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Rozmowy w sprawie ścieżki 
rowerowej Grodziec-Opole

3 
lipca br. Burmistrz Ozimka Pan Mirosław Wieszołek, Zastępca 
Burmistrza Ozimka Pan Andrzej Brzezina oraz Wójt Chrząstowic 
Pan Florian Ciecior spotkali się z p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA 

Opole – Panem Rafałem Pydychem oraz jego Zastępcą ds. inwestycji 
Panem Marcinem Bronkiewiczem.

 Głównym tematem rozmów była 
ścieżka rowerowa Grodziec – Opo-
le. Trasa ta jest wybudowana na 
terenie gminy Chrząstowice prawie 
w  całości. Niestety, na terenie 
Gminy Ozimek brakuje jej dwóch 
kluczowych odcinków w ciągu drogi 
krajowej DK 46, zarządzanej przez 
GDDKiA: prowadzącego z Grodźca 
do Ozimka oraz wyjazdu z Nowej 
Schodni do Dębskiej Kuźni.
 Oba te odcinki zostały wpisane 
na listę likwidacji miejsc nie-
bezpiecznych prowadzoną przez 
GDDKiA w  Warszawie. Odcinek 
z Dębskiej Kuźni do zjazdu pro-
wadzącego do Nowej Schodni 
jest przygotowany do realizacji, 
dzięki czemu zabezpieczono pas 
drogowy na jego realizację oraz 
wycięto w tym pasie drzewa.
 Drugi niezbędny odcinek – od 
wjazdu z  ulicy Częstochowskiej 
w Ozimku na DK 46, prowadzący do 
Grodźca, jest znacznie trudniejszy 
w realizacji, gdyż nie ma obecnie 
pozostawionego miejsca w pasie 
drogowym na realizację tej ścieżki 
rowerowej, a ponadto przy budowie 
tego odcinka mogą wystąpić kłopoty 

z odwodnieniem drogi DK 46.
 W związku z powyższą sytuacją, 
włodarze obu gmin zaproponowali 
możliwość partycypacji w kosztach 
projektowania ww. dwóch odcinków 
ścieżki rowerowej. Natomiast dyrek-
torzy GDDKiA obiecali postarać się 
o skuteczny lobbing w Warszawie, 
który spowoduje zabezpieczenie 
środków w budżecie GDDKiA na 
realizację tych dwóch składowych 
drogi pieszo-rowerowej.
 Gmina Ozimek zamierza w przy-
szłości wybudować ścieżkę rowerową 
łączącą te dwa odcinki przez miasto 
Ozimek (ul. Częstochowska – ul. 
Wyzwolenia – ul. Kolejowa – ul. 
Daniecka, a  następnie Opolska 
w  Nowej Schodni). W  ostatnich 
latach coraz więcej osób dojeżdża 
do pracy lub szkoły rowerem. Po-
nadto wycieczki rowerowe cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców nie tylko naszej gminy, 
ale i  gmin ościennych – w  tym 
miasta Opola. Dlatego też nasi 
włodarze kładą ogromny nacisk 
na budowę kluczowych dla ruchu 
rowerzystów ścieżek prowadzących 
przez tereny Gminy Ozimek.

Wizyta OCRG w Gminie Ozimek

W
 czwartek 2 lipca br. gościłem w naszej gminie Dyrektora Opol-
skiego Centrum Rozwoju Gospodarki Pana Rolanda Wrzeciono 
oraz Zastępcę Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 

Pana Piotra Regeńczuka.

 Wraz z  Zastępcą Burmistrza 
Ozimka Panem Andrzejem Brzeziną 
dokładnie zaprezentowaliśmy na-
szym gościom tereny przemysłowe 
oraz te, wymagające rewitalizacji 
w  Gminie Ozimek, jak również 
przedstawiliśmy pomysły na ich 
ożywienie i rozwój.
 Następnie wspólnie odwiedzi-
liśmy firmę Halupczok Kuchnie 
i  Wnętrza. Jej właściciel – Pan 
Adrian Halupczok zaprezentował 
naszym gościom nowoczesną linię 
produkcyjną, a także przedstawił 

obecną sytuację rynkową firm 
produkcyjnych i  handlowych 
w okresie odmrażania gospodarki 
po koronawirusie.
 Na spotkaniu ustaliliśmy, iż 
Opolskie Centrum Rozwoju Go-
spodarki wspomoże Gminę Ozi-
mek w  nawiązaniu efektywnego 
kontaktu z Wałbrzyską Specjalną 
Strefą Ekonomoczną, a ponadto we 
wrześniu wspólnie zorganizujemy 
forum gospodarcze dla lokalnych 
firm na terenie naszej gminy.

Umowy na budowę ul. Sosnowej 
w Szczedrzyku oraz ul. Rzecznej 
w Schodni podpisane

P
ragnę poinformować, iż sfinalizowaliśmy podpisanie kolejnych 
umów na modernizację dróg gminnych w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj”.

 Na spotkaniu z Panem Kajetanem 
Sową – Prezesem Zarządu PHU 
Larix Sp. z o.o. – podpisałem w dniu 
22.06. br. umowę na modernizację 
ul. Sosnowej w Szczedrzyku. Termin 
wykonania inwestycji to 15.11.2020 r., 
a jej koszt wynosi 120 285,88 zł.
 Z  kolei w  dniu 23.06. br. na 

spotkaniu Zastępcy Burmistrza 
Ozimka – Pana Andrzeja Brzeziny 
z Panem Arkadiuszem Miką – wła-
ścicielem PHU Domax, podpisano 
umowę na modernizację ul. Rzecznej 
w  Schodni. Termin wykonania 
inwestycji wyznaczono na 20.12. 
br., a jej koszt wynosi 444312,90 zł
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Bank Żywności w Ozimku!

P
rogram Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa jest współfi-
nansowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) , który ma 
na celu wsparcie osób i rodzin 
najbardziej potrzebujących po-
przez udzielanie im nieodpłatnej 
pomocy żywnościowej. 

 Pomoc mogą otrzymywać osoby/
rodziny znajdujące w  trudnej 
sytuacji życiowej (np. ubóstwo, 
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała 
lub ciężka choroba, przemocy 
w  rodzinie, potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub wielodziet-
ności) oraz te, których dochód 
nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej. 

Obowiązuje więc następujące 
kryterium dochodowe: 1402 zł/
miesiąc dla osoby samotnie 
gospodarującej i  1056  zł/
miesiąc/osobę przy rodzinach 
co najmniej dwu osobowych. 

 Osoby spełniające wymienione 
powyżej kryteria mogą zgłosić się 
do Ośrodka Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku, aby przystąpić do 
programu Bank Żywności. Obecnie 
Ośrodek posiada już 99 deklaracji 
uczestnictwa w Programie  dla 162 
osób i jest na etapie prac nad umową 
związaną z utworzeniem banku. 
Pomoc w ramach banku żywności 
będzie polegała na wydawaniu 

mieszkańcom Gminy Ozimek 
uczestniczącym w  programie, 
pełnowartościowej żywności (m.in. 
kasz, makaronów, pieczywa, wody). 
Przy współpracy pracowników 
OIiPS w Ozimku oraz wolontariuszy 
będziemy docierali  bezpośrednio 
do mieszkańców i  wydawali im 
żywność w  miejscowościach, 
w których mieszkają. 
 Wszystkich potrzebujących 
pomocy mieszkańców Gminy 
Ozimek zapraszamy do kontaktu 
z Ośrodkiem Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku. Bezpośrednich 
informacji udziela Pani Natalia 
Kałużny pod nr tel. 77 462 28 76 
(pok. nr 5 na parterze budynku 
UGiM w Ozimku przy ul. księdza 
Jana Dzierżona 4B) oraz Dyrektor 
OIiPS Pani Jolanta Janerka pod 
nr tel. 77 462 28 77 (pok. Nr 6 na 
parterze budynku UGiM).
 Mamy nadzieję, że dzięki utwo-
rzeniu Banku Żywności w Ozimku 
uda się wspomóc jak największą 
liczbę mieszkańców naszej gminy, 
a przede wszystkim pomóc w roz-
wiązaniu podstawowych problemów 
związanych z codziennym życiem

Arkadiusz Banik

Umowa na remonty cząstkowe 
podpisana

3 
lipca br. podpisano umowę na remonty cząstkowe dróg gminnych. 
Głównym wykonawcą jest Zakład Usług Melioracyjnych i Budow-
lanych Mirosław Materak, a wartość umowy wynosi 47 785,50 zł.

 W imieniu Gminy Ozimek umowę 
podpisał Zastępca Burmistrz Andrzej 
Brzezina, zaś w  imieniu ZUMiB 
właściciel firmy Mirosław Materak.

 W  ramach umowy zostaną na 
bieżąco likwidowane wszystkie 
uszkodzenia na drogach gminnych, 
a umowa obowiązuje do końca roku.

Fundusz Inwestycji Samorządowych 
– najwyższa dotacja w powiecie 
dla Gminy Ozimek

N
iezmiernie miło jest mi poinformować, iż Gmina Ozimek otrzymała 
z Funduszu Inwestycji Samorządowych dotację w wysokości 
1 714 365 złotych. Jest to najwyższa dotacja otrzymana spośród 

wszystkich gmin naszego powiatu.

Rozmowy dot. dworców PKP w Ozimku 
i Krasiejowie oraz gazyfikacji gminy

W
 związku z licznymi zapytaniami na temat budynku dworca PKP 
w Ozimku pragnę poinformować, iż 19.06. br. wraz z Zastępcą 
Burmistrza Ozimka – Panem Andrzejem Brzeziną, udaliśmy się 

do Wrocławia na spotkanie z Panem Dyrektorem Oddziału Gospo-
darowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu – Tadeuszem 
Szulcem oraz Panią Kamilą Wieczystą – Zastępcą Dyrektora Oddziału 
ds. Obrotu Nieruchomościami.

 Tematem spotkania były sposoby 
rewitalizacji i zagospodarowania 
dworców kolejowych w  Ozimku 
oraz Krasiejowie. Dyrekcja PKP 
Nieruchomości przedstawiła Nam 
różnorakie możliwości prawne 
przejęcia budynków dworców oraz 
potencjalne sposoby ich zagospo-
darowania. Ustaliliśmy także, iż 
w sierpniu przedstawiciele spółki 
PKP Nieruchomości odwiedzą 
Gminę Ozimek, aby przeprowadzić 
wizję w terenie.
 Z  kolei 24.06.br. gościliśmy 
w Gminie Ozimek Dyrektora Pol-
skiej Spółki Gazowniczej Oddział 
Opole Pana Rafała Adamiszyna 

oraz kierownika Pana Andrzeja 
Górskiego.
 Wspólnie przeprowadziliśmy 
wizję w terenie, obejmującą wszyst-
kie sołectwa Naszej gminy. Na 
spotkaniu przedstawiono nam 
dokładne możliwości techniczne 
oraz ekonomiczne gazyfikacji 
Gminy Ozimek.
 Ustaliliśmy, iż będziemy wspól-
nie starać się o  gazyfikację jak 
największej ilości gospodarstw 
domowych i firm w naszej gminie, 
co z pewnością wpłynie na lepszą 
sytuację ekologiczną Gminy Ozimek 
oraz poprawi jakość życia Naszych 
mieszkańców.

 Fundusz Inwestycji Samorzą-
dowych to środki przeznaczone 
na dotacje dla gmin, powiatów 
i miast w zakresie tzw. tarczy 

dla samorządów. Gmina Ozimek 
będzie mogła wykorzystać je na 
planowane inwestycje.

TWORZYMY BAZĘ OSÓB 
POTRZEBUJĄCYCH!

Mieszkańców Gminy Ozimek, 
chcących otrzymać pomoc 
w  zakresie Banku Żywności 
w Ozimku, prosimy o kontakt 
z Ośrodkiem Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku
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Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka

Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek

S
towarzyszenie Przyjaciół 
Szczedrzyka zarejestrowane 
zostało w  KRS nr 0318122 

w 2009r. Jesteśmy organizacją 
pożytku publicznego.

 Celem działalności Stowarzysze-
nia głównie jest realizacja zadań 
publicznych głównie w zakresie:
–  kultury, ochrony dóbr kulturalnych 

i dziedzictwa
–  wspieranie i  upowszechnianie 

sportu
–  ochrona i promocja zdrowia
–  turystyki i krajoznawstwa
–  działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym
–  wspomaganie i rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych
Swoje działania realizuje poprzez:
–  organizowanie i  prowadzenie 

promocji Szczedrzyka i jego okolic
–  wspieranie działalności orkiestry 

dętej
–  organizowanie i współorganizo-

wanie imprez kulturalnych
–  organizowanie i współorganizo-

wanie wycieczek
–  organizowanie i współorganizowa-

nie imprez sportowo-rekreacyjnych 
i zawodów sportowych

–  organizowanie i  współorgani-
zowanie pokazów, warsztatów, 
kursów, festynów, targów,

–  pozyskiwaniem środków na finan-
sowanie działalności kulturalnej 
i społecznej

 Stowarzyszenie prowadzi dzia-
łalność nieodpłatną.
 W chwili obecnej Stowarzy-
szenie liczy 62 członków.
 W związku z koronawirusem dzia-
łania nasze możliwe były w ramach 
obowiązujących zaostrzeń sani-
tarnych. Nie odbyły się w terminie 
planowane warsztaty muzyczne, 
warsztaty artystyczne, wycieczka 
oraz występy i  próby członków 
orkiestry dętej. Po poluzowaniu 

zaostrzeń sanitarnych odbywają 
się próby orkiestry dętej. Dała ona 
kilka koncertów z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.
 W 2020 r Stowarzyszenie pozy-
skało środki w ramach ogłoszonych 
konkursów przez Gminę Ozimek 
na: – Realizacja zadania z zakresu 
kultury, tradycji i edukacji w roku 
2020 – kwota 17 000zł
 Celem projektu jest promowanie, 
podtrzymywanie i  prezentowanie 
tradycji regionalnych, poznawanie 
dziedzictwa kulturowego oraz walorów 
historycznych różnych regionów, 
wspieranie przedsięwzięć artystycz-
nych, edukacyjnych i kulturalnych 
realizowanych wśród mieszkańców 
sołectwa Szczedrzyk i okolic w Gminie 
Ozimek oraz integracja mieszkańców 
i promowanie Sołectwa Szczedrzyk.
– Realizacja zadania z zakresu 
Pomocy społecznej, działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz promocji ochrony zdrowia 
– kwota 1500zł
– Celem projektu jest promowanie 
zdrowego stylu życia i kultury fizycznej 
w  środowisku dzieci i  młodzieży, 
całych rodzin i osób po 50 roku życia.
– Realizacja zadania z zakresu 
kultury fizycznej w roku 2020 – 
kwota 2500zł

 Celem projektu jest promowanie 
zdrowego stylu życia i  kultury 
fizycznej w  środowisku dzieci 
i młodzieży, całych rodzin i osób 
po 50 roku życia.
 Zwiększenie świadomości spor-
towego trybu życia wśród miesz-
kańców poprzez zdrowy i aktywny 
wypoczynek, integracja rodziny oraz 
mieszkańców w  Gminie Ozimek 
poprzez udział całych rodzin w fe-
stynie i organizowanych wycieczek 
rowerowych i spływu kajakowego.
 W najbliższej przyszłości mamy 
nadzieję na dalsze poluzowanie 
reżimu sanitarnego co wiązałoby 
się z kontynuowaniem realizacji 
założonych zadań i zamierzeń.
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szcze-
drzyka prowadzi również własną 
stronę internetową szczedrzyk.com.
pl z informacjami i ciekawostkami 
z życia Szczedrzyka

Kazimierz Udolf

Mateusz Pinkawa:
- Uczniowski Klub Sportowy Athletic 
Ozimek zajmuje się szkoleniem z zakresu 
sportu, kultury fizycznej, a w szczegól-
ności piłki nożnej dla dzieci w wieku 
od 4 do 11 lat W trakcie zajęć trenin-
gowych, meczy oraz turniejów prócz 
umiejętności sportowych, zależy nam 
przede wszystkim na tym, aby dzieci 
poprzez sport uczyły się prawidłowych 
postaw, które ułatwią im dorosłe życie, 
na odpowiednim motywowaniu się, 
a także na zasadach Fair Play. Trenerzy 

w klubie dbają, by dzieci wykorzystały 
maksymalnie rozwój swojego „złotego 
wieku motorycznego” i przekazują im 
odpowiednie wartości życiowe. Program 
szkolenia realizowany w naszym klubie 
umożliwia zawodnikom nabycie nowych 
umiejętności i kompetencji niezbędnych 
w poszczególnych etapach edukacyj-
nych, jak również w życiu społecznym. 
Dzięki regularnym treningom sportowym 
dzieci mają możliwość alternatywnego 
spędzania wolego czasu, z  dala od 
komputerów i używek.
 Nasz klub prócz członków zarządu 
i trenerów tworzą głównie dzieci oraz 
ich rodzice. Obecnie w klubie trenuje 
122 zawodników, w większości z gminy 
Ozimek, ale są również dzieci z gminy 
Kolonowskie, Turawa, Chrząstowice, 
Izbicko czy Zębowice. Adepci są podzieleni 
ze względu na wiek oraz rozwój fizyczny 
i sportowy na 10 grup treningowych. 
Aktualnie prowadzimy nowy nabór 
dzieci z  rocznika 2016 oraz nabory 
uzupełniające dla dzieci z  roczników 
2015–2010. Współpracujemy również 
z klubami sportowymi oraz placówkami 
oświatowymi z naszej gminy.
 Jesteśmy po rozmowach z dyrektorem 
Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze 
Panem Łukaszem Milikiem, i  w  naj-

bliższym czasie podpiszemy umowę 
partnerską, co jest wyróżnieniem dla 
naszej szkółki i mobilizacją do jeszcze 
większej i przede wszystkim jakościowej 
pracy.
 Epidemia ograniczyła naszą dzia-
łalność od 10 marca do 4 maja, wtedy 
wszelkie zajęcia były zawieszone. Wraz 
ze  zniesieniem kolejnych obostrzeń 
zaczęliśmy od treningów w  grupach 
6 osobowych, a od 18 maja w pełnym 
składzie trenują prawie wszystkie nasze 
drużyny. Czas epidemii ograniczył również 
organizację turniejów, a  mieliśmy na 
czerwiec zaplanowany turniej „Athletic 
Cup 2020”, w którym miało wystąpić 
ponad 40 drużyn z całego województwa 
opolskiego, został on przeniesiony na 
miesiąc wrzesień i mamy nadzieję, że 
uda się go zorganizować, bo jest to 
doskonała promocja dla naszego klubu 
oraz gminy Ozimek. Zawodnicy z rocznika 
2012 mieliby okazję wystąpić w finale 
wojewódzkim o Puchar Tymbarku, co 
byłoby dla nich ogromnym wyróżnieniem 
oraz sprawdzeniem się z najlepszymi 
drużynami z  województwa. Powoli 
wracamy do pełnej działalności naszego 
klubu i oprócz treningów rozgrywamy 
pierwsze mecze kontrolne z  innymi 
klubami. Na lipiec mamy zaplanowane 

półkolonie dla 42 dzieciaków, a w sierpniu 
20 osobowa grupa dzieci wyjeżdża wraz 
z  Wiceprezesem klubu Arkadiuszem 
Lechem na 10 dniowe kolonie do 
nadmorskiej miejscowości Rewal. Dla 
młodych piłkarzy 2-miesięczna przerwa 
to bardzo długi czas, dlatego w trakcie 
wakacji będą również prowadzone 
zajęcia w poszczególnych grupach.
 W 2020 roku pozyskaliśmy w ramach 
dotacji z  budżetu gminy Ozimek 10 
tysięcy złotych na zadanie: „Radość! 
Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu 
poprzez organizację zajęć sportowych 
dla dzieci z  gminy Ozimek.” oraz 
6 tysięcy złotych na wspomniany 
wyżej turniej „Athletic Cup 2020”. Za 
wsparcie finansowe naszego klubu 
bardzo dziękujemy włodarzom gminy. 
Oczywiście liczymy na dalszą współpracę, 
a pozyskane środki będą przeznaczone 
na organizację zajęć treningowych, 
w  sposób efektywny, merytoryczny, 
a w szczególności bezpieczny. Staramy 
się również pozyskiwać środki z innych 
źródeł, dlatego startujemy w konkursach 
organizowanych przez Urząd Wojewódzki 
w Opolu oraz Ministerstwo Sportu.

Zarząd: 
Prezes - Mateusz Pinkawa
Wiceprezes – Arkadiusz Lech 

Zarząd: Prezes – Kazimierz Udolf, 
Wiceprezes – Marek Kulik, Sekretarz – 
Violetta Halupczok, Skarbnik – Oskar 
Kondziela, Członkowie: Adam Kuboń, 
Arkadiusz Mrozek
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – 
Bożena Ozimek, Członkowie – Joachim 
Wiesbach, Marcin Wilczek
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Stowarzyszenie
„Nasz Grodziec”

S
towarzyszenie „Nasz 
Grodziec” powstało 
w marcu 2005 r. w opar-

ciu o grupę liderów odnowy 
wsi, pierwszym prezesem 
wybrany został Przemy-
sław Kubów. W roku 2008, 
po zmianie zarządu, pre-
zesem został Krzysztof 
Kleszcz, stowarzyszenie 
otrzymało status organi-
zacji pożytku publicznego 
oraz wypracowało główne 
formy działalności. Kolejna 
zmiana zaszła w 2018 r., 
kiedy prezesem wybrano 
Helenę Gruszkę.

 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
stała się jedną z  ważniejszych 
dziedzin działalności. Starano się 
zachować zarówno dziedzictwo 
materialne, również to pozostawione 
na Kresach, jak też niematerialne. 
W  pierwszej grupie wymienić 
trzeba renowacje pomników na-
grobnych na cmentarzu w  Biłce 
Szlacheckiej, w tym odnowienie 
pomnika zamordowanego przez 
Ukraińców w 1918 r. proboszcza 
Biłki Szlacheckiej, księdza Adama 
Hentschela. Postawiono również 
pomnik biłczanom zamordowanym 
przez Niemców w 1944 r. W 2015 r. 
w Grodźcu stanął pomnik Polakom 
wypędzonym z Kresów Wschodnich. 
Dziedzictwo niematerialne to pielę-

gnowanie tradycji i zwyczajów oraz 
popularyzowanie historii lokalnej. 
Przeprowadzono akcję Opowiedz 
mi swoje życie, podczas której 
nagrano wspomnienia najstarszych 
mieszkańców wsi, którzy opowia-
dali o życiu w Biłce Szlacheckiej, 
o wysiedleniu, pierwszych latach 
życia w nowym miejscu, fragmenty 
opublikowano w  opolskim do-
datku Gazety Wyborczej. Drugim 
działaniem było zebranie starych 
fotografii (Śladami naszych przod-
ków) i  zorganizowanie wystawy. 
Wystawa, a później wydanie albumu 
wzbudziło wśród mieszkańców 
dużo pozytywnych emocji. Nie 
sposób nie wspomnieć o ochronie 
dziedzictwa kulinarnego. Lepienie 
pierogów, konkurs Kresowe smaki 
i  warsztaty kulinarne, podczas 
których można było nauczyć się 
robienia typowych grodzieckich 
potraw. Podsumowaniem tych 
działań była książka „Kuchnia 
mojej babci. Kresowe przepisy 
kulinarne z Grodźca”. Niewielka 
w sumie książeczka rozeszła się 
nadspodziewanie szybko. Kolejna 
inicjatywa stowarzyszenia miała 
związek z  zespołami folklory-
stycznymi działającymi na terenie 
naszej miejscowości, wydaliśmy 
dwupłytowy album Piosenki 
ludowe z  Grodźca, zawierający 
piosenki w wykonaniu zespołów 
Grodziec i Jutrzenka. Działaniem 
przypominającym dawne zwyczaje 
i obrzędy była inscenizacja wesela 
kresowego. Wystawialiśmy je sze-
ściokrotnie, za każdym razem było 
dobrze przyjmowane, informacja 
o nim znalazła się w Teleexpresie 
– programie informacyjnym TVP1. 
Kultywowaniem tradycji było też 
kolędowanie w święto Trzech Króli. 
Do popularyzowania historii lokalnej 
zaliczyć trzeba przedstawienia 
Skrzynia – rzecz o wypędzeniach, 
w którym przypomnieliśmy drama-
tyczne wydarzenia z 1945 r. Na koniec 
wspomnieć trzeba o wystawach 
i prezentacjach multimedialnych, 
oprócz przywołanej już wystawy 
pt. Śladami naszych przodków 
odbyły się też: wystawa fotogra-
fii obrazująca życie dzisiejszej 
Verchnej Biłki, wystawa fotografii 
przedstawiająca życie w powojen-
nym Grodźcu, a  także wystawa 
obrazów Józefa Lewczaka pt. Mój 
Lwów. Historię Kresów mogliśmy 
poznać podczas organizowanych 
prezentacji multimedialnych To-
masza Kuby Kozłowskiego z Domu 
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Spotkań z Historią w Warszawie. 
Nawiązana w 2018 r współpraca 
Stowarzyszenia Nasz Grodziec 
z Towarzystwem Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo Wschodnich 
w  Częstochowie zaowocowała 
udostępnieniem wystawy fotogra-
ficznej pt. Królewskie miasto Lwów 
na dawnych pocztówkach, która była 
prezentowana podczas VIII Opolskich 
Spotkań Kresowych. W programie 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
w 2019 r w Teatrze Dramatycznym 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu 
została również otwarta wystawa 
multimedialna współorganizowana 
przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec 
pt. Plebiscytowe Opole, która 
spotkała się z zainteresowaniem 
mieszkańców.
 Od samego początku stowa-
rzyszenie było „zaprogramowane” 
na organizowanie zajęć dla dzieci. 
W  2008 r. otrzymaliśmy grant 
z  Fundacji Wspomagania Wsi 
na zorganizowanie letnich pół-
kolonii dla dzieci. Półkolonie były 
udane. Od tego czasu każdego roku 
organizowaliśmy dwutygodniowe 
zajęcia dla dzieci w sierpniu (11 razy) 
oraz tygodniowe zajęcia podczas 
ferii zimowych (10 razy). Staraliśmy 
się, by podczas zajęć dzieci mogły 
coś zobaczyć, czegoś się nauczyć. 
Oprócz półkolonii organizowany 
był również Dzień Dziecka, najczę-
ściej była to wycieczka na basen. 
Stowarzyszenie prowadziło także 
całoroczne zajęcia dla dzieci. 
Każdego tygodnia odbywały się 
zajęcia plastyczne, muzyczne, 
była też możliwość skorzystania 
z pomocy logopedy oraz matema-
tyka (pogotowie matematyczne). 
W soboty odbywały się Warsztaty 
fotograficzne, w których uczestniczyć 
mogli i dorośli i dzieci. Robiliśmy 
również imprezy jednorazowe, była 
dyskoteka w Kuźni, Andrzejki, Wielki 
Bal Malucha – bal przebierańców 
dla najmłodszych, czy wyjazd 
z dinozaurem po leśnych ścieżkach 
zorganizowany wspólnie z Domem 
Kultury w Ozimku.
 Były też działania skierowane 
do wszystkich mieszkańców takie 
jak: cotygodniowe zajęcia sportowe 
min. aerobik i aqua aerobik (na ba-
senie w Dobrodzieniu), zajęcia jogi. 
Do prozdrowotnych działań zaliczyć 
można też spotkanie z dietetyczką 
Zdrowo jem w barwach czterech pór 
roku oraz prowadzenie zabiegów 
fizykoterapeutycznych dla osób 
z problemami ruchowymi. Odbył 
się również kurs komputerowy, 
na którym można było zapoznać 
się z podstawowymi programami 
komputerowymi. Do miłośników 
ogrodów skierowane były zajęcia 
Mój ogród – moja duma. Kurs 
projektowania ogrodów. Przed 
Wielkanocą zorganizowaliśmy 
warsztaty zdobienia pisanek, 

z których każdy uczestnik wrócił 
do domu z pisankami. Działalność 
edukacyjna to kurs języka angiel-
skiego dla wszystkich. Stowarzy-
szenie prowadziło też działalność 
rozrywkową, organizując zabawę 
karnawałową w działającej jeszcze 
restauracji Maja. Zorganizowano 
też jasełka w  wykonaniu dzieci 
polskich z Wilna oraz grupy Faska 
z Piotrówki, a także koncert zespołu 
Camerton z Opola. Do wszystkich 
mieszkańców skierowane były pro-
pozycje wycieczek autokarowych, 
coroczna wycieczka na Ukrainę 
oraz wycieczki jednodniowe, m.in: 
Ogrodzieniec-Pieskowa Skała-Oj-
ców, Góry Stołowe, Międzygórze, 
Książ, Wisła, Skalne Miasto, 
Bolków. Młodzież miała okazję 
dwukrotnego wyjazdu na święta 
Bożego Narodzenia do Barszczowic 
na Ukrainę, gdzie oprócz poznania 
ukraińskich zwyczajów świątecznych 
mogła też zwiedzić Lwów i Żółkiew. 
Odbyła się także jedenastodniowa 
wymiana młodzieży w Poroninie. 
Był to pobyt wspólny młodzieży 
grodzieckiej i młodych Ukraińców 
z miasta Konotop.
 Wycieczki rowerowe i  Sekcja 
Rowerowa Cyklista stały się 
znakiem rozpoznawczym naszego 
stowarzyszenia. Pierwsza wycieczka 
jednodniowa odbyła się w maju 
2008 r., pojechaliśmy na Górę 
św. Anny. Później, w  lipcu była 
całkiem solidna wyprawa z Grodźca 
do Biłki Szlacheckiej, jechaliśmy 
6 dni, pokonując drogę i własne 
zmęczenie. Rok później wybraliśmy 
się Szlakami kresowych twierdz 
jadąc od Lwowa przez Brody, 
później wzdłuż granicznej przed 

cd. na str. 8
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wojną rzeki Zbrucz dojechaliśmy 
aż do Kamieńca Podolskiego 
i Chocimia, stamtąd do Stanisła-
wowa i  z  powrotem do Lwowa. 
W sierpniu 2010 r. odbył się trzeci 
duży rajd, tym razem jechaliśmy 
przez Litwę i Łotwę, trasa wiodła 
z  Suwałk do Rygi, a  następnie 
do Wilna. W 2012 r. powstała Sekcja 
Rowerowa Cyklista (kierowana przez 
Ryszarda Olearczyka) i rozpoczęły 
się regularne jednodniowe wycieczki 
rowerowe, w 2013 cykliści otrzymali 
jednolite kamizelki odblaskowe 
z  logo stowarzyszenia. Każdego 
roku organizowano kilkanaście 
wycieczek jedno- i dwudniowych. 
Kontynuowano też dłuższe rajdy. 
W 2017 r. jeździliśmy po dzisiej-
szej Białorusi, zaś rok później 
po Ukrainie. W  ubiegłym roku 
rowerami zwiedzaliśmy Rumunię, 
odwiedzając m.in. polskie wsie 
na Bukowinie.
 W trakcie działalności Stowa-
rzyszenia „Nasz Grodziec” niektóre 
imprezy były organizowane każdego, 
lub prawie każdego roku, powstał 
więc swoisty kalendarz imprez 
rocznych. Rok rozpoczynał się 
półkoloniami zimowymi dla dzieci. 
W marcu zapraszaliśmy na spotkanie 
kobiety. W kwietniu odbywały się 
Mistrzostwa Grodźca w Szachach, 
Turniej Tenisa Stołowego oraz 
Dzień Seniora. W czerwcu, zwykle 
w  formie wycieczki, świętowa-
liśmy Dzień Dziecka, natomiast 
w Zatoce Bajka odbywała się Noc 
Świętojańska. W ostatni weekend 
organizowane były Dni Grodźca – 
Opolskie Spotkania Kresowe.
 W sierpniu miały miejsce pół-
kolonie dla dzieci oraz turniej 
siatkówki plażowej. W listopadzie 
świętowaliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości, m. in. odbywał się 
Marsz Niepodległości im. Jerzego 
Bogusza. W  grudniu do dzieci 
przychodził Święty Mikołaj, graliśmy 
też w Kota. Rok kończyło spotkanie 
opłatkowe dla samotnych. Należy 
podkreślić iż wiele działań stowa-
rzyszenie realizuje we współpracy 
z Sołtysem i Radą Sołecką.
 Działania podejmowane przez 
stowarzyszenie wzbudzały zaintereso-
wanie także poza naszą miejscowością. 
Przygotowana przez nas wystawa 
fotograficzna Śladami naszych 
przodków była prezentowana również 
w Gościęcinie, a później w Ozimku. 
Z naszych zbiorów fotografii korzy-
stała także Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu przygotowując 
wystawę Kresowianie na Śląsku 
Opolskim. Powodzeniem cieszyły 
się też dwie przygotowane przez 
nas inscenizacje, Skrzynia – rzecz 
o wypędzeniach pokazywana była 
czterokrotnie, Wesele kresowe sze-

ściokrotnie – w różnych miejscach 
naszego województwa.
 Stowarzyszenie jest zapraszane 
na Wojewódzkie Dni Kresowe 
organizowane przez Marszałka 
Województwa Opolskiego. Było 
także obecne w Starachowicach 
na uroczystym pochówku żołnierzy 
poległych w  1939 r. w  obronie 
miasta, jednym z  poległych był 
urodzony w  Biłce Szlacheckiej 
Władysław Kubów. W 2014 r. zo-
staliśmy zaproszeni, jako partner, 
do międzynarodowego projektu 
Meeting the Odyssey, organizowa-
nego w Polsce przez opolski Teatr 
Lalki i Aktora. W ramach projektu 
organizowaliśmy cztery imprezy.
 Prowadzona przez Ryszarda 
Olearczyka strona internetowa, 
wydawane biuletyny oraz publikacje 
książkowe sprawiły, ze stowarzy-
szenie jest widoczne również poza 
Grodźcem. Jako ciekawostkę można 
przytoczyć fakt, że napisano o nas 
w książce wydanej w … Brazylii. 
Autor książki, Wilson Carlos Rodycz 
zamieścił nawet adres naszej strony 
internetowej. Był obecny Grodziec 
również w audycjach Radia Opole, 
Radia Katowice, a także kilkakrotnie 
na antenie ogólnopolskiej TVP i TVP 
Opole. W cyklu Opolskie na żywo 
(24.08.2019r) przy współpracy 
ze stowarzyszeniem został zreali-
zowany i zaprezentowany bardzo 
bogaty materiał o historii Grodźca, 
kulturze ludności napływowej 
tu przybyłej po II wojnie światowej, 
zwyczajach, twórczości amatorskiej, 
dorobku działających zespołów 
folklorystycznych, walorach tu-
rystycznych miejscowości oraz 
bogatej działalności Stowarzyszenia 
Nasz Grodziec

• Organizacje Pozarządowe • Organizacje Pozarządowe • 
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 Nasze stowarzyszenie pozyskuje 
pieniądze. Uzyskanie każdej złotówki 
wymaga dużo wysiłku, dlatego też 
oglądamy ją ze wszystkich stron, 
nim zdecydujemy się wydać. Zarząd 
stowarzyszenia wykonuje swoje obo-
wiązki społecznie, pieniądze jednak 
były niezbędne do realizacji różno-
rakich działań i zakupu potrzebnego 
wyposażenia. Pierwszym naszym 
zakupem był namiot, następnie 
kupiliśmy ławki i stoliki do niego. 
Sfinansowaliśmy również zakup 
komputerów do Kuźni i otwarcie 
kawiarenki internetowej. Pozyska-
liśmy fundusze na budowę pieca 
chlebowego z grillem i wędzarnią. 
Siłownia zewnętrza i postawiony 
w  2015 r. pomnik (finansowany 
wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką) 
były dużymi inwestycjami. Została 
zakupiona przyczepa dla sekcji 
rowerowej, a  także nowe stoły 
do „Kuźni”, gdyż poprzednie się 
zużyły, przeprowadzono renowację 
krzeseł, zakupiono sprzęt niezbędny 
do funkcjonowania „Kuźni”. A oto 
skąd mieliśmy pieniądze na dotych-
czasową działalność: 1% z podatku 
(pozyskiwany 11 razy), Fundacja 
Wspomagania Wsi, Warszawa (1 
grant), Fundacja Pomoc Polakom 
na Wschodzie, Warszawa (3 granty), 
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007 – 2013, Działanie 413 (5 
grantów), Narodowe Centrum Kultury 
w Warszawie (1 grant), Marszałek 
Województwa Opolskiego (1 grant), 
Powiat Opolski (2 dotacje), Gmina 
Ozimek (31 dotacji). Mogliśmy 
też zawsze liczyć na dużą pomoc 
Ośrodka Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku, zwłaszcza przy 
organizowaniu zajęć dla dzieci.
 Stowarzyszenie współtwo-
rzyło Plan odnowy wsi Grodziec 
i współpracuje przy jego realizacji. 
Przy współudziale stowarzyszenia 
zorganizowano w Grodźcu oddział 
przedszkolny, udało się też uratować 
przed ruiną budynek klasztoru 
(sfinansowaliśmy wymianę dachu). 
Od 2005 r. dążymy do budowy 
obwodnicy (były organizowane 
protesty społeczne i blokady drogi) 
i wyprowadzenia uciążliwego ca-
łodobowego ruchu tirów z terenu 
zabudowy mieszkaniowej.
 Ponadto istotnym problemem dla 
mieszkańców i stowarzyszenia jest 
od lat zaniedbana rzeka Białka, jej 
otoczenie i  zrujnowane, zabloko-
wane dla ruchu mieszkańców dwa 
mosty stanowiące historyczne ciągi 
komunikacyjne. Rzeka, która winna 
być ozdobą i atrakcją dla wizerunku 
wsi – odstrasza. Niezmiennie jednak 
stowarzyszenie podejmuje działania 
związane z zachowaniem walorów 
historycznych wsi, wyrównywaniem 
standardów starych i nowych zasobów, 
poprawą estetyki otoczenia i estetyki 
ogólnodostępnej przestrzeni publicz-
nej. Zarówno Zarząd stowarzyszenia, 
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Sołtys i Rada Sołecka wielokrotnie 
aktywnie uczestniczyli w  licz-
nych spotkaniach-rozmowach 
i konsultacjach mających na celu 
zmienić tj. poprawić istniejącą 
niedogodną sytuację.
 Nieprzewidziane okoliczności 
w związku z wybuchem pandemii 
spowodowały, że jak wiele instytucji 
mamy trudności z  działalnością 
stowarzyszenia. Zostało zawieszone 
do odwołania udostępnianie Kuźni – 
siedziby stowarzyszenia. Odwołana 
została również kolejna IX edycja 
Opolskich Spotkań Kresowych 
a  realizacja pozostałych zadań 
jest uzależniona od normalizacji 
stanu bezpieczeństwa zdrowotnego. 
Gdyby nie koronawirus, w tym roku 
Stowarzyszenie Nasz Grodziec i jego 
członkowie mogliby świętować 
wraz z mieszkańcami 15 rocznicę 
działalności i  75 rocznicę przy-
musowego przesiedlenia naszych 
rodziców i dziadków z Kresów.
 Należy przy tym podkreślić iż 
za całokształt działalności, reali-
zację wielu projektów Zarząd LGD 
„Kraina Dinozaurów” uhonorował 
dotychczasową aktywną działalność 
Stowarzyszenia wręczając w czerwcu 
2019 r. dla Stowarzyszenia Nasz 
Grodziec na ręce jego prezesów (tj 
byłemu Krzysztofowi Kleszczowi 
i Helenie Gruszce) Opolską Gwiazdę 
Europy. Mamy powody by być 
dumnymi z tego osiągnięcia i tak 
wysokiej oceny.

Helena Gruszka, 
Krzysztof Kleszcz

Zarząd:
Helena Gruszka – prezes
Jan Karpa – zastępca prezesa
Roman Sitnik – Skarbnik
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Zakończenie roku szkolnego
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P
anująca pandemia spowo-
dowa ła  z miany w  wie lu 
dziedzinach życia. Również 

zakończenie roku szkolnego 
2019/20 miało wyjątkowy cha-
rakter, gdyż odbywało się na placu 
szkolnym z zachowaniem reżimu 
sanitarnego.

 Nasi absolwenci pożegnali się 
ze szkołą późnym popołudniem 25 
czerwca. Spotkaliśmy się w węższym 
niż co roku gronie. W uroczystości 
uczestniczyli: ósmoklasiści wraz 
z rodzicami, Pani Dyrektor i wy-
chowawca. Z  pewnością takie 
zakończenie zapisze się na trwałe 
w dziejach szkoły. Uczniom wręczono 
świadectwa, dyplomy, upominki, 
stypendia i  nagrody książkowe. 
Szczególne podziękowania i gratu-
lacje przekazano rodzicom, którzy 
czynnie włączyli się w  pracę na 
rzecz szkoły.
Pani Dyrektor wraz z  wycho-
wawczynią klasy 8 zwracając się 
do tegorocznych absolwentów 
podziękowała za godne reprezen-
towanie naszej szkoły. Wśród 14. 
uczniów klasy ósmej, aż siedmioro 
uzyskało najwyższe wyniki w nauce 
i zachowaniu w postaci świadectwa 
z wyróżnieniem – co bardzo nas 
cieszy.  „Jesteśmy z Was dumni, 
że Wasza praca, zaangażowanie, 
Wasze wysiłki przyniosły tak dobre 
owoce w postaci wysokich wyników. 
Mamy nadzieję, że my nauczyciele 
zostawiliśmy trwały ślad w Waszych 
sercach. Mamy nadzieję, że nasze 
słowa zachęty, szacunek i gesty 
życzliwości tworzyły Wam dobry 
klimat do nauki, poznawania świata 
i Waszego rozwoju. Cieszymy się, 
że dane nam było spotkać się 
z Wami w murach naszej szkoły. 
Życzymy Wam ciekawości świata, 
nienasycenia mądrością, potrzeby 
poszukiwania i dociekania. Bądźcie 
tymi, którzy będą pytali: dlaczego? 
Jak to możliwe? Po co? Nie ustawajcie 
w wysiłkach w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności, a nade wszystko 
kochajcie ludzi, bo świat bez miłości 
jest martwym światem”. – Takie 
słowa padły podczas uroczystości 
pożegnania ósmoklasistów.
 Z kolei w piątek 26 czerwca ze 
swoimi wychowawcami  spotkali 
się uczniowie pozostałych klas. 
Odebrali świadectwa, a najlepsi 
z nich dyplomy, stypendia i nagrody 
książkowe.
 Życzymy Wszystkim słonecznych, 
beztroskich i pełnych optymizmu 
wakacji, abyśmy od września mogli 
z nowym zapałem i siłą wkroczyć 
w kolejny rok szkolny.

Wojewódzki 
Konkurs Języka 
Niemieckiego

 Już po raz kolejny uczniowie 
naszej szkoły Gabriel Matysek 
i  Kevin Pikos zostali laureatami 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego. 
 Z uwagi na pandemię i mając na 
uwadze bezpieczeństwo uczest-
ników nie została zorganizowana 
uroczysta gala, na której wręczano 
laureatom nagrody, dyplomy i po-
dziękowania. Przesłano je natomiast 
pocztą i w imieniu organizatorów 
konkursu Pani Dyrektor przekazała 
je uczniom.

Konkurs Młodzież 
Recytuje Poezję 
w Języku 
Niemieckim

 Wskutek zaistniałego stanu zagro-
żenia epidemiologicznego Konkurs 
Młodzież Recytuje Poezję w Języku 
Niemieckim przeprowadzono 
w innej formule – online. 
 Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch etapach: eliminacje do 
finału, w których każdy uczestnik 
miał przygotować wykonanie 
jednego utworu poetyckiego w ję-
zyku niemieckim w formie filmiku 
i przesłać go do organizatorów, drugi 
etap to finał konkursu, w którym 
jury wybierało laureatów spośród 
finalistów. Dwoje uczniów z naszej 
szkoły: Stefanie Salzbrunn i Gabriel 
Matysek zostało finalistami tego 
konkursu.

Międzynarodowy 
Konkurs 
Matematyczny – 
Kangur

 Wywodzący się z Australii mię-
dzynarodowy konkurs matematyczny 
„Kangur” to jeden z  najbardziej 
prestiżowych konkursów przed-
miotowych.
 Liczy się w nim nie tylko szyb-
kie liczenie czy szkolna wiedza, 
ale logiczne myślenie i  twórcze 
rozwiązywanie zadań. W  tym 
roku z  powodu pandemii został 
przeprowadzony zdalnie. Uczeń 
naszej szkoły Gabriel Matysek 
podobnie jak w zeszłym roku zdobył 
wyróżnienie. Gratulujemy.
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Dziecięcy Świat Emocji (2)

E
mocje są wartościową 
i  istotną częścią ludz-
kiej natury, są podstawą 

rozwoju i osiągnięcia doj-
rzałości człowieka. 

 Przekładają się na jego odpor-
ność emocjonalną, umiejętność 
radzenia sobie w  trudnych 
sytuacjach i  nawiązywania 
prawidłowych relacji z innymi. 
Dzieci mają trudność w  iden-
tyfikacji swoich stanów emo-
cjonalnych, ich nazwaniu oraz 
w  prawidłowym wyrażaniu 
(zwłaszcza tych trudnych/
nieprzyjemnych). Często nie 
wiedzą co przeżywają i  jak 
poradzić sobie ze strachem, 
złością, smutkiem – wymagają 
w  tym zakresie pomocy ze 
strony dorosłych. Stąd pojawia 
się pytanie: Jak pomóc dzieciom 
w  radzeniu sobie z  własnymi 
uczuciami? Podstawą wspie-
rania dziecka w radzeniu  sobie 
z  emocjami jest po prostu 
świadome bycie obok: uważne 
słuchanie, rozmowa, otwartość.

Co to jest uważne 
słuchanie?

 Aby efektywnie wspierać 
dziecko w  jego rozwoju emo-
cjonalnym musimy nauczyć 
się (my dorośli) słuchać swoje 
pociechy. Bywa, że czasem 
kogoś słuchamy, ale „nie sły-
szymy” tego, co do nas mówi 
– wybiórczo wychwytujemy 
pewne komunikaty, reagujemy 
tylko na te, które budzą nasz 
sprzeciw albo akceptację lub 
myślimy o czymś innym. 
 Chcąc być uważnym słuchaczem 
swoich dzieci musimy pamiętać o:
• zadbaniu o odpowiednie warunki 

– o ciszę i  spokój w otocze-
niu, należy odłożyć na czas 
rozmowy inne zajęcia i  ak-
tywności (np. odłożyć gazetę, 
wyłączyć telewizor), niech to 
będzie wspólny czas rodzica 
z dzieckiem,

• nawiązywaniu i  podtrzymy-
waniu kontaktu wzrokowego 
– co jest oznaką zainteresowa-
nia i  uwagi tym, co mówi dru-
ga osoba, 

• stosowaniu pytań wyjaśnia-
jących i parafrazowaniu słów 
dziecka – co pomaga upewnić 
się, że dobrze zrozumieliśmy 
dziecko oraz powala na nazwa-
nie tego, co ono przeżywa. Warto 
stosować takie komunikaty jak: 

„Słyszę, że jesteś zaniepokojona 
jutrzejszym spotkaniem, czy do-
brze zrozumiałam?”

• akceptacji i  niewyśmiewaniu 
tego, co dziecko mówi - nie 
ma złych ani dobrych emo-
cji. Jedne są przyjemne, 
a  inne  nieprzyjemne, ale 
wszystkie są potrzebne - za 
każdą emocją stoi istotna 
dla dziecka potrzeba. Warto 
zadać sobie pytanie, co wy-
wołało daną reakcję dziecka,  
co jest dla niego problemem 
i tym samym czego potrze-
buje. Należy unikać komuni-
katów, które mogłyby dawać 

maluchowi informację, że 
to, co przeżywa nie jest 
właściwe „Nie dramatyzuj”, 
„Nie wolno się tak złościć”, 
„Natychmiast przestań pła-
kać”. Kiedy widzimy, że nasze 
dziecko jest smutne, nawet 
wypowiedziane przyjaznym 
tonem „Kochanie, nie smuć 
się!” dają komunikat: nie 
wolno Ci się smucić, smu-
tek jest zły. Należy również 
wystrzegać się stosowania 
wypowiedzi, które zmusza-
ją dziecko do stłumienia 
tego, co przeżywa „Jak nie 
przestaniesz się tak złościć, 
to nie pójdziemy na plac 
zabaw”. Istotne jest podjęcie 
próby zrozumienia dziecka 
i akceptacji tego, czym się 
dzieli, to daje dziecku sygnał, 
że każda z emocji jest nor-
malna i dziecko ma prawo 
ją odczuwać.

Czy akceptacja 
emocji to 
akceptacja 
zachowania 
dziecka?

 Akceptacja emocji dziecka 
świadczy o otwartości rodzica. 
Dzieci (jak i my, dorośli) mają 
prawo przeżywać wszystkie 
emocje. Istotne jest zrozu-
mienie tego, co dziecko czuje 
i wyrażanie tego poprzez pró-
bę opisania danej sytuacji/
zachowania i określenia uczuć 

dziecka: „Widzę, że tupiesz 
i  machasz rękoma, płaczesz, 
krzyczysz, plujesz, chyba się 
złościsz”.  Natomiast akceptacja 
uczuć nie zakłada przyzwolenia 
na niepożądane działanie pod ich 
wpływem.  Przeżywanie złości nie 
jest tożsame z destruktywnym 
zachowaniem pod jej wpływem 
– biciem innych, kopaniem, 
gryzieniem - „Wygląda na to, że 
czujesz złość, ale nie wolno bić!”. 
Zadaniem rodzica jest nauka 
malucha przestrzegania zasad 
oraz sposobów radzenia sobie 
ze wszystkimi pojawiającymi się 
uczuciami, ale w sposób który 
nie wyrządzi nikomu krzywdy 
– dziecko powinno wiedzieć co 
może, a czego nie może robić 
pod wpływem trudnych emocji 
(np. złości). W takich momentach 
istotne jest zachowanie spokoju 
i opanowania przez dorosłego. 
Jednocześnie, by być w  sta-
nie w  pełni zaopiekować się 

emocjami dziecka trzeba dojść 
do ładu ze swoimi własnymi 
odczuciami – nie potrafimy 
akceptować uczuć dziecka, gdy 
nie uznajemy swoich. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na to, jak 
my dorośli zachowujemy się pod 
wpływem nieprzyjemnych emo-
cji. Podstawowym sposobem 
uczenia się świata przez dzieci 
jest obserwacja i naśladowanie 
świata dorosłych. 

Dlaczego rozmowa 
o uczuciach jest 
ważna?

 Rozmowa dorosłych z po-
ciechami dotycząca świata 
emocji buduje nie tylko trwałe 
więzi, ale także kształtuje 
odporność emocjonalną 
dziecka, tak bardzo po-
trzebną do radzenia sobie 
w  trudnych sytuacjach. 
Rozmawiając z  dzieckiem 
o emocjach, uczymy dziecko 
komunikowania swoich po-
trzeb oraz dajemy mu szansę 
na zrozumienie tego, co mu 
się przytrafia. Często bywa 
tak, że maluch nie rozumie, 
co się z nim dzieje. Dlatego 
w trakcie rozmowy jak naj-
częściej warto starać się 
określać/nazywać  uczucia 
dziecka i  stosować takie 
komunikaty jak „Wygląda na 
to, że czujesz…”, „Wydaje mi 
się…”. Dzięki temu wspólnie 
z dzieckiem odkrywamy, jakie 
potrzeby stoją za tymi emo-
cjami. Często, jeśli dziecko 
poczuje się zrozumiane, samo 
będzie potrafiło sobie pomóc. 
 Warto także podejmować z ma-
luchem zabawy w zakresie rozpo-
znawania, nazywania i wyrażania 
emocji, co będzie przedmiotem 
kolejnej części materiału na temat 
dziecięcego świata emocji.

Opracowanie:

mgr Karina Kurda – psycholog 
PPP w Ozimku

Bibliografia:
Faber Adele, Mazlish  Elaine, „Jak 
mówić, żeby dzieci nas słuchały”, 
Wyd. Media Rodzina, Poznań 2013
Sakowska Joanna, „Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców. Część 
I”, Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno – Pedagogicznej”, 
Warszawa 2008 

Reakcja na zmartwienia dziecka

Obraz zaczerpnięty z książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,  
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” autorstwa A. Faber i E. Mazlish

Jak  pomóc dzieciom radzić sobie z własnymi uczuciami? Kilka słów o komunikacji 
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• tajemnice ptaków • tajemnice ptaków • tajemnice ptaków •

Pustułki
P

taki szponiaste odegrały 
bardzo dużą rolę w historii 
ludzkości. Od dawien dawna 

symbolizowały siłę i wielkość, 
były atrybutami dawnych bogów. 
Z czasem symbolikę pogańską 
przejęło chrześcijaństwo.

 Orzeł np. stał się wyobraże-
niem Chrystusa i Ewangelistów. 
Spełniają też skrzydlaci dra-
pieżcy ważną rolę w przyrodzie. 
Ich obecność m in. ogranicza 
liczebność populacji szkodni-
ków (gryzoni, owadów), zjadając 
padlinę zapobiegają wybuchowi 
i rozprzestrzenianiu się chorób.
 Do bardzo pożytecznych 
drapieżników należy pustułka. 
Jest to średniej wielkości ptak 
z rodziny sokołowatych. Samiec 
ma szarą głowę z  delikatnym 
kreskowaniem. Jego grzbiet 
i pokrywy skrzydłowe są kasz-
tanowato-ceglaste, czarno 
nakrapiane, kuper i  wierzch 
ogona sino-szare, na końcu 
ogona szeroki ciemny pas. 
Wierzch ciała samicy jest rdza-
wo-brązowy, prążkowany, ogon 
brązowy również w prążki, na 
końcu także szeroki ciemny pas. 
Nogi i obwódki oczu pustułek 
są żółte.
 Gatunek ten najlepiej rozpo-
znać po zachowaniu w trakcie 
polowania. Pustułka zawisa 

w powietrzu i charakterystycz-
nie trzepocze skrzydłami. Jej 
podstawowy głos to seria prze-
nikliwych, wysokich, szybko 
powtarzanych kii-kii-kii-kii.
Ten gatunek terenów otwartych 
i miejskich zasiedla obszary rol-
ne (pastwiska, pola, nieużytki), 
unika zwartych kompleksów 
leśnych. Chętnie gniazduje też 
w  miastach. Nisze i  półki na 
wysokich budynkach i kościo-
łach oraz konstrukcje metalowe 
imitują urwiska skalne (jedno 
z  ich naturalnych środowisk). 
Lubią przesiadywać na słupach, 
liniach energetycznych i poje-
dynczych drzewach, traktując 
je jako czatownie.
 Podstawowym pożywie-
niem pustułek są gryzonie 

(głównie norniki), nieduże ptaki 
i drobne gady (w szczególności 
jaszczurki). W  razie potrzeby 
zjadają również owady, pająki 
i dżdżownice. Zdobycz chwytają 
na ziemi. W  miastach są to 
pasy zieleni, pobocza dróg, 
tereny przemysłowe. Ptaki te 
są świetnymi łowcami. Na dużą 
skuteczność wpływa ich do-
skonały wzrok. Potrafią widzieć 
w nadfiolecie, a zdobycz mogą 
dostrzec z  odległości 1,5 km. 
Ślady moczu gryzoni – praw-
dopodobnie dzięki zawartemu 
w  nim mocznikowi – odbijają 
nadfiolet. Im więcej smug moczu 
tym lepsze łowisko. W  ten 
sposób ptaki ustalają teren 
polowań.
 Pustułki nie budują gniazd, 
wykorzystują te, które zrobiły 
gawrony, wrony, kruki albo 
sroki. Chętnie zajmują też 

budki lęgowe wykonane przez 
ludzi. Na budynkach prócz nisz 
i półek nierzadko wykorzystują 
też balkony. W pary łączą się 
niekiedy na wiele lat. Wiosną 
samice składają 3–6 jaj i wysia-
dują je przez ok 28 dni. Samce 
w  tym czasie dostarczają im 
pożywienie. Czynią to jeszcze 
10 dni po wykluciu piskląt. 
Samice przez cały ten czas 
przebywają przy potomstwie. 
Później razem z  partnerem 
zajmują się zdobywaniem dla 
nich pokarmu. Po opuszczeniu 
gniazda młode jeszcze przez 
pewien okres pod okiem ro-
dziców nabierają niezbędnych 
umiejętności łowieckich.
 W Europie pustułki zasiedlają 
w  przewadze jej zachodnie 
obszary (Niemcy, Francję, Hisz-
panię, Wielką Brytanię). Od 
kilkudziesięciu lat obserwuje 

się stopniowe zasiedlanie miast 
Europy Wschodniej. Mimo iż jest 
to najbardziej rozpowszech-
niony sokół w Polsce, posiada 
on u  nas status nielicznie 
lęgowego. Populacje północne 
migrują na zimę na południe 
kontynentu i do Afryki. Osob-
niki z  południa kontynentu 
są w  pełni osiadłe. Polskie 
pustułki są częściowo osiadłe. 
Do tej pory zimą widywane były 
głównie na zachodzie kraju. 
W  drugiej połowie XX wieku, 
w  wyniku stosowania pesty-
cydów w  rolnictwie, nastąpił 
drastyczny spadek liczebności 
tych ptaków. Od końca XX wie-
ku trwa odbudowa populacji. 
Populację polską szacuje się na 
5 tys. par. Najliczniej pustułki 
występują na południu kraju. 

Największe zagęszczenie ma 
miejsce w miastach. W Pozna-
niu przykładowo wynosi ono 
24 pary na 100 km2. Łacińska 
nazwa gatunku Falco tinnunculus 
oznacza sokoła dźwięcznego, 
dźwięcznie brzmiącego albo 
przeraźliwego.

 Polska nazwa wywodzi się 
języka rosyjskiego, w którym pustoj 
oznacza głupi. Nazwę tę nadali 
pustułce sokolnicy. Powodem było 
to, że praktycznie nie byli zdolni jej 
wyszkolić do polowań. Stwierdzili, 
że nie ma zdolności do nauki. Nie 
zauważyli, że jest to wynik innej 
taktyki łowów i chwytania zdobyczy.

Jerzy Stasiak

Gatunek ten najlepiej rozpo-
znać po zachowaniu w trakcie 
polowania. Pustułka zawisa 
w powietrzu i charakterystycz-
nie trzepocze skrzydłami. Jej 
podstawowy głos to seria 
przenikliwych, wysokich, 
szybko powtarzanych kii-
-kii-kii-kii. 

-

-
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I tura – 28 czerwca II tura – 12 lipca

Wyniki procentowe II tury
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 Po Antoniowie, Dylakach i Jedli-
cach przyszła kolej na realizację 
kolejnych zadań w projekcie pn. 
„Marszałkowska Inicjatywa So-
łecka”. Chobie i  Pustków to już 
ostatnie dwa sołectwa, które wzięły 
udział w  tegorocznym rozdaniu 
środków w formie dotacji celowej. 
Zadania są współfinansowane  
z budżetów: Samorządu Wojewódz-
twa Opolskiego oraz Gminy Ozimek. 
 W Chobiu mieszkańcy na czele 
z Panią Sołtys Magdaleną Panitz 
zdecydowali o ogrodzeniu placu 
zabaw i urządzeń siłowych. Warto 
wspomnieć,  że i  te inwestycje 
zostały zrealizowane w tym roku 
przez gminę z funduszu sołeckiego. 
Dzięki realizacji tych przedsięwzięć 
i  zaangażowaniu mieszkańców 
sołectwa w centrum wsi powstało 
bezpieczne miejsce do spędzania 

wolnego czasu.
 W  Pustkowie również zde-
cydowano o  zainwestowaniu 
w zagospodarowanie ogólnodostęp-
nego miejsca. Plac zabaw został 
doposażony o zestaw zabawowy 
ze ślizgawką. Taki wybór podjęli 
mieszkańcy wraz z Panem Sołtysem 
Norbertem Feliksem na zebraniu 
wiejskim. 
 Z niecierpliwością czekamy na 
nowy nabór wniosków w zakresie 
realizacji małych projektów lokal-
nych na terenach wiejskich oraz 
pomysły kolejnych sołectw. Dzięki 
tej inicjatywie mieszkańcy mają 
realny wpływ na przeznaczenie 
środków z  budżetu wojewódzka 
opolskiego, a nasze wsie pięknieją. 

Iwona Wiercińska

Patrz zdjęcia na str. 30

 W tym roku na placu przy świe-
tlicy wiejskiej w ramach zadania 
funduszu sołeckiego „utrzymanie 
zieleni w sołectwie” postanowi-
liśmy dokonać uformowania na 
czterech skalnikach i skwerkach 
krzewów ozdobnych, które po kilku 
latach od nasadzenia utworzyły 

bezładną gęstwinę.
 W ramach innego zadania fun-
duszu sołeckiego doposażyliśmy 
plac zabaw w siłownię zewnętrzną. 
Teraz tylko czekamy na otwarcie 
placów zabaw i możliwość korzy-
stania z tych urządzeń.

Sołtys Bernard Sklorz

P
rzed zakończeniem każdego 
roku szkolnego w galerii pla-
stycznej „Motyw” działającej  

przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Ozimku organizowana jest 
wystawa prac plastycznych 
absolwentów. Towarzyszy jej 
również prezentacja twórczości 
jednego z nauczycieli „trójki”. 

 W tym roku, z powodu pandemii 
koronawirusa, wernisaż odbył się 
w innej formie – nie w sali, nie w 
tłumie, jak to zawsze tradycyjnie 
bywało. Wystawa była zdalna, tak, 
jak zdalne było nauczanie tego 
roku. Absolwenci, nauczyciele 
oraz inni goście zapraszani na 
doroczne wernisaże do galerii 
„Motyw” otrzymali na swoje skrzynki 
mailowe prezentację przygotowaną 
przez nauczycielkę plastyki Joannę 
Dubiel-Stonogę. Zdalna wystawa 
twórczości absolwentów i nauczy-
ciela SP nr 3 pana Arnolda Bąka 
nosiła tytuł „W cieniu motyli…” 
i odnosiła się tematycznie do 
estetyki motyla, pozwalając się 
zastanowić nad jego symboliką 
oraz jej odniesieniem do przyrody i 
sztuki. Prezentowane obrazy zostały 
namalowane na płótnach podczas 
zajęć plastycznych i są próbą 
interpretacji błysku wirujących 
barw motylich skrzydeł. Młodzi 
twórczy odkrywają tajemnice 
„przebudzonych” motyli, odsłaniają 
ich świat, zauważają ich piękno. 
Jak napisała Halina Poświatowska: 

„w trawie 
przebudzony motyl 
prostuje skrzydła 
za chwilę 
rozbłysną 
zawirują najczystszą abstrakcją 
kolory kolory kolory (…)”

 Swoją twórczość zaprezentowali 
absolwenci dwóch klas ósmych: 

Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka

Krzyżowa Dolina: 

Działają w ramach 
funduszu sołeckiego

W szkolnej galerii „Motyw” 

Zdalny wernisaż 
twórczości absolwentów

Zdjęcie nauczyciela SP nr 3 Arnolda Bonka

Praca uczennicy SP nr 3 
Zuzanny Rainczuk

Zuzanna Rainczuk, Szymon Kle-
mens, Daniel Harbuz, Katarzyna 
Borecka, Oliwia Olszewska, Teodor 
Jarosiński, Kinga Bebel, Michał 
Wierciński, Marlena Tomal, Anna 
Andrzejewska, Małgorzata Paliwo-
da, Dominika Bajtek, Magdalena 
Kempa, Wiktoria Kasprzycka, Emilia 
Ciszewska, Martyna Janik, Kata-
rzyna Wiercińska i Michał Geres. 
Wystawie ich prac towarzyszyła 
prezentacja fotografii nauczyciela 
języka niemieckiego oraz muzyki 
Arnolda Bonka, który w kadrze 
zatrzymał trzepot motylich skrzydeł. 
Swoje fotografie ubrał w światło, 
zmuszając widza do zauważenia 
tego blasku – napisała w katalogu 
wystawy Joanna Dubiel Stonoga. 
Podczas ostatniego spotkania ze 
swoimi wychowankami podzięko-
wała im za wszystkie lata nauki 
plastyki, zaangażowanie twórcze 
i wiele pomysłów artystycznych. 
Życzyła, by w ich dalszym życiu 
obecna była sztuka i to, co w niej 
potrafi niepokoić człowieka. 

Janusz Dziuban
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Pracowity rok 
w Stowarzyszeniu

Zmiany organizacyjne 
w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku

 Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi reali-
zowało swoje zadania statutowe poprzez 
prowadzenie wykładów na temat historii 
i przeszłości Ozimka, huty i okolicy, utrzy-
manie działalności Bractwa Strzelców Hut-
niczych oraz realizację projektów (m.in.: 
Piknik Strzelecki, z zakresu kultury m.in.: 
Piknik Strzelecki, czy projekty z zakresu 
kultury składane w UGiM w Ozimku oraz 
LGD Kraina Dinozaurów). Z  powodu 
braku możliwości lokalowych działal-
ności wystawienniczej nie prowadziło 
Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi.
 W  2019 roku odbyło się łącznie 8 
otwartych wykładów, gromadzących po 
kilkudziesięciu słuchaczy: członków Sto-
warzyszenia, sympatyków, mieszkań-
ców Ozimka i  sąsiednich miejscowo-
ści. Wykłady tradycyjnie odbywały się 
w sali udostępnionej nieodpłatnie przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej oraz w Domu Kul-
tury w  Ozimku. Stowarzyszenie prze-
prowadziło także wykłady wyjazdowe, 
m. in. w  Kolonowskiem, dla uczniów 
PSP nr 2 w  Ozimku – Nowej Schodni 
i SP nr 3 w Ozimku, DFK w Szczedrzyku. 
Poza prezesem Józefem Tomaszem 
Jurosem wykłady prowadzili,: Norbert 
Sczygiol oraz Brygida i  Marek Głąbo-
wie. Jeden wykład przygotowano wspól-
nie z Domem Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. W dniach 8–11 września trzech 
członków Stowarzyszenia wzięło udział 
w konferencji z okazji 70-lecia Politech-
niki Częstochowskiej. Na konferencji J. T. 
Juros wygłosił trzy referaty na temat ślą-
skiego hutnictwa. We wszystkich wykła-
dach miejscowych i wyjazdowych oraz 
w wizytach wzięło udział łącznie 419 osób.
 W dniu 29 czerwca w gospodarstwie 
agroturystycznym „Stary Młyn” odbył się 
XI Piknik Strzelecki, w którym uczestni-
czyło 37 członków i sympatyków Stowa-
rzyszenia. Najlepszym strzałem popisał 
się Roman Jarosiński. W dniu 7 września 
8 członków Stowarzyszenia wzięło udział 
w „Święcie ulic” w Opolu, inscenizując 
pokaz na ul. Ozimskiej. Z kolei w dniach 
19–21 września 9 członków Stowarzy-

szenia uczestniczyło w VI Międzynaro-
dowym Spotkaniu Miłośników Żeliwa 
Europejskiego w Ilsenburgu, w Górach 
Harzu. W ciągu roku zrealizowano pro-
jekt UGiM z zakresu kultury, w ramach 
którego wykonano między innymi reno-
wację zabytkowego kotła parowego oraz 
makietę pomnika nagrobnego Johna Bail-
dona. Pod koniec roku rozpoczęto nato-
miast realizację projektu LGD: przygoto-
wania sali ekspozycyjnej Muzeum Hut-
nictwa, który kontynuowany jest w tym 
roku. W ciągu całego roku członkowie 
Stowarzyszenia prowadzili obsługę zwie-
dzających zabytki Ozimka, wykonywali 
prace porządkowe, renowacyjne i inwen-
taryzacyjne w budynku Stowarzyszenia, 
porządkowali cmentarz ewangelicki, 
przygotowywali i obsługiwali organizo-
wane imprezy. Łącznie przepracowano 
405 godzin. W ciągu całego roku odbyło 
się 12 zebrań członków Stowarzyszenia, 
Zebrania te odbywały się w  sali udo-
stępnianej przez restaurację „Nowa”.
 Na koniec 2019 roku Stowarzyszenie 
liczyło 35 członków. Jego pracami kiero-
wał Zarząd w składzie: Józef Tomasz Juros 
– prezes, Roman Jarosiński – zastępca, 
Brygida Głąb, Marek Musiał i Krzysztof 
Matuszak – członkowie. W skład Komi-
sji Nadzoru wchodzą: Arkadiusz Mro-
zek – przewodniczący, Henryk Słupik 
– zastępca i  Józef Szeląg – sekretarz. 
Stanowisko dyrektora Muzeum pełni 
Daniel Pupko i Krzysztof Matuszak jako 
zastępca. Po przyjęciu sprawozdania 
merytorycznego i  finansowego, które 
złożył J. T. Juros, wszystkim członkom 
Zarządu udzielono w  głosowaniu taj-
nym absolutorium za 2019 rok. Dysku-
towano przede wszystkim o zbliżającym 
się otwarciu nowej siedziby Muzeum Hut-
nictwa, zaplanowanym na 12 września, 
w 193. rocznicę oddania do użytku żela-
znego mostu wiszącego na rzece Mała 
Panew w Ozimku.

Janusz Dziuban

Na zdjęciu: Muzeum Hutnictwa 
wznowi działalność w tzw. budynku 
„nowej dyrekcji”

S
późnione z powodu epidemii koronawirusa walne zebranie spra-
wozdawcze Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi odbyło się 8 lipca 
w nowej siedzibie Muzeum Hutnictwa, czyli tzw. budynku nowej 

dyrekcji, adaptowanym na cele wystawiennicze. Celem zebrania było 
złożenie sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2019 rok oraz 
udzielenie absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia. M

ając na uwadze poprawę 
obsługi interesantów oraz 
przepływ informacji po-

między referatami dokonano 
reorganizacji w tut. urzędzie.

 Na mocy zarządzenia nr 
BO.120.28.2020 r. z  29 czerwca 
2020r. Burmistrz Ozimka wprowadził 
nowy Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
 W wyniku wprowadzonych zmian 
zmieniły się podległości służbowe 
poszczególnych komórek organi-
zacyjnych w pionach Sekretarza, 
Zastępcy Burmistrza i Burmistrza 
Ozimka oraz powstał nowy Referat 
Komunikacji Społecznej (kierownik 
Arkadiusz Banik) zajmujący się 
promocją gminy, komunikacją 
społeczną, współpracą partnerską, 
obsługą inwestora oraz działa-
niami z  zakresu kultury, sportu 
i turystyki. Do referatu włączono 
również stanowisko ds. informacji 
gminnych, zajmujące się wydawa-
niem biuletynu samorządowego 
Wiadomości Ozimskie.

 Kolejna zmiana to podzielenie 
Referatów na mniejsze jednostki:
• Referatu Finansowego na – Refe-

rat Finansowo- Budżetowy (kie-
rownik Jadwiga Michnik) oraz Re-
ferat Podatków i Opłat Lokalnych 
(p.o. kierownika Roman Bajorek),

• Referatu Spraw Obywatelskich 
i  Organizacyjnych na -Referat 
Spraw Obywatelskich (kierownik 

Katarzyna Smolnik) oraz Referat 
Organizacyjny (kierownik Moni-
ka Langosz),

• Referatu Rozwoju Gospodarcze-
go Gminy i Ochrony Środowiska 
na – Referat Drogownictwa, Rol-
nictwa i  Ochrony Środowiska 
(kierownik Zbigniew Bahryj) oraz 
Referat Planowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Komunalnej 
(kierownik Zbigniew Kowalczyk)

 Zmiany nastąpiły również w Re-
feracie środków pomocowych, 
Spraw Społecznych i  Obsługi 
Jednostek Pomocniczych Gminy, 
który od 1 lipca br. został Biurem 
funduszy zewnętrznych i zamówień 
publicznych. Do biura włączono 
stanowisko ds. zamówień publicz-
nych (dotychczas samodzielne 
stanowisko) oraz wyłączono zadania 
z zakresu promocji, kultury i sportu.
 Poniżej przedstawiamy nowy 
schemat organizacyjny Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku obowiązujący 
od 1 lipca 2020r.

 W kolejnych numerach Wiado-
mości Ozimskich zostaną przed-
stawione poszczególne referaty, 
biura oraz samodzielne stanowiska 
pracy wraz z zakresem działalności 
oraz numerami kontaktowymi 
do poszczególnych pracowników.

/-/Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek 

B U R M I S T R Z  O Z I M K A

ZAS PCA BURMISTRZA SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH

BIURO FUNDUSZY 
ZEWN TRZNYCH 

I ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 

REFERAT DROGOWNICTWA, 
ROLNICTWA I OCHRONY 

RODOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY

BIURO RADY MIEJSKIEJ 

STANOWISKO D/S 
INFORMATYKI

REFERAT 
FINANSOWO-BUD ETOWY

BIURO AUDYTU WEWN. 
I KONTROLI

REFERAT KOMUNIKACJI 
SPO ECZNEJ 

REFERAT PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

I GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

URZ D STANU CYWILNEGO 

STANOWISKO D/S 
KADR I BHP

REFERAT PODATKÓW
 I OP AT LOKALNYCH

 

GRAFICZNY SCHEMAT URZĘDU
GMINY I MIASTA W OZIMKU
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Z
godnie z wprowadzoną w 2018 r. 
nowelizacją ustawy o samo-
rządzie gminnym, burmistrz 

co roku do 31 maja przedstawia 
Radzie Miejskiej raport o stanie 
gminy. Na XXI sesji Rady Miejskiej 
w  Ozimku w  dniu 22 czerwca 
2020r. odbyła się debata nad 
przedstawionym przez Burmistrza 
raportem podsumowującym dzia-
łalność organów gminy w 2019 r., 
a następnie radni jednogłośnie 
udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania.

W krótkim skrócie 
o raporcie:

• raport podsumowuje działalność 
samorządu gminnego w  roku 
2019,

• zakres opracowanego dokumen-
tu obejmuje przede wszystkim re-
alizację polityk, programów, stra-
tegii, uchwał Rady Miejskiej i bu-
dżetu obywatelskiego za rok 2019,

• dokument dostępny jest na 
stronie internetowej gminy Ozi-
mek w zakładce - Raport o sta-
nie gminy,

• w  raporcie oprócz sytuacji fi-
nansowej przedstawiono reali-
zację polityk, strategii i progra-
mów oraz realizację uchwał Rady 
Miejskiej,

• strategie, programy i polityki są 
na bieżąco i w miarę możliwości 
finansowych realizowane.

Podstawowe dane 
dotyczące naszej 
gminy dotyczące 
2019 roku:

• d o c h o d y  w   w y s o k o ś c i 
76 475 445,38 zł (97,98% zakła-
danego planu),

• wydatki w kwocie 72 684 578,82 zł 
(92,53% zakładanego pla-
nu) w  tym wydatki majątkowe 
40 609 74,52 zł,

• p o z i o m  z a d ł u ż e n i a 
14 553 846,40 zł,

• zaległości podatkowe podatni-
ków 35 878 82,40 zł,

• stan zobowiązań gminy z tytułu 
kredytów, pożyczek obligacji i po-
ręczeń na wynosi 21 390 912,40 zł,

• wskaźnik planowanej łącznej 
kwoty zobowiązań finansowych 
Gminy (wg starej ustawy) w sto-
sunku do wykonanych docho-
dów wg stanu na dzień 31 grud-
nia 2019 r. wynosi 19,03% i speł-
nia warunek określony w  ww. 
przepisie, tj. nie przekracza do-
puszczalnego wskaźnika spłaty 
zobowiązań wynoszącego 60%.

Struktura 
wydatków

 Największą pozycję wydatków 
stanowią wydatki na:
• oświatę, tj. 26 126 488,53 zł,
• zasiłki z zakresu pomocy społecz-

nej i rodziny tj.21 868 220,00 zł,
• administrację tj. 8 023 600,34 zł.

Struktura 
dochodów

Źródłem dochodów gminy były:
• środki własne w  wysokości 

38 277 059,46 zł
• środki z UE 1 059 902,53 zł
• dotacje na zadania zlecone 

16 551 285,17 zł
• dotacje-porozumienia z admini-

stracją rządową 2 899 478,70 zł
• dotacje – porozumienia z inny-

mi jst 80 000,00 zł
• subwencje 17 589 176,00 zł

Oświata

 Budżet na oświatę w gminie Ozi-
mek (bez Żłobka): 26 126 488,53 zł 
w tym:
• Wydatki na płace nauczy-

cieli, administrację, media: 
25 778 477,55 zł,

• Wyd at k i  n a  i nw e s t yc j e : 
307 460,98 zł

Wydatki pokrywane są z:
• wpłat rodziców 872 008,20 zł,
• subwencji rządowej 16 152 665 zł,
• Środki własne gminy 8 262 012,39 zł

Raport o stanie gminy za 2019 rok

DOCHODY

WYDATKI

udział w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

21,06%

dostaje realizowane
na podstawie

porozumień z JST
0,10%

dotacje
realizowane

na podstawie
porozumień 

z Administracją
Rządową

3,79%

pozostałe
dotacje celowe

1,41%

podatki
lokalne
19,33%

dochody 
z mienia

1,08%

opłaty
lokalne
4,59%

pozostałe
wydatki
i opłaty
1,35%

pozostałe
dochody

2,64%

pozostałe dochody 
2,64%

dotacje na zadania zlecone
21,64%

gospodarka
mieszkaniowa

1,12%

transport 
i łączność

3,04%

kultura 
fizyczna

0,79%
kultura 

i dziedzictwo
4,31%

gospodarka 
komunalna 
i ochrona 

środowiska
10,48%

pozostałe
3,61%

administracja
11,03%

oświata
35,55%

rodzina 24,60%

pomoc społeczna 5,47%
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Projekty i zadania inwestycyjne:

L.p. Tytuł projektu Kwota ogółem Kwota dofinasowania

1. Łączy nas muzyka 20 806,75 Euro 17 685,73 Euro

2. Nie stój obok 2 356,00 Euro 2 002,60 Euro

3. Powiem to tańcem 5 031,65 Euro 4 276,90 Euro

4. Przebudowa Centrum Szczedrzyka 677 730,00zł 431 239,00zł

5. Przebudowa ul. Krótkiej w Ozimku 427 300,95 zł 213 650,47 zł

6. Umiem pływać 32 175,00zł 32 175,00zł

7.
Zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, utworzonych 
przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym przy ul. księdza Kałuży 15 w Ozimku.

82 350,00zł 82 350,00zł

8. Remont chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Ozimku- dotacja do ZDW 170 000,00zł 170 000,00zł

9. Budowa placu zabaw przy PSP nr 1 w Ozimku 49 913,00zł 0,00

10. Dofinansowanie do zakup radiowozu dla Komisariatu w Ozimku 19 534,00zł 0,00

11.
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele 

promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką
430 325,67 zł 200 000,00zł

12. Budowa nowych punktów świetlnych w Schodni i Dylakach (10sztuk) 179 284,67zł 179 284,67zł

13. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku 220 032,87zł 220 032,87zł

 Wydatki poniesione na utrzymanie 
Żłobka Samorządowego w Ozimku 
w roku 2019 – 1 472 962,82 zł
Środki na pokrycie kosztów po-
chodzą z:
• dotacji celowej w  ramach pro-

gramu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH+” – 82 350,00 zł,

• wpłat rodziców za pobyt i wyży-
wienie dziecka – 290 736,00 zł,

• środki własne gminy 1 099 876,82 zł.

Pomoc 
społeczna:

 Plan finansowy Ośrodka Integracji 
i  Pomocy Społecznej w  Ozimku 
na 2019 rok z  uwzględnieniem 
zmian wynosił 20 958 136,40 zł:
• 392 871,00 zł to plan wydatków 

w zakresie ochrony zdrowia,
• 4 058 277,47 zł to plan wydatków 

pomocy społecznej,
• 41  409,80 zł plan edukacyjnej 

opieki wychowawczej
• 16465578,13 zł plan w zakresie 

rodziny (500+).

 W  okresie od 1 stycznia 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku z za-
planowanej kwoty 20 958 136,40 zł 
wydatkowano 20 667 428,61 zł z tego:

a)  budżet państwa 16 830 688,11 zł 
co stanowi około 81% łącznych 
wydatków w tym:

• zadania zlecone 15 987 688,27 zł
• dotacja na zadania własne 

842 999,84 zł
b)  budżet gminy 3 836 740,50 zł 

co stanowi około 19% wszystkich 
wydatków.

Podsumowanie

 Po analizie raportu o stanie gminy 
za 2019r. zostały wyodrębnione 
następujące obszary wymagające 
poprawy:

• OŚWIATA - brak pokrycia wy-
datków oświatowych przez 
subwencję oświatową, duże 
nakłady na oświatę i  opiekę 
nad dziećmi do lat 3,

•  ADMINISTRACJA - wskazane 
dodatkowe wsparcie w funk-
cjonowaniu administracji,

•  ŚRODKI POZABUDŻETOWE - 
niskie pozyskanie środków 
unijnych, rządowych,

• POLITYKA INWESTYCYJNA – war-
tość inwestycji mniejsza niż 
w innych podobnych gminach,

• ODPADY - brak zbilansowania 
systemu gospodarki odpa-
dami.

Opracowano na podstawie 
Raportu o stanie gminy Ozimek 
za 2019 rok.

/-/Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek



18 KULTURA



19KULTURA



20 KULTURA



21KULTURA



22 EDUKACJA

 Gminny Zakład Oświaty w Ozimku 
(GZO) jest jednostką budżetową 
Gminy Ozimek i  działa na podsta-
wie statutu zgodnie uchwałą Rady 
Miejskiej w  Ozimku Nr  XV/154/11 
z dnia 21 grudnia 2011 r. W ramach 
swojej działalności pełni funkcję 
centrum usług wspólnych na pod-
stawie uchwały Nr XXXI/190/16 
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 
listopada 2016 r. Od  29 listopada 
2019 roku dyrektorem Gminnego 
Zakładu Oświaty w Ozimku jest pani 
Alicja Jonczyk-Boguta. Pani Dyrektor 
posiada piętnastoletnie doświadcze-
nie w pracy w samorządzie. W GZO 
nabywała doświadczenia zarówno 
w pracy administracyjnej, jak i finan-
sowo-księgowej. Ukończyła studia 
wyższe na  Politechnice Opolskiej. 
Następnie uzupełniała swoje kwali-
fikacje na studiach podyplomowych 
z zakresu rachunkowość i finanse, 
administracja publiczna - samorząd 
terytorialny oraz zarządzanie oświatą. 
Obecnie w  GZO pracuje 14 osób, 
które w ramach swoich obowiązków 
współpracują z  ośmioma szkołami 
podstawowymi, sześcioma przedszko-
lami oraz żłobkiem samorządowym, 
prowadzonymi przez Gminę Ozimek. 
Siedziba Gminnego Zakładu Oświaty 
w  Ozimku mieści się w  budynku 
Urzędu Gminy i  Miasta w  Ozimku 
przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B na 
drugim piętrze w pokojach 204-212. 
W ramach Centrum Usług wspólnych 
prowadzona jest przede wszystkim 
obsługa płacowa, księgowa i kasowa 
dla ponad 600 osób. Drugim filarem 
działalności GZO jest realizacja 
zadań Gminy Ozimek dotyczących 
oświaty, opieki nad dziećmi do lat 
3 oraz koordynacja realizacji zadań 
odpowiednio przez   przedszkola 
i  szkoły oraz żłobek prowadzone 
przez Gminę Ozimek.
 W marcu 2020 r. z powodu pande-
mii związanej z COVID-19 nastąpiły 
zmiany w organizacji pracy jednostek 

oświatowych oraz żłobków również 
w Gminie Ozimek. Powołując się na 
dane otrzymane z naszych Placówek 
na dzień 26 czerwca 2020 roku 
nie odnotowano żadnego przypadku 
zakażenia koronawirusem, zatem 
nie było konieczności kwarantanny 
lub izolacji. Dyrektorzy zostali po-
stawieni przed potrzebą organizacji 
zdalnej nauki dla uczniów oraz pracy 
w  konkretnych warunkach reżimu 
sanitarnego. W  związku z  różnymi 
uwarunkowaniami jednostek (na 
przykład dostęp do internetu na-
uczycieli i uczniów), zajęcia zdalne 
zostały zorganizowane w następujący 
sposób:
• W Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Ozimku od 25 marca 2020 
r. zajęcia zdalne odbywały się na 
platformie Office 365 – Microso-
ft Teams (videolekcje). Kontakt 
z uczniami i rodzicami odbywał się 
również za pomocą e-dziennika, 
telefonów komórkowych, maili oraz 
komunikatorów internetowych. Szkoła 
otrzymała z Gminy Ozimek 9 laptopów, 
które zostały przekazane uczniom do 
pracy zdalnej. Pracownicy obsługi, 
administracji, w czasie zawieszenia 
zajęć wykonywali powierzone im 
zadania (m.in.: prace porządkowe, 
dezynfekcja, prace konserwatorskie). 
Od 25.05.2020r., w szkole odbywały 
się lekcje dla klas I i III (łącznie 19 
osób). Dzieci miały zapewnioną opiekę 
w świetlicy szkolnej oraz korzystały ze 
stołówki, która w tym czasie wznowiła 
działalność wydając 14 obiadów. Dla 
uczniów klas ósmych od 25.05.2020r. 
do 10.06.2020r. zostały zorganizowane 
konsultacje z j. polskiego, j. angiel-
skiego i matematyki (skorzystało 18 
osób). Pozostali uczniowie, klas V – 
VII, również skorzystali z konsultacji, 
które odbyły się od 02.06.2020r. do 
16.06.2020r.
• W  Szkole Podstawowej Nr 2 
w  Ozimku nauczyciele mieli stały 
kontakt z  dziećmi oraz rodzicami 
za pośrednictwem strony interne-
towej szkoły, poczty elektronicznej 
i  komunikatorów typu WhatsApp, 
Skype i Messenger oraz wiadomości 
głosowych. Szkoła otrzymała 4 laptopy, 
które zostały przekazane uczniom 
do pracy zdalnej. Od 25.05.2020r. 
placówka wznowiła działalność 
w klasach I – III, w których nauczyciele 
realizowali podstawę programową 
(łącznie 25 uczniów). Zajęcia uczniów 
starszych klas IV – VII nadal odbywały 
się zdalnie. Klasa ósma korzystała 
z konsultacji. Realizowano również 
zajęcia rewalidacyjne dla 3 uczniów. 
W związku z brakiem zainteresowania 
ze strony rodziców Odział Przedszkolny 
nie funkcjonował.
• W  Szkole Podstawowej Nr 3 
w  Ozimku podczas nauki zdalnej, 
nauczyciele prowadzili zajęcia za 
pośrednictwem e-dziennika, Skype, 
WhatsApp. Dzięki udostępnieniu 

swoich nr telefonów oraz adresów ma-
ilowych mieli stały kontakt z uczniami 
oraz  ich rodzicami. Szkoła otrzymała 
9 komputerów z Gminy Ozimek oraz 
wypożyczyła 3 laptopy z firmy EVK Sp. 
z o.o. z Biestrzynnika, które zostały 
przekazane najbardziej potrzebującym 
uczniom. Od 25.05.2020r. placówka 
wznowiła działalność w klasach I – 
III (łącznie 32 do 37 uczniów) oraz 
uruchomiła Odział Przedszkolny (4 
do 7 dzieci), który był czynny od 6:30 
do 15:30. Uczniowie klas ósmych 
mieli możliwość skorzystania z kon-
sultacji z j. polskiego, j. angielskiego 
i matematyki (od 12 do 31 uczniów). 
W  szkole uruchomiono świetlicę 
oraz stołówkę, z których korzystali 
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
oraz przedszkolaki. Praca w placówce 
odbywała się w reżimie sanitarnym 
tzn. uczniowie przy wejściu do szkoły 
mieli mierzoną temperaturę, mieli 
dostęp do urządzeń służących do 
dezynfekcji rąk, obuwia, udostępniono 
im rękawiczki oraz maseczki. Sale 
w których odbywały się zajęcia były 
regularnie wietrzone i dezynfekowane.
• W  Szkole Podstawowej w  An-
toniowie zajęcia odbywały się 
w  sposób zdalny. Administracja 
i  obsługa pracowała stacjonarnie. 
Szkoła otrzymała 4 komputery i dwa 
zestawy słuchawek, które zostały prze-
kazane uczniom do pracy zdalnej. Do 
dyspozycji uczniów były również dwa 
tablety, które zostały im wypożyczone. 
W szkole odbywały się konsultacje 
dla uczniów poszczególnych klas 
zgodnie z zapotrzebowaniem. Zajęcia 
w Oddziale Przedszkolnym nie od-
bywały się stacjonarnie, ze względu 
na brak chętnych.
• W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Karola Miarki w  Dylakach 
w trakcie zdalnego nauczania, na-
uczyciele komunikowali się z uczniami 
i rodzicami za pomocą e - dziennika 
oraz korzystali z domeny Office 365 
pracując na aplikacjach  Teams, 
Forms. Został opracowany stały plan 
lekcji online, w  których uczniowie 
systematycznie uczestniczyli. Plan 
opracowany był zgodnie z  higieną 
pracy przy komputerze. Szkoła otrzy-
mała 5 laptopów do zdalnej nauki, 
które zostały przekazane rodzicom 
dzieci nie posiadających takiego 
sprzętu. Przydział laptopów był zgodny  
z  zapotrzebowaniem po wcześniej 
przeprowadzonym rozeznaniu wśród 
rodziców. Uczniowie klas I - III nie 
wrócili na zajęcia w szkole - nauka 
trwała zdalnie. Od 25 maja 12 uczniów 
z kl. VIII korzystało z konsultacji, które 
odbywały się codziennie (matematyka, 
j. polski, j. angielski i  j. niemiec-
ki). Od 1 czerwca na konsultacje 
uczęszczali również uczniowie klas 
IV - VII na przedmiotach takich jak : 
matematyka, fizyka, j. niemiecki, j. 
angielski, j. polski, historia.
• W Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu 
zajęcia zdalne odbywały się za pomocą 
Skype, WhatsApp, Zoom, dzięki tym 
narzędziom nauczyciele łączyli się 
z uczniami online. W szkole została 
założona osobna skrzynka mailowa, 
na którą nauczyciele i uczniowie prze-
syłali zadania. Do wymiany informacji 
między nauczycielami a  rodzicami 
i  uczniami placówka wykorzystała 
również portal Librus, na  którym 
umieszczony jest dziennik elektro-
niczny szkoły. Placówka otrzymała 
od UGiM 5 laptopów, które zostały 
wypożyczone uczniom mającym pro-
blemy ze sprzętem w swoich domach. 
Szkoła oraz Odział Przedszkolny nie 
wznowiły stacjonarnej działalności ze 
względu na brak zainteresowania ze 
strony rodziców. Głównym problemem 
na jaki napotkała szkoła podczas 
edukacji zdalnej to słaby dostęp 
wielu uczniów do internetu: brak 
odpowiedniej sieci (Chobie, Mnichus) 
lub trudna sytuacja materialna. 
• W  Szkole Podstawowej w  Kra-
siejowie, w  czasie ograniczonego 
funkcjonowania placówki, zajęcia 
zdalne odbywały się z wykorzysta-
niem m.in.: Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej – www.epodręcznik.pl, 
materiałów dostępnych na stronach 
internetowych zaakceptowanych przez 
ministerstwo oświaty, materiałów 
prezentowanych w  programach 
publicznej telewizji i  radiofonii, 
materiałów zamieszczanych przez 
nauczycieli i Dyrektora na platformie 
Padlet oraz stronie internetowej szkoły. 
Nauczyciele zostali zobowiązani do 
zdalnej realizacji programów nauczania 
korzystając również z  e-dziennika, 
komunikatorów, grup społeczno-
ściowych, platform edukacyjnych 
itp. Przekazywali wiedzę w  formie 
nagrań, transmisji audio oraz wi-
deo, linków do stron internetowych 
(animacje, filmy, wykłady itp.) oraz 
łączyli się z  uczniami on-line za 
pomocą komunikatorów Microsoft 
Teams lub Zoom. Szkoła otrzymała 8 
komputerów, które zostały przekazane 
uczniom do pracy zdalnej (4 trafiły do 
uczniów nie posiadających w ogóle 
sprzętu, 4 do rodzin wielodzietnych). 
W Szkole Podstawowej w Krasiejowie 
zajęcia dydaktyczne od 25.03.2020r 
do 26.06.2020 r. realizowane były 
z  wykorzystaniem metod i  technik 
kształcenia na odległość. Od 25 
maja 2020r. z konsultacji z matema-
tyki, języka polskiego oraz języków 
obcych korzystali uczniowie klasy 
8-ej, natomiast od 1 czerwca 2020 r, 
pozostali chętni uczniowie uczestniczyli 
w konsultacjach z matematyki, języka 
polskiego, języków obcych, fizyki, 
chemii, geografii i biologii. W szkole 
prowadzone również były zajęcia dla 
uczniów objętych pomocą psycho-
logiczno – pedagogiczną. Podczas 
zajęć i  konsultacji w  szkole ściśle 
przestrzegano reżimu sanitarnego.

Oświata w Gminie Ozimek
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• W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w  Szczedrzyku 
przez pierwsze  dwa tygodnie nauki 
online komunikacja między uczniami 
a  nauczycielami odbywała się za 
pomocą e-dziennika, na którym 
umieszczane były wcześniej przygo-
towane przez pedagogów karty pracy. 
W tym czasie wykorzystano również 
pocztę elektroniczną, aplikacje 
WhatsApp i Messenger oraz kanał 
YouTube. Pod koniec marca,  po 
wcześniejszym przeszkoleniu online 
kadry pedagogicznej, szkoła zaczęła 
korzystać  z  Office 365 Microsoft 
Teams. Rozpoczęły się regularne 
lekcje online dla klas IV – VIII zgodnie 
z nowym planem zajęć. Oprócz tego 
nauczyciele korzystali z różnych plat-
form edukacyjnych zaakceptowanych 
przez ministerstwo oświaty: www.
pistacja.pl, www.epodreczniki.pl, 
www.matmagwiazdy.pl, www.geogebra.
org. W  klasach młodszych nauka 
prowadzona była zdalnie. Uczniowie 
z  grupy „0” otrzymywali linki do 
filmików na YouTube przydatnych do 
powtórzenia poznanego słownictwa 
i zwrotów. Do dzieci z klasy I przesłane 
zostały instrukcje do logowania się 
na stronie Macmillan Education 
Everywhere, gdzie po wpisaniu 
indywidualnego kodu zawartego 
w zeszycie ćwiczeń ucznia dostępne 
były wszystkie materiały do lekcji, 
nagrania oraz ćwiczenia w  wersji 
interaktywnej. Szkoła otrzymała 8 
laptopów, które przekazano uczniom 
na podstawie zawartych umów. Od 
25 maja zgodnie z wytycznymi MEN 
nasza szkoła stworzyła w godzinach 
6.30-16.00 możliwość opieki nad 
dziećmi klas 0-3. Z  tej możliwości 
skorzystała trójka dzieci. Również 
od tego terminu uczniowie klas 
starszych mieli możliwość konsultacji 
po wcześniejszym umówieniu się  
z nauczycielami.
• W Przedszkolu Publicznym nr 1 
w  Ozimku zgodnie z  rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań  w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 493 ze zm.), 
zorganizowana została praca zdalna dla 
dzieci z placówki. Wszyscy nauczyciele 
zaangażowani byli w systematyczne 
i aktualne prowadzenie pracy zdalnej 
poprzez stronę internetową placówki, 
kontakt z rodzicami i dziećmi drogą 
mailową, telefoniczną. Po powrocie 
do placówki dn. 25.05.2020 r., zostały 
podjęte odpowiednie działania mające 
na celu bezpieczeństwo pracowni-
ków, dzieci oraz rodziców. Miejsca 
w  placówce zostały przygotowane 
zgodnie z wytycznymi GIS. Ilość miejsc  
dla zadeklarowanych dzieci, które 
zaczęły uczęszczać do przedszkola (46 
dzieci) była wystarczająca. Zorgani-
zowano dla zadeklarowanych dzieci 
zajęcia opiekuńczo- wychowawcze   
z elementami dydaktyki (ruchowe, 
bajko terapię, plastyczne, przyrod-

nicze ruchowe - pobyt na świeżym 
powietrzu). Po otrzymaniu zgody na 
rozpoczęcie zajęć specjalistycznych 
odbywały się zajęcia logopedyczne, 
rewalidacyjne oraz wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka.
• W  Przedszkolu Publicznym nr 
2 w  Ozimku zajęcia w  czasie za-
wieszenia działalności placówki, 
odbywały się zdalnie. Po powrocie 
dzieci 25.05.2020r., pomimo małej 
frekwencji (liczba ogółem w  pla-
cówce nie przekroczyła 19 dzieci), 
placówka funkcjonowała bez za-
strzeżeń. W  przedszkolu dzieciom 
niepełnosprawnym zaproponowano 
zajęcia indywidualne, na które rodzice 
przyprowadzali podopiecznych do 
przedszkola na wyznaczoną godzinę. 
Były to zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka, zajęcia 
rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne 
i zajęcia  z psychologiem. W placówce 
ilość miejsc była wystarczająca by 
pracować  i przestrzegać  wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego.
• W Przedszkolu Publicznym nr 3 
w Dylakach podczas nieobecności 
dzieci w placówce, zajęcia prowadzo-
ne były online, w formie nauczania 
zdalnego. Nauczycielki umieszczały 
na stronie internetowej przedszkola 
propozycje treści dla rodziców  do 
omówienia z  dziećmi, propozycje 
zabaw, ćwiczeń ruchowych, kart pracy, 
a także pomysły na prace plastyczne. 
Po powrocie 25.05.2020r. ograniczonej 
liczby dzieci  do placówki, wszyscy 
pracownicy stosowali się w  pełni 
do wszelkich wymogów sanitarnych 
obowiązujących w obecnej sytuacji 
pandemicznej. Do przedszkola wróciło 
ostatecznie ośmioro dzieci. Przed-
szkole prowadziło zajęcia w dwóch 
formach: nauczania zdalnego – dla 
dzieci, które pozostały w  domach 
oraz stacjonarnie dla dzieci, które 
uczęszczały do przedszkola. Zajęcia 
oraz zabawy i inne podejmowane przez 
nauczycielki działania były prowadzone 
z zachowaniem odpowiednich odle-
głości między dziećmi. Ze względu na 
niewielkie zainteresowanie rodziców 
posłaniem swoich dzieci do placówki, 
w  przedszkolu była wystarczająca 
ilość miejsc. 
• W  Przedszkolu Publicznym nr 
4 w  Ozimku wychowawcy grup 
prowadzili nauczanie zdalne poprzez 
prezentowanie na stronie internetowej 
przedszkola treści tematyki tygodniowej 
ze sposobami jej realizacji oraz z wy-
korzystaniem kart pracy (dzieci 5 i 6 
letnie). Zamieszczane były na stronie 
internetowej i poprzez komunikatory 
internetowe propozycje dla rodziców 
w celu uatrakcyjnienia spędzonego 
czasu z dzieckiem w domu, między 
innymi : Przedszkolny bank pomysłów 
PWN – do edukacji domowej, przepisy 
na masy plastyczne i sensoryczne, 
Zabawy i  aktywności wyd. WSiP, 
edukowanie przez literaturę: Bajka 
o  maseczkach; Co to jest korona-
wirus? – opowiadanie „ O wirusie, 
który nosił koronę”. Po złagodzeniu 
obostrzeń do przedszkola wróciło 
łącznie 31 dzieci. W placówce cały 

czas stosowany  i  przestrzegany 
jest reżim sanitarny zarówno przez 
personel jak i  rodziców. Z dziećmi 
uczęszczającymi do przedszkola 
prowadzono zajęcia opiekuńcze oraz 
częściowo realizowano podstawę 
programową w zakresie wychowania 
zdrowotnego, przyrodniczego, mu-
zycznego, ruchowego i plastycznego 
z zachowaniem indywidualizacji pracy. 
Prace plastyczne naszych maluchów 
zamieszczano na stronie internetowej 
przedszkola.
• W Publicznym Przedszkolu nr 5 
w Krasiejowie od początku wpro-
wadzenia przez MEN obowiązku 
nauczania zdalnego, treści pod-
stawy programowej obowiązujące 
w wychowaniu przedszkolnym były 
przygotowywane, opracowywane 
i  publikowane do realizacji przez 
dzieci w domu poprzez wykorzystanie 
strony internetowej przedszkola 
w specjalnie utworzonej zakładce: 
Domowy Przedszkolak. Nauczyciele 
opracowywali treści i  szczegółowe 
propozycje zajęć i form aktywności 
w  podziale na grupy wiekowe, ty-
godniową tematykę kompleksową 
z  wykorzystaniem dodatkowych 
materiałów edukacyjnych, linków i ad-
resów ciekawych stron internetowych, 
urozmaicających podawane treści 
edukacyjne wynikające z podstawy 
programowej. Na tej samej zasadzie 
przygotowywany był materiał do realiza-
cji treści językowych – z j. angielskiego 
i  j. niemieckiego. Opracowywany 
i prezentowany materiał edukacyjny 
dostosowany był do możliwości 
rozwojowych dzieci z zachowaniem 
zasady stopniowania trudności. 
Przygotowywane i w sposób zdalny 
przekazywane były również treści do 
realizacji dla dzieci 6-letnich objętych 
pomocą psych.-pedagog., w  tym 
terapią pedagogiczną. W osobnych 
zakładkach na stronie interneto-
wej przedszkola swoje propozycje 
i  pomysły do wykorzystania przez 
rodziców w domu zamieszczali również 
logopeda przedszkolny i katecheta. 
Rodzicom rozesłano na skrzynki 
mailowe kwestionariusz ankiety 
analizującej – jak wygląda nauczanie 
zdalne w  domu. Ankieta miała na 
celu również monitorowanie procesu 
nauczania zdalnego. Po zmianach 
umożliwiających powrót dzieci do 
przedszkoli z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, PP5 w Krasiejowie przygo-
towało odpowiednie procedury, środki 
dezynfekcyjne i przeszkolony został 
personel oraz nauczyciele. Rodzice 
zostali poinformowani o możliwości 
skorzystania z opieki przedszkolnej 
i obowiązujących procedurach z tym 
związanych. Na 50 przedszkolaków 
w  roku szkolnym 2019/2020, do 
przedszkola od początku czerwca 
2020 r. powróciło decyzją rodziców 
8 dzieci. Nauczyciele prowadzili 
w przedszkolu przede wszystkim zajęcia 
opiekuńcze, ale również realizowane 
były treści wynikające z bieżących 
planów dydaktycznych i podstawy 
programowej wzbogacone o  treści 
i informacje związane z zachowaniem 

bezpieczeństwa w okresie panowania 
pandemii. Dla dzieci, które pozosta-
wały w domach, nauczyciele nadal 
przygotowywali materiały i  treści 
do realizacji w systemie nauczania 
zdalnego.
• W Publicznym Przedszkolu nr 6 
w Szczedrzyku w czasie zawieszenia 
działalności placówki, nauczycielki 
Przedszkola umieszczały na stronie 
internetowej propozycje zabaw, zadań 
do wykonania przez dzieci, karty 
pracy. Po zniesieniu częściowych 
obostrzeń i ponownym uruchomieniu 
placówki, chęć powrotu do przed-
szkola zdeklarowało 12 osób, wobec 
czego została utworzona jedna grupa. 
Ilość miejsc dla chętnych dzieci była 
zgodna z wytycznymi GIS, w związku 
z  koniecznością przestrzegania 
reżimu sanitarnego. Prowadzone są 
w przedszkolu zajęcia opiekuńczo - 
wychowawcze z dużą ilością zabawy 
indywidualnej i ruchowej. Jednocześnie 
Panie nauczycielki nadal umieszczają 
na stronie internetowej przedszkola 
propozycje zabaw oraz zadań do 
wykonania przez dzieci.
• Żłobek Samorządowy w Ozimku 
- od 12 marca 2020r. działalność 
żłobka została zawieszona. W  tym 
czasie pracownicy żłobka wykonali 
następujące czynności: została 
przeprowadzona dezynfekcja po-
mieszczeń, sprzętu oraz zabawek; 
przygotowywanie planów zajęć oraz 
opracowywanie pomysłów, które mogą 
zostać w przyszłości wykorzystane 
w pracy z dziećmi; przygotowywanie 
pomieszczeń na powrót dzieci; 
przygotowywanie dekoracji na póź-
niejsze miesiące; szycie maseczek 
ochronnych; przegląd i  naprawa 
śliniaków oraz pościeli dziecięcej; 
porządkowanie pomieszczeń,  w których 
przechowywane są materiały do prac 
w grupach. Personel przez cały czas 
był w kontakcie z rodzicami. W czasie 
zawieszonej działalności żłobka prace 
administracyjne wykonywane były 
na bieżąco. Stale utrzymywany był 
kontakt z UGIM w Ozimku, a także 
z  Gminnym Zakładem Oświaty. 
W kwietniu 2020 roku przeprowadzona 
została rekrutacja dzieci do żłobka 
na nowy rok szkolny 2020/2021. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka 
rodzice mogli składać do skrzynki 
podawczej w  przedsionku żłobka 
lub drogą elektroniczną. Żłobek 
Samorządowy w  Ozimku wznowił 
działalność opiekuńczo-wychowawczą 
od   8 czerwca 2020 roku, zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Rodzice zadeklarowali 
posłanie do żłobka 36 dzieci. Dzieci 
zostały podzielone na trzy grupy po 12 
dzieci każda.  Grupy dzieci na stałe 
mają przydzielone sale i opiekunów.

 Burmistrz Ozimka liczy że od 
01.09.2020r. uczniowie/dzieci 
wszystkich placówek wrócą bezpiecz-
nie do szkół, przedszkoli i żłobka, 
a nauka będzie prowadzona przez 
nauczycieli w szkole.
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Szlakiem 
drewnianych 
kościołów (3)

D
rewniane kościoły Opolsz-
czyzny, poza różnorodnością 
architektoniczną i zazwyczaj 

ciekawą historią mają i tę właści-
wość, że każdy następny znajduje 
się dalej od poprzedniego. Aby 
do nich dotrzeć, potrzeba coraz 
więcej czasu i sił. Proponowana 
tym razem trasa ma ponad 80 
kilometrów, co dla wprawionego 
rowerzysty nie jest dystansem nie 
do przebycia. Wiedzie drogami po-
wiatów: opolskiego, kluczborskiego 
i oleskiego, a prowadzi do kościoła 
odpustowego św. Anny w Oleśnie. 
Po drodze znajdzie się kilka innych, 
nie tylko sakralnych, atrakcji.

 Pierwszą z  nich jest kościół św. 
Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. 
Dojedziemy do niego przez Antoniów, 
Dylaki oraz Kadłub i  Ligotę Turaw-
ską, pokonując około 19 km. Kościół 
znajduje się na Szlaku Drewnia-
nego Budownictwa Sakralnego. 
Pierwsze wzmianki o  nim pochodzą 
z początku XV w., kiedy nosił wezwa-
nie św. Walentego. Obecny kościół 
został wzniesiony, zgodnie z  datą 
wyrytą na podmurowaniu i  na jed-
nej z  belek, w  1711 r. Na przestrzeni 
trzech stuleci był kilkukrotnie remonto-
wany W kościele można oglądać odsło-
nięte w  latach 70. XX w. barokowe 
polichromie z przedstawieniami ze Sta-
rego i Nowego Testamentu. Najbardziej 
znany jest fragment z  przedstawie-
niem „Bierdzańskiej Śmierci”, ukazu-
jący Śmierć z klepsydrą stojącą przed 
kupcem. Zachowało się także wyposa-
żenie z XVIII w.: ołtarz główny z rzeź-
bami św. Mikołaja i Marcina oraz ołta-
rze boczne: północny wykonany przez 
Kaspra Żołądka z Opola wg projektu 
dostarczonego przez fundatorkę Annę 
Justynę v. Löwencron z Turawy z rzeź-
bami św. Antoniego, Sebastiana, Jana 
Nepomucena i Rocha oraz południowy 
z  rzeźbami św. Michała Archanioła, 
Franciszka Ksawerego i św. Jerzego. 
Ponadto barokowa ambona, chrzciel-
nica, konfesjonały i zespół obrazów.
 Po odpoczynku nad położonym obok 
kościoła stawem wyruszamy dalej, na 
rondzie zjeżdżając w  prawo na kra-
jową „45”. Pokonujemy jej krótki, nie-
spełna kilometrowy odcinek, skręca-
jąc w drogę nr 494 na Olesno. Docie-
ramy do Szumiradu – maleńkiej wioski 
w Borach Stobrawsko-Turawskich, któ-
rej atrakcją jest staw Smolnik – frag-
ment rezerwatu przyrody o tej samej 

nazwie. Warto zatrzymać się tu na 
chwilę i  rozkoszować pięknem przy-
rody. Tuż za Karczmą Myśliwską skrę-
camy w lewo, w drogę oznaczoną zna-
kiem „ślepa ulica” (wyłączony z ruchu 
drogowego most bez trudu pokonamy 
rowerem) by po czterech kilometrach 
jazdy wśród łąk i pól dotrzeć do Lasowic 
Wielkich, gdzie stoi drewniany kościół 
Wszystkich Świętych, wzniesiony 
przez ewangelików prawdopodobnie 
w 1599 r. W posiadaniu ewangelików 
pozostał on do końca XVII w. a w 1701 
r. świątynię przejęli katolicy. Obiekt 
zbudowano na osiowym rzucie w kon-
strukcji zrębowej. Składa się z dwuprzę-
słowej nawy połączonej z  węższym, 
zamkniętym trójbocznie prezbiterium 
oraz kwadratowej wieży o konstrukcji 
ryglowej. Do wieży przylega prosto-
kątna kruchta z  wejściem głównym 
oraz do strony północnej wąska, pro-
stokątna klatka schodowa ze schodami 
na chór muzyczny. W kościele zacho-
wała się część zabytkowego wyposa-
żenia: dzwon z 1521 r., barokowe rzeźby, 
chrzcielnica i obrazy Drogi Krzyżowej, 
neogotycki ołtarz główny z figurami św. 
Piotra i Pawła i obrazem Matki Bożej 
z Dzieciątkiem wśród świętych, kon-
fesjonał z XIX w. oraz prospekt orga-
nowy z 1942 r. autorstwa J. Klossa.
 Po następnych pięciu kilometrach 
jazdy docieramy do Lasowic Małych, 
gdzie otoczony cmentarzem stoi drew-
niany kościół Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Kościół 
wzmiankowany był już w 1447 r., jednak 
obecny został zbudowany przez lute-
ran w 1688 roku. Jest to świątynia jed-
nonawowa, orientowana, o konstrukcji 
zrębowej, ze słupową wieżą z obwodem 
zmniejszającym się ku zwieńczeniu. 
Dawne wyposażenie kościoła zostało 
w większości skradzione lub przeka-
zane do muzeum, a obecne jest jego 
repliką. Pozostałe elementy to baro-
kowy architektoniczny ołtarz główny 
z kręconymi kolumnami z początku XVIII 
w. oraz ramowe ołtarze boczne z około 
połowy XVIII w.. Ambona pochodzi z XVII 
w., a drewniana kazalnica z XVIII w.
 Z Lasowice Małych jedziemy do Sta-
rego Olesna, pokonując kolejnych osiem 
kilometrów. Tu znajduje się kościół 
p.w. Świętej Marii Magdaleny, 
zbudowany z  fundacji Augustianów 
z Olesna. Świątynia wzniesiona została 
przed 1679 r. i była wielokrotnie remon-
towana. Kościół położony jest w odda-
leniu od zabudowań wiejskich, przy 
południowej stronie drogi krajowej nr 

Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach

Kościół Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich

Kościół Wniebowzięcia NMP w Lasowicach Małych
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11. Jest orientowany, otoczony terenem 
cmentarza. Wzniesiony w  konstruk-
cji zrębowej wzmocnionej lisicami, na 
kamiennej podmurówce, z wieżą w kon-
strukcji słupowej z  usztywnieniami 
bocznymi. We wnętrzu znajduje się 
pozorne sklepienie kolebkowe z pro-
stymi odcinkami stropowymi, pokryte 
polichromią przedstawiającą Trójcę 
Świętą. Sklepienie nad nawą jest bel-
kowe z poprzeczkami, z kwadratowymi 
polami zdobionymi ornamentami roślin-
nymi i geometrycznymi. Ornamentowe 
zdobienia widnieją także wokół otwo-
rów okiennych oraz na balustradzie 
prostego, podpartego dwoma słupami 
chóru. Posadzka w kościele wykonana 
jest z kamiennych, czarnych i białych 
płyt. Architektoniczne ołtarze główny 
oraz boczne wykonano w  stylistyce 
neogotyckiej, chrzcielnica, taberna-
kulum i  obraz św. Marii Magdaleny 
w ołtarzu głównym powstały po 1911 
r. Z  zewnątrz kościół jest ogólnodo-
stępny, natomiast wnętrza dostępne 
są podczas nabożeństw.
 Już tylko pięć kilometrów dzieli nas 
od głównego celu. Zanim do niego 
dotrzemy, warto przystanąć w Ośrodku 
Wypoczynkowym ANPOL w  Starym 
Oleśnie. Jest to miejsce w lesie, nad 
małym zalewem na rzece Stobrawie, 
gdzie można odpocząć, zażyć sło-
necznej i wodnej kąpieli, a w miejsco-
wej restauracji spożyć smaczny posi-
łek. Stąd mamy już tylko kilkanaście 
minut jazdy przez las (najlepiej z mapą 
Google) do kościoła odpustowego 
św. Anny w Oleśnie, który w 2018 
r. – w  pięćsetną rocznicę konsekra-
cji, został uznany za Pomnik Historii. 
Kościół ten posiada wielką wartość 
niematerialną dla pielgrzymujących 
wiernych oraz mieszkańców, jest też 
jednym z  najważniejszych kościołów 
w diecezji opolskiej. Oryginalny kształt, 
nawiązujący do pięciopłatkowej róży, 
związany jest z  symboliką chrześci-
jańską i dawną nazwą Olesna „Rosen-
berg”, mającą odzwierciedlenie w her-
bie miasta. Powstanie kościoła zwią-
zane jest z legendą o cudownym ocale-
niu dziewczyny przed zbójcami. Ucieka-
jąc miała się ona ukryć przy sośnie, na 
której podróżująca św. Jadwiga dwie-
ście lat wcześniej powiesiła obraz św. 
Anny Samotrzeciej. Po tym wydarze-
niu, a także powtarzających się uzdro-
wieniach, mieszczanie olescy posta-
nowili ufundować kaplicę poświęconą 
św. Annie. Wzniesiona w 1444 r. drew-
niana kaplica miała wielkość prezbite-
rium dzisiejszego kościoła i otaczała 
pień sosny. Wobec powiększającej 
się liczby pielgrzymów ze Śląska, Pol-
ski, Czech i Moraw, w 1518 r. w miejscu 
kaplicy wybudowano obecny kościół, 
konsekrowany przez biskupa wrocław-
skiego Jana V. Turzo. W prezbiterium 
znajdował się ołtarz główny – tryp-
tyk z 1517 r. z przedstawieniem „Wiel-
kiej Świętej Rodziny”, wykonany przez 
mistrza Jakuba, ucznia Wita Stwosza. 
Ołtarz został skradziony w  1994 r., 

do tej pory udało się odzyskać dwie 
z  32 figur. W  1619 r. do południowej 
ściany kościoła dobudowano kaplicę 
w konstrukcji szkieletowej, rozebraną 
wkrótce ze względu na zły stan tech-
niczny. Zamiast kaplicy, w latach 1669–
70 cieśla Marcin Snopek wzniósł nową 
budowlę na planie centralnym. Przy-
pominająca różę złożoną z pięciu płat-
ków – kaplic i połączona z nawą łączni-
kiem – łodygą część kościoła stała się 
symbolem sanktuarium, zwanym „różą 
zaklęta w drewnie”. Większe remonty 
kościoła prowadzone były w  latach 
1696, 1873 (m.in. wykonano dwa ołta-
rze boczne), w 1880 (prace w obrębie 
otoczenia kościoła, budowa 14 neo-
gotyckich kapliczek ze stacjami Drogi 
Krzyżowej, kostnicy na cmentarzu, 
kaplicy fundacji barona von Reiswitz 
z Wędryni); a po wojnie w latach 1958–
59 i w latach osiemdziesiątych. Kościół 
należy do parafii Bożego Ciała w Ole-
śnie i  jest najważniejszym kościołem 
pielgrzymkowym na Ziemi Oleskiej. 
Z zewnątrz jest ogólnodostępny, nato-
miast wnętrza dostępne są podczas 
nabożeństw lub po uzgodnieniu z księ-
dzem proboszczem.
 Do centrum Olesna wracamy ścieżką 
rowerową biegnącą wzdłuż głównej 
drogi, a po minięciu miasta jedziemy 
do oddalonego o  5 km Wachowa. 
Tutaj możemy obejrzeć ostatni na tra-
sie, drewniany kościół św. Waw-
rzyńca z 1706 roku. Jest to jednona-
wowa budowla konstrukcji zrębowej, 
a wieża od frontu – konstrukcji słupo-
wej z pochyłymi ścianami ku górze i kru-
chtą w przyziemiu. Wnętrze charaktery-
zuje się kolebkowym sklepieniem w pre-
zbiterium, natomiast płaskim w nawie. 
Całość sklepienia posiada dekorację 
kasetonową z  polichromią przedsta-
wiającą sceny z życia św. Wawrzyńca. 
Wyposażenie wnętrza kościoła pocho-
dzi z I połowy XVIII wieku. Ołtarz główny 
ozdobiono rzeźbami św. Jana Ewan-
gelisty, św. Jakuba i  trzech Aniołów. 
W ołtarzu bocznym znajduje się obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Ołta-
rze boczne i ambona pochodzą z XVIII 
wieku. Chrzcielnica posiada wyrzeź-
bioną scenę chrztu w  Jordanie. Nad 
całością dominuje krucyfiks pocho-
dzący z początków XV wieku. Kościół 
znajduje się również na opolskim Szlaku 
Drewnianego Budownictwa Sakralnego.
O ile w jedną stronę trasa wiedzie pod 
górę, a  taki jest układ topograficzny 
drogi z Ozimka do Olesna, to na pewno 
powrót będzie „z  górki”, co ucieszy 
każdego zmęczonego przebytymi już 
kilometrami rowerzystę. Przez Leśną, 
Osiecko, Prusków, Zębowice, Knieję 
i Grodziec wracamy więc do Ozimka, 
kończąc ostatni – 30 kilometrowy 
etap wycieczki. Jeśli ktoś chciałby 
się pochwalić, że był rowerem w Ame-
ryce, może po drodze odwiedzić kolonię 
o tej nazwie, leżącą tuż koło Wachowa. 
Życzę wielu niezapomnianych wrażeń.

Janusz Dziuban

Kościół św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie

Kościół odpustowy św. Anny w Oleśnie

Kościół św. Wawrzyńca w Wachowie
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Kolejka Termin Zespoły

IV liga "BS Leśnica"

 1 25.07.2020 godz. 17:00 KS Unia Krapkowice - KS Małapanew Ozimek 
 2 01.08.2020 godz. 17:00 KS Małapanew Ozimek - GKS Głuchołazy 
 3 08.08.2020 godz. 17:00 MKS Ruch Zdzieszowice – KS Małapanew Ozimek 
 4 12.08.2020 godz. 18:00 KS Małapanew Ozimek - LKS Skalnik Gracze 
 5 15.08.2020 godz. 17:00 NKS Start Namysłów - KS Małapanew Ozimek 
 6 22.08.2020 godz. 17:00 KS Małapanew Ozimek - LZS Skorogoszcz 
 7 26.08.2020 godz. 17:30 LZS Swornica Czarnowąsy - KS Małapanew Ozimek 
 8 29.08.2020 godz. 17:00 KS Małapanew Ozimek - KS Fortuna Głogówek 
 9 05.09.2020 godz. 16:30 LKS Po-Ra-Wie Większyce - KS Małapanew Ozimek 
 10 12.09.2020 godz. 16:30 KS Małapanew Ozimek - LZS Olimpia Lewin Brzeski 
 11 19.09.2020 godz. 16:00 MKS Pogoń Prudnik - KS Małapanew Ozimek 
 12 26.09.2020 godz. 16:00 KS Małapanew Ozimek - OKS Odra II Opole 
 13 03.10.2020 godz. 15:30 TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - KSMałapanew Ozimek 
 14 10.10.2020 godz. 15:00 KS Małapanew Ozimek - KS Polonia Głubczyce 
 15 17.10.2020 godz. 14:30 SKS Piast Strzelce Opolskie - KS Małapanew Ozimek 
 16 24.10.2020 godz. 14:30 KS Małapanew Ozimek – LZS Agroplon Głuszyna 
 17 31.10.2020 godz. 14:00 MKS Gogolin - KS Małapanew Ozimek 
 18 07.11.2020 godz. 13:30 OKS Olesno - KS Małapanew Ozimek 
 19 14.11.2020 godz. 13:30 KS Małapanew Ozimek - LZS Starowice Dolne 
 20 21.11.2020 godz. 13:00 LZS Walce - KS Małapanew Ozimek 
 21 28.11.2020 godz. 13:00 KS Małapanew Ozimek - LZS Victoria Chróścice 

Klasa okręgowa - Grupa 1 
 1 25.07.2020 godz. 17:00 KS Krasiejów - LZS Victoria Dobrzyń
 2 01.08.2020 godz. 17:00 KS Stobrawa Ligota Dolna - KS Krasiejów 
 3 08.08.2020 godz. 17:00 KS Krasiejów - ULKS Orzeł Źlinice 
 4 15.08.2020 godz. 17:00 KS Unia Kolonowskie - KS Krasiejów 
 5 22.08.2020 godz. 17:00 KS Krasiejów - LKS Polonia Karłowice 
 6 29.08.2020 godz. 17:00 UKS Rodło Opole - KS Krasiejów 
 7 05.09.2020 godz. 16:30 KS Krasiejów - ZKS Motor Praszka 
 8 12.09.2020 godz. 16:30 LZS GKS Piomar Tarnów-Przywory - KS Krasiejów 
 9 19.09.2020 godz. 16:00 KS Krasiejów - LZS Jełowa 
 10 26.09.2020 godz. 16:00 KS Start Dobrodzień - KS Krasiejów 
 11 03.10.2020 godz. 15:30 KS Krasiejów - GZ LZS Łubniany 
 12 10.10.2020 godz. 15:00 LKS Hetman Byczyna – KS Krasiejów 
 13 17.10.2020 godz. 14:30 KS Krasiejów - LZS Ligota Turawska 
 14 24.10.2020 godz. 14:30 MKS Wołczyn – KS Krasiejów 
 15 31.10.2020 godz. 14:00 KS Krasiejów - LZS Kuniów 
 16 07.11.2020 godz. 13:30 – SKF Tor Dobrzeń Wielki - KS Krasiejów
 17 14.11.2020 godz. 13:30 KS Krasiejów – SSTiR LZS Mechnice 
 18 21.11.2020 godz. 13:00 1.FC Chronstau-Chrząstowice - KS Krasiejów 
 19 28.11.2020 godz. 13:00 KS Krasiejów - LZS Żubry Smarchowice Śląskie

Ruszają piłkarskie ligi
 Niedokończony z powodu ko-
ronawirusa był poprzedni sezon 
piłkarski. Na wiosnę piłkarze nie 
wyszli już praktycznie na boiska 
– odbyła się tylko jedna kolejka 
spotkań w IV lidze i klasie okrę-
gowej. Sezon zakończono bez 
spadków do niższych lig, natomiast 
na wyższy szczebel rozgrywek 
awansowały drużyny z pierwszych 

miejsc w swoich tabelach.
 Skutkiem tego jest większa ilość 
drużyn przystępujących do udziału 
w rozgrywkach sezonu 2020/2021. 
W IV lidze rywalizować będą 22 
zespoły, a w dwóch grupach klasy 
okręgowej – po 20. Zaczynająca 
się 25 lipca jesienna runda potrwa 
do 28 listopada, a kilka kolejek 
spotkań odbędzie się również 

w środy. Zmieniono także system 
rozgrywek w klasie okręgowej, 
gdzie po rundzie zasadniczej, 
ze wszystkich drużyn utworzone 
zostaną dwie grupy: mistrzowska 
(miejsca 1–8) oraz spadkowa 
(miejsca 9–20). Drużyny zakwali-
fikowane do obu grup zachowają 
dorobek punktowy i bramkowy 
z rundy zasadniczej, a na wiosnę 

rozegrają między sobą po dwa 
mecze. W sierpniu rozpoczną się 
rozgrywki w klasie A (KS Szczedrzyk 
będzie występował w grupie V) oraz 
w klasie B (LZS Grodziec i KS II 
Krasiejów wystąpią w grupie VI). 
Terminarze jesiennej rundy w tych 
klasach rozgrywkowych zamieścimy 
w sierpniowym numerze WO.

Janusz Dziuban

Terminarze rozgrywek – runda I
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W
  niedzielę 28 czer wca 
na pierwszym stawie w Bie-
strzynniku odbyły się XXIV 

Spławikowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Ozimka. Ich 
organizatorem było Koło PZW Ma-
łapanew Ozimek, a uczestnikami 
– wędkarze zrzeszeni w trzech 
kołach PZW działających w naszej 
gminie: w Szczedrzyku, Jedlicach 
i Ozimku.

 Zawody odbywały się z zacho-
waniem reżimu sanitarnego obo-
wiązującego w związku z epidemią 
koronawirusa. Losowanie stanowisk 
oraz instruktaż przed zawodami 
odbyły się w  obowiązkowych 
maseczkach, które wędkarze mogli 
zdjąć dopiero na stanowiskach, 
gdzie przebywali sami i w odpo-
wiedniej od siebie odległości. 
Także podsumowanie zawodów 
oraz wręczenie nagród odbyło się 
przy zachowaniu wymaganych 
środków ostrożności.
 Zabezpieczeni przyłbicami 
byli również członkowie komisji 
sędziowskiej, ważący złowione 
ryby. A  ważyć było co, bo zwy-
cięzca indywidualny – Łukasz 

Jantos z Koła PZW Jedlice wycią-
gnął z wody 7.220 g ryb. Drugie 
miejsce z wynikiem 5.700 g zajął 
Mariusz Mularczyk (także Jedlice), 
a na trzecim z rezultatem 3.520 g 
uplasował się Wiesław Miś z Koła 
w  Ozimku. Kolejne punktowane 
miejsca zajęli: Magdalena Osada 
(Ozimek), Marek Kowalik (Jedlice), 
Sebastian Stryczek (Ozimek) i An-
drzej Kowalik (Jedlice). Największą 
rybę – karpia ważącego 1.460 g 
złowił Józef Olszewski z Ozimka.
 Drużynowo Koło Jedlice zde-
klasowało rywali, zdobywając 
łącznie 17.260 pkt. Drugie miejsce 
zajęło Koło Ozimek z  wynikiem 
6.700, a trzecie Koło Szczedrzyk 
w wynikiem 5.260 gram/pkt. Zwy-
cięzcy w klasyfikacji drużynowej 
i indywidualnej otrzymali puchary, 
które wręczał burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek w  asyście 
prezesa Okręgu Opolskiego PZW 
Wiesława Misia. Zdobywcy następ-
nych miejsc zostali uhonorowani 
dyplomami i nagrodami w postaci 
sprzętu wędkarskiego, a  wśród 
wszystkich uczestników zawodów 
rozlosowano nagrody-niespodzianki.

Janusz Dziuban

Zawody wędkarskie w Biestrzynniku 

Spławikowy 
Puchar Burmistrza

Drużyna ALL STARS 
świętowała 20-lecie

Drużynowi zwycięzcy zawodów z Burmistrzem Mirosławem Wieszołkiem

Połowy były obfite

W
 weekend 12–13 czerwca dru-
żyna ALL STARS obchodziła 
20. urodziny. Nie zabrakło 

licznych wspomnień, refleksji, 
a co najważniejsze zaciętej ry-
walizacji sportowej na boisku.

 W 2000 roku były zawodnik KS Szcze-
drzyk - Hubert Wiesiołek stał się 
pomysłodawcą i  założycielem ama-
torskiej i niezrzeszonej grupy piłkarzy 
z całej gminy. Drużyna rozegrała w swo-
jej historii mnóstwo meczów i turnie-
jów, nie tylko w  gminie Ozimek, ale 
także poza jej granicami – m.in. wystą-
piła kilkukrotnie na turnieju w Zabrzu.
 ALL STARS także stale uczestniczy 
w Amatorskiej Lidze Orlika – rozgry-
wek, podczas których odnotowała 
już liczne sukcesy.
 Uroczystości rozpoczęły się natural-
nie od meczu towarzyskiego ALL STARS 
vs. byli zawodnicy Małejpanwi Ozimek, 
w którym zwyciężyli goście. Na wstę-
pie uczczono minutą ciszy wszystkich 
byłych zmarłych zawodników, a wśród 
nich wielkiego przyjaciela drużyny -Bur-
mistrza Jana Labusa.
 Mimo wysokich temperatur obie 
drużyny dały z  siebie wszystko, 
pokazując piękne podania, zawzięte 
pojedynki, liczne dryblingi i wiele 
fenomenalnych akcji. Najważniej-

sze były jednak dobra zabawa i spor-
towa rywalizacja.
 Po zakończeniu meczu Hubert 
Wiesiołek podziękował wszystkim 
zebranym za tak liczne uczestnic-
two w imprezie oraz wspieranie ALL 
STARS. Ponadto wręczono obu dru-
żynom okazałe puchary. Założyciel 
drużyny podziękował także za nie-
zwykłe wsparcie Burmistrzowi Miro-
sławowi Wieszołkowi, który również 
jest zawodnikiem ekipy ALL STARS.
 Nasz włodarz również wyraził ser-
deczne gratulacje i wyrazy uznania, 
życząc równocześnie dalszych sukce-
sów w propagowaniu kultury fizycz-
nej i promocji sportu oraz kolejnych 
doniosłych jubileuszy. Burmistrz 
Ozimka przekazał ponadto na ręce 
Huberta Wiesiołka list gratulacyjny 
z okazji 20-lecia ALL STARS.
 Na zakończenie zaproszono wszyst-
kich na drobny poczęstunek.
 W sobotę zawodnicy oraz osoby 
wspierające drużynę spotkały się 
wspólnie, by wrócić do starych cza-
sów, a  także porozmawiać o kolej-
nych działaniach i  wyzwaniach. 
Ponadto Hubert Wiesiołek podzięko-
wał wszystkim i wręczył pamiątkowe 
puchary i koszulki z okazji 20-lecia 
działalności.

Marcin Widera
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Nabożeństwo Fatimskie 
w Ozimku

Odpust św. Jana 
Chrzciciela w Ozimku

13 
l i p c a  b r.  w i e c z o r e m 
w  kościele parafialnym 
w  O zimku pr zez  ne o -

prezbitera ks. Tomasza Supla 
w koncelebrze z proboszczem 
ks. Marianem Demarczykiem, 
ks. Mateuszem Kozielskim oraz 
ks. Arturem Schreiberem, odpra-
wiona została msza święta. 

 Ks. Tomasz Supel, który pochodzi 
z Grodźca wygłosił także homilię. 
Po odprawionej mszy odbyło się 
nabożeństwo fatimskie. Młody 
ksiądz udzielił również wiernym 

błogosławieństwa prymicyjnego. 
W sobotę 30 maja ks. Tomaszowi 
Suplowi święcenia kapłańskiego 
udzielił w  kościele parafialnym 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
i św. Wojciecha w Grodźcu, ks. bp. 
Paweł Stobrawa. Dekretem bp. An-
drzeja Czai, duszpasterz rozpocznie 
posługę kapłańską w parafii św. 
Mikołaja w Krapkowicach. 
 Redakcja „Wiadomości Ozim-
skich” życzy księdzu Tomaszowi 
wiele Łask Bożych oraz dużo 
zdrowia w Służbie Bożej.

Jan Niesłony

W 
niedzielę 21 czerwca przeży-
waliśmy odpust ku czci św. 
Jana Chrzciciela w Ozimku.

 O godz. 11:00 na sumie odpusto-
wej gościnnie msze świętą odprawił 
oraz homilię wygłosił emerytowany ks. 
Edward Romanów z Grodźca w konce-
lebrze z proboszczem ks. Marianem 
Demarczykiem, ks. Łukaszem Szuste-
rem i ks. Mariuszem Kozielskim. Jan 
Chrzciciel był jedynym synem Zacha-
riasza i Elżbiety, był również ostatnim 
z proroków Starego Testamentu. Jan 

Chrzciciel zawsze miał odwagę mówić 
ludziom prawdę prosto w oczy. Nie bał 
się potępić grzesznego życia Heroda – 
rządzącego w Galilei i Perei. Zginął śmier-
cią męczeńską za prawdę na rok przed 
tym, jak umierał na krzyżu Ten, którego 
Jan zwiastował całym swoim życiem.
 Jan Chrzciciel jest pierwszym świętym 
czczonym przez cały kościół powszechny. 
Jan jest najpopularniejszym imieniem w 
kościele, nosi je ok. 230 świętych i błogo-
sławionych. Kościół wspomina także dzień 
jego męczeńskiej śmierci 29 sierpnia.

Jan Niesłony 

Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

Wotum zaufania 
oraz absolutorium 
dla burmistrza

R
ada Miejska w Ozimku podczas 
XXI sesji, która odbyła się 22 
czerwca 2020 r., jednogłośnie 

udzieliła Burmistrzowi Ozimka 
Mirosławowi Wieszołkowi ab-
solutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Ozimek za 2019 
rok oraz wotum zaufania.

 Przed udzieleniem absolutorium radni 
zajmowali się rozpatrzeniem raportu 
o  stanie gminy za 2019 rok. Znoweli-
zowana ustawa o  samorządzie gmin-
nym wprowadziła od ubiegłego roku 
obowiązek uzyskiwania przez wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta wotum 
zaufania. Raport zawiera podsumowa-
nie działalności organu wykonawczego 
gminy w roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację polityk, programów 
i  strategii oraz uchwał rady gminy. 
Zanim radni zagłosowali nad wotum 
zaufania,  Mirosław Wieszołek – bur-
mistrz Ozimka  przedstawił w  skrócie 
finanse gminy, najważniejsze inwesty-
cje i wydarzenia oraz największe pro-
blemy z jakimi boryka się gmina Ozimek. 
Wnosząc o udzielenie wotum zaufania 
i  absolutorium podkreślił, że dotyczy 
to okresu kadencji ś.p. Jana Labusa.
 Po debacie na temat stanu gminy, 
odbyło się głosowanie w sprawie udzie-
lenia absolutorium. Na podstawie prze-
prowadzonych czynności sprawdzających 
Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu spra-
wozdania finansowego za rok 2019, spra-
wozdania z wykonanego budżetu za 2019 
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej postanowiła pozytywnie zaopi-
niować wykonanie budżetu gminy Ozimek 
za rok 2019 i  zwróciła się z wnioskiem 
do Rady Miejskiej w Ozimku o udziele-
nie absolutorium burmistrzowi Ozimka 
z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. 
Również Regionalna Izby Obrachunkowa 

w  Opolu pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie burmistrza z  wykona-
nia budżetu gminy Ozimek za 2019 rok. 
W wyniku głosowania radni jednomyślnie, 
15 głosami za, podjęli uch ałę w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu miasta Ozimek 
za 2019 rok oraz udzielili z tego tytułu 
absolutorium burmistrzowi.
 Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszo-
łek po udzieleniu absolutorium i wotum 
zaufania skierował słowa podziękowania 
do Rady Miejskiej za udzielone zaufa-
nie oraz dotychczasową współpracę. 
Podziękował również wszystkim pracow-
nikom Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku 
a w szczególności Zbigniewowi Kowal-
czykowi, który po śmierci Jana Labusa 
podjął się pełnienia funkcji Burmistrza 
Ozimka, Dyrektorom jednostek podle-
głych, za całoroczną pracę.
Na sesji podjęto również szereg uchwał 
w sprawach min.:
a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Ozimek Pomorskie na lata 
2020–2035,

b)  zmiany uchwały budżetowej na rok 
2020,

c)  określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Kowalewo Pomor-
skie, w  roku szkolnym 2020/2021 
do zwrotu kosztów przewozu dzieci 
i uczniów niepełnosprawnych,

d)  przystąpienia do sporządzenia stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Ozimek,

e)  przyjęcia projektu regulaminu dostar-
czania wody i  odprowadzania ście-
ków w gminie,

f)  przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Ozimka na 2021 rok,

Z wszystkimi uchwałami można zapoznać 
się w biuletynie informacji publicznej 
gminy Ozimek w zakładce „Akty prawne”.
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O
gólnopolski Festiwal Piosenki 
Bajkowej w Bielsku zgroma-
dził rekordową liczbę 856 

poprawnie złożonych zgłoszeń.

 Do eliminacji online przeszło 219 
uczestników, w tym 20 zespołów 
oraz 199 solistów. Zespół Akces I 
w dniu 22 czerwca w kwalifikacjach 
on-line na żywo w Tajemniczym 
Ogrodzie, zaprezentował dwie 
piosenki z Akademii Pana Kleksa 
: „Witajcie w naszej bajce” oraz 
„Kaczka Dziwaczka”.

 W nagraniu udział wzięły: Lena 
Bryja, Hania Adamiec, Paulina 
Paluszczak, Ania Kula, Kasia Juruć, 
Madzia Joszko, Emilka Daniel 
i Emilka Korzeniec. 
 Prezentacja Kaczki Dziwaczki 
uzyskała uznanie jury i Akces I został 
półfinalistą i tym samym został 
zaproszony do występu na żywo 
przed Bielską publicznością 28 
sierpnia. Trzymajcie kciuki. Pojedzie 
tam całkiem spora nasza ekipa.

Akces

Akces jedzie 
do Bielska!

Kino
Plenerowe

L
a la land – to pierwszy tytuł wyświetlony podczas projekcji kina 
plenerowego na Wyspie Redhanza. Pokaz przygotował Dom Kultury 
wraz z opolskim Kinem Meduza. I wprawdzie aura i… komary 

widzów nie rozpieszczały, to jednak amatorów prawdziwego kina 
nie odstraszyły. 
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu (na zdjęciu Sołtys Wsi Chobie Magdalena Panitz)

Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką w Chobiu

Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu


