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REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020  

Wraz ze zbliżającym się końcem roku, finalizuje-
my zadania zaplanowane do realizacji w ramach 
Funduszu Sołeckiego w roku 2020. Poniżej            
przedstawiamy część inwestycji, jakie udało się 
zrealizować w poszczególnych sołectwach dzięki 
zabezpieczonym środkom: 
 Chrząstowice - Wymiana ogrodzenia przy 

placu zabaw i wyposażenie kuchni klubu 
samorządowego (kwota 22.943,91 zł); 

 Daniec - remont dachu klubu wiejskiego 
(łączny koszt 104.462,06 zł, środki z fundu-
szu sołeckiego 34.903,27 zł; 

 Dąbrowice - wymiana okien w świetlicy 
wiejskiej (kwota 5.093,43zł); 

 Dębie - zagospodarowanie terenów zielo-
nych (kwota 4.000,00 zł); 

 Falmirowice – remont klubu wiejskiego 
(kwota 20.000,00 zł); 

 Lędziny - wyasfaltowanie ul. Kopernika 
(środki z funduszu sołeckiego 27.854,75 zł); 

 Niwki - budowa oświetlenia na ul. Krótkiej 
(kwota 16.643,38 zł); 

 Suchy Bór - utwardzenie terenu wokół i w 
wiacie biesiadnej z położeniem kostki bru-
kowej (kwota 14 800,00 zł);  

 Dębska Kuźnia — wykończenie budynku na 
terenie placu samorządowego—zadanie w 
trakcie realizacji. 

 Z planowanymi i zatwierdzonymi przez   
zebrania wiejskie przedsięwzięciach na rok 2021 
mogą się Państwo zapoznać w Biuletynie Informa-
cji Publicznej: www.chrzastowice.bip.net.pl -            
FINANSE I MAJĄTEK GMINY – FUNDUSZ 
SOŁECKI. 

Chrząstowice 

Daniec 

Dąbrowice 

Dębie 

Suchy Bór 

Karol Jakuczek 

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

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZĄSTOWICE 

Przypominamy, że kasa Urzędu Gminy Chrząstowice czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-12.00. Wejście z tyłu budynku, od strony parkingu. 
Zalecamy płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej:  

1.      zobowiązania podatkowe, przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w 
decyzji podatku na rok 2020; 
2.      opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przelewem na indywidualne konto 
bankowe wskazane w blankietach opłat na rok 2020; 
3.      dochody (np. opłata skarbowa, czynsz itp.) na konto: 

Bank: BS w Leśnicy Filia Chrząstowice 
SWIF: POLU PL PR  
IBAN: PL 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002 

KASA W URZĘDZIE GMINY 

AKCJA ZIMA 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

Anna Wojdyła 

Szanowni Państwo, informuję, że 24 grudnia 2020 r. Urząd Gminy Chrząstowice będzie nieczynny. Dzień 
ten jest dniem wolnym za 26.12.2020 r. - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę. 
W Sylwestra czwartek, 31 grudnia 2020 r., urząd czynny będzie w godzinach 7.30-14.00. 
Za utrudnienia przepraszamy! 

Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior 

PRACA URZĘDU GMINY W WIGILIĘ I W SYLWESTRA  

           Informuję, że w przypadku stwierdzenia            
w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych 
zaśnieżenia uniemożliwiającego przejazd                
samochodom osobowym, należy sprawę zgłosić 
Sołtysowi, a w godzinach pracy Urzędu pod nu-
merami telefonów: 77 421-96-13 lub 77 411-04-
08. W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na dro-
gach powiatowych zgłoszenia można kierować do 
Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr       
77 421-96-84 lub 605-424-010 (w godzinach od 
7.00 do 15.00), a poza tymi godzinami do dyżur-
nego akcji zimowej, pod nr telefonu 694-907-485 
lub 604-428-460, w dni wolne można dzwonić 
całodobowo. Utrzymaniem zimowym dróg krajo-
wych na terenie gminy (tj. Ozimska w Lędzinach         
i Dębskiej Kuźni oraz Opolska czyli tzw. 
„obwodnica” w Chrząstowicach i nr 94 w Falmi-

rowicach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca              
telefon interwencyjny 77 474-67-69, 602156703 
lub 608072438. Wszystkich właścicieli pojazdów 
samochodowych prosi się o ich usunięcie               
z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one             
odśnieżania pracującym pługom. Przypominamy 
mieszkańcom gminy, że ustawa o utrzymaniu      
czystości i porządku w gminach z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. nakłada na właścicieli posesji obowią-
zek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, natomiast ustawa z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych nakłada na właści-
cieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie 
zjazdów to znaczy, że  usuwanie śniegu z tej                 
części pasa drogi nie należy do jej zarządcy. 
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INWESTYCJE W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Falmirowice 

W grudniu zakończono I etap prac związanych          
z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 
części miejscowości Falmirowice. W ramach tego 
etapu zostały wykonane 3 przyłącza do budynków 
mieszkalnych oraz została wybudowana sieć na 
długości ok. 1690 m tj. od skrzyżowania w Dębiu 
poprzez ul. Dębską i ul. Wiejską w Falmirowi-
cach, do budowanej obecnie przepompowni ście-
ków. Koszt I etapu inwestycji wyniósł 248.340,00 
zł i został sfinansowany z budżetu Gminy przy 
współudziale pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            
w Opolu.  
W trakcie realizacji jest też II etap budowy kanali-
zacji w Falmirowicach. Jest on dofinansowany 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 i polega na budowie ok. 479 m kanali-
zacji grawitacyjnej z 7 przyłączami i budową 
przepompowni ścieków. II etap po podpisanym 
aneksie z wykonawcą robót ma się zakończyć w 
2021 roku.  
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej               
w Lędzinach 

W trakcie przebudowy jest fragment ul. Szkolnej 
w Lędzinach tj. od skrzyżowania z ul. Poziomko-
wą do skrzyżowania z ul. Kopernika. W najbliż-
szym czasie wykonawca planuje rozpocząć prze-
budowę drogi ul. Szkolnej od drogi krajowej do 
ul. Poziomkowej. Przebudowa drogi na długości 
350 m jest dofinansowana w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych i zgodnie z umową przewi-
dziana jest do końca czerwca 2021 r.  

Przebudowa budynku POD LIPAMI                
w Dębskiej Kuźni 

Trwają także roboty budowlane związane z prze-
budową budynku przy ul. Kolonia 12 w Dębskiej 
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PODSUMOWANIE SPISU ROLNEGO W GMINIE CHRZĄSTOWICE 

Małgorzata Jagos 

 Od 1 września do 30 listopada 2020 r.        
w całym kraju odbywał się Powszechny Spis Rol-
ny. Na terenie Gminy Chrząstowice spis był reali-
zowany trzema metodami, tj. poprzez samospis 

internetowy (32,3 % gospodarstw rolnych), wy-
wiad telefoniczny (27,88 % gospodarstw rolnych) 
i wywiad z rachmistrzem terenowym (27,88 %). 
W budynku Urzędu Gminy Chrząstowice utwo-
rzone zostało również stanowisko do samospisu 
internetowego, z którego skorzystało 17 osób.    

 Łącznie w naszej gminie z 277 gospodarstw 
rolnych spisało się 275.   

        Jacek Trojan 

Kuźni. W najbliższym czasie zostanie wykonana 
konstrukcja dachu wraz z nowym pokryciem da-
chowym, zostanie wymieniona stolarka okienna i 
drzwiowa, a także budynek zostanie docieplony. 
Wymienione zostaną instalacje, m.in.: elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, grzewcza, gazowa. Ponadto 
na dachu zostaną zamontowane ogniwa fotowolta-

iczne, wykonane zostaną roboty wykończeniowe 
wewnątrz budynku oraz zakupione zostanie wypo-
sażenie świetlicy. Dzięki przebudowie powstanie 
wielofunkcyjna sala wraz z zapleczem socjalnym. 
Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 
czerwiec 2021 r. 

        Na terenie gminy Chrząstowice odbyła się 
wymiana niesprawnych zewnętrznych hydrantów 
ppoż.   
Hydranty te zostały wymienione w następujących 

punktach: 
1. Lędziny, ul. Dworcowa 6b - wymiana      

istniejącego (niesprawnego) hydrantu             
zewnętrznego nadziemnego DN80  

2. Dębska Kuźnia, ul. Dąbrowskiego 3 -            
wymiana istniejącego (niesprawnego) hy-
drantu zewnętrznego nadziemnego DN80 

3. Dębska Kuźnia, ul. Leśna 24 – wymiana 
istniejącego hydrantu zewnętrznego DN80 

4. Falmirowice, skrzyżowanie Wiejskiej             
i Ozimskiej - wymiana istniejącego 
(niesprawnego) hydrantu zewnętrznego 
nadziemnego DN80 

5. Chrząstowice, ul. Ozimska 52 - wymiana 
istniejącego (niesprawnego) hydrantu             
zewnętrznego nadziemnego DN80  

6. Chrząstowice, ul. Zielona 4 – wymiana              
istniejącego (niesprawnego) hydrantu            
zewnętrznego nadziemnego DN80 

   Na wykonanie tego zadania Gmina Chrząstowi-
ce przeznaczyła ok. 25 000 brutto. Prace związane 
z wymianą hydrantów zakończyły się w grudniu 
2020 r. 

 

  WYMIANA HYDRANTÓW W GMINIE CHRZĄSTWICE 

Anna Wojdyła 



 

 
październik-listopad-grudzień 

- 6 -  

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

Regina Buhl 

Jacek Trojan 

 2.10.2020 r. na terenie Gminy Chrząstowice odbyła się      
zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej.                 
Wykonawca zadania, firma PHU „Reko” Jakub Ciupiński, ul. Jana 
Pawła II 104, 42-300 Myszków, odebrała łącznie 37,3 Mg przed-
miotowych odpadów.  
Wartość zadania wyniosła 18 650 zł i w całości jest dotowana przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              
w Warszawie, zgodnie z umową podpisaną w dniu 27.04.2020 r. 
przez Gminę Chrząstowice na dofinansowanie przedsięwzięcia 

pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach            
i typu Big Bag”. 

 

STAWKI PODATKU W 2021 

Rada Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 12 listopada 2020 r. zatwierdziła wysokość stawek 
podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni - 0,89 zł (stawka dotychczasowa – 0,86 zł), 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,92 zł (stawka dotychczasowa – 4,74 zł), 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,38 zł (stawka dotychczasowa – 0,37 zł), 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z póź. zm.) i położonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, je-
żeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,08 zł (stawka 
dotychczasowa – 1,04 zł); 
2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej -   0,78 zł (stawka dotychczasowa – 0,75 zł), 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,35 zł (stawka 
dotychczasowa – 19,59 zł), 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,59 zł (stawka dotychczasowa  – 8,27 zł),  
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,04 zł (stawka 
dotychczasowa – 4,85 zł), 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego, tj.: 
- rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,33 zł (stawka dotychczasowa – 8,02 zł), 
- pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,25 zł (stawka dotychczasowa – 5,05 zł), 
3) wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka   
     dotychczasowa – 2 %). 
Podatniku! Jeżeli zmieniłeś adres, dokonałeś rozbudowy budynków, zakupiłeś nieruchomości lub 
użytki rolne, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić ten fakt w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy 
Chrząstowice (parter, pok. nr 2). 
  

Uchwałą nr XXI.159 z dnia 12 listopada 2020 roku Rada Gminy Chrząstowice ustaliła roczne stawki   
podatku od środków transportowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Uchwalono mi-
nimalne podwyżki, średnio w wysokości 3,9 %. Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, 
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od          
7 ton oraz autobusy. Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie                
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Leokadia Król 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ODPADÓW 
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nadinsp. Jarosław Kaleta 
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu 

 Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglo-
meracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu 
Województwa Opolskiego, dodatkowe środki po-
chodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje te-
rytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane 
na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – 
program twórczych metod kształcenia w szkołach 
Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest 
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. 
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 
9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej. 
 Dzięki tej decyzji 110 szkół podstawowych 
Aglomeracji Opolskiej otrzymało łącznie 800 kom-
puterów wraz z oprogramowaniem. Do czterech 
szkół na terenie gminy Chrząstowice trafiło 29 kom-
puterów z oprogramowaniem. Sprzęt wykorzysty-
wany będzie przez nauczycieli do prowadzenia edu-

kacji on-line i zdecydowanie przyczyni się do poprawy komfortu i jakości prowadzenia zajęć zdalnych. 
Zakup sprzętu nie tylko odciąży gminy finansowo i przyczyni się do ułatwienia pracy nauczycielom, ale 
zapewni również stały kontakt nauczycieli z uczniami, w tym tak trudnym czasie.    

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ NA TERENIE AGLOMERACJI 
OPOLSKIEJ 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, opolska Policja w dalszym 
ciągu odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych. 
W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów, najbliższych członków rodzi-
ny, a w ostatnim czasie nawet pod lekarzy. Przestępcy zazwyczaj w sposób losowy wybierają swoje 
ofiary, najczęściej kontaktują się telefonicznie i namawiają seniorów do udziału w zasadzce na prze-
stępców lub też przedstawiają jedną z kilku nieprawdziwych historii, np. o zagrożonych pieniądzach 
na koncie bankowym, udziale bliskiej osoby w wypadku samochodowym, prowadzonym postępowa-
niu przeciwko listonoszowi, który wypłaca emerytury posługując się podrobionymi banknotami lub 
też wyłudzają pieniądze na szczepionki, które rzekomo mają uratować życie najbliższym. Zwykle w 
tym momencie oszuści proszą o przekazanie pieniędzy, dokonanie przelewu, a czasem wręcz zachę-
cają seniorów do wzięcia pożyczki. Zdarzają się przypadki, że osoby starsze wyrzucają swoje pienią-
dze przez okno lub wrzucają je do kosza na śmieci skąd odbierają je przestępcy. Wszystko to dzieje 
się za namową oszustów pod presją czasu i towarzyszących emocji. 
 W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję o czujność i rozwagę. Pamiętajmy: 

1. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nigdy nie dzwonią z żądaniem przekazania go-
tówki, dokonania przelewu czy wzięcia pożyczki. 

2. Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pomoc w schwytaniu przestępców. 

3. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna, nawet jeżeli twierdzą, że są znajomy-
mi członków rodziny, lekarzami lub policjantami. 

4. Kiedy dzwoni osoba podająca się za policjanta, członka rodziny, lekarza lub przedstawiciela innej 
instytucji i domaga się pieniędzy, należy się rozłączyć, a następnie zadzwonić na numer alarmowy 
112 lub skontaktować się z najbliższym członkiem rodziny, informując o całej sytuacji. 

5. Fałszywi policjanci często straszą swoje ofiary sankcjami karnymi za brak współpracy — jeżeli już 
rozmowa zostanie podjęta, nie działajmy pod presją czasu, nie dajmy się zastraszyć. 

6. Jeśli osobiście pojawi się w miejscu naszego zamieszkania nieumundurowany policjant, zażądajmy 
okazania legitymacji i potwierdźmy jego dane dzwoniąc na numer alarmowy 112. 

Zwracam się także z apelem do osób młodych - informujcie Waszych rodziców i dziadków o 
tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Poinstruujcie najbliższych, jak za-
chować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie pieniędzy. Pamiętajmy, 
że często od nas samych, od naszej rozwagi i przezorności zależy nasze bezpieczeństwo. 

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! 
APEL KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OPOLU 
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 W 2020 r. na terenie gminy Chrząstowice         
i powiatu opolskiego realizujemy projekt pod           
nazwą „Z muzyką na Ty — wspólnie odkrywamy 
świat dźwięków”. Zadanie finansowane jest ze 
środków Samorządu Województwa Opolskiego           
w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W ramach przyznanej dotacji            
w wysokości 97 tysięcy złotych odbywały się     
koncerty, warsztaty oraz zakupiono sprzęt.  

 Projekt polegał na przeprowadzeniu warsz-
tatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Chrząstowice. Przewidywał także organiza-
cję koncertów. W tym roku było to mocno ograni-
czone, ale udało się nagrać jeden utwór oraz kon-
cert online. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice 
w pełnym składzie, z nowym, wypracowanym 
repertuarem powróci do koncertów w plenerze, a 
młodzież będzie miała możliwość kontynuowania 
muzycznej przygody. W ramach warsztatów     
odbywały się zajęcia indywidualne z nauki gry na 

instrumentach, jak i grupowe. Ćwiczenia          
prowadził zarówno dyrygent Jacek Zganiacz, jak    
i zaproszeni specjalnie na tę okazję muzycy na co 
dzień grający w profesjonalnych orkiestrach. Były 
to niezwykle cenne lekcje, z których nasza                 
młodzież chętnie korzystała.  

Z MUZYKĄ PO IMIENIU 
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Anna Kurc 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

INFORMATOR 
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 najczęściej załatwianych spraw dotyczących stanu cywilnego oraz 
spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. W poprzednich numerach ukazały się               
informacje o: dowodach osobistych, procedurze zawierania małżeństwa, przebiegu zgłoszenia urodzenia 
dziecka i zgłoszenia zgonu, wydawanych z rejestru stanu cywilnego odpisach aktu stanu cywilnego oraz 
zaświadczeniach, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczą-
cych wskazanej osoby, uznaniu ojcostwa, obowiązku meldunkowym, (cz. I – zameldowanie na pobyt     
stały i czasowy), obowiązku meldunkowym, (cz. II – wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego),             
zaświadczeniu o stanie cywilnym, zaświadczeniu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za               
granicą, obowiązku meldunkowym (cz. III – obowiązek meldunkowy cudzoziemców), transkrypcji aktów 
stanu cywilnego sporządzonych za granicą, zmianie imienia i nazwiska w trybie administracyjnym. 
W bieżącym numerze: 
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM                  
MAŁŻEŃSTWA  

Osoby zawierające związek małżeński składają jednocześnie oświadczenia o nazwiskach              
noszonych po zawarciu małżeństwa; każde z małżonków może pozostać przy swoim nazwisku albo przy-
jąć nazwisko małżonka bądź też nazwisko dwuczłonowe, z połączonych nazwisk obojga małżonków           
(w obojętnej kolejności). 
 W przypadku rozwodu osoba, która przy zawarciu małżeństwa przyjęła nazwisko małżonka lub 
nazwisko dwuczłonowe, ma prawo w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekają-
cego rozwód powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem tego małżeństwa. Oświadczenie               
o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarcie małżeństwa może zostać złożone przed wybranym 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem RP. 

Wymagane jest osobiste stawiennictwo w USC, okazanie dokumentu tożsamości oraz uiszczenie 
opłaty skarbowej w kwocie 11,00 zł. Jeśli orzeczenie o rozwodzie jest już wpisane do aktu małżeństwa, 
nie trzeba przedstawiać tego dokumentu w urzędzie. 
 Nie jest możliwe złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem          
małżeństwa, kiedy upłynie termin 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. 
W takim przypadku ma zastosowanie zmiana nazwiska w trybie administracyjnym. 
 Można wrócić jedynie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, do którego odnosi się 
orzeczenie o rozwodzie; jeśli więc osoba chce wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem                 
wcześniejszego małżeństwa/małżeństw, także zastosowanie będzie miała zmiana nazwiska w trybie admi-
nistracyjnym. 

W kolejnych numerach Informatora opiszemy m. in. zmianę imienia dziecka po zarejestrowaniu 
jego urodzenia, nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca. 

 W ramach zadania zakupiono nuty, instru-
menty muzyczne takie jak puzony, waltornię,           
eufonium i tubę a także stroje – kurtki, kamizelki, 

koszulki i czapki.  
 Realizacja 
zadania ma na 
celu upowszech-
nienie kultury, 
popularyzację 
edukacji muzycz-
nej oraz promocję 
talentów i poten-
cjału artystyczne-

go dzieci i młodzieży, także integrację różnych 
środowisk muzycznych oraz wymianę               
doświadczeń pomiędzy nimi.  
 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w realizacje zadania, w szczególności 
tym, którzy jeszcze w zeszłym roku oddali glos na 
nasze zadanie – dzięki Wam wygraliśmy i otrzy-
maliśmy dofinansowanie! 



 

 

Rafał Bartek, 
przewodniczący DFK/członek Rady Parafialnej 
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Ołtarz główny przed (zdjęcie z lewej) i po (zdjęcie z prawej) renowacji. 

 

 Dobiegła końca konserwacja zabytkowego 
ołtarza głównego kościoła Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Marii Panny w Chrząstowicach. 
Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone 
przez pracownię konserwacji Muzeum Śląska 
Opolskiego pod kierownictwem Pani dr Beaty 
Wewiórki. Jak wskazuje Pani konserwator „Ołtarz 
główny na przestrzeni ponad 120 letniego pobytu 
w chrząstowickim kościele, w wyniku licznych 
przeróbek zupełnie zmienił swój pierwotny wy-
gląd. Ołtarz był nie tylko wielokrotnie przemalo-
wywany, ale również został mocno przebudowy-
wany. Obiekt powstał w II połowie XIX w.  Trudno 
stwierdzić na dzień dzisiejszy, kto jest jego auto-
rem, ale nie wykluczyć, że powstał on w 
„Mayer'sche Hofkunstanstalt”, (jednego z najważ-
niejszych warsztatów sztuki sakralnej w Bawarii), 
ponieważ rzeźby z ołtarza posiadają sygnatury tej 
pracowni. Zakład został założony w 1847 roku 
przez Josepha Gabriela Mayera, absolwenta Mo-
nachijskiej Akademii Sztuk Pięknych (1808-1883), 
artysty-malarza i rzeźbiarza, aby dać utalentowa-
nym osobom niepełnosprawnym możliwość               
wykorzystania ich talentu w działalności zawodo-
wej.   W pracowni wykonywano figury świętych, 
stacje krzyżowe i inne rzeźby chrześcijańskie oraz 

konstrukcje ołtarzowe pod kierunkiem rzeźbiarza 
prof. Josepha Knabla. „Mayer'sche Hofkunstan-
stalt” jest nadal jednym z wiodących warsztatów 
dla artystów i projektantów z zakresu projektowa-
nia szkła i rzeźby. Ołtarz nie powstał na zamówie-
nie dla kościoła w Chrząstowicach, a został             
przywieziony z innego kościoła, a wtedy otrzymał 
nową kolorystykę dostosowaną do ówczesnego 
wnętrza tutejszej świątyni.” Konserwacja ołtarza 
stała się możliwa dzięki dotacji Pełnomocnika 
Rządu Niemieckiego ds. Kultury i Mediów, którą 
parafia otrzymała dzięki pośrednictwu i wsparciu 
ze strony gminy partnerskiej Glashütte z Saksonii. 
Kwota tej dotacji to 27.000 Euro. Pozostałe środki 
konieczne do przeprowadzenia konserwacji udało 
się pozyskać z Samorządu Województwa                
Opolskiego i dzięki ofiarności parafian. Łączny 
koszt prac zamknął się w kwocie ok 150.000 PLN. 
W chwili obecnej dzięki wsparciu Gminy Chrzą-
stowice trwają prace konserwatorskie dotyczące 
figury św. Franciszka. Warto też przypomnieć,            
że w ostatnich latach pod nadzorem konserwator-
skim udało się już dokonać konserwacji wszyst-
kich stacji Drogi Krzyżowej, drewnianej pokrywy 
marmurowej chrzcielnicy jak również krzyża             
procesyjnego.  

OŁTARZ GŁÓWNY W KOŚCIELE W CHRZĄSTOWICACH  
PO KONSERWACJI 
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 Odrestaurowana rzeźba św. Franciszka nie-
długo wróci do kościoła parafialnego pw. Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 
Chrząstowicach. Gmina Chrząstowice przyznała 
dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej w 
Chrząstowicach na prace przy zabytku wpisanym 
do gminnej ewidencji zabytków. Figura św. Fran-
ciszka znajdowała się po prawej stronie prezbite-
rium. Dotacja w wysokości 15.000 zł została prze-
znaczona na konserwację rzeźby św. Franciszka 
z Asyżu wraz z jego ozdobną konsolą 
z baldachimem. Powyższa kwota w całości sfinan-
sowała zakres przewidzianych prac. Figura ta 
zgodnie z zapisami kroniki została zakupiona w 
1912 r. przez ówczesnego lokalistę ks. Franza 
Sonnka. Obecnie wymagała pełnej konserwacji. 
Renowacji dokonuje Pani Konserwator dr Beata 
Wewiórka. 

 

 

RENOWACJA RZEŹBY ŚW. FRANCISZKA 

MISZ-MASZ—KULTURALNIE I TWÓRCZO SPĘDZAMY CZAS 
 To tytuł projektu realizowanego w tym roku 
przez Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, a 
dofinansowanego z budżetu Gminy Chrząstowice.   
 Pandemia zweryfikowała wiele naszych 
planów. Udało nam się jednak zrealizować choć 
część naszych założeń. Mieliśmy w planach          
przeprowadzić zajęcia kreatywne dla najmłod-
szych. Prowadziliśmy je przez kilka ostatnich lat. 
Cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczegól-
nie w zeszłym roku. Nie chcąc jednak narażać 
zdrowia uczestników projektu i ich rodzin, nie 
zorganizowaliśmy zajęć w tym roku.  

 We wrześniu i grudniu odbyły się dwa kon-
certy muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego „Angelus”. Koncerty były porywa-

jące. Kwartet smyczkowy doskonały. Dobrze było 
się zasłuchać w twórczość Haydna, Cacciniego 
czy Schuberta. Oba koncerty odbyły się w koście-
le parafialnym w Chrząstowicach. Można było 
posłuchać ich nie tylko na żywo, ale również on-
line. Komu nie udało się posłuchać muzyki w cza-
sie trwania koncertów, może to zrobić w każdej 
chwili. Nagrania są dostępne na naszym profilu 
Facebookowym oraz na You Tube na kanale        
Lędziny-Chrząstowice. 
 Również we wrześniu wystartowaliśmy           
z warsztatami krawieckimi. Z założonych siedniu 
spotkań udało nam się przeprowadzić tylko cztery, 
ale też było wesoło, twórczo i towarzysko. W tym 
roku poszliśmy o krok dalej w szkoleniu naszych 
umiejętności. Uczestniczki zajęć uczyły się wszy-
wania zamków na kilka różnych sposobów. Uszy-
ły prześliczne torby na zakupy, a także poszewki 
na poduszki zapinane na zamek błyskawiczny.  

 Serdecznie dziękujemy uczestnikom nasze-
go projektu za udział w nim, a wszystkim miesz-
kańcom życzymy rodzinnych, spokojnych i zdro-
wych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym 2021 Roku. 

Rada Parafialna przy parafii  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Chrząstowicach 

Małgorzta Strzelec 
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W PANDEMII JEDNAK MOŻNA TAŃCZYĆ 

 

  

 Sezon, choć trudniejszy w organizacji niż 
zazwyczaj, równie owocny w rezultaty, jak co 
roku. W lutym, gdy nic jeszcze nie zapowiadało 
obostrzeń, zespoły Hałas&Harmony Dance Group 
udały się na turniej do Jawora, podczas którego 
uzyskały trzy pierwsze miejsca i Grand Prix. Za-
powiadał się niezwykle udany sezon, tymczasem 
już w połowie marca wielkie STOP czyli dla nas 
zakaz prowadzenia zajęć i zakaz wyjazdów turnie-
jowych. Z pierwszym zakazem szybko się uporali-
śmy wprowadzając już od kwietnia zajęcia zdalne, 
z drugim było nieco gorzej. Naprzeciw wyszedł 
nam Polski Związek Tańca organizując trzy tur-
nieje online dla zawodników solowych. Dzięki 
temu nasi zawodnicy utrzymali lokaty w klasach 
sportowych lub je podwyższyli. Na ten czas w 
Gminie Chrząstowice klasy sportowe posiadają 
następujące tancerki: Dominika Morzyk – Disco 
Dance kl. E z jedną nominacją do kl. D oraz Mo-
dern kl. D, Helena Mika – Akro Dance i Disco 
Dance, kl. D z jedną nominacją do kl. C, Hanna 
Wesołowska – Disco Dance – kl. D z jedną nomi-
nacją do klasy C, Wiktoria Mielczarek – Modern, 
Kl. B oraz Jazz Dance kl. C. Gratulujemy Wam 
wszystkim serdecznie.   

 Podczas wakacji zorganizowaliśmy dwa 
rodzaje warsztatów. Pierwszy z nich to PIOSEN-
KA i RUCH, w których wzięło 30 dzieciaków, 
oraz drugi TANECZNO – SPORTOWY, podczas 
którego przygotowywaliśmy się do KRAJO-
WYCH MISTRZOSTW POLSKI IDO w katego-

riach Disco Dance, Jazz Dance oraz Show Dance. 
Wszystkie nasze wrześniowe występy podczas 
krajowych mistrzostw były bardzo udane i przy-
niosły wiele nowych doświadczeń. Grupa           
HARMONY TEAM uzyskała wysokie IV miejsca 
w kategoriach disco dance i show dance natomiast 
nasze młodsze zawodniczki uplasowały się na             
12 pozycji w kategorii jazzowej. Dla większości 
tych młodych tancerek to pierwsze spotkanie z 
zawodami o takiej randze, więc bez względu na 
lokatę jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.  

 Na przełomie września i października              
odbyły się w klubie Hałas&Harmony dwa ważne 
wydarzenia. Casting dla tancerzy chcących rozwi-
jać swoje umiejętności solo oraz zakończenie se-
zonu tanecznego. Po castingu grono solistów po-
większyło się o następujące zawodniczki z naszej 
gminy: Lisę Bartulę z Dańca, Wanessę Kurek            
z Dańca i Wiktorię Piontek z Dębia. Życzymy 
powodzenia w zdobywaniu klas sportowych.   
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 W sierpniu i wrześniu 2020 r. w klubie 
sportowo - tanecznym Hałas&Harmony Dance 
Group odbywały się spotkania rodziców z psycho-
logiem, mające na celu próbę wyeliminowania 
niebezpiecznych sposobów radzenia sobie ze stre-
sem. 
 Radzenie sobie ze stresem to nic innego jak 
myśli i działania wykorzystywane w celu poradze-
nia sobie z sytuacją postrzeganą przez dziecko            
i dorosłych jako zagrażającą, stanowiącą źródło 
stresu. Okazuje się, że unikanie, zaprzeczenie lub 
wycofanie w sytuacjach stresowych może w efek-
cie prowadzić do nasilenia odczuwanego stresu.  
 Jak więc pomóc sobie i dziecku? Jak skon-
centrować się na problemie? Jak aktywnie sobie       
z nim poradzić? Jak pozytywnie go przewartościo-
wać? Jakich słów używać, by wspierać dziecko 
emocjonalnie? Jak zaakceptować stres? Jakie pod-
jąć działania gdy wszystko zawodzi, a problem 
pozostaje? Czy sytuacje stresowe muszą zakoń-
czyć się obwinianiem siebie, zaprzeczeniem, uni-
kaniem, zaprzestaniem działania, zażywaniem 
substancji psychoaktywnych lub uzależnieniami?  
Na te i inne pytania próbowała odpowiedzieć Pani 
Bogusława Maciejewska opierając się na wielkiej 
wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu zawo-
dowemu w dziedzinie psychologii, psychoterapii 
oraz psychotraumatologii. 
 Rozmowy na ten temat okazały się dla         
rodziców niezwykle pomocne i bardzo potrzebne. 
Młodzi ludzie oraz ich rodzice stykający się z ry-
walizacją na najwyższym poziomie, zmagają się 
często z dużym stresem przed wejściem na scenę, 

dużymi wymogami pod względem organizacyj-
nym, umiejętności fizycznych i zachowania, wy-
magającymi trenerami sportowo – tanecznymi, 
porównują się z innymi, nie rzadko zderzają się z 
brakiem zrozumienia wśród rówieśników i innych 
dorosłych, są pracowite, wrażliwe i ambitne,             
a poprzez to narażone na wielki stres.  

 Jako organizatorzy tego projektu jesteśmy 
niezwykle zadowoleni z jego przebiegu i mocno 
wierzymy, że tego typu szkolenia wpiszą się na 
stałe w naszą działalność.  
 Projekt odbywał się w ramach realizacji 
zadania publicznego wspartego przez Wójta           
Gminy Chrząstowice na podstawie oferty w zakre-
sie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, pod tytułem: „Psychoedukacja –     
sposoby na nieadaptacyjne formy radzenia sobie 
ze stresem”.  
 Zarząd Stowarzyszenia Kalejdoskop 

STRES - PRZYJACIEL CZY WRÓG? JAK POMÓC SOBIE I DZIECKU? 

 Zakończenie sezonu po raz pierwszy od 20 
lat nie odbyło się w sposób huczny, tłumny i oka-
zały. Obostrzenia spowodowały, że spotkaliśmy 
się na spokojnie w małych grupach przy kawie i 
ciastku. Restrykcje związane z pandemią nie prze-
szkodziły nam jednak we wręczeniu nagród oraz 
wyróżnień. Tytuł TANCERKI Z KORONĄ w tym 
dziwnym sezonie przypadł następującym tancer-
kom gminy Chrząstowice: Kamili Woźnicy z Dęb-
skiej Kuźni, Julii Grabeus z Dębia, Wanessie Ku-
rek z Dańca, Izabelli Wojczyk z Dańca, Wiktorii 
Wieloch z Dębskiej Kuźni, Marcie Halupczok z 
Chrząstowic, Manueli Kanz z Chrząstowic oraz 
Wiktorii Mielczarek z Dębskiej Kuźni. Dziewczy-

ny wykazały się sumiennością i zaangażowaniem 
w rozwój swojej tanecznej pasji.  
 I tak w październiku rozpoczął się nowy 
sezon. Jaki będzie nie wie nikt. Faktem stały się 
już kolejne wydarzenia: IV Turniej online dla  
solistów, w którym wszyscy nasi solowi zawodni-
cy wzięli udział oraz Mikołajkowe Spotkania         
z prezentami wśród naszych grup tanecznych. Te 
wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu, że bez 
względu na to czy sezon przyniesie sukcesy czy 
też nie, bardzo wiele dzieci tańczy zwiększając 
swoje umiejętności, zaś ich rodzice umożliwiają 
im ten rozwój, pomimo wielu przeciwności losu. 
Ten fakt buduje i motywuje do działania jeszcze 
bardziej, ponieważ zdrowie fizyczne i psychiczne 
dzieci to sprawa nadrzędna, szczególnie                
w zaistniałej sytuacji.  
 Działalność klubu Hałas&Harmony Dance 
Group jest wspierana przez Wójta Gminy Chrzą-
stowice w ramach otwartych konkursów ofert            
w zakresie kultury, sportu oraz przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym.  

Zarząd Stowarzyszenia Kalejdoskop 
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Dzieci, nauczycielki i personel 
Oddziału Zamiejscowego  

w Suchym Borze 

 Dzięki ludziom dobrej woli spełniły się        
marzenia przedszkolaków z Oddziału Zamiejsco-
wego w Suchym Borze i udało się doposażyć plac 
zabaw, który mieści się w ogrodzie przedszkol-
nym w nowe sprzęty do zabawy, a mianowicie              
w karuzelę, linarium i kolejną huśtawkę ważkę. 
           Wszystko to, dzięki inicjatywie rodziców 
wychowanków naszego przedszkola. Zbiórka  
funduszy na plac zabaw ruszyła w zeszłym roku 
szkolnym dzięki mamie Olafa, która rozpoczęła tę 
akcję. Niestety, pandemia pokrzyżowała nam         
szyki i zbiórka stanęła w miejscu. Nadszedł nowy 
rok szkolny 2020/21, do naszego grona dołączyli 
nowi rodzice, nowych wychowanków. Zapoznali 
się z  akcją i wsparli nas. Ponowne zaangażowanie 
całej społeczności naszego przedszkola, nowe  
pomysły na zbiórkę funduszy oraz dobre serce 
sponsorów zaowocowały tym, że dzieci mogą cie-
szyć się z nowego sprzętu, który wspiera ich roz-
wój ruchowy oraz integrację sensoryczną. Zarów-
no karuzela jak i wszelkiego typu huśtawki mają 
bowiem bardzo pozytywny wpływ na rozwój 
układu przedsionkowego, który zwany jest też 
zmysłem równowagi. System przedsionkowy 
współpracuje z innymi układami sensorycznymi w 
naszym organizmie i dzięki temu rozróżniamy 
prawą i lewą stronę, górę i dół, rozróżniamy          
kierunki, mamy również informację o stosunkach 

przestrzennych pomiędzy nami i otoczeniem. 
 Proces dojrzewania i integracji układu 
przedsionkowego z innymi układami sensoryczny-
mi trwa długo i  bardzo ważną rolę w tym okresie 
życia odgrywa aktywność ruchowa dziecka.         
Prawidłowo ukształtowany system przedsionkowy 
decyduje między innymi o rozwoju motoryki          
dużej, odpowiada za utrzymywanie gałek ocznych 
w równowadze, a co za tym idzie jest niezbędnym 
warunkiem do rozpoczęcia czytania. 
      Pragniemy w tym miejscu podziękować 
wszystkim, którzy okazali dobre serce 
 i wsparli nas w akcji zbierania funduszy. A są to: 
- rodzice i dziadkowie wychowanków Przedszkola 
w Suchym Borze, 
- anonimowi darczyńcy, 
- sponsorzy: 
1. CB S.A. 
2. EKON 
3. OPOLSKA IZBA BUDOWLANA 
4. GUSTORIA - MONIKA I KRZYSZTOF            
FĄFROWICZ 
5. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO            
PROKOLEX JOLANTA FINK 
Dziękujemy również Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Bór, a szczególnie Pani     
Joannie Kasprzak – Dżyberti, za współpracę            
w realizacji zamówienia placu zabaw. 
 

W tym magicznym okresie,  
życzymy wszystkim  

Świąt pachnących choinką,  
spędzonych w ciepłej, rodzinnej at-
mosferze. Niech ten czas przyniesie 
radość, wzajemną życzliwość oraz 

optymizm. 
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Agnieszka Rosół 

Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

 Pomimo wielu utrudnień, spowodowanych 
pandemią koronawirusa, wolontariusze ze Szkol-
nego Koła  Caritas, nie zaprzestali swojej               
działalności. Realizują zadania zdalnie i stacjonar-
nie z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie          
z wytycznymi GIS oraz Powiatowych Stacji            
Sanitarno-Epidemiologicznych. 
  Szkolne Koło Caritas liczy 34 wolontariu-
szy. Prowadzi je pani Agnieszka Rosół przy 
współpracy z panią Justyną Kłosek oraz panią  
Anną Buhl. W tym roku wolontariat nabrał szcze-
gólnego wymiaru duchowego. Skupiono się na 
modlitwie poprzez: Adopcję Modlitewną, gdzie 
wolontariusz modli się za kolegę każdego dnia, 
raz w tygodniu wykonuje dobry uczynek, a raz w 
roku ofiaruje Eucharystię w intencji adoptowane-
go kolegi. Kolejną drogą formacji duchownej jest 
Realizacja Pierwszych Piątków Miesiąca. Ponad-
to włączono się do projektu „Cukierek za życzli-
wość i Ty możesz zostać wolontariuszem. Akcja 
polega na prowadzeniu „Dzienniczka dobrych 
uczynków”, gdzie uczniowie na bieżąco zapisują 
wykonane dobro w kierunku drugiej osoby. Biorąc 
pod uwagę sytuację w jakiej wszyscy się znaleźli-

śmy, która mocno wpływa na naszą psychikę, 
działania skierowano również na gesty, które        
dadzą wsparcie psychiczne osobom starszym,  
zamkniętym i odizolowanym. Przygotowano po-
nad 30 kartek z dobrym słowem, które zostaną 
wręczone seniorom, dzieciom z Domu Dziecka 
oraz Dzieciom Więźniów. Opiekunowie przygoto-
wywali również Szlachetną Paczkę dla Dziecka 
Więźnia oraz kilkanaście podarunków dla Dzieci  
z Domu Dziecka. W listopadzie zorganizowali ak-
cję „Pomoc dla Dzieci z Peru” przygotowali 
paczkę z ubrankami i maskotkami. Otrzymali 
przepiękne podziękowanie w postaci filmu, który 
można zobaczyć na kanale youtube - Peru, Salca-
bamba (dla ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni). 
 Wszystkie dary przechodzą dwudziestoczte-
rogodzinną kwarantannę i przekazywane są               
potrzebującym z zachowaniem zasad                        
bezpieczeństwa.  
 Rodzicom, dziękujemy za chęć niesienia 
bezinteresownej pomocy w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie. 
 Niezależnie od tego jak dużo posiadamy 
ważne jest ile możemy dać drugiej osobie, bo jak 
powiedział św. Jan Paweł II: „Człowiek jest wie 
lki nie przez co posiada, lecz przez to kim jest; nie 
przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się              
z innymi”. 
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       Z DZIAŁALNOŚCI OPOLSKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 

 Obóz letni Jastrzębia Góra 
W dniach 18-30 lipca 2020 r. odbył się obóz letni 
karate kyokushin w Jastrzębiej Górze. Opolski 
Klub Karate Kyokushin, który był organizatorem 
obozu zadbał o bogaty program. Zaczynając od 
zajęć sportowych – porannego joggingu, dzięki 
któremu dzieci miały mnóstwo energii na cały 
dzień. W ciągu dnia uczestnicy brali udział w róż-
norodnych zajęciach sportowych typu: siatkówka, 
piłka nożna, tory przeszkód, nauka strzelania            
z wiatrówki, broni krótkiej i łuku. Podczas obozu 
towarzyszyła nam wspaniała pogoda więc dzieci 
korzystały z uroków plażowania. Każdego dnia 
dzieci uczestniczyły w treningach karate (zarówno 
na sali wyłożonej matą oraz na dworze), które     
były prowadzone  przez różnych instruktorów,               
co było dla uczestników dodatkową atrakcją.              
Zorganizowano konkurs „Mam Talent”, w którym 
dzieci mogły wykazać się sprytem, zdolnościami 
oraz nauczyć się pracy w grupie. Ponadto odbyły 
się turnieje w Dwa Proporce, wielobój sprawno-
ściowy, piłkarzyki, ping-ponga, oraz siatkówki.  

W czasie obozu uczestnicy wzięli udział                       
w wycieczkach. Odwiedzili: 
1. Hel – wycieczka na półwysep Helski, spacer 
plażą, wizyta w porcie, Muzeum Obrony Wybrze-
ża 
2. Labirynt w Swarzewie – dzieci przy pomocy 
mapy miały do przejścia wspaniały labirynt                     
w polu kukurydzy. 
3. Trójmiasto – Westerplatte, rejs statkiem pirac-
kim, spacer po Starym Mieście, wizyta w najwięk-
szym parku zabaw w Polsce Loopy’s World. 
4. Latarnia Morska Rozewie – spacer i zwiedzanie 
latarni morskiej. 
5. Gwiazda Północy – spacer ze wspaniałymi              
widokami przy linii brzegowej do najdalej                   
wysuniętego w Polsce punktu na północ. 
Dodatkowymi atrakcjami podczas wyjazdu były: 
1. Dwie dyskoteki połączone z nauką tańca –               
cha-cha i jive. 
2. Bitwa balonowa z mnóstwem balonów                
wypełnionych wodą. 

3. Waterslide – wspaniała zabawa z wykorzysta-
niem wodnego ślizgu. 
4. Puszczanie wielkich baniek mydlanych. 
5. Nauka chodzenia na linie. 
6. Egzamin na wyższe stopnie, połączony z testem 
tameshi-wari (łamanie twardych przedmiotów). 
7. Samodzielne przygotowywanie gofrów. 
Wyjazd urozmaicały: turniej kata, wieczorne gry 
karciane i planszowe, ognisko z pieczeniem               
kiełbasek, chrzest obozowy. 
Wszystkie atrakcje pozwoliły uczestnikom na  
poznanie szerokiej gamy alternatywnych zajęć, 
które nie pozwalają tracić czasu na uzależnienia. 
Zajęcia były bardzo urozmaicone dzięki czemu 
dzieci z chęcią i zaangażowaniem brały w nich 
udział. Ponadto uczestnicy codziennie byli infor-
mowani o odpowiednim nawadnianiu, dobrym 
doborze posiłków oraz unikania elektroniki. 
Uczestnicy mogły liczyć na wsparcie w tym zakre-
sie od każdego z wychowawców 
(licencjonowanych instruktorów sportu) oraz             
absolwenta wychowania fizycznego (dieta, rege-
neracja, unikanie złych nawyków żywieniowych, 
motywacja). 
Dodatkowym atutem była lokalizacja ośrodka, 
który usytuowany był z dala od zgiełku i hałasu. 
Uczestnicy zakwaterowani byli w pokojach 3 i 4 
osobowych z łazienką i balkonem. Na terenie 
ośrodka znajdowało się boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki               
i siatkówki plażowej, siłownia plenerowa, plac 
zabaw, wiata i miejsce na ognisko, boisko piasko-
we do badmintona, sala dyskotekowa, dwie sale 
do ćwiczeń wyłożone matą. 

Na obozie korzystaliśmy ze sprzętu klubowego               
tj. tarcze, gumy, piłki, kettle, ciężarki, projektor, 
komputer, piankowe makarony, balony,               
waterslide, wiatrówka, łuk, lina. W obozie uczest-
niczył 1 trener i 4  instruktorów. 
Ciągły nacisk na kulturę osobistą i szacunek do 
innych osób niewątpliwie wpłynął znacznie na 
zachowanie uczestników co można było zauważyć 
już podczas obozu. 
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Półkolonie Dębska-Kuźnia 
Podczas wakacji zorganizowano dwa pięciodnio-
we turnusy. Uczestnikom zapewniono wyżywie-
nie (drugie śniadanie, ciepły jednodaniowy obiad, 
podwieczorek) i napoje podawane w jednorazo-
wych pojemnikach i kubeczkach.  
Ładna pogoda sprzyjała zajęciom sportowym, 
wycieczkom oraz przejażdżkom rowerowym. 
Dzięki niej uczestnicy większą część dnia spędzali 
na dworze. Obcowanie z naturą to również                
codzienność podczas półkolonii. Pozwoliło to                 
z pewnością na odpoczynek i relaks po kilkumie-
sięcznej przerwie związanej z pandemią i przymu-
sowym spędzaniem czasu w domu bez kontaktu             
z rówieśnikami. 
Uczestnicy półkolonii korzystali z pociągu pozna-
jąc atrakcje Opola i okolic. W Opolu dzieci             
poszły do kina i zaliczyły rejs statkiem Opolanin. 
Podróże pociągiem były dla większości sporą 
atrakcją, uczestnicy mieli okazję nauczyć się po-
dróżować innym środkiem lokomocji niż na co 
dzień. Sport i aktywność zrealizowano w postaci 
codziennych zajęć sportowych: gry w piłkę nożną 
i siatkową, gier zespołowych na sali i w plenerze, 
pływania w jeziorze, treningów karate i gier: tenis 
stołowy, piłkarzyki, bule, dart.  
Dodatkowo zorganizowano wyjścia do parku            
linowego oraz na plażę przy Jeziorze Turawskim. 

Kadrę stanowiły osoby, które na co dzień są    
czynnymi sportowcami, dzięki czemu dzieci             
każdego dnia informowane były o korzyściach 
płynących z regularnego uprawiania sportu,           
korzystania ze zbilansowanej diety oraz unikaniu 
sytuacji, w których możliwość korzystania               
z używek jest wysoka. 
Treningi karate kyokushin 
Treningi karate odbywają się regularnie dwa razy 
w tygodniu. Treningi od września odbywają się               
w Hali Sportowej w Chrząstowicach. Jest to grupa 
prowadzona przez instruktora karate Mariusza 
Prochalskiego, który treningi karate prowadzi od 
lat. Treningi przeznaczone są zarówno dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na poziomie początkują-
cym oraz średniozaawansowanym. Poza pracą 
ogólnorozwojową, ćwiczący pracują nad kihon 
(techniki), kata (układy) oraz kumite (walki).            
Ponadto karatecy szykują się do grudniowego eg-
zaminu na wyższe stopnie kyu. Pomimo ciężkiej 
sytuacji w kraju związanej z pandemią dbamy           
o bezpieczeństwo naszych ćwiczących oraz              
dezynfekcję sprzętu, w związku z czym treningi 
karate mogą odbywać się zgodnie z odgórnymi 
zaleceniami. 
 Wszystkie opisane realizacje: obóz letni, 
półkolonie oraz treningi karate były dofinansowa-
ne ze środków Gminy Chrząstowice. 

Opolski Klub Karate Kyokushin 

 Chrząstowice Gminą bez uzależnień to     
kolejny projekt profilaktyczny realizowany dzięki 
współpracy Stowarzyszenia MONAR w Zbicku 
oraz Gminy Chrząstowice. W tym roku pedago-
dzy Stowarzyszenia MONAR gościli w trzech 
szkołach podstawowych na terenie gminy. Były to 
placówki w Dębskiej Kuźni, Dębiu oraz Dańcu. 
Wspomniany projekt realizowany był w klasach 4
-8. W ramach lekcji przeprowadzone zostały zaję-
cia informacyjno-edukacyjne oraz warsztaty. Ucz-
niowie dowiedzieli się w ich trakcie o tym, czym 
jest uzależnienie, jakie skutki ze sobą niesie, w 
jaki sposób ludzie się uzależniają. W pracy warsz-
tatowej natomiast uwaga została skupiona na kwe-
stii wyrażania emocji. Prócz zajęć w szkołach od-
były się także jazdy konne na terenie i w okoli-
cach Ośrodka MONAR w Zbicku. W tym roku 
liczba młodych adeptów jeździectwa była większa 
niż przed rokiem. Cieszymy, że mimo panującej 

pandemii mogliśmy poznać, porozmawiać oraz 
wspólnie spędzić czas z chrząstowicką młodzieżą. 
Jesteśmy również wdzięczni wszystkim osobom, 
które pomogły w realizacji naszego projektu pro-
filaktycznego. Zadanie Chrząstowice Gminą bez 
uzależnień zrealizowane zostało dzięki dotacji z 
budżetu Gminy Chrząstowice w wysokości 
4.500,00 zł udzielonej w ramach otwartego kon-
kursu ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań 
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym. 

Marcin Henek 

UZALEŻNIENIOM MÓWIMY STOP 
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PODSUMOWANIE ROKU 2020 R.  
W KLUBIE 1. FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE 

 W sezonie 2019/2020, który z powodu pande-
mii koronawirusa zakończył się przedwcześnie, 8 mar-
ca br., po rozegraniu 1 meczu, w rundzie wiosennej 
zajęliśmy 3 miejsce w klasie okręgowej grupa II. Gru-
py młodzieżowe nie rozegrały wiosną żadnego meczu.  
Do czerwca była długa przerwa od piłki, która nie była 
dobra dla nikogo, następnie zaczęliśmy przygotowania 
do sezonu 2020/2021. Ten rozpoczął się bardzo wcze-
śnie, bo już 26 lipca rozegraliśmy 1 mecz w rundzie 
jesiennej w klasie okręgowej grupie I (powrót po           
1 sezonie w grupie II). Runda jesienna trwała od 26.07 
do 28.11.2020 r. Mieliśmy do rozegrania aż 19 kole-
jek, na zakończenie rundy zajęliśmy 11 miejsce z do-
robkiem punktów 24, stosunek bramek 33 strzelone             
i 41 straconych. Sezon 2020/2021 jest zgoła odmienny 
od poprzednich- po rundzie jesiennej liga została         
podzielona na 2 grupy – grupa mistrzowska licząca 8 
zespołów i grupa spadkowa licząca 12 zespołów- na 
wiosnę będziemy występować w grupie spadkowej, 
walcząc o pozostanie w klasie okręgowej. Występowa-
liśmy również w Pucharze Polski, w którym to pierw-
szy raz w historii przeszliśmy do kolejnej rundy po 
wygraniu z Błękitni Jaryszów 4:3, ale zespół 4 ligowy 
z Głuchołaz wyeliminował nas z dalszego udziału, 
ulegliśmy wyżej notowanemu rywalowi 1:3. 
Zespoły młodzieżowe poradziły sobie zdecydowanie 
lepiej, w sezonie 2020/2021 w meczach ligowych wy-
stępowały następujące zespoły:  
Juniorzy starsi grali w 1 lidze grupa 1, po rozegraniu 
14 kolejek zajęli 3 miejsce.   
Trampkarze grali w 2 lidze grupa 3, po rozegraniu 10 
kolejek zajęli 6 miejsce.  
Młodzicy grali w lidze terytorialnej grupa 4, po roze-
graniu 9 kolejek z dorobkiem 21 pkt- zajęli 2 miejsce-
uzyskując awans do 2 ligi, w której będą występować 
w rundzie wiosennej 2021. Postawa naszych najmłod-
szych adeptów jest bardzo dobrym prognostykiem na 
kolejne lata, jak również dowodem na to, że dobrze 

przepracowany okres szkolenia w Miro Deutsche         
Fussbalschule Chronstau owocuje w rozgrywkach            
ligowych. 
 Podobnie jak w latach poprzednich, także           
w tym roku realizowaliśmy zadanie publiczne w ra-
mach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej. Na zadanie pn. 
„Udział w rozgrywkach piłki nożnej” otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 43 tysięcy złotych z budżetu gmi-
ny Chrząstowice. 
 W tym roku zrobiliśmy również krok w nawią-
zaniu współpracy z klubem Unii Raszowa Daniec. 
Przedstawiciele klubów podpisali umowę partnerską 
na bazie której będzie lepsza współpraca między         
zespołami. W głównej mierze chodzi o szkolenie mło-
dzieży-centralnym ośrodkiem w gminie Chrząstowice 
będzie nasz klub. Zadeklarowaliśmy również iż wraca-
my do tradycji i każdego roku w okresie przygotowaw-
czym latem rozegrany zostanie mecz o puchar Wójta 
Gminy Chrząstowice. 

 Rok 2020 był ciężkim rokiem dla wszystkich, 
brak kibiców na stadionach miał również wpływ na 
sytuację ligową jak i finansową, które nie są najlepsze, 
ale bądźmy dobrej myśli, że w roku 2021 wrócimy do 
normalności i będziemy mogli się razem z kibicami 
cieszyć się wydarzeniami boiskowymi. 

 W styczniu 2021 planowane jest zebranie            
sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostaną wybrane 
nowe władze klubu. Konkretne informacje można      
znaleźć na naszym profilu na facebooku. 
 Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego       
Narodzenia, dużo zdrowia, szczęścia, radości, pogody 
ducha dla wszystkich sympatyków 1.FC Chronstau-
Chrząstowice składa zarząd klubu wraz                        
z zawodnikami.  
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OSP DĘBIE MA NOWY SPRZĘT 

WSPIERAJ SENIORA 

 

 

Agnieszka  Król 

NOWINY BIBLIOTECZNE 

Gdy nadejdą Święta 
niech nadzieja i radość 

zastukają do Państwa drzwi, 
a Nowy Rok przyniesie 
pomyślność, szczęście 

i piękny uśmiech każdego dnia. 
Tego życzymy mieszkańcom naszej gminy, z nadzieją 
na lepszy Nowy 2021 Rok. 
Kończy się rok pełen niecodziennych zdarzeń, rok pod-
porządkowany walce z pandemią COVID-19, rok             
dostosowywania naszych działań do obostrzeń wywoła-
nych pandemią. 
Plan naszych aktywności został zredukowany do mini-
mum oraz przeniósł się do sieci. W styczniu mogliśmy 
zaprosić uczniów szkoły podstawowej w Chrząstowi-
cach na spotkanie z p. Zbigniewem Kolba i jego książ-
ką „Znajdź mnie i odwiedź” oraz na pierwsze spotkanie 
o ciekawych miejscowościach Opolszczyzny i Moraw 
pt. „Brożec”. Przedszkolaki rozpoczęły spotkania           
z Muminkami. Dla dorosłych zorganizowaliśmy              
spotkanie propagujące prawidłowe odżywianie, stoso-
wanie ziół i artykułów spożywczych jako naturalnych 
sposobów leczenia u osób starszych. W lutym dzięki 
spotkaniu z podróżnikiem p. Grzegorzem Mazurem 
odwiedziliśmy Jezioro Bajkał i Syberię, a w marcu 
seniorki z Chrząstowic poznały japońską tradycję            
obchodzenia Dnia Kobiet. I na tym zakończyłyśmy 
cykl całorocznych spotkań z czytelnikami. 
Zasady reżimu sanitarnego uniemożliwiły nam gosz-
czenie w naszych progach najmłodszych czytelników. 
Przygotowane dla nich prezentacje zostały zamieszczo-
ne na naszej stronie internetowej, na Facebooku         
zamieszczaliśmy ciekawe posty, założyłyśmy Instagra-
ma i propagujemy czytelnictwo online.  
Częste odgórne zawieszania pełnej działalności instytu-
cji kultury, zmiany w sposobie korzystania z usług bi-
blioteki wprowadziły trochę zamieszania. W tzw. cza-
sie niedostępności biblioteki dla czytelników, za za-
mkniętymi drzwiami nadal toczyła się praca z książką – 
zakupy nowości, ubytkowanie zaczytanych egzempla-

rzy oraz  przeprowadzenie inwentaryzacji naszego  
księgozbioru. 
W tym trudnym dla wszystkich czasie, starałyśmy się 
być do Państwa dyspozycji jak najczęściej. Stosując się 
do wytycznych reżimu sanitarnego szykowałyśmy dla 
Państwa paczki z zamówionymi książkami, a nawet 
dowoziłyśmy je do domów. 
Dziękujemy bardzo za okazaną wyrozumiałość i dalsze 
korzystanie z naszych usług. 
Nie wiemy jaki będzie nadchodzący rok, ale czynimy 
już plany. Przygotowujemy ciekawe spotkania dla 
wszystkich grup wiekowych. 
Serdecznie zapraszamy na nasza stronę internetową          
i Facebooka, tam znajdziecie Państwo najnowsze infor-
macje o sposobie korzystania z usług biblioteki oraz            
o godzinach otwarcia. 
ŻYCZĄC WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA            
NIEZMIENNIE ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ               
W NOWYM ROKU. 

Na naszych czytelników czeka wiele nowości. 

 OSP Dębie dba o odpowiednie doposażenie 
swojej jednostki. Druhowie zdobyli pieniądze              
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska            
i Gospodarki Wodnej w Opolu i zakupili 16 nowych 
par butów bojowych oraz specjalistyczny wentylator 
do oddymiania i zmniejszania temperatury  
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 Jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła Pani Helena Smuda z Chrząstowic. Szanownej Jubilatce ser-
decznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz samych pogodnych dni. 
Informacja dla osób obchodzących w 2020 r. jubileusze 50-tej, 60-tej i 65-tej rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego: 

Szanowni Jubilaci, z powodu pandemii Covid-19 nie jest możliwe zorganizowanie corocznego 
uroczystego spotkania par małżeńskich obchodzących jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.  
 Spotkanie zostanie zorganizowane, kiedy tylko będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa 
uczestnikom. 
 Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy wspólnie przeżytych lat i życzymy zdrowia                 
i wszelkiej pomyślności. 

WIEŚCI Z KRAINY DINOZAURÓW 

Biuro LGD Kraina Dinozaurów 

NASI JUBILACI 

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska 

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozau-
rów” z siedzibą w Ozimku, obejmuje swym                
zasięgiem siedem gmin: Chrząstowice, Dobro-
dzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, 
Zębowice.  
 Głównym wyróżnikiem jest współpraca 
trzech sektorów: publicznego, gospodarczego oraz 
społecznego. 
 Głównymi celami są: wzrost konkurencyj-
ności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska 
oraz zwiększenie integracji i poczucia przynależ-
ności do obszaru objętego LSR. Środki finansowe 
w ramach LSR są  przeznaczane na wsparcie roz-
woju firm i wsparcie nowych działalności gospo-
darczych, budowę i modernizacje obiektów małej 
architektury, siłowni i placów zabaw, szlaków, 
ścieżek tematycznych, jak również renowację                   
i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspieramy 
również tzw. „miękkie projekty” - cykle spotkań              
i warsztatów edukacyjno - integracyjnych dla 
mieszkańców, publikacje związane z zachowa-
niem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego, opra-
cowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru 
LGD materiałów informacyjno-promocyjnych.  
 Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina 
Dinozaurów” prowadzi liczne inicjatywy                  
aktywizujące lokalną społeczność, wśród których 
możemy wyróżnić coroczny spływ kajakowy Małą 
Panwią kończący się biesiadą informacyjno-
promocyjną czy spotkania z Dinozaurem na               
leśnych ścieżkach. W tym roku zrealizowano rów-
nież projekt ,,Opolskie ze smakiem – Kulinarna 
przygoda rowerowa’’-  promujący produkty                 
lokalne i tradycyjne z obszaru LGD KD. Ponadto 
w ramach operacji własnej  zostało przeszkolo-
nych 20 Przewodników Lokalnych, którzy w pro-
fesjonalny sposób potrafią  przekazać  informacje  

i oprowadzić po najciekawszych  miejscach            
w woj. opolskim. LGD Kraina Dinozaurów odgry-
wa ważną rolę na obszarach wiejskich - jej działal-
ność przyczynia się do wzmocnienia kapitału spo-
łecznego, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infra-
struktury oraz zachowania dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego obszaru.  

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad 
aplikowania o środki w ramach organizowanych 
naborów oraz działań LGD można znaleźć na 
stronie internetowej www.krainadinozaurów.pl 
lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. Sło-
wackiego 18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 
4651213, 605 052 777 
Ponadto:  
Zapraszamy na wirtualny spacer po Krainie Dino-
zaurów  http://spacer.krainadinozaurow.pl/ 
Zapraszamy do wzięcia udziału w grze Geoskarby     
http://gra.annaland.pl/ 
Zapraszamy do  odwiedzenia strony https://
odkryjnaszetajemnice.pl/ 

http://spacer.krainadinozaurow.pl/
http://gra.annaland.pl/
https://odkryjnaszetajemnice.pl/
https://odkryjnaszetajemnice.pl/
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PIŁKARZE MIRO DEUTSCHE FUSSBALSCHULE  
TRENUJĄ I ZAPRASZAJĄ 

Marcin Buhl 

 Za nami pierwsze zajęcia Miro Deutsche 
Fußballschule Chronstau z piłki nożnej w sezonie 
2020/2021. 
 Cieszymy się, że po wakacyjnej przerwie 
nasze zajęcia wróciły według normalnego harmo-
nogramu. Obecna sytuacja wymaga jednak zacho-
wania szczególnej ostrożności przez wszystkich 
uczestników oraz organizatorów zajęć. W czasie 
spowodowanym pandemią nasza szkółka do końca 
listopada trenowała na zewnątrz. Czasem, mimo 
gorszej pogody i tak na boisku można było zauwa-
żyć radość jaką daje "gra w piłkę". W nietypowym 
jak dotychczas terminie, bo 3 października, udało 
się również zorganizować turniej o Puchar              
Przewodniczącego TSKN. Turniej został objęty 
honorowym patronatem Wójta Gminy              
Chrząstowice. Gościliśmy w nim piłkarzy aż              
z 10-ciu oddziałów Miro Fußballschule. Nasi         
młodzi adepci z Chrząstowic pokazali się z bardzo 

dobrej strony wygrywając w kategorii "młodzik"            
i "orlik" oraz zajmując trzecie miejsce w kategorii 
"żak". W najmłodszej kategorii "skrzat" wszystkie 
drużyny zwyciężyły i zostały tak samo nagrodzo-
ne pucharem oraz medalami.  

 Podczas jesiennych treningów gościł oraz 
pomagał znany już dzieciom asystent językowy 
Sprachassistent Oliver Kasperczyk.  
 W grudniu nie zabrakło również                    
niespodzianki i odwiedzin Świętego Mikołaja. 
Tradycyjnie młodzi piłkarze próbowali pokonać 
Mikołaja z rzutu karnego. 
 Zapraszamy wszystkich młodych fanów 
piłki nożnej do zapisów na nowy sezon pilkarskiej 
zabawy. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: 
chronstau@mirofussballschule.pl oraz tel. 
669054892. 

 

MICHAŁ TALAGA  
ZNÓW NA PODIUM 

  7 listopada br. w Poznaniu odbyły się              
Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim,               
w których udział wziął Michał Talaga. W bardzo 
mocno obsadzonych konkurencjach kadetów, 
Michał wywalczył trzy tytuły Wicemistrza              
Polski. Kata indywidualne, kumite indywidualne 
i kumite drużynowe. Gratulujemy serdecznie! 
Michał jesteś wielki. 

mailto:chronstau@mirofussballschule.pl
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Barbara Paczkowska 

SHUTTLE TIME - CZAS NA LOTKĘ  

 

Ruch to zdrowie! 
Szukasz przyjemnego sposobu, aby wzmocnić 
mięśnie ciała i poprawić kondycję a przy okazji 
schudnąć? Badminton to sport dla Ciebie! Aby 
zacząć, nie musisz inwestować w drogi karnet 
na siłownię, a rozgrywki z przyjaciółmi to świetna 
zabawa. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
gry w badmintona? Zapraszamy do gry! 
Badminton to jest to! To nasze hasło, ale nie ono 
ma Państwa przekonać do spróbowania tej dyscy-
pliny sportowej.  Dzięki badmintonowi pozbę-
dziesz się uciążliwej zadyszki przy wchodzeniu 
po schodach, gdyż korzyści z uprawiania tego 
sportu jest wiele. Zaczynając od tego, że angażuje 
mięśnie nóg, ramion, pośladków. Poprawia kondy-
cję, a co ciekawe na boisku popracujesz nad kon-
centracją, spostrzegawczością i refleksem, co prze-
łoży się na większą wydajność w pracy.              
Poprawi samopoczucie, dzięki temu, że wpłynie 
pozytywnie na sylwetkę  oraz pojemność płuc. 
Można powiedzieć że jest to połączenie przyjem-
nego z pożytecznym a oprócz tego sprawia ogrom-
ną przyjemność. Sprzęt do gry w badmintona nie 
jest drogi, tak więc uprawiać go mogą z powodze-
niem wszyscy chętni. Aby zacząć grać nie potrze-
ba wiele, wystarczy rakietka, lotka, wygodny spor-
towy strój. Kluczowe jest obuwie, które powinno 
stabilizować stopę amortyzować podeszwę,               
posiadać dobrą przyczepność. Obuwie takie 
zmniejsza ryzyko kontuzji. Badminton to z pewno-
ścią gra dla każdego. Zasady badmintona rozgry-
wanego w halach sportowych są nieco bardziej 

skomplikowane niż gra na świeżym powietrzu         
w popularną kometkę. Sport ten można uprawiać 
zarówno rekreacyjnie jak i profesjonalnie. Żeby 
móc zagrać w badmintona trzeba mieć jedynie 
chęci i przyjść do hali sportowej w Chrząstowi-
cach. 
Badminton czy kometka? 
Badminton często mylony jest z kometką, jednak 
te aktywności, są podobne do siebie choć  to dwa 
różne sporty. Badminton to 2 lub 4 osobowa dys-
cyplina olimpijska oficjalnie ustanowiona w 1992 
roku. Badminton uprawia się w zamkniętych po-
mieszczeniach, najczęściej w halach sportowych,  
a grze towarzyszą ściśle wyznaczone reguły gry. 
Kometka natomiast to rekreacyjna gra sportowa, 
tak samo jak badminton, polegająca na odbijaniu 
lotki rakietką. Jednak kometka nie wymaga kon-
kretnych zasad i profesjonalnych hal do gry. Moż-
na w nią grać wszędzie, a popularna jest zwłaszcza 
na świeżym powietrzu – w parkach, na boiskach, 
nad jeziorem, w ogrodzie czy na plaży. 
Grę w badmintona można rozpocząć właściwie          
w każdym wieku, ale trzeba mieć na uwadze, że 
dziecko powinno mieć ukończone co najmniej              
6 lat. Górnej granicy wieku nie ma. 
Chcesz spróbować? Zapraszamy we wtorki              
i czwartki w godzinach 19-21.00. Udział                 
w zajęciach jest dofinansowany przez Gminę 
Chrząstowice w ramach realizowanego przez nas 
projektu  „Badminton to jest to!” 

Artur Cebula 
Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” 

 Uczniowie  Zespołu Szkolno- Przedszkolne-
go Nr 3 w Dębskiej Kuźni od 14 września do 27 
listopada br. uczestniczyli w programie ‘’Shuttle 
Time” czyli ‘’Czas na lotkę.” Był  to program 
Światowej Federacji Badmintona przeznaczony do 
nauki badmintona w szkołach. Miał na celu rozpo-
wszechnienie badmintona wśród uczniów tak, aby 
stał się jednym z najbardziej  popularnych sportów 
szkolnych. 
 Uczniowie naszej szkoły biorący udział          
w programie ‘’Shuttle Time’’ mieli wiedzę na te-
mat badmintona -obserwowały  grę lub uprawiały 

tę dyscyplinę sportu, jednak większość doświad-
czyła tej dyscypliny po raz pierwszy. Badminton 
jest wspaniałym sportem szkolnym zarówno dla 
chłopców, jak i dla dziewcząt. Jest odpowiedni dla 
dzieci w różnym wieku, niezależnie od poziomu 
ich zdolności i umiejętności. Jest sportem           
bezpiecznym i atrakcyjnym, mającym szereg zalet. 
Ćwiczenia badmintona w programie ‘’Shuttle           
Time” rozwijały ogólne zdolności fizyczne, które 
są istotne dla dzieci w wieku szkolnym, wliczając: 
koordynację wzrokowo-ruchową, chwytanie                  
i rzucanie, umiejętność zachowania stabilności i 
równowagi, szybkość  i zwinność- zdolność  szyb-
kiej zmiany kierunku, umiejętność wykonywania 
wyskoku i lądowania i podejmowanie decyzji. 
 Uczestnicząc w programie uczniowie ZSP 
Nr 3 w Dębskiej Kuźni nauczyli się podstawo-
wych umiejętności badmintona, rozwijali swoją            
sprawność fizyczną oraz umiejętności taktyczne- 
czyli jak grać i wygrywać. Przede wszystkim dzie-
ci „złapały bakcyla ‘’ i były bardzo zadowolone            
z zajęć  badmintona w szkole, a to chyba                     
najważniejsze. 

BADMINTON TO JEST TO 



 

 

 

      INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

październik-listopad-grudzień 
- 23 - 

 

 

 Nadszedł czas na podsumowanie roku,                
w którym koronawirus sparaliżował nasze plany             
i zamiary. Koło DFK Dębska Kuźnia/
Dembiohammer nie zrezygnowało jednak ze swej 
działalności dla podtrzymania niemieckiej                 
i śląskiej tradycji i kultury. To był bardzo trudny            
i pouczający czas dla każdego z nas z osobna. 
Wymuszał na nas czasem decyzje, o których 
wcześniej nawet nie myśleliśmy, że będziemy  
takie podejmować.  
 Zachowując wszystkie obostrzenia,              
2 sierpnia br. po raz 21 wyruszyliśmy na             
pielgrzymkę do kościoła pw. Narodzenia NMP w 
Dębiu. Pielgrzymom został wydzielony poczęstu-
nek na świeżym powietrzu. Autor broszury o re-
zerwacie przyrody Srebrne Źródła, pan Jan Mate-
ja, dokonał promocji wydanej w ramach projektu 
publikacji wszystkim zebranym na farskim placu.  
 Kolejnym zadaniem, jakie realizowaliśmy, 
to album o wsi Dębska Kuźnia/Dembiohammer. 
Przyłączyło się do niego 25 mieszkańców i udo-
stępnili oni ze swoich prywatnych zbiorów foto-
grafie własnych rodzin oraz zdarzeń, które miały 
miejsce w naszej wsi na przestrzeni 100 lat. 
 Zakaz zgromadzeń w większych grupach 
uniemożliwił organizację wycieczek, spotkań ad-
wentowych i innych historycznych dyskusji.          
Do grupy dzieci uczestniczących w „Samstagkurs-
Herbstedition 2020” zawitał 5 grudnia br. święty 
Mikołaj i obdarował je paczkami słodkości. Grupę 
prowadziła od jesieni p. Irena Łysy-Cichon. Na 
spotkaniach dzieci majsterkowały, rysowały          
i uczyły się języka niemieckiego poprzez śpiew                
i zabawę. Były też na rowerowej wycieczce                
w Srebrnych Źródłach. Pan Jan Mateja opowiadał 
ciekawe historie o tym miejscu. 

 Nasze Koło DFK dba również o pomnik 
ofiar wojen światowych, który znajduje się przy 
ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni. W tym roku 
upiększyły to miejsce chryzantemy podarowane 
przez gminę Chrząstowice. To był wspaniały gest 
w kierunku tych, którzy oddali życie za przyszłość 
dla nich niewyobrażalną. 
 17 listopada br. dzieci z „Samstagkurs” za-

sadziły klon na powstającej za remizą OSP 
„Zagrodzie Dinusia” – placu zabaw. 

 W adwencie odwiedziliśmy także naszych 
mieszkańców i obdarowaliśmy ich paczkami             
i kalendarzami na przyszły rok. Mamy nadzieję, 
że ten nieprzychylny spotkaniom czas wkrótce się 
zakończy i będziemy mogli na powrót realizować 
nasze integracyjne projekty. Tymczasem dziękuje-
my serdecznie za wsparcie Gminie Chrząstowice 
oraz TSKN na Śląsku Opolskim. 
 Dobrego, spokojnego i zdrowego roku 2021 
oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim czytelnikom „Informatora Gminy 
Chrząstowice” życzy Maria Kwiecińska, prze-
wodnicząca koła DFK Dębska Kuźnia/
Dembiohammer 

DZIAŁALNOŚĆ DFK DEBSKA KUŹNIA/DEMBIOHAMMER  
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Na tej stronie prezentujemy przepisy na proste i smacz-
ne potrawy. W tym wydaniu skupimy się przy paru 
propozycjach dań na stół wigilijny i na kolejne dni 
świąteczne. Tradycje, jakie są przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, zwyczaje świąteczne są gwarantem 
tego niesamowitego czasu. 
 
Zupa grzybowa  

Składniki na ok. 2 litry zupy: 
- 600 g świeżych lub mrożonych grzybów lub 130 g 
suszonych grzybów (borowiki, podgrzybki, maślaki) – 
jeśli używamy grzybów suszonych musimy je wcze-
śniej namoczyć na 12 godzin w 500 ml wody 
- średnie cebule 2 szt.  
- masło 50 g 
- szczypta cukru 
- świeży czosnek 2 ząbki 
- świeży koperek 1 pęczek 
- średnie marchewki 2 szt. 
- średnie ziemniaki 5 szt. 
- woda 1.5 litra 
- liść laurowy 2 szt. 
- ziele angielskie 3 szt. 
- śmietanka 30%  150 ml  
- mąka pszenna 1 łyżka 
- majeranek suszony 1 łyżeczka 
- sól, pieprz do smaku  
Przygotowanie:  
Wszystkie warzywa obrać. Cebulę pokroić w kostkę i 
podsmażyć na maśle z dodatkiem cukru na złoty kolor. 
Następnie dodać drobno posiekany czosnek oraz kope-
rek i grzyby (jeśli moczyliśmy grzyby to same grzyby, 
wodę z moczenia zostawiamy na później), podsmaża-
my przez ok. 15 minut. Do grzybów dodajemy pokro-
joną w półplasterki marchewkę oraz pokrojone w kost-
kę ziemniaki, krótko przesmażamy i zalewamy wodą 
(oraz ewentualnie z wodą z moczenia grzybów suszo-
nych). Dodajemy liść laurowy i ziele angielskie, gotu-
jemy do miękkości warzyw. Zupę delikatnie zabielamy 
śmietanką 30% wymieszaną z 1 łyżką mąki pszennej. 

Na koniec doprawiamy majerankiem oraz do smaku 
solą i pieprzem. 
 
Udka kaczki w pomarańczy i jabłku z korzenną 
nutą 
Składniki na ok. 4 porcje: 
- udka z kaczki 4 szt. 
Solanka 8%: 
- woda 1 l 
- sól 80 g 
Marynata: 
- tymianek 1 łyżeczka 
- imbir mielony 0.5 łyżeczki 
- pieprz mielony do smaku 
- liść laurowy 3 szt. 
- ziele angielskie 5 szt. 
- goździki 6 szt. 
- czosnek świeży 3 ząbki 
- olej 60 ml 
Dodatkowo: 
- woda 
- średnie pomarańcze 2 szt. 
- małe jabłka 2 szt. 
- łyżka masła + łyżeczka miodu (wymieszać) 
Przygotowanie: 
Aby przygotować solankę mieszamy wodę z solą, aż 
do całkowitego rozpuszczenia. Udka myjemy i osusza-
my na ręczniku papierowym, wkładamy do solanki na 
24 godziny w zimne miejsce (udka muszą być zalane 
całe). Po upływie 24 godzin, płuczemy udka, osusza-
my. Sporządzamy marynatę ze wszystkich składników 
punktu ‘marynata’ i nacieramy nią udka (nie używamy 
soli do marynaty, ponieważ udka były w solance). 
Przekładamy do naczynia żaroodpornego skórą do gó-
ry, pomarańcze kroimy na ćwiartki i układamy między 
udkami. Dolewamy wody do ¾ wysokości kaczki. Pie-
czemy w nagrzanym piekarniku do 180*C - 190*C 
przez 1.5 godziny aż mięso będzie miękkie. Następnie 
odkrywamy naczynie żaroodporne, dodajemy ćwiartki 
jabłka, a udka kaczki smarujemy wymieszanym ma-
słem z miodem i zapiekamy przez 15 minut. Możemy 
podać z ziemniakami i zasmażanymi buraczkami. 
 
Filet karpia saute w karmelizowanej cebulce 
Składniki na ok. 4 porcje: 
- dzwonko z karpia 4 szt. (ok. 850 g) 
- duża cebula 2 szt.  
- mały seler 1 szt. 
- mały korzeń pietruszki 1 szt. 
- mąka pszenna 60 g 
- liść laurowy 3 szt. 
- ziele angielskie 4 szt. 
- białe wino wytrawne 600 ml (450 ml + 150 ml) 
- woda 100 ml 
- oliwa/olej 60 ml 
- cukier 10 g 
- sól, pieprz do smaku 
Przygotowanie: 
Dzwonka z karpia myjemy, osuszamy, wkładamy do 
miski i zalewamy 450 ml winem, przykrywamy i daje-
my na 6 godzin do lodówki.  Cebulę obieramy i kroimy 
w piórka, seler i pietruszkę obieramy i kroimy w słup-
ki. Po 6 godzinach wyciągamy karpia z wina, osusza-
my, przyprawiamy solą i pieprzem, panierujemy w 
mące. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy 
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dzwonko z każdej strony na złoty kolor. Następnie  
dodajemy cebulę, seler oraz pietruszkę i cukier, prze-
smażamy. Kolejno wlewamy 100 ml wody i pozostałe 
wino 150 ml. Dusimy na wolnym ogniu, aby odparo-
wał alkohol. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
 
Sos do ryby 
Składniki na ok. 4 porcje: 
- duża cebula 1 szt. 
- masło 50 g 
- szczypta cukru 
- chrzan tarty 1 łyżeczka 
- musztarda sarepska 1 łyżeczka 
- śmietanka 30% 200 ml 
- mąka pszenna 1-2 łyżki 
- estragon 1 łyżeczka 
- czosnek niedźwiedzi 1 łyżeczka 
- sól, pieprz do smaku 
Przygotowanie: 
Cebulę obieramy i kroimy w kostkę, następnie podsma-
żamy z szczyptą cukru na maśle do uzyskania złotego 
koloru. Dodajemy chrzan oraz musztardę, następnie 
śmietankę 30% wymieszaną z mąką pszenną, miesza-
my na wolnym ogniu do zagęszczenia. Dodajemy          
estragon oraz czosnek niedźwiedzi, doprawiamy solą           
i pierzem do smaku. 
 
Świąteczny makowiec 

Składniki na 2 szt. : 
- mąka pszenna 550 g 
- cukier 140 g 
- cukier waniliowy 8 g 
- 7 g drożdży suchych lub 15 g drożdży świeżych  
- mleko 200 ml 
- jajka 2 szt. 
- masło 70 g 
- szczypta soli 
- gotowa masa makowa firmy Bakaland 600 g 
- bułka tarta 40 g 
- aromat pomarańczowy 5 ml 
Do dekoracji: 
- płatki migdałowe 
- skórka pomarańczy kandyzowana  
- mak niebieski 
- lukier (cukier puder + woda)  
Przygotowanie: 
Masło rozpuszczamy i studzimy. Świeże drożdże           
rozpuszczamy w ciepłym (nie może być gorące!)          
mleku, dodajemy szczyptę cukru oraz 2 łyżki mąki, 
mieszamy trzepaczką, zostawiamy w ciepłym miejscu 
na 15 minut do wyrośnięcia (w przypadku drożdży 
suchych nie robimy rozczynu, tylko mieszamy je razem 
z mąką i innymi składnikami). Mąkę przesiewamy do 
miski, dodajemy cukier, cukier waniliowy i sól,           
mieszamy. Dodajemy wyrośnięty rozczyn i jajka, mie-
szamy, dodajemy rozpuszczone i wystudzone masło, 
wyrabiamy na gładkie ciasto. Tak przygotowane ciasto 
zostawiamy do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. 
Gdy tak się stanie przebijamy palcami i znowu           
odstawiamy do wyrośnięcia. Dwukrotnie wyrośnięte 
ciasto rozwałkowujemy na prostokąt, grubość ok. 0.7 
mm, nakładamy masę makową na całej powierzchni 
ciasta zostawiając po 1.5 cm ciasta z każdego boku. 
Zwijamy roladę wzdłuż krótszego boku. Makowiec 
kilkukrotnie zawijamy papierem do pieczenia pozosta-
wiając miejsce wielkości dłoni, aby miał przestrzeń do 
wyrośnięcia. Odstawiamy na ok. 30 minut w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. Pieczemy w temperaturze 
180*C ok. 45 minut na brązowo złoty kolor. Po upie-
czeniu wychładzamy, polewamy lukrem i dekorujemy. 
 
Niech okres świąteczny będzie dla Nas czasem spokoju 
i odpoczynku. Okresem gdzie wszyscy spotkamy się i 
usiądziemy przy świątecznym stole. Czasem składania 
sobie życzeń płynących z głębi serca i dzieleniem się z 
naszymi bliskimi opłatkiem. 
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy czło-
wiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym” (św. Jan 
Paweł II) 
Życzę Państwu Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego wejścia w Nowy Rok 2021! 

 

Daniel Bewko – gotowanie jest jego pasją od przedszkola, nieustannie rozwija się w tym kierunku. Jest 

laureatem wielu konkursów kulinarnych, zdobył m.in. III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym 

w Niemodlinie "Czas na rybę" (2018 r.), II miejsce (2018 r.), III miejsce (2019 r.) w Wojewódzkim              

Konkursie Kulinarnym "Regionalne Smaki" w Opolu oraz VI miejsce w finale Junior Culinary                     

Cap-Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym w Kielcach (2019 r.), "Kulinarny Talent ZSZ 4" za całokształt 

działań oraz osiągnięć, podwójny Mistrz Polski w Carvingu. Gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy 

Chrząstowice.  
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RAJD PRZYGODOWY WYZWANIE 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Su-
chy Bór wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Infini-
tas zorganizowało w weekend 19-20 września br. 
Rajd Przygodowy “Wyzwanie” im. Antoniego 
Pawlety.  
 Organizację poprzedziło rozpoznanie 
miejsc, w których zlokalizowane miały zostać 
punkty kontrolne. We współpracy z przewodnika-
mi turystycznymi określona została lista punktów, 
ciekawych ze względów przyrodniczych, kulturo-
wych i historycznych, takich jak pomnik             
A. Pawlety w Suchym Borze, Księży dół itp. 
Punkty zlokalizowane były głównie na terenie 
Gminy Chrząstowice. 

 W realizację jednego z zadań przyrodni-
czych zostało zaangażowane Nadleśnictwo Opole, 
które również sponsorowało imprezę i wystawiło 
swoją drużynę. 
 W skrócie, idea rajdu “Wyzwania” jest na-
stępująca: uczestnicy w 2-6 osobowych zespołach 
wybierają trasę o określonym stopniu trudności, 
decydują, czy chcą ją pokonać pieszo lub rowerem 
i ruszają w drogę. Do ręki dostają mapy z zazna-
czonymi punktami, które muszą odnaleźć i wyko-
nać zadania sprawnościowe, logiczne lub wyma-
gające wiedzy np. przyrodniczej. Na trasie nasze-
go Rajdu znalazły się np. przeprawa linowa nad 
rzeką, dystans pokonywany kajakiem oraz konku-
rencja strzelania z procy tradycyjnej. Uczestnicy 
potraktowali Rajd przede wszystkim jako dobrą 
zabawę, niemniej najlepsze drużyny czyli takie, 
które zaliczyły największą liczbę punktów w naj-

krótszym czasie otrzymały pamiątkowe statuetki. 
 Oprócz tras dla amatorów, były przygoto-
wane pętle dla “wyjadaczy”, którzy musieli m.in. 
w nocy dojechać rowerem w okolice Góry Świętej 
Anny (trasy profesjonalne liczyły ok. 170 km), 
zaliczyć odcinki piesze oraz szereg wymagających 
zadań sprawnościowych. Zwycięska drużyna            
pokonała trasę w ok. 24 godziny.  
 Wiele osób potraktowało jednak rajd 
“Wyzwania” jako sympatyczną, rodzinną zabawę  
i spędziło tę słoneczną sobotę aktywnie na świe-
żym powietrzu, przy okazji poznając ciekawe 
miejsca w naszej gminie i okolicznych miejscowo-
ściach. Na zakończenie imprezy odbył się konkurs 
sprawdzający wiedzę uczestników nt. A. Pawlety 
patrona wydarzenia – zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego.            
Impreza została dofinansowana ze środków            
Programu Odnowa Wsi. 
  

 Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów             
serdecznie zaprasza do zakupu produktów lokalnych 
udostępnionych w sklepiku internetowym pod adresem 
www.sklep.krainadinozaurow.pl utworzonym                     
w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Dobre, 
bo lokalne”. 
 Sklep internetowy został stworzony z myślą                   
o lokalnych artystach oraz produktach lokalnych, aby 
promować rękodzielnictwo oraz lokalne produkty na 
skalę województwa Opolskiego.  

LIDERKA  
PAULINA 

 Paulina Buhl ukończyła 
„ELOm4” – czwartą edycję 
programu Elementarza Lidera/-
ki Organizacji Mniejszości  
Niemieckiej i zdobyła licencję 
lidera. Gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów w działalności 
na rzecz swojego środowiska             
i nieustannego zapału do pracy. 

http://www.sklep.krainadinozaurow.pl
https://sklep.krainadinozaurow.pl/
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 Nie ma nic przyjemniejszego niż spacer po 
lesie. A jeżeli jest to spacer z kijami do Nordic 
Walking, w towarzystwie instruktora i znajomych, 
to jest to nie tylko przyjemne, ale i  bardzo            
pozytywnie wpływające na nasze samopoczucie.  
 Przez cały rok, Grupa Nordic Walking        
Suchy Bór organizuje nieodpłatne marsze z kija-
mi, jako sekcja sportowa Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Suchy Bór. W sezonie letnim spo-
tykamy się 2 razy w tygodniu, jesienią i zimą raz             
w tygodniu (w każdą niedzielę o godz. 10.00), aby 
wspólnie pomaszerować do lasu, dotlenić się, 
zdrowo zmęczyć, poćwiczyć technikę Nordic 
Walking, odpocząć na łonie natury. Spotykamy 
się zawsze, bez względu na pogodę (chodzimy 
gdy jest mróz lub pada deszcz), ponieważ nie ma 
lepszej metody na budowanie  odporności niż 
ruch na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni.  
 Dzięki tablicy informacyjnej, która                 
w październiku została zamontowana przy wej-
ściu do lasu, można samodzielnie przeprowadzić 
rozgrzewkę, poprawić swoją technikę Nordic 
Walking oraz przejść naszą ulubioną trasą Zbója 
Madeja do Kamionki w Falmirowicach. Zakup               
i montaż tablicy zostały sfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Opolskiego. 

 Co roku, Suchy Bór gości entuzjastów Nor-
dic Walking na cyklicznej imprezie pn. Opolski 
Marsz Nordic Walking. W 2020 roku, przy              
zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, odbyła 
się V edycja tej imprezy, przy udziale prawie 200 
zawodników. Przyjechali koledzy nie tylko z całe-
go województwa opolskiego, ale również ze Gór-
nego i Dolnego Śląska. Imprezę obsługiwała pro-
fesjonalna ekipa Polskiego Zrzeszenia Sędziów 
Nordic Walking. Rozgrzewkę i instruktaż techniki 
przeprowadziła utytułowana zawodniczka z Białej 
Prudnickiej – Pani Marzena Spychała, wielokrot-
na mistrzyni Polski, Europy i Świata na różnych 
dystansach, trenerka i sędzia Nordic Walking.  
 Uczestnicy brali udział w zawodach z po-
miarem czasu na 2 dystansach 5,27 i 10,55 km. 
Najszybszy był Pan Ryszard Kłyś – 34:01 min. 
(kategoria wiekowa 60-69 lat) na dystansie 5,27 
km. Na odcinku 10,55 km pierwszy na mecie był 
Tomasz Marczak (kat. 19-29 lat) z czasem 

1:08:50. Na zawody przyjeżdża wielu młodych 
zawodników, zaprzeczając powszechnie panującej 
opinii, że chodzenie z kijami jest tylko dla osób  
w starszym wieku. Nordic Walking jest dla każde-
go! Wystarczą tylko buty sportowe, kije w rękach 
i dobre towarzystwo.  

 Kolejną częścią imprezy był marsz               
rekreacyjny dla wszystkich chętnych na dystansie 
5,27 km. Z wielką radością obserwowaliśmy całe 
rodziny z dziećmi, w tym wielu naszych                  
mieszkańców, grupy znajomych, którzy                    
przyjechali do Suchego Boru korzystać z pięknej 
pogody, świeżego powietrza i zielonego lasu. 
Wszyscy uczestnicy marszu otrzymali                   
pamiątkowe medale, a dla zwycięzców                
poszczególnych kategorii czekały puchary.  

 W tym roku dodatkowo zorganizowaliśmy 
Festiwal Jogi, który mamy nadzieję na stałe             
zagości w kalendarzu lokalnych imprez. Jogę     
poprowadziła Anna Virginie, a udział w niej wzię-
ły zarówno osoby, które praktykują jogę od lat, 
jak i uczestnicy marszu Nordic Walking, którzy 
potraktowali ją przede wszystkim jako streching 
po zawodach. W ramach Festiwalu odbyły się 
również joga dla dzieci, a na zakończenie              
wyciszająca sesja gongów, poprowadzone przez 
Basię Krasowską ze Studia Dobrego Zdrowia 
„Naturalnie”.  
 Całość imprezy zakończył konkurs z nagro-
dami na temat wiedzy o Antonim Pawlecie. V 
Opolski Marsz Nordic Walking w tym roku nosił 

BĘDZIESZ ZE MNĄ CHODZIĆ? NORDIC WALKING W SUCHYM BORZE 



 

 

WYDAWCA: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 4219613, e-mail; 
ug@chrzastowice.pl, www.chrzastowice.pl, www.facebook.com/gminachrzastowice/         
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Anna Kurc - redaktor naczelna, Brygida Dulęba, Florian Ciecior, Daria Pawlak, Małgorzata 
Jagos, Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, Jacek Trojan, Karol Jakuczek, Anna Wojdyła, Regina Buhl, Leokadia Król, Artur 
Cebula, Małgorzata Strzelec, Agnieszka Król, Opolski Klub Karate Kyokushin, Zarząd Stowarzyszenia Kalejdoskop, Maria 
Kwiecińska, Marcin Buhl, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, Daniel Bewko, Marcin Hennek, Rafał Bartek, 
Rada parafialna z Chrząstowic, pracownicy placówek oświatowych 
REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Kurc 
ZDJĘCIA: autorzy tekstów, pracownicy placówek oświatowych, Kornelia Piechota, archiwum  

INFORMATOR GMINY CHRZĄSTOWICE 

WYRÓŻNIENIE 

 

imię Antoniego Pawlety – wybitnej postaci miesz-
kającej z rodziną w Suchym Borze, w czasie lat 
30,40 -stych XX wieku. W roku 2020 obchodzimy 
70 rocznicę śmierci Pana Pawlety, co było okazją 
do przybliżenia jego sylwetki naszym mieszkań-
com i gościom.  
 Cieszymy się, że pomimo pandemii korona-
wirusa udało nam się przygotować i przeprowa-
dzić bezpiecznie imprezę promującą zdrowy              
i aktywny styl życia.  To dzięki ogromnej pracy            
i zaangażowaniu członków stowarzyszenia i wo-
lontariuszy, nie tylko mieszkańców Suchego Bo-
ru, nasza mała wieś została po raz kolejny stolicą 
Nordic Walking! Bardzo wszystkim dziękujemy! 
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze            
środków Gminy Chrząstowice oraz Ministerstwa 
Sportu. 
 Równocześnie zapraszamy wszystkie               
osoby, które chcą nauczyć się chodzić z kijami, 
lub szukają towarzystwa, na marsze Nordic           
Walking, które odbywają się w każdą niedzielę 
o godz. 10.00 w Suchym Borze. Star t z parkin-
gu przy przedszkolu/ cmentarzu. Mamy kije do 
pożyczenia dla początkujących oraz dostępnego 
instruktora, który przybliży prawidłową technikę 
Nordic Walking. Do zobaczenia! 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

 Miło nam poinformować, że OSP Dębska 
Kuźnia zdobyła III miejsce w powiecie opolskim 
w plebiscycie na najpopularniejszą jednostkę  
OSP organizowanym przez „Tygodnik Ziemi 
Opolskiej”. Gratulujemy! 

LĘDZINY NA POCZTÓWCE 

 Sołectwo Lędziny wydało komplet                  
pocztówek, na których możemy zobaczyć, jak            
sołectwo wygląda obecnie, a jak prezentowało się 
na początku XX wieku.  
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