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PIERNIKI OD SERCA PO RAZ JEDENASTY
Kolejna "piernikowa"
akcja za nami. W piątek,
13 grudnia, w klubie samorządowym w Chrząstowicach po
raz 11 spotkały się Panie z naszej gminy, aby wspólnie piec
pierniki. Świąteczne ciasteczka
trafiły do najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy
Chrząstowice, a za pośrednictwem „Wspólnoty Polskiej‖ na Ukrainę. Wydarzenie połączone było z pokazem
stroików, który Urząd Gminy
zorganizował wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

INFORMACJE NA TEMAT ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o., Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „ORDIM‖ w Suchym Borze, informuje, że w związku z decyzją nr SO 5311.2.2013 Wójta Gminy
Chrząstowice z dnia 04.02.2013r., zezwalającą na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Chrząstowice w terminie do 31.12.2013 r. w formie dowolnych wpłat na konto lub
kwitariusz oraz rzeczowych, osiągnął dochód 30.311,77 zł. Dochód ten został przeznaczony na działalność
statutową: poprawienie jakości żywienia dzieci, koszty żywienia całodobowego.
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń‖ w Suchym Borze ul. Pawlety 1a, informuje, iż w związku z decyzją
nr SO 5311.2.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 04.02.2013 r., zezwalającą na zorganizowanie
i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Chrząstowice w terminie do 31.12.2013 r.
w formie dowolnych wpłat na konto lub kwitariusz oraz rzeczowych, osiągnęło dochód 28.861,77 zł.
Dochód ten został przeznaczony na działalność statutową.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
Zima to wyjątkowo trudny czas dla osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie. Osoby te
mogą być szczególnie narażone na negatywne skutki związane z niskimi temperaturami (nawet niewielki
spadek temperatury poniżej zera może być dla nich niebezpieczny), jak również mieć trudności z chodzeniem po śniegu i śliskich nawierzchniach.
Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc dla nich, jeśli wiemy, że ktoś mieszka samotnie, zajrzyjmy do niego, sprawdźmy czy nie marznie, nie potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. O trudnej sytuacji sąsiada,
czy osoby znajomej wystarczy powiadomić tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej, tel.77 421-92-20.
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ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
Gmina Chrząstowice zachęca do korzystania i wynajmowania pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach. Po wcześniejszym
zarezerwowaniu terminu obiekt dostępny jest w weekendy, dni wolne od pracy, w wakacje oraz w tygodniu w godz. 16.00-21.00.
W hali znajduje się widownia na 210 miejsc oraz łazienki z natryskami, obok – duży parking (wjazd od. ul. Polnej). Istnieje możliwość
organizowania treningów, zgrupowań i imprez sportowych, wystaw,
targów. Informacje nt. możliwości wynajęcia obiektu: tel. 77 421-96-13
w. 102 (Urząd Gminy Chrząstowice) oraz 77 421-96-19 (PSP w Chrząstowicach), e-mail: halaszkola_chrzastowice@poczta.onet.pl. Regulamin dos t ę p n y w B i u l e t yn i e In f o r m a c j i P u bl i cz n ej : ht t p : / /
www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=4929
oraz
http://
www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=4614.
Anna Kurc, Barbara Gawrecka

PROJEKT PROMUJĄCY GMINĘ CHRZĄSTOWICE
Informujemy, że w 2013 r. Gmina Chrząstowice podpisała umowę przyznania pomocy finansowej na
operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju‖ objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu wydano materiały promujące gminę Chrząstowice:
folder „Gmina Chrząstowice w słowach i fotografiach‖, ulotki tematyczne: „Przyrodnicze zakątki Gminy
Chrząstowice‖ oraz „Gmina Chrząstowice - zabytki i architektura‖ a także teczkę na wymienione materiały. Kompletny pakiet informacyjny będzie dostępny w hotelach, restauracjach, bibliotekach itp. znajdujących się na terenie gminy. Będzie też wykorzystywany podczas różnego rodzaju targów czy imprez, w których uczestniczymy jako członek LGD Kraina Dinozaurów, ZG Dolna Mała Panew czy Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Projekt popularyzuje atrakcyjne miejsca, zachęca do korzystania z bazy
noclegowej i sportowo-rekreacyjnej oraz zachęca do wypoczynku na łonie natury. Operacja pn.
„Chrząstowice i okolice — promocja Gminy Chrząstowice poprzez wydanie folderu i ulotek‖ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Środki pozyskano za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów" w ramach „Małych
projektów". Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wartość projektu
10 550,20 zł. Kwota dofinansowania — 8 456,64 zł.

Anna Kurc

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
Całodobowa łączność alarmowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na wypadek zdarzenia
kryzysowego: 607 899 069;
Informacja o numerach telefonów: 118913;
Numer alarmowy do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy: 112; Policja 997; Komisariat Policji w Ozimku tel. 77 402 67 40; Straż Pożarna: 998; Pogotowie Ratunkowe: 999
Pogotowie energetyczne: 991, Tauron Dystrybucja S.A., Terenowy Wydział Wykonawstwa Tarnów Opolski: 77 464-41-19. Dodatkowe informacje o tym kiedy wezwać Pogotowie Energetyczne, wyłączeniach/
awariach, przewidywanych czasach usunięcia awarii itp. znajdują się na stronie http://www.taurondystrybucja.pl/pl/dla_domu-dolny_slask_i_opolszczyzna w zakładce "Wyłączenia/awarie".
Pogotowie gazowni: 992; Pogotowie ciepłowni: 993;
Pogotowie wodociągowe: 994, PLADA Sp. z o.o. Systemy wodociągowe i kanalizacyjne: 501238117,
77 4078076.
październik-listopad-grudzień
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UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG W 2013 ROKU
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmowało się w sezonie zimowym 2012/2013 czterech operatorów dysponujących sprzętem własnym
oraz powierzonym przez Gminę. Akcja ta, rozpoczęta w grudniu 2012 r. a zakończona dopiero w
dniu 1 kwietnia 2013 po wielkanocnej zamieci,
kosztowała budżet 12 365,00 zł, z czego wynika, że
średnio na zimowe utrzymanie 1 drogi gminnej wydatkowano ok. 100,00 zł. Jeszcze w lutym zakupiono 2 tony zimnej masy asfaltowej, aby w cieplejsze
dni przystąpić do usuwania ubytków w nawierzchniach asfaltowych a kolejne 2 tony zakupiono w
kwietniu.
W marcu przystąpiono do doraźnego usuwania wybojów powstałych na drogach tłuczniowych począwszy od ul. Słonecznej w Lędzinach,
ulicy bez nazwy bocznej od Olimpijczyków w
Chrząstowicach oraz pobocza ul. Niweckiej w
Dębskiej Kuźni. W maju zakupiono znaki drogowe
niezbędne do montażu w miejsce zużytych oraz
tablice informacyjne naprowadzające do nowej Hali Sportowej: A7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu)
- 3 szt., znak B20 (stop) – 3 szt., uchwyty – B 36
(zakaz zatrzymywania się i postoju) - 1 szt., tabliczki o treści „Hala Sportowa‖, „Polna‖,
„Ozimska‖- 11 szt., słupki 3,5 mb. Wartość wszystkich tych elementów wyniosła 2 638,35 zł. W tym
samym miesiącu rozpoczęto sukcesywne wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz usuwanie z tych
miejsc zakrzewień. Prace te spowodowały konieczność zakupienia nowej kosy spalinowej, którą nabyto za kwotę 1 434,00 zł oraz regularnych zakupów paliwa, olejów, żyłki do kos spalinowych oraz
innych zużywających się części i materiałów.

Do remontu dróg gminnych na terenie sołectw Dębie i Falmirowice zakupiono kruszywo za

łączną kwotę 669,00 zł. Pozimowe równanie tłuczniowych dróg gminnych przeprowadzone w Niwkach, Suchym Borze i Lędzinach dało krótkotrwały
efekt w związku z długotrwałymi opadami jakie
miały miejsce krótko po zakończeniu tych prac. Z
pozyskanej nieodpłatnie frezowiny w lipcu wykonano nawierzchnię na odcinku ulicy Leśnej w
Chrząstowicach, a następnie wyrównano ul. Nową
w Suchym Borze. Koszt prac i sprzętu na wyżej
wymienionych ulicach wyniósł łącznie 861,00 zł.
Kolejnymi wydatkami Gminy był zakup kamienia
dolomitowego przeznaczonego na budowę parkingu k/cmentarza w Suchym Borze za kwotę
1 300,00 zł, równanie drogi łączącej ul. Polną ze
Szkolną w Suchym Borze za kwotę 258,00 zł oraz
równanie ul. Solarka i ul. Leśnej w Dębskiej Kuźni
za łączną kwotę 772,00 zł.

W pierwszych dniach września za kwotę
1 260,00 wykonano w Dańcu ściek z elementów
betonowych, który odprowadza wodę gruntową
spod ul. Utrackiej do istniejącego ścieku wzdłuż
ulicy Szkolnej. Woda wypływająca z otworu w
ścianie oporowej każdej zimy zamieniała nawierzchnię ul. Szkolnej w lodowisko, co czyniło ją
bardzo niebezpieczną dla użytkowników. W tym
samym okresie wykonano nawierzchnie tłuczniowe
z kamienia wapiennego oraz klińca na ulicy Krośnickiej w Dańcu do posesji Nr 71 o powierzchni
180 m2 (60 mb x 3m) i ulicy Bocznej w Dańcu o
powierzchni 270 m2 (90 mb x 3m). Koszt powyższego zadania wynikał z najkorzystniejszej oferty i
wyniósł 13 837,50 zł. Kolejnym etapem prac drogowych w Dańcu był remont drogi na działce
gminnej nr 47 stanowiącej dojazd do posesji przy
ul. Dąbrowickiej 38 zrealizowany za kwotę
5 950,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu
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nieograniczonego na remont dróg gminnych wyłoniono Firmę PLUSPOL – BUDOWA Robert
Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna z
Chróścic, której 23 sierpnia 2013 r. przekazano
plac budowy następujących dróg: ul. Wrzosowa w
Chrząstowicach - 170 mb x 4,00 m = 680 m²; ul.
Wrzosowa w Suchym Borze – I przecznica – 97mb
x 3m = 291 m²; droga na cmentarz w Dębskiej
Kuźni –165mb x 2,7 m= 495 m²; ulica boczna od
Ozimskiej w Falmirowicach 55 mb x 3 m = 165
m², ul. Młyńska w Dębiu 180 mb x 2,5 = 450 m²,
co dało łączną powierzchnię 2 081 m² dróg gminnych. Na wymienionych utwardzonych drogach
Wykonawca wykonał dywaniki z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Warstwę ścieralną na podbudowie tłuczniowej wykonano po uprzednim wykonaniu na niej warstwy wyrównawczej z klińca grubości min. 7 cm i jej wyprofilowaniu. Koszt powyższego zadania wyniósł 99 825,57 zł.
Po dostarczeniu przez mieszkańca sołectwa
Niwki frezowiny na ulicę Konwalii, Gmina zleciła
jej wyrównanie i wyprofilowanie, co zostało zrealizowane za kwotę 300,00 zł. W lipcu i październiku
dwukrotnie dokupiono po 1 tonie masy asfaltowej,
którą sukcesywnie zużywano do przeprowadzania
remontu cząstkowego dróg z wykorzystaniem stażystów zatrudnionych w ramach programu „50+‖
oraz pracowników interwencyjnych. Po wykonaniu
dywaników asfaltowych firma PLUSPOLBUDOWA wykonała za kwotę 18 034,88 zł nawierzchnie z frezowiny na istniejących podbudowach tłuczniowych na następujących odcinkach

dróg w Niwkach: ulica Działkowa od skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1745 do skrzyżowania z ul.
Kręta na powierzchni 750 m2 (250 m x 3m) oraz
ulica Dębowa od skrzyżowania z drogą gminną nr
103406 tj. ul. Wiejską do działki nr 518 na powierzchni 525 m2 (150 x 3,5 m). Łącznie powierzchnia: 1 275 m².
14 listopada br. firma INFRAKOL z Jawora
prowadząca przebudowę linii kolejowej nr 144 we
własnym zakresie poprawiła nawierzchnię ul.
Szkolnej w Suchym Borze na odcinku ok. 1000 m.
Jezdnię tej drogi na długości ponad 300 mb uzupełniono warstwą kamienia z nasypów kolejowych, a
na pozostałych odcinkach wyrównano i częściowo
uzupełniono kamieniem. Do 20 listopada br wydatkowano niemal wszystkie środki przyznane na
utrzymanie dróg gminnych w kwocie 162000,00 zł.
Jan Jakuczek

AKCJA ZIMA 2013/2014
Urząd Gminy informuje, że w przypadku
stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego
przejazd samochodem osobowym należy sprawę tę
zgłosić Sołtysowi, a w godzinach pracy Urzędu
pod nr telefonu: 77 421-96-96 lub 77421-96-13. W
przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu
Drogowego w Dębiu pod nr 77421-96-84 (w godzinach od 7.00 do 15.00), a poza tymi godzinami pod
nr telefonu 605424010. 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 Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon interwencyjny 77 474-67-69 (Punkt Dowodzenia Akcją Zimową); 602156703 (kierownik Rejo-

nu) lub 608072438 (Z-ca Kierownika Rejonu).
Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych
prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby
nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom.
Przypomina się mieszkańcom gminy, że:
1) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz.U. z 2012
poz. 391 ze zmianami) nakłada na właścicieli
posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r (Dz.U. z 2013
poz. 260) 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.
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APEL DO MIESZKANCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE
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).
Helena Rogacka, Wójt Gminy Chrząstowice

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 ROKU
Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy. Wyznacznikiem poziomu wzrostu stawek podatku jest
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Minister Finansów w obwieszczeniu
z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2013 r. podał stawki maksymalne, m.in. dotyczące
podatku od nieruchomości. Przeanalizowaliśmy
również stawki podatku od nieruchomości w gminach ościennych.
Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 27
listopada br. 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 m powierzchni - 0,79 zł (stawka maksymalna – 0,89 zł),
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,41 zł (stawka maksymalna – 4,56 zł),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m powierzchni - 0,32 zł (stawka maksymalna – 0,46 zł);
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m powierzchni użytkowej 0,70 zł (stawka maksymalna – 0,74 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej 18,16 zł (stawka maksymalna – 23,03 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m powierzchni użytkowej - 7,67 zł
(stawka maksymalna – 10,75 zł),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1 m powierzchni użytkowej - 4,65 zł
(stawka maksymalna – 4,68 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, tj.:
- rekreacyjno - letniskowych od 1 m powierzchni
użytkowej - 7,57 zł (stawka maksymalna – 7,73
zł),
- pozostałych budynków od 1 m powierzchni użytkowej - 4,70 zł (stawka maksymalna – 7,73 zł),
3) od wartości budowli określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2% (stawka maksymalna –
2%).
Felicja Słupik

ZAPŁAĆ ZA ŚMIECI PRZY OKAZJI ZAKUPÓW
Szanowni Mieszkańcy! Można już dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kasach sklepów przy okazji zakupów lub na stacjach benzynowych. Wszędzie, gdzie zobaczycie Państwo znak VIA TM - Moje Rachunki, możecie zapłacić swój rachunek za śmieci. Poza tym przypominamy,
że opłat za śmieci można dokonać przelewem w banku, na poczcie oraz w kasie urzędu. Od poniedziałku
do piątku, poza środą, kasa czynna jest w godz. 9.00-13.00, w środy - w godz. 9.00-14.30.
Barbara Wyrwas
październik-listopad-grudzień
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USUWAMY AZBEST Z TERENU GMINY
Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z
terenu gminy Chrząstowice- IV nabór" umowa dotacji Nr 38/2013/G-09/OZ-ZOA/D z dnia 19 lipca
2013 r. Całkowita wartość zadania wynosi 48 03,84
złote, z czego:
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) –
24 001,92 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) –
16 801,34 zł
3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) –
7 200,58 zł
Projekt objął 50 posesji, z których odebrano
65,60 Mg azbestu, głównie płyt falistych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane i po

zabezpieczeniu odbierane i odwożone do utylizacji
na składowisko w Jastrzębiu Zdrój. Projekt realizowała dla nas firm GO – BUD Pana Michała Balcerzak z Namysłowa.
Urząd Gminy Chrząstowice ponownie planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie
zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej
gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wkład osoby
fizycznej wynosić będzie jedynie 15% kosztów zadania. W związku z powyższym ogłaszamy nabór
wniosków zainteresowanych w terminie do 14 lutego 2014 r. Dodatkowe informacje w siedzibie
Urzędu Gminy – pok. 13 lub pod tel. 77 421-96-96
wew. 103, e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl.
Wnioski można pobrać w urzędzie, bądź ze strony
internetowej
www.chrzastowice.pl,
zakładka:
„Ochrona środowiska‖.
Daria Pawlak

ODDAJ PRZETERMINOWANE LEKI
W celu rozszerzenia gospodarki odpadowej na terenie naszej gminy Urząd Gminy udostępnił pojemnik
na przeterminowane leki. W aptece w Chrząstowicach przy ul. Polnej 2B można oddawać je nieodpłatnie w
godzinach pracy apteki. Zachęcamy do korzystania.
Daria Pawlak

CENY WODY I ŚCIEKÓW W 2014 ROKU
Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że od
1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r na terenie
gminy Chrząstowice obowiązywać będą następujące opłaty abonamentowe, ceny wody i ścieków:
- 1 m³ dostarczonej wody – 3,11 zł netto (3,36 zł
brutto);
- opłata abonamentowa miesięczna – 4,93 zł netto

(5,32 zł brutto);
- 1 m³ ścieki bytowe – 6,31 zł netto (6,81 zł brutto);
- 1 m³ ścieki przemysłowe-11,38 zł netto (12,29 zł
brutto);
- opłata abonamentowa za ścieki bytowe i przemysłowe za jeden okres rozliczeniowy- 3,60 zł netto
(3,89 zł brutto).
Jan Jakuczek

PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZEROWYCH!
Wzywa się właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Chrząstowice niezamieszkałych tzw. pustostanów, którzy nie złożyli
do chwili obecnej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi o złożenie deklaracji „zerowej".
Powyższy obowiązek wynika z ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze
zm.). Wypełnienie przedmiotowego obowiązku
pozwoli na wprowadzenie danych do systemu.
W sytuacji niezłożenia przez właściciela

nieruchomości deklaracji, Wójt Gminy z mocy
ustawy jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej w sprawie określenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokości w/w opłat zostaną ustalone w oparciu o
informacje z ewidencji ludności o osobach zameldowanych w tych budynkach.
Wszystkie informacje dotyczące gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym także deklaracje do
pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej
www.chrzastowice.pl w zakładce „Ochrona środowiska‖.
Barbara Wyrwas

październik-listopad-grudzień
-7-

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

SPOTROWY PROJEKT W GMINIE CHRZĄSTOWICE
pomiędzy tyczkami, przewrót w przód, skakanie na
skakance, rzut do celu, utrzymanie równowagi podczas przejścia przez ławeczkę. W nagrodę każdy
uczestnik otrzymał dyplom oraz słodki upominek.

PSP Daniec.

„Opolszczyzna – Kuźnią Sportowych Talentów‖ projekt pod takim hasłem realizowany był w
piątek, 22 listopada br. w hali sportowej w Chrząstowicach. W wydarzeniu wzięli uczniowie klas IIII ze wszystkich szkół na terenie naszej gminy.

PSP Chrząstowice, kl. I

PSP Chrząstowice, kl. II
PSP Dębie.

PSP Chrząstowice, kl. III
ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni.

Celem akcji było przeprowadzenie testów
sprawności fizycznej wśród dzieci. Zadaniem
uczniów było: podrzucanie piłki i klaskanie w momencie, gdy piłka jest w górze, kozłowanie piłki

Projekt realizowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich a jego organizatorem był Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie‖.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu
w gminie Chrząstowice!

październik-listopad-grudzień
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BRACIA TALAGOWIE — UTALENTOWANI KARATECY
Swoim życiowym sukcesem zakończył udział w mistrzostwach Polski
Karate WKF i Shotokan, Rafał Talaga z Chrząstowic, zawodnik Klubu Karate „Nidan". W sobotę, 26 października br., w Mistrzostwach Polski w Karate WKF, wywalczył brązowy medal w konkurencji kata indywidualnym
juniorów młodszych (14-15 lat), a w niedzielę, 27 października, w stylowych
Mistrzostwach Polski Karate Shotokan wywalczył
srebrny medal w konkurencji kata indywidualnym
młodzików (14-15 lat). Zawody odbyły się w
Bielsku-Białej. Był to pierwszy start Rafała w Mistrzostwach Polski, z których wrócił z dorobkiem
dwóch medali.
Z kolei 16 listopada br. w Łodzi odbyły się
Międzynarodowe Zawody Karate WKF VII
Grand Prix Poland. Uczestniczyło w nich 300 zawodników 31 klubów z Polski, Ukrainy, BiałoruRafał Talaga
si, Rosji i Słowacji. Poziom rywalizacji był bardzo
Michał Talaga
wysoki, a to za sprawą silnej reprezentacji Ukrainy. Klub Karate Nidan, którego członkami są mieszkający w Chrząstowicach Michał i Rafał Talaga, wywalczył 1 srebrny i 3 brązowe
medale. Jeden brązowy medal, po zaciętych i wyrównanych walkach, wywalczył Michał w konkurencji
kata indywidualnym chłopców 8-9 lat. Rafał otarł się o medal przegrywając decydującą walkę.
Rafał, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu, otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe w roku szkolnym 2012/2013. To prestiżowe
wyróżnienie otrzymało 320 uczniów i studentów z całej Polski.
Rafał znalazł się wśród dziewięciu nagrodzonych przedstawicieli
województwa opolskiego. Wziął również udział w uroczystości
wręczenia dyplomów 59 przedstawicielom tegorocznych stypendystów. Uroczystość odbyła się 27 listopada br. w auli Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wyróżnieni uczniowie odebrali
Wręczenie stypendium.
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów z rąk Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy chłopakom i życzymy
zdobywania kolejnych umiejętności i medali!

Zbigniew Sworeń, Prezes Klubu Karate Nidan

POWRÓT NASZYCH PIŁKAREK NA BOISKO
Po długiej przerwie nasze piłkarki ponownie wybiegły na boisko, aby rozegrać mecze w Półfinale Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt.
Zawody odbyły się w Tarnowie Opolskim. Przyszło nam się zmierzyć z drużynami z Tarnowa
Opolskiego, Biadacza oraz z Ozimka.
Po losowaniu nasza drużyna została
umieszczona w grupie wraz z Tarnowem Opolskim
i Biadaczem. Pierwszy mecz w grupie rozegraliśmy
z Tarnowem Opolskim wygrywając pewnie 3:0.
Bramki w tym spotkaniu strzelały Kamila Blaut
(dwukrotnie) oraz Marlena Niesporek.
Mecz drugi, z Biadaczem, został przez nas
przegrany 1:3. Bramki straciliśmy po naszych indywidualnych błędach, a jedyną bramkę w tym spo-

tkaniu strzeliła Julia Pilot.
Ostatni mecz o awans do dalszych rozgrywek rozegraliśmy z Ozimkiem, który wcześniej
rozgromił Zagwiździe 7:0. Mecz ułożył się dla nas
szczęśliwie i z minuty na minutę zdobywaliśmy
przewagę na boisku, kontrolując całe spotkanie i w
końcowym rezultacie wygrywając pewnie 2:0.
Bramki w tym spotkaniu strzelały Kamila Blaut i
Marlena Niesporek.
Skład drużyny: Marlena Niesporek, Kamila
Blaut, Paulina Mokwińska, Weronika Mularczyk,
Julia Feliks, Julia Pilot, Katarzyna Markowska,
Aleksandra Pocieżnicka, Natalia Pasternok. Dziewczyny — gratulacje i podziękowania za walkę!
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PROJEKT „HISTORIA LOKALNA” JUŻ PO RAZ TRZECI
Od wielu lat gmina Chrząstowice wspólnie
z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekt pn. „Historia lokalna na podstawie wybranych powiatów, miast i gmin". Pierwsza edycja
odbywała się pod hasłem „Pomniki‖, druga —
„Wyjątkowi ludzie z Gminy Chrząstowice". Podczas 16 spotkań ostatniej edycji wspominaliśmy
sołtysów, księży, kolarzy, muzyków i inne ciekawe
osoby związane z naszą gminą. Jeszcze w tym roku
wydana zostanie publikacja zawierająca referaty
wygłoszone podczas trwania projektu. W organizowanych spotkaniach brali udział przede wszystkim
dorośli. Obecnie chcąc zainteresować dzieci i młodzież historią ich małej ojczyzny, od września br.
organizujemy dla nich specjalne warsztaty.
Podczas wrześniowego spotkania nasi najmłodsi poznali tradycję pieczenia chleba w śląskich
domach, mieli okazję zobaczyć jak z zakwasu powstaje ciasto na chleb, a także skosztować chleba
domowego wypieku. Podczas październikowego
spotkania dzieci zobaczyły narzędzia do kiszenia
kapusty i dowiedziały się jak dawniej przygotowywano zapasy na zimę. Spotkanie odbyło się 17 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w
Chrząstowicach pod hasłem: „Tradycje kuchenne
na Śląsku do 1945 r. - co przetrwało, a co powoli
zanika". Dzięki p. Adelajdzie Pasoń, która je poprowadziła, uczniowie poznali sposoby naszych
babć na kiszenie kapusty i przygotowanie różnych
pyszności zamkniętych w słoikach. Sami mieli okazję pomóc przy szatkowaniu oraz doprawianiu
kapusty.

5 grudnia uczniowie naszych szkół wysłuchali opowiadania Marii Kwiecińskiej o śląskich
zwyczajach adwentowo-bożonarodzeniowych.
Mieli też okazję wziąć udział w warsztatach plecenia wieńca adwentowego, które przeprowadziła

Elżbieta Bakanowicz. Dzięki Teresie Szarek zobaczyły jakie ozdoby można „wyczarować‖ z koronki
czy kawałka wstążki. Na koniec, z przygotowanych
wcześniej ozdób, dzieci pięknie przystroiły żywą
choinkę, która stała się prawdziwą ozdobą klubu
samorządowego w Chrząstowicach, gdzie odbywało się spotkanie. Mamy nadzieję, że te nietypowe
lekcje przybliżą młodemu pokoleniu lokalną
tradycję i historię.

W ramach trzeciej już edycji projektu
„Historia lokalna na podstawie wybranych miast,
powiatów i gmin" 17 listopada br. odbyło się również spotkanie pn. „Nowi mieszkańcy Dębia I połowy XX w., którzy zmienili obraz wsi". Referat
o dawnych mieszkańcach sołectwa wygłosił Jan
Mateja. Wspominaliśmy dawnych proboszczów,
nauczycieli i rzemieślników.

Źródłem finansowania projektu są środki
Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji
Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych
dotacji Rządu Niemieckiego. Więcej informacji o
poprzednich edycjach projektu „Historia lokalna..."
znajdą Państwo na stronie www.chrzastowice.pl –
zakładka „Kultura‖.

październik-listopad-grudzień
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JÓZEF DUDA HONOROWYM OBYWATELEM NASZEJ GMINY

Józef Duda został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Chrząstowice. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu miało miejsce
podczas sesji Rady Gminy Chrząstowice, która
odbyła się 27 listopada br.
Józef Duda jest mieszkańcem Chrząstowic,
społecznikiem, pasjonatem lokalnej historii, inicjatorem działań na rzecz sołectwa jak i całej gminy
Chrząstowice. Dzięki zaangażowanej pracy w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na

Śląsku Opolskim - Kole DFK Chrząstowice inicjował zadania służące rozwojowi gminy i wspólnemu
dobru wszystkich mieszkańców. Jako jeden
z pierwszych prowadził zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci i dorosłych, bez podręczników, za
to z wielką pasją. Angażował się również w pozyskanie pieniędzy na remont i rozbudowę Klubu Samorządowego w Chrząstowicach. Spisał historię
powstania DFK Chrząstowice, która ukazała się w
publikacji wydanej przy udziale Urzędu Gminy
Chrząstowice pt. „20 lat DFK Chrząstowice‖.
Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Chrząstowice Józefowi Duda
wystąpił Przewodniczący Koła DFK Chrząstowice,
Rafał Bartek. 13 września 2013 r. Kapituła (w składzie: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy
Chrząstowice oraz Przewodniczący stałych komisji
Rady Gminy), zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Chrząstowice Józefowi Duda wręczyli Florian Ciecior Zastępca Wójta Gminy oraz Wilibald Niesłony Przewodniczący Rady Gminy.
Dotychczas tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Chrząstowice otrzymali: ks. Ernest Kuboń,
Paul Glados, Oswald Ciołek, Konrad Mientus,
Günter Mälzig, Ambroży Wieczorek, Marian Staniszewski, Edward Barcik, Benedykt Kocot i Joachim Halupczok. Więcej o naszych honorowych
obywatelach przeczytacie na www.chrzastowice.pl
– zakładka „Honorowi Obywatele Gminy‖.
Anna Kurc

DO INTERNETU JEDEN KROK
W listopadzie br. w wiosce internetowej w Suchym Borze odbywały się bezpłatne zajęcia z obsługi
komputera i internetu dla osób 50+. W pierwszej miesięcznej edycji kursu udział brało dziesięć osób.
Uczestnicy wprowadzeni zostali w wirtualny świat – dowiedzieli się w jaki sposób rozmawiać z rodziną
i znajomymi bez opłat, jak zrobić zakupy i zapłacić rachunki bez wychodzenia z domu i wielu innych ciekawostek. Jednym słowem – poznali praktyczne sposoby
zastosowania komputera i internetu na co dzień. Spotkania prowadził p. Piotr Pańków – latarnik Polski Cyfrowej.
Kolejna edycja spotkań ruszy w styczniu, a następnie w
lutym. Poza mieszkańcami gminy Chrząstowice w kursie
udział wzięli także mieszkańcy Opola, Gosławic i Dobrzenia Wielkiego. Rekrutacja do styczniowej edycji została już zakończona. Zajęcia rozpoczną się 16 stycznia
2014 r. Nadal można zgłaszać chęć udziału w zajęciach w
lutym przyszłego roku (tel. 77 421-94-56). Mamy jeszcze
tylko 5 wolnych miejsc. Bezpłatne zajęcia odbywać się
będą przez cały miesiąc, w każdy czwartek, w godzinach
9.00-11.00. Zachęcamy i zapraszamy!
Anna Kurc

październik-listopad-grudzień
- 11 -

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE

SAMSTAGKURS NARESZCIE W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Samstagskurs jest projektem Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, finansowany ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych RFN oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Rzeczpospolitej Polskiej. Celem tego projektu jest stworzenie dzieciom
w wieku od 6 do 12 lat warunków do posługiwania się, a co za tym idzie
uczenia się języka niemieckiego pod okiem germanisty podczas wspólnych spotkań.
Dzięki tym zajęciom dzieci mają szansę poznawać historię, kulturę
i tradycję Niemiec oraz chodzić niemieckimi śladami po swojej „małej
ojczyźnie‖. Zajęcia te różnią się od typowych „tablicowych‖ zajęć szkolnych i są swoistymi spotkaniami z językiem niemieckim, podczas których
dzieci majsterkują, rysują, śpiewają piosenki, recytują wiersze, tańczą, bawią się czy też przygotowują różnego rodzaju posiłki. Na rok szkolny
przypadają dwa semestry kursu sobotniego, z których każdy składa się z
10 spotkań mających miejsce w sobotnie przedpołudnia i obejmujących
każdorazowo 3 jednostki lekcyjne
po 45 minut. Projekt trwał od 21
września do 7 grudnia br.
Cieszę się niezmiernie, że ten bardzo bliski memu sercu projekt udało się również po raz pierwszy realizować na terenie naszej
gminy. Z tego miejsca dziękuję wszystkim rodzicom oraz dzieciakom, które uczęszczały na Samstagskurs do DFK Falmirowice.
Dziękuję za wspaniałe 10 tygodni i z niecierpliwością czekam już
na wiosenną edycję projektu. O naborze poinformujemy na stronie
internetowej www.chrzastowice.pl.
Prowadząca szkółkę Wioletta Skowronek

100 LAT SZKOŁY W DĘBSKIEJ KUŹNI

5 września br. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyła się
uroczystość 100-lecia szkoły. Wśród gości byli absolwenci zaproszeni przez koordynatorkę spotkania, przewodniczącą DFK Dębska Kuźnia, Marię
Kwiecińską.
Goście oglądali wystawę szkolną opowiadającą o historii szkolnictwa na naszych terenach

z początku XIX wieku oraz lat współczesnych. Absolwenci mogli odnaleźć siebie w kronikach szkolnych i na fotografiach. Dużo materiałów na wystawę dostarczyły panie Adela Pasoń, Teresa Szarek
i Maria Kwiecińska. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny z prezentacją multimedialną, dotyczący integracji środowiska uczniowskiego ,,Od przedszkolaka do uczniaka‖. Ze względu na doniosłość uroczystości
powtórzono jeszcze raz całość przedsięwzięcia
14 października br. w Święto Edukacji Narodowej.
Oprócz nauczycieli i uczniów tym razem zaproszono włodarzy gminy Chrząstowice. W części artystycznej dyrektor Krystyna Jakuczek przytaczała z
kronik cytaty odnoszące się do ówczesnych ciekawostek szkolnych. Byli absolwenci i nauczyciele
wspominali dawny system edukacyjno - wychowawczy szkolnictwa oraz jego zalety. Delektowano
się również poczęstunkiem oraz wspólnymi rozmowami i wspomnieniami. Miłe wrażenia zostaną
długo w naszej pamięci.
Renata Rambau-Swatko, Violetta Harc-Framesson

październik-listopad-grudzień
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MARCINKI W GMINIE CHRZĄSTOWICE
ul. Wyzwolenia i ul. Wiejską, by następnie spotkać się na placu kościelnym. Tam została odegrana scenka z żebrakiem. Na zakończenie każdy
otrzymał pyszny rogalik.

W przeddzień imienin Marcina, 10
listopada br., przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice ul. Wiejską w
Dębiu przeszedł pochód św. Marcina. Potem, na
placu przy klubie wiejskim, odbyła się inscenizacja w wykonaniu dzieci z dębskiej podstawówki,
św. Marcina i żebraka. Nie zabrakło oczywiście
marcińskich słodkości – pysznych rogalików z
nadzieniem. Organizatorem wydarzenia było Koło
DFK Dębie przy wsparciu finansowym Konsulatu
Niemiec.

Obchody św. Marcina w Chrząstowicach
połączone były z pasowaniem na przedszkolaka,
średniaka i starszaka dzieci z chrząstowickiego
przedszkola. O godz. 16.30 plac przedszkolny zapełnił się dziećmi, które przybyły wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami. Następnie korowód,
prowadzony przez św. Marcina na koniu oraz orkiestrę dętą, ruszył w stronę kościoła. Na placu
kościelnym przywitał nas ksiądz a sześciolatki zaprezentowały scenkę z życia świętego, kiedy to
spotkał żebraka i podzielił się z nim swoim płaszczem. Po krótkiej modlitwie i śpiewie wszyscy
zostali obdarowani rogalikami marcińskimi, upieczonymi na tę okazję przez pracowników przedszkola. Potem przy ognisku w ogrodzie przedszkolnym odbyło się uroczyste pasowanie. Dzieci
obdarowane zostały kuferkami obfitości. Impreza
zakończyła się biesiadą, podczas której można było delektować się gorącym żurkiem przygotowanym na naturalnym zakwasie.

12 listopada obchodzono dzień św. Marcina w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Dębiu. Dzieci przedstawiły program artystyczny, własnoręcznie wykonały lampiony, a następnie wraz z nauczycielami przeszły
przez wieś. Towarzyszył im przebrany za św.
Marcina, p. Klaudiusz Walecko.
W piątek, 15 listopada br., odbyły się obchody Dnia św. Marcina w Dębskiej Kuźni i w
Chrząstowicach. W Dębskiej Kuźni pochód wyruszył spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.
Przy śpiewie chóru parafialnego uczestnicy pochodu z Marcinem na czele przeszli ul. Niwecką,
październik-listopad-grudzień
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ARCYDZIEŁA Z CHRZĄSTOWIC
Od października br. co drugi poniedziałek w klubie samorządowym w Chrząstowicach Panie z gminy
Chrząstowice spotykają się na warsztatach rękodzieła. Do tej pory poznały technikę decoupage, podstawy
i trochę bardziej zaawansowaną - decoupage ze spękaniami oraz filcowanie na mokro. Na dwóch ostatnich
zajęciach Panie wykonywały ozdoby świąteczne czyli anioły z opasek gipsowych i dekoracje z wytłaczanek na jaja, bądź doniczek na rozsady. Tematem kolejnych kilku spotkań będą: kwiaty z bibuły, kartki
z quillingu i papierowa wiklina. Zajęcia zorganizowało Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic‖. Finansowane są ze środków własnych Stowarzyszenia, a uczestnicy sami płacą za materiały, które wykorzystają na zajęciach. Swoje prace, oczywiście, każdy zabiera ze sobą.
Małgorzata Strzelec

CHRZĄSTOWICKIE PRZEDSZKOLAKI ZNAJĄ RECEPTĘ NA ZDROWIE
W związku z kontynuacją realizacji innowacji pedagogicznej pod hasłem „Wychowanie przez
gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez aktywne i świadome działanie‖ w Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach regularnie odbywają się zajęcia zachęcające dzieci do zdrowego
stylu życia. Od września po raz kolejny braliśmy
udział w warsztatach ogólnopolskiego programu
„Akademia zdrowego przedszkolaka‖. Tym razem
zajęcia dotyczyły zbóż oraz produktów zbożowych,
czyli najniższego piętra piramidy zdrowego
żywienia.
W październiku przy pięknej, choć zazwyczaj kapryśnej pogodzie zorganizowaliśmy „Święto
pieczonego ziemniaka‖. Ten dzień był okazją nie
tylko do rozpalenia ogniska i upieczenia ziemniaków, ale także do zabaw, pląsów, wyścigów i konkursów, w których ziemniak stanowił motyw przewodni. Było celowanie ziemniakami do koszy,
przenoszenie ziemniaków na łyżkach oraz szereg
innych zabaw, które przyniosły dzieciom wiele ra-

dości. Kulminacyjnym punktem imprezy była ich
degustacja. Po ilości zjedzonych ziemniaków przez
niektóre dzieci można wnioskować, że ―specjał‖
ten godny jest polecenia.
Realizowana przez nas innowacja nie ogranicza się jedynie do samego żywienia, ale obejmuje
również szereg zagadnień, które w całości składają
się na pojęcie „zdrowia‖, rozumianego jako wartość na całe życie. W związku z tym odwiedził nas
tata jednego z wychowanków, który zapoznał
wszystkie dzieci ze specyfiką pracy ratownika medycznego oraz pokazał jak należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Była to bardzo cenna lekcja. Z kolei pod koniec listopada wybraliśmy się do biblioteki, gdzie z
wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy utworów, które poprzez swoją treść pokazywały zgubne
skutki braku higieny osobistej. W przyszłości czeka
nas jeszcze wiele przedsięwzięć, m.in. wycieczek,
które w bezpośredni sposób pozwolą nam poznać
interesujące zagadnienia.

październik-listopad-grudzień
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WAŻNE WYDARZENIA I GOŚCIE W PRZEDSZKOLU W SUCHYM BORZE
W ramach uatrakcyjniania zajęć dla dzieci,
w Oddziale Zamiejscowym w Suchym Borze zapraszani są na zajęcia osoby, które mogą podzielić
się swoją wiedzą. Od września gościli w naszym
przedszkolu: ornitolog, leśniczy i lekarz.
17 października odbyło się spotkanie z ornitologiem – tatusiem Hani. Na zajęciach dzieci miały okazję zobaczyć gniazda ptaków, a także eksponaty takich ptaków jak: sowa, wodnik, wróbel.
Prawdziwe emocje wzbudził eksponat sowy, ponieważ w przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny: „Sowa Mądragłowa‖. Dzieci od razu zaczęły
się dopytywać Pana ornitologa, czy sowa mogłaby
zostać z nami w przedszkolu.
W listopadzie natomiast zaproszono do
przedszkola leśniczego – dziadka Karolinki, który
wsparł nas w realizacji tematu o zachowaniu zwierząt leśnych w okresie późnej jesieni. Pan leśniczy
opowiadał o zwierzętach, które zasypiają na zimę,
o ich przyzwyczajeniach, a także o tym, jak pomagać zwierzętom takim jak sarna, dzik, zając, które
na zimę nie zasypiają. Na zakończenie zajęć każde
dziecko otrzymało od pana leśniczego odznakę Sowy Mądrej Głowy – w nagrodę za dużą wiedzę
oraz kolorowankę o zwierzętach leśnych.
Pod koniec listopada realizowaliśmy temat
poświęcony zdrowiu i zaprosiliśmy ciocię Zosi,
która jest lekarzem. Na zajęciach omówione zostały przede wszystkim zagadnienia: Jak dbać o zdrowie? Dlaczego nie należy bać się lekarza? Dlaczego warto się szczepić i przed czym chronią nas
szczepionki?
Ponadto dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem towarzy-

stwa S.O.S dla zwierząt. Celem tego spotkania było
uwrażliwienie dzieci na krzywdę niektórych zwierząt oraz zaprezentowanie metod obrony przed atakiem psa. Pan Leszek – który prowadził te zajęcia,
poprosił nasze przedszkole o wsparcie ogólnopolskiej akcji „Przytul zwierzaka‖, która polega na
zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska. Oczywiście wzięliśmy w niej udział.

Nasze przedszkole wspiera także inne akcje
charytatywne takie jak: „Góra grosza‖ – zbiórka
funduszy na rodzinne domy dziecka i nie tylko oraz
zbiórka nakrętek – na protezy kończyn dla chorego
Bartusia. Chętnie bierzemy także udział w konkursach. Ostatnio zgłosiliśmy się do konkursu pod hasłem „Drugie życie śmieci‖, którego głównym założeniem było stworzenie dowolnej pracy z surowców wtórnych. Pracowała nad tym projektem cała
grupa starszaków i z kartonów, plastikowych opakowań itp. powstał domek dla lalek z garażem.
Lilianna Wicher, Linda Gnacy

SPOSÓB NA KONFERANSJERKĘ
Dwunastu konferansjerów wybranych w ramach projektu organizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim „Doskonalenie konferansjerów – czyli jak moderować
imprezy mniejszościowe w interesujący i profesjonalny sposób‖ zostało już wyszkolonych! Są to: Natalia
Jasik (Mechnica), Miriam Brandt (Krzyżowa Dolina), Maria Honka (Opole/Malina), Anna Giza (Ochodze),
Zuzanna Herud (Dobra), Dominika Bassek (Chorula), Anna Kurc (Dębie), Dorota Barcik (Opole), Anna
Ludwig-Konieczny (Mechnica), Joanna Wicher (Nowa Kuźnia), Karolina Trela (z d. Jokiel, Rozwadza) i
Anna Namyślik (z d. Goczoł, Dębie). W dniach 29.11-1.12 br. uczestniczki projektu doskonaliły swoje
umiejętności z zakresu m.in. technik moderacji, mowy ciała i swobodnej wypowiedzi, praktycznych ćwiczeń przygotowania moderacji oraz treningu scenicznego. Trenerami szkolenia byli Aneta Lissy-Kluczny
oraz Tomasz Zacharewicz. III część szkolenia odbędzie się w dniach 7-9.02.2014 r. w Jarnołtówku. Obecnie młode konferansjerki przygotowują się do części praktycznej szkolenia — moderacji zleconej im imprezy. Wszystkie osoby poszukujące moderatorów swoich imprez zapraszamy do kontaktu poprzez biuro
TSKN pod numerem tel. 77 40- 21-078. Projekt został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Śląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, Land Saksonia (Niemcy) oraz
przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Tomasz Kandziora, TSKN
październik-listopad-grudzień
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY W FALMIROWICACH
nych stroików i świątecznych ozdób. Na dzieci
czekał kącik małego artysty – kolorowanki, brystol,
kredki, flamastry i inne przybory potrzebne by wyczarować świąteczne ozdoby czy obrazek. Dzieci z
niecierpliwością oczekiwały najważniejszego gościa wieczoru – św. Mikołaja. Specjalnie dla niego
przystroiły choinkę, a niektóre zaśpiewały piosenkę. Po zapewnieniu Mikołaja, że przez cały rok były grzeczne, otrzymały od niego woreczek wypełniony słodkościami.

Voice Quartet

Koncert „Voice Quartet‖, występy dzieci
uczestniczących w szkółce sobotniej, spotkanie ze
św. Mikołajem, wszystko to w blasku świec i zapachu żywych choinek i cynanomu. 1 grudnia br. w
świetlicy wiejskiej w Falmirowicach odbył się jarmark bożonarodzeniowy. „Dla każdego coś miłego‖ – tak jednym zdaniem określić można wszystkie atrakcje, jakie tego dnia czekały na wszystkich
odwiedzających to miejsce. Występy artystyczne
zarówno profesjonalnego zespołu, jak i dzieci, cieszyły się dużym zainteresowaniem i kończyły
gromkimi brawami. Na dorosłych czekała rozgrzewająca kawa cynamonowa. Nie zabrakło świątecznych przysmaków – pierników, ciast i innych pyszności. Można było nacieszyć oko widokiem pięk-

Dzieci z „Samstagkurs”.

Imprezę poprowadziła grupa S.B.R.T. Był to
już szósty jarmark zorganizowany przez Koło DFK
Falmirowice. Wydarzenie wsparł finansowo Konsulat Niemiec w Opolu.
Anna Kurc

NOWY WÓZ OSP SUCHY BÓR
Wiele miesięcy zbierania funduszy oraz
kilkadziesiąt dni szukania odpowiedniej oferty, aż
wreszcie jest. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Borze zakupiła „nowy‖ samochód ratowniczo – gaśniczy Iveco Magirus Deutz.
Samochód został sprowadzony do Polski z
jednej z ochotniczych straży w Niemczech. Liczy
już sobie lekko ponad 30 wiosen, ale jego stan
jest bardzo dobry. Przede wszystkim należy tutaj
wspomnieć o sercu pojazdu, który to ma przejechane zaledwie 28 tysięcy kilometrów. Silnik diesla w układzie V6 chłodzony powietrzem, generuje moc 192 koni mechanicznych. Pojazd posiada
zbiornik wody o pojemności 2 tysięcy litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów przy ciśnieniu 8 bar oraz wiele skrytek na sprzęt specjalistyczny. Teraz
druhów z Suchego Boru czeka uzbrojenie pojazdu oraz przygotowanie do działań ratowniczo – gaśniczych.
Samochód Iveco Magirus Deutz został zakupiony z funduszy jednostki przy udziale sponsorów oraz
mieszkańców sołectwa Suchy Bór. Serdecznie dziękujemy za udzielone nam wsparcie.
Łukasz Nowak

październik-listopad-grudzień
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ZAJĘCIA FLORYSTYCZNE W DĄBROWICACH
W Dąbrowicach przygotowania do magicznego czasu adwentu i Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęły się już w poniedziałek, 11 listopada br.
Mieszkanki sołectwa wzięły udział w zajęciach florystycznych, podczas których, pod okiem zawodowej florystyki, wykonywały wieńce adwentowe.
Spotkanie zorganizowało
Koło DFK Dąbrowice.
Projekt nosił nazwę „Der
Adventskranz - Adventsgeschichten und Basteln im DFK" Dąbrowice a sfinansowany został z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
Anna Kurc

WIECZRÓR ADWENTOWY W PSP CHRZĄSTOWICE
roku okazję uczniowie przygotowali jasełka oraz
świąteczne piosenki, które zaprezentowali zarówno
w wersji na różne instrumenty, jak i podczas
wspólnego śpiewu. W swoje występy włożyli wiele
pracy i serca, co Seniorzy docenili nagradzając ich
występy gromkimi brawami. Uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i
rodziców. Serdecznie im za to dziękujemy.
Anna Kurc

Adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie. To także czas spotkań. 3 grudnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach
odbył się „Wieczór adwentowy‖, na którym spotkali się Seniorzy z Chrząstowic, Lędzin i Suchego
Boru. Czas przy kawie, herbacie, ciastku i rozmowach umiliły dźwięki pierwszych w tym roku kolęd oraz występy dzieci. Specjalnie na tę jedyną w

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W GMINNYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD
5 stycznia 2014 r. Gminny Przewodniczący TSKN Chrząstowice, Marek Baron, organizuje „Przegląd
kolęd niemieckich w Gminie Chrząstowice‖, który odbędzie się w kościele w Dębiu. Podobnie jak w latach
poprzednich, zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie umuzykalnione dzieci i młodzież z naszej gminy. Na przeglądzie wystarczy zaprezentować 2-3 kolędy. Można wystąpić indywidualnie lub w grupach.
Preferowane są kolędy niemieckie, jednak nie jest to warunek absolutny. Uczestników proszę zgłaszać telefonicznie pod 513126680 lub drogą elektroniczną: marek.baron1@o2.pl do końca grudnia 2013 r. Wszystkich Państwa już teraz zapraszamy na Gminny Przegląd Kolęd oraz noworoczne koncerty Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. O szczegółach poinformujemy na stronie internetowej
www.chrzastowice.pl i facebooku.
Marek Baron
październik-listopad-grudzień
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NASI JUBILACI

23
października
br.
w
restauracji
"Borowianka" w Suchym Borze odbyło sie uroczyste spotkanie par małżeńskich, które w tym roku
obchodzą Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów - wyjątkowe święto w związku małżeńskim.
Diamentowe Gody (60 lat po ślubie) świętowali
Państwo Martha i Ryszard Maertin z Chrząstowic,
zaś jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało siedem par. Byli to Państwo: Elżbieta i Ginter Woszek z Chrząstowic, Jadwiga i Paweł Malek
z Chrząstowic, Eryka i Piotr Kurpiers z Chrząstowic, Marta i Gerard Neubert z Suchego Boru, Elżbieta i Marian Rychlikowscy z Dańca, Renata i
Reinhold Salzburg z Dańca, Adelajda i Hubert
Gordzielik z Dębskiej Kuźni.
Uroczystość rozpoczęła się występami artystycznymi w wykonaniu zespołów działających
przy Zespole-Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni. Wystąpiły "Gryfne dziołski" - zespół
prowadzony przez Adelajdę Pasoń, z akompaniamentem Józefa Raudzisa oraz dwie solistki z zespołu "Forest" prowadzonego przez Karolinę Dąbrowską-Lisiecką.
Następnie, jak na tak podniosłą uroczystość
przystało, został wzniesiony toast, przy którym odśpiewano dostojnym Jubilatom "Sto lat", był również tort i obiad. Przedstawiciele władz samorządowych Helena Rogacka - Wójt Gminy Chrząstowice
oraz Wilibald Niesłony – Przewodniczący Rady
Gminy, przekazali Jubilatom gratulacje, życzenia
oraz kwiaty.

Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej oraz
serdecznej atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie przeżytych, nie zawsze łatwych lat.
Nasi Jubilaci są przykładem dla młodych pokoleń,
że można żyć w zgodzie, we wzajemnym zrozumieniu, przez tak wiele lat. Podstawą udanego małżeństwa jest miłość, ale również wzajemny szacunek, ustępstwa i wybaczanie.
Szanownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia, zdrowia, pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele, wiele wspólnych
lat życia!
Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowicach
zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich,
które obecnie mieszkają na terenie gminy Chrząstowice, natomiast związek małżeński zawierały
poza gminą Chrząstowice, a w roku 2014 obchodzić będą Jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia
małżeńskiego lub obchodziły wcześniej i dotychczas
tego nie zgłosiły. Prosimy o podanie powyższych
danych do końca lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy
Chrząstowice Urząd Stanu Cywilnego w pok. 8 na
parterze lub telefonicznie pod nr tel. 77 4219 613
wew. 112 lub 102.
W październiku i listopadzie jubileusze 95
urodzin obchodziły Panie Hedwig Wojtynek
z Dańca i Franziska Klyk z Dębskiej Kuźni, natomiast jubileusze 91 urodzin obchodziły Panie
Jadwiga Palmer z Falmirowic i Gertruda Kiwus z
Lędzin. Szanownym Jubilatkom życzymy pomyślności i dużo zdrowia!
Bożena Rudnicka

październik-listopad-grudzień
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NOWINY BIBLIOTECZNE
Szanowni czytelnicy, młodsi i starsi dziękujemy Wam, że przez cały rok za aktywnie korzystaliście z naszych usług. Z myślą o Was kupujemy
nowości wydawnicze polskich i zagranicznych autorów. Staramy się, aby na pólkach naszych placówek znalazły się dzieła noblistów, laureatów Nagrody Nike i bestsellery czytelnicze. Dobre kryminały, ciekawa sensacja, literatura kobieca, obyczajowa, fantastyka, książki dla dzieci i młodzieży,
czekają na Państwa.
W bibliotekach w Chrząstowicach i Suchym
Borze są przygotowane miejsca, w których stoją
ofiarowane przez darczyńców książki. Można je
zabrać do domu bez konieczności zwrotu do biblioteki. Warto poszperać na tych ‖półeczkach z książeczkami‖.
Biblioteka nie tylko jest miejscem pracy z
książką. Przez cały rok przygotowujemy wystawy
tematyczne i zapraszamy na różne spotkania najmłodszych czytelników. W ostatnim czasie bibliotekę w Chrząstowicach odwiedziły przedszkolaki,
aby posłuchać wierszy i opowiadań o zdrowym stylu życia. Uczniowie szkoły podstawowej w Chrząstowicach wzięli udział w obchodach Roku Juliana
Tuwima. Obejrzeli wystawę, prezentację multimedialną i wysłuchali mniej i bardziej znanych wierszy autora. W cyklu spotkań pt. „Nasi bracia mniejsi…..‖, przygotowaliśmy dla nich również prezentację o przyrodzie naszej gminy.
W naszej działalności nie zapominamy o star-

szych. Właśnie dla nich w filii bibliotecznej w Suchym Borze, przeprowadziliśmy spotkania z komputerem i internetem. Poniedziałkowe i czwartkowe popołudnia były czasem, w którym osoby w
wieku 50+ zaprzyjaźniały się z nowymi mediami.
Spotkania cieszyły się wielka popularnością, a ich
uczestnicy, w sumie 20 osób, wyrazili chęć pogłębienia nabytych umiejętności. W nowym roku będziemy kontynuować te spotkania. Informacje o
terminie ich rozpoczęcia będą przekazywane dotychczasowym uczestnikom.
Informujemy, że w okresie świątecznym nasze placówki zmieniają godziny otwarcia. GBP w
Chrząstowicach w dniach 23,27,30 i 31.12.2013 r.
czynna będzie od 9.00 do 15.00. W dniach 24,25 i
26.12.2013 r. będzie nieczynna. Filia biblioteczna
w Dańcu w dniach 24, 25,31.12.2013 r. i 1.01.2014
r. będzie nieczynna. Filia biblioteczna w Suchym
Borze w dniach 23,27,28 i 30.12.2013 r. czynna
będzie od 14.30 do 19.30. W dniach 24,25,26
i 31.12.2013 r. będzie nieczynna.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
życzymy Państwu „…nadziei, własnego skrawka
nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki
pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogody
ducha, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania
dystansu do tego, co wokół a Nowy Rok niech radość przyniesie, smutki wynagrodzi, obdaruje zdrowiem i szczęścia nie żałuje‖.
Agnieszka Król

NOWA INFRASTRUKTURA ŚWIATŁOWODOWA W GMINIE CHRZĄSTOWICE
Firma G-NET, wchodząca w skład Grupy
Multiplay, prowadzi zaawansowane prace, których
efektem będzie nowa infrastruktura światłowodowa
w Gminie Chrząstowice. Co to oznacza dla mieszkańca naszej Gminy? Inwestycja sprawi, że mieszkańcy miejscowości objętych projektem, już wkrótce będą mogli skorzystać z wyjątkowej oferty Grupy Multiplay, tj. nowoczesnej telewizji w atrakcyjnej cenie, szybkiego internetu oraz taniej telefonii.
Poszczególne usługi można będzie zakupić osobno
lub w pakiecie (dwie lub trzy usługi jednocześnie)
na jeszcze korzystniejszych warunkach. A co ta
inwestycja oznacza dla naszej Gminy? Z pewnością projekt wpłynie na rozwój gospodarczy całego
regionu. Rezultaty przedsięwzięcia widoczne będą
w takich sferach życia jak: edukacja, pomoc społeczna, praca i wiele innych.
Projekt realizowany przy udziale środków

unijnych nosi nazwę „Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego internetu‖. Projektem zostały objęte
następujące miejscowości: Suchy Bór, Chrząstowice, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Niwki. W pierwszej kolejności wszelkie prace
zostaną zakończone w miejscowości Suchy Bór,
Falmirowice oraz Chrząstowice. Planowany termin, gdy mieszkańcy będą mogli korzystać z poszczególnych usług, szacowany jest na pierwszy
kwartał 2014 roku. Dostęp do usług na kolejnych
obszarach będzie następował systematycznie, przy
założeniu, że we wszystkich wyżej wymienionych
miejscowościach prace zostaną zakończone w połowie 2014 roku.
Więcej informacji na temat Grupy Multiplay,
jej oferty, zakresu działalności itp, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.multiplay.pl.
Damian Ciołkowski
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Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie
zdrowia psychicznego, szukaj jej w następujących
miejscach:
Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
z Telefonem Zaufania, Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, budynek Urzędu Gminy, pok. 7.
Dyżury w punkcie prowadzone są przez psychologów ze specjalizacją terapii uzależnień:

w poniedziałki w godz. 17.00 – 18.30

we wtorki w godz. 16.00 – 19.45

w czwartki od 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
tel. 691 855 583, w czwartki pod nr tel. 788 346
519 - NZOZ Panaceum, Chrząstowice, ul. Polna
2b, tel. 77 550-68-08, lekarz rodzinny.
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu, ul.

Wodociągowa 4, tel. do rejestracji 77 541-42-21
lub 222, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Eliksir w Ozimku, ul. Częstochowska 31
(budynek szpitala św. Rocha), tel. 77 465-10-51,
specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, lekarz
psychiatra.
NZOZ
Ośrodek
RehabilitacyjnoReadapcyjny dla Osób Uzależnionych Stowarzyszenie "Monar" w Zbicku, ul. Leśna 2, tel. 774027590, psycholog, lekarz psychiatra.
Jeśli konieczna jest pomoc w zakresie opieki
społecznej lub domowej, zgłoś się do następujących jednostek:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 77 421-92-20.
- Stacja Opieki Caritas w Dębiu, ul. Wiejska 4,
tel. 77 421-98-44.

Im Namen aller Deutschen Freundschaftskreise in der Gemeinde Chronstau wünsche ich allen
Einwohnern unserer Gemeinde besinnliche und frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins
Jahr 2014.
W imieniu wszystkich Kół DFK z Gminy Chrząstowice życzę wszystkim mieszkańcom naszej Gminy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego na zbliżający się rok 2014.
Gemeindevorsitzender der SKGD Chronstau / Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN Chrząstowice
Marek Baron

MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE

Anna Rychlikowska
Profesjonalne Zabiegi Kosmetyczne w Twoim Domu


Zabiegi pielęgnacyjne twarzy



Peeling kawitacyjny, oczyszczanie manualne



Henna i regulacja brwi



Depilacja ciepłym woskiem



Pedicure, manicure



Manicure hybrydowy



Makijaż: dzienny, okazjonalny

ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Zapraszam
tel. 506 528 595
październik-listopad-grudzień
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Szkolenia BHP
tel. 695-649-890
www.e-szkolenie-bhp.pl

-Montaż kuchenek elektrycznych, płyt indukcyjnych,
piekarniki
-Naprawa ekspresów do kawy firmy Bosch, Jura, Saeco

NAPRAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ
TEL: 693-817-398

Wycena naprawy gratis.
To Ty decydujesz czy naprawiamy.
Dojazd do klienta do 20 km gratis.

-Remonty i bieżące naprawy istniejących instalacji
elektrycznych, usuwanie awarii zasilania , Naprawy
różnych typów maszyn i urządzeń, przewijanie silników
elektrycznych oraz cewek
-Naprawy maszyn i urządzeń firmy BOSCH, MAKITA,
SKIL, FESTOOL, PROTOOL, FLEX, FEIN, METABO, DeWALT, CELMA, itp.
-Naprawy kosiarek elektrycznych i spalinowych
-Wymiana łożysk w silnikach elektrycznych i innych
urządzeniach
-Naprawy prostowników oraz maszyn przemysłowych
-Naprawy sprzętu AGD, pralki, zmywarki ,

Zadzwoń , zapytaj
Andrzej tel. 693-817-398
ul. Wrzosowa 26
46-046 Chrząstowice

Biuro Rachunkowe
Krystyna Truchan
Usługi księgowe
Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład, których wchodzą:
prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji
przychodów, sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji do celów podatku
VAT, rozliczania w zakresie podatku VAT, na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów, reprezentowaniu podatnika przed
Urzędem Skarbowym, UKS, ZUS i innych urzędach w zakresie naszego umocowania, bez ograniczeń udzielamy
wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.
Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.
Biuro rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów
przed US i ZUS. Działalność Biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.
Zus i płace
W skład tej usługi wchodzi: sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu
w formie ELEKTRONICZNEJ, drukowanie przelewów na składki ZUS.
Rozliczenia roczne : PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. ROZICZENIA DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE.

Biuro Rachunkowe
ul. Wrzosowa 26, 46-053 Chrząstowice
tel. 774219-019
e-mail: krystyna.truchan@wp.pl

Godziny otwarcia:
w poniedziałek od godz. 7:00 do 17:00
od wtorku do piątku od godz. 7:00-15:00

październik-listopad-grudzień
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Biuro Rachunkowe
Agnieszka Karasiewicz

KRYSBRUK

Falmirowice, ul. Wiejska 63
tel. kom. 603 47 37 98
Obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa
małych i średnich firm:

KRYSTIAN KULIK

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów

DANIEC, ul. DĘBSKA 6

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ewidencji

tel. 601490862, 774218227

dla potrzeb podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych

- Układanie kostki brukowej
- Układanie kostki granitowej
- Drobne roboty murarskie

- sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
- sporządzanie rozliczeń rocznych

Usługi Remontowo Budowlane
Rafał Jaksy
Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 60

tel. 664680744





malowanie, tapetowanie
panele podłogowe
tynki ozdobne
kafelkowanie
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BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Niemczyk
ul. Kolonia 21 Dębska Kuźnia
tel. 77/421-92-92,
tel. kom. 721-571-021
Oferuję kompleksową usługę rachunkowo- 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!

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.
październik-listopad-grudzień
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ZAKŁAD 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

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
październik-listopad-grudzień
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