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Rafał Talaga z Chrząstowic, członek Klubu Karate 

Nidan, zdobył 5 miejsce podczas Mistrzostw Świata 

Karate Shotokan. Był to debiut Rafała w kadrze Pol-

ski i zarazem ogromny sukces. Zawody odbyły się 

28 i 29 września w Liverpool/Anglia. Rafał starto-

wał w konkurencji kata indywidualnym młodzików. 

Jego klubowa koleżanka, Natalia Szponder, wywal-

czyła złoty medal w konkurencji kumite drużynowe 

juniorek. Serdecznie gratulujemy! Oby takich suk-

cesów było coraz więcej! Więcej informacji na stro-

nie klubu www.nidan.zawadzkie.pl   Zbigniew Sworeń 

SUKCES RAFAŁA TALAGI NA MISTRZOSTWACH  ŚWIATA KARATE  

Zawody strażackie 

Strażacy z Dębia  

Festyn w Dańcu 
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 Marcin Daniec zawitał do Dańca! Okazją ku 

temu był organizowany po raz trzeci festyn letni 

„Daniec wczoraj i dziś – Heimattreffen”. 

 Imprezę rozpoczęli w sobotę, 20 lipca, 

najmłodsi. Odbyła się mini dyskoteka oraz 

konkursy dla dzieci. Potem na scenę wkroczył ka-

bareciarz Tolek z Tarnowa Opolskiego, który roz-

bawił wszystkich do łez. Po Tolku sceną zawład-

nęli młodzi muzycy z Junior Opole Brass i uraczyli 

publiczność solidną dawką dobrej muzyki. Na za-

kończenie wystąpił kabaret „Ludziska z Grod-

ziska”. Wieczorem wszyscy bawili się w rytmy 

przygrywane przez zespół Victoria i DJ Primo. 

 Drugi dzień danieckiego świętowania upłynął 

pod znakiem występów artystycznych. Zaprezen-

towali się: miejscowy zespół śpiewaczy „Dan-

Berg”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 

Chrząstowice, grupa taneczna „Hałas”, zespół folk-

lorystyczny „Wal-Nak” oraz „Die Himmelsstür-

mer”. Gwiazdą wieczoru był Marcin Daniec. Wys-

tęp popularnego kabareciarza cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Publiczność otrzymała solidną 

dawkę dobrego humoru. W trakcie występu Daniec 

przeprowadził licytację koszulki kapitana reprezen-

tacji Polski, Jakuba Błaszczykowskiego. Szczęśli-

wemu posiadaczowi koszulki, kabareciarz obiecał 

darmowe wejściówki na swoje występy dopóki ten 

nie skończy 93 lat. Impreza zakończyła się zabawą 

taneczną z zespołami „Bravo” i „Heaven”.  

 Kabarety i występy artystyczne nie były je-

dyną atrakcją danieckiego festynu. Zorganizowano 

też pokaz wysokościowy, mecz piłkarski oraz pobi-

jano rekord w układaniu skrzynek. Na gości 

czekały bogato zaopatrzone stanowiska gastro-

nomiczne. Najmłodsi korzystali z wesołego mias-

teczka. Słowem: dla każdego coś miłego.                 

O wszystko to zadbali organizatorzy imprezy - or-

ganizacje działające w Dańcu: Koło DFK, Rada 

Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna, które fi-

nansowo wsparli sponsorzy, w tym konsulat RFN 

w Opolu.  

 

Anna Kurc 

 W niedzielę, 15 września w Dębskiej Kuźni, 

o Puchar Komendanta Gminnego OSP rywalizowa-

ło ze sobą piętnaście drużyn z sześciu jednostek 

OSP z terenu gminy Chrząstowice. Pierwszym za-

daniem z jakim przyszło im się zmierzyć była szta-

feta, potem przyszła kolej na ćwiczenia bojowe. 

 Godziny treningów przed zawodami nie po-

szły na marne. W kategorii „Seniorów" najlepsi 

okazali się Strażacy z Dębia, którzy od kilku lat nie 

opuszczają podium. Tuż za nimi uplasowali się 

Ochotnicy z Falmirowic. Na   trzecim miejscu zna-

lazła się druga drużyna Seniorów z Dębia. Następ-

ne miejsca zajęli kolejno: OSP Suchy Bór, OSP 

Daniec i OSP Dębska Kuźnia (exequo) oraz OSP 

Chrząstowice. W kategorii „Kobiety" rywalizowały 

ze sobą dwie drużyny: z Dębia oraz Suchego Boru      

i Dębskiej Kuźni (połączona). Puchar trafił do Pań 

z Dębia. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych zwyciężyli chłopcy z Dębia. Drugie miejsce 

przypadło drużynie z Dańca. Bezkonkurencyjne 

były drużyny „Oldbojów” oraz „Old Girls” z Dębia 

i drużyny „Harcerzy”: dziewczyny z Dańca oraz 

chłopcy z Chrząstowic. 

 W zawodach powiatowych, które odbyły się 

5 października w Prószkowie, gminę Chrząstowice 

reprezentowali Seniorzy i Kobiety z OSP Dębie 

oraz Seniorzy z OSP Falmirowice. Seniorzy                   

z Dębia zdobyli II miejsce, Seniorzy z Falmirowic 

— VI a Kobiety z Dębia wywalczyły V miejsce            

w swojej kategorii. 

 W imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gmin-

nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 

Mirosława Pasonia, serdecznie gratulujemy zwy-

cięzcom i wszystkim uczestnikom zawodów wspa-

niałego przygotowania, zaangażowania i dyscypli-

ny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania tych zawodów — od przygoto-

wania placu, poprzez cały przebieg imprezy i orga-

nizację poczęstunku aż po wywiezienie ostatniej 

ławki. 

Anna Kurc 

ZAWODY STRAŻACKIE W DĘBSKIEJ KUŹNI 

DANIEC W  DAŃCU CZYLI III  LETNI „DANIEC WCZORAJ I DZIŚ” 

OSP Dębie-V-ce Mistrzowie Powiatu Opolskiego.  
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 W Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38 (budynek Urzędu Gminy) – pokój nr 7 - mieści się Gmin-

ny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień z Telefonem Zaufania. 

Dyżury w punkcie prowadzone są przez psychologów ze specjalizacją terapii uzależnień: 

- poniedziałki w godz. 17.00 – 18.30 

- wtorki w godz. 16.00 – 19.45 

- czwartki w godz. 16.30 – 19.30 

Konsultacje udzielane są również w ramach Telefonu Zaufania (w wyżej określonych dniach i godzinach 

dyżuru): 

- w poniedziałki i wtorki pod nr 691 855 583 

- w czwartki pod nr 788 346 519 

Zapraszamy osoby z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin. 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ  

WRAZ Z TELEFONEM ZAUFANIA 

Urząd Gminy Chrząstowice ponownie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez właści-

ciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zgłaszania zmian da-

nych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmia-

ny. W przypadkach pustostanów należy złożyć deklarację zerową. W przypadku niewywiązania się z po-

wyższego obowiązku Wójt, zgodnie z w/w przepisami, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za go-

spodarowanie odpadami z poszczególnej nieruchomości, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami Wójt w drodze decy-

zji określi wysokość zaległości. 

Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy został uruchomiony nieodpłatny mobilny PSZOK – 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach Punktu można dostarczać odpady niebez-

pieczne (pojemniki po farbach, lakierach), gruz w ilościach limitowanych 120 l od poszczególnej nierucho-

mości, odpady zielone i biodegradowalne oraz  odpady wielkogabarytowe, w tym również ramy okienne. 

Mobilny Punkt zostanie utworzony w godz. od 14:00 do 18:00 w następujących miejscach                          

i terminach: 

- parking w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 1: 06.11.2013 r., 04.12.2013 r. 

- przy OSP Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12: 23.10.2013 r. 

- przy Świetlicy Wiejskiej, Daniec, ul. Dąbrowicka 4: 20.11.2013 r. 

- przy Świetlicy Wiejskiej, Dębie, ul. Zielona 1: 18.12.2013 r. 

Prosimy o dostarczanie odpadów w godzinach funkcjonowania zbiórki tj: od 14:00 do 18:00, w celu 

ich bezpośredniego umieszczenia w odpowiednich kontenerach. 

Przypominamy, że harmonogramy wywozu odpadów oraz wszelkie informacje dot. gospodarki         

odpadami komunalnymi na terenie gminy Chrząstowice zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej 

www.chrzastowice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.  

      

ODBIÓR WEKSLI 

 Mieszkańcy sołectw:  Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór , których umowy 

w sprawie współfinansowania kosztów wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej 

zostały zabezpieczone wekslem własnym opatrzonym klauzulą „bez protestu” oraz       

zostały w całości zapłacone, mają obowiązek osobistego  zgłoszenia się do tut. Urzędu 

Gminy (pok. 8a) w celu odebrania w/w weksla. W razie pytań i wątpliwości prosimy         

o kontakt z Magdaleną Bac (Referat Finansowy), tel. 77 421-96-13, wew. 109.  

Daria Pawlak 

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  

I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ PSZOK W GMINIE CHRZĄSTOWICE 
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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE KONSULTACJE 

DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW 

 Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Chcesz sięgnąć po dota-

cje z Unii Europejskiej? Weź udział w bezpłatnych konsultacjach. 25 października 2013 r. (piątek) w Urzę-

dzie Gminy w Chrząstowicach odbędzie się dyżur konsultantów Głównego Punktu Informacyjnego o Fun-

duszach Europejskich w Opolu (GPI). Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możli-

wości otrzymania wsparcia (w tym na założenie i rozwój działalności gospodarczej) oraz zasad realizacji 

projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Osoby chętne do skorzystania z dyżuru konsul-

tanta GPI w Opolu proszone są o kontakt z Anną Kurc pod numerem telefonu: 77 421-94-56 lub e-mail: 

ug@chrzastowice.pl. Konsultacje odbędą się pod warunkiem, że chęć udziału zgłoszą minimum 3 osoby. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października.  

 OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Chrząstowice 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice 
Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. nr 647 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  25 września 2013 r. do 24 października         

2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 pok. nr  13 w godz. od 8 do 14 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  

07 października 2013r. w sali nr 20 w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, o godz. 11.00.  

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do 

Wójta Gminy Chrząstowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada          

2013 r.  

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. ze zm.) informuję, że:  

- możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium w siedzibie Urzędu Gmi-

ny pok. nr 13.,  

- do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (email: ug@chrzastowice.pl) bez konieczności opatrywa-

nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  

- uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Chrząstowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia       

15 listopada 2013 r, 

-uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  

 Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lo-

kalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów", działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, 

Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice, informuje o możliwości składania za jej pośrednic-

twem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-

ju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

I. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - limit dostępnych środków: 300 126,50 zł 

II. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - limit dostępnych środków: 451 130 zł 

Termin składania wniosków: 10.10.2013 r. – 24.10.2013 r. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie 

www.chrzastowice.pl. Szczegółowych informacji udzielają  pracownicy biura LGD Kraina Dinozaurów, 

tel. 77 461 12 28. 
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 Zmiana stanowiska urzędu administracji pu-

blicznej pod wpływem argumentów strony społecz-

nej nie tylko jest możliwa, ale przynosi korzyść 

publiczną. Właściwa współpraca prowadzi do 

zmiany kierunku formułowania potrzeb i wskazuje 

nowe możliwe rozwiązania. 

 Mając na względzie budowanie wzajemnego 

zaufania, tworzenie "dobrego prawa" w gminie 

Chrząstowice, uwzględniającego opinie lokalnych 

organizacji i ogółu mieszkańców, Urząd Gminy 

Chrząstowice, wspólnie z Domem Współpracy Pol-

sko-Niemieckiej i Opolskim Centrum Demokracji 

Lokalnej FRDL przystąpił do realizacji projektu 

pn. "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestni-

kiem partycypacji społecznej" w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre 

rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trze-

ciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 

obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego. 

 W projekcie przewidziano utworzenie i pod-

danie konsultacjom społecznym dwóch dokumen-

tów: Programu Współpracy Gminy Chrząstowice 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-

go na rok 2014 oraz Strategii Rozwoju Gminy 

Chrząstowice na lata 2014-2024. 

     W ramach projektu, we wrześniu i w październi-

ku 2013 r. zorganizowane zostały 2 moduły szko-

leń dla pracowników Urzędu i przedstawicieli or-

ganizacji pozarządowych (NGO) z terenu gminy: 

szkolenie z zakresu upowszechniania narzędzi i 

technik konsultacji  i szkolenie z zakresu profesjo-

nalnej moderacji procesu konsultacji społecznych. 

 Pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice (16 

osób) i przedstawiciele organizacji pozarządowych 

z terenu gminy (15 osób) uczyli się jak „dobrze 

współpracować”, budując efektywne kierunki dzia-

łań na rzecz rozwoju gminy. Wysłuchanie racji róż-

nych stron pozwala bowiem na wychwycenie błę-

dów i stworzenie bardziej wyważonych rozwiązań. 

 Uczestniczenie w konsultacjach jest prawem 

każdego obywatela. Są kluczowym sposobem włą-

czania się każdego z nas w proces podejmowania 

decyzji. Konsultacje mają służyć artykulacji i wy-

mianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. 

 Przygotowując się do procesu konsultacji 

społecznych w sprawie Programu Współpracy 

Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządo-

wymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego na rok 2014 oraz Strate-

gii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-

2024, powołane zostaną 2 Konwenty Strategiczne, 

czyli grupy robocze, składające się z przedstawicie-

li środowisk lokalnych tzw. „trójkąta współpracy” 

- sektora publicznego (władze samorządowe,      

pracownicy Urzędu, radni, kierownicy wybranych 

jednostek organizacyjnych Urzędu) 

- przedsiębiorców (reprezentanci pracodawców     

i organizacji gospodarczych z terenu gminy) 

- mieszkańców (przedstawiciele NGO, liderzy 

społeczni, osoby publiczne). 

 Zachęcamy do udziału w pracach Konwen-

tów Strategicznych i uczestnictwa w konsultacjach 

społecznych. 

 W roku 2013, w miesiącach październiku          

i listopadzie skupimy się na wypracowaniu i skon-

sultowaniu rocznego Programu Współpracy Gminy 

Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi            

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014, a na przełomie 

2013 i 2014 prace skoncentrowane zostaną na Stra-

tegii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-

2024. 

 W dniach 10, 15, 21 i 28 października br., w 

klubie samorządowym w Chrząstowicach przy ul. 

Dworcowej 1, w godzinach popołudniowych, odbę-

dą się spotkania Konwentu Strategicznego ds. Pro-

gramu Współpracy Gminy Chrząstowice z organi-

zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014 (pierwsze z wymienionych spotkań dotyczyć 

będzie powołania Konwentu). 

 Natomiast w listopadzie br. odbędą się spo-

tkania informacyjne z sołtysami, radami sołeckimi     

i mieszkańcami, a także spotkania konsultacyjne 

dotyczące Programu Współpracy Gminy Chrząsto-

wice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014: 

 04.11.2013 r. godz. 15.00 – spotkanie     

CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ LEPIEJ, SPRAWNIEJ, SKUTECZNIEJ 
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Elżbieta Kaliszan 

PROJEKT „POWRÓT DO ZATRUDNIENIA” 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia               

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) nauka jest 

obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

W związku z art. 18 pkt. 2 wyżej cytowanej 

ustawy, rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka 

podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wój-

ta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są 

obowiązani informować go o formie spełniania 

obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym 

zakresie, w związku z tym prosimy o wypełnienie 

załączonego druku gdzie syn/córka będzie uczęszc-

czał/a do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Informujemy, że gmina prowadzi ewidencję 

obowiązku nauki i sporządza z tego zadania spra-

wozdanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o 

spełnianiu lub niespełnianiu tego obowiązku przez 

uczniów uczęszczających do szkół ponadgimna-

zjalnych z terenu gminy Chrząstowice. 

Druk należy wypełnić i przekazać do Refe-

ratu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzę-

dzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 pokój 

nr 3 nr tel. 77 421-94-56. Druk można pobrać ze 

strony internetowej www.chrzastowice.pl(zakładka 

„Oświata”) lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). 

Jednocześnie informujemy, że niewypełnie-

nie obowiązków określonych w art. 15 i 18 cyt. 

ustawy przez rodziców ucznia podlegającego obo-

wiązkowi nauki jest zagrożone sankcjami wynika-

jącymi z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 z późn. zm.). 

informacyjne z sołtysami i przedstawicie-

lami rad sołeckich, 

 05.11.2013 r. godz. 18.00 – spotkanie      

informacyjne z mieszkańcami, 

 06.11.2013 r. godz. 18.00 – spotkanie     

informacyjne z mieszkańcami, 

 12.11.2013 r. godz. 18.00 – spotkanie      

informacyjne z mieszkańcami, 

 13.11.2013 r. godz. 17.00 – konsultacje 

społeczne, 

 14.11.2013 r. godz. 17.00 – konsultacje 

społeczne, 

 19.11.2013 r. godz. 17.00 – konsultacje 

społeczne, 

 20.11.2013 r. godz. 17.00 – konsultacje 

społeczne. 

 O miejscach ww. spotkań oraz konsultacji 

społecznych, a także o efektach wspólnych prac, 

informować będziemy Państwa na bieżąco, m. in. 

za pośrednictwem stron internetowych Urzędu 

Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl, face-

booka, BIP www.chrzastowice.bip.net.pl, Domu 

Współpracy Polsko-Niemieckiej www.haus.pl          

i Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej  

www.opole.frdl.pl i tablic ogłoszeń w sołectwach. 

Z kolei spotkanie powołujące grupę roboczą do 

prac nad Strategią Rozwoju Gminy Chrząstowice 

na lata 2014-2024 odbędzie się w dniu 28 listopada 

2013 r. Terminy dalszych prac nad Strategią ustalo-

ne zostaną w późniejszym terminie. 

OBOWIĄZEK NAUKI 

Grażyna Fila 

Bernadeta Długosz 

 Drodzy Rodzice! Jeśli macie dzieci w wieku 

żłobkowym bądź wśród Waszych znajomych są 

osoby potrzebujące pomocy opiekuna dziennego,      

a jego usługi umożliwią Wam powrót do pracy to 

zapraszamy do Projektu "Powrót do zatrudnienia". 

Zainteresowani rodzice powinni złożyć stosowną 

informację do Biura Projektu osobiście, listownie 

lub mailowo oraz do zamieszkiwanej przez siebie 

gminy. Dokument taki można pobrać na stronie 

www.opiekun.wup.opole.pl  w zakładce 

„Dokumenty do pobrania”, gdzie jest zamieszczona 

tabela do wypełnienia przez rodziców.  

 Do 20 października trwa także nabór          

uczestników projektu. Poszukiwani są kandydaci 

na opiekuna dziennego dzieci do lat 3. 

 Projekt realizowany jest przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Opolu i jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki. 

http://www.chrzastowice.pl
http://www.chrzastowice.bip.net.pl
http://www.haus.pl
http://www.opole.frdl.pl
http://www.opiekun.wup.opole.pl
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ROWEREM PO GMINIE KOLONOWSKIE 

SZLIFOWALI UMIEJĘTNOŚCI NA MAZURACH 

 W dniach 1-5 lipca br. Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta Gminy Chrząstowice uczestniczyła           

w warsztatach muzycznych na Mazurach, w prze-

pięknym Ełku. Zaczęliśmy pełną parą – kiedy tylko 

dojechaliśmy na miejsce, rozpakowaliśmy instru-

menty i zaczęliśmy pierwszą próbę. Kolejny dzień 

poświęciliśmy na szlifowanie repertuaru i naukę 

nowych utworów. Trzeciego dnia, na zaproszenie 

miejscowego Koła DFK, zwiedziliśmy pięknie od-

restaurowaną wieżę ciśnień – 

siedzibę koła mniejszości nie-

mieckiej. Panie ze stowarzy-

szenia poczęstowały nas kawą 

i pysznymi pączkami, nato-

miast panowie oprowadzili po 

muzeum i bibliotece, które 

znajdują się również w wieży, 

a przy okazji opowiedzieli          

o historii regionu w czasie 

wojny. Następny dzień spędzi-

liśmy na wycieczce – zwiedzi-

liśmy Wilczy Szaniec – głów-

ną kwaterę Adolfa Hitlera w 

czasie II WŚ, a potem udali-

śmy się nad największe w Pol-

sce Jezioro Śniadrwy. Pogoda 

dopisywała, woda była ciepła, 

więc skorzystaliśmy również z 

kąpieli. Ostatniego dnia nasze-

go muzycznego obozu w Ełku, 

zagraliśmy koncert dla tamtej-

szego DFK oraz przybyłej publiczności, nagrodzo-

no nas gromkimi brawami.  

Tegoroczne warsztaty muzyczne uważamy za 

udane. Pierwsze warsztaty spędziliśmy w Zakopa-

nem, kolejne w Niemczech, w tym roku byliśmy na 

Mazurach, ciekawe dokąd zawędrujemy w przy-

szłym roku. Już nie możemy się doczekać! Wyjazd 

na warsztaty był możliwy dzięki wsparciu DFK 

Chrząstowice i rodziców. Dziękujemy! 

Anna Kurc 

XII Zlot Rowerowy Doliną Małej Panwi odbył się 6 lipca br. Tym razem jego organizatorem była Gmi-

na Kolonowskie. Oczywiście nie mogło 

nas tam zabraknąć. Gminę Chrząstowice 

reprezentowała dwunastoosobowa grupa 

rowerzystów. Uczestnicy mieli do pokona-

nia 32 km. Trasa wiodła przez Kolonow-

skie, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 

aż do przystani kajakowej nad Małą Pan-

wią w Fosowskiem. Rowerzyści odwiedzi-

li m.in. Izbę Regionalną w Kolonowskiem, 

Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaź-

win, pustelnię w Staniszczach Wielkich 

czy Szczyrkowiska w Staniszczach Ma-

łych. O odpowiedni zasób informacji zad-

bali przedstawiciele koła PTTK. W rajdzie 

brała udział prawie setka rowerzystów.  

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice podczas pobytu w Ełku. 

Kamil Pluta 
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W PODZIĘKOWANIU ZA PLONY 

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY 

Anna Kurc 

 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy jednostek oświatowych gminy Chrząstowice 

 Słowami poety: „Wychowywać, to otworzyć młodym oczy na wielką tajemnicę istnienia” dziękuję     

za zapał, rzetelną pracę, wychowywanie i przekazywanie wiedzy uczniom i wychowankom. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za 

wszelkie inicjatywy i działania. 

 W tym szczególnym dniu dziękuję także wszystkim pracownikom oświaty nie będącym nauczycielami, 

za rzetelną pracę i zaangażowanie  w życie naszych szkół i przedszkoli. 

 Wraz z wyrazami uznania i szacunku pragnę przekazać życzenia wszelkiej pomyślności                           

w życiu osobistym.         

           Wójt Gminy Chrząstowice 

                  Helena Rogacka 

 Dwumiesięczne wakacje dla uczniów zakoń-

czone. 2 września w czterech szkołach podstawo-

wych naszej gminy pierwszy dzwonek usłyszało po 

raz pierwszy 51 uczniów. Początek edukacji, jak 

zawsze wiąże się z samymi przyjemnościami – było 

ślubowanie, przedstawienia i oczywiście wypełnione 

słodyczami „tyty”.  Mamy nadzieję, że pozostałe dni 

spędzone w szkole będą dla naszych pierwszoklasi-

stów równie sympatyczne, jak ten pierwszy. Wszyst-

kim uczniom życzymy pomyślności w nowym roku 

szkolnym i samych dobrych ocen! Tych, którym ma-

rzą się dni wolne od nauki informujemy, że do ferii 

zimowych zostało jeszcze kilka miesięcy – potrwają 

one od 17 lutego do 2 marca 2014 r. Po drodze jednak czeka Was kilka dni przerwy związanych ze święta-

mi Bożego Narodzenia, a potem Wielkanocą. Wakacje rozpoczną się 28 czerwca.  

  Sołectwo Chrząstowice reprezentowało naszą 

gminę na tegorocznych dożynkach powiatowych. 

Impreza odbyła się 25 sierpnia br. w Dobrzeniu 

Wielkim. Chrząstowickiej delegacji z sołtys Heleną 

Grysko na czele, bardzo dziękujemy.  

 29 września za tegoroczne plony dziękowali 

w swoich kościołach parafianie z Dębskiej Kuźni 

oraz Dębia. Do ostatniej parafii należą trzy miej-

scowości: Dębie, Dąbrowice oraz Falmirowice            

i  zgodnie z tradycją, co roku inne sołectwo przy-

gotowuje dożynkową koronę. W tym roku przyszła 

kolej na Falmirowice. Efekt pracy kilku Pań był 

imponujący. Tego samego dnia odbyły się dożynki 

sołeckie w Dańcu. Świętowanie rozpoczęło się 

przed południem mszą świętą. Po południu ulicami 

sołectwa przejechał dożynkowy korowód, nastąpiło 

symboliczne przekazanie chleba a potem wspólna 

biesiada przy występach artystycznych, zakończo-

na zabawą taneczną. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

dbają o to, by dożynkowa tradycja nie zaginęła. 

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i chęci, bo 

aby przygotować koronę czy korowód, poświęcacie 

coś bardzo cennego – swój wolny czas.  
Anna Kurc 
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STRAŻACY Z DĘBIA MAJĄ NOWY WÓZ 

TRZYDNIOWE ŚWIĘTO DĘBIA 

 Mecz piłkar-

ski, w którym pan-

ny zmierzyły się z 

mężatkami a kawa-

lerowie z żonatymi, 

występy artystyczne 

oraz zabawy ta-

neczne – między 

innymi takie atrak-

cje czekały na 

mieszkańców Dębia i ich gości w dniach 16-18 

sierpnia br. Na placu przy klubie wiejskim odbył 

się tradycyjny festyn letni. Impreza ta na trwałe 

wpisała się w kalendarz imprez organizowanych w 

sołectwie. Organizowana jest już od kilkunastu lat, 

zawsze w okolicach obchodów św. Rocha, którego 

wspomnienie w kościele katolickim przypada na 16 

sierpnia, a któremu poświęcony jest jeden z ołtarzy 

dębskiego kościoła. 

 Impreza rozpoczęła się w piątek zabawą ta-

neczną z duetem „Alicja i Krzysztof". W sobotę 

odbyły się „Mistrzostwa Dębia w piłce nożnej". 

Panny rozegrały mecz z mężatkami i podobnie jak 

w zeszłym roku, pojedynek wygrały 1:0. Z kolei w 

rywalizacji panów, również 1:0, zwyciężyli żonaci. 

Wieczorem bawiono się w rytmach przygrywanych 

przez Zespół „Trio". W niedzielę zorganizowano 

biesiadę pod namiotem – go-

ści zabawiał zespół śpiewa-

czy „Heidi" z Ozimka oraz 

„Suskie Skowronki". Trzy-

dniowe święto mieszkańców 

Dębia zakończyło się w póź-

nych godzinach nocnych za-

bawą z formacją „Bravo". 

 Podczas festynu nie 

zabrakło atrakcji dla dzieci – 

przygotowano dla nich dmu-

chane zamki oraz kule wod-

ne. Zadbano również o stra-

wę dla ciała.   

 Rada Sołecka Dębia dziękuje wszystkim, któ-

rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorga-

nizowania festynu. Serdeczne podziękowania skła-

da też sponsorom: Firmie „Martex”, Firmie 

„Plada”, Firmie „Wszystko dla grilla”, Firmie 

„Licon International”, P. Norbertowi Machnikowi 

oraz Urzędowi Gminy Chrząstowice.  

 Od 15 sierpnia br. strażacy OSP Dębie są szczęśliwymi posiadacza-

mi mercedesa. Nowy wóz strażacki odkupili od strażaków z Neumünster                 

k. Hamburga.  

 O nowym wozie marzyliśmy od dawna. Do tej pory do naszej dyspo-

zycji były prawie czterdziestoletni samochody marki jelcz i tatra. Na to, 

aby marzenie o nowym wozie bojowym w końcu się spełniło, musieliśmy 

bardzo ciężko i długo pracować. W końcu, po 6 latach, dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu wszystkich członków naszej jednostki, udało się uzbierać 

sumę za którą, zakupiliśmy używany samochód marki mercedes. W załatwieniu formalności pomógł nam 

pochodzący z Polski, a obecnie mieszkający i pracujący w zawodowej straży w Niemczech, strażak. 

Wóz jest bardzo dobrze wyposażony. Posiada napęd na cztery koła, autopompę firmy Rosenbauer o 

wydajności 2400l/m, zbiornik wodny o pojemności 2500l, który zostanie powiększony przez strażaków do 

około 4500 l, zbiornik na pianę o pojemności 200 l, drabinę o długości 12 m, a do akcji może zabrać sze-

ściu strażaków.  

Zakup nowego wozu sfinansowaliśmy z własnych środków. Już teraz planujemy jak zdobyć środki na 

wymianę drugiego samochodu i nie ukrywamy, że przy tym przedsięwzięciu liczymy już też na pomoc 

władz naszej Gminy. 
Zarząd OSP Dębie 

Anna Kurc 
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 Brie, feta, ca-

membert, pleśniowy, 

żółty, biały, smażony, 

wędzony – pewnie każ-

dy z nas, nawet jeśli 

wszystkich nie próbo-

wał, zna je z nazwy. 

Półki w sklepach ugina-

ją się od różnego rodza-

ju serów. Grzegorz 

Klon, mieszkaniec Dę-

bia, smak serów lubił 

od zawsze. W kawiarni-

winiarni „Strych”, którą 

prowadzi wspólnie z 

żoną, deska serów jest stałym składnikiem karty 

dań. Państwo Klon sprowadzają je od zaprzyjaźnio-

nych wytwórców m.in. z Karkonoszy i z Mazur.   

W pewnym momencie wpadli na pomysł, by spró-

bować swoich sił i samodzielnie wytwarzać ser. 

Pan Grzegorz zaczął interesować się tym tematem i 

tak, obok serów kozich, owczych, duńskich i fran-

cuskich na „strychowej desce” pojawił się ser … 

dębski. Skąd nazwa? Pan Grzegorz jest bardzo 

przywiązany do miejscowości, w której mieszka      

i w ten sposób chciałby ją promować. Poza tym 

mleko, którego używa do produkcji swoich serów 

nabywa u gospodarzy z Dębia. Jak sam przyznaje, 

smak pierwszego samodzielnie zrobionego sera był 

zupełnie inny od smaku tych, które wytwarza teraz. 

Dębski ser dojrzewający podbił podniebienia gości 

winiarni i pan Grzegorz postanowił spróbować pro-

dukcji innych rodzajów. Tak powstał „dębski blu-

e”, „dębski brie” i „dębska feta”. Podczas paździer-

nikowej edycji „Żarłostacji” (pikniku kulinarnego 

organizowanego przez opolskich blogerów kulinar-

nych) Pan Grzegorz poprowadził warsztaty warze-

nia serów.  

W tym roku dębski ser dojrzewający został 

zgłoszony do konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-

dzictwo – Smaki Regionów”. Opolska edycja od-

była się 4 sierpnia br. podczas Festiwalu folklory-

stycznego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowi-

cach. Dębski ser zdobył wyróżnienie w kategorii 

produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego. 

Biorąc pod uwagę skład jury (przedstawiciele Pol-

skiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, 

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzę-

du Marszałkowskiego i Muzeum Wsi Opolskiej) 

oraz dużą konkurencję, jest to duży sukces. W kon-

kursie startowało 44 wytwórców produktów trady-

cyjnych w kategorii produkt regionalny oraz 5 dru-

żyn startujących w kategorii gastronomicznej na 

najlepszą potrawę regionalną. Przy okazji finału 

konkursu wręczono certyfikaty i szyldy nowym 

członkom Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”. 

Sieć tworzy 46 podmiotów promujących lokalną 

żywność wysokiej jakości. Jednym z jej nowych 

członków została kawiarnia-winiarnia Państwa 

Klon. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 

kulinarnych sukcesów.   

SEROWE PRZYSMAKI PROSTO Z DĘBIA 

Wręczenie dyplomów w konkursie „Nasze Kulinarne  

Dziedzictwo – Smaki Regionów”.  

Anna Kurc 
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MUZYKA POŁĄCZYŁA TRZY REGIONY 

Z WIZYTĄ STUDYJNĄ W BIESZCZADACH 

„Muzyka łączy regiony” – taki tytuł nosił projekt realizowany wspólnie przez trzy Lokalne Grupy 

Działania: Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska" (województwo śląskie),            

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów" (województwo opolskie), do której należy 

gmina Chrząstowice, oraz Podhalańską Lokalną Grupę Działania (województwo małopolskie).  

W pierwszej fazie projektu każda z partnerskich LGD, w konsultacji z lokalnymi grupami śpiewa-

czymi oraz liderami, wybrała po 20 regionalnych pieśni ze swojego obszaru, które zostały opracowane             

i wydane w formie śpiewnika. 

W dniach 6-7 lipca 2013 r. gościliśmy na terenie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem 

spotkania była wymiana kulturowa. Odwiedziliśmy Biały Dunajec, Murzasichle, Zakopane oraz Chocho-

łów. Grupy śpiewacze wzajemnie uczyły się pieśni partnerskich LGD i przygotowywały się do występu 

podczas przeglądu muzyki pn: „Śpiewanie i granie pod chochołowską strzechą". Podczas przeglądu opol-

Anna Kurc 

Od 19 do 21 lipca br. przedstawiciele Lo-

kalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, w 

tym także sześcioosobowa delegacja z gminy 

Chrząstowice, brali udział w podróży studyjnej w 

Bieszczady. W ciągu trzech dni mieliśmy okazję 

poznać obszar działania Fundacji Bieszczadzkiej 

oraz LGD „Zielone Bieszczady”.  

Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z dy-

rektorem miejscowej szkoły podstawowej oraz Ko-

łem Gospodyń Wiejskich w Uhercach Mineral-

nych. Panie przygotowały krótką prezentację swo-

jej działalności, występ artystyczny oraz pyszny 

obiad. Następnie zwiedziliśmy kościół, zapoznali-

śmy się z historią miejscowości i ruszyliśmy do 

Ustrzyków Dolnych. Tam zakwaterowaliśmy się w 

hoteliku Strwiąż i odwiedziliśmy Muzeum Przy-

rodnicze, gdzie wysłuchaliśmy prezentacji                

nt. Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Potem 

udaliśmy się do Muzeum Młynarstwa i Wsi, gdzie 

po zwiedzeniu obiektu, spotkaliśmy się z przedsta-

wicielami Fundacji Bieszczadzkiej i LGD „Zielone 

Bieszczady”. Wieczór upłynął na rozmowach, wy-

mianie doświadczeń w realizacji projektów z UE 

oraz biesiadzie w rytmach muzyki pogra-

nicza polsko-słowacko-ukraińskiego przy-

grywanej przez regionalnych muzyków.  

Drugiego dnia przespacerowaliśmy 

się szlakiem wiodącym na Małą Rawkę. 

Potem udaliśmy się do Zatwarnicy, gdzie 

odwiedziliśmy „Pracownię na Dwie Rę-

ce”, której właścicielka własnoręcznie 

wykonuje przeróżne ozdoby i torebki, szy-

je lalki itp. Kolejnym przystankiem naszej 

podróży studyjnej był Smolnik. Tam zo-

baczyliśmy cerkiew i zjedliśmy obiad w 

urokliwej „Wilczej Jamie”. Następnie po-

jechaliśmy do Lutowisk do Ekomuzeum 

„Trzy Kultury”. Tam wysłuchaliśmy historii miej-

scowości i odwiedziliśmy cmentarz żydowski.           

Z Lutowisk pojechaliśmy do Dźwiniacza Dolnego, 

gdzie odwiedziliśmy dwa gospodarstwa agrotury-

styczne: „U Flika” oraz „Chatka nad Potoczkiem”. 

W pierwszym uczestniczyliśmy w warsztatach wy-

pieku chleba, w drugim dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawostek na temat ziół i ziołolecznictwa.  

Ostatniego dnia mieliśmy okazję zobaczyć 

rzeźbę „Tuhaja”, znajdującą się Orelcu i wysłuchać 

historii o bieszczadzkich rozbójnikach. Potem      

braliśmy udział w warsztatach bibułkarskich w go-

spodarstwie agroturystycznym w Bóbrce. Zabawa 

przy wykonywaniu bibułkowych kwiatów była 

przednia. Następnie pojechaliśmy do Polańczyka, 

gdzie poznaliśmy smaki kuchni łemkowsko-

bojkowskiej. Na zakończenie odwiedziliśmy Solinę 

i podziwialiśmy piękne widoki z największej            

w Polsce zapory wodnej.  

Wyjazd zorganizowała Lokalna Grupa 

Działania Stowarzyszenie Kraina Dinozaurów przy 

współpracy z Fundacją Bieszczadzką i LGD 

„Zielone Bieszczady”. 
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„PŁONIE OGNISKO W LESIE…“ 

  Władzom Gminy i Radzie Rodziców za tworzenie warunków i motywowanie do radosnych,  

twórczych działań, podziękowania kierują wdzięczne dzieci z rodzicami  

oraz społeczność przedszkola.  
Dyrektor Helena Staniszewska 

Aneta Kurpiers 

NIESPODZIANKA DLA SZEŚCIOLATKÓW 

 Okres wakacji był dobrym momentem do 

przeprowadzenia niezbędnych zmian w przedszko-

lu. Od września tego roku grupa dzieci 6-letnich 

została wydzielona, co wiązało się z przygotowa-

niem nowego miejsca do zabawy i nauki. Specjal-

nie dla nich zostały przystosowane pomieszczenia 

wyposażone w stosowne urządzenia, meble,            

zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzięki temu zosta-

ły stworzone warunki do dalszego stymulowania 

rozwoju dzieci, co ma ogromne znaczenie przed 

podjęciem edukacji szkolnej.  

  Decyzja o przygotowaniu osobnego pomiesz-

czenia dla 6-latków zapadła niespodziewanie tuż 

przed wakacjami. Wyż demograficzny i dostrzega-

nie przez władze gminy potrzeb rodziców i dzieci 

zaowocowały przygotowaniem dodatkowych 

miejsc w naszym przedszkolu. Duże wsparcie          

w realizacji zamierzenia okazała Rada Rodziców, 

która ufundowała wspomniane wyposażenie. 
 Anna Imiełowska 

ska grupa zaprezentowała trzy pieśni: „Zachodzi 

słoneczko", „Poszła Karolinka” oraz „Przy stu-

dzience”. Wspólnie z grupą z Podhala i Górnego 

Śląska zaśpiewaliśmy pieśni takie jak „Szła dzie-

weczka”, „Góralu czy ci nie żal”, „Dzióbka dej”, 

„Karliku”, „Hej bystro woda” oraz „Górale, góra-

le”. Nasz amatorski występ publiczność przyjęła 

bardzo dobrze i nagrodziła brawami. 

11 sierpnia br. w Pilchowicach na terenie 

Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska" odbył 

się Festiwal Pieśni Biesiadnych. Grupy śpiewacze 

partnerskich LGD zaprezentowały pieśni ze swoje-

go regionu. Na zakończenie wszystkie grupy          

wystąpiły na scenie śpiewając pieśni opolskie, ślą-

skie i góralskie. Imprezę uświetnił występ Zespołu 

Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny. 

17 sierpnia br. w Juraparku w Krasiejowie na 

obszarze „Stowarzyszenia LGD Kraina Dino-

zaurów” zorganizowano regionalne karaoke, w któ-

rym uczestniczyły grupy śpiewacze z wszystkich 

partnerskich LGD. Impreza miała charakter otwar-

ty, więc uczestnicy projektu zaprosili wszystkich 

uczestników „Biesiady Jurajskiej” do wspólnego 

śpiewu i nauki pieśni ludowych z poszczególnych 

regionów. Impreza była przednia a sam projekt 

„Muzyka łączy regiony” był okazją do wymiany 

doświadczeń pomiędzy członkami LGD, a także 

poznania muzycznych tradycji południowych        

regionów Polski. 

     Podczas wakacji, od 5 sierpnia br., w na-

szym przedszkolnym lasku trwały prace nad przy-

gotowaniem miejsca, gdzie mogłyby się odbywać 

różnego rodzaju spotkania oraz imprezy dla dzieci    

i rodziców. Był to jeden z kolejnych etapów mo-

dernizacji ogrodu przy Publicznym Przedszkolu w 

Chrząstowicach, po założeniu hodowli warzyw, 

zasadzeniu drzew owocowych i wybudowaniu pla-

cu zabaw. Wszelkie prace zostały wykonane przez 

młodzież z Niemiec, która na terenie Gminy Chrzą-

stowice odbywała swoje praktyki zawodowe w za-

kresie stolarki i murarstwa, a ich działania strzegło 

czujne oko miejscowych fachowców – pana 

Krzysztofa Kowalczyka i Henryka Tarkowskiego. 

Tak więc została położona kostka brukowa, wymu-

rowano miejsce na ognisko oraz postawiono wyko-

nane przez niemiecką młodzież drewniane ławki. 

Podczas uroczystości pasowania dzieci na przed-

szkolaka i starszaka skorzystamy z tego miejsca            

i przy śpiewie biesiadnych pieśni będziemy po raz 

pierwszy cieszyć się jego urokiem… 
 

Anna Kurc 
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 ŚLADAMI EICHENDORFFA 

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA DREWNA NA OPAŁ  

 Na wycieczkę śladami poety Josepha Freiher-

ra von Eichendorffa wybrali się uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. 

Okazją była przypadająca w tym roku 225 rocznica 

urodzin poety. Uczniowie odwiedzili miejsce jego 

urodzin i życia w Łubowicach koło Raciborza.       

Życie i twórczość tego wybitnego poety epoki       

romantyzmu oraz historię rodziny von Eichen-

dorffów przybliżył uczniom Dyrektor Górnoślą-

skiego Centrum Spotkań w Łubowicach, Paweł Ry-

borz. Prelekcja odbyła się w języku niemieckim. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili muzeum poświęco-

ne poecie, jego dom rodzinny, a dokładniej ruiny 

pałacu oraz stary cmentarz, na którym znajduje się 

tam pomnik Eichendorffa. Odwiedzili też pobliską 

Brzeźnicę, gdzie mieści się odrestaurowany w 2006 

roku wodny młyn, którego dźwięczny szum i zwią-

zana z nim legenda inspirowały poetę. W młynie 

tym von Eichendorff poznał pierwszą swoją mi-

łość. Ostatnim punktem programu był wyjazd do 

Raciborza. Po pamiątkowym zdjęciu przy pomniku 

poety uczniowie zwiedzili urokliwy rynek. Wraże-

nia i wiadomości z wycieczki na pewno zostaną na 

długo w pamięci jej uczestników. Wyjazd zorgani-

zował Gminny Przewodniczący TSKN Marek Ba-

ron wraz z nauczycielami języka niemieckiego - 

Magdaleną Tynior i Tomaszem Gawlasem. 

 

 Informujemy, że istnieje możliwość dokona-

nia przycięcia konarów drzew rosnących w pobliżu 

dróg gminnych i pozyskania w ten sposób drewna 

opałowego. Skrajnia dróg gminnych, zgodnie               

z przepisami wynosi 4,50 m, co oznacza, że konary 

drzew rosnące do tej wysokości nad drogami gmin-

nymi podlegają usunięciu. Prace tego rodzaju mu-

szą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego 

pilarza, a odcinek drogi przy której będą się odby-

wać – należycie zabezpieczony. Aby otrzymać ze-

zwolenie na dokonanie przycinki konarów należy 

zgłosić się do Urzędu Gminy Chrząstowice (pok. 

13) wraz z osobą uprawnioną do pracy w zawodzie 

drwal-operator pilarki. Zostanie wówczas wskaza-

ny proponowany odcinek drogi do przycinki. Oso-

ba uprawniona do wyżej wymienionych prac po-

winna posiadać odpowiednią wiedzę i przeszkole-

nie w zakresie formowania drzew i krzewów oraz 

wymagane przeszkolenie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzą-

dzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-

nych i drogowych określone w rozporządzeniu Mi-

nistra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. 

U. Nr 118, poz. 1263). 
Daria Pawlak 

Marek Baron 
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 „Nauka języka przez zabawę” – tak brzmi 

hasło dodatkowych godzin języka niemieckiego 

jako języka mniejszości narodowej w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Dębiu. 27 września w ra-

mach tych zajęć uczniowie klasy II wykonali prze-

pyszną sałatkę owocową. Wszystko, od umycia 

owoców, po krojenie i mieszanie składników, dzie-

ci wykonały samodzielnie. Utrwaliły przy tym na-

zwy owoców oraz wykonywanych czynności          

w języku niemieckim. A po owocnej pracy przy-

szedł czas na owocową ucztę.  

Z jedzeniem eksperymentowali również 

najmłodsi z „zerówki”. Na ich zajęciach powstały 

prawdziwe dzieła z owoców i warzyw - krokodyle, 

palmy, statki i wiele innych. Dzieci poznały rów-

nież ich nazwy w języku niemieckim.  

Z kolei uczniowie klasy I i III poznali prze-

pis na "śląski Kartoffelsalat”. Podczas przyrządza-

nia sałatki dzieci bawiły się bardzo dobrze a potem 

z chęcią przystąpiły do konsumpcji.  

Samodzielnie wykonana potrawa smakuje 

najlepiej a w momencie, kiedy w czasie jej przygo-

towywania można nauczyć się języka niemieckiego 

to jest to sukces. Fotorelację znajdziecie na naszym 

fanpage na facebooku oraz stronie internetowej 

www.psp-debie.pl.  

ZA DARMO DO JURAPARKU 

 Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów" informuje, iż dzię-

ki dobrej współpracy między Stowarzyszeniem LGD „Kraina Dinozaurów"    

a Stowarzyszeniem „Delta" oraz uprzejmości zarządzających Jura Parkiem w 

Krasiejowie – z dniem 1.09 r. mieszkańcy wszystkich gmin należących do 

LGD „Kraina Dinozaurów": Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozi-

mek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice mają możliwość otrzymania bezpłat-

nych kart wstępu do Jura Parku w Krasiejowie (na wcześniej ustalonych wa-

runkach). Szczegółowych informacji można dowiedzieć się w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 77 461 12 

28, bądź bezpośrednio w Jura Parku pod nr tel. 519 346 149 lub 77 465 14 67. Udanych wycieczek! 

PYSZNE LEKCJE W DĘBSKIEJ PODSTAWÓWCE 

Róża Staffa 

SPRZĘT DO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA OSP CHRZĄSTOWICE 

 Zaszczyt nam się pochwalić, że Ochotnicza 

Straż Pożarna w Chrząstowicach złożyła wniosek 

do projektu pt: „Pomóż, to proste..” realizowanego 

w ramach rządowego programu ograniczenia prze-

stępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bez-

pieczniej”.  Program przewiduje, między innymi, 

możliwość pozyskania sprzętu do ratownictwa me-

dycznego dla jednostek OSP. 

 We wniosku postawiliśmy takie argumenty 

jak: prężny rozwój naszej jednostki w ostatnim 

czasie, zakup wozu strażackiego oraz niewielka 

odległość od niedawno przebudowanej drogi krajo-

wej 46. Pozwoliło to otrzymać niezbędny na dla 

nas sprzęt: zestaw do ratownictwa medycznego 

PSP R2 wraz z deską ortopedyczną.  Sprzęt otrzymaliśmy 5 października br. z rąk Komendanta Miejskiego 

PSP bryg. Pawła Kielara oraz władz powiatu opolskiego podczas Powiatowych Zawodów Sportowo – Po-

żarniczych w Prószkowie.  Raz jeszcze serdecznie dziękujemy! Mateusz Blaik 
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W słoneczne przed-

południe, 5 września br., 

odbyło się spotkanie w ra-

mach projektu „Historia 

lokalna na podstawie wy-

branych powiatów, miast i 

gmin”. W gościnnych pro-

gach domu państwa Anny i 

Jerzego Szwuger, młodsi 

mieszkańcy gminy pozna-

wali historię chleba. 

 Prelegentka i gospodyni spotkania - pani An-

na Szwuger, opowiadała o tradycji pieczenia chleba 

w śląskich domach o znaczeniu chleba, przytaczała 

przysłowia z nim związane.  Pokazywała i tłuma-

czyła w jaki sposób powstawał chleb, młodzież 

zobaczyła, jak z zakwasu powstaje ciasto na 

chleb. Uczestnicy spotkania dzielili się spostrze-

żeniami o poszanowaniu chleba, produkcji do-

mowej i masowej. Zostali poczęstowani chle-

bem z tradycyjnymi w naszych domach dodat-

kami – masłem z solą, lejberwurstem – paszte-

tową, smalcem z ogórkiem i śmietaną z cukrem. 

Smakował wybornie. Dwie godziny minęły 

szybko, żal było wracać do kolejnych zajęć. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w ko-

lejnych spotkaniach 

w ramach „Historii 

lokalnej”. 17 paź-

dziernika br. w PSP 

Chrząstowice p. Ade-

lajda Pasoń opowie      

o zapasach na zimę   

w śląskim domu,     

natomiast 5 grudnia 

br. w Klubie Samo-

rządowym w Chrzą-

stowicach p. Maria 

Kwiecińska zapozna 

nas z obrzędami           

i zwyczajami związanymi z adwentem i świętami 

Bożego Narodzenia. O szczegółach będziemy           

informować na stronach internetowych gminy                       

i biblioteki. 

O WYPIEKU CHLEBA W RAMACH „HISTORII LOKALNEJ” 

 Przyjęliśmy zaproszenie prezydenta Bronisła-

wa Komorowskiego do narodowej akcji czytania 

utworów Aleksandra Fredry. 

 W sobotnie przedpołudnie, 7 września,             

gościnne progi ogrodu Publicznego Przedszkola w 

Chrząstowicach były przygotowane na przyjęcie 

chętnych do czytania i słuchania bajek Aleksandra 

Fredry. Czekał słodki poczęstunek, pocztówki           

z pamiątkową pieczęcią akcji, mini wystawa oraz 

„Paweł i Gaweł”, „Motyl”, „Trzeba by”, „Raki        

w garnku”, „Kos i dzierlatka”, „Osiołkowi w żłoby 

dano” oraz „Cygan i baba”. 

 Wielka szkoda, że informacja o Narodowy 

Czytaniu dotarła do kilku zaledwie osób, ale 

„pierwsze koty za płoty”. Za rok przyłączymy się 

do akcji z nadzieją, że zgromadzi ona więcej           

odbiorców. 

 Składam podziękowanie za aktywne włącze-

nie się do Narodowego Czytania utworów Aleksan-

dra Fredry - Wójtowi Gminy Helenie Rogackiej, 

pracownikom Urzędu Gminy: Elżbiecie Kaliszan       

i Bernadecie Długosz, Dyrektor Przedszkola Hele-

nie Staniszewskiej, pracownikom przedszkola, bi-

bliotekarce Agnieszce Fuhl, Radnej Gminy Małgo-

rzacie Strzelec oraz słuchaczom.  

NARODOWE CZYTANIE ALEKSANDRA FREDRY W CHRZĄSTOWICACH 

Agnieszka Król 

Agnieszka Król 
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 Biblioteka zakupiła nowości wydawnicze następujących autorów: 

Dla dorosłych: Gerritsen Tess, Enerlich Katarzyna, Rudnicka Olga, Coben Harlan, Cygler Hanna, Roberts 

Nora, Kotarska Maja, Rybałtowska Barbara, Grochola Katarzyna, Stachniak Ewa, Michalak Katarzyna, 

Ulatowska Maria. 

Dla młodzieży: Flanagan John, Spradlin Michael, Kołodziej Gaja, Cast P.C. 

Kolejne ciekawe książki są na bieżąco zamawiane. Zachęcamy do wypożyczania! 

Dzięki przychylności władz Gminy Chrzą-

stowice oraz zaoszczędzeniu puli środków w tego-

rocznym budżecie szkoły udało nam się zrealizo-

wać duże zadanie, jakim była wymiana bardzo 

zniszczonej już kostki brukowej przy naszej szkole. 

Prace wykonano w czasie wakacji. Był to bowiem 

okres bardzo aktywny, pełen wielu prac remonto-

wych, dynamicznie i sprawnie realizowanych. 

Wówczas też, ze środków pozabudżetowych, udało 

nam się odnowić salę przedszkolną wraz z koryta-

rzem oraz wyremontować łazienkę w przedszkolu. 

Schody wejściowe do szkoły zostały wyłożone gra-

nitem oraz otynkowane i zabezpieczone nową balu-

stradą. Wszystkie prace wykonane zostały przez 

miejscowe firmy. 

 Składamy serdecznie podziękowania wła-

dzom Gminy oraz wszystkim, którzy pomogli nam 

w tych przedsięwzięciach. Pragniemy złożyć szcze-

gólne wyrazy wdzięczności sponsorom: Firmie 

Usługi Budowlane Konrad Wójcik z Dębia oraz 

Zakładowi Granit Piechota z Falmirowic. 

 MIESZKAŃCY NIWEK INTEGROWALI SIĘ PRZY OGNISKU 

 W sobotę, 7 września, w Niwkach odbył się 

festyn rodzinny – pożegnanie lata. Impreza cieszy 

się coraz większym powodzeniem wśród mieszkań-

ców sołectwa, którzy i tym razem licznie przybyli 

na biesiadę przy ognisku. Jej organizatorami co 

roku jest Pani sołtys Teresa Pasoń wraz z Radą So-

łecką. Zarówno pogoda, jak i mieszkańcy dopisali, 

więc zabawa udała się znakomicie. Dla dzieci mnó-

stwo atrakcji przygotował mieszkaniec Niwek, Pa-

weł Lier. Były gry i konkursy z nagrodami. Dorośli 

rozegrali mecz siatkówki, a potem bawili się przy 

muzyce do późnych godzin wieczornych.  

 

REMONTY W PSP DĘBIU 

Bożena Styrczewska, Dyrektor PSP w Dębiu 

Agnieszka Król 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 

Teresa Pasoń 
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 Po raz dwudziesty odbyła się akcja sprzątania 

świata. W tym roku przebiegała pod hasłem 

„Odkrywamy czystą Polskę”. Tradycyjnie nie od-

byłaby się bez udziału uczniów naszych szkół (na 

zdjęciach uczniowie z Dębia). 20 września br. wraz 

z nauczycielami wyruszyli oni, aby uporządkować 

swoje najbliższe otoczenie-boiska, lasy, pobocza. 

Zaopatrzeni w worki i rękawice przez kilka godzin 

zbierali śmieci. A tych niestety, mimo sukcesywne-

go wywozu odpadów, wokół nas nie brakuje. 

 Uczniom i nauczycielom naszych szkół ser-

decznie dziękujemy za włączenie się do akcji 

sprzątania świata. Wszystkich prosimy o uszano-

wanie ich trudu i nieśmiecenie. Nie tylko dlatego, 

żeby w przyszłym roku dzieci nie miały co sprzą-

tać, ale przede wszystkim dla własnego dobra – 

przecież o ile przyjemniej żyje się na pięknym           

i zadbanym terenie, a oddycha świeżym i czystym 

powietrzem… 

Bożena Rudnicka 

 ŚWIAT ZNÓW STAŁ SIĘ BARDZIEJ CZYSTY 

NASI JUBILACI 

 W lipcu, sierpniu i wrześniu 2013 roku jubileusze urodzin obchodziły nasze seniorki: Pani Anna 

Loch z Dębia – 93 lata, Pani Rozalia Fuhsy z Chrząstowic – 92 lata i Pani Maria Cebula z Dańca – 92 lata. 

W tym czasie swoje 90-te urodziny świętowały:  Pani Maria Pak z Suchego Boru i Pani  Marta Szczurek       

z Lędzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilatkom życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz samych radosnych i słonecznych dni. 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowicach zwraca się z prośbą o zgłaszanie  par małżeńskich, które obec-

nie mieszkają na terenie gminy Chrząstowice, natomiast związek małżeński zawierały  poza gminą Chrzą-

stowice, a w roku 2014 obchodzić będą Jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego (Złote lub 

Diamentowe Gody) lub obchodziły wcześniej i dotychczas tego nie zgłosiły. Prosimy o podanie powyż-

szych danych do końca lutego 2014r.  w Urzędzie Gminy Chrząstowice – Urząd Stanu Cywilnego – w pok. 

8 na parterze lub telefonicznie pod nr tel. 77 4219 613 wew. 112 lub 102. 

Anna Kurc 

P. Maria Pak P. Marta Szczurek 
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SZKOLENIA I PRACA DLA BEZROBOTNYCH 

Adelajda Pasoń 

Po siedmiu latach zmagań   

z ciężką nieuleczalną cho-

robą, 1 lutego 2013 r. od-

szedł do „lepszego świata” 

mieszkaniec Dębskiej Kuź-

ni Pan Ginter Walecko. 

Człowiek cichy, skromny,   

o wielkim sercu. Kochał 

swoją rodzinę, wioskę i ca-

ły Śląsk. Wyraz temu dawał 

niejednokrotnie w swoich 

utworach oraz wypowie-

dziach na antenie Radia 

Plus. Pisał tak: „W tej pięknej wiosce Dębskiej Kuź-

ni całe życie spędziłem. Tu się urodziłem, wyrosłem 

i tutaj się ożeniłem. Tu się moje dzieci urodziły, syn 

się ożenił, a córki za mąż wyszły i dzięki temu tutaj 

moje piękne wnuczki i wnuki na świat przyszły”. 

Podziwiał piękno otaczającej przyrody, ale uważał 

jednak, że „...wśród najpiękniejszych kwiatów na 

całym świecie nie ma takich, które by dorównywały 

kobiecie. Bo kobiety to kwiaty chodzące, które spo-

tkamy w swym domu, na ulicy lub łące. Kwiaty - te 

z ogrodu - tylko w słońcu są piękne, a swój blask        

i piękność tracą po słońca zachodzie. Kobieta nato-

miast nigdy nie traci blasku piękności, dlatego do 

końca życia będzie tą naszą piękną Wenus – kobie-

tą Miłości, którą miłujemy i przy niej chcemy być”. 

Dla Gintera Walecko tą Wenus była jego ukochana 

żona Małgorzata, z którą przeżył 45 lat.  

Był elektrykiem z wykształcenia, ale praco-

wał jako kierowca najpierw w Spółdzielni Trans-

portu Wiejskiego w Opolu, a następnie przez 20 lat 

w Gminnej Spółdzielni w Chrząstowicach. W mło-

dości śpiewał w zespole ludowym „Opole” i wystę-

pował w teatrze. Zamiłowanie do śpiewu  pozosta-

ło i często na antenie Radia Plus w sobotnie popo-

łudnia można Go było posłuchać, dopóki choroba 

nie zaatakowała gardła. Słuchacze audycji „Nasz 

Śląsk” znali go również z gawęd i konkursów na 

znajomość gwarowych zwrotów, powiedzonek, 

nazw. „Śląskoł celołdka”, którą tworzą wierni słu-

chacze audycji ,,Nasz Śląsk” wspierała Go w walce 

z chorobą i serdecznie współczuła kiedy trzy lata 

temu zmarła najstarsza córka. Nie ma większej tra-

gedii dla rodziców, jak śmierć własnego dziecka.   

Pogodził się z wolą Boga i swoją chorobą, 

bo „życie to dar od Boga i tylko Bóg kiedy zechce 

odebrać Ci je może. I chociaż byś się ukrył w naj-

głębszej komorze, to nic Ci nie pomoże”. Pomimo 

choroby i przeżytej tragedii był pogodny, uśmiech-

nięty i jak zawsze skory do pomocy znajomym, 

sąsiadom, krewnym. Jeździł na zakupy, samocho-

dem podwoził do lekarza, do kościoła. Żył tak, jak 

pisał: „bądź dobrym siewcą, który dobroć dla bied-

nych sieje nie tylko wiosną. A u kresu swego życia 

możesz śmiało spojrzeć za siebie, by zobaczyć, co w 

Twoim ogrodzie życia wyrosło, a tam nie będzie ani 

prokuratora, ani adwokata, lecz dla Ciebie u na-

szego Najwyższego na wieczność zapłata. W życiu 

człowieka jest wiele do zrobienia, a może potrzebu-

je cię sąsiad, a jeżeli jedną ręką dajesz, to pamiętaj 

że, tyle samo Ci w drugiej zostaje, a gdy serce da-

jesz to przyjacielem biednego się stajesz”. 

Ginter Walecko był człowiekiem prostym, 

zwyczajnym i może właśnie poprzez te cechy - 

wspaniałym. Pozostawił swoją radość, przemyśle-

nia, swoją miłość do żony, do dzieci i bliskich, do 

otoczenia na kartkach papieru i one im pozostaną, 

ale także nam jako wskazówki, by godnie żyć               

i znosić przeciwności losu. 

WSPOMNIENIE O ZWYCZAJNYM CZŁOWIEKU 

 Chcesz zdobyć pracę i otrzymać wsparcie w wyso-

kości nawet do 18 000 zł? Zostań uczestnikiem projektu, 

w ramach którego powstaną spółdzielnie socjalne, uzy-

skasz nowe kwalifikacje lub nowy zawód. Rekrutacja 

trwa do końca października. Jeśli sam masz pomysł na 

działalność gospodarczą również możesz przystąpić do 

projektu i otrzymać wsparcie. Zapraszamy. Zgłoszenia: 

bezpośrednio do biur projektu przy Wyższej Szkole Za-

rządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskie-

go 18, 45-085 Opole lub do Urzędu Gminy Tarnów Opol-

ski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stro-

nie: www.owes.wszia.opole.pl oraz pod numerami telefonów: 77 402 -19 -32, 77 46 – 40 – 850. 

 Ginter Walecko 

Anna Kurc 
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WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA 

 Gminna Biblioteka Publiczna oraz filia dla dzieci w Suchym Bo-

rze wygospodarowały półkę, na której stoją książki i gazety stęsknione 

za czytelnikami. Można je wziąć bez zobowiązań. Jeżeli posiadacie 

książki,  którymi chcecie  się podzielić, to przynieście  je do bibliotek. 

Serdecznie zapraszamy do GBP w Chrząstowicach oraz filii bibliotecz-

nej w Suchym Borze. Wędrująca książka czeka !!! 

ZMIANA SIEDZIBY STAROSTWA OPOLSKIEGO 
Od 1 lipca br. Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Opolu znajduje się w siedzibie 

głównej w Opolu na ul. 1 Maja 29. W związku z 

tym uległy zamianie wszystkie numery telefonów 

do wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu 

znajdujących się przy ulicy 1 Maja 29 oraz do jed-

nostek, które znajdują się przy ul. Książąt Opol-

skich 27, to jest: Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-

pełnosprawności. Wykaz telefonów znajduje się na 

stronie internetowej Gminy www.chrzastowice.pl 

oraz stronie Starostwa Powiatowego w Opolu 

www.powiatopolski.pl. 
Starostwo Powiatowe w Opolu 

MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNEMOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE  

Anna RychlikowskaAnna Rychlikowska  
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim DomuProfesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu 

 Zabiegi  pielęgnacyjne twarzy 

 Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne 

 Henna i regulacja brwi              ZAINWESTUJ W SIEBIE! 

 Depilacja ciepłym woskiem                                                

 Pedicure, manicure                                                                          Zapraszam 
 Manicure hybrydowy 

 Makijaż: dzienny, okazjonalny                                                   tel. 506 528 595 

 Paznokcie żelowe 

Agnieszka Król 
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Szkolenia BHP 

tel. 695-649-890 

www.e-
szkolenie-

bhp.pl 

  

Biuro Rachunkowe 

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach: 

Usługi księgowe i rachunkowe: 
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu 

Rozliczenia ZUS właściciela firmy 

Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych 

Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS 

Konsultacje, porady księgowe w siedzibie Biura Rachunkowego - gratis 

Obsługa kadrowo-płacowa: 
Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac  

 Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT-11, PIT-8, PIT-40 

Wystawianie świadectw pracy , wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach 

Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń 

 Sporządzanie zeznań rocznych: 

Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 

Rozliczanie dochodów zagranicznych w Polsce 

 

Nasze ceny są konkurencyjne. Nie stosujemy żadnych ukrytych dopłat i nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat 

np. za konsultacje, sporządzanie deklaracji do US, ZUS itp. Nasza cena już to wszystko zawiera. 

 

Biuro Rachunkowe 

ul. Wrzosowa 26 

46-053 Chrząstowice 

 Elektryk 

- Wykonywanie instalacji elektrycznych dla domu, 

przemysłu i instytucji  

- Naprawa instalacji elektrycznych  

- Modernizacja i konserwacja instalacji elektrycz-

nych  

- Montaż przyłączy oraz rozdzielni elektrycznych  

- Instalacje odgromowe  

- Roboty ziemne - zasilenia kablowe  

- Pomiary elektryczne  

Oferujemy także:  

- Przewijanie silników elektrycznych  

- Przewijanie cewek  

- Naprawa maszyn rolniczych 

-Naprawa maszyn i urządzeń  

-Naprawa kosiarek elektrycznych  

-Naprawa rozruszników i alternatorów  

-Naprawa prostowników  

-Naprawa sprzętu AGD  

-Naprawa pił spalinowych  

  

Wycena naprawy gratis.  

To Ty decydujesz czy naprawiamy.  

Dojazd do klienta do 20 km gratis.  

 

Zadzwoń , zapytaj   

  

Andrzej tel. 693-817-398  

  

Godziny otwarcia: 

w poniedziałek od godz. 7:00 do 17:00 

od wtorku do piątku od godz. 7:00-15:00 

http://www.e-szkolenie-bhp.pl
http://www.e-szkolenie-bhp.pl
http://www.e-szkolenie-bhp.pl
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Biuro Rachunkowe  

Agnieszka Karasiewicz 

Falmirowice, ul. Wiejska 63 

tel. kom. 603 47 37 98 
 

Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa               

  małych i średnich firm: 

 

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów        

  i rozchodów 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 

- prowadzenie ewidencji                                   

 dla potrzeb podatku VAT 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych  

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS 

- sporządzanie rocznych sprawozdań  finansowych 

- sporządzanie rozliczeń rocznych 

  

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Helena Waroch 

 

Chrząstowice, ul Dworcowa 28 

tel. 77 421-96-67 

tel. kom. 793 474 584 

 

Poniedziałek-piątek 8.30-16.00 

Sobota 8.30-13.00 

 

Oferujemy szeroki asortyment     

elementów śrubowych,  

narzędzi rolniczych  

i ogrodniczych oraz nasion 

Rabat dla firm!!! 

 

       KRYSBRUK 

 

 

KRYSTIAN  KULIK   

 

DANIEC, ul. DĘBSKA 6 

 

tel. 601490862, 774218227  

 

 

- Układanie kostki brukowej 

- Układanie kostki granitowej 

- Drobne roboty murarskie 

  

ZAKŁAD HYDRAULICZNYZAKŁAD HYDRAULICZNY  

Polecamy swoje usługi: 

 Instalacje centralnego ogrzewania:  

nowe oraz remonty i wymiany starych 

 Instalacje wodociągowe 

 Instalacje kanalizacyjne 

 Montaż i naprawa urządzeń gazowych 

 NOWOŚĆ!!! - montaż pomp ciepła 

 Pomoc w sytuacjach awaryjnych 

 

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW 
 

 

Bernard Czorniczek 

Krasiejów 

ul. Brzozowa 2a 

tel. 77 465-37-19, tel. kom. 606 356 399 



 

 

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICEINFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE  

lipiec-sierpień-wrzesień 

- 23 - 

   

GEODETA UPRAWNIONY  

 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 

 

Sławomir Nowak, 

Ul. Ozimska 20A 46-053 Chrząstowice 

Tel.  663 729 139 

 

USŁUGI GEODEZYJNE: 

Podziały nieruchomości. 

Wznowienia granic i rozgraniczenia. 

Mapy do celów projektowych. 

Wytyczenia i pomiary powykonawcze  budynków, 

 budowli, sieci uzbrojenia terenu. 

Geodezyjna dokumentacja do zmiany sposobu  

użytkowania gruntów. 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI: 

Do zabezpieczenia kredytu. 

Do obliczenia podatku od spadków i darowizn. 

Do ustalenia ceny wywoławczej do przetargów. 

Do aktualizacji opłat z tytułu  

wieczystego użytkowania gruntu. 

Do opłat adiacenckich i planistycznych.  

BIURO RACHUNKOWE   

 

Jolanta Niemczyk    

ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia 

tel. 77/421-92-92,  

tel. kom. 721-571-021 

Oferuję kompleksową usługę rachun-

kowo- księgowo-kadrową: 

-  prowadzenie ksiąg przychodów                             

i rozchodów 

-  prowadzenie ksiąg handlowych 

-  prowadzenie ewidencji – rejestrów 

dla celów VAT 

-  sporządzanie deklaracji podatkowych 

i sprawozdań statystycznych 

-  sporządzenie listy wynagrodzeń             

i dokumentacji ZUS 

-  rozliczenie rocznych deklaracji, VZM 

DREWNO  

OPAŁOWE  

I KOMINKOWE 

 

SPRZEDAŻ 

 

ul. Wiejska 38,  

47-180 Krośnica 

 

tel. 788 098 259 

 

Możliwy transport! 
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PROTEZY 
- naprawa 

- czyszczenie 
- inne usługi protetyczne 

 

PUNKT PROTETYCZNY 

 
ZAPRASZAMY 

 
Suchy Bór, ul. Szkolna 3 

(naprzeciw b.szkoły) 
telefon 514 395 907 

 
Istnieje możliwość dojazdu do 

klienta  

Sklep Wielobranżowy „Bienias” 
artykuły budowlane i wykończenia wnętrz 

Daniec, ul. Utracka 7 

tel. 77 421 94 98, kom. 608 222 389 

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00, sobota 7.00 - 13.30 

Oferujemy: 

 farby, tapety, kleje 

 płyty kartonowo - gipsowe 

 styropiany i wełny mineralne 

 silikony i pianki montażowe 

 cement i wapno 

 listwy przypodłogowe 

 hydraulikę, ceramikę sanitarną 

 narzędzia budowlane i ogrodnicze 

 artykuły elektryczne 

 mieszalniki do farb i tynków KABE     

             Wynajem rusztowań, stempli budowlanych i koparek 

 

 

Lokalizacja strat ciepła 

 w budynkach. 

Badania Termowizyjne.  

Testy Szczelności.  

Świadectwa Energetyczne.  

Lokalizacja wycieków.  

Wynajem osuszaczy.  

Ozonowanie Pomieszczeń. 

 

www.budynek.opole.pl 
 

tel. 665 079 169 

http://www.budynek.opole.pl/
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ZAJĘCIA GMINASTYCZNE W CHRZĄSTOWICACH 

KLUB FITNESS, UL. OLIMPIJCZYKÓW 18 
- oferta dla wszystkich niezależnie od płci i wieku 

- zróżnicowany stopień trudności: grupy dla początkujących, średnio- i mocno zaawansowanych 

- zajęcia rano (9.00-10.00), po południu i wieczorem (17.30-21.00) 

- przystępna cena – 70 zł za 8 zajęć, dla nowych klientów pierwsza godzina gratis 

- różnorodne ćwiczenia – wzmacniające, rzeźbiące i rozciągające 

Zadzwoń pod nr 607035741 i przyjdź na zajęcia! 
Regularne ćwiczenia są najpiękniejszą formą profilaktyki zdrowotnej, są znakomite dla zdrowia fizycznego, jak 

i psychicznego program fitness pozwoli uzyskać nie tylko smukłą sylwetkę ale również dobre samopoczucie. 

Program zajęć obejmuje wszystkie części ciała (ręce i ramiona), dolne (biodra, pośladki, nogi), brzuch oraz ple-

cy. Efekty są widoczne już po 10 zajęciach. Bez względu na stopień sprawności fizycznej, kondycję zdrowotną i 

wiek możesz przyjść na zajęcia i wybrać odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń” 

„Nic nie jest lepiej nagradzane niż troska o własne ciało” 
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