynków.  Dzięki urządzeniu możliwe jest wy-
konywanie uproszczonych audytów środowiskowych, 
by ograniczyć niekontrolowane ubytki ciepła w po-
mieszczeniach.  O szczegółach projektu informujemy 
na naszej stronie internetowej: www.chrzastowice.pl – 
menu górne „Programy i projekty”.  
 Dodatkowo w Urzędzie Gminy Chrząstowice w 
ramach Programu Czyste Powietrze działa punkt kon-
sultacyjno-informacyjny, w którym złożymy wniosek o 
dotację między innymi na wymianę źródeł ciepła, uzy-
skamy poradę, pomoc przy wypełnieniu wniosku.          
Harmonogram pracy punktu znajduje się na 
www.chrzastowice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃ-
CA – „Czyste powietrze – punkt przyjmowania wnio-
sków” i jest aktualizowany co miesiąc. O programie 
piszemy na stronie 3.  

Projekt pn.  
„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, 

LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
LIFE i współfinansowany przez  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Anna Wołowska 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19  

 28 listopada br. uczniowi z terenu gminy Chrząstowice został przekazany laptop, zakupiony z oszczędności           
z przeprowadzonych postępowań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowe-
go  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie z projektu skorzystało 
12 dzieci z terenu Gminy Chrząstowice. O projekcie pisaliśmy „Informatorze Gminy Chrząstowice nr 2/2022.           
Informacje na ten temat znajdują się także na www.chrzastowice.pl.  

http://www.chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.pl
https://chrzastowice.pl/1267/593/punkt-przyjmowania-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze.html
http://www.chrzastowice.pl
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Kto i kiedy może złożyć wniosek? 

 wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkują-
ca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego               
dokonywany jest zakup węgla,  

 gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie 
Gminy Chrząstowice,  

 osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku      
węglowego,  

 osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na 
sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000,00 
zł brutto za tonę. 
Jaki jest sposób dostarczenia wniosku? 
Wniosek można: 
- uzupełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 
Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, (od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 7.30-15.30; w środę od 7.30 
do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00). 
- przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 
(EPUAP): 
Nazwa instytucji na platformie EPUAP:  
URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE 
Adres skrytki na platformie EPUAP: /
UG_Chrzastowice/skrytka lub /UG_Chrzastowice/
SkrytkaESP 

 cała korespondencja musi być opatrzona podpi-
sem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

 wniosku nie można złożyć telefonicznie. 

 wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego 
odręcznie wniosku jest niewłaściwe. 

Procedura zakupu węgla: 

1. Złożenie wniosku. Wniosek rozpatrzony zostanie 
niezwłocznie. 

2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności 

złożonych dokumentów. W przypadku błędów we 
wniosku, wnioskodawca  zostanie wezwany do ich 
poprawienia. 

3. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy 
nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego            
węgla stosowna informacja zostanie przekazana              
telefonicznie, mailem lub listownie. 
Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie,            
osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą pod 
numerem telefonu podanym we wniosku, celem po-
twierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel. 
Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie za-
płaty za węgiel (1880,00 zł/tonę) na konto Gminy 
Chrząstowice numer: 93 8907 1063 2008 7006 6514 
0002, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: 
WĘGIEL - imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z 
adresem gospodarstwa domowego, na który jest 
złożony wniosek.  
Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu 
węgla na preferencyjnych zasadach? 

 koszt węgla to 1880,00 zł brutto za tonę.  

 cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla 
ze składu wskazanego przez Gminę. 
UWAGA! Nie należy dokonywać płatności za         
węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie            
potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną           
z Urzędu. 
Wszystkie informacje uzyskają Państwo w Refera-
cie Podatkowym Urzędu Gminy Chrząstowice -            
tel. 661 244 545, 77 411 04 12, 77 411 04 05. 
Wniosek dostępny jest na stronie 
www.chrzastowice.pl oraz w Urzędzie Gminy              
Chrząstowice – parter – pokój 2 i 4.  
Wniosek można złożyć już w grudniu 2022 r. 
 
 

Agnieszka Król, Anna Kurc 

              Nadszedł 
grudzień, koniec 
roku tuż, tuż. 
Czas przedświą-
tecznej krzątani-
ny, robienia po-
rządków, kupowa-
nia prezentów.           
U nas też               
znajdziecie Pań-

stwo prezenty, czyli nowości wydawnicze, zakupione             
specjalnie na święta. Informacje o godzinach otwarcia 
znajdują się na stronie internetowej i Facebooku biblio-
teki oraz tablicy informacyjnej. Na Facebooku można 
przeczytać i obejrzeć informacje o wydarzeniach, jakie 
biblioteka organizowała w minionych miesiącach. 

Serdeczne podziękowania składamy naszym 
partnerom, dla których możemy organizować spotka-
nia. Dziękujemy za przychylność i chęć współpracy. 
Dziękujemy również gminie Chrząstowice za dotacje 
na zakup książek. Bez tego wsparcia nie byłoby             
możliwe spełnianie oczekiwań naszych czytelników            
i kształtowanie najmłodszego pokolenia. 

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna 
realizuje zadanie pod nazwą "U Mientusa tradycja 

wciąż żywa – rozwijamy Daniecką izbę muzealną". 
Dzięki temu udało nam się doposażyć danieckie          
muzeum w odpowiedni sprzęt, który pozwoli na               
organizację w tym miejscu interesujących wydarzeń. 
Zakupiliśmy m.in. projektor z laptopem i ekranem, aby 
wyświetlać prezentacje i filmy, stół z krzesłami oraz 
niezbędne umeblowanie. Projekt z pewnością przyczy-
ni się do uatrakcyjnienia oferty izby regionalnej.              
Chcemy, by było to miejsce, w którym nie tylko można 
obejrzeć pamiątki z przeszłości, ale także wziąć udział 
w ciekawych warsztatach, spotkaniach z twórcami lu-
dowymi, prelekcjach itp. Środki na realizację projektu 
pozyskaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kraina Dinozaurów”. Nasze zadanie jest częścią 
projektu grantowego pod nazwą „Edukacja kluczem do 
wiedzy” realizowanego przez LGD „Kraina Dinozau-
rów” i finansowanego ze środków unijnych. W kolej-
nym wydaniu „Informatora Gminy Chrząstowice”  
pokażemy efekty realizacji naszego działania.  

Na Boże Narodzenie i Nowy Rok składamy 
Państwu najserdeczniejsze życzenia. Aby te święta,            
a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmo-
nii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła            
drugiej osoby, a każdy dzień był pełen                         
niezapomnianych chwil. 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

ZAKUP WĘGLA OD GMINY — II NABÓR 

http://www.chrzastowice.pl
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   IDZIE NOWE. ZMIANY W CHRZĄSTOWICKIEJ OCHRONCE 

Zbigniew Stańczak, Anna Kurc 

 2 grudnia br. w klubie samorządowym w Chrząstowicach 
odbyła się promocja książki napisanej przez mieszkańca Niwek, 
Zbigniewa Stańczaka. Organizatorem wydarzenia była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach.  
 „Odyseja Marianny” to opowieść o emigracji  do Ameryki 
za chlebem, wolnością i miłością. Wydaje się nieprawdopodobne 
by jej bohaterka, dziewczyna ze wsi, wyruszyła w samotną podróż 
z biednej mazowieckiej wsi sprzed stu laty. Nie ma wiedzy             
o świecie, ani pieniędzy, nie zna języków, nie korzysta z map,  
telefonu, Google ani innych ułatwień, jakie są znane nam współ-
czesnym. Jak większość jej otoczenia, jest osobą niepiśmienną. 
Zna dobrze jedynie krowy. Ma przed sobą siedem granic, podróż 
furmanką, pruską koleją, transatlantykiem przez ocean oraz setki 
kilometrów po Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na każdym             

etapie podróży wpada w wiry imigracyjnych zdarzeń  oraz wpływ obcych ludzi. Czy dotrze, jakie przygody ją             
spotkają i kto będzie jej towarzyszem podróży? Jak skończy się jej Odyseja i co zmieni w jej życiu? To wciąż aktu-
alne pytania które stają przed każdym emigrantem. 
 Inspiracją autora był reportaż Małgorzaty Szejnert pt. "Wyspa klucz ". Reporterka ukazała wielkie ludzkie 
stada przemierzające ocean ze starej Europy do nowej ziemi w Ameryce. Zbigniew Stańczak pisze o losach jednej 
krówki z całego stada. Książkę dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach.  

Agnieszka Misiurska – Prezes Stowarzyszenia „CUD” 
Rafał Bartek – Wiceprezes Stowarzyszenia „CUD” 

 Z końcem lipca 2022 r. chrząstowicki klasztor 
przy ul. Ozimskiej 1a opuściły, po 90 latach posługi, 
Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny ze  
zgromadzenia w Leśnicy. Wraz z Siostrami swą działal-
ność miała również zakończyć prowadzona przez nie          
w tym samym budynku Ochronka dla dzieci. Powodem 
takiej decyzji była zarówno konieczność daleko idącego 
remontu budynku przedszkola, jak i troski kadrowe 
Sióstr, które wciąż prowadzą pokaźną liczbę tego              
rodzaju placówek na terenie diecezji opolskiej, jak i w 
sąsiednich diecezjach. Takiemu rozwojowi sytuacji 
zapobiec jednak chciała społeczność lokalna, w tym 
parafianie z Chrząstowic i rodzice dzieci z Ochronki. 
Po wielu spotkaniach zarówno w Leśnicy, w Chrząsto-
wicach, jak również w Domu Generalnym Zgromadze-
nia Sióstr we Wrocławiu udało się wspólnie wypraco-
wać rozwiązanie, dzięki któremu placówka ze swą  
bogatą historią nie zniknie z mapy edukacyjnej            
miejscowości ani gminy. W porozumieniu zawartym 
pomiędzy Siostrami, Mniejszością Niemiecką i społecz-
nością lokalną zadecydowano o przekazaniu budynku 
Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce, który się zobowiązał zdobyć 
środki i dokonać kapitalnego remontu budynku. Po-

cząwszy od roku szkolnego 2024/2025 w budynku    
rozpocznie działalność katolickie, a jednocześnie            
dwujęzyczne polsko-niemieckie przedszkole                
niepubliczne prowadzone przez lokalne Chrząstowickie 
Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD”, które specjalnie           
w tym celu zostało powołane. Przedszkole w dalszym 
ciągu będzie bazowało na programie edukacyjnym bł. 
Edmunda Bojanowskiego, który sam biegle posługiwał 
się zarówno językiem polskim, jak i niemieckim. Do 
momentu rozpoczęcia działalności przedszkola na          
nowych zasadach w dalszym ciągu pracować będzie 
Ochronka przy udziale i pomocy sióstr Służebniczek. 
Na czas generalnego remontu budynku w Chrząstowi-
cach Ochronka przeniosła się do świetlicy wiejskiej           
w Lędzinach. Trwające prace remontowe przy ul. 
Ozimskiej finansowane ze środków niemieckiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Stron Ojczystych pro-
wadzone są przez firmę DASK i obejmują komplekso-
wy remont budynku, łącznie z wymianą dachu, sufitów, 
nowymi schodami, zmianą formy ogrzewania na bar-
dziej ekologiczne i wieloma innymi elementami, które 
sprawią, że będzie to nowoczesna placówka dla dzieci.  
 Zadanie, którego podjęli się społecznicy i rodzi-
ce z pomocą organizacji Mniejszości Niemieckiej i sa-
mych Sióstr do łatwych nie należy, a założenia eduka-
cyjne przedsięwzięcia są w swym zamyśle czymś           
absolutnie nowym. Z jednej strony chcemy bowiem 
kontynuować dotychczasowe dzieło Sióstr, a z drugiej 
strony, wzbogacić je o rozbudowany element językowy, 
tak istotny w regionie zamieszkiwanym przez mniej-
szość niemiecką. Budujemy w ten sposób na najlep-
szych tradycjach Śląska, gdzie znajomość języków, 
kultur zawsze szła w parze z wiarą, która pozwoliła nie 
raz przetrwać mieszkańcom tego regionu najtrudniejsze 
czasy. Jeżeli by więc ktoś chciał wesprzeć nasze działa-
nia to zachęcamy gorąco do kontaktu z Zarządem           
Stowarzyszenia CUD pod adresem mailowym: 
cud.chrzastowice@gmail.com  

„ODYSEJA MARIANNY” 

mailto:cud.chrzastowice@gmail.com
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NAUKA, ZABAWA I WIARA 

Ochronka, dzięki życzliwości Urzędu Gminy 
Chrząstowice, tymczasowo znalazła swoje lokum              
w świetlicy wiejskiej w Lędzinach. Teraz, w pobliżu 
kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych               
realizujemy założenia, które zgodnie z zaleceniami bł. 
Edmunda Bojanowskiego mają służyć rozwojowi                   
i wychowaniu dzieci.   

W minionym czasie szczególnie wraz              
z dziećmi, rodzicami i wychowawcami poznawaliśmy 
sylwetkę bł. Edmunda, gdyż 14 listopada był dzień jego 
urodzin, a dla nas święto Patrona. W tym roku obchody 
rozpoczęliśmy wyjątkowo wcześnie, gdyż już               
w przepiękne niedzielne popołudnie, 23 października  
w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, gdzie odbył 
się 18 Urodzinowy Festiwal Edmundowy. Swoje wy-
stępy zaprezentowały dzieci z Katolickich Przedszkoli 
Niepublicznych prowadzonych przez Zgromadzenie, 
Ochronek, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
oraz Przedszkola im. bł. Edmunda z Tarnowa Opolskie-
go. W tym roku dzieci miały za zadanie zaśpiewać pio-
senki, które już zabrzmiały podczas poprzednich Festi-
wali. Trzynaście grup przypomniało zatem melodie 
bardziej lub mniej znane. Niektóre często powtarzane, 
inne nieco zapomniane, jednak każde warte przypo-
mnienia i wsłuchania w przesłanie, które dla nas niosą. 

Treści były piękne, bo mówiące o naszym Ojcu               
Edmundzie, a także przypominające wiele ważnych 
prawd, które chciał przekazać swoim życiem. Każdy                 
z wykonawców włożył całe serce w wykonanie. Oprócz 
śpiewu, były tańce, rekwizyty, bogaty akompaniament, 
pokazy slajdów, a nawet występy rodziców i nauczycie-
li. Podczas kilku piosenek zagościł na scenie także              
bł. Edmund. Nasze dzieci wykonały piosenkę opowia-
dającą o poszczególnych dniach tygodnia i wskaza-
niach, jakie na każdy dzień zostawił dzieciom Ojciec 
Edmund. Jak mówił, od dobrego przeżycia tygodnia 
zaczyna się dobrze przeżyte życie.   

Nasze ochronkowe świętowanie było również 
bogate. Poprzez gry i zabawy dzieci odkrywały tajniki     
z życia bł. Edmunda. Dowiedziały się, że jako mały 
chłopiec został przywrócony do życia dzięki modlitwie 
swojej mamy i wstawiennictwu Maryi. Usłyszały o jego 
pasjach jako literata ciekawego świata i wiedzy, studiu-
jącego w Polsce i poza jej granicami. Człowieka                
wykształconego i cenionego, który jednak dla wiejskich 
sierot poświęcił cały swój majątek i zrezygnował                   
z kariery. Odczytawszy wolę Bożą, aby zająć się chory-
mi i dziećmi, mężnie pokonywał wszelkie trudności. 
Przez sobie współczesnych był nazwany Serdecznie 
Dobrym Człowiekiem. Jak to śpiewamy często z dzieć-
mi w piosence „uczący patrzeć na świat przez okulary 
wiary”. Tego się przede wszystkim chcemy uczyć - być 
wdzięcznymi za to co mamy i widzieć dobro w drugim, 
który jest obok nas. 

Zbliżając się do świąt dzieci z radością poznają 
zwyczaje i tradycje świąteczne podczas codziennych 
zajęć. Także podczas nauki języka niemieckiego przez 
zabawę poznają ten kraj i zwyczaje oraz przygotowują 
się do okazjonalnych występów, m.in. na spotkanie 
adwentowo – mikołajkowe przy Klubie Samorządo-
wym w Chrząstowicach. Chętnie także dzieci uczestni-
czą w zajęciach z języka angielskiego ubogaconymi 
elementami rytmiki i muzyką. 

W każdym czasie staramy się także współpra-
cować ze środowiskiem lokalnym. W ostatnim czasie 
dzieci miały możliwość uczestniczyć w wyjeździe do 
Alpakowa – konikowa. A w planach mamy kolejne 
wycieczki, tak aby jak najbardziej umożliwić dzieciom 
różnorodne poznawanie świata.     

W 2022 r. realizujemy zadanie pn. „Ochronić 
wychowując”, na które Zgromadzenie Sióstr Służebni-
czek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
z siedzibą w Leśnicy otrzymało dotację z budżetu               
gminy Chrząstowice.  

s. M. Natalia Anna Sobala  



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

październik-listopad-grudzień 
- 16 - 

 

TRADYCYJNIE I TWÓRCZO W CHRZĄSTOWICACH 

 

NASI MIESZKAŃCY WYRÓŻNIENI 

Anna Kurc 

 Dziesięciu uczniów z terenu gminy Chrząstowi-
ce otrzymało Stypendium Marszałka Województwa 
Opolskiego w ramach programu "Wspieramy                    
najlepszych IV" na rok szkolny 2022/2023. 

Stypendium „Wspieramy Najlepszych”             
udzielane jest od 14 lat. Do tej pory skorzystało z niego 
3115 osób. Doceniani są uczniowie, którzy nie tylko 
mają wysokie średnie, ale uczestniczą w różnych            
olimpiadach i zajęciach. W tym roku złożono 600 
wniosków, połowa z nich została zatwierdzona.  

Gala wręczenia stypendiów odbyła się 1 grud-
nia 2022 r. w Filharmonii Opolskiej, a jej organizato-
rem, jak i realizatorem i pomysłodawcą programu           
stypendialnego jest Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu            
Społecznego, Budżetu Państwa oraz środków budżetu 
Województwa Opolskiego. 

Kacper Lubiewski, laureat wielu olimpiad            
i konkursów znalazł się też wśród wyróżnionych Na-
grodami Edukacyjnymi i Stypendiami Branżowymi 

Prezydenta Miasta Opola, a oprócz tego został               
wyróżniony przez Marszałka Województwa Opolskie-
go podczas Regionalnego Święta Edukacji. Z rąk          
marszałka nagrodę odebrała także Sabina Mientus, 
nauczycielka w Zespole Placówek Specjalnych przy 
Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu. 

Nasi uczniowie znaleźli się także wśród            
stypendystów Funduszu Stypendialnego Fundacji Roz-
woju Śląska im. Johanna Krolla. Wręczenie dyplomów 
odbyło się 8 października br. w Sali Orła Białego      
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 
Była to piąta edycja tego projektu. Łącznie w trakcie          
5 lat funkcjonowania Funduszu złożono ponad 440 
wniosków o przyznanie stypendium. Zarząd Fundacji 
w oparciu o rekomendację Komisji Stypendialnej   
przyznał 338 stypendiów na kwotę ponad 352 tys. zł. 
Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Prezesa Fundacji 
oraz Posła Ryszarda Galla – Przewodniczącego               
Komisji Stypendialnej i Rafała Bartek – Przewodniczą-
cego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce. Szczegółowe informacje o pro-
gramie stypendialnym znajdują się na stronie interneto-
wej Fundacji Rozwoju Śląska: www.fundacja.opole.pl 

Wszystkim wyróżnionym życzymy dalszych 
sukcesów, a także satysfakcji z wykonywanych zajęć             
i obowiązków oraz pomyślności w zdobywaniu wiedzy 
i nowych kwalifikacji.  

Zachęcamy do informowania nas o swoich 
zainteresowaniach, sukcesach i osiągnięciach              
w przeróżnych dziedzinach. Z chęcią będziemy publi-
kować tego typu informacje zarówno na łamach 
„Informatora Gminy Chrząstowice”, jak i na naszej 
stronie internetowej oraz facebooku. Prosimy o kontakt 
w tej sprawie za pośrednictwem e-mail: 
ug@chrzastowice.pl, bądź telefonicznie pod numerem 
telefonu 774110417.  

Stypendyści programu „Wspieramy Najlepszych”. 
Na zdjęciu brakuje Kacpra Lubiewskiego. 

NA LUDOWO W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Anna Kurc 

 Świetlica „Pod lipami”           
w Dębskiej Kuźni co rusz wy-
brzmiewa pięknymi ludowymi me-
lodiami. Tak też było w sobotę, 10 
grudnia, kiedy warsztaty śpiewacze 
prowadziła Iwona Wylęgała, etno-
lożka, pasjonatka śpiewu ludowego. 
Pomysł organizacji warsztatów to 

pokłosie odbywających się w Dębskiej Kuźni spotkań          
śpiewaków ludowych, które cieszą się popularnością wśród 
miłośników regionalnej muzyki z całego województwa.  

Anna Kurc 

 „Z kroszonki na porcelanę – wzornictwo Śląska Opol-
skiego” – to tytuł spotkania, jakie odbyło się w Chrząstowi-
cach. 3 listopada br. w klubie samorządowym, w ramach           
programu „Marszałkowskie Talenty 2022” Magdalena Popraw-
ka poprowadziła prelekcję na temat historii kroszonki, wzorów 
opolskich i znaczenia kolorów. Uczestnicy spotkania zyskali 
sporą dawkę wiedzy, wskazówki i motywację do podtrzymy-
wania pięknej tradycji skrobania jaj. Dodatkowo mieli też            
okazję własnoręcznie wyskrobać jajo, zgodnie ze wskazówka-
mi udzielanymi przez prowadzącą warsztaty.  

https://www.facebook.com/opolskie?__cft__%5b0%5d=AZWlE3YNzE_v2t-r2JQNze06y9kWjEwN1fQTEsxh34oXIBya1uk0nthYLsvRRl1oqqtGpnZkYHYVbbPfw49pu4C95vkkwmu9_Vn9A3YmqGU6XUtqXq5X0BfMjxjIj3TXvi_7uV4VmN3JyAZcVozd3_Pr0eFrnYlwBgUT7y0FteEmWXcQgSjzpQ8d1OjsJ2hE3pE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/opolskie?__cft__%5b0%5d=AZWlE3YNzE_v2t-r2JQNze06y9kWjEwN1fQTEsxh34oXIBya1uk0nthYLsvRRl1oqqtGpnZkYHYVbbPfw49pu4C95vkkwmu9_Vn9A3YmqGU6XUtqXq5X0BfMjxjIj3TXvi_7uV4VmN3JyAZcVozd3_Pr0eFrnYlwBgUT7y0FteEmWXcQgSjzpQ8d1OjsJ2hE3pE&__tn__=-%5dK-R
mailto:ug@chrzastowice.pl
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OBCHODY ŚW. MARCINA 

Anna Buhl, Barbara Bartek, Elisabeth Fikus, Anna Kurc 

 10 listopada 2022 r. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Dańcu zorganizowała obchody dnia św.         
Marcina. Impreza rozpoczęła się o godz. 17.00         
nabożeństwem w kościele w Dańcu. Tam uczniowie 
danieckiej szkoły przedstawili w języku niemieckim 
scenę z życia św. Marcina oraz wspólnie z uczniami        
i nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły z Krośnicy 
śpiewali pieśni o św. Marcinie w języku polskim          
i niemieckim. Po skończonym nabożeństwie we wspól-
nym pochodzie dzieci, nauczyciele oraz rodzice prze-
szli ulicami Dańca. Zaświecone, własnoręcznie przez 
uczniów wykonane lampiony oraz wspólny śpiew       
dodawały odpowiedniego nastroju. Na czele pochodu 
jechał „św. Marcin” na koniu, który prowadził uczest-
ników do klubu wiejskiego, gdzie czekał na wszystkich 
poczęstunek. Nie mogło oczywiście zabraknąć rogali 
świętomarcińskich. Dodatkowo przygotowano żur oraz 
ciepłą herbatę. W tak miłej atmosferze można było 
przyjemnie spędzić czas. Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w przeprowadzeniu imprezy, jak również 
naszym gościom z Krośnicy za podjęcie trudu pieszej 
pielgrzymki. Mamy nadzieję, że tradycja wspólnego 
świętowana będzie nadal pielęgnowana. 
 W szkole przed obchodami został także ogło-
szony konkurs na najpiękniejszy lampion świętomar-
ciński. Inwencja twórcza dzieci oraz ich rodziców po 
raz kolejny przeszła oczekiwania komisji oceniającej.  

 Pochód św. Marcina przeszedł też ulicami Dę-
bia, Suchego Boru oraz Chrząstowic. Organizatorami 
wydarzenia były miejscowe koła DFK przy współpracy 

ze szkołami i innymi organizacjami działającymi na 
terenie poszczególnych.  
 Uroczyste obchodzenie Dnia św. Marcina          
przypadające na 11 listopada stało się też tradycją          
kultywowaną w ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni. W piątek, 
18 listopada, o godzinie 17.15 pod szkołą w Dębskiej 
Kuźni zebrali się uczniowie wraz z nauczycielami oraz 
rodzicami i ruszyli przemarszem do kościoła parafial-
nego. Na czele procesji jechał konno św. Marcin,          
a dzieci niosły ze sobą zapalone lampiony i śpiewały 
piosenki o św. Marcinie. Przed kościołem po przywita-
niu przez księdza proboszcza odegrana została scenka 
przedstawiająca spotkanie św. Marcina z żebrakiem, 
jako przypomnienie szlachetnego czynu bezinteresow-
nego dzielenia się z bliźnimi. Następnie wszyscy              
zebrani wraz z św. Marcinem i żebrakiem weszli do 
kościoła, po czym rozpoczęła się msza święta. W trak-
cie ofiarowania darów uczestnicy mszy mogli złożyć 
wolne datki, które Szkolne Koło Caritas przekaże w 
formie prezentów najbardziej potrzebującym dzieciom. 

 Na zakończenie wszyscy obecni na mszy świę-
tej poczęstowani zostali rogalikami św. Marcina. Ich 
zapach w przeddzień uroczystości roznosił się po szko-
le, gdyż to m. in. tam te smakołyki pieczone były przez 
uczniów i nauczycielki w ramach projektu „Deutsch 
AG”. W uroczystych obchodach nie zabrakło straża-
ków z OSP Dębska Kuźnia, którzy w trakcie przemar-
szu czuwali nad bezpieczeństwem uczestników, za co 
serdecznie dziękują organizatorzy uroczystości.  
 Zapraszamy do obejrzenia materiału Chrząsto-
wice TV na kanale na youtube.  
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DZIEŃ EMPATII I TOLERANCJI 

 

 „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie 
bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych 
form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem.      
Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz 
wolność słowa, sumienia i wyznania”. W dniach od 21 
do 25 listopada br. w ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni od-
były się obchody Tygodnia Empatii i Tolerancji prze-
prowadzone przez wolontariuszy i opiekunów Szkolne-
go Koła Caritas. Uczniowie mieli możliwość  spraw-
dzenia się w teście czy są tolerancyjni, porozmawiania 

ze szkolnym psychologiem oraz przytulenia się do 
osoby noszącej napis Empatia. Dzieci z młodszych 
klas wysłuchały bajek o tematyce  związanej  z empa-
tią, a starsze uczestniczyły w happeningu, podczas 
którego  wykonały plakaty i hasła kojarzące im się              
z tą tematyką. Ponadto  uczniowie pisali listy do kole-
żanek/ kolegów, zawierające przesłania empatyczne. 
Obchody zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem             
przygotowanym dla całej społeczności szkolnej. Był to 
czas spędzony twórczo, efektywnie w atmosferze             
wzajemnej życzliwości. 

TAK POMAGAMY 

Agnieszka Rosół, Aneta Leśniak 
 

 Adwent to radosny i wyjątkowy czas oczekiwa-
nia na spotkanie z Jezusem. Jest on doskonałą okazją, 
aby wesprzeć bliźniego w potrzebie, otoczyć uwagą                  
i dać nadzieję. 
 „Tak,Pomagam!” powiedzieli wolontariusze 
Szkolnego Koła Caritas przy ZSP Nr 3 w Debskiej 
Kuźni włączając się w akcję  XXI Zbiórki Żywności,  
organizowanej przez Caritas Polska. Akcję prowadzili-
śmy w przez dwa dni w sklepie Tomi Markt w Chrzą-
stowicach. Wspólnym działaniem udało nam się zebrać: 
54,841kg i 3,8l artykułów spożywczych. Żywność                  
w postaci 16 paczek przekażemy najbardziej                
potrzebującym rodzinom gminy Chrząstowice.  

 Przygotowaliśmy również 13 paczek dla Dzieci 
z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz paczkę dla 
7-letniej  dziewczynki i jej mamy  w ramach akcji 
„Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia”. 
 Po raz pierwszy w tym roku, życzenia świątecz-
ne zapisane na kartkach zaprojektowanych i wykona-
nych przez naszych uczniów,  przekazaliśmy seniorom 
mieszkającym w naszej wsi. Tradycyjnie, przygotowali-
śmy niespodziankę słowno-muzyczną.  

 Błogosławionych Świąt Narodzenia Zbawiciela 
życzymy! 

Agnieszka Rosół, Aneta Leśniak 
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KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI 

DO HYMNU! 

 W dniach 5-6 grudnia br. w szkole w Dębskiej 
Kuźni w ramach Międzynarodowego Dnia Osób             
z Niepełnosprawnościami odbyły się warsztaty.                 
Uczniowie  mieli możliwość doświadczyć z jakimi 
trudnościami na co dzień spotykają się osoby niepełno-
sprawne ruchowo. W ramach warsztatów próbowały 
poruszać się na wózku inwalidzkim, pisać, wiązać buty 
w nałożonych rękawicach narciarskich oraz malować 
ustami i stopą. Wielu uczniów przyznało, że wykonanie 
tych czynności było bardzo trudne.  

Magdalena Małek 

Magdalena Wiora 

 10 listopada br. - w przeddzień państwowych 
obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodle-
głości na Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząsto-
wicach odbył się uroczysty apel. Uczniowie recytowali 
pieśni patriotyczne oraz klasami zaśpiewali wszystkim 
nam znane pieśni jak: Brygady i Przybyli ułani.              
Wyjątkowych emocji dostarczył występ uczennic          
z klasy szóstej: Klary (skrzypce) i Patrycji (flet po-
przeczny), które zagrały piosenkę „Serce w plecaku” 
oraz Magdy, która pod koniec apelu wykonała na flecie 
poprzecznym „Mazurek Dąbrowskiego”. Ważnym         
akcentem szkolnych obchodów narodowego święta, był 
udział w akcji „Szkoła do hymnu”, w ramach której, 
razem z uczniami z innych szkół o godzinie 11:11           
odśpiewaliśmy hymn narodowy.  

DZIEŃ OSÓB  
Z NIEPŁEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych. W przedszkolu w Suchym Borze 
dzieci obchodziły to ważne wydarzenie dzień            
wcześniej. 

         Podczas zajęć dydaktycznych dzieci mogły               
posłuchać o tym, czym jest niepełnosprawność, kto jest 
osobą niepełnosprawną i jakie niepełnosprawności   
wyróżniamy. Zabawy ruchowe były znakomitą okazją 
do eksperymentowania - dzieci sprawdzały, jak to jest 
nie widzieć oraz niedosłyszeć. Do pokonania                
z zasłoniętymi oczami miały tor przeszkód, a następnie 
sprawdzały jak trudno dźwięk przebija się do ucha 
przez słuchawki wyciszające.  

Bardzo ciekawym doświadczeniem była próba 
pokolorowania obrazka za pomocą kredki trzymanej 
palcami stopy. Po skończonej pracy dzieci mogły           
porównać własne dzieła z obrazami artystów z Fundacji 

Amun, którzy malują pędzlem trzymanym ustami lub 
stopą. Dzieci przekonały się z jakimi trudnościami        
i wyzwaniami mierzą się na co dzień osoby niepełno-
sprawne.   
            Chwilą refleksji była bajka o niepełnosprawnym 
chłopcu, który dołącza do grupy dzieci i zostaje przez 
nią w większości odrzucony- tylko jedna dziewczynka 
podejmuje próbę zaprzyjaźnienia się z nowym kolegą. 
Bajka stanowiła pretekst do dyskusji na temat                         
tolerancji.  

       Ukoronowaniem zajęć była wizyta pani Agnieszki 
Fuhl Bonior z Gminnej Biblioteki Publicznej               
w Chrząstowicach, która za pomocą Teatrzyku             
Kamishibai przedstawiła dzieciom bajkę o niepełno-
sprawnym bocianie. Dzieci nauczyły się, że inny, wcale 
nie znaczy gorszy. 
  

Agnieszka Klin, Aneta Leśniak, Katarzyna Polok 



 

 

 Wernisaż prac malarskich odbył się w sobotę, 2 października 
2022 r. w Dębskiej Kuźni. Obrazy były autorstwa uczestników 
warsztatów malarskich, których organizatorem było Stowarzyszenie 
Przyszłość Chrząstowic. W kursie malowania akwarelą wzięło udział 
12 osób którzy na 11 spotkaniach dali się pochłonąć sztuce. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i komplet przyborów do 
malowania.  
 Wystawa miała miejsce w świetlicy „Pod Lipami”. Wydarze-
nie było częścią zadania pod nazwą „Artystyczne     Chrząstowice” 
realizowanego przez chrząstowickie stowarzyszenie z budżetu gminy 
Chrząstowice.  
 Zdjęcia oraz filmik z wydarzenia dostępne są na facebooko-
wym profilu Stowarzyszenia Przyszłość Chrząstowic. 
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ANDRZEJKOWY NOCLEG W SZKOLE 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych 

POZNAJEMY JĘZYKI I KULTURĘ INNYCH KRAJÓW EUROPY 

Anna Kurc 

WERNISAŻ PRAC MALARSKICH 

 Andrzejkowy nocleg to już tradycja w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Dańcu. Impreza jest              
organizowana co roku już od dwudziestu lat i nadal 
cieszy się niezmienną popularnością u uczniów. W tym 
roku obowiązywał klimat lat dziewięćdziesiątych.          
Nocleg rozpoczęliśmy o godzinie 19.00. Pierwsze dwie 
godziny spędziliśmy na dworze grając w podchody.             
Po kolacji uczestnicy oddali swoje telefony komórkowe 
i ponownie rozpoczęli grę terenową, tym razem na    
terenie szkoły szukali kodów. Kolejnym punktem           
programu była dyskoteka z wróżbami, która rozpoczęła 
się o godzinie 24.00 i trwała aż do rana. Było dużo 
śmiechu, rozmów i zabawy.  W przyszłym roku znowu 
się spotykamy o tej samej porze i w tym samym              
miejscu. Jolanta Siemska 

 W tym roku szkolnym Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni po raz kolejny 
włączył się w obchody Europejskiego Dnia Języków. 
Do zabawy zaproszone zostały również najmłodsze 
dzieci z klas 1-3. 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              
te kraje, które prezentowane były w ubiegłych latach.  
Z tego powodu uczniowie odkrywali w tym roku takie 
kraje jak Szwajcaria, Szkocja, Gruzja, Słowacja                 
i Rumunia. Maluchy z klas 1-3 prezentowały Hiszpa-
nię, Niemcy i Ukrainę. Wszystkie klasy musiały przy-
gotować plakat z ciekawostkami dotyczącymi wybra-
nego kraju, flagę wybranego kraju wykonaną ciekawą 
techniką i jedzenie typowe dla danego kraju, przebrać 
się w stroje, związane w jakiś sposób z ich krajem i co 
chyba najtrudniejsze, zaśpiewać piosenkę w języku 

prezentowanego kraju.  
 Cała szkoła wielkim zaangażowaniem wzięła 
udział w tych rozgrywkach, tym bardziej, że dzięki 
temu uczniowie mogli zdobyć punkty w realizowanym 
w szkole programie „Superklasa”. Uczniowie przygoto-
wali wspaniałe i często bardzo oryginalne przebrania 
oraz dania, zrobili piękne gazetki i flagi, zdobyli całą 
masę informacji o krajach europejskich i przepięknie 
zaśpiewali piosenki w zupełnie nieznanych im                 
językach. Imprezie towarzyszyło wiele pozytywnych 
wrażeń i emocji. 

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



 

 

Daniel Bewko 

Irena Gondro 
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MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Magdalena Wiora 
 Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych to 
październikowe święto, ustanowione przez Międzyna-

rodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.  
Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę 
biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. Uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej wykonywali szereg zadań:  
„Przerwa na czytanie” – wszyscy uczniowie naszej 
szkoły w Chrząstowicach czytali na dużej przerwie 
ulubione książki.   Klasa 1 – uczestniczyła w  konkursie 
„Mój przyjaciel smok”, uczniowie poznali historię 
smoka wawelskiego i rysowali swoje wyobrażenia 
smoków. Starsi natomiast pisali recenzje książek,              
układali krzyżówki związane z czytaniem,  wykonywali 
ilustracje ulubionych książek oraz zdjęcia domowych 
biblioteczek,  wymyślali  wierszyki na temat czytania. 
Wszystko można podziwiać  na wystawach korytarzu 
szkoły. Atrakcyjne nagrody otrzymali uczniowie               
kl.1-6, wykazali się  oni kreatywnością, talentem              
i pomysłowością.  

W REJS Z DFK LĘDZINY 

 
Koło DFK Lędziny/Lendzen zorganizowało 

dla swoich członków i wszystkich chętnych rejs stat-
kiem po kanale gliwickim. Była też niespodzianka dla 
najmłodszych – konkursy sportowe dla dzieci. Oba 
wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem a 
odbyły się dzięki środkom pozyskanym z budżetu gmi-
ny Chrząstowice i dotacji Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.  

 Organizowany przez VdG (Związek Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce) 
projekt ,,Samstagskurs” przeznaczony jest dla dzieci. 
Dzięki nim język niemiecki, kultura, historia i tradycja 
mniejszości niemieckiej są przekazywane najmłodsze-
mu pokoleniu. W każdej edycji projektu bierze udział 
ponad 1000 dzieci z całego kraju.                              
,,Samstagskurs” realizowany jest nieprzerwanie od 
2010 roku. 
 VdG jest organizatorem projektu, jednak organi-
zacja i realizacja jest ona powierzona lokalnym struktu-
rom mniejszości niemieckiej – kołom DFK. Niektóre          
z DFK organizują ,,Samstagskurs” nieprzerwanie od 
początku projektu w 2010 r. Z edycji na edycję do        
projektu dołączają nowe DFK. 
 Co rok VdG organizuje dwie jego edycje: 
pierwsza — wiosenna, która odbywa się od marca do 
czerwca oraz druga — jesienna, która trwa od września 
do grudnia. W tym roku DFK Chrząstowice/Chronstau 
po raz pierwszy wzięło udział w projekcie. Kurs cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców nie tylko Chrząstowic, ale całej gminy. Podczas 
wiosennej edycji wzięło w nim udział 13 dzieci,             
natomiast podczas jesiennej edycji zainteresowanie 
było już większe, ponieważ w kursie wzięło udział 15 
dzieci.   
 Każda z edycji ,,Samstagskurs’u” składa się                  
z 10 spotkań. Kurs jak sama nazwa wskazuje, odbywa 
się w soboty, w siedzibie DFK Chronstau w terminie 
ustalonym z rodzicami dzieci uczestniczących w zaję-

ciach. Każde ze spotkań trwa około 2,5 godziny i jest 
prowadzone przez nauczyciela prowadzącego kurs, 
którego wyznacza koło DFK. Koło samodzielnie            
decyduje, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi. 
Każdy dzień zajęć jest inny i wyjątkowy. Co dzieci 
będą robić danego dnia zależy na przykład od miejsca, 
czasu i pogody. Niekiedy zajęcia zaczynały się od krót-
kich ćwiczeń sportowych przy muzyce, inne z kolei - 
od różnego rodzaju prac technicznych, rysunków, wy-
klejanek. Są też zajęcia ściśle określone, np. dzieci 
zdobią jajka na Wielkanoc, wyklejają choinkę na Boże 
Narodzenie, czy robią lampiony na dzień św. Marcina. 
O formie zajęć decyduje zawsze nauczyciel                  
prowadzący kurs, którzy przygotowuje i nadzoru-
je ,,Samstagskurs”. 

SAMSTAGKURS W CHRZĄSTOWICACH 
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DFK CHRZĄSTOWICE PODSUMOWUJE ROK 

 
 Zarząd DFK Chrząstowice/Chronstau 

Z końcem roku Zarząd DFK Chrząstowice podsumo-
wuje kolejny aktywny rok. Wprowadzona 4 lutego br. 
przez Ministra Edukacji i Nauki dyskryminacja dzieci 
mniejszości niemieckiej polegająca na ograniczeniu 
liczby godzin języka niemieckiego z 3 do 1 tygodnio-
wo wywołała w środowisku DFK oburzenie i wiele 
dyskusji. Tym bardziej wdzięczni jesteśmy zaangażo-
waniu Wójta i radnych gminy dzięki którym w naszej 
szkole dzieci dalej mają 3 godziny języka niemieckie-
go w tygodniu. Mając na względzie przyszłość naszych 
dzieci to niezmiernie istotne, aby miały nieograniczony 
dostęp do zajęć językowych. Z bieżących projektów 
DFK realizowanych często wspólnie z Klubem Seniora 
czy grupą młodzieżową BJDM warto odnotować nastę-
pujące działania: 

1. Kolejny rok DFK wspierało Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą DFK Gminy Chrząstowice - dzięki Mniejszości 
Niemieckiej orkiestra otrzymała wsparcie ze strony 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i 
Urzędu Gminy w Chrząstowicach. W 2022 roku mło-
dzież z Orkiestry mogła m.in. wziąć udział w warszta-
tach muzycznych w Jarnołtówku. Uczestniczyła rów-
nież w projekcie TSKN dzięki któremu wystąpiła w 
podczas „Lata kwiatów” w Otmuchowie, na VII Festi-

walu Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu czy w 
Niemodlinie na Święcie Karpia. 
2. DFK wspierało prowadzenie Miro Deutsche Fuss-
ballschule. W szkółce funkcjonuje 5 grup treningo-
wych z 94 dziećmi (w tym 4 dziewczynki). 
3. DFK zorganizowało imprezy okolicznościowych w 
tym m.in.: Zakończenie sezonu Miro Fussballschule,  
Martinstag czy spotkanie adwentowe połączone z We-
ihnachtsmarktem. 
4. Członkowie DFK dbali o oprawę lektorską mszy 
świętych i innych nabożeństw (m.in. drogi krzyżowej) 
w języku niemieckim. 

5. Zorganizowano zajęcia dla dzieci w formie Chron-
stauer Bastelstube i Samstagskursu. 

6. Członkowie DFK i BJDM opiekowali się pomnika-
mi ofiar z I i II wojny światowej, jak również nad gro-
bami niemieckich żołnierzy spoczywających na na-
szym cmentarzu. 
7. Dzięki zaangażowaniu DFK wsparcie otrzymało 9 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
8. Zorganizowano i współorganizowano wyjazdy stu-
dyjne i pielgrzymki, m.in. do sanktuarium Mariahilf w 
Czechach, spacer po Opolu, wyjazd do Ozimka. 
9. 8 młodych członków naszego DFK zostało stypen-
dystami Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla. 
10. Z końcem roku wydano również publikacje po-
święconą 125-leciu kościoła w Chrząstowicach 
Szeroka aktywność koła DFK możliwa była tylko i 
wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu jego człon-
ków. Chętnych do członkostwa w naszym kole zachę-
camy więc do kontaktu. W DFK można zostać zarów-
no członkiem zwyczajnym jak i wspierającym. 
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 26 października 2022 r. w Sali Gościnnej                   
w Dąbrowicach odbyło się spotkanie jubilatów z okazji 
50-tej i 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskie-
go. Spotkanie to odbyło się po dłuższej przerwie            
i gościły na nim pary obchodzące swoje jubileusze               
w latach 2020, 2021 i 2022, a byli to: 

świętujący 60-tą rocznicę ślubu: 
Państwo Zofia i Stanisław Graczykowie z Dębia, 
Pan Jerzy Kochanek z Chrząstowic, obchodzący                 
jubileusz z małżonką Zofią, 
Państwo Genowefa i Stanisław Grabowieccy                    
z Dębskiej Kuźni 

 i świętujący 50-tą rocznicę ślubu: 
Państwo Elżbieta i Jan Cichoniowie z Dębskiej Kuźni, 
Państwo Monika i Paweł Goczołowie z Dębia, 
Państwo Krystyna  i Jan Lochowie z Chrząstowic, 
Państwo Marta i Paweł Matejowie z Dębskiej Kuźni, 
Państwo Janina i Manfred Rogoczowie z Dębia, 
Państwo Stefania i Paweł Soworkowie z Dębia, 
Państwo Róża i Jan Cichosowie z Falmirowic, 
Państwo Dorota i Piotr Cieciorowie z Dańca, 
Państwo Dorota i Jerzy Filowie z Dańca, 
Państwo Halina i Zygmunt Grzegoccy z Suchego Boru, 
Pan Ludwik Kopyto z Chrząstowic, obchodzący jubile-
usz z małżonką Danutą, 
Państwo Maria i Paweł Matheowie z Dębskiej Kuźni, 
Państwo Maria i Józef Moskalowie z Suchego Boru, 
Państwo Bogusława i Marian Ostrowscy z Suchego 
Boru, 
Państwo Jadwiga i Augustyn Przybyłowie z Dańca, 
Państwo Julia i Jan Ruskowie z Dańca, 
Państwo Urszula i Szczepan Rychlikowscy z Dańca, 
Państwo Grażyna i Andrzej Słaboszowie z Lędzin, 
Państwo Ilona i Henryk Tarkowscy z Chrząstowic, 
Państwo Agnieszka i Edward Gadulscy z Dębskiej 

Kuźni, 
Państwo Elżbieta i Bogusław Jaszczykowie z Lędzin, 
Państwo Danuta i Adam Kisielewiczowie z Lędzin, 
Państwo Anna i Rudolf Melcerowie z Dańca, 
Państwo Teresa i Bernard Pasoniowie z Niwek 
oraz Państwo Daniela i Ludwik Popielowie z Suchego 
Boru. 
  Jubilatów przywitał Wójt Gminy Florian               
Ciecior, składając im jednocześnie wyrazy uznania za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Gratulacje i serdeczne 
życzenia z tej okazji złożyli także Przewodniczący  
Rady Gminy Chrząstowice Krzysztof Warzecha,             
Zastępca Wójta Daria Pawlak i kierownik Urzędu            
Stanu Cywilnego Małgorzata Karasiewicz-Wysińska. 
Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne i bukiety kwiatów, 
a także – obchodzący Złote Gody w roku 2020 – meda-
le za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(oczekujemy na medale dla kolejnych roczników              
jubilatów). Krótki program wokalny wykonała Emilia 
Gierok, uczennica PSP w Dębskiej Kuźni,                       
a przygotowaniem młodej artystki zajęła się pani Beata 
Woschek, również z PSP w Dębskiej Kuźni. W czasie 
uroczystego obiadu Jubilaci wspominali o tym, jak 
ważne dla małżeństwa są cierpliwość i współpraca,             
a także codzienne pielęgnowanie uczucia. 
 Jak to się stało, że nasi jubilaci mogli świętować 
50-tą lub 60-tą rocznicę zawarcia małżeństwa? Jak ich 
związki przetrwały próbę czasu? 
 Kiedy zawierali małżeństwa, zapewne nawet nie 
przypuszczali, że będą w przyszłości świętować Złote 
czy Diamentowe Gody – dla młodych ludzi, jakimi 
wówczas byli, 50 czy więcej lat to niewyobrażalnie 
długi okres. 
  Wielu powie: to zapewne miłość. Ona jest                 

SPOTKANIE ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH JUBILATÓW 
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Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

początkiem. To prawda. Ale to nie jest cała prawda. 
Nie da się zbudować domu-budynku z samych cegieł, 
potrzebne są jeszcze cement, piasek i woda. I tak samo 
nie da się zbudować domu-małżeństwa, domu-rodziny 
bez szacunku, wyrozumiałości, zaufania, lojalności. 
Mówi się, że aby dobrze się poznać, trzeba razem zjeść 
beczkę soli. Nasi Jubilaci już swoją beczkę soli zjedli, 
na pewno niejedną. I nadal są razem, silni miłością                 
i przywiązaniem, stanowiący wzór wytrwałości dla 
tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. 
W ciągu tych 50 czy 60 lat były na pewno chwile do-
bre, radosne, szczęśliwe, ale nie brakowało niestety 
także wyrzeczeń, smutków i ciężkich doświadczeń. Na 
początku wszystko mogło wydawać się łatwe i przy-
jemne – przecież się kochamy, będzie nam miło i do-
brze. Życie jednak dawało znać, że łatwo nie jest.            
Jednak małżeństwa naszych jubilatów przetrwały te 
przeróżne koleje losu i dziś Ich życie stanowi wzór dla 
tych dla kolejnych pokoleń pragnących zaznać miłości 
i przywiązania. Bo miłość, jak mówił Mały Książę, nie 
polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, 
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Nasi 
jubilaci, jak widać, patrzyli w tym samym kierunku 
przez wiele lat, najpierw sami, młodzi małżonkowie, 
pełni nadziei i planów na wspólną przyszłość, potem 
pojawiły się dzieci, wnuki, cały ten rodzinny harmider  

i rozgardiasz, który starali się dzień po dniu opanowy-
wać. Ile razy mogli westchnąć: kiedy będziemy znowu 
sami! A później znów przyszedł czas, kiedy dzieci              
stały się dorosłe, mają swoje życie, dorastają  wnuki,             
a małżonkowie znowu są sami – to właśnie jest kolejna 
próba. Ciężko wytrwać przy wszystkich kłopotach             
i trudnościach całą rodziną, ale równie ciężko jest póź-
niej odnaleźć się tylko we dwoje, kiedy już codzienne 
sprawy nie ciągną nas w swoją stronę, kiedy trzeba się 
wzajemnie na nowo odkrywać. Dziś, kiedy małżeń-
stwo, jak wszystko inne w przesiąkniętym konsumpcją 
świecie, staje się potwierdzoną tzw. „papierkiem”             
błahostką; kiedy związek małżeński można zawrzeć 
przed kamerami widząc się pierwszy raz w życiu i bez 
chwili zastanowienia, Ich życie pokazuje, że można 
inaczej. Szczególnie teraz, kiedy trwałość nie jest                   
w modzie, kiedy rzeczy nie naprawia się, tylko kupuje 
nowe, tym większa chwała należy się Im, którzy potra-
fili trwać ze sobą, pomimo wielu trudnych chwil,                    
a tych w Ich życiu na pewno nie brakowało. Dowiedli 
swoim życiem, że można wypełnić co do joty prostą 
obietnicę składaną przy zawieraniu związku małżeń-
skiego: "i przyrzekam uczynić wszystko, aby nasze 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe". 
 Zdjęcia ze spotkania dostępne są na 
www.chrzastowice.pl 

 W ostatnim kwartale 2022 r. jubileusze 90-lecia urodzin obchodziły: Pani Cecylia Schubert z Chrząstowic, 
Pani Luzie Kornek z Chrząstowic oraz Pani Lucja Mientus z Dąbrowic. 
 Drogim Jubilatkom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata. 

Pani Cecylia Schubert 

Brygida Dulęba 

 Śp. Gerard Łysy urodził się 17 października 1954 roku w Dębskiej Kuźni, gdzie prze-
żył całe swoje życie: uczęszczał do szkoły, założył rodzinę i firmę oraz działał w ochotniczej 
straży  pożarnej. Przez wiele lat pełnił zaszczytne funkcje Komendanta Gminnego ZOG ZOSP 
RP w Chrząstowicach, a następnie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębskiej Kuźni.  
 Pożarnictwo było jego ogromną pasją i służbą z potrzeby serca. Swoje zamiłowanie przekazał 
synom Jankowi i Michałowi. Druhowie wspominają Go jako człowieka prawego i wiernego 
zasadom, które wpajał zarówno swoim dzieciom jak i kolejnym pokoleniom strażaków. 
Był założycielem i Prezesem firmy Aqvador, która przez wiele lat eksploatowała wodociągi 
gminne. 
Śp. Gerard był człowiekiem bardzo pracowitym, niezwykle cierpliwym, na którego można 

było zawsze liczyć w potrzebie. 
Zmarł 21 sierpnia 2022 roku, po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym  

w swojej rodzinnej ukochanej Kuźni. 

WSPOMNIENIE O ŚP. GERARDZIE ŁYSYM 

NASI JUBILACI 

Pani Luzie Kornek 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 
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SENIOR—TO BRZMI DUMNIE 

 

     Z najlepszym życzeniami od KLUBU 
Ewa Tomaszczyk 

Kiedy 11 listopada na domach zajaśniały                       
biało-czerwone flagi, w smartfonach Klubowiczów        
i Klubowiczek 50+ z Suchego Boru pojawił się wiersz: 
„Jest taki kraj na ziemi, drugiego takiego nie ma, 
gdzie latem wśród zieleni słowik piosenki śpiewa. 
Gdzie wiosną wracają bociany, by wychowywać pisklęta, 
gdzie w górach barany się pasą  i ganiają jagnięta. 
Gdzie Bałtyk szumem swym nęci i do kąpieli zaprasza 
I jodem częstuje dzieci i żar słoneczny ugasza. 
Gdzie w górach wiatr wieje, orły, polując, latają, 
kozice, świstaki, niedźwiedzie w Tatrach domy swe mają. 
Gdzie naród – jak historia uczy – w razie napaści wroga  
szybciutko się jednoczy stawiając opór przemocy. 
Ten kraj to moja Ojczyzna, jedyna i kochana, 
gdzie rano kogut mnie budzi, a i pies z łóżka wygania. 
Ten kraj to Kopernik, Skłodowska, to Reymont, Sienkiewicz, 
Witkacy, 
To Papież, Broniewski, Szymborska i inni wielcy Polacy”.  

Napisała go Jola. Jak i wiele innych, złożonych           
w szufladzie. Teresa wyczarowuje szydełkiem modowe 
dzieła sztuki, Basia haftem krzyżykowym obrazy 
„maluje”. Wypieki Majki zawstydziłyby niejednego 
cukiernika, Henryka zaś nalewki to mistrzostwo świata. 
Ktoś jest biegłym sądowym. Ktoś zdobył Koronę Gór 
Polski. Ela studiuje dziennie na uniwersytecie. Jeszcze 
inny jest licencjonowanym przewodnikiem górskim. 
Doradcą podatkowym. Dyplomowanym masażystą. To 
my, ludzie starzy, mieszkańcy Suchego Boru. Też 
mieszkańcy innych wsi. Przedtem byliśmy Panią/
Panem Kowalskim, z konkretną pozycją, z zawodem, 
osobowością. Obecnie tylko seniorką/seniorem, obar-
czonym ciemnym stereotypem starości, pokazującym, 
że to jest człowiek, po którym społeczeństwo niczego 
się już nie spodziewa. Co najwyżej pomocy w wycho-
wywaniu dzieci, utrzymania domu, wsparcia swoją 
emeryturą. Tymczasem nie ma czegoś takiego jak wzo-
rzec seniora. Każdy starzeje się inaczej. Zależnie od 
genów, od tego co robiliśmy wcześniej, co robimy te-
raz. To sklejenie ogromnej grupy osób w różnym wie-
ku, w różnych sytuacjach życiowych, z innym poten-
cjałem w jedna grupę nie ma odniesienia do rzeczywi-
stości. Sprawność seniorów znacznie się poprawiła,           
a przecież wiek od sześćdziesiątki do dziewięćdziesiąt-
ki to bardzo dużo czasu! Możemy jeszcze dużo zrobić, 
dużo ofiarować, tylko że nikt nie widzi potrzeby naszej 
pełnoprawnej partycypacji w życiu społecznym! Żyje-
my więc w cieniu i robimy co można, żeby temu ciem-
nemu stereotypowi starości się nie poddać. I nie zacho-
wywać się tylko tak, jak inni oczekują. 
 W naszym KLUBIE 50+ nie robimy zbyt wiele, 
ale bronimy tego, co cenne w życiu naszym i w życiu 
wsi. Nasza wieś zamienia się w coś w rodzaju podmiej-
skiego osiedla. Kiedy ubywa rolników, to ubywa na 
wsi pracy, zmieniają się obyczaje. Ludzie mają mniej 
okazji do spotkań, kontaktów, zanika współpraca i za-
czyna się psuć wspólnotowość wsi. A przecież już Ary-
stoteles postrzegał człowieka jako istotą społeczną 
(„Człowiek z natury jest istotą społeczną”). Człowiek 
potrzebuje miłości i uznania ze strony innych ludzi, 
zaufania, solidarności, pomocy i życzliwości. I chociaż 
samolubny, ma w swojej naturze jakieś pierwiastki, 
które powodują, że interesuje się losem innych i ich 
szczęście jest dla niego ważne. A jeżeli uzna cudze 
dobro za wartość, to przyjmuje też, że wartość tę w 
mniejszym lub większym stopniu da się i należy reali-
zować. Jak? Jak pięknie powiedział Erich Fromm: 

„Najważniejszą dziedziną, w której człowiek może coś 
dać drugiemu człowiekowi nie jest sfera rzeczy mate-
rialnych, lecz ściśle ludzkich. Co daje jeden człowiek 
drugiemu? Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, 
daje swoje życie. Nie musi to oczywiście oznaczać, że 
poświęca swoje życie dla drugiego człowieka, lecz że 
daje mu to, co jest w nim żywe, daje swoją wiedzę, 
uczucia, humor i swój smutek. W ten sposób dając swo-
je życie wzbogaca drugiego człowieka, wzbogaca po-
czucie jego istnienia”. Tym stara się być nasz KLUB            
i każdy w nim. Obdarzać się ciepłym słowem. Śmie-
chem z niczego. Radością z wszystkiego. Być kręgiem 
ludzi sobie bliskich i spraw dla nas ważnych, miejscem 
gdzie odczarowujemy starość. 

 Za kilkanaście dni każdy z nas w kalendarzu 
swojego życia dopisze kolejny rok. Sylwestrową noc 
KLUB spędzi na zabawie w wiejskiej świetlicy, na 
którą już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych. Chociaż nie wiemy, co nam ten nowy rok przy-
niesie – a boimy się zależności, niedołężności, tej naj-
późniejszej starości – to cieszymy się zżyciem i dzięku-
jemy Stwórcy za dar zdrowia i sprawności. Nie wszyst-
kim naszym rówieśnikom jest to dane. 
 Siedemdziesięciolatków jest więcej niż nastolat-
ków i w tej ogromnej grupie, za zamkniętymi drzwiami 
wielu domów w naszej gminie są samotni, pozbawieni 
kontaktu, cierpiący i niedołężni nasi rówieśnicy.                  
I o nich prosimy pamiętać w relacjach sąsiedzkich jak    
i w realizacji przez samorząd gminy tzw. polityki             
senioralnej. By dla każdego seniora starość była                
długim, pogodnym i godnym dopełnieniem życia. 
   

Plon trzydniowej zbiórki świątecznej dla seniorów              
w sklepie w Suchym Borze.  
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O KRZYŻU W DĘBSKIEJ KUŹNI 

 

 W poprzednim Informatorze pisałam o  krzyżu w Dębskiej Kuźni przy ulicy 
Ozimskiej, który  postawiono ku pamięci 39 ofiar II wojny światowej w miejscu ich 
wspólnej mogiły. Wśród ofiar byli bliscy krewni pana Józefa Kurca, (6 osób, w tym 
jedno dziecko), którzy zostali żywcem spaleni przez czerwonoarmistów. Oprócz ciał 
23 mieszkańców naszej wsi, do wspólnego grobu złożono 16 żołnierzy niemieckich. 
Ciała mieszkańców ekshumowano jeszcze w 1945 r., natomiast szczątki żołnierzy 
zabrano 8 lat po wojnie, w 1953 roku. Pan Józef miał wtedy 10 lat i doskonale to 
pamięta. Jego matka Marta Kurc-Duda opiekowała się grobem, plewiła, sadziła 
kwiaty, kosiła trawę. Pan Józef jej pomagał. Pomimo ekshumacji szczątków              
żołnierzy Pani Duda nie pozwoliła na rozplantowanie mogiły. Przez długie lata dba-
ła o to miejsce. W 1983 roku pani Marta zdecydowała o przeniesieniu krzyża bliżej 
drogi i zniwelowaniu grobu. Uzyskała zgodę państwa Heleny i Piotra Pasoń na usta-
wienie krzyża na działce, która do nich należała. Stary krzyż spróchniał, dlatego 
zleciła synowi wykonanie krzyża z trwalszego materiału. Pan Józef zrobił go             
z metalu i wykonał też ogrodzenie wokół krzyża. Z tyłu krzyża umieścił datę                  
1 X 1983. Od tej pory co parę lat go odnawiał, malował, ale obecnie mając 80 lat już 
nie daje rady. Prosi więc, aby znalazł się kontynuator. Po śmierci pani Marty             

o otoczenie krzyża dbała jej synowa Krystyna, dopóki jej zdrowie pozwalało.  Obecnie tym miejscem opiekuje się 
wnuczka – pani Jolanta oraz mieszkająca w pobliżu pani Sylwia Pasoń.                                       

 Grudzień to zwykle czas podsumowań i reflek-
sji. Możemy zatem podsumować ostatnie miesiące 
chrząstowickiego Klubu Seniora. Seniorzy z gminy 
Chrząstowice bardzo aktywnie spędzili czas w tym 
roku.  
 We wrześniu uczestniczyli w Regionalnym 
Dniu Seniora, który odbył się w Teatrze im. Jana             
Kochanowskiego w Opolu. Wydarzenie to pokazało, że 
seniorzy odgrywają ogromną rolę w społeczeństwie,               
a tym samym zwiększa się popularyzacja ich udziału               
w życiu kulturalnym. Z kolei w połowie listopada nasi 
seniorzy wybrali się do Ozimka, gdzie poznali historię 
huty Małapanew i pięknej okolicy. 

 Na co dzień, na zajęciach, seniorzy wykonują 
zadania mające na celu trening pamięci i ciała. Jest to 
bardzo ważny aspekt dbania o siebie, w każdym wieku. 

Z czasem staje on się coraz ważniejszy. Z doświadcze-
nia wiemy, że takie spotkania najlepiej sprawdzają się 
w grupie, gdzie oprócz treningu umysłu i ciała można 
także porozmawiać, wspólnie odetchnąć i wymienić się 
spostrzeżeniami. Oprócz wysiłku intelektualnego,              
nieodłącznym elementem jest uśmiech, radość, czasami 
nawet wybuchy entuzjazmu. Bardzo trafne okazuje się 
powiedzenie, że uśmiech jest kluczem, który pasuje do 
kłódki każdego serca.  
 Najważniejsze jest to, aby włączać seniorów              
w różne aktywności. Może się to odbywać także po-
przez łączenie pokoleń. My zorganizowaliśmy warszta-
ty kulinarne, podczas których seniorzy razem z dziećmi 
upiekli pyszne pierniki. Warto zatem pokazywać dobre 
praktyki i powtarzać, że w każdym wieku można               
pięknie żyć. Dowodem na to są Seniorzy w Gminie 
Chrząstowice. 
 Nasze działania można śledzić na portalu                
społecznościowym Facebook - Seniorzy w Gminie 
Chrząstowice, gdzie na bieżąco przekazujemy                   
informacje o wydarzeniach. 
 Informujemy, że nadal można dołączyć do            
grupy. Klub Seniora działa w ramach projektu Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim „Opolski Senior”. Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00. Kontakt 
pod nr tel. 606719531. 

AKTYWNI PRZEZ CAŁY ROK 

Adelajda Pasoń 

Barbara Szczęsny 

Serdeczne podziękowania wszystkim delegacjom, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim tym,  
którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Jana Króla 

składa  
Leokadia Król z rodziną 

ZAPROSZENIE NA KONCERT KOLĘD W SUCHYM BORZE 

Koło DFK Suchy Bór/Derschau i Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Suchym Borze  
zapraszają  na koncert kolęd,  

który odbędzie się w niedzielę, 8 stycznia 2023 o godz. 15:00  
w kościele w Suchym Borze, ul. Pawlety 34. 

Usłyszymy kolędy w wykonaniu Zuzanny Herud. 
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ADWENTOWE SPOTKANIE W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Irena Łysy-Cichon 

 W sobotę, 3 grudnia 2022 r. o godz. 14.30, 
przed drugą niedzielą adwentu w świetlicy „Pod Lipa-
mi” w Dębskiej Kuźni w wypełnionej po brzegi sali, do 
mieszkańców Dębskiej Kuźni odwiedził wyjątkowy 
gość - Święty  Mikołaj. Spotkaniu towarzyszyły                
występy dzieci z Samstagskursu. Uczestnicy wysłucha-
li także piosenek w wykonaniu Martyny Dudy i Hani 
Nowak. Organizacja spotkania wynikała z tradycji oraz 
wartości z niej płynącej - wielopokoleniowego spotka-
nia  z Mikołajem w adwencie. Mikołaj przywitał zebra-
nych dobrym słowem i wręczył obecnym dzieciom 
paczki. Po części artystycznej i obdarowaniu dzieci 
przez Mikołaja, uczestnicy  zabrali się za przystrajanie 
drzewka przed świetlicą. Choinki przystrojone świateł-
kami i ozdobami, zarówno w świetlicy, jak i na            
zewnątrz, pięknie wprowadzają nas w atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia. O poczęstunek dla wszystkich  
postarały się panie z Koła DFK Dębska Kuźnia/
Dembiohammer. Wielką atrakcją dla wielu był młody 
pomocnik - mały Mikołaj, który w pocie czoła pomagał  
św. Mikołajowi w obdarowywaniu dzieci. Mały Miko-
łaj miał szansę poznać jak ciężka praca czeka go                  
w przyszłości.  
 Organizatorami wspólnego spotkania były  
wszystkie organizacje działające w sołectwie Dębska 
Kuźnia, z sołtysem na czele. Serdecznie dziękujemy 
Świętemu Mikołajowi, że odwiedził i obdarował.                

Serdeczne podziękowania kieruję do występujących 
dzieci, jak i ich rodziców. Dziękuję bardzo wszystkim, 
którzy zaangażowali się do pracy przy przygotowaniu 
sali, prezentów, poczęstunku, przystrojeniu choinek, 
zorganizowali nagłośnienie oraz część artystyczną. 
Wspólnie stworzyliśmy miłą i życzliwą atmosferę i 
mogliśmy pięknie spędzić to adwentowe niedzielne 
popołudnie.  Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na face-
bookowym profilu Stowarzyszenia Przyjaciół Dębskiej 
Kuźni. 

 Na Boże Narodzenie i na Nowy Rok otwórzmy 
nasze oczy, by lepiej widziały i serca, by lepiej kocha-
ły. Spokojnych, radosnych i  błogosławionych Świąt! 

Adelajda Pasoń 

ŚWIETY MIKOŁAJ Z WIZYTĄ  

 27 listopada br., w pierwszą niedzielę adwentu, 
w kościele pw. Św. Anny i św. Jadwigi w Dębskiej 
Kuźni odbyło się nabożeństwo z udziałem zespołu re-
gionalnego z Dobrodzienia. Zespół zaśpiewał 3 pieśni 
adwentowe. Po uroczystości w kościele, odbyło się 
spotkanie przy kawie i kołołcu, połączone ze śpiewem 
ludowym i biesiadnym. Oprócz zespołu z Dobrodzienia 
pod kierownictwem Stanisława Wernera, dla licznie 
przybyłych uczestników zaśpiewali również Józef Rau-
dzis i Joachim Gabrysch, nasze śpiywołcki  - Maria 
Mika i Anna Smolczyk, Teofil Rychlikowski a także 
Maria Kwiecińska, która przedstawiła zebranym histo-
rię wieńca adwentowego. Spotkanie połączone było            
z wystawą prac rękodzielniczych i plastycznych miesz-
kańców Dębskiej Kuźni i całej naszej gminy. Pierwsza 
swoje prace wystawiła pani Grażyna Białek. Pani           
Grażyna do swych prac wykorzystuje resztki materia-
łów tekstylnych. Zszywa je metodą patchworkową uzy-
skując piękne obrazy, torby i serwety. Te prace, które 
pokazała w dniu spotkania to, jak sama mówiła, frag-
ment jej kolekcji. Niektóre prace nawiązują do jej mu-
zycznych pasji, ponieważ bardzo lubi muzykę poważ-
ną. Pani Grażyna ma jeszcze wiele innych zaintereso-
wań. Swoje prace wystawiała na portalach interneto-

wych. Dziękuję jej za udział w naszym spotkaniu                    
i udostępnienie prac.  
 Wydarzenie zorganizowano w ramach realizacji 
zadania publicznego „Podtrzymywanie tradycji i tożsa-
mości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowi-
ce”, finansowanego z dotacji udzielonej przez gminę 
Chrząstowice i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim, we współpracy Zarządu 
Gminnego TSKN z DFK Dębska Kuźnia/
Dembiohammer, DKF Lędziny/Lendzin oraz pani          
Adelajdy Pasoń.  

 Spotkanie z powodzeniem prowadziła p. Irena 
Łysy-Cichon. Było miejsce na występy i wspólny 
śpiew. Repertuar też był różny, od pieśni adwento-
wych, ludowych po biesiadne i dawne przeboje.                
Zarówno występujący goście, jak i uczestnicy wycho-
dzili zadowoleni. Właśnie o to nam chodzi, aby ludzi 
wyciągnąć z domów, aby mieli okazję pobyć wśród 
sąsiadów bliższych lub dalszych, zapoznać się                
z nowymi mieszkańcami naszej wsi.   
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY W CHRZĄSTOWICACH 

 

 Okres Bożego Narodzenia to czas szczególny 
przepełniony atmosferą wzajemnej życzliwości.              

Spotkanie opłatkowe, które odbyło się 11 grudnia br.  
w Dańcu, było okazją do wspólnego przeżywania wy-

jątkowego, radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia. 
W to niedzielne popołudnie uczniowie, nauczyciele, 

rodzice, dziadkowie i wszyscy zaproszeni goście spo-
tkali się w klubie wiejskim, aby w miłej atmosferze 
przypomnieć sobie zwyczaje i tradycje związane z na-

rodzeniem Jezusa. Uczniowie przygotowali program 
artystyczny. Były kolędy, wiersze, inscenizacje. 

Wszystkim przybyłym życzenia złożyły władze gminy 
oraz ksiądz proboszcz. Występy wywołały radość i 

uśmiech, pojawiły się łzy wzruszenia. Świąteczny na-
strój podkreślała bożonarodzeniowa dekoracja i blask 
świec. Podczas spotkania nie zabrakło słodkiego poczę-

stunku - przepyszne ciasta upiekły mamy uczniów  
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dańcu. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy 
zorganizować tak wspaniałe świąteczne spotkanie. 

Magdalena Wiora 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W DAŃCU 

Ewa Lysek, Klaudia Ponza 

 W poniedziałek, 5 grudnia br. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Chrząstowicach zagościła 
prawdziwie świąteczna atmosfera. Podczas zorganizo-
wanego przez placówkę wraz z radą rodzi-
ców kiermaszu swoje umiejętności artystyczne zapre-
zentowali uczniowie. Goście mieli okazję zaopatrzyć 
się w niepowtarzalne świąteczne upominki, wspaniałe 
rękodzieła, choinkowe ozdoby, smakołyki wykonane 
przez uczniów naszej szkoły. Oprócz zakupów na kier-
maszu, prężnie działała mikołajowa kawiarenka pełna 
świątecznych pierników, ciast, kawy i herbatki 
„pachnącej świętami”. Wszyscy włożyli wiele pracy              
i serca w jego przygotowanie. Nie zawiódł również 
gość specjalny, czyli święty Mikołaj - wielki przyjaciel 

dzieci. Wyczekiwane spotkanie wywołało uśmiech na 
twarzach, bo każdy otrzymał słodki prezent. 

mailto:ug@chrzastowice.pl

