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Nowa kadencja Rady Gminy Chrząstowice 2018-

2023 to nie tylko zmiany personalne w Radzie, ale 

również przełom w dostępności mieszkańców do          

posiedzeń Rady oraz wyników głosowań poszczegól-

nych radnych. 

Gmina Chrząstowice sprostała bowiem wprowa-

dzonym wymogom prawnym nakazującym od nowej 

kadencji 2018 – 2023 transmitowanie i utrwalanie za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad 

Rady Gminy oraz publikację imiennych wykazów  

głosowań radnych.  

Powyższy obowiązek wprowadzony został usta-

wą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli                  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-

nia niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 130). 

Obecnie sesje Rady Gminy Chrząstowice są          

nagrywane i jednocześnie transmitowane na żywo             

w sieci internetowej, a ponadto udostępniane są       

imienne wykazy głosowań radnych.  

 Nagrania z posiedzeń Rady są zamieszczane        

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząsto-

wice tj. na stronie www.chrzastowice.bip.net.pl (menu: 

WŁADZE I STRUKTURA -> Rada Gminy Chrząstowi-

ce -> Transmisje sesji Rady Gminy Chrząstowice) oraz 

na stronie internetowej gminy Chrząstowice 

www.chrzastowice.pl (menu: Gmina -> Rada Gminy 

Chrząstowice -> Transmisje sesji Rady Gminy             

Chrząstowice).  

Aby sprostać wymaganiom prawnym, gmina  

zakupiła system umożliwiający kompleksowe zarzą-

dzanie pracami Rady Gminy Chrząstowice. Radni  

wyposażeni zostali w tablety, które umożliwiają im 

łatwy dostęp do dokumentacji, komunikację z Biurem 

Rady Gminy, zgłaszanie się do dyskusji oraz przepro-

wadzanie głosowań. Przekazany sprzęt posłuży            

również podczas organizacji posiedzeń komisji Rady. 

Dzięki tabletom zrezygnowano z drukowania, ksero-

wania i wysyłania stosu papierów jakie wcześniej           

dostarczano radnym przed każdym posiedzeniem. 

W ramach zadania zakupiono również kamerę         

i mikrofony umożliwiające transmisję obrad, projektor 

multimedialny z ekranem projekcyjnym, na którym w 

trakcie sesji wyświetlany jest porządek obrad, projekty 

uchwał, inne materiały oraz imienne wyniki głosowań 

radnych, a także laptop dla Biura Rady Gminy do                

interaktywnej obsługi posiedzeń i zarządzania                  

systemem. 

Dostęp do transmisji sesji Rady Gminy Chrząsto-

wice został zapewniony zarówno mieszkańcom gminy 

Chrząstowice jak i wszystkim zainteresowanym           

odbiorcom bezpłatnie, bez jakichkolwiek ograniczeń. 

W tym samym czasie, w którym odbywają się obrady 

Rady, odbiorcy nie będąc na sesji, mają możliwość 

przysłuchiwania się jej przebiegowi. A po zakończeniu 

sesji, w każdym momencie, można zajrzeć do nagrań 

archiwalnych. 
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 SESJE RADY GMINY CHRZĄSTOWICE  

NA ŻYWO W INTERNECIE 

Grażyna Fila 

STAŁE KOMISJE RADY GMINY CHRZĄSTOWICE  
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady 

Gminy Chrząstowice. Mają istotny wpływ na politykę 

gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych       

posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich 

sprawie. W praktyce, Rada Gminy Chrząstowice, na 

podstawie prac poszczególnych komisji, podejmuje 

strategiczne dla gminy decyzje. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Gminy Chrząstowice, 

Rada Gminy Chrząstowice, na sesji w dniu 5 grudnia 

2018 r. powołała 5 stałych komisji Rady: 

Komisję Rewizyjną w składzie: Lech Kowalski 

- Przewodniczący, Horst Skowronek, Piotr Zasuwa; 

Komisję Gospodarki i Finansów Komunalnych 

w składzie: Tadeusz Dynowski – Przewodniczący,  

Mirosław Grabowski, Alicja Malińska, Krzysztof           

Warzecha; Komisję Rolnictwa, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska w składzie:  

Mirosław Pasoń – Przewodniczący, Andrzej Ledwig, 

Łukasz Nowak, Jacek Wieszołek; 

Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia     

i Pomocy Społecznej w składzie: Mirosław Toma-

siak – Przewodniczący, Małgorzata Graczyk, Beata 

Weinert, Justyna Wieszołek; 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

Łukasz Nowak - Przewodniczący, Andrzej Ledwig, 

Horst Skowronek, Jacek Wieszołek. 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje 

m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, występo-

wanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udziele-

nia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, a także 

wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę         

w zakresie kontroli. 

Zakres działania Komisji Gospodarki i Finansów 

Komunalnych obejmuje: tworzenie programów gospo-

darczych i ich realizacja, politykę finansową, kształto-

wanie dochodów i wydatków budżetowych gminy, 

kształtowanie podatków i opłat lokalnych, gospodarkę 

komunalną i mieszkaniową, wspieranie przedsiębior-

czości, nadzór nad administracją samorządową. 

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Spor-

tu, Zdrowia i Pomocy Społecznej obejmuje: edukację 

szkolno-przedszkolną; politykę i pomoc społeczną, 

http://www.chrzastowice.bip.net.pl
http://www.chrzastowice.pl
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AKCJA ZIMA 2018/2019 

Regina Buhl 

Zygmunt Cichoń 

 `Informuję, że w przypadku stwierdzenia w któ-

rymkolwiek sołectwie na drogach gminnych zaśnieże-

nia uniemożliwiającego przejazd samochodem osobo-

wym należy sprawę zgłosić Sołtysowi, a w godzinach 

pracy urzędu pod numerami telefonów: 77 421-96-96 

lub 77 421-96-13. W przypadku wystąpienia zaśnieże-

nia na drogach powiatowych zgłoszenia można kiero-

wać do Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr 

77 421-96-84 (w godzinach od 7.00 do 15.00) a poza 

tymi godzinami pod nr telefonu 605424010. Utrzyma-

niem 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, 602156703 lub 

608072438. Wszystkich właścicieli pojazdów samo-

chodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, 

tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym płu-

gom. 
 Przypominamy mieszkańcom gminy, że: ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 

września 1996 r nakłada na właścicieli posesji obowiązek 

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 

chodników położonych wzdłuż nieruchomości natomiast 

ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych 

nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi 

utrzymanie zjazdów to znaczy, że usuwanie śniegu z tej 

części pasa drogi nie należy do jej zarządcy. 

 Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 10 

października 2018 r. zatwierdziła wysokość stawek 

podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-

wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 

powierzchni - 0,84 zł (stawka dotychczasowa – 

0,83 zł), 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni -

 4,66zł (stawka dotychczasowa – 4,59 zł), 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publiczne-

go od 1 m2 powierzchni - 0,36 zł (stawka do-

tychczasowa – 0,35 zł), 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitaliza-

cji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paździer-

nika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1398) i położonych na terenach, dla któ-

rych miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabu-

dowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-

łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej-

ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami pra-

wa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,02 zł 

(stawka dotychczasowa – 1,00 zł); 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 

0,74 zł (stawka dotychczasowa – 0,73 zł), 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 

19,24 zł (stawka dotychczasowa – 18,94 zł), 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

riałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 

– 8,13 zł (stawka dotychczasowa  – 8,00 zł),  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-

nych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 

- 4,76 zł (stawka dotychczasowa – 4,69 zł), 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publiczne-

go, tj.: 

 - rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni 

użytkowej - 7,88 zł (stawka dotychczasowa – 7,76 zł), 

 - pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni 

użytkowej - 4,96 zł (stawka dotychczasowa – 4,88 zł), 

3) wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 

1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka   

     dotychczasowa – 2 %). 

Podatniku! Jeżeli zmieniłeś adres, dokonałeś              

rozbudowy budynków, zakupiłeś nieruchomości lub 

użytki rolne, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić ten 

fakt w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy 

Chrząstowice.  

 

STAWKI PODATKU W 2019  

Grażyna Fila 

  ochronę dziedzictwa narodowego, sport, 

rekreację i turystykę, partnerstwo międzygminne, bez-

pieczeństwo publiczne, profilaktykę i ochronę zdrowia, 

promocję gminy. 

Zakres działania Komisji Rolnictwa, Zagospoda-

rowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska obej-

muje: gospodarkę gruntami, łowiectwo i gospodarkę 

leśną, zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska natu-

ralnego, kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami 

komunalnymi, gospodarkę przestrzenną gminy, utrzy-

manie porządku i czystości w sołectwach, obronę cy-

wilną, ochronę przeciwpożarową, gospodarkę wodną 

i meliorację, zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz 

oraz odnawialne źródła energii, utrzymanie dróg gmin-

nych, nazewnictwo ulic. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje 

skargi na działania Wójta i gminnych jednostek organi-

zacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli. 
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WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH  

NA NOWĄ KADENCJĘ 

 W styczniu i lutym 2019 r. na terenie gminy  

Chrząstowice odbywać się będą zebrania wiejskie         

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

Warto przypomnieć, iż organem uchwałodawczym 

w sołectwie jest zebranie wiejskie, zaś wykonawczym 

– sołtys, którego działalność wspomagana jest przez 

radę sołecką. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 

1000, 1349 i 1432), sołtys oraz członkowie rady sołec-

kiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez  

stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głoso-

wania. A zatem w wyborach mogą brać udział jedynie 

osoby, które ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na 

obszarze danego sołectwa. 

Zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej  

mogą być wybrani wyłącznie w drodze wyborów. 

Oznacza to, że nawet w przypadku zgłoszenia się tylko 

jednego kandydata na sołtysa wybory należy            

przeprowadzić, a odstąpienie od przeprowadzania          

głosowania jest niedopuszczalne.  

O datach i miejscach zebrań sprawozdawczo-

wyborczych w poszczególnych sołectwach informować 

będziemy mieszkańców, w terminie co najmniej 7 dni 

przed zebraniem wiejskim, poprzez publikację              

obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Chrząstowice oraz na stronie internetowej           

gminy Chrząstowice. 

Wybór sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzać            

będzie trzyosobowa komisja skrutacyjna, w skład            

której wejdą osoby wybrane spośród mieszkańców 

obecnych na zebraniu. Co oczywiste, członkiem takiej 

komisji nie może być kandydat na sołtysa czy członka 

rady sołeckiej. 

Choć kompetencje sołtysa i rady sołeckiej określo-

ne zostały indywidualnie dla każdego sołectwa w jego 

statucie, wśród zadań sołtysa należy wskazać: 

- reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,  

- utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy, 

zwoływanie zebrań wiejskich, 

- ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń 

i komunikatów wójta oraz uchwał rady gminy            

poprzez wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń               

w sołectwie, 

- przekazywanie wójtowi protokołów i uchwał                  

z zebrań wiejskich, 

- łagodzenie konfliktów sąsiedzkich, 

- realizację uchwał rady gminy dotyczących sołec-

twa, w zakresie ustalonym przez radę gminy pobór 

podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości – 

jako inkasent organu podatkowego, 

- udział w sesjach rady gminy, a także w pracach jej 

organów bez prawa do głosowania, 

- udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli 

rozpatrywane są sprawy sołectwa, 

- udział w naradach z sołtysami organizowanych 

przez wójta. 

Natomiast rada sołecka pełni funkcję pomocniczo

-doradczą sołtysa, a w szczególności: 

 współdziała z sołtysem w prowadzeniu i zała-

twianiu spraw sołectwa, 

 podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia 

środków finansowych na cele rozwoju gospo-

darczego sołectwa, 

 inicjuje działania społecznie użyteczne dla  

sołectwa i jego mieszkańców, 

 organizuje imprezy wiejskie w dziedzinie          

kultury, sportu i rekreacji, 

 występuje do organów gminy z wnioskami 

dotyczącymi potrzeb sołectwa, 

 współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na          

terenie sołectwa, 

 może podejmować działania wspólnie z innymi 

sołectwami. 

Wszystkim obecnym sołtysom i radom sołeckim  

z terenu gminy Chrząstowice już dziś pragniemy           

serdecznie podziękować za czteroletnią, pełną zaanga-

żowania pracę na rzecz swojego środowiska i pomyślną 

współpracę zarówno z mieszkańcami jak i władzami 

gminy. 

 

Sołtysi w Gminie Chrząstowice w kadencji 

2014-2018 

Chrząstowice – Elżbieta Bakanowicz 

Daniec – Tadeusz Dynowski 

Dąbrowice – Mateusz Walecko 

Dębie – śp. Gerard Kurc do dnia 1.07.2018 r. 

i Krzysztof Rogowski od dnia 30.07.2018 r 

Dębska Kuźnia – Mirosław Żurek 

Falmirowice – Piotr Zasuwa 

Lędziny – Irena Gondro 

Niwki – Teresa Pasoń 

Suchy Bór – Lucilla Kossowska do dnia 

11.10.2015 r. i Andrzej Nowak od dnia 

1.12.2015 r. 

Grażyna Fila 
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urząd stanu cywilnego – ewidencja ludności – dowody osobiste 

 Od 1 marca 2015 r., kiedy w życie weszły nowe przepisy w sprawach z zakresu stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i dowodów osobistych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach 

osobistych), pojawił się szereg nowych rozwiązań ułatwiających i usprawniających ich załatwianie. 

 Przedstawiamy krótkie opisy spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Referacie 

Spraw Obywatelskich z najważniejszymi informacjami. W poprzednich numerach ukazały się informacje o:               

dowodach osobistych, procedurze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłoszenia urodzenia dziecka i zgłoszenia zgo-

nu, wydawanych z rejestru stanu cywilnego odpisach aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeniach o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, uznaniu ojcostwa oraz          

o obowiązku meldunkowym, (cz. I – zameldowanie na pobyt stały i czasowy). 

 W bieżącym numerze: obowiązek meldunkowy cz. II – wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego 

oraz zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały bądź czasowy, w kolejnych: m. in. obowiązek meldunkowy 

cz. III – obowiązek meldunkowy cudzoziemców, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za 

granicą, zaświadczenie o stanie cywilnym. 

 Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że istnieje obowiązek meldunkowy.                     

Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. 

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na: 

 zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 

 wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; 

 zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice                  

Rzeczypospolitej Polskiej. 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO 

 Można to zrobić w urzędzie albo przez internet, osobiście lub przez pełnomocnika. Rodzice lub opiekunowie 

prawni działają za osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 18 roku życia, oso-

by częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione). Oznacza to, że dziecko nie może zostać wymeldowane przez 

np. dziadka czy ciocię; mąż nie może zostać wymeldowany przez żonę czy siostra przez brata bez pełnomocnictwa; 

osoba pozostająca pod opieką nie może zostać wymeldowana przez opiekuna bez dokumentu o ustanowieniu opieki. 

 Obowiązek wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego powstaje najpóźniej w momencie wyprowa-

dzania się z tego  miejsca. 

 Można wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego: 

 w urzędzie gminy miejsca tego pobytu 

 w urzędzie gminy miejsca nowego pobytu (przy zgłaszaniu zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego 

wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie – ponieważ można mieć 

jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego. Taka sama sytuacja występuje przy zameldowaniu w nowym 

miejscu pobytu czasowego, kiedy automatycznie następuje wymeldowanie z trwającego pobytu czasowego; 

zgłaszając zameldowanie na pobyt stały można jednocześnie zgłosić chęć wymeldowania z trwającego poby-

tu czasowego, a zgłaszając zameldowanie na pobyt czasowy można zwrócić się o wymeldowanie z pobytu 

stałego). 

 Dokonując zgłoszenia wymeldowania należy okazać ważny dokument tożsamości – czyli dowód osobisty 

lub paszport. 

 Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego bądź czasowego można pobrać w urzędzie i wypełnić 

w domu, można też wypełnić go na miejscu lub poprosić urzędnika o wydrukowanie wypełnionego formularza 

z systemu. 

 Jeśli wymeldowanie realizowane jest przez pełnomocnika, należy złożyć pisemne pełnomocnictwo podpisa-

ne przez osobę wymeldowującą się. Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego podpisuje 

pełnomocnik. 

 Zgłoszenie wymeldowania jest realizowane niezwłocznie i jest bezpłatne. Po wymeldowaniu z  pobytu              

stałego lub czasowego nie jest wydawane zaświadczenie o wymeldowaniu. Aby otrzymać zaświadczenie o wymel-

dowaniu, należy złożyć odrębny wniosek. 

 Zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można także dokonać przez internet, za pomocą 

ePUAP (www.epuap.gov.pl). Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Należy wtedy wypełnić wskazane pola 

w dedykowanym formularzu zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub pobytu czasowego, załączyć dokument 

elektroniczny bądź odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego (np. pełnomocnictwo) i przesłać zgłoszenie 

na adres skrzynki ePUAP urzędu gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.   

 Wymeldowanie zgłoszone przez internet realizowane jest niezwłocznie – chyba, że dokumenty załączone 

do zgłoszenia budzą wątpliwości. Wtedy będzie konieczne okazanie w urzędzie ich oryginałów, aby zgłoszenie  

mogło zostać zrealizowane. 

 Osoba zmarła jest automatycznie wymeldowywana z pobytu stałego i czasowego przy zgłaszaniu zgonu 

w Urzędzie Stanu Cywilnego (i nie ma tu znaczenia, czy zgon osoby nastąpił w gminie jej miejsca pobytu stałego 

lub czasowego). 

http://www.epuap.gov.pl/
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APEL WÓJTA 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 po-

datek ten zasila nie tylko budżet państwa. Część trafia tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazy-

wana 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 mieszkają-

cych i pracujących tutaj o rozliczanie swojego podatku w naszej gminie. 

 Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy i mnó-

stwa 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). 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

ZAŚWIADCZENIE O WYMELDOWANIU 

 Zaświadczenie o wymeldowaniu jest dokumentem potwierdzającym wymeldowanie się z danego adresu 

i charakter pobytu – stały bądź czasowy. Zaświadczenie wydawane jest na żądanie osoby, której zameldowanie  

dotyczyło bądź jej rodzica lub opiekuna prawnego. Wydanie zaświadczenia może być płatne (17,00 zł) lub bezpłatne 

(kiedy cel wydania zaświadczenia mieści się w zwolnieniach ustawowych). 

 Wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu można złożyć osobiście w urzędzie, przez internet 

lub przez pełnomocnika (co wymaga pisemnego pełnomocnictwa  od osoby, której wymeldowanie dotyczy). 

Na żądanie osoby, która złożyła wniosek, zaświadczenie może być wydane w formie dokumentu elektronicznego. 

 Zaświadczenie o wymeldowaniu na pobyt stały lub czasowy wydawane jest niezwłocznie, najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY LUB NA POBYT STAŁY;              

ZGŁOSZENIE POWROTU Z ZAGRANICY 

 Zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy za granicę należy dokonać, jeśli czas pobytu za granicą 

ma przekroczyć 6 miesięcy i następi powrót do kraju. Powracając do kraju należy zgłosić powrót z zagranicy,                 

w terminie 30 dni od powrotu. 

 Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt stały powstaje, jeśli obywatel polski wyprowadza się 

za granicę – wtedy przy zgłoszeniu tego wyjazdu automatycznie następuje wymeldowanie z pobytu stałego 

i czasowego. 

 Zgłoszeń tych można dokonać w urzędzie albo przez internet, osobiście lub przez pełnomocnika. Rodzice 

lub opiekunowie prawni działają za osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 18 

roku życia, osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione). 

 Dokonując zgłoszenia wymeldowania należy okazać ważny dokument tożsamości – czyli dowód osobisty 

lub paszport. 

 Formularz: 

 zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego 

 zgłoszenia wymeldowania z pobytu  czasowego 

 zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej                                       

 zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

można pobrać w urzędzie i wypełnić w domu, można też wypełnić go na miejscu lub poprosić urzędnika 

o wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu. 

 Jeśli zgłoszenie wyjazdu lub powrotu realizowane jest przez pełnomocnika, należy złożyć pisemne pełno-

mocnictwo podpisane przez osobę, której dotyczy zgłoszenie. Formularz zgłoszenia wyjazdu lub powrotu podpisuje 

pełnomocnik. 

 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy bądź powrotu z wyjazdu poza granice RP 

jest realizowane niezwłocznie i jest bezpłatne. Po przyjęciu zgłoszenia nie jest wydawane zaświadczenie. 

Aby je otrzymać, należy złożyć odrębny wniosek. 

 Zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy bądź powrotu z wyjazdu poza granice RP można 

także dokonać przez internet, za pomocą ePUAP (www.epuap.gov.pl). Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. 

Należy wtedy wypełnić wskazane pola w dedykowanym formularzu zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego 

lub pobytu czasowego, załączyć dokument elektroniczny bądź odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego 

(np. pełnomocnictwo) i przesłać zgłoszenie na adres skrzynki ePUAP urzędu gminy miejsca aktualnego pobytu  

stałego (bądź – w przypadku jego braku – aktualnego miejsca pobytu czasowego). 

 Zgłoszenie przez internet wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy bądź powrotu z wyjazdu poza             

granice RP realizowane jest niezwłocznie – chyba, że dokumenty załączone do zgłoszenia budzą wątpliwości.              

Wtedy będzie konieczne okazanie w urzędzie ich oryginałów, aby zgłoszenie mogło zostać zrealizowane. 

Florian Ciecior 

http://www.epuap.gov.pl/
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SPALANIE ODPADÓW I PALIW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

Daria Pawlak 

Leokadia Król 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Opolu poinformował o nieprawidłowościach w zakresie 

spalania przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpa-

dów z drewna w nieprzystosowanych do tego celu ko-

tłach i zobowiązał gminy do przeprowadzania kontroli.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopa-

da 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na po-

trzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz.U. 2016 poz. 93) określa między innymi rodzaje 

odpadów które mogą być wykorzystywane jako paliwo. 

Między innymi dopuszcza się do wykorzystania jako 

paliwo: odpadową masę roślinną, trociny, wiórki, ścinki 

drewna, odpady z kory, odpady z pielęgnacji zadrze-

wień, kartony opakowania z papieru i tektury. 

 Równolegle z omawianym rozporządzeniem 

z dnia 10 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa Prawo 

ochrony środowiska, w której zmiany mające na celu 

wprowadzenie możliwości ograniczenia rodzajów spa-

lanych paliw wprowadziła ustawa antysmogowa 

(ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska; Dz. U. poz. 1593). Na jej 

podstawie Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 

września 2017 r. przyjął uchwałę Nr XXXII/367/2017 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instala-

cji, w których następuje spalanie paliw. 

 Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, 

która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pie-

ców i kominków na paliwo stałe w województwie opol-

skim  od dnia 1 listopada 2017 roku, a więc: mieszkań-

ców, prowadzących działalność gospodarczą (kotły          

o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzin-

nych, spółdzielnie, samorządy lokalne. 

 Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj paliw 

zakazanych do stosowania, czyli co można spalać.       

Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do 

poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym 

przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większe-

go komfortu życia. Przede wszystkim należy              

podkreślić, że zakazy i ograniczenia dotyczą całego 

roku kalendarzowego. 

Uchwała zakazuje stosowania: węgla brunatnego 

oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 

tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. 

paliwa o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, paliw sta-

łych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub 

flotokoncentratów węglowych, paliw stałych produko-

wanych z węgla kamiennego, w których zawartość 

frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa 

niż 15%, drewna i biomasy drzewnej, których wilgot-

ność wstanie roboczym przekracza 20%. 

Jakie drewno można palić zgodnie z uchwałą? 

Przede wszystkim suche. Suszenie naturalne trwa od 

pół roku do kilku lat w zależności od wymiarów drew-

na i jego wilgotności wynikającej z gatunku drzewa i 

pory roku, w którym drzewo zostało ścięte. Najlepsze 

gatunki drzew do palenia w kominku to: dąb – pali się 

wolno i długo, posiada wysoką wartość opałową i do-

datkowo nadaje się do wędzenia potraw, grab – uchodzi 

za najlepszy opał, pali się długo i daje dużo ciepła, je-

sion – to drewno zawiera mało wody już w stanie świe-

żym, a do tego schnie bardzo szybko, pali się długo i 

równomiernie i buk – ma wysoką wartość opałową. 

Należy unikać drewna drzew iglastych, które posiadają 

dużo żywicy, przez co zanieczyszcza piec plamami, 

tworzy dużo dymu i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz 

przewody kominowe. Spalanie wilgotnej biomasy pro-

wadzi do znacznej emisji szkodliwych dla zdrowia sub-

stancji; ponadto jest mniej wydajne energetycznie, gdyż 

część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie 

wilgoci. Wilgotnego drewna spala się nawet dwukrot-

nie więcej, co przekłada się na wyższe koszty ogrzewa-

nia. Im większa zawartość wody w drewnie opałowym, 

tym niższa temperatura spalania, a to oznacza brak cał-

kowitego spalania części lotnych – niespalone gazy 

uciekają przez komin do powietrza, a smoła i sadza 

osadzają się w kominie i na wymienniku kotła, obniża-

jąc dodatkowo jego sprawność i przyspieszając korozję. 

Jakie sankcje grożą za niedostosowanie się do 

uchwały antysmogowej? 

 Sankcje stosowane w przypadku naruszenia  

postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Pra-

wa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie 

przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określo-

nych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na 

podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie        

z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł 

do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym 

można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeże-

li czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych  

w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 

Organem uprawnionym do nakładania mandatów na 

podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na         

gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz 

Inspektor Ochrony Środowiska. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Uchwałą nr XXXIV.274.2018. z dnia 10 paź-

dziernika 2018 roku Rada Gminy Chrząstowice ustaliła 

roczne stawki podatku od środków transportowych, 

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Uchwalono minimalne podwyżki, średnio w wysokości 

1,6 %. Przedmiotem opodatkowania są samochody cię-

żarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, 

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-

wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 

oraz autobusy. 

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i 

naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D2016000009301.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D2016000009301.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D2016000009301.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D2016000009301.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D2016000009301.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D2016000009301.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D20151593.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D20151593.pdf
http://wszystkooemisjach.pl/upload/file/Akty_prawa/D20151593.pdf
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 ZAKAZ SPALANIA RESZTEK ROŚLINNYCH 

Daria Pawlak 

Anna Kurc 

„Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w 

Chrząstowicach” 

W ramach inwestycji rozpoczętej wiosną 2017 r.            

rozbudowano zaplecze sportowe o dodatkowe           

pomieszczenia, zamontowano konstrukcję nośną ze 

schodami i balustradą, a w grudniu b.r. zakończono 

prace wykończeniowe obejmujące roboty ogólnobu-

dowlane, instalacje sanitarne, instalację elektryczną 

oraz montaż stolarki drzwiowej. Obiekt będzie służył 

m.in. Stowarzyszeniu 1.FC Chronstau – Chrząstowice 

oraz dzieciom i młodzieży biorącym udział w zajęciach 

Miro Deutsche Fussballschule. W ramach inwestycji 

powstały nowe pomieszczenia: szatnie dla sportowców 

z toaletami i prysznicami, sala konferencyjna z zaple-

czem socjalnym i toaletami oraz szatnia dla sędziów            

z toaletą i prysznicem. 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy 

drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny” 

w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 

W związku z zaistniałą koniecznością usunięcia drzew  

na trasie budowanej ścieżki pieszo-rowerowej w Su-

chym Borze został przedłużony termin wykonania ro-

bót. Jest to spowodowane koniecznością uzyskania 

niezbędnych zezwoleń na wycinkę drzew w obrębie 

realizowanej ścieżki. W związku z powyższym zakoń-

czenie inwestycji przewiduje się w I półroczu 2019 

roku. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dąbrowice” w ramach PROW na lata 2014-2020.  
Do grudnia 2018 r. zostały wykonane główne ciągi 

kanalizacji tłocznej w Dąbrowicach, a z początkiem 

przyszłego roku zaplanowane jest montowanie przyłą-

czy i pompowni przydomowych do budynków miesz-

kalnych. Termin realizacji inwestycji to marzec/

kwiecień 2019 rok. 

 Miło nam poinformować, że Gmina Chrząstowice została wyróżniona 

przez Zarząd Województwa Opolskiego jako beneficjent najlepiej realizujący 

projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Wójt Gminy Chrząsto-

wice Florian Ciecior odebrał gratulacje i pamiątkową statuetkę. Uroczysta 

gala podsumowująca cztery 

lata Regionalnego Programu 

Operacyjnego, podczas któ-

rej wręczono wyróżnienia, 

odbyła się 16 października 

2018 r. w Teatrze im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu.  

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY CHRZĄSTOWICE 

INWESTYCJE W GMINIE 

Małgorzata Jagos 

Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że na 

terenie gminy obowiązuje zakaz spalania pozostałości 

roślinnych na terenie posesji.   

 Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. 

zm.), w przypadku gdy na terenie gminy jest prowadzo-

ne selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulega-

jących biodegradacji nie dopuszcza się spalania resztek 

roślinnych poza instalacjami. Na terenie naszej gminy 

funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych (PSZOK) usytuowany w Chrząstowicach 

przy ul. Ozimskiej 2B, do którego nieodpłatnie można 

dostarczyć odpady biodegradowalne. PSZOK czynny 

jest w poniedziałki w godzinach 11.00 - 13.00 oraz             

w środy w godzinach 15.00 - 17.00. Przypominamy, że 

odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi                   

i krzewów muszą być rozdrobnione.  

Spalanie na otwartej przestrzeni stanowi            

zagrożenie pożarowe dla budynków znajdujących się    

w pobliżu.  

Nie zastosowanie się do zaleceń spowoduje 

skierowanie sprawy na drogę odpowiedzialności            

karnej. 
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„UZUPEŁNIENIE SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH W GMINIE CHRZĄSTOWICE  

POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH”  

 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie 

Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych” w ramach działania: „Wsparcie dla         

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: „Rozwój             

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach poddziała-

nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.               

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem operacji jest utworzenie przestrzeni rekreacyjnych poprzez zagospodarowanie terenów w miejscowościach 

Dębie i Daniec. 

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w Dębiu przy ul. Młyńskiej oraz w Dańcu przy ul. Jeziorowej poprzez 

m.in. sadzenie krzewów, umieszczenie ławek i ławostołów, tablic edukacyjnych, stojaków na rowery, koszy na 

śmieci oraz lamp solarnych. 

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Zakończenie inwestycji planuje się we wrześniu 2019 roku. 

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

PSP w Dańcu 

„ROZWÓJ SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA SZLAKACH  

ROWEROWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE” 

 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności 

ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni              

publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca 

PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem operacji jest urządzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice miejsc do rekreacji i aktywnego               

wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów 

zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw. 

Projekt obejmuje: 

 wymianę urządzeń na placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym, 

 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym, 

 zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach, 

 montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 

 zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP, 

 montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw. 

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Zakończenie inwestycji planuje się w sierpniu 2019 roku. 

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 
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JUBILEUSZ MYŚLIWYCH 

 

PRZYSZŁOŚĆ CHRZĄSTOWIC 

PODSUMOWUJE 

 Koniec roku to dobra pora na podsumowania. 

Czas tak szybko płynie. Chyba dlatego, że tak wiele się 

dzieje w naszym życiu. Podobnie było w życiu naszego 

Stowarzyszenia – wiele się działo. 

 Jak zwykle działaliśmy na polu rozwoju i krea-

tywności oraz na polu sportowym.  

Kreatywnie 

 Na początku roku odbyły się zajęcia witrażu, na 

których kilka osób poznawało tajniki robienia tych 

pięknych dzieł.  

 Prawie równolegle odbywały się zajęcia podno-

szenia własnej samooceny - gdzie uczestniczki  do-

wiadywały się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, jak 

grzecznie odmawiać gdy nie mamy na coś ochoty,  

odkrywały swoje mocne i słabe strony. A na zakończe-

nie kilka wskazówek jak dopasować ubrania do swojej 

figury, żeby dobrze się czuć, ładnie wyglądać podkre-

ślając swoje atuty.  

 Natomiast przez prawie cały rok odbywały się 

zajęcia rozwoju kreatywnego dla dzieci w wieku 2-4 

lat. Może się wydawać, że to jeszcze za wcześnie na 

uczenie dziecka czegokolwiek. Jest to jednak świetny 

czas kiedy przez proste zabawy z rodzicami czy dziad-

kami dzieci nabywają umiejętności, które bardzo pozy-

tywnie wpłyną na ich bycie w grupie rówieśników czy 

uczenie się. Nie trzeba kupować drogich zabawek żeby 

się świetnie bawić i spędzać czas razem. A to dla dzieci 

jest bardzo ważne – wspólna zabawa. Poniżej podaję 

przepis na świetną zabawę: 

Piasek księżycowy: 8 szklanek mąki, 1 szklanka oliwki 

do kąpieli oraz barwnik spożywczy w dowolnym kolo-

rze jeśli chcemy żeby było kolorowo. Wszystko do-

kładnie mieszamy. I gotowe. A teraz czas na zabawę. 

Masa jest miękka, może zastąpić piasek w zimie,           

można z niej lepić babki, ugniatać, formować w różne 

kształty. Przez taką prostą zabawę dziecko rozwija 

swoje zdolności manualne, wyobraźnię, kreatywność, 

uczy  się koncentracji. 

A teraz czas na sport. 

 Przez cały rok odbywały się zajęcia gry            

w badmintona. Były zajęcia z trenerem i bez trenera 

czyli czas na naukę a później szlifowanie swoich  

umiejętności. Treningi były zarówno dla dzieci jak          

i osób dorosłych. A w listopadzie odbył się II Otwarty 

Turniej Badmintona, w którym wzięło udział ponad 

80 uczestników. 

 Wszystkie nasze pomysły mogliśmy zrealizo-

wać dzięki finansowemu wsparciu Gminy Chrząstowi-

ce w ramach projektów konkursowych. Jeśli są              

Państwo ciekawi co robiliśmy do tej pory, co robimy 

albo co zamierzamy w przyszłości – zapraszam na nasz 

profil facebookowy i stronę internetową. A przede 

wszystkim zapraszamy na zajęcia! 

Małgorzata Strzelec 

 

TURNIEJ KARATE 
 2 grudnia 2018 r. halę sportową w Chrząstowi-

cach wypełnili karatecy z całej opolszczyzny. Odbył 

się tam Turniej Mini Challenger, którego organizato-

rem był Opolski Klub Karate Kyokushin. Wydarzenie 

dofinansowano z budżetu Województwa Opolskiego 

oraz Gminy Chrząstowice.  

 30 listopada 2018 r. Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior, uczestniczył w obchodach 70-lecia 

istnienia Koła Łowieckiego „Lis” w Opolu. Medal 

„Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” otrzymał 

mieszkaniec gminy Chrząstowice, Rajmund Jończyk. 

Gratulujemy!  
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Natalia Wieteska 

      DLA JEDNYCH OŚRODEK ODWYKOWY, DLA INNYCH DOM 
Tuż pod Opolem, od trasy łączącej Lędziny z obwodni-

cą miasta, biegnie droga. Pomiędzy dwoma rzędami 

drzew ciągnie się pełen liryzmu korytarz zdający się 

nie mieć końca. Wystarczy jednak pokonać odległość 

około dwóch kilometrów, aby spomiędzy drzew wyło-

nił się dworek, obok zaś szeroka brama zapraszająca 

do miejsca, o którym wielu mówi, że odmieniło ich 

życie. Oto bowiem znajdujemy się w samym sercu 

metody, która od ponad osiemdziesięciu lat we wszyst-

kich prawie zakątkach świata stanowi jedną z bardziej 

skutecznych form pracy terapeutycznej z osobami uza-

leżnionymi od substancji psychoaktywnych - w spo-

łeczności terapeutycznej. 

Trochę historii 
W Zbicku, bo o tym miejscu mowa, znajduje się dziś 

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 

prowadzony pod egidą stowarzyszenia MONAR.          

Zanim jednak Marek Kotański w 1984 roku powołał go 

do życia, miejsce to miało swoją osobliwą historię. 

Posiadłość powstała mianowicie już za panowania 

książąt piastowskich jako dworek myśliwski. Przeglą-

dając archiwum portalu regionalnego naszego woje-

wództwa można się dowiedzieć, iż w epoce Fryderyka 

Wielkiego istniała w tym miejscu nieduża huta żelaza. 

Był pewien okres, gdy Zbicko zniknęło zupełnie          

z mapy, zaś w okolicy Lędzin powstał Wielki Staw 

Kalicha. Mało kto wie, że na przestrzeni tych lat do-

okoła stawu, służącego do hodowli ryb, powstawały 

coraz to nowe wioski, po których dziś nie ma już śladu. 

Ażeby ów sztuczny zbiornik mógł zaistnieć, wysiedlo-

no całą wieś Zbicko, która powróciła na mapę dopiero 

po 300 latach! Po tym jednak czasie miejsce na nowo 

odzyskało swoją rację bytu, by dziś móc je obrazować 

jako posiadłość o bogatej przeszłości folwarcznej            

i często zmienianych właścicielach. 

40 lat MONAR-u 
Wspomnianego wcześniej Marka Kotańskiego, którego 

nazwisko na stałe zapisało się w historii polskiego 

lecznictwa uzależnienia od narkotyków, chyba nikomu 

nie trzeba dziś przybliżać. To on zapoczątkował w na-

szym kraju rewolucyjną zmianę w podejściu do terapii 

narkomanii, której źródłem była - z jednej strony - chęć 

niesienia pomocy osobom uzależnionym, zaś z drugiej 

- rozczarowanie dotychczasowymi metodami pracy 

terapeutycznej i jej efektami. Choć pierwsi narkomani 

pojawili się w polskim lecznictwie psychiatrycznym 

już w 1921 roku, to jednak w latach sześćdziesiątych           

i siedemdziesiątych ubiegłego wieku leczenie uzależ-

nienia od narkotyków wciąż w Polsce raczkowało. 

Formy terapii, które ówczesne zakłady psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej oferowały narkomanom odnosiły 

niewielką skuteczność. W pewnym momencie pojawiła 

się osoba, która stwierdziła: „Wszyscy żyliśmy iluzją: 

oni, że wychodzą z nałogu, my, że pomagamy im           

w tym”. Tą osobą był nie kto inny, jak Kotański, który 

40 lat temu, w październiku 1978 roku, wraz z częścią 

pacjentów i kadry z Sanatorium w Garwolinie założył 

w Głoskowie pierwszy ośrodek rehabilitacyjny           

posługujący się metodą społeczności terapeutycznej. 

Metoda społeczności terapeutycznej 
Od wspomnianego wydarzenia, wzorem pierwszego 

MONAR-u, zaczęły na terenie całego naszego kraju 

powstawać liczne ośrodki leczenia, terapii i rehabilita-

cji uzależnień, w których dominującą formą oddziały-

wań stała się metoda społeczności terapeutycznej. Nie 

inaczej stało się z powołanym do istnienia w 1984 roku 

ośrodkiem w podopolskim Zbicku. W tej chwili leczy 

się w nim kilkadziesiąt osób. Są to dorośli mężczyźni, 

tak zwana społeczność męska mieszkająca w dworku,  

a także dorosłe kobiety ze swoimi dziećmi, „osobna” 

społeczność damska zamieszkująca oddzielny budy-

nek. Metoda społeczności terapeutycznej skupia się na 

leczeniu całego człowieka, a nie tylko jego uzależnie-

nia - zakłada, że wychodzenie osoby z uzależnienia jest 

procesem zmian w wielu obszarach jej życia. Mówi 

się, że w społeczności tak naprawdę wszystko jest tera-

pią i nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Panujące 

tam zasady, regulaminy, organizacja procesu terapii, 

porządek dnia, codzienne formy aktywności, pełnione 

role, rytuały, zwyczaje, wykonywana praca oraz rola           

i zadania kadry terapeutycznej stanowią swoistą repre-

zentację społecznej rzeczywistości, która sprzyja            

socjalizacji i procesowi zdrowienia.  

Zbicko dziś 
Dziś MONAR w Zbicku jest miejscem, które może się 

poszczycić wykwalifikowaną kadrą, rzeczowym pro-

gramem, nieustannym podnoszeniem jakości świad-

czonych usług, lecz chyba przede wszystkim tym, że 

wiele osób nazywa je swoim domem. Przez tych kilka-

dziesiąt lat swojego istnienia ośrodkowe mury słyszały 

i widziały naprawdę wiele. Były i łzy, i wrzaski,            

i śmiech, i cisza. Z setek historii wyłaniały się relacje 

zawierane nieraz na całe życie, prawdziwe kopniaki, 

strach, nadzieja. Rodziny rozpadały się i godziły na ich 

oczach, iluzje zarzynano bez pardonu. Wiele osób 

przekroczyło w tym miejscu swój życiowy zwrotnik, 

poddając się oddziaływaniom terapeutycznym grupy 

będącej swoistym modelem zorganizowanego środowi-

ska społecznego i codziennego sposobu życia, który 

sprzyja zdrowieniu. 

Święta w Zbicku  
Proces terapii w Ośrodku MONAR Zbicko jest zorga-

nizowany tak, że codzienny grafik poszczególnych 

osób wypełniony jest po brzegi. Leczenie trwa tam 12 

miesięcy. W tym czasie pacjenci korzystają z terapii 

grupowej, psychoterapii indywidualnej, terapii zajęcio-

wej. Prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne zwięk-

szające świadomość problemu uzależnienia, jak rów-

nież procesu zmiany. Nic więc dziwnego, że kiedy 

przychodzi grudzień, wszyscy muszą zakasać rękawy i 

zwiększyć obroty. Grudzień w Zbicku jest bowiem 

czasem szczególnym. Praca związana z przygotowa-

niami do Świąt idzie pełną parą - ktoś przywozi z lasu 

choinki, ktoś przygotowuje ozdoby świąteczne, jeszcze 

inny opracowuje świąteczne menu czy bierze udział w 

grudniowej zbiórce żywności. Nie inaczej jest tym 

razem. Ośrodek tętni życiem i tętni świąteczną atmos-

ferą. Takiej rodzinnej, świątecznej atmosfery, chwil 

roziskrzonych ciepłem, niegasnącej nadziei i wzajem-

nej bliskości wszystkim Czytelnikom „Informatora 

Gminy Chrząstowice” życzą podopieczni oraz kadra 

Ośrodka MONAR Zbicko. 
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Jeśli: 

czujesz się stale przygnębiony, 

nie dajesz sobie rady z codziennością, 

przeżywasz kryzys emocjonalny, 

znajdujesz się w sytuacji, z której nie widzisz wyjścia, 

nie radzisz sobie ze stresem, 

nie chce Ci się żyć, 

jesteś ofiarą przemocy, 

zamartwiasz się o swój stan zdrowia, 

myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”, 

nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby, 

NIE JESTEŚ SAM! 

NIE ZWLEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC! 

Czym jest kryzys psychiczny ? 

 Kryzys psychiczny to moment, kiedy w twoim życiu mogą się pojawić zmiany, na które nie byłeś gotowy, 

a wymagają one od Ciebie uruchomienia zasobów przekraczających twoje możliwości. Przedłużanie się takiego  

stanu może prowadzić do depresji w której oprócz spadku nastroju, odczuwania braku energii i innych niepokoją-

cych objawów, mogą pojawić się myśli samobójcze. W  sytuacji kryzysu warto zasięgnąć porady specjalisty. 

Czynniki, które mogą spowodować kryzys psychiczny to między innymi: 

 doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, mobbingu w szkole/w pracy) 

 uzależnienie własne lub członka rodziny (alkohol, narkotyki, dopalacze, internet, gry, seks, pornografia,           

hazard) 

 molestowanie seksualne 

 życie w ciągłym stresie spowodowane nawarstwianiem się problemów (rodzinnych, w związku, finansowych, 

w pracy/w szkole) 

 opiekowanie się chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny 

 poczucie braku wsparcia i zrozumienia, trudności w dawaniu sobie prawa do korzystania ze wsparcia innych 

Sytuacje silnie stresujące to także: 

- śmierć bliskiej osoby 

- utrata lub zmiana pracy, konflikt w pracy 

- zmiana w życiu (rozwód, zakończenie związku, przeprowadzka, sprzedaż rodzinnego domu) 

Nie wstydźmy się mówić 

 Kryzys psychiczny jest zjawiskiem powszechnym i nie ma osoby, która w określonych okolicznościach 

nie ulegnie mu w mniejszym lub większym stopniu. Nie jest ani chorobą, ani stanem patologicznym.                      

Stanowi ekstremalną reakcję człowieka zdrowego na sytuację trudną. Wielu sytuacji kryzysowych nie sposób 

uniknąć, są one konsekwencją nieprzewidzianych okoliczności, w obliczu których zawodzą wszystkie znane Ci            

sposoby walki z przeciwnościami. Często doprowadzają też do nich problemy, przed konfrontacją z którymi nie     

jesteś już dłużej w stanie uciekać. 

 Niepokój, napięcie psychiczne, poczucie bezsilności i lęk o przyszłość sprawiają, że Twoja konstrukcja 

psychiczna rozpada się niczym domek z kart. Musisz dokonać kluczowych wyborów i ułożyć racjonalny plan 

działania, lecz kompletnie brakuje Ci sił. 

 Co wtedy robić? 

 Kryzysy o małym nasileniu zdarzają się nam i osobom z naszego środowiska bardzo często. 

Ile razy w rozmowie z przyjacielem lub kolegą słyszymy, że ktoś ma akurat gorszy dzień, znalazł się w dołku, 

a problemy z którymi się boryka zaczynają go przerastać? 

 W takich sytuacjach nic nie zastąpi empatii, cierpliwej uwagi, głośno wyrażonego zrozumienia i akceptacji 

dla osoby, którą chcemy wesprzeć. Starajmy się wytworzyć wokół naszego rozmówcy strefę, w której w poczuciu 

bezpieczeństwa i bez ryzyka oceny z naszej strony będzie on mógł wyrazić swoje negatywne emocje. Postarajmy się 

wczuć w jego sytuację i ostrożnie (nienachalnie) pomóc mu zidentyfikować i nazwać uczucia, których doświadcza 

oraz doprecyzować istotę problemu. 

 Powstrzymujmy się od udzielania rad, podsuwania naszemu rozmówcy gotowych rozwiązań, naiwnego          

pocieszania i innych zachowań, które mogą zostać odebrane jako bagatelizowanie problemu. Zapytajmy, czy i jak 

możemy być pomocni. Podkreślajmy jego zalety, które mogą okazać się przydatne do wyjścia z sytuacji. Pamiętaj-

my, że osoba w kryzysie jest wyjątkowo wrażliwa na krytykę i decydując się na rozmowę z nami wpuszcza nas do 

najbardziej intymnego świata swoich wewnętrznych, bolesnych przeżyć. Udziela nam kredytu zaufania, którego 

nie możemy zawieść. Tym samym zobowiązujemy się do zachowania dyskrecji i tajemnicy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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W sytuacji kryzysowej szukaj wsparcia innych 

 Jeśli to ty doświadczasz kryzysu, nie wahaj się szukać dla siebie wszelkich dostępnych źródeł wsparcia. 

W wielu przypadkach szczera rozmowa z serdeczną osobą, wyrażającą akceptację, stwarzającą możliwość wyraże-

nia negatywnych emocji i pomagającą poszukać konstruktywnego wyjścia z sytuacji pozwala odzyskać nadzieję 

i uruchomić w sobie rezerwy energii. 

W jakich sytuacjach warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc? 

 Czasem skala problemu z którym mamy do czynienia przekracza jednak granice, w których wsparcie przyja-

ciół może okazać się pomocne. Dotyczy to zarówno sytuacji granicznie trudnych jak rozpacz po stracie bliskiej oso-

by, choroba terminalna lub przebyta w dzieciństwie trauma, jak i problemów zahaczających o zjawiska patologiczne 

tj. przemoc fizyczna lub psychiczna, stosowanie substancji psychoaktywnych, myśli samobójcze, agresja czy choro-

ba psychiczna. 

 Kiedy doświadczamy kryzysu wywołanego problemem o tak dużej skali lub chcemy pomóc osobie, któ-

ra go doświadcza, musimy wyzbyć się wszelkich oporów przed zwróceniem się po pomoc do specjalistów. 

 Warto skorzystać z pomocy specjalistów, także gdy dany problem jest dla ciebie bardzo wstydliwy, 

dotyczy rzeczy, które wolałbyś zachować w tajemnicy lub też nie chcesz obciążać nim dodatkowych osób. 

 W bardzo skrajnych przypadkach osoby dotknięte kryzysem nerwowym mogą mieć myśli samobójcze al-

bo przejawiać zachowania autodestrukcyjne. Wówczas potrzebna jest niezwłoczna pomoc psychologiczna 

lub psychiatryczna. 

 W ekstremalnych przypadkach, gdy zachodzi zagrożenie dla czyjegoś zdrowia lub życia, nale-

ży bezzwłocznie dzwonić pod telefon alarmowy 112, pod którym przeszkolony dyspozytor pomoże powiadomić 

odpowiednie służby ratunkowe! 

Leczenie 
 Sięgnięcie po wsparcie psychologiczne jest korzystne i wartościowe, gdy stan kryzysu emocjonalnego niepo-

kojąco się przedłuża i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Nieleczony kryzys psychiczny może przerodzić się 

w formę przewlekłą, czyli depresję. Jej objawami mogą być między innymi: zaburzenie apetytu (nadmierny lub 

brak), obniżony nastrój, nie odczuwanie radości z życia, utrata poczucia jego sensu. Mogą pojawić się kłopoty ze 

snem spadek koncentracji poczucie braku sił witalnych. Pozostawianie osoby w tak złej kondycji psychicznej samej 

sobie może doprowadzić do pogłębienia się depresji, a nawet – w wyjątkowych przypadkach – do samobójstwa. 

Dlatego trzeba zachować czujność i w razie zaobserwowania niepokojących symptomów zapewnić bliskiej osobie 

odpowiednie wsparcie psychologiczne. 

Depresja nastolatków 

 Proces dojrzewania młodych ludzi sam w sobie jest bardzo trudny. Nastolatek musi mierzyć się ze zmianami, 

których nie zna i nie rozumie, co często prowadzi do obniżenia nastroju i braku akceptacji zachodzących zmian. 

Dodatkowo poddawany jest niespotykanej wcześniej presji – osiągnięcia idealnego wyglądu, perfekcyjnych wyni-

ków i sukcesów. Także internet „atakuje” nierealistycznymi obrazami i wygórowanymi oczekiwaniami, któ-

rych młody człowiek nie jest w stanie spełnić. Wszystko to może przytłaczać, powodować uczucie niedopasowania, 

zagubienia, frustracji, smutku i może powodować, że poczucie jego wartości jest budowane w oparciu o to, co po-

siada, jak wygląda, czy ma sukcesy czy nie. 

 Dzieci i młodzież mają ograniczone możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i często ukrywają swo-

je złe samopoczucie, bojąc się odrzucenia ze strony rówieśników. 

 Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna zwrócić naszą uwagę. Młody człowiek mo-

że nie sygnalizować, że potrzebuje pomocy. Bardzo często sam nie jest w stanie zrozumieć ani opisać swoich 

emocji, a co dopiero o nich opowiedzieć. 

Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? 

Na terenie gminy Chrząstowice: 

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 
Urząd Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 7 (parter), przyjmuje osoby nie tylko w sprawach uzależnień, 

ale także wszystkich innych potrzebujących pomocy: 

psycholog, specjalista terapii uzależnień: wtorki od 16.00 do 20.00, tel. 691 85 55 83 

pedagog, specjalista terapii uzależnień: czwartki od 16.00 do 19.00, tel. 604 58 05 14 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 
Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219220; pok. 17, 18 i 19 (I piętro), czynny w godzinach: poniedziałki, 

wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. 

Pracownik Ośrodka po rozmowie skieruje osobę potrzebującą pomocy do właściwego specjalisty. 

istnieje w Chrząstowicach od kwietnia 2018 r., tel. 606 719 531 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

istnieje w Chrząstowicach od kwietnia 2018 r., tel. 606 719 531 

pomoc psychologiczna i prawna  dla ofiar przestępstw 

Stowarzyszenie „Quisisana” oferuje osobom będącym ofiarami przestępstw pomoc psychologiczną i prawną;           

kontakt przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach (pracownik Ośrodka kwalifikuje osobę do pomocy). 

bezpłatna pomoc prawna 

Dębska Kuźnia ul. Wiejska 53 (szkoła), wtorek w godz. od 14.00 do 19.00, tel. 697 686 155 (punkt prowadzi Stowa-

rzyszenie Oppen). Bezpłatna pomoc prawna przysługuje: osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, 

osobom poniżej 26 r.ż., osobom powyżej 65 r.ż., kobietom w ciąży, osobom poszkodowanym klęską żywiołową, 

katastrofą naturalną lub awarią techniczną, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom. 

Poza terenem Gminy Chrząstowice: 

 Specjalistyczny ZOZ „Eliksir” Ozimek ul. Częstochowska 31, czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00 do 20.00, tel. 77 465 0 51 

 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Opole ul. Głogowska 25b, tel. 77 

4552535, 77 4576364, czynny od poniedziałku do piątku: recepcja od godz. 7.00 do godz. 18.45, terapia od 

godz. 7.00 do godz. 20.00. W WOTUiW Opole od lipca b.r. została uruchomiona Poradnia Leczenia           

Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. 
 Nieodpłatna pomoc psychologów dostępna jest w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodkach Inter-

wencji Kryzysowej funkcjonujących w każdym województwie i niemal w każdym większym mieście. Pomocy           

szukać można również w stowarzyszeniach, fundacjach, instytutach udzielających poradnictwa i wsparcia psycholo-

gicznego w trybie stacjonarnym, lub w ramach telefonów zaufania: 

116 111 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, linia bezpłatna, jest czynny codziennie od 12:00 do 22:00, 

a z jego konsultantami można się również skontaktować wysyłając anonimową wiadomość online 

przez www.116111.pl/napisz. Więcej informacji: www.116111.pl 

116123 

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, linia bezpłatna, czynny codziennie w godz. od 

14.00 do 22.00. 

801-889-880 

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych Behawioralnie; uzależnienia behawioralne to np. patologiczny hazard, 

uzależnienie od komputera/internetu, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od seksu/pornografii, uzależnienie 

od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od telefonu komórkowego, zaburzenia odżywiania i inne (koszt połączenia 

z telefonu stacjonarnego to jeden impuls według taryfy operatora, połączenia z telefonów komórkowych - według 

taryfy operatora). 

800 70 2222 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego fundacji ITAKA, bezpłatna linia, która działa 24            

godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu; e-mail: porady@liniawsparcia.pl, strona: www.liniawsparcia.pl i czat. 

www.porozumienie.niebieskalinia.pl 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, poradnia telefoniczna Niebieskiej  

Linii: 22 668 70 00, czynna codziennie od 12.00 do 18.00. 

Poradnie zdrowia psychicznego. 

Do poradni zdrowia psychicznego można zgłosić się w celu odbycia konsultacji z psychologiem lub psychiatrą.  

Często są one przy szpitalach. W pilnych przypadkach zapewniają przyjęcie przez lekarza w chwili zgłoszenia.           

Wystarczy ubezpieczenie w NFZ. 

Ośrodki interwencji kryzysowej. 

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym    

kryzysie psychicznym, a w szczególności: członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie, 

osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi, osoby przeciążone psy-

chicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego 

stresu, osoby chcące popełnić samobójstwo, ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, kata-

strof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych, itd., ofiary i świadkowie napadów, gwałtów             

i innych przestępstw, ofiary, uczestnicy i świadkowie innych nieszczęśliwych wypadków (np.: wpadnięcie pod      

samochód, utonięcie, itd.), bliscy osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń. Ośrodek działa całodobowo we 

wszystkie dni tygodnia. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. W trakcie konsul-

tacji koncentrujemy się na zrozumieniu zgłaszanych problemów i wybieramy odpowiednie formy pomocy. 

...wyrwij i zachowaj tę informację / wyrwij i zachowaj tę informację / wyrwij i zachowaj tę informację... 
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Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna. Listę ośrodków interwencji kryzyso-

wej znajdziecie tutaj: www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej 
Ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim / Centra odwykowe. 

W swojej ofercie posiadają one terapię indywidualną oraz grupową dla osób: Uzależnionych, Współuzależnionych 

(czyli osób, które doświadczają konsekwencji uzależnienia bliskiej im osoby), Matek i Ojców osób Uzależnionych, 

z syndromem DDA (dorosłego dziecka alkoholika), 

Izby przyjęć przy szpitalnym oddziale psychiatrycznym. 

Jeżeli czujesz się bardzo źle psychicznie, jesteś w trudnej sytuacji, masz myśli samobójcze lub ktoś Cię skrzywdził, 

możesz zgłosić się bezpośrednio na izbę przyjęć oddziału psychiatrycznego. Nie oznacza to, że od razu trafisz 

do szpitala, ale dzięki temu uzyskasz szybką poradę od lekarza psychiatry. To jedyne szpitale i oddziały, 

na które nie potrzebujesz skierowania od lekarza rodzinnego. W Polsce sama nazwa „szpital psychiatryczny”, 

„oddział psychiatryczny” kojarzy się z filmami grozy. Nic bardziej mylnego. To miejsca dla ludzi odważnych, któ-

rzy poszukują pomocy i o tę pomoc poprosili odpowiednich specjalistów. W takich miejscach masz szansę uzyskać 

pomoc pozwalającą odzyskać siły i  wrócić do zdrowia. 

Szpitale Ogólne w województwie opolskim, przy których funkcjonują oddziały psychiatryczne: 

- Brzeskie Centrum Medyczne ul. Nysańska 4, 49-301 Brzeg 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M. Curie-Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Lompy 2, 48-340 Głuchołazy 

- Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana 

   ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice tel.: (0-77) 486-81-40/44 centrala, fax: (0-77) 486-84-46 sekretariat 

- Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek, 47-370 Zielina tel.: (0-77) 466-84-00, 466-84-18 i 63, 

   fax: (0-77) 466-84-00 e-mail: ctn@moszna-zamek.pl 

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

   tel.: (0-77) 541-41-00 centrala, fax: (0-77) 541-42-37 e-mail: wszn@opole.mtl.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

STRES 
 Wszyscy niemal codziennie przeżywamy różne trudne emocje – to życiowa norma. 

 Sytuacje stresujące to przede wszystkim zmiany w życiu osobistym i zawodowym, które mogą być          

pozytywne lub negatywne: śmierć bliskiej osoby, ślub, rozwód, zakończenie związku, trudności wychowawcze, 

nowa praca, utrata pracy, ważny egzamin, sprzedaż rodzinnego domu, przeprowadzka. Wszystkie wymagają           

dostosowania się do nowych warunków, co łączy się z zaangażowaniem naszych zasobów (czasu, energii itp.). 

Umiarkowany stres zwiększa możliwości radzenia sobie w życiu, ponieważ umożliwia rozwój psychiczny: po             

zaskoczeniu nową sytuacją następuje moment przeciwdziałania, podejmujemy wysiłek poradzenia sobie z nieznaną 

i często trudną sprawą, a wtedy nasz organizm wraca do normy. 

 Jeśli jednak stres jest zbyt silny lub staje się przewlekły, może dojść do wyczerpania naszych zasobów            

i spadku naszej odporności – a to może zaowocować pojawieniem się kryzysu. 

 Pamiętajmy – w każdej sytuacji: zarówno stresu umiarkowanego, jak i tego poważnego 

lub przewlekłego – możemy potrzebować pomocy, nie tylko ze strony rodziny i przyjaciół, 

ale także profesjonalistów. 
 

NIE CZEKAJ! DAJ SOBIE POMÓC! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Zasady higieny psychicznej dla wszystkich, niezależnie od wieku: 
odpoczynek – w tym odpowiednia ilość snu 

unikanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze) 

dobre relacje z innymi (posiadanie przyjaciół = dłuższe i zdrowsze życie) 

dbałość o zdrowie fizyczne (zdrowa dieta +aktywność fizyczna) 
 

...wyrwij i zachowaj tę informację / wyrwij i zachowaj tę informację / wyrwij i zachowaj tę informację... 
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Tomasz Gawlas 

 30 listopada 2018 r. w hali sportowej w Chrząstowi-

cach odbyły się Gminne Zawody Chłopców i Dziewcząt 

(rocznik 2008 i młodsi) w Grach i Zabawach. Do rywalizacji 

przystąpiły wszystkie placówki oświatowe naszej gminy, co 

przełożyło się na imponującą liczbę - 80 startujących 

uczniów. Poszczególne konkurencje wymagały od uczestni-

ków wszechstronnej sprawności fizycznej, koordynacji       

ruchowej i umiejętności operowania w grupie. Zawodnicy           

i zawodniczki rywalizowali w ośmioosobowych zespołach 

pokonując coraz to wymyślniejsze tory przeszkód. Po ponad 

dwugodzinnej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy reprezentować będą gminę Chrząstowice na szczeblu 

powiatowym. W kategorii dziewcząt będą to uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębskiej Kuźni, a w  

kategorii chłopców – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. 

Rafał Talaga 

 Sukces w Pucharze Polski w Karate Olimpij-

skim. Michał Talaga, uczeń klasy VII PSP w Chrząsto-

wicach, zdobył dwa złote medale, wygrywając konku-

rencje kata oraz kumite w kategorii młodzików (12-13 

lat). Zawody odbyły się 27 października 2018 r. w Le-

gnicy. Miesiąc wcześniej, 29 września 2018 r. Michał 

wziął udział w Ogólnopolskim Turnieju Karate               

w Prochowicach, na którym wywalczył dwa złote me-

dale w wyżej wymienionych konkurencjach, natomiast 

6 października 2018 r. na Turnieju w słowackim            

Popradzie zdobył złoty medal w kata.  

 10 listopada 2018 r., w przeddzień setnej roczni-

cy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Prudniku 

odbył się Międzynarodowy Turniej Karate Puchar Gór 

Opawskich. W mocno obsadzonych konkurencjach 

wzięło udział ponad 200 zawodników z Polski, Czech, 

Słowacji i Ukrainy. Michał Talaga, rywalizując zarów-

no ze swoimi rówieśnikami jak i starszymi kolegami, 

wywalczył wszystkie trzy kolory medali. Najcenniejsze 

złoto zdobył w swojej koronnej konkurencji kata.  

 Dwa złote medale Michał Talaga zdobył na 

Arashi Cup w Legnicy.   

 Sukcesy Michała są owocem systematycznej 

pracy na treningach, udziału w licznych zgrupowaniach 

kadry wojewódzkiej oraz stosowaniu nowoczesnych 

metod i technik trenowania. Liczymy, iż w tym sezonie 

Michał jeszcze nie raz stanie na najwyższym podium. 

DOBRA PASSA MICHAŁA TALAGI TRWA 

Anna Ledniowska 

Najważniejszym posiłkiem 

dnia jest śniadanie. Dzięki 

niemu dzieci mają energię 

do nauki, lepiej koncentrują 

się podczas lekcji i mają 

siłę do zabawy. 8 listopada 

2018 r. uczniowie klas 

młodszych ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni kolejny raz 

uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje 

moc" w tym roku połączonym z Europejskim Dniem 

Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Wspólnie przygoto-

wywaliśmy kanapki pełne witamin oraz owocowe 

szaszłyki.  

Zanim przystąpiliśmy do pracy rozmawiali-

śmy o wartościach odżywczych przyniesionych              

produktów oraz nawykach higienicznych związanych 

z przygotowywaniem posiłków. Poznaliśmy też rady 

ekspertów żywieniowych. Następnie przystąpiliśmy do 

odkrywania naszych kulinarnych talentów.  

Kiedy wszystko było już gotowe na stolikach 

pojawiły się talerze pełne pachnących, kolorowych 

kanapek, owocowe szaszłyki oraz kubeczki z natural-

nym sokiem jabłkowym Dzieci nie trzeba było nama-

wiać do jedzenia, witaminowe smakołyki znikały        

w okamgnieniu. Nawet postanowiły zaprezentować 

swoje kulinarne zdolności w domu swoim rodzicom. 

Takie śniadania będziemy jadać częściej.  

WIEDZĄ, ŻE ŚNIADANIE DAJE MOC 

MAŁY OLIMPIJCZYK W CHRZĄSTOWICACH 



 

 

Anna Ledniowska 
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W listopadzie w Szkole Podstawowej w Dęb-

skiej Kuźni odbyła się niezwykła i długo wyczekiwana 

uroczystość – pasowanie dzieci z klasy pierwszej na 

uczniów naszej szkoły. Pierwszaki musiały wykazać 

się różnorodnymi umiejętnościami z zakresu liczenia, 

czytania, śpiewania oraz odgadywania zagadek. 

Wszystko to przed licznie zgromadzonymi rodzicami. 

Uczniowie udowodnili, że dobrze wiedzą, jak 

powinien zachowywać się uczeń w szkole oraz, że po-

trafią liczyć i znają litery. Pokazali, że są zręczni, 

sprytni i potrafią wiele – śpiewali i tańczyli. 

Po pomyślnie zdanym „egzaminie”, dyrektor szkoły 

pani Krystyna Jakuczek odczytała tekst ślubowania i 

dokonała pasowania na uczniów, wręczyła też pamiąt-

kowe dyplomy i znaczki. 

Po występach nadszedł czas na słodkości, któ-

re zagościły na stołach dzięki rodzicom. Dzień ten  

dostarczył  wszystkim wielu wrażeń i radości.  

W DĘBSKIEJ KUŹNI DBAJĄ O DOBRĄ FORMĘ 

Anna Kurc 

 Agroturystyka Sala Weselna Skrzypczyk z Dąbrowic brała udział w 

Wojewódzkim Konkursie Agro– Eko– Turystycznym „Zielone Lato” w kate-

gorii „Najlepszy obiekt świadczący usługi turystyczne oraz promujące pro-

dukt tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim”, organizowanym przez Opolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Dziś odbyło się wręczenie na-

gród. Obiekt zdobył Złotą Różę Opolskiej Turystyki. Państwu Skrzypczykom 

dziękujemy za promocję gminy Chrząstowice wśród turystów i gości odwie-

dzających agroturystykę. Życzymy dalszego rozwoju tego miejsca! 

PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY 

 

                                                                   Barbara Paczkowska                                                                                                   

Koordynator programu,  

nauczyciel ZSP Nr 3w Dębskiej Kuźni 

 

Od kilku lat uczniowie  szkoły w Dębskiej 

Kuźni biorą udział w Ogólnopolskim Programie Edu-

kacyjnym „Trzymaj Formę”. Program jest wznawiany 

co rok. Głównym celem programu jest: poprawa sposo-

bu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej 

wśród młodzieży. Adresatami programu są uczniowie 

klas gimnazjalnych, szkoły podstawowej, ich rodzice i 

opiekunowie. Uczestnikami programu są również: dy-

rekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny i cała spo-

łeczność szkolna a także pielęgniarki środowiskowe. 

Trzymaj Formę to inicjatywa o dwukierunko-

wym podejściu, promująca wśród młodzieży szkolnej 

zbilansowane odżywianie w połączeniu z regularną 

aktywnością fizyczną. Działania programowe kierowa-

ne są również do rodziców, ponieważ to oni wywierają 

decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci. 

Najlepszym sposobem kształtowania postaw prozdro-

wotnych, w tym prawidłowych nawyków w zakresie 

żywienia i aktywności fizycznej, jest przykład samych 

rodziców. Włączając się w program „Trzymaj Formę” 

uczymy swoje dzieci odpowiedzialności za własne 

zdrowie. Wspólnie rozwijamy zdrowe nawyki żywie-

niowe, zachęcamy domowników do wspólnych zaku-

pów, razem decydując o sposobie żywienia. Razem 

podejmujemy aktywność fizyczną w czasie wolnym. 

Poszukujemy nowych form zajęć ruchowych. Spróbuj-

my pilatesu, crossfitu, jazdy na rowerze, łyżwach czy 

wspinaczki. Dbajmy o zdrowy styl życia i sprawmy, 

aby wspólnie spędzony czas był dla wszystkich dobrą 

zabawą. 

W szkole w Dębskiej Kuźni „Dobrą Formę” 

staramy się trzymać cały rok szkolny. Począwszy od 

zajęć teoretycznych przekazywanych przez nauczycieli 

w czasie lekcji, a kończąc na aktywności ruchowej 

czyli zajęciach praktycznych. 

Organizujemy w naszej szkole: jesienią i wio-

sną wycieczki rowerowe Doliną Małej Panwi (razem           

z rodzicami), systematyczne wyjazdy na basen, na  

lodowisko, 2-3 dniowe wycieczki górskie. Młodzież 

gimnazjalna pokonywała ścianę wspinaczkową. W 

ramach zajęć lekcyjnych prowadzimy: tańce, aerobik, 

pilates, fitness. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie 

i aktywnie uczestniczą w różnych zawodach sporto-

wych. Co roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy 

dużo konkurencji sportowych dla dzieci i rodziców pod 

hasłem „Postaw na rodzinę”. Pamiętajmy, że codzienna 

aktywność fizyczna i odpowiednia dieta są kluczem do 

zachowania zdrowia.   
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W przedszkolu w Dębskiej Kuźni czas płynie 

bardzo szybko. Dzieci bawią się i pracują bardzo inten-

sywnie. Co chwila dzieje się coś ciekawego. W tym 

roku szkolnym zadaniem wiodącym przedszkola jest 

zachęcanie rodziców i dzieci do czytania. W tym celu 

zorganizowaliśmy przedszkolny punkt wymiany ksią-

żek, który zasiliły nie tylko książki przedszkolne, ale 

również książeczki od dzieci. Nauczycielki codziennie 

czytają dzieciom bajkę. Do przeczytania bajki zaprosi-

liśmy panią Annę Kurc – redaktor naczelną 

„Informatora Gminy Chrząstowice”. Pani Kurc przy tej 

okazji opowiedziała dzieciom historię powstania gmin-

nej gazetki i pokazała jej archiwalne wydania. 

Po uroczystym pasowaniu na Wesołego Przed-

szkolaka i miesiącu adaptacji dzieci w przedszkolu 

nadszedł miesiąc październik, który obfitował w różne 

atrakcje. Zaczęliśmy od uroczystego spotkania z panem 

Wójtem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Dzieci w pięknie udekorowanej w bar-

wy ojczyste sali zaśpiewały hymn i recytowały wiersze. 

Potem starszaki razem z panem Wójtem posadziły w 

naszym ogrodzie drzewko – magnolię. W ramach reali-

zacji projektu "Kto ty jesteś? Polak mały" związanego 

ze 100-leciem odzyskania niepodległości zwiedziliśmy 

Urząd Gminy w Chrząstowicach, gdzie dzieci dowie-

działy się o pracy Urzędu oraz miały okazję zasiąść na 

fotelu pana Wójta.  Odwiedziliśmy Izbę Pamięci pana 

Finka w Dębskiej Kuźni. Gospodarz pokazał nam zbio-

ry dawnych narzędzi i maszyn rolniczych oraz licznie 

zgromadzone przedmioty codziennego użytku. Na Pod-

sumowanie projektu patriotycznego ogłoszony został 

rodzinny konkurs plastyczny pt. "Polska to….". Dzieci 

razem z rodzicami wykonały przepiękne prace pokazu-

jące jak piękny jest nasz kraj. 

Niedługo potem urządziliśmy festyn rodzinny 

„Święto pieczonego ziemniaka”. Licznie przybyli           

rodzice bardzo chętnie brali udział ze swoimi dziećmi 

w różnych konkursach i zabawach, a kulminacją festy-

nu było oczywiście zjedzenie upieczonego w ognisku 

ziemniaka. Przy wspaniałej pogodzie bawiliśmy się do 

samego zmroku. 

Jako, że październik był miesiącem bardzo 

słonecznym i ciepłym, chętnie skorzystaliśmy z zapro-

szenia do lodziarni „Gustoria” państwa Fąfrowicz. Pan 

Krzysztof pokazał i opowiedział dzieciom o produkcji 

lodów, po czym odbyła się ich degustacja oraz zwie-

dzanie pięknego Parku Bajek znajdującego się przy 

lodziarni. Wycieczka ta sprawiła dzieciom jak i paniom 

wiele radości. 

W listopadzie obchodziliśmy Dzień Pluszowe-

go Misia na którym każde dziecko bawiło się ze swoim 

misiem pod nadzorem pań, które przebrały się w tym 

roku za niedźwiadki polarne. Bawiliśmy się również na 

andrzejkach tańcząc i wróżąc z lanego wosku. 

6 grudnia 2018 r. pojechaliśmy wspólnie             

z dziećmi z przedszkola z Suchego Boru na spotkanie  

z Mikołajem do Smoczej Jamy w Opolu. Każde             

dziecko otrzymało od Mikołaja prezent, a spotkanie to 

uświetnił występ magika i zabawa w sali zabaw. 

Kolejne wyzwania przed nami, ale tego co już 

za nami, nie udałoby się zorganizować bez wsparcia            

i pomocy wspaniałych rodziców dzieci z naszego 

przedszkola, za co im serdecznie dziękujemy. 

WSPOMINALI CZASY POWOJENNE 

Alicja Malińska, Beata Woschek, Anna Klimek 

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA W DĘBSKIEJ KUŹNI 

Anna Kurc 

              W ramach projektu ożywienia Domów Spotkań DFK Chrząstowice 

zorganizowało spotkanie poświęcone setnej rocznicy zakończenia I Wojny 

Światowej. O codzienności na Górnym Śląsku w czasie wojny opowiedziała  

dr Adrianna Dawid z Uniwersytetu Opolskiego. Swoją wiedzą oraz wspomnie-

niami swoich bliskich podzielili się także obecni na spotkaniu mieszkańcy   

gminy Chrząstowice. Pasjonatki lokalnej historii – Adelajda Pasoń oraz Maria 

Kwiecińska również opowiedziały parę historii, które znały z rodzinno-

sąsiedzkich opowieści. W spotkaniu, które miało miejsce 18 listopada 2018 r., 

uczestniczyło prawie pięćdziesiąt osób.  



 

 
Barbara Chyłka 
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Barbara Chyłka 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach 

ruszył szkolny wolontariat. Opiekunem została p. Elżbieta Misa, 

która zdopingowała swoich podopiecznych do działań. I tak 

uczniowie i ich rodzice aktywnie włączyli się w akcję 

„Szlachetna Paczka”. Zbierano zabawki, artykuły spożywcze, 

książki dla dzieci i ubrania. Za wszelką pomoc, prezenty oraz 

wysoką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. 

 Zapraszamy do włączenia się w inną akcję, którą prowa-

dzi nasza szkoła. Azyl Nadziei to przytulisko dla zwierząt w 

Opolu. Tam również są duże potrzeby tym razem potrzebujący-

mi są zwierzęta.  Zbieramy  karmy suche, koce dla psów i ko-

tów. Osoby chcące pomóc prosimy o kontakt ze szkołą.  

Z MYŚLĄ O SENIORACH 

Agnieszka Rosół 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

WOLONTARIAT W CHRZĄSTOWICKIEJ PODSTAWÓWCE 

 4 grudnia br., jak co roku, odbyło się przedświąteczne spotkanie dla 

naszych seniorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. W 

czasie jego trwania policjanci z Ozimka opowiedzieli o zagrożeniach jakie 

stwarzają oszuści wykorzystując chęć pomocy, przestrzegali i opowiadali o 

tzw. sposobie na wnuczka i policjanta. Po spotkaniu z policjantami odbyło 

się krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów i uczennice klas II 

i III pod kierunkiem wycho-

wawczyń p. Joanny Puschaus 

i p. Bożeny Drożdżowskiej. Na koniec wystąpił zespół muzyczny z 

repertuarem piosenek adwentowych i świątecznych pod kierunkiem p. 

Elżbiety Missy. W spotkaniu brali udział Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Pro-

mocji Elżbieta Kaliszan, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Opolskiego Rafał Bartek, przewodnicząca Rady Rodziców Justyna 

Wieszołek oraz przedstawiciele szkolnej rady rodziców, którzy serwo-

wali przedświąteczne ciasta i pierniki. 

 Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Zespo-

łu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni 

przeprowadzili w ostatnim czasie kilka znaczących 

akcji. 

    Akcja „Czary mary 

okulary”, organizowana  

przez Fundację Pomocy 

Humanitarnej Redemptoris 

Missio, cieszyła się dużym 

zainteresowaniem,. Zebrali-

śmy 80 sztuk okularów, 

które trafiły na misje. Dzię-

ki tej akcji biedni ludzie z 

odległych zakątków  świata 

będą mogli cieszyć odzy-

skanym wzrokiem. Ten gest 

dobroci jest pięknym dowo-

dem, iż ''każdy z nas nie 

żyje dla siebie”. 

    Z kolei Międzynarodowy Dzień  Empatii przy-

niósł wiele radości, wzruszenia i miłości.. Podczas 

świętowania tego dnia towarzyszyła nam zasada "Nie 

czyń drugiemu co Tobie nie miłe". Wolontariusze 

wprowadzili uczniów w świat empatii. Młodsze klasy 

zostały zapoznane z terminem empatia. Dzięki 

"wejściu" w skórę drugiej osoby, byli w stanie lepiej ją 

zrozumieć. To, na co najbardziej zwracaliśmy uwagę,  

to wyrabianie nawyku nie oceniania drugiej osoby, nie 

tylko za to co zrobiła, ale właśnie po głębszym           

poznaniu, za to co nią kierowało do konkretnego        

czynu. Uczniowie wysłuchali bajki o Empatii. Cała 

społeczność szkolna mogła wziąć ze sobą „ dobre sło-

wo” i podzielić się nim. Mogli również napisać kilka 

słów do kolegi, wrzucić list do skrzynki i pokazać, że 

są empatyczni.   

     Adwent, to szczególny czas w którym każdy      

z nas ma potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem! 

Świąteczne paczki dla dzieci będących w Domu 

Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz Świąteczne paczki 

dla dzieci więźniów pozwoliły przywołać uśmiech na 

twarzach dzieci, których los przygotował ciężką drogę 

życia.  

Dołączyliśmy się również do ogólnopolskiej akcji    

Caritas Polska Tak! Pomagam, zbiórka suchego pro-

wiantu. Dzięki ofiarności miejscowej społeczności 

udało nam się zebraną żywność przekazać w formie 

paczek świątecznych rodzinom znajdującym się           

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

   Wzięliśmy również udział w projekcie eduka-

cyjnym UNICEF - Wszystkie Kolory Świata. Jeste-

śmy w trakcie realizowania założeń programu. 
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Sabina Fąfara 

W PRZEDSZKOLU DBAMY O ZDROWY STYL ŻYCIA 

Helena Staniszewska 

NOC Z HISTORIĄ  

NOWINY BIBLIOTECZNE 
 Mroźne poranki i wie-

czory zachęcają do sięgnięcia 

po kubek gorącej herbaty i cie-

kawą książkę. Dzięki dodatko-

wemu wsparciu naszej gminy 

zakupiliśmy kolejne nowości 

książkowe. Są to najgorętsze 

nowinki wydawnicze dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Zajrzyj-

cie na naszego facebooka,         

a zobaczycie kilka okładek za-

kupionych książek, w naszym katalogu on-line zoba-

czycie wszystkie tytuły. 

 Oprócz zakupu książek, prowadziłyśmy ciekawe 

spotkania dla młodszych czytelników. Wraz z przed-

szkolakami z Chrząstowic obchodziłyśmy urodziny 

pluszowego misia. Z kolei uczniowie klasy VI PSP           

w Chrząstowicach poznali Ślązaka, który kochał           

Polskę, Wojciecha Korfantego. Spotkanie odbyło się             

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległo-

ści. Uczniowie młodszych klas chrząstowickiej podsta-

wówki zapoznały się z sylwetką Ireny Sendlerowej, 

gdyż rok 2018 jest poświęcony jej pamięci. W listopa-

dzie wspieraliśmy akcją charytatywną Stowarzyszenia 

„Masujemy Opole”. Wszystkim darczyńcom serdecz-

nie dziękujemy. Zdjęcia z wszystkich wydarzeń oraz 

bieżące informacje znajdziecie na profilu biblioteki na 

facebooku. 

 Informujemy, że w grudniu biblioteka zmieni 

godziny otwarcia. W Chrząstowicach zapraszamy od 

17.12 do 21.12 czyli od poniedziałku do piątku,                    

w godzinach od 9.00 do 17.00. Biblioteka będzie              

nieczynna w okresie świątecznym, od 24.12 do 28.12. 

 W Dańcu filia biblioteczna będzie nieczynna 

24.12 (poniedziałek) i 31.12 (poniedziałek).                       

Przepraszamy za utrudnienia. 

 Wszystkim mieszkańcom gminy życzymy            

spokojnych, zdrowych i pogodnych świąt spędzonych 

w gronie najbliższych, a w Nowym 2019 Roku                

spełnienia marzeń.  

 Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach od 

wielu lat preferuje zdrowy styl życia, przejawiający się 

w wielu aspektach. Zaczęliśmy od zmian nawyków 

żywieniowych, poprzez świadome i aktywne działania 

całej społeczności przedszkolnej. Jednocześnie obser-

wacja wykazała, że jednym z kluczowych obszarów 

koniecznych do uwzględnienia w pracy z dziećmi jest 

potrzeba profilaktyki prozdrowotnej połączonej z ele-

mentami rekreacji, które korespondują z działaniami 

podejmowanymi wcześniej. W związku z tym opraco-

waliśmy projekt, pozyskaliśmy środki, dzięki którym  

założyliśmy ziołowy ogród dydaktyczno-relaksacyjny. 

Korzystając z wiedzy i doświadczeń biologów i ziela-

rzy postanowiliśmy wzbogacać nasze umiejętności w 

zakresie rozpoznawania i określania podstawowych 

ziół wykorzystywanych jako przyprawy, napary, wy-

wary oraz roślin, których unoszące się aromaty wpły-

wają na organizm uspokajająco i kojąco wzbogacając 

przy tym również doznania estetyczne.  

Zwiększanie świadomości na temat bogactwa 

ziół oraz wykorzystywania ich dla wspomagania dobre-

go zdrowia, a także sposobów ich upraw, zbioru, susze-

nia, przechowywania odbywało się poprzez warsztaty 

m. in. 22 października. W tym dniu po raz kolejny wy-

korzystaliśmy walory ogrodu ziołowego na wiele spo-

sobów. Jako miejsce dydaktyki, bo uczestnicy rozwią-

zywali rebusy, pozyskiwania ziół do sporządzenia           

pesto na bazie bazylii, zupy dyniowej, ciasta mar-

chwiowo-miętowego oraz różnego rodzaju herbat,        

a także jako miejsce odpoczynku i relaksacji- uczyli-

śmy się prawidłowo oddychać, co nie jest, jak się            

okazuje, takie oczywiste.  

Po relaksacji przyszła kolej na pobudzanie 

zmysłów za pomocą tzw. ścieżki sensorycznej, utwo-

rzonej w naszym lesie. Integralną częścią warsztatów 

było wykorzystanie właściwości leczniczych drzew, 

które według autorskiego projektu pn. „Izba medycyny 

naturalnej” wpisują się w jej zakres.  

Dziecko w wieku przedszkolnym jest podatne 

na sugestie, wzorce prezentowane zwłaszcza przez  

rodziców, dlatego myślę że zabawy oraz wspólne dzia-

łania promujące zdrowy styl życia jest świetną okazją 

nie tylko do kontaktu z przyrodą, naturą, niekonwen-

cjonalnego spędzania czasu, ale także sposobem na 

budowanie układu odpornościowego, decydującego             

o naszej kondycji przez całe życie.  

Sposobem w jaki Publiczne Przedszkole            

w Chrząstowicach zabiega o pielęgnowanie zdrowia 

swoich wychowanków, zainteresowała się telewizja 

opolska, nagrywając i emitując 28 listopada br. felieton 

Honoraty Szmulc w programie „Zakładka”. 

Agnieszka Król 

 Wieczór 31 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z punk-

tem przedszkolnym w Dańcu zapowiadał się magicznie. Tym razem tematem 

przewodnim naszego nocnego spotkania byli "Sławni Polacy". Ciężko było 

uczniom zabrać się do realizacji noclegu w podanym temacie, jednak efekt 

przerósł wszelkie oczekiwania. Powstały trzy komnaty tematyczne: Jaskinia 

Łokietka, Zamek w Malborku i Jaskinia Smoka Wawelskiego. Czwarta izba 

pamięci była okupowana przez Ignacego Jana Paderewskiego. W każdej pozo-

stali uczestnicy zabawy musieli pokonać przeszkody w postaci pytań związanych z historią Polski. Po obfitym posił-

ku rozpoczęła się dyskoteka andrzejkowa, która trwała do białego rana. Nie zabrakło także wróżb andrzejkowych. 

Pomimo braku telefonów (zebranych do historycznego kuferka) wszyscy bawili się wyśmienicie. 
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FITNESS DLA OSÓB 50+ 

AKTYWNY KLUB 50+  

Z SUCHEGO BORU 

Anna Kurc 

 W naszym KLUBIE 50+ starzeliśmy się  na 

różne sposoby, bo najlepiej jest starzeć się łącząc różne 

aktywności, aby zyskując coś dla siebie, nie pomijać 

możliwości bycia pomocnym dla innych i mieć swój 

wkład w życie wspólnoty, jaką niewątpliwie jest spo-

łeczność naszej wsi. 

 Aby każdy czuł się potrzebny, rozwijał swoje 

zainteresowania i odnajdywał nowe role w życiu spo-

łecznym dbaliśmy o: zdrowie i sprawność fizyczną, 

aktywność edukacyjną i nasz udział w lokalnych            

działaniach społecznych. 

 Codziennie o godz. 9:00 wyruszaliśmy na           

godzinne spacery nordic walking. Licznie uczestniczy-

liśmy we wrześniowym, międzynarodowym marszu 

nordic walking z twórcą tej dyscypliny, Markiem Kan-

tanevą. W ramach ogólnopolskiej  V MIĘDZYPOKO-

LENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ PTTK na 

rowerach zwiedzaliśmy okoliczne miejscowości. W 

Dańcu, w izbie pamięci stworzonej staraniem jednego 

pasjonata, naszego sąsiada, śp. Konrada Mientusa, mo-

gliśmy doświadczyć sprawczości każdego tzw. szarego 

człowieka i podziwiać dzieło  życia jednego z nas.  

 Przygoda z wiedzą jest atrakcyjnym sposobem 

uczestnictwa w kulturze oraz okazją do spotkania ludzi 

o podobnych zainteresowaniach, więc w każdy czwarty 

czwartek miesiąca o godzinie czwartej po południu 

działała AKADEMIA 50+, goszcząca z wykładami 

lekarzy, naukowców, muzealników czy Stowarzyszenie 

OPOLSKIE LAMY z wartościowym filmem. Uzyskali-

śmy też certyfikaty ukończenia dwóch kursów kompu-

terowych i półrocznego kursu języka angielskiego. 

Dwa razy w tygodniu funkcjonowała i działa nadal      

w KLUBIE policealna szkoła TEB z zajęciami              

florystycznymi. 

 Matka Teresa z Kalkuty przestrzegała, mówiąc: 

„Największą chorobą dzisiejszych czasów nie jest rak 

czy trąd, ale obojętność i brak zainteresowania”. Ta 

choroba nas nie dotykała. Przyjaźnimy się, zwierzamy, 

obchodzimy swoje urodziny i inne okazje do bycia 

razem i wspólnego przeżywania. Dzień Kobiet,           

D-DAY (Dzień Dyniowy z dziesięcioma potrawami             

z dyni) czy  Andrzejki to okazja do zabawy, ale i bez-

cennych babskich pogaduszek. Dają nam, kobietom, 

poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, pomagają myśleć 

pozytywnie, działają jak balsam na typowo kobiece 

rozterki dają upust emocjom, ulgę sumieniu, ubarwiają 

szarzyznę zwyczajnych dni. 

 A że wspólnie można zrobić znacznie więcej niż 

w pojedynkę więc zrewitalizowaliśmy i  prowadzimy 

we wsi punkt biblioteczny, organizujemy w ramach 

akcji CARITAS-u zbiórkę żywności dla potrzebują-

cych, stawiamy plenerowe dekoracje na dożynki                   

i wspieramy swoją pracą ważkie wydarzenia w życiu 

naszej wsi. 

 Do ludzi w podeszłym wieku skierował list św. 

Jan Paweł II, przypominając: „W pewnym sensie jest to 

czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle 

przynoszą ze sobą lata doświadczeń, jako że czas jest 

znakomitym nauczycielem”. 

 Mając więcej czasu wolnego i mniej                   

obowiązków rodzinnych staraliśmy się w KLUBIE 50+ 

przeżywać rok 2018 mądrze – atrakcyjnie i pożytecz-

nie. Zapraszamy jeszcze nieobecnych w KLUBIE, aby 

Nowy, 2019 Rok przeżyć w serdecznym, pełnym pasji 

otoczeniu. 

 Urząd Gminy Chrząstowice zaprasza na zajęcia 

rekreacyjno-sportowe z użyciem pierścieni wibracyj-

nych smovey. Zajęcia pod okiem wykwalifikowanych 

trenerów i instruktorów odbywają się w następujących 

miejscach i terminach: 

 Klub Samorządowy w Chrząstowicach,               

poniedziałek, godz. 17.30-18.30 

 Świetlica Wiejska w Suchym Borze, wtorek, 

godz. 18.00-19.30 

 Świetlica Wiejska w Lędzinach, czwartek, 

godz. 18.00-19.30 

 Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Można                

dołączyć w każdej chwili!  
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WYJĄTKOWE ROCZNICE W LĘDZINACH 

ROZMAWIALI O TRADYCJACH I OBRZĘDACH GÓRNEGO ŚLĄSKA 

Agnieszka Misiurska, Anna Kurc 

 Tej jesieni Lędziny obchodziły wyjątkową  

rocznicę – 150-lecie przeniesienia kościoła pw. Naj-

świętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych.  

 Ta wybudowana w 1854 r. początkowo w Zbic-

ku przez jego ówczesnego właściciela kaplica miała 

zaspokoić potrzeby religijne okolicznej ludności, dla 

której dotarcie do parafialnego kościoła – dzisiejszej 

katedry opolskiej, było dużym wysiłkiem. Po zmianie 

właściciela majątku Zbicko zapadła decyzja, aby           

kościół przenieść do Lędzin, w które to przedsięwzię-

cie mocno zaangażowali się materialnie i fizycznie ich 

mieszkańcy.  

 Przeniesiona na dzisiejsze miejsce kaplica             

maryjna została poświęcona przez archiprezbitera          

Porscha 17 listopada 1868 r. Dokładnie 150 lat od tego 

wydarzenia, 17 listopa-

da 2018 r., w lędzińskim 

kościele odbyła się            

uroczysta msza święta, 

której przewodniczył 

opolski biskup pomoc-

niczy – bp Paweł Stob-

rawa.   

 Chcąc upamięt-

nić 150-lecie przeniesie-

nia kościoła ze Zbicka 

do Lędzin, lędzińska 

społeczność postanowiła 

wydać drukiem dwie 

spisane przed dziesiątkami lat kroniki – „Kronikę Lę-

dzin” i „Kronikę Kaplicy Maryjnej w Lędzinach”, 

pierwszą napisaną przez Vinzenta Gomolkę w 1936 r.  

i drugą spisywaną przez Petera Gonschiora do lat 50. 

ubiegłego wieku. Oba teksty zostały napisane w języku 

niemieckim, toteż na potrzeby publikacji ich przekładu 

na polski dokonał Krzysztof Warzecha. W niedzielę, 

25 listopada 2018 r. w lędzińskiej świetlicy wiejskiej 

odbyła się promocja kroniki. Publikacja została            

wydana dzięki środkom z funduszu sołeckiego oraz         

z budżetu gminy Chrząstowice.  

 W lipcu tego 

roku w kościele pw. 

Matki Bożej Wspomo-

żenia Wiernych w 

Lędzinach obchodzo-

no czterdziestą roczni-

cę święceń kapłań-

skich księdza Teodora 

Piechoty. Pochodzący       

z Lędzin werbista jest 

misjonarzem w Togo. 

Z okazji rocznicy 

święceń kapłańskich w 

lędzińskim kościele 

odbyła się msza święta, a po niej spotkanie w świetlicy 

wiejskiej.  

Anna Kurc 

 Projekt badawczy pn. „Mapa obrzędowa Górne-

go Śląska” podsumowano 17 października 2018 r.           

w Dańcu. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Chrząstowi-

ce. Efekty projektu, którego zwieńczeniem było wyda-

nie publikacji przedstawił Aleksander Lysko z Regio-

nalnego Instytutu Kultury w Katowicach. W książce pt. 

„Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym 

Śląsku”, która trafiła do wszystkich placówek oświato-

wych na terenie gminy oraz do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Chrząstowicach, zaprezentowano zwy-

czaje charakterystyczne dla naszego regionu. Polsko-

angielskie wydanie zawiera informacje dotyczące zwy-

czajów i tradycji takich jak m.in.: wodzenie niedźwie-

dzia, topienie marzanny, procesje, nabożeństwa.           

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie siódmych klas 

szkół podstawowych z terenu gminy Chrząstowice. 

Młodzież z Dańca umiliła wydarzenie swoimi występa-

mi. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii pn. 

„Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym 

Śląsku”. 
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Adelajda Pasoń 

SPOTKANIE ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH 

 24 października 2018 r., po raz trzeci, w  Dęb-

skiej Kuźni odbyło się spotkanie - śpiewaków ludo-

wych i sympatyków dawnej pieśni. W samorządowej 

sali spotkań zgromadziło się 18 osób. Spotkaniu prze-

wodziła etnomuzykolożka Iwona Wylęgała, która za-

prosiła panie z Biestrzynnika -założycielkę zespołu 

„Dzióbki” Erykę Świerc oraz obecnie prowadzącą ze-

spół - Krystynę Klimas. „Dzióbki” są znanym ludo-

wym zespołem z dużym dorobkiem, szerokim repertua-

rem, nagrywają płyty, występują w  kraju i za granicą. 

Kolejną zaproszoną osobą była Katarzyna Dudziak         

z Gliwic, młoda, piękna dziewczyna, która śpiewa         

z Kapelą Krzipopa. Na Festiwalu Muzyków Prawdzi-

wych w Szczecinie odniosła wielki sukces śpiewając  

pieśni ludowe solo. Nadal uczy się śpiewu i jest          

uczennicą pani Iwony Wylęgały.  

 Na spotkaniu obecni byli również panowie: 

Wiktor Spisla z Chróścic, Leszek Karwacki z Opola, 

Józef Raudzis i Joachim Gabrysz z Wróblina. Gospoda-

rzy  reprezentowały śpiewjące panie: Anna Smolczyk, 

Maria Mika oraz Maria Kwiecińska, Anna Szwuger, 

Gertruda Wiora, Irena Łysy-Cichoń i niżej podpisana. 

Motywem przewodnim śpiewanych pieśni, tym razem 

był wianek. Okazało się, że jest bardzo dużo pieśni 

ludowych związanych z wiankiem. To spowodowało 

spontaniczne rozśpiewanie się zgromadzonych tak, że 

czas od 15.00 do 19.00 minął błyskawicznie a repertua-

ru nadal nie wyczerpano. Obiecaliśmy sobie kolejne 

spotkanie, tym razem - kolędowe  które, mam nadzieję 

będzie równie udane.  

 Pragnę wspomnieć o  naszym wcześniejszym 

spotkaniu, które miało miejsce 3 lipca b.r. w gościn-

nych progach pani Anny Szwuger. To był upalny dzień, 

ale atmosfera była tak miła, że energii i ochoty do śpie-

wania nie zabrakło. Wtedy były obecne jeszcze nasze 

„Gryfne dziołski’ oraz pani Edeltrauda Krupop             

z Kamienia Śląskiego 

 Wówczas tematem przewodnim śpiewanych 

pieśni była miłość i zaślubiny. To temat – rzeka, jak 

dawniej, tak i dzisiaj. W niemal 

każdej pieśni ludowej przeplata 

się wątek o miłości i tęsknocie. 

Są więc pieśni o miłości wza-

jemnej młodych, oczekiwaniach, 

ale także o miłości matczynej, 

rodzicielskiej, o szacunku, tęsk-

nocie za rodzicami, rodzeń-

stwem, rodzinnym domem.  

 Śledząc teksty ludowych 

pieśni można dowiedzieć się             

o losach naszych przodków. 

Pieśni wywodzą się jeszcze              

z czasów pańszczyźnianych i 

późniejszych, kiedy wolno już 

było chłopom opuszczać wieś w 

poszukiwaniu pracy. Najczęściej 

pracę znajdowali w majątkach 

gospodarskich na Dolnym Ślą-

sku, Pomorzu bądź w głębi Nie-

miec. Wyruszali na wiosnę                 

a wracali na Gody (Boże Narodzenie). Nie wszyscy 

byli dobrze traktowani i sprawiedliwie opłacani. Nie 

mieli się komu poskarżyć, wyżalić się, więc  te swoje 

uczucia i żale wyśpiewywali. Czasem w swoich wę-

drówkach spotykali miłość i też ją próbowali  wyśpie-

wać. Na tzw. zaksach  spotykali się najczęściej młodzi 

ludzie z różnych stron Śląska, Wielkopolski i z Króle-

stwa Polskiego. Dogadywali się, wymieniali pieśniami. 

Po powrocie do domów śpiewali te zasłyszane pieśni, 

ale już w swojej gwarze i o swoim najbliższym otocze-

niu. Były to teksty proste, czasem bez rymu, ale śpie-

wane z serca. Niektóre mają treści, które dziś się wyda-

ją prostackie, a niekiedy wręcz gorszące. Weźmy jed-

nak pod uwagę, że składali je ludzie prości, dwa wieki 

temu, w zupełnie innej rzeczywistości: były przekazy-

wane ustnie, bo autorzy albo pisać nie umieli lub nie 

mieli na czym. Większość pieśni została spisana przez 

badaczy kultury ludowej pod koniec XIX i w XX wie-

ku. Nasz region ze względu na mieszankę narodowo-

ściową jest bardzo bogaty w pieśni ludowe, tylko, że 

ich zazwyczaj nie znamy. Oprócz „Karolinki” i „Szła 

dzieweczka” niewiele albo i nic więcej nie potrafimy 

zaśpiewać. Nie sądzę, aby w najbliższym czasie coś się 

pod tym względem zmieniło, ale może doczekamy się, 

że znajdą się w naszej gminie młode osoby, dla których 

śpiewanie  naszych ludowych pieśni nie będzie 

„obciachem”. Może zechcą się pobawić tymi pieśniami 

poprzez inną aranżację, interpretację, tak jak robią to 

panie z zespołu „Niezłe ziółka”, czy pani Katarzyna 

Dudziak z Kapelą Krzikopa. Prowadząc zespół 

„Gryfne Dziołski” miałam nadzieję, że dziewczyny 

dojrzeją do większej swobody i pewności na scenie, a 

wtedy śpiew byłby dla nich zabawą a nie przyjętym na 

siebie obowiązkiem. Czasami na próbach taki stan uda-

ło się osiągnąć, ale na scenie rzadko. Szkoda.  

 Osoby w naszej gminie zainteresowane pieśnia-

mi ludowymi,  które chciałyby posłuchać naszych śpie-

waków, proszę o kontakt ze mną. Obiecuję że, powia-

domię ich o terminie najbliższego spotkania.  
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Społeczność PSP w Chrząstowicach 

 

ROK 2018 W KLUBIE 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE 

WPOMNIENIE O STANISŁAWIE MYK 

 26 listopada 2018 r zmarła 

p. Stanisława Myk – wieloletni 

pracownik Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. S. Staszica   w 

Chrząstowicach. 

Urodziła się 8 maja 1946 r w Ląd-

ku Zdroju, gdzie ukończyła szkołę 

podstawową i średnią. Następnie 

Studium Nauczycielskie w Raci-

borzu. W wieku 19 lat rozpoczęła pracę pedagogiczną 

w szkole w Chrząstowicach. Pracując ukończyła Wyż-

szą Szkołę Pedagogiczną w Opolu uzyskując tytuł ma-

gistra nauczania początkowego. Całe zawodowe życie 

spędziła w szkole w Chrząstowicach jako bardzo zaan-

gażowany nauczyciel i wychowawca, podejmując wiele 

przedsięwzięć na rzecz uczniów i rodziców. Dzięki 

temu zyskała sympatię, dzieci, rodziców i współpra-

cowników. Nawet będąc na emeryturze pracowała na 

rzecz szkoły do 2011 roku. Pracę tę przerwała nagła 

choroba. „Możemy ocalić pamięć o tych którzy odeszli. 

Możemy zachować ich w swoich sercach i myślach...” 

Ze sportowymi pozdrowieniami prezes Wojciech Król 

 

 Pierwszy zespół seniorów występujący w klasie 

okręgowej grupa 1 po rundzie jesiennej zajmują 12 miejsce 

z dorobkiem 19 pkt, 5 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek, 

bilans bramek 37;37. W rundzie jesiennej w 15 kolejkach 

ligi zagrało 26 zawodników. Duża rotacja w składzie miała 

wpływ na osiągnięty wynik sportowy. Wielkie podziękowa-

nia dla zawodników za pozostawienie serca i zdrowia na 

boisku. Trener Adam Malik w listopadzie ukończył kurs 

trenerski UEFA A, co pozwoli mu prowadzić zespoły grają-

ce łącznie z 3 ligą. Zespół zakończył rozgrywki 17.11.2018 

i do 8.01.2019 r. obowiązuje przerwa w treningach. W 

styczniu i lutym będziemy przygotowywać się do ligi w hali 

sportowej w Chrząstowicach, na Orliku w Dębskiej Kuźni 

oraz innych obiektach. W lutym 2019 r. planowany jest 

obóz przygotowawczy do rundy wiosennej. Rozgrywki 

wznowimy 09.03.2019 r. meczem wyjazdowym w Grono-

wicach. Pierwszy mecz w roli gospodarzy rozegramy 

16.03.2019 r. o godzinnie 15.00 w Chrząstowicach z LZS 

Żubry Smarchowice. Zapraszamy serdecznie! 

 Zespół rezerw prowadzony przez trenera Dawida 

Stascha, składający się w głównej mierze z młodych zawod-

ników, w rundzie jesiennej występował w klasie B grupa X 

i z dorobkiem 12 punktów po 11 meczach zajmuje 9 miejsce 

w tabeli, z dorobkiem 4 zwycięstw i 7 porażek, bilans bram-

kowy 16:29. W lidze zagrało 33 zawodników. Rundę wio-

senną rozpoczniemy 17.03.2019 r. meczem z GKS Piomar 

II Tarnów Op. Przywory, a pierwszy mecz na boisku          

w Dębiu zostanie rozegrany 24.03.2019 r. o godzinie 15:00 

z LZS Burza Kosorowice. 

 W rundzie jesiennej 2018 zgłosiliśmy do rozgrywek 

3 drużyny młodzieżowe.  

 Zespół Juniorów Młodszych prowadzony przez  

trenera Jarosława Stykałę zadebiutował w II Lidze Juniorów 

Młodszych grupa III. W pierwszym meczu zapłacili fryco-

we przegrywając z GKS Piomar Tarnów Op. Przywory, lecz 

kolejne 5 meczu gładko wygrali, dzięki czemu zajmują po 

rundzie jesiennej drugie miejsce z bilansem 5 zwycięstw,            

1 porażka, stosunek bramkowy 44-16. W lidze grają zawod-

nicy z roczników 2002-2005, w rundzie jesiennej zagrało  

19 zawodników. Na pierwszy mecz w rundzie wiosennej 

zawodnicy udadzą się do lidera - GKS Piomar Tarnów Op. 

Przywory 7.04.2019 r. o godzinie 11.00. Pierwszy mecz w 

roli gospodarza rozegramy 28.04.2019 r. o godzinie 11.00           

z LZS Grodziec. 

 Zespół trampkarzy prowadzony przez trenera Jaro-

sława Stykałę występujący w II lidze trampkarzy grupa V, 

naładowany doświadczeniami z poprzedniego sezonu, w 

którym zajęli 2 miejsce w lidze sezon 2018/2019 bardzo 

dobrze rozpoczęli wygrywając 8 meczy z rzędu, jedynej 

porażki doznali w 9 kolejce z współliderem Luks Ujazd          

z dorobkiem 24pkt, 8 wygranych, 1 porażka, stosunek bra-

mek 48-15. W lidze grają zawodnicy z roczników 2004-

2006. W rundzie jesiennej zagrało 19 zawodników. Gratulu-

jemy zajętego miejsca i liczymy na równie ciekawą rundę 

wiosenną.  Rundę wiosenną zainaugurujemy 30.03.2019 r.  

o godzinie 11.00 w Krapkowicach, pierwszy mecz w Chrzą-

stowicach 6.04.2019 o godzinie 11.00 z LKS Naprzód          

Jemielnica.  

 Zespół młodzików prowadzony przez trenera Dawi-

da Stascha w rundzie jesiennej występowali w lidze młodzi-

ków, grupa IV, po 13 kolejkach zajmują 11 miejsce z dorob-

kiem 5 pkt, 1 zwycięstwo, 2 remisy i 10 porażek. W zespole 

tym występują zawodnicy z roczników 2006 i młodsi,           

w lidze zagrało 16 zawodników. Od grudnia zespół prowa-

dzi trener Jarosław Stykała. Trenerowi Dawidowi dziękuje-

my za trenowanie i uzyskane wyniki sportowe. Rundę wio-

senną rozpoczniemy 1.04.2019 r. o godzinie 17.00 z UKS 

Turawa na boisku w Chrząstowicach.  

 Podsumowując: w klubie gra, trenuje 90 osób,           

w tym 41 zawodników młodzieżowych w rocznikach 2002-

2007, którzy są nadzieją chrząstowickiej piłki nożnej. Warto 

również wspomnieć, iż w szkółce Miro Deutsche Fuss-

ballschule trenuje 78 zawodników, od rocznika 2008 do 

2013.  

 Klub 1. FC Chronstau – Chrząstowice rozwija się 

również pod względem infrastruktury, w roku 2018 został 

oddany do użytku obiekt w Dębiu, a w 2019 planowane jest 

otwarcie rozbudowanej części klubowej na stadionie            

w Chrząstowicach. 

 W tym wspierani nas następujący sponsorzy              

i darczyńcy: Tina Led, Kreon, Licon International, Usługi 

budowlane Konrad Wójcik, Plada Wodociągi Chrząstowice, 

Gmina Chrząstowice, Stolarstwo Kowalczyk, J. J. Walecko, 

Granit Piechota, ELM- Jonietz, Trading Unlimited Marcin 

Król, M. Pasoń Ciesielstwo, Grupa CB, Tartak Gierok, 

Schody Balustrady Bul Leon, BuyOrBye.pl, Alraj Firany, 

Ubezpieczenia Halupczok, Serwis Sebo, Pracuś, Sklep Ter-

ka – Janusz Cebula, Sklep Bike – Bartosz Szymański, Lel-

lek Group, Restauracja Złoty Kłos, Agencja Ubezpieczenio-

wa Florian Cimoszczyk, Biuro Rachunkowe Krystyna Tru-

chan, KL Beton, Grupa JD, STM Reklama, Gospodarstwo 

Rolne Walecko Mateusz, Rodzina Felix , Przedsiębiorstwo 

Instalacji wod-kan i c.o. Król, Bernard Laxy i inni dobro-

czyńcy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie! 

 Zapraszamy wszystkich serdecznie do czynnego 

udziału w funkcjonowaniu naszego klubu.  

 Wszystkim kibicom i darczyńcom składamy życze-

nia zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wszystkiego najlepszego w 2019 roku. 
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Jubileusz pożycia małżeńskiego 
Coroczne spotkanie par małżeńskich z okazji 50-tej i 

60-tej rocznicy ślubu odbędzie się niezwłocznie po 

otrzymaniu z Kancelarii Prezydenta RP "Medali Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie" – czyli najprawdo-

podobniej już w 2019 r. (w tej chwili niemożliwe jest 

dokładne określenie terminu, w związku z tym prosi-

my oczekiwać zaproszeń, które wyślemy po otrzyma-

niu medali z Warszawy).  

DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI 

MIKOŁAJ NA SPORTOWO 

90-te urodziny 

18 października 2018 r. obchodził je Pan Stanisław Kalisz 

z Dębia. Jubilatowi serdecznie gratulujemy i życzymy 

dobrego zdrowia i samych pogodnych dni. 

 

 

 

Małgorzata Karasiewicz–Wysińska 

NASI JUBILACI 

Ewa Lysek 

Klaudia Ponza 

 Co roku w Publicznej Szkole Podstawowej z 

punktem przedszkolnym w Dańcu, 6 grudnia, w dniu 

św. Mikołaja, realizujemy zagadnienia związane ze 

zdrowiem, prawidłowym odżywianiem, aktywnością 

fizyczną oraz propagujemy zdrowy styl życia. Wszyscy 

uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, w których 

wykorzystane są różne, ciekawe, aktywne metody: qui-

zy, konkursy, samodzielne przygotowanie sałatek, suró-

wek i koktajli owocowo-mlecznych. Mikołaj w pacz-

kach przynosi dużo owoców, soczków, gdyż uczniowie 

wiedzą, że chipsy są niezdrowe. W tym roku Mikołaj 

przyniósł w darze wszystkim uczniom szkoły darmowy 

przejazd do Aqua Parku w Tarnowskich Górach, aby 

tam dzieci mogły aktywnie spędzić popołudnie, integru-

jąc się ze sobą i poznając ciekawą formę dbania o zdro-

wie. Uczniowie byli pod wrażeniem ogromnych base-

nów, pięknych zjeżdżalni oraz pomysłowego wystroju 

wnętrza. Śmiech, zabawa był nieodłącznym elementem 

tego dnia. Wszyscy wrócili zadowoleni i postanowili, 

że wiosną wyjazd należy powtórzyć, przecież pływanie 

to ciekawa forma dbania o swoje zdrowie. 

 

 W dzisiejszym świecie nie wszyscy mają równe 

szanse. Pomoc słabszym, pokrzywdzonym sprawia, że 

możemy naprawdę nazywać się ludźmi. Wspieranie 

innych nadaje sens, sprawia, że czujemy wartość życia. 

Miłosierdzie, zrozumienie, słuchanie drugiego człowie-

ka pozwala dowiedzieć się więcej o nas samych.  

  Uczniowie klasy VIII PSP z pp w Dańcu,           

w ramach Szkolnego Koła Caritas, zorganizowali 

zbiórkę słodyczy, zabawek i artykułów spożywczych. 

Na początku listopada przeprowadzili pogadankę 

wśród uczniów danieckiej szkoły na temat empatii. 

Zwrócili się również do Społeczności Szkolnej              

o pomoc w zorganizowaniu zbiórki. Zebrane 

dary zapakowali w piękne, kolorowe pudła. 5 

grudnia 2018 r. odwiedzili podopiecznych Domu 

Dziecka w Tarnowie Opolskim. Zostali przyjęci 

serdecznie i entuzjastycznie. Dzieci były bardzo 

ucieszone odwiedzinami, gdyż otrzymały gwiaz-

deczki, własnoręcznie zrobione przez uczniów 

naszej szkoły. Dziewczyny zaśpiewały kolędy i 

piosenkę o św. Mikołaju. Opowiedziały także 

gospodarzom legendę o powstaniu miejscowości 

Daniec. Pozostałe dary podarowali Zgromadze-

niu Sióstr Służebniczek Śląskich w Leśnicy.  

Siostry miło nas zaskoczyły, gdyż 10.12 br. oso-

biście przyjechały po zebrane dary do naszej 

szkoły. Opowiedziały nam  o swoim zgromadzeniu, 

powołaniu, miłości i współczuciu. Podczas spotkania, 

dzieci zaśpiewały piosenki o przyjaźni, miłości i miło-

sierdziu. Stwierdziły też, że zawsze trzeba patrzeć na 

tych ludzi, którzy mają gorzej, bo to pomaga docenić 

to, co się samemu posiada. Wierzymy mocno, że ten, 

kto dzieli się z innymi jest dobrym człowiekiem, a oka-

zywana pomoc wróci do nas prędzej, czy później.           

Pomagając bezinteresownie sprawiamy, że otoczenie, 

w którym żyjemy staje się bardziej ludzkie i przyjazne. 

Szkolne Koło Caritas w Dańcu dziękuje społeczności 

szkolnej i rodzicom za okazane serce! 
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SPOTKANIA W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

 Panie z Dąbrowic co roku spotykają się pod 

koniec listopada, by wykonywać świąteczne stroiki. 

Nie inaczej było w tym roku. 30 listopada 2018 r.        

w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach odbyły się warsz-

taty, które poprowadziła florystka z zamiłowania,           

Grażyna Fila. W ruch poszły bombki, gałązki iglastych 

drzewek, suszone kwiaty i ozdoby, świece, klej i po 

paru godzinach wytężonej pracy powstały przepiękne 

adwentowe i bożonarodzeniowe ozdoby. Warsztaty 

zorganizowało koło DFK Dąbrowice ze środków Towa-

rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim oraz dotacji z budżetu gminy Chrząstowice.  

Podobne spotkanie zorganizowało Koło DFK Dębie         

w dębskim klubie wiejskim, 7 grudnia br.  

 6 grudnia br. Publiczne Przedszkole w Chrząsto-

wicach zorganizowało integracyjną zabawę z Mikoła-

jem kierowaną do wszystkich dzieci w wieku przed-

szkolnych z gminy Chrząstowice. Ten wyjątkowy 

dzień połączony był z Jarmarkiem Świątecznym, który 

odbył się w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. 

Impreza rozpoczęła się prezentacją artystyczną dzieci          

z grupy młodszej i starszej. Wspólne gry i zabawy           

z rodzicami nie miały końca jednak przerwał je długo 

oczekiwany Mikołaj, który jak to w jego zwyczaju    

bywa, przyniósł worek prezentów, a towarzyszyły mu 

Śnieżynki. Hojny Mikołaj 

obdarował upominkami 

wszystkie dzieci, te na      

rękach rodziców i nieco 

starsze przedszkolne,          

a nawet szkolne, bo wszyst-

kie wzrok miały skierowane 

na Niego. Później ośmielo-

ne dzieci  wspólnie z Miko-

łajem tańczyły, śpiewały, 

radowały się. Zanim nastą-

pił tak bardzo oczekiwany dzień, wychowankowie  

Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach przy po-

mocy Pań oraz rodziców piekły i ozdabiały pierniki          

i ciasteczka, zaś kucharki przygotowały makaron do-

mowy oraz susz na kompot wigilijny. Wszystkie te 

produkty można było zakupić podczas jarmarku. Uro-

czystość przebiegła w atmosferze pachnącej świętami.  

 7 grudnia br. po raz szesnasty Panie z gminy 

Chrząstowice spotkały się na wspólnym pieczeniu  

pierników. Klub samorządowy wypełniły korzenne 

zapachy, w ruch poszły wałki i foremki. Panie dzielnie 

wspomagali panowie z wójtem Florianem Cieciorem i 

prezesem Plady, Łukaszem Sokołowskim, na czele.          

W tym roku mieliśmy też innych wyjątkowych gości. 

Odwiedziła nas grupa studentów Politechniki Opolskiej  

na wymianie międzynarodowej—Francuz, Chinka, 

Turczynki oraz Ukraińcy. Było świątecznie, międzyna-

rodowo i bardzo radośnie. Wypieczone i pięknie            

udekorowane pierniki trafiły do starszych i samotnych 

osób z gminy Chrząstowice.  

 Jarmark bożonarodzeniowy odbył się 8 grudnia 

br. w Dańcu. Jego organizatorami byli TSKN—Koło 

Daniec oraz Rada Sołecka. W świąteczny nastrój             

muzycznie wprowadziła uczestników wydarzenia             

orkiestra dęta oraz Julia Ledwoch.  

 Mieszkańców Dębskiej Kuźni na adwentowe 

spotkanie zaprosił sołtys wraz z radą sołecką, OSP i 
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Anna Kurc, Justyna Klyk 

DFK Dębska Kuźnia. Wy-

darzenie odbyło się 9 grud-

nia w Sali dawnego „Baru 

pod lipami”. Był poczęstu-

nek, upominki od św. Mi-

kołaja, kącik dekorowania 

pierników i świątecznych 

dekoracji. Nie zabrakło 

wspólnych śpiewów. 

 9 grudnia 

br. odbył się jar-

mark świąteczny  

w Chrząstowicach. 

Zapach świątecz-

nych słodkości 

wypełnił klub          

samorządowy, a na 

zewnątrz można 

było skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej i rę-

kodzieła na stoiskach przygotowanych przez: Stowa-

rzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, Publiczną Szkołę 

Podstawową w Chrząstowicach, klub 1. FC Chronstau-

Chrząstowice oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą. 

Uczestników odwiedził św. Mikołaj. Wystąpiły dzieci 

oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice 

pod batutą Jacka Zganiacza. Głównym organizatorem 

wydarzenia było DFK Chrząstowice.  

 Einen schönen Advent, ein gesegnetes         

Weihnachtsfest und gesundes Neues Jahr 2019 

wünschen Vorsitzender Rafał Bartek und die           

Vorstandsmitglieder des DFK Chronstau. 

Radosnego Adwentu, błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz pomyślności w 2019 roku życzą 

Przewodniczący Rafał Bartek wraz z członkami  

Zarządu koła DFK Chrząstowice. 

 Również w Dębiu odbył się świąteczny             

kiermasz. 9 grudnia br. zorganizowała go Publiczna 

Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym           

w Dębiu. Przygotowano bogatą ofertę gastronomiczną, 

stoiska z dekoracjami, występy oraz upominki, które 

wręczał dzieciom Mikołaj. 

 Weekend 8-9 grudnia 2018 r. to również finał 

akcji „Szlachetna paczka”. W akcję zaangażowała się 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, o 

czym piszemy na str. 20 a także Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni.  

 14 grudnia br. w klubie samorządowym             

w Chrząstowicach odbył się pokaz świątecznych stroi-

ków i dekoracji bożonarodzeniowych. Spotkanie          

poprowadził Patryk Ziaja, który zaprezentował najnow-

sze trendy w dekorowaniu domu na święta. Organizato-

rami wydarzenia byli: Gmina Chrząstowice oraz              

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.  

 Zdjęcia z wydarzeń znajdziecie na 

www.chrzastowice.pl oraz na profilu gminy Chrząsto-

wice na facebooku.  

 W imieniu chóru Canticum Novum oraz             

Młodzieżowej Orkiestry Detej Gminy Chrząstowice 

zapraszamy na koncert kolęd, który odbędzie się                

w niedzielę, 13 stycznia 2019 r. w kościele                   

w Chrząstowicach.  
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