
(w tym 5% VAT)

• 

• 

• 

• 



2

sami odebrać. A ponadto dziękujemy Kierowni-
kowi Referatu Komunikacji Społecznej UGiM 
w Ozimku Arkadiuszowi Banikowi, który jako 
kurier społeczny te paczki dostarczył.

Największą nagrodą dla nas są Państwa 
uśmiechy i radość z otrzymania produktów, które 
wspomogą Was w codziennym funkcjonowaniu. 

Pracujemy dla Was!

W dniu 18 sierpnia br. odbyło się wyjazdowe 
Walne Zebranie Członków Stowarzysze-

nia Aglomeracja Opolska. Podczas obrad przyję-
ty został Plan Integracji Publicznego Transportu 
Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej. 
Celem przyjętego dokumentu jest określenie 
kierunków i działań prowadzących do integracji 
transportu publicznego na terenie Aglomeracji 
Opolskiej w jeden zintegrowany system funk-
cjonalny, podnoszący atrakcyjność transportu 
publicznego oraz jego konkurencyjność wzglę-
dem transportu indywidualnego. Przyjęcie Pla-
nu pozwoli na wsparcie działań Stowarzyszenia 
w przedmiotowym obszarze oraz zaangażowanie 
działania innych podmiotów odpowiedzialnych 

za transport. Ponadto przyjęto zmiany w statu-
cie związane z polityką finansową oraz w sprawie 
w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowo-
ści Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

W obecności Pana Arkadiusza Wiśniew-
skiego – Prezydenta Opola odbyło się spotkanie 
robocze w sprawie założeń wspólnej gospodarki 
odpadami na obszarze Aglomeracji Opolskiej, 
uzupełnione prezentacją technologii w tym 
zakresie przedstawioną przez Stowarzyszenie 
„Park Przemysłowy Metalchem”. W kolejnym 
punkcie w obecności Pana Andrzeja Buły Mar-
szałka – Województwa Opolskiego  przedsta-
wiono założenia wieloletnich ram finansowych 
ue 2021-2027 i polityki regionalnej w zakresie 

W poniedziałek 17 sierpnia wystartował 
Bank Żywności w Ozimku. Po długich 

przygotowaniach oraz podpisaniu umowy na 
jego uruchomienie, do Gminy Ozimek trafiły 
prawie dwie tony żywności, które wydaliśmy 
172 osobom zamieszkującym teren naszej gminy. 
Paczki zawierające m.in. : makarony, ryż, kaszę, 
powidła, buraczki, groszek, koncentrat pomido-
rowy, herbatniki, mleko, olej, konserwy, pasztety, 
gołąbki czy cukier, trafiły w sumie do 103 potrze-
bujących rodzin oraz osób samotnych. Każdy ze 
172 kartonów zawierał około 10 kilogramów żyw-
ności, a to dopiero początek!

Do końca września osoby, które w ozim-
skim OIiPS zadeklarowały chęć wzięcia udziału 
w akcji otrzymają jeszcze po około 40 kilogra-
mów produktów żywnościowych. 

Co najważniejsze, pomoc dla mieszkańców, 
którzy do niej przystąpili, nic ich nie kosztuje!

Bardzo dziękujemy zaangażowanym pra-
cownicom Ośrodka Integracji i Pomocy Społecz-
nej w Ozimku na czele z Kierownikiem Działu 
Pomocy Społecznej - Panią Natalią Kałużny, któ-
re nie tylko włożyły ogrom pracy w uruchomie-
nie banku, ale poświęciły kilka godzin ciężkiej 
pracy na pakowanie oraz późniejsze wydawanie 
produktów. Jesteście niesamowite!

Dziękujemy Burmistrzowi Ozimka – Miro-
sławowi Wieszołkowi nie tylko za własne zaanga-
żowanie w uruchomienie banku, ale także za to, że 
osobiście nadzorował pakowanie produktów oraz 
przetransportowanie ich do punktu wydawania 
w Ośrodku Profilaktyki w Ozimku.

Za wielką pomoc dziękujemy także pracow-
nikom gospodarczym urzędu, którzy byli z nami 
i włożyli mnóstwo sił w pakowanie paczek dla 
naszych mieszkańców.

Dziękujemy Radzie Sołeckiej Szczedrzyka 
z Panią Violettą Halupczok za udostępnienie świe-
tlicy wiejskiej, która posłużyła nam za magazyn 
oraz punkt wydawania produktów dla mieszkań-
ców dysponujących własnym transportem.

Dziękujemy pgkim w Antoniowie za udo-
stępnienie samochodu z kierowcą w celu rozwie-
zienia po terenie całej gminy paczek dla miesz-
kańców, którzy z różnych przyczyn nie mogli ich 

funduszy, z szczególnym naciskiem na obszar 
Aglomeracji Opolskiej.

Ponadto przedstawiciele Zarządu Stowarzy-
szenia Aglomeracja Opolska – Pan Andrzej Ka-
siura oraz Pani Małgorzata Stelnicka wspólnie 
z Andrzejem Bułą – Marszałkiem Województwa 
Opolskiego oraz z Panem Szymonem Ogłazą 
Członkiem – Zarządu Województwa Opolskiego 
podpisali umowę na dofinansowanie projektu 
w ramach rpo wo 2014 – 2020 „Ochrona róż-
norodności biologicznej w Aglomeracji poprzez 
działania edukacyjno-informacyjne – etap II”.

W dniu 19 sierpnia natomiast na zapro-
szenie Pana Mirosława Wieszołka – Burmistrza 
Ozimka odbyła się wizyta studyjna na terenie 
gminy Ozimek. Zaprezentowano powstające 
właśnie  Muzeum Hutnictwa w Ozimku, po któ-
rym oprowadzał Józef Tomasz Juros – Prezes 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. Następnie 
na przykładzie Parku Nauki i Rozrywki w Kra-
siejowie zaprezentowano możliwości budowania 
lokalnego potencjału turystycznego.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznali 
piękne walory i bogactwo gminy Ozimek. 

Źródło: www.aglomeracja-opolska.pl 

W poniedziałek 17 sierpnia br. nastąpił od-
biór wyremontowanych ulic Poliwodz-

kiej i Michalońskiej w miejscowościach Dylaki 
oraz Biestrzynnik.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
oraz Podinspektor ds. drogownictwa ozimskiego 
urzędu Waldemar Janik osobiście wzięli udział 
w odbiorze inwestycji wraz z przedstawicielem 
wykonawcy Panem Mariuszem Kozą oraz In-
spektorem nadzoru robót drogowych Panem 
Tomaszem Sokulskim.
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Wartość wykonanych robót wyniosła 488 953,04 zł. Ponadto wyko-
nawca udzielił sześcioletniej gwarancji na wykonane prace.

Inwestycję wykonano w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi do-

jazdowej do gruntów rolnych w obrębach: obręb 0005 Dylaki km2 dział-

ka 283/57 i obręb 0004 Biestrzynnik km2 działka 283/57 i 259/95”, na którą 
pozyskano dofinansowanie w wysokości 297 950,00 zł ze środków budżetu 
Województwa Opolskiego.

Jesteśmy przekonani, iż ten remont niezwykle poprawi jakość co-
dziennego funkcjonowania mieszkańców naszej gminy.

W czwartek gościliśmy na tere-
nie naszej gminy przewodni-

ków turystycznych zarówno z Polski, 
jak i Republiki Czeskiej – w tym m.in. 
z miasta partnerskiego Rymarova. 

Dzięki współpracy z lgd Kraina 
Dinozaurów na czele z Panią Pre-
zes Anną Golec mieliśmy przyjem-
ność pokazać naszym gościom Dom 
Kultury w Ozimku, gdzie obejrzeli 
prezentację multimedialną Burmi-
strza Ozimka Mirosława Wieszołka 
na temat turystyki w Gminie Ozi-
mek. Ponadto nasi goście zapoznali 
się z materiałami przygotowanymi 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Ozimku oraz ozimski 
Dom Kultury. 

Punktem kluczowym wizyty 
było jednak zwiedzanie Ozimka 
– przede wszystkim skupione na 
Moście wiszącym, Alei Schinkla 
oraz wizycie w tworzonym Mu-
zeum Hutnictwa. 

Po zakończeniu części roboczej 
grupa odwiedziła jeszcze kompleks 
Bajka w Grodźcu, gdzie podsu-
mowano wizytę oraz wymieniono 
wrażenia na uroczystym obiedzie, 
w którym wzięła udział delegacja 
UGiM w Ozimku.

Arkadiusz Banik

W czwartek 20 sierpnia 2020 
roku gościli w naszej gmi-

nie Członek Zarządu Województwa 
Opolskiego Pan Szymon Ogłaza oraz 
Dyrektor Departamentu Infrastruk-
tury i Gospodarki umwo Pan Remi-
giusz Widera. Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek oraz Zastępca 
Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezi-
na najpierw podjęli gości na wizycie 
w ugim w Ozimku, a następnie wy-
ruszyli z nimi na oględziny w terenie.

Panowie zadeklarowali, że 
jeszcze w tym roku Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zamierza wydać 
około 180 tys. złotych na remont 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 463 
Dylaki - Antoniów. W ramach tego 
remontu mają być zlikwidowane 
najbardziej niebezpieczne miejsca 
na te drodze.  

Ponadto Zarząd Dróg Woje-
wódzkich przeznaczył 500 tys. zło-
tych na gruntowny remont chod-
nika w Antoniowie na odcinku od 
ronda przy dk46 do siedziby OSP 
Antoniów. W jego ramach będzie 
wykonany ciąg pieszo-rowerowy 
o nawierzchni asfaltowej. 

Na spotkaniu omówiono 
dodatkowo warianty zmiany or-
ganizacji ruchu w Ozimku, m.in. 
skrzyżowania dróg Wyzwolenia 
i Kolejowej, a ponadto długo ocze-
kiwanego poszerzenia fragmentów 
ciągu pieszo-rowerowego na Zamo-
ściu w Krasiejowie oraz wykonania 
nowego chodnika w Antoniowie na 
odcinku od szkoły podstawowej do 
skrzyżowania z ulicą Rzeczną. 

29 lipca 2020r. na wniosek Burmistrza Ozimka zwołano Nadzwyczajną 
Sesję Rady Miejskiej w Ozimku, w celu podjęcia uchwał w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 

708 368,72 zł. Wprowadzono dotację w wysokości 100 000,00 zł na Budowę bez-
piecznych przejść dla pieszych, 288 592,50 zł dotacji z Funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 169 776,22 zł do-
tacji z Samorządu województwa na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w obrębie Biestrzynnik-Dylaki. Po stronie wydatkowej wprowadzono 
min. kwotę 150 000,00 zł. na wyposażenie gabinetów dydaktycznych w szkołach. 
Zmiana wpf związana była z wprowadzeniem nowej inwestycji drogowej, której 
realizacja zakończy się w 2021 roku (dotyczy ul. Polnej w Pustkowiu).

Ponadto radni podjęli uchwałę dotyczącą przewozu uczniów i dzie-
ci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół 
i przedszkoli, dzięki której zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu 
do szkół i opieki w czasie tego transportu uczniom zamieszkałym na tere-
nie Gminy Ozimek i uczęszczającym do publicznych szkół podstawowych.

Z wszystkimi uchwałami można zapoznać się w biuletynie informacji 
publicznej gminy Ozimek w zakładce „Akty prawne”.
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Mimo rygorów i obostrzeń 
związanych z epidemią koro-

nawirusa, zdecydowaliśmy o udo-
stępnieniu zwiedzającym ekspozycji 
Muzeum Hutnictwa w nowej loka-
lizacji. Sytuacja epidemiologiczna 
sprawia, że otwarcie będzie musia-
ło mieć mniej uroczysty charakter. 
W piątek 11 września, z udziałem za-
proszonych gości, nastąpi oficjalne 
otwarcie ekspozycji. Ze zrozumia-
łych względów będzie to uroczystość 
zamknięta, jedynie za zaproszenia-
mi. Natomiast mieszkańców i gości 
zapraszamy do odwiedzenia Mu-
zeum przez całą sobotę i niedzielę.

Dlatego zapraszamy w sobotę 
12 i niedzielę 13 września od godzi-

ny 10:00 do 20:00 na Dni Otwarte. 
Zwiedzanie odbywać się będzie 
w małych grupach 6-8 osobowych, 
pod opieką przewodnika. Dla więk-
szego bezpieczeństwa zapraszamy 
w maseczkach. Oczekując na wejście 
będzie można skorzystać z dodatko-
wych atrakcji: odwiedzić obozowi-
sko Bractwa Strzelców Hutniczych, 
którzy wystąpią w historycznych 
strojach, zapoznać się ze starą bronią 
czarnoprochową, a nawet oddać 
prawdziwy wystrzał. Dodatkową 
atrakcją będzie możliwość zakupu 
najnowszej publikacji Stowarzysze-
nia, nowego wydania książki W Do-
linie Małej Panwi. Historia frydery-
cjańskiej osady hutniczej Ozimek/

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi i Burmistrz Ozimka zapraszają 
mieszkańców Ozimka i okolicy oraz gości na Dni Otwarte w Muzeum 
Hutnictwa Doliny Małej Panwi, które odbędą się w dniach 12 i 13 
września 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 20:00.

Malapane od 1754 do 1945 roku . 
Tylko przez te dwa dni książka bę-
dzie dostępna z autografem autora. 
Oczekując na wejście do Muzeum, 
będzie można podziwiać wyjątkowy 
widok mostu i zapory na rzece od 
strony wyremontowanego nabrzeża. 
Dotychczas nie było to możliwe, bo 
teren ten był własnością Huty Ma-
łapanew. Będzie też można napić się 
lub zjeść coś słodkiego w namiocie, 
który przygotujemy dla oczekują-
cych. Mamy nadzieję, że będzie to 
okazja do miłego spędzenia czasu, 
poznania budynku tak zwanej 
“nowej dyrekcji” i zapoznania się 
z najnowszymi eksponatami Mu-
zeum Hutnictwa.

Dwukondygnacyjny budy-
nek „nowej dyrekcji” jest 
obiektem historycznym 

Powstał w latach 1941/42 i od 
tego czasu stał się główną siedzibą 
administracji Huty Małapanew. 
W latach 70. xx wieku podwyższo-
no go o jedną kondygnację, na któ-
rej zlokalizowano w nowoczesnych 
pomieszczeniach dyrekcję huty. Po 
wybudowaniu, na drugim brzegu 
rzeki nowoczesnego biurowca, tam 
przeniesiono siedzibę dyrekcji, ale 
budynek nadal pełnił funkcje ad-
ministracyjne do początkowych lat 
xxi wieku, kiedy ostatecznie został 
opuszczony. Ulegał systematycznej, 
postępującej dewastacji: wyłamane 

Nieprzypadkowo wybraliśmy datę otwar-
cia. Drugi weekend września to termin 
obchodzonych w całej Europie Międzyna-
rodowych Dni Dziedzictwa. To także ko-
lejna, już 193. rocznica oddania do użytku 
naszego zabytkowego mostu wiszącego. 
Zwykle w tym terminie organizowaliśmy 
Święto Mostu i Żeliwa. W tym roku, ze 
względu na epidemię, musieliśmy z niego 
zrezygnować. Chcemy jednak, w bezpiecz-
ny sposób, umożliwić zwiedzającym wstęp 
do Muzeum.

GMINA

W piątek w południe zaplano-
wano Ozimskie Forum Go-

spodarcze, które zostanie zorgani-
zowane we współpracy z Opolskim 
Centrum Rozwoju Gospodarki 
oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „invest-park” Sp. 
z o.o. Ponadto ustalono, że podczas 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy!

W dniach 11-13 września 2020 r. na terenie Ozimka 
odbędzie się: aktywny weekend w ozimku!

Już w sobotę i niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00 na zwiedzających 
będzie czekać ponownie otwarte Muzeum Hutnictwa już w nowej siedzibie. 
W budynku dawnej Dyrekcji na dni otwarte umożliwiające zwiedzanie mu-
zeum będą czekać jego twórcy – Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi.

Również w niedzielę 13 września, na Stadionie Miejskim w Ozimku 
odbędzie się turniej piłkarski „Athletic Cup o Puchar Burmistrza Ozimka” 
– pod hasłem „radość-pasja-wychowanie”.

tego wydarzenia burmistrz Ozimka 
oraz przedstawiciele Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
podpiszą list intencyjny, określa-
jący zasady wzajemnej współpra-
cy. Z pewnością będzie to kamień 
milowy w rozwoju gospodarczym 
gminy Ozimek.
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drzwi, zniszczone meble, powybijane okna, nigdy 
dokładnie niewysuszone pomieszczenia piwnic 
po powodziach końca xx i początku xxi wieku. 
Ze względu na zalewanie górnych kondygnacji, 
wyremontowano jedynie przeciekający dach, co 
uchroniło budynek od całkowitego zniszczenia. 
Kiedy w roku 2017 planowano rozbiórkę biurow-
ca huty, popularnego „Manhatanu”, działające od 
2012 roku Muzeum Hutnictwa, mieszczące się na 
jego parterze, poszukiwało miejsca na zmagazy-
nowanie eksponatów. Zarząd Huty Małapanew 
zgodził się udostępnić kilka pomieszczeń właśnie 
w budynku ”nowej dyrekcji”. Niestety już po kil-
ku miesiącach poinformowano nas, że musimy 
poszukać innej lokalizacji, gdyż planowana jest 
rozbiórka także tego obiektu. Wtedy zrodził się 
pomysł, aby przejąć obiekt od huty. Zdania człon-
ków Stowarzyszenia były podzielone. Obiekt był 
za duży, jak na nasze potrzeby. Wymagał bardzo 
kosztownego remontu, przy nieokreślonych wte-
dy, trudnych do przewidzenia kosztach utrzy-
mania. Wcześniej został pozbawiony zasilania 
w energię elektryczną, wodę i nigdy nie miał 
kanalizacji. Zwrócenie się do ówczesnych władz 
naszej Gminy, nie ułatwiło nam decyzji, gdyż 
ani burmistrz, ani Rada nie wykazali zaintere-
sowania ratowaniem tego obiektu. Czas naglił, 
więc wiele ryzykując, podjęliśmy trudną decyzję 
o przejęciu budynku. Dzięki wielkiej przychylno-
ści Zarządu Huty Małapanew i jej właścicieli, już 
po kilku tygodniach, za symboliczną złotówkę, 
w maju 2017 roku Stowarzyszenie Dolina Małej 
Panwi stało się właścicielem budynku. Nie dys-
ponując odpowiednimi środkami finansowymi, 
przez pierwsze lata członkowie Stowarzyszenia 
koncentrowali się na pracach zabezpieczających 
i porządkowych, przepracowując nieodpłatnie 
setki godzin. Udało się uporządkować sprawy 
podatkowe, które dzięki statusowi organizacji 
pożytku publicznego okazały się do udźwignięcia. 

Snuliśmy plany zorganizowania na 
jednej kondygnacji siedziby Stowarzy-
szenia z salą wykładową,  pomieszczeń 
Muzeum z ekspozycją, pracownią kon-
serwatorską, archiwum i biblioteką

 Reszta obiektu mogłaby posłużyć jako 
Centrum Demokracji Lokalnej z siedzibami 
licznych na terenie naszej Gminy organizacji 
i stowarzyszeń, Lokalnego Inkubatora Przedsię-
biorczości wspierającego małe i średnie firmy, 
czy jako powierzchnia biurowa do wynajęcia, co 
pomogłoby w kosztach utrzymania. Początkowo 
zabiegi zmierzające do pozyskania środków fi-
nansowych na ten cel nie przynosiły rezultatów 
i wydawało się, że zamierzenia nasze pozostaną 
w sferze marzeń.

Dopiero pod koniec 2019 roku pojawiła się 
perspektywa, pozwalająca sfinansować niewiel-
ki zakres remontu części pomieszczeń parteru. 
Do budynku doprowadzono energię i wykona-
no znaczną część nowej wewnętrznej instalacji 
elektrycznej. Udało się pozyskać znaczną kwotę 
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z Fundacji Pawła Jurosa z Legnicy. Projekt utworzenia jednej sali ekspozy-
cyjnej, uzyskał aprobatę Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” 
i został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Powstał projekt 
utworzenia, ograniczonej do około 100 metrów kwadratowych, powierzch-
ni ekspozycyjnej. Znalazł on dodatkowe wsparcie firm: jd trade Popio-
ły Przemysłowe Sp. z o.o. i steag Energo Mineral Sp. z o.o. z Opola oraz 
wielu mniejszych, indywidualnych ofiarodawców. Prace inwentaryzacyjne 
i projektowe nieodpłatnie wykonała pracownia agp Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Roboty ruszyły jesienią ubiegłego roku. Członkowie Stowarzyszenia moc-
no zaangażowali się w projekt, przepracowując setki godzin przy remon-
tach, sprzątaniu otoczenia, pracach ziemnych i porządkowych, malowaniu, 

czyszczeniu, karczowaniu, usuwaniu gruzu i złomu…. Do końca marca tego 
roku większość robót wewnątrz części obiektu została wykonana i ten, co 
prawda niewielki fragment, wygląda naprawdę imponująco. Rozpoczęliśmy 
przygotowywanie ekspozycji. W trakcie realizacji, także ze środków unij-
nych, jest wykonanie toalet. Po demontażu kładki na Małej Panwi w kwiet-
niu tego roku, przeprowadziliśmy remont nabrzeża. W końcu udało się 
ogrodzić teren, co umożliwia wpuszczenie zwiedzających.

Wiele pracy i wydatków jest jeszcze przed nami i potrwa to  z pew-
nością nie kilka miesięcy, ale pewnie lat. Dlatego wrześniowy drugi week-
end wydaje się najlepszą okazją, aby już dziś zaprezentować to co zrobiono 
dotychczas. Zachęcamy więc do odwiedzin w Muzeum Hutnictwa Doliny 
Małej Panwi z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, w dniach 12 i 13 wrze-
śnia 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 20:00. Serdecznie zapraszamy.

Józef Tomasz Juros
Prezes Stowarzyszenia

Warzęcha to ptak z rodziny ibisowatych. Gniazduje (w trzech podga-
tunkach) w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej Euro-

pie. Obecna również w północnej Afryce oraz południowej i środkowej Azji. 
Zasiedla porośnięte gęstą, wodną roślinnością płytkie jeziora, rozlewiska, 
bagna, laguny i delty rzek o wodach słodkich i słonawych. Największe ko-
lonie lęgowe znajdują się w delcie Wołgi. Do Polski zalatuje sporadycznie 
(zdarza się i w Turawie). 

Warzęcha jest nie do pomylenia z innymi gatunkami. 

Długość jej ciała wynosi 80-90 cm, rozpiętość skrzydeł waha się mię-
dzy 115 a 130 cm, upierzenie ma białe, w szacie godowej u obydwu płci po-
jawia się żółty czub na głowie i również żółtawa plama na piersi. Ciemny 
dziób warzęchy jest na końcu żółty i łyżkowato spłaszczony. Jej nogi są 
ciemne. Osobniki młodociane mają dzioby różowe i czarne końce skrzydeł.

Pokarm tego gatunku stanowią różnego rodzaju owady wod-
ne i ich larwy, mięczaki, skorupiaki, kijanki, małe żaby i ryb-
ki. Ciekawy jest sposób żerowania warzęchy. W poszukiwaniu 
pokarmu ptak wykonuje półkoliste ruchy dziobem w płytkiej 
wodzie niczym kosiarz kosą na łące.

 W locie ptaki tego gatunku na wzór bocianów i żurawi trzymają nogi 
i szyje wyciągnięte. Na lęgowiskach pojawiają się w kwietniu i maju. Pod-
czas toków stroszą pióra i zadzierają dzioby, aby ukazać plamę na piersi. 
Gniazda budują kolonijnie na krzewach, drzewach i w zaroślach. Stanowią 
je konstrukcje z gałązek, trzciny, trawy i piór. Używane przez wiele lat przy-
bierają pokaźne rozmiary. 

Kolonie mogą liczyć kilkaset, a nawet kilka tysięcy par. 3-5 jaj wysia-
dują wspólnie samiec i samica. Czynią to przez 20-25 dni. Pisklęta pozosta-
ją w lęgowiskach przez 6-8 tygodni. W wieku 4 tygodni są już jednak tak 
wyrośnięte, że nie mieszczą się w gniazdach, przesiadują więc obok. Latać 
zaczynają w 7 tygodniu życia.

Warzęchy są ptakami milczącymi. 

Jedynie na gniazdach mogą wydawać charakterystyczne huh, huh, 
huh…., zdarza im się też klekotać. Gatunek ten jest chroniony „Konwencją 
o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt”. W Polsce podlega rów-
nież ścisłej ochronie gatunkowej.

Jerzy Stasiak 
 

GMINA

Zdarza się często, że ptaki podczas migracji zbaczają z kursu i zala-
tują w miejsca, w których na ogół nie występują. Należą do nich m 
in. warzęchy.

Z A P RA S Z AMY !
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Nauka ta przebiega w codziennych sytu-
acjach społecznych poprzez naśladownic-

two – dziecko obserwuje zachowania innych 
i ich reakcje emocjonalne, a następnie je powie-
la. W związku z tym tak ważna jest atmosfera 
panująca w domu i komunikacja dorosłych 
z dzieckiem (co było przedmiotem poprzedniej 
części materiału „Dziecięcy Świat Emocji”). Istot-
ne jest również podejmowanie przez dorosłych 
świadomych oddziaływań wychowawczych, czyli 
organizowanie różnorodnych sytuacji rozwijają-
cych sferę emocjonalną dziecka. Takie wprowa-
dzanie w świat emocji, nauka ich rozpoznawa-
nia, nazywania i wyrażania jest możliwa podczas 
angażowania pociechy w codzienne aktywności 
zabawowe, tym bardziej, że w okresie przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym zabawa jest dominującą 
formą spędzania czasu. 

Zabawa jest nie tylko przyjemnością 
dla dziecka, ale i płaszczyzną rozwo-
ju, która pełni wiele istotnych funkcji: 

•  kształcącą  – odnoszącą się do rozwo-
ju zmysłów i wyobraźni dziecka, wiedzy 
o świecie, sobie i innych,
• wychowawczą – dotyczącą poznawania i nauki 
przestrzegania norm i zasad, współpracy, współ-
działania, 
• terapeutyczną – pozwalającą na uwolnienie od 
napięć, odreagowanie emocji, naukę wyrażania 
emocji i rozwiązywania problemów emocjonalnych,

W kształtowaniu sfery emocjonalnej poza 
zabawami pomagają również karty pracy, hi-
storyjki obrazkowe, bajki, wierszyki i teatrzyki. 
Różnorodnym formom zabawy powinna towa-
rzyszyć rozmowa, która pozwoli na zgłębienie 
tematu emocji i uczuć u dziecka. Ponadto, suk-
ces, jakim jest wdrożenie dziecka do wyrażania 
emocji w sposób akceptowany, można osiągnąć 
jedynie poprzez systematyczne oddziaływania. 
Jednak pamiętajmy, że nauka nie przyniesie 

pożądanych rezultatów, jeśli my – dorośli – za-

chowujemy się inaczej, niż uczymy.

Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw 
kształtujących umiejętności rozpoznawania 
i nazywania emocji u siebie i u innych dla dzieci 
w okresie przedszkolnym, które można wykorzy-

Rola zabaw
Początkowo dzieci mogą mieć problemy w ro-
zumieniu tego, co czują. To dzięki dorosłym 
dziecko uczy się rozumieć, co się z nim dzieje, 
nazywać emocje i zachowywać się w sposób 
społecznie akceptowany. Istotne jest także 
uświadomienie dziecku prawa do okazy-
wania własnych uczuć oraz różnorodności 
w sposobie ich regulowania. To wszystko 
przekłada się na rozbudzanie u dziecka wraż-
liwości na uczucia i potrzeby innych – rodzi-
ców, dorosłych, rówieśników. 

stać na terenie domu. W kolejnej części materia-
łu Dziecięcy świat emocji przedstawione zostaną 
propozycje zabaw kształtujących umiejętność 
wyrażania emocji i odreagowania napięć emo-
cjonalnych oraz zabawy kształtujące pozytywne 
zachowania społeczne i ułatwiające rozwiązywa-
nie problemów.

Zabawy kształtujące umiejętność roz-
poznawania i nazywania emocji u sie-
bie i u innych:

• Rozpoznawanie emocji na obrazkach – dziec-
ko odgaduje, jaką emocję widzi na przygotowa-
nych wcześniej kartkach z „buźkami” (gotowe 
można znaleźć w Internecie lub można również 
przygotować je własnoręcznie) – opisuje emocje 
i to, co na dana emocja wskazuje (jaka mina, 
postawa itp.). Po właściwym rozpoznaniu i na-
zywaniu emocji zadaniem dziecka może być lo-
sowanie obrazka, a następnie nazywanie emocji, 
jaka się na nim znajduje. Możliwe jest również 
rozpoznawanie i nazywanie emocji u osób znaj-
dujących się na zdjęciach w gazetach/obrazkach 
w książeczkach. Warto także wspólnie z dziec-
kiem zastanowić się, co takiego mogło się wyda-
rzyć, że dana osoba czuje omawianą emocję.
• Uczuciowe puzzle – przygotowanie karty z emo-
cjami można pociąć na kilka części i ułożyć z nich 
obrazek. Następnie warto zachęcić pociechę do 
rozmowy na temat przedstawionej emocji. Można 
mówić o swoich emocjach i pytać dziecko: kiedy się 
cieszy, złości, smuci, czego się boi, co je zadziwia.
• Gra typu memory – dobieranie par jednako-
wych ilustracji przedstawiających emocje.
• Wystawa – do tej zabawy można zapro-
sić całą rodzinę – potrzebne będą duże kart-
ki, na których narysowane są kontury twarzy 
(bez oczu, nosa i ust). Każdy uczestnik zabawy 
dostaje swój „zestaw” kartek (dowolną licz-
bę kartek, w zależności od tego, ile emocji bę-
dzie omawianych danego dnia) i rysuje emocje 
według poleceń wydawanych przez jednego 
z rodziców: „pierwsza buzia jest wesoła”, „druga 
buzia jest…” itd. Na koniec robimy wystawę na-
szych prac.
• Lustro – ta zabawa może przybierać dwie for-
my - do pierwszej z nich będzie potrzebne lustro 
(najlepiej duże, w którym widać całą twarz i syl-

wetkę dziecka), do drugiej – rodzic albo brat lub 
siostra:przeglądanie się lustrze i prezentowanie 
min przedstawiających różne uczucia – rodzic 
podaję nazwę emocji, a zadaniem dziecka jest po-
kazać, jak wygląda ktoś, kto się tak czuje – jakie 
robi miny, jak wygląda jego ciało (np. co dzieje 
się z dłońmi, kiedy ktoś jest zły, a co kiedy pła-
cze), dzieci lub rodzic z dzieckiem dobierają się 
w parę i siadają naprzeciw siebie. Jedna osoba 
z pary jest lusterkiem – zadaniem tej osoby jest 
naśladowanie min, jakie pokazuje druga osoba. 
Po kilku minutach – zamiana ról w parze.
• Pokaż, jak się czujesz, gdy – dzieci wyra-
żają ruchem, mimiką, gestami lub pokazują 
obrazek z daną emocją jak się czują w sytu-
acjach, w których mogą się znaleźć (np. idziesz 
z mamą do parku, widzisz babcię, która przyje-
chała do ciebie na rolkach, zgubiłeś zabawkę, itp.). 
• Kraina emocji – dziecko otrzymuje instruk-
cję, że jest podróżnikiem, które pociągiem od-
wiedza różne krainy emocji: smutku, złości, 
lęku i radości. W zależności od tego, w jakiej 
znajduje się krainie zachowuje się tak, jak 
inni jego mieszkańcy. Dorosły po kolei mówi 
do jakiej krainy udaje się dziecko oraz podpo-
wiada jak się zachowują mieszkańcy miasta, 
a dziecko pokazuje poszczególne ruchy (np. 
w Krainie Smutku wszyscy są smutni – mają 
smutne miny, płaczą, chodzą przygarbieni, nic 
ich nie cieszy, mieszkańcy Krainy Radości skaczą 
z radości, wołają ‘hurra’ i uśmiechają się).

mgr Karina Kurda 
 psycholog PPP w Ozimku
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burmistrz ozimka – od lutego 17 lutego 2020r. 
funkcję tą pełni Mirosław Wieszołek, wybrany 
w wyborach przedterminowych na burmistrza 
Ozimka po śmierci poprzednika - Jana Labusa.

Kompetencje Burmistrza:

• jest organem wykonawczym gminy- wykonuje 
uchwały Rady Miejskiej, m.in. dotyczące wyko-
nania budżetu gminy i zadania określone prze-
pisami prawa,
• w realizacji zadań własnych podlega wyłącznie 
Radzie Miejskiej,
• kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz repre-
zentuje ją na zewnątrz,
• gospodaruje mieniem gminy,
• składa oświadczenia woli w imieniu Gminy 
w zakresie zarządu mieniem gminnym,
• wykonuje zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej,
• wykonuje zadania szefa obrony cywilnej.

Ponadto Burmistrz jest kierownikiem Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku oraz  zwierzchnikiem 
służbowym w stosunku do pracowników  
urzędu  oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych. Swoje zadania wykonuje przy 
pomocy Urzędu określając organizacje i zasady 
jego funkcjonowania w regulaminie organiza-
cyjnym. W nowej strukturze organizacyjnej 

-

1

obowiązującej od 1 lipca 2020 r. Burmistrz bez-
pośrednio nadzoruje pracę:
• Kierownictwa Urzędu czyli Zastępcy Burmi-
strza, Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy, 
• Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, 
• Referatu Komunikacji Społecznej ,
• Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku,
• Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku,
• instytucji kultury – Domu Kultury w Ozimku,

Oraz gminnych jednostek organizacyjnych:

• Żłobka  Samorządowego w Ozimku,
• Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku,
• Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku,
• Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku,
• Szkoły Podstawowej w Antoniowie,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu,
• Szkoły Podstawowej w Krasiejowie,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku,
• Przedszkola Publicznego nr 1 w Ozimku,
• Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Ozimku,
• Przedszkola Publicznego nr 3 w Dylakach,
• Przedszkola Publicznego nr 4 w Ozimku,
• Przedszkole Publicznego nr 5 w Krasiejowie,
• Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku.

Burmistrz Ozimka pełni również funkcję właści-
ciela gminnej spółki komunalnej - Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Antoniowie, w której gmina ma 100% 
udziałów, a Burmistrz reprezentuje Zgromadze-
nie Wspólników.

Referat komunikacji społecznej

Do właściwości Referatu Komunikacji Społecz-
nej należy prowadzenie zadań związanych z ko-
munikacją społeczną, promocją, kulturą, spor-
tem, ochroną zdrowia oraz współpracą z pod-
miotami gospodarczymi, jednostkami pomocni-
czymi, organizacjami pozarządowymi i miastami 
partnerskimi. 

Kierownik Referatu – Arkadiusz Banik 
tel.774622869, email: a.banik@ugim.ozimek.pl

Do podstawowych zadań kierownika należy min.:

• nadzór, kierowanie i prowadzenie spraw 
z zakresu Referatu Komunikacji Społecznej 
zgodnie z zadaniami określonymi w Regula-
minie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku, 
• nadzór merytoryczny stanowisk pracy w referacie,

• realizacja zadań własnych gminy związanych 
z tworzeniem warunków sprzyjających rozwo-
jowi sportu,
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pl Kompleks boisk Orlik znajduje się na ul. 
Częstochowskiej 27 tel. 77 44 66 463.

Do obowiązków służbowych tych osób należy:

• współdziałanie ze stowarzyszeniami i organi-
zacjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej, 
sportu i turystyki,
• prowadzenie spraw związanych z funkcjono-
waniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury 
fizycznej i turystyki na terenie gminy,
• prowadzenie wszelkich spraw związanych 
z funkcjonowaniem boisk sportowych  w gminie,
• planowanie i nadzór nad wydatkowaniem 
środków finansowych z budżetu gminy na dzia-
łalność sportową i rekreacyjną,
• koordynacja zajęć sportowych, współpraca ze 
szkołami i opieka nad kompleksem boisk spor-
towych orlik.

Biuro audytu wewnętrznego  i kontroli

Do podstawowego zakresu działania biu-
ra, realizowanego przez samodzielne stanowi-
sko ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej oraz 
audytora wewnętrznego należy prowadzenie 
audytu wewnętrznego, realizacja zadań kontrol-
nych, postępowań sprawdzających i doradczych 
wynikających z ustawy o finansach publicz-
nych i innych ustaw z zakresu administracji 
samorządowej, jak i tworzenie i koordynacja 
systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku oraz jednostkach organiza-
cyjnych gminy. 

Działalność biura jest niezależna od czyn-
ności operacyjnych Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku i stanowi wsparcie ustanowionego 
systemu zarządzania.

Realizowane przez biuro zadania, w szcze-
gólności zadania audytowe służą obiektywnej 
i niezależnej ocenie kontroli zarządczej w Urzę-
dzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

Zadania te realizowane są przez:

Panią Elżbietę Łapuchę – Audytora we-
wnętrznego tel. 77 46 22 840

Pana Wojciecha Góździa – inspektora ds. 
kontroli wewnętrznej i zarządczej tel. 77 46 
22 840, email: w.gozdz@ugim.ozimek.pl

Barbara Durkalec
Sekretarz Gminy Ozimek

• opracowywanie projektów i realizacja uchwał 
Rady Miejskiej dot. tworzenia, łączenia, prze-
kształcania a także likwidacji gminnych insty-
tucji kultury, jak również dotyczących rozwoju 
sportu na terenie Gminy Ozimek
• wydawanie decyzji na prowadzenie imprez 
masowych i zgromadzeń,
• realizacja programu nagród kulturalnych,
• prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,
• pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza 
ds. zdrowia i programów profilaktycznych,
• nadzór nad funkcjonowaniem boisk sporto-
wych na terenie gminy oraz kompleksem boisk 
orlik w Ozimku,
• prowadzenie spraw związanych z opracowy-
waniem i wydawaniem biuletynu Wiadomo-
ści Ozimskie,
• współpraca ze środkami masowego przekazu,
• przygotowywanie udziału Gminy Ozimek 
w targach, konferencjach, seminariach.
W referacie funkcjonują następujące stanowi-

ska pracy:

Inspektor ds. polityki informacyjnej 
i obsługi inwestora – Pan Marcin Widera 
tel.774622834 email: m.widera@ugim.ozimek.pl

GMINA

Do zadań inspektora ds. polityki informacyjnej 

i obsługi inwestora należy m.in.:

•  organizacja, prowadzenie i koordynacja dzia-
łań związanych z promocją gospodarczą, tury-
styczną i kulturalną miasta i gminy we współ-
działaniu z referatami Urzędu, jednostkami orga-
nizacyjnymi gminy, związkami gmin i miast oraz 
przy współpracy z jednostkami zajmującymi się 
profesjonalnie promocją,
•  prowadzenie banku informacji o możliwościach:

– inwestowania lub podjęcia działań gospo-
darczych na terenie gminy,
– nawiązania współpracy gospodarczej 
z przedsiębiorstwami prowadzącymi dzia-
łalność na terenie miasta i gminy,
– uzyskania wsparcia finansowego oraz or-
ganizacyjno-technicznego dla rozwoju przed-
siębiorczości,

• opracowywanie materiałów promocyjnych 
(foldery, wydawnictwa, oferty itp.),
• przygotowanie planu pracy w zakresie współ-
pracy partnerskiej miast oraz wnioskowanie za-
bezpieczenie budżetowe tej działalności,
• planowanie i zabezpieczanie organizacyjno-lo-
gistyczne grup wyjeżdżających przyjeżdżających 
na zaproszenie samorządu Ozimka,
• bieżące informowanie mieszkańców o działa-
niach, planach i zamierzeniach władz Gminy,
• prowadzenie spraw związanych z opracowy-
waniem i wydawaniem biuletynu Wiadomo-
ści Ozimskie,
• współpraca ze środkami masowego przekazu ,
• przygotowywanie i aktualizacja miejskich ser-
wisów informacyjnych:

 – strony internetowej Gminy Ozimek ,
 – Biuletynu Informacji Publicznej,
 – profilu gminy Ozimek na portalu Facebook.

Inspektor ds. wiadomości gminnych (Re-
daktor Naczelny „Wiadomości Ozimskich”) 
– Pan Witold Żurawicki tel. 774622834, email: 
wo@ugim.ozimek.pl

Do zadań redaktora należy min.:

• bieżące informowanie mieszkańców o działa-
niach, planach i zamierzeniach władz Gminy na 
stronie internetowej gminy,
• prowadzenie spraw związanych z opracowy-
waniem i wydawaniem biuletynu Wiadomo-
ści Ozimskie,
• współpraca ze środkami masowego przekazu.

Kierownik Referatu nadzoruje również pracę 
osób zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik 
w Ozimku tj.:

Inspektora ds. kultury fizycznej i spor-
tu – Pana Łukasza Obrębskiego, email: 
l.obrebski@ugim.ozimek.pl 

Podinspektor ds. kultury fizycznej i spor-
tu – Pana Patricka Riemanna, email: p.rie-
mann@ugim.ozimek.pl

Konserwatora – Pana Mateusza Marcin-
kowa, email: m.marcinkow@ugim.ozimek.
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Budżet Obywatelski to środki pieniężne wyod-
rębniane w ramach budżetu gminy Ozimek 

przeznaczone na realizację zadań własnych gmi-
ny wybranych przez mieszkańców.

Budżet Obywatelski, zwany również par-
tycypacyjnym, jest procesem, w ramach któ-
rego mieszkańcy współdecydują o wydatkach 
w gminie. Oznacza to, że: 

1. mieszkańcy Ozimka zgłaszają propozycje 
projektów do budżetu, które następnie są ana-
lizowane pod kątem możliwości realizacji;
2. propozycje projektów, które pomyślnie prze-
szły weryfikację poddaje się pod głosowanie;
3. najwyżej ocenione  propozycje projektów 
przeznacza się do realizacji – wpisując je do 
budżetu gminy.
budżet obywatelski 2021

W edycji budżetu obywatelskiego na 2021 
r. mieszkańcy Ozimka zdecydują o przeznacze-
niu kolejnych 250 000,00 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Nr xxi/169/20 z dnia 
22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regula-
minu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka 
na 2021 rok można składać pomysły na zadania:

a) inwestycyjne (tj. budowa, rozbudowa, 
przebudowa lub remont elementu infra-
struktury gminnej), których wartość nie 
może przekroczyć 50 000,00 zł;
b) nie inwestycyjne – małe, w tym wyda-
rzenia o charakterze prospołecznym, kul-
turalnym, edukacyjnym, sportowo-rekre-
acyjnym, turystycznym, których wartość 
nie może przekroczyć 10 000,00 zł;
c) nie inwestycyjne – duże, w tym mające 
wpływ na bezpieczeństwo lub poprawę es-
tetyki i wizerunku miasta, których war-
tość nie może przekroczyć 35 000,00 zł.

Propozycję projektu do zrealizowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Ozimka może zgłaszać każdy mieszkaniec 
Ozimka. Projekty muszą być zgłoszone na wła-
ściwym formularzu i otrzymać poparcie mini-
mum pięciu innych mieszkańców Ozimka.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie 
mogą być realizowane projekty, które zakładają 
realizację jedynie ich części, w tym sporządze-
nia wyłącznie projektu bądź planu przedsię-
wzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, 
bez uwzględnienia kosztów projektu.

O tym, że dany projekt będzie realizowa-
ny decyduje ilość ważnych głosów oddanych 
na poszczególne projekty. Do realizacji zosta-
ną przeznaczone te projekty, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 
puli środków finansowych przeznaczonych na 
Budżet Obywatelski.

Więcej informacji znajdą Państwo od 1 
września na stronie  www.ozimek.pl (zakładka 
Budżet Obywatelski Miasta Ozimka) gdzie zo-
staną umieszczone informacje dotyczące pro-
cedury bo na rok 2021. 

W tym roku realizowanych jest siedem projektów, które zostały wybrane w głosowaniu przez 
mieszkańców Ozimka. 

-

-

-

-

-

-

zawarta 23 czerwca br. 

 

zawarta 23 czerwca br. 

Zadanie w trakcie reali-

zacji.

podpisana 18 czerwca 

br. Zadanie w trakcie 

realizacji. 

podpisana 6 lipca br. 

Zadanie w trakcie reali-

zacji. 

-

nawcy.

-

nawcy.

-

nawcy.
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Sołtysi zostali już poinformowani o kwotach 
jakie będą do dyspozycji. Łącznie w budże-

cie na rok 2021 zostanie zabezpieczona kwota 
400 663,30 zł, a kwota przypadająca na poszcze-
gólne sołectwa jest wyliczana na podstawie Usta-
wy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołec-
kim. Podział na sołectwa jest następujący: 

W wielu sołectwach na spotkaniach miesz-
kańcy będą również podejmować decyzje o zmia-
nach funduszy na rok 2020. W związku z sytu-
acją epidemiologiczną i wprowadzone w marcu 
ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń 
i wydarzeń kulturalnych nie odbył się cały sze-
reg imprez i spotkań kulturalnych. W związku 
z powyższym niewykorzystane środki można 
wnioskiem o zmianę funduszu przenieść na inne 
zadania zmieniając ich zakres, bądź utworzyć 
nowe zadania. 

Fundusz sołecki funkcjonuje w gminie Ozi-
mek już od wielu lat. Dla przypomnienia przed-
stawiamy podstawowe informacje, z którymi 
warto się zapoznać przed zabraniem. 

Fundusz sołecki to część środków budże-
towych, zarezerwowanych dla sołectw. Różnica 
polega jedynie na tym, że to mieszkańcy, a nie 
burmistrz czy rada decydują na co te pieniądze 
wydać tak jak ma to miejsce w przypadku pozo-
stałych środków finansowych. Sołectwo wskazuje 
jaki cel ma zostać osiągnięty, ale środkami dys-
ponuje burmistrz i to on decyduje kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane, i kiedy zostaną urucho-
mione środki. Należy mieć na uwadze, że środ-
ki z funduszu są częścią finansów publicznych 
i podlegają wszystkim rygorom prawa. 

 Na co zostaną wydane środki przezna-

czone dla sołectwa, decydują tylko i wyłącznie 

mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Jest to gwa-
rancja dla sołectwa, że decyzje mieszkańców nie 
będą podważane pod warunkiem, że wniosek 

Zbliża się czas, w którym w sołectwach za-

padną decyzje na temat wydatkowania fun-

duszy sołeckich. Na najbliższych zebraniach 

mieszkańcy zdecydują na co przeznaczone 

zostaną pieniądze w przyszłym roku. 

będzie spełniał wymagania ustawowe i zostanie 
podjęty na prawomocnie zwołanym zebraniu, 
zgodnie ze statutem sołectwa. Tak więc warto  
w tych zebraniach uczestniczyć i mieć real-
ny wpływ na co zostaną przeznaczone środki  
w kwocie wyliczonej dla każdego sołectwa. 

Przedsięwzięcia mogą zgłaszać: jednooso-
bowo sołtys, rada sołecka bądź grupa co naj-
mniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
W tym ostatnim przypadku oznacza to, że jedna 
osoba nie może zgłosić przedsięwzięcia. Co naj-
mniej 15 osób musi przygotować opis przedsię-
wzięcia z uzasadnieniem i oszacowaniem kosz-
tów. Dobrą praktyką jest zgłaszanie wniosków 
wcześniej sołtysowi, tak aby mógł przeanali-
zować wszystkie potrzeby mieszkańców przed 
zebraniem, aby mógł sprawdzić czy zadanie jest 
możliwe do realizacji (np. czy działka, na której 
planuje się inwestycję jest mieniem gminnym, 
czy realizacja podobnego zadania nie została 
ujęta w planach gminy do realizacji w projekcie 
unijnym lub czy inwestycja nie wymaga kosz-
townej dokumentacji, którą należałoby ująć we 
wniosku, albo czy np. zakres prac nie dotyczy 
dróg powiatowych).  

We wniosku musi się znaleźć uzasad-

nienie realizacji przedsięwzięcia, szczególnie 

powinny być to argumenty o związku przed-

sięwzięcia z zadaniami własnymi gminy oraz 

z wymogiem poprawy życia mieszkańców so-

łectwa na skutek realizacji tego zadania.

Środki z funduszu sołeckiego muszą zostać 
wydane do 31 grudnia roku, którego dotyczą. Nie-
wykorzystane środki nie przechodzą na następny 
rok budżetowy.

W tym roku ze środków funduszu sołec-
kiego wyremontowano świetlicę w Antoniowie, 
doposażono świetlicę w Biestrzynniku, doposażo-
no plac zabaw w Chobiu w urządzenia zabawowe 
i siłowe, w Krasiejowie odbył się remont podłogi 
w świetlicy oraz zakupiono zestawy biesiadne. 
W Krzyżowej Dolinie powstała nowa siłownia 
zewnętrzna, a w Mnichusie utworzono boisko 
do siatkówki plażowej. Sołectwo Szczedrzyk za-
kupiło scenę estradową. W trakcie realizacji są 
inne inwestycje, ponoszone są wydatki związane 
z utrzymaniem zieleni oraz obiektów sołeckich.  

Iwona Wiercińska 
Biuro Funduszy Zewnętrznych  

i Zamówień Publicznych

Plac zabaw w Chobiu

Boisko do piłki plażowej w Mnichusie

• Antoniów, Dylaki, Grodziec, Krasie-
jów, Nowa Schodnia, Schodnia i Szcze-
drzyk będą miały po 37 995,57 zł, 
• Krzyżowa Dolina 33 398,11 zł, 
• Biestrzynnik 31 612,32 zł, 
• Pustków 27 470,80 zł, 
• Chobie 18 503,84 zł, 
• Mnichus 12 652,53 zł, 
• Jedlice – 11 056,71 zł.
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Zespół bardzo serdecznie przy-
witał proboszcz ks. Janusz Ko-

nofalski, następnie odprawił mszę 
święta w intencji członków zespołu 
i ich rodzin oraz za zmarłych. 

Oczywiście „dzióbki” śpiewem 
uświetniły uroczystość. Na ręce 
kierowniczki zespołu p. Krystyna 
Klimas delegacja z Domu Kultury 
w Ozimku w składzie: Hanna Po-
gorzelska, Paweł Wielgus i Robert 
Konowalik złożyła życzenia i wią-
zankę kwiatów. Ze względu na pan-
demię oficjalne uroczystości przeło-
żono na termin późniejszy.

Szczególne podziękowania 
w zespole należą się p. Eryce Świerc, 
która była założycielem tego zespo-

W niedzielę 26 lipca w kościele parafialnym p. w. św Antoniego w Dy-
lakach zespół folklorystyczny „Dzióbki” z Biestrzynnika obchodził 
jubileusz 45-lecia  istnienia.

łu w 1975 roku i kierowała nim do 
2015r. Ze względu na podeszły wiek 
kierowanie zespołem przekazała p. 
Krystynie Klimas. Eryka Świeć jest 
jedyną członkinią zespołu aktywna 
od chwili jego założenia.Za swo-
ją działalność została odznaczona 
Odznaka Honorową „Zasłużony 
Działacz Kultury”. Uhonorowano 
ją również wpisem do Księgi Lu-
dzi Zasłużonych dla Województwa 
Opolskiego. W 2010 roku nadano jej 
tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek 
natomiast w roku 2015 otrzymała 
Magnolię Powiatu Opolskiego.

Tekst i foto: 
Jan Niesłony.              

W uroczystości tej uczestni-
czył również były proboszcz 

Grodźca ks. prałat Edmund Cisak. 
Natomiast w niedzielę 9 sierpnia 
w kościele parafialnym w Grodźcu 
o godz. 14.00 ks. Grzegorz Juszczy-
szyn obchodził swoje  25-lecie ka-
płaństwa w swojej rodzinnej miej-
scowości. Proboszcz ks. Zdzisław 
Banaś bardzo serdecznie przywitał 
szacownego jubilata, przybyłych 
księży, siostry zakonne oraz najbliż-
szą rodzinę i wiernych.

Mszę świętą ksiądz jubilat 
odprawił w koncelebrze z ks. Stani-

Oficjalna uroczystość obchodów 55.lecia kapłaństwa proboszcz ks. 
Grzegorz Juszczyszyn obchodził 19 lipca w swojej parafii w Starym 
Oleśnie w kościele pw. Św. Marii Magdaleny.

sławem Wiernym i ks. Szymonem 
Suplem. Homilię wygłosił ks. Stani-
sław Wierny. 

Ks. Grzegorz Juszczyszyn świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1995 roku 
w Opolu. Jako wikariusz usługiwał 
w Kluczborku w parafii MBWW 
oraz w Opolu w parafii św. Michała. 
Jest jednym z dwunastu księży wy-
wodzących się z parafii w Grodźcu.

Uroczystość uświetniły zespo-
ły „Grodziec” i „Jutrzenka”. Redakcja 
WO przyłącza się do życzeń wszel-
kiej pomyślności.

Tekst i foto:  
Jan Niesłony.           

GMINA
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Po jego uruchomieniu w obu oddziałach przed-
szkolnych uczyć się będzie 50 dzieci. W każ-

dym po 25. 
A jak oddziały będą funkcjonować w dobie 

pandemii? Otóż zachowane zostaną wszelkie 
środki bezpieczeństwa – maluchy będą zresztą 
odizolowane od dzieci z klas starszych. Nie wspo-
minając już o częstym wietrzeniu pomieszczeń 
czy spacerach. Zakupiono też lampy uv przeciw 
bakteriom i wirusom. 

W związku z uruchomieniem nowego od-
działu zatrudniono dwie nowe opiekunki: Bar-
barę Szymską i Bożenę Kmiecik.

Zajęcia prowadzone będą innowacyjnie: na 
rozbudzaniu zainteresowania światem, ale po-
przez jego doświadczanie. Mniej wykładów czy 
pogadanek – więcej praktyki. Prowadzone będą 
też zajęcia z programowania i z robotyki.

 W „Trójce” praca wre, bo czasu zostało 
niewiele. Od 1 września rusza drugi od-
dział przedszkolny.

Kolorowo i innowacyjnie.      

. Pańskie oko konia tuczy – dyr. Dariusz Górniaszek i wicedyr. Jolanta Bajor doglądają ostat-
nich prac adaptacyjnych .

Niestety, kilka osób musie-
liśmy odprawić z kwitkiem. Chęt-
nych było więcej niż miejsc, ale 
ustawa nie przewiduje zwiększe-
nia limitu dzieci ponad 25 w od-
dziale – wyjaśnia wicedyrektor 
PSP nr 3 – Jolanta Bajor. 

W oddziałach są nowe mebelki. 

GMINA
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Bardzo dobre warunki pobytu stworzył 
uczestnikom właściciel ośrodka wczasowe-

go Saint Holiday w Mielnie, położonego zaledwie 
300 metrów od morza. Miła atmosfera i smaczne 
domowe jedzenie (śniadania i kolacje w formie 
szwedzkiego stołu), zakwaterowanie w trzyosobo-
wych domkach z toaletą, boiska do koszykówki, 
siatkówki, huśtawki i wiata grillowa sprawiły,  że 
każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie. W wieczór 
poprzedzający wyjazd właściciel ośrodka p. Se-
bastian zorganizował dyskotekę, na której bawili 

Letni obóz w Mielnie
Miłe wspomnienia  z letniego obozu w Mielnie będą mieli jego uczestnicy – blisko 30-osobowa 
grupa młodzieży z Ozimka i gminy, która wzięła udział w tej formie wakacyjnego wypoczynku, 
zorganizowanego przez Szkolny Związek Sportowy Powiatu Opolskiego. 

się uczestnicy dwóch obozów. Zabawa była cu-
downa, a rano przed wyjazdem do domu wszyscy 
otrzymali przygotowany przez kuchnię prowiant 
na drogę i po butelce wody – powiedziała nam 
jedna z uczestniczek obozu Alexandra Łukasik. 
Każda chwila spędzona na obozie była czymś 
niezwykłym i wszyscy będziemy za tym tęsk-
nić – dodała. Kto wie, może tam jeszcze kiedyś 
wspólnie zawitamy?

J. Dziuban

GMINA

W ślad za reorganizacją pracy Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Ozimku nadeszły zmiany 

w strukturze oraz wydawaniu naszego biuletynu 
informacyjnego. Od 1 lipca br. nadzór nad skła-
dem, wydawaniem oraz kolportażem „Wiadomo-
ści Ozimskich” przejął Referat Komunikacji Spo-
łecznej ugim w Ozimku, którego Kierownikiem 
jest moja osoba. 

W związku z powyższym, stopniowo wpro-
wadzamy zmiany w miesięczniku, który trafia do 
Państwa już od 1995 roku. Rozpoczęliśmy od po-
szerzenia grona redaktorów, ponieważ do grona 

Drodzy czytelnicy „Wiadomości Ozimskich”!

artykułów redagowanych na rzecz wo dołączyły 
teksty mojego autorstwa. 

Zdecydowanie więcej zmian weszło w życie 
jeśli chodzi o sam wygląd „Wiadomości Ozim-
skich”. Jak już zdążyliście Państwo zauważyć 
w poprzednim numerze – zmieniliśmy wygląd 
wewnętrzny, tzw. layout gazety, unowocześnili-
śmy czcionki, nagłówki oraz skład tekstów. Rów-
nocześnie opracowaliśmy także wzór nowego 
logotypu wiadomości, które mamy przyjemność 
zaprezentować Wam na pierwszej stronie niniej-
szego wydania. Ogrom prazy wykonał współpra-

cujący z Nami Adam Biskup. Mamy nadzieję, 
że wprowadzone zmiany przypadną Państwu 
do gustu!

Chcemy być nowocześni i otwarci na 
wszystko to, co dzieje się na terenie Gminy Ozi-
mek. Chcemy mówić o Waszych sprawach i pro-
blemach. Zmieniamy się dla Was!

Kierownik Referatu Komunikacji Społecz-
nej ugim w Ozimku – Arkadiusz Banik



20 GMINA

  4 

  2 

 1 - OZIMEK - MNICHUS przez GRODZIEC 

- OZIMEK – OZIMEK przez KRASIEJÓW, NOWA SCHODNIA 

- OZIMEK – OZIMEK przez ANTONIÓW, SCHODNIA 

JEDLICE 
BIESTRZYNNIK 

PUSTKÓW 

SZCZEDRZYK 

SCHODNIA 

    MNICHUS 

   CHOBIE 

      DYLAKI 

    O Z I M E K 

  NOWA SCHODNIA 

       ANTONIÓW 

KRASIEJÓW 

1 

      GRODZIEC 

  3 - OZIMEK – OZIMEK przez NOWA SCHODNIA, KRASIEJÓW 

  5 - OZIMEK – OZIMEK przez SCHODNIA, ANTONIÓW 

Z funduszu tego dofinansowy-
wane będzie przywracanie lo-

kalnych połączeń autobusowych. 
Dzięki temu mieszkańcy, przede 
wszystkim z mniejszych miejscowo-
ści naszej gminy, będą mogli dotrzeć 
środkami transportu publicznego 
do pracy, szkół, placówek zdrowia 
i instytucji kultury.

Zwiększenie siatki połączeń 
autobusowych stworzy także moż-
liwość znalezienia pracy w miejsco-
wościach, do których dojazd był do-
tychczas utrudniony lub niemożliwy.

Fundusz jest państwowym 
funduszem celowym. Jego dyspo-
nent to minister do spraw trans-
portu. Obsługę Funduszu na zasa-
dach określonych w umowie z jego 

Gmina Ozimek otrzymała dotację 
w wysokości 288 592,50 zł w ra-
mach Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych o Charakterze 
Użyteczności Publicznej.

dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

Gmina Ozimek będzie dopłacać do kwoty defi-
cytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej 
niż 10 proc. ze środków własnych tj. 38 967,25 zł. 

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem 
planu transportowego oraz przetargu na świadczenie 
tej usługi. 

Planujemy uruchomienie pięciu stałych linii po-
łączeń z Ozimka oraz powrotnych do miasta tak, aby 
przeciwdziałać wykluczeniu mieszkańców naszych so-
łectw, zapewnić wygodny dostęp do najważniejszych 
ośrodków gminy.

Opracowaliśmy już poglądową sieć połączeń, któ-
ra zostanie opublikowana niezwłocznie po podpisaniu 
umowy z przedsiębiorstwem oraz ustaleniem ścisłego 
harmonogramu godzinowego dla planowanych tras.  
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Po czterogodzinnym wędkowaniu, o godzi-
nie 11.00 komisja sędziowska przystąpiła 

do ważenia złowionych ryb, ustalając końcową 
klasyfikację. Zwyciężył Waldemar Słowik z Koła 
Jedlice, zdobywając 6.780 pkt. Ten sam zawodnik 
złowił również największą rybę – amura o wadze 
2.240 g. Drugie miejsce zajął Adam Halupczok 
(Jedlice) – 3.940, trzecie Paweł Wojdyła (Ozimek) 

Indywidualne zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącej Rady 

Miejskiej Ozimka odbyły się w niedzielę 2 sierpnia na pierwszym 

stawie w Biestrzynniku. Połowy odbywały się metodą gruntową, 

a do udziału w rywalizacji stanęło 32 wędkarzy z trzech kół pzw 

naszej gminy: Małapanew Ozimek, Jedlice i Szczedrzyk. Zawody od-

były się w zachowaniem wymogów sanitarnych spowodowanych 

epidemią covid-19. 

– 3.500, czwarte Sebastian Stryczek (Ozimek) – 
3.320, piąte Adrian Warzecha (Jedlice) – 2.960 
i szóste Dariusz Nitzpon (Jedlice) – 2.120 pkt. 
Po poczęstunku odbyło się podsumowanie i za-
kończenie zawodów. Zwycięzca otrzymał puchar, 
trzech najlepszych zawodników medale, a sze-
ściu – wędkarskie nagrody rzeczowe. Wręczali je: 
przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Koczur 

z wiceprzewodniczącym Markiem Elisem. Pre-
zes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Węd-
karskiego Wiesław Miś obdarował natomiast 
wszystkich zawodników upominkami w postaci 
markowych przynęt. Podziękował Radzie Miej-
skiej Ozimka oraz Ośrodkowi Integracji i Pomocy 
Społecznej za patronat tytularny oraz finansowe 
wsparcie imprezy. 

J. Dziuban

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji opublikowało listę rankingo-

wą projektów lokalnych zakwalifikowanych do 
dofinansowania z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa zabezpieczonej na realizację w 2020 roku 
programu „Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka”. Po dwóch etapach procedury oceny 
wniosków, gmina Ozimek uplasowała się w skali 
kraju na wysokim, szóstym miejscu, z projektem 
„Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku”.

Przy współpracy z Komisariatem Policji 
w Ozimku do modernizacji wytypowano czte-
ry przejścia. Dwa na drogach powiatowych (ul. 
Opolska i ul. Częstochowska) oraz dwa na drodze 
wojewódzkiej (ul. Wyzwolenia). Czynnikiem, któ-
ry miał decydujące znaczenie były niebezpieczne 
zdarzenia z udziałem pieszych (na podstawie da-
nych z systemu swd i analizy zdarzeń drogowych 
warunków ruchu i widoczności). 

W planach, w pierwszej kolejności jest 
przygotowanie dokumentacji, a następnie wy-
konanie doświetlenia, oznakowania poziomego 
(w postaci odnowienia - malowania pasów farbą 
chemoutwardzalną, wykonanie dodatkowych 
oznakowań w postaci piktogramu znaku „Uwaga 
przejście dla pieszych”, wykonanie nawierzchni 
aktywnej. tzw. tarki przed przejściem) i pionowe-
go oraz oznakowania aktywnego (znak przejścia 
dla pieszych z migającą lampką). Dodatkowo na 
ul. Opolskiej, za zjazdem z drogi krajowej, będzie 
stała tablica wyświetlająca prędkość zbliżającego 
się pojazdu. 

W projekcie przewidziane są również dzia-
łania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu 
naukę odpowiedniego zachowania podczas prze-
chodzenia przez jezdnię oraz uświadamiania o za-

grożeniach w ruchu drogowym. 
W tym celu podpisane już zostały 
deklaracje współpracy ze szkołami 
z terenu Ozimka oraz z jednostką 
osp Schodnia.

Obecnie trwają przygoto-
wania dokumentacji niezbędnej 
do podpisania porozumienia 
w sprawie realizacji programu 
oraz prace nad uruchomieniem 
procedury przetargowej.

Szacowany koszt inwesty-
cji wynosi 129 000,00 zł, z czego 
uzyskana dotacja jest na poziomie 
100 000,00 zł.

Iwona Wiercińska
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Celem sierpniowej wycieczki będzie obejrzenie 
czterech drewnianych kościołów, ale nie tylko 

ich. Podobnie jak poprzednią, rozpoczniemy ją 
od kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, 
który (wraz z trasą dojazdu) opisałem w ubiegłym 
miesiącu. Z Bierdzan, przejeżdżając na wprost 
przez ruchliwe skrzyżowanie (rondo) z drogą 
krajową nr 45, wyruszamy w kierunku Starych 
Budkowic, docierając do miejscowości Laskowice, 
gdzie na niewielkim wzniesieniu, na zachodnim 
krańcu wsi stoi kościół pw. św. Wawrzyńca z 1686 
roku. Jest on przykładem siedemnastowiecznej 
drewnianej architektury sakralnej. Otoczony 
cmentarzem z zabytkowymi nagrobkami i sta-
rodrzewiem, stanowi ważny element kulturowy 
miejscowości. Kościół jest świątynią orientowaną, 
jednonawową. Nad prezbiterium na 

To już czwarta wycieczka szlakiem drewnia-
nych kościołów, na jaką zapraszam w trakcie 
obecnego sezonu rowerowego. Przed opisa-
niem każdej trasy wsiadam na rower, aby 
sprawdzić przejezdność dróg, zwłaszcza 
tych mało uczęszczanych, która mogła ulec 
zmianie. Tak było miesiąc temu, gdy jadąc 
„skrótem” z Szumiradu do Lasowic Wielkich 
wylądowałem w szczerym polu i musiałem 
nadłożyć ładnych parę kilometrów, by wrócić 
na właściwą drogę. Między Starym Olesnem 
a kościołem św. Anny w Oleśnie, wytyczoną 
leśnymi duktami trasę musiałem przejechać 
z mapą Google, by nie zbłądzić u celu wyciecz-
ki. W efekcie, zamiast 82 kilometrów, nakręci-
łem 112, ale to są uroki turystyki rowerowej.

belce tęczowej widnieje data 1686  
– rok budowy kościoła. 

Chór muzyczny i empora wsparte są na 
drewnianych, spiralnych słupach. Ścianę fron-
tową kościoła stanowi wieża nakryta ośmio-
bocznym hełmem. Dwuspadowy dach zawiera 
wieżyczkę na sygnaturkę, nakrytą baniastym 
hełmem. Tajemnicą laskowickiego kościoła jest 
krypta grobowa i znajdujące się w niej, natural-
nie zmumifikowane szczątki ludzkie. Jest to mu-
mia młodej kobiety, o czym świadczą rysy twarzy 
oraz pełne uzębienie. Zmarła spoczywa w dobrze 
zachowanej dębowej trumnie, ubrana w prosty, 
biały, xvii-wieczny strój pogrzebowy. Przy pół-
nocnej ścianie grobowca leżą kości oraz szczątki 
innej trumny. Według ustnych przekazów była to 
również mumia, która jednak nie przetrwała do 
naszych czasów. Prowadzone przed I wojną świa-
tową badania wykazały, że w grobowcu prawdo-
podobnie pochowano hrabinę Brygittę Buchta 
von Buchlitz oraz jej matkę Reginę. Wśród miesz-
kańców Laskowic i okolicznych miejscowości mu-
mia ta była od wieków źródłem najstraszliwszych 
opowieści. Określano ją mianem Laskowickiej 
Śmierci – Der Laskowitzer Tod. 

Z Laskowic jedziemy do Starych Bud-
kowic i dalej drogą przez las (koniecz-
nie z mapą Google) do wsi Młodnik 
oraz Radomierowice w gminie Mu-
rów, założonych w 1773 i 1774 roku 
w ramach fryderycjańskiej akcji osie-
dleńczej. 

Większość imigrantów stanowili osadnicy 
z Palatynatu i Hesji wyznania ewangelickiego. 

W 1786 r. w Radomierowicach (niem. Plümke-
nau) wybudowano istniejący do dziś kościół 
kalwiński, który po II wojnie światowej został 
dostosowany do potrzeb kultu katolickiego. 

Kościół Wniebowzięcia nmp jest obecnie 
kościołem filialnym parafii mb Śnieżnej w Dąb-
rówce Dolnej. Reprezentuje typ kościoła salowe-
go, z ołtarzem ambonowym, którego na Śląsku 
zachowały się już tylko nieliczne przykłady. Daw-
ny zbór ewangelicki położony jest w otoczeniu 
niewielkiego cmentarza. Świątynia konstrukcji 
szkieletowej (szachulcowej) ma formę prostokąt-
nej nawy nakrytej czterospadowym dachem, do 
której przylega węższa, kwadratowa wieża zwień-
czona hełmem. Dachy kryte są gontem. Elewacje 
tworzy drewniana kratownica z ceglanym, po-
bielonym wypełnieniem. We wnętrzu wydzie-
lono zakrystię w północno-wschodnim narożni-
ku. Wzdłuż trzech ścian przebiegają drewniane, 
wsparte na słupach empory, zachodnia pełni rolę 
chóru muzycznego. 

Wystrój wnętrz jest bardzo skromny, ele-
menty drewnianej konstrukcji są odsłonięte, 
nawa przykryta stropem belkowym. We wschod-
niej części znajduje się dawny ołtarz ambonowy 
z ok. 1790 r. - od połowy xx w. pozbawiony kazal-
nicy. Zdemontowana ambona (dominująca roz-
miarami nad ołtarzem) przechowywana jest pod 
chórem muzycznym, a w jej miejscu znajduje się 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zachowane 
są schody, które prowadziły na nią z zakrystii, 
oraz baldachim. Z czasu powstania kościoła po-
chodzą także chrzcielnica i organy.

Na przykościelnym cmentarzu warto zo-
baczyć epitafium poświęcone byłym mieszkań-
com Radomierowic, a tuż za kościołem, jadąc 

Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach Kościół św. Wawrzyńca w Laskowicach
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w kierunku Młodnika, natrafimy na ciekawy 
pomnik poświęcony mieszkańcom XIX-wiecz-
nego Plümkenau poległym w wojnach: duńskiej 
– 1864/1866 oraz prusko - austriackiej 1870/1871. 
Pomnik składający się z obelisku i dużego postu-
mentu jest częściowo zniszczony, na kolumnie 
zachowała się część inskrypcji oraz daty, po któ-
rych można odczytać jego przeznaczenie. W dol-
nej części widać miejsca po tablicach, na których 
prawdopodobnie znajdowała się lista poległych 
mieszkańców. Napis na inskrypcji, z uwagi na 
zniszczenia i ślady po kulach, jest nieczytelny.

Opuszczamy Radomierowice i przez 
Grabice jedziemy do Zagwiździa, gdzie 
czekają na nas innego rodzaju atrakcje.

 Miejscowość tę łączy z Ozimkiem historia 
rozwoju hutnictwa w czasach fryderycjańskiej 
kolonizacji Śląska. Niemiecka nazwa osady Frie-
drichsthal pochodzi od imienia samego króla 
pruskiego Fryderyka ii Wielkiego, który w latach 
1753-1755 wydał osobiście rozkazy o utworzeniu na 
tym terenie huty, zwanej również na jego polecenie 
Hutą Kluczborską (Kreuzburgerhütte). Huta w Za-
gwiździu nie przetrwała do naszych czasów, a jej 
zabytkowy zespół znajduje się w centralnej części 
wsi, w pobliżu rzeki Budkowiczanki, przy skrzyżo-
waniu dróg do Murowa, Kup, Starych Budkowic 
i Radomierowic. Na jego terenie znajdują się: od-
lewnia z 1839 roku, rozbudowana w xix i xx wie-
ku, z piecem i wieżą gichtową; młotownia z 1806 

roku, gdzie zachował się oryginalny drewniany 
młot oraz pozostałości pieców; magazyny (w jed-
nym z nich działa Regionalna Izba Muzealna). Do 
zespołu huty należą również kanały i zbiorniki 
hutnicze okalające dzisiejsze Zagwiździe. W są-
siedztwie kościoła można zobaczyć dawny dom 
administracyjny urzędników huty z xix w. 

Będąc w Zagwiździu, warto również zajrzeć do 
parafialnego ogrodu botanicznego, który powstał 
w latach dwudziestych xx w. z inicjatywy ówczesne-
go proboszcza i budowniczego kościoła ka. Francisz-
ka Ogórka, a obecnie jest upiększany i pielęgnowany 
przez grupę parafian. Rosną tam pięknie kwitnące 
rododendrony, azalie wielokwiatowe, azalie japoń-
skie, magnolie, rośliny skalne, iglaki oraz drzewa. Są 
również wspaniałe alejki i oczka wodne. 

Po odpoczynku w tym pięknym miejscu, 
bocznymi drogami przez Dąbrówkę Łubniańską 
i Łubniany jedziemy do Kolanowic, gdzie znaj-
duje się czwarty na trasie – drewniany kościół 
p.w. św. Barbary, pochodzący z 1678 roku. Wybu-
dowano go w Opolu, przy klasztorze franciszka-
nów, w pobliżu dzisiejszej ulicy Krakowskiej. Był 
to jeden z dwóch opolskich kościołów drewnia-
nych. W 1810 r. został odebrany przez państwo 
pruskie zakonnikom, a komisja rządowa zdecy-
dowała o jego rozbiórce z powodu złego stanu 
technicznego. Dopiero po prośbach mieszkańców 
podopolskich miejscowości, którzy mieli daleko 
na swoich świątyń, w 1811 r. przeniesiono kościół 
do Kolanowic, a w 1812 r. ponownie poświęcono 

w nowym miejscu.
 Kościół jest konstrukcji zrębowej, z kwa-

dratową nawą i prezbiterium o trójbocznym 
zamknięciu. Od północy znajduje się niewiel-
ka zakrystia; od zachodniej strony, już w Kola-
nowicach dobudowano niewielki, murowany 
przedsionek. Na zewnątrz świątynia otoczona 
jest podcieniami, tzw. sobotami, oprócz stro-
ny zachodniej. Wyposażenie pochodzi głównie 
z xvii i xviii w. – barokowe ołtarze, ambona, sta-
cje Drogi Krzyżowej i rzeźby. W 1978 r. wybudo-
wano przykościelną dzwonnicę, a w 1997 r. - dom 
przedpogrzebowy. W 2001 r. z kościoła skradzio-
no część zabytkowego wyposażenia. 

Kościół należy do parafii św. Józefa Robot-
nika w Węgrach. Podobnie jak opisane wcześniej, 
leży na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sa-
kralnego. Szlak ten rozpoczyna się w Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, a kończy w Sta-
rym Oleśnie i obejmuje 12 drewnianych obiektów 
architektury sakralnej województwa opolskiego. 

Ostatnim etapem około 85-kilometrowej 
wyprawy jest oczywiście powrót do Ozimka, przez 
Węgry, Kotórz Wielki i Mały, Szczedrzyk, Jedlice 
i Antoniów lub Pustków i Schodnię. Cała trasa, to 
cztery i pół godziny jazdy rowerem plus czas na 
zwiedzanie oraz odpoczynki, w sumie około 8 go-
dzin. Życzę powodzenia i wielu ciekawych wrażeń. 

Janusz Dziuban

Kościół Wniebowzięcia NMP w Radomierowicach Epitafium cmentarne w Radomierowicach

Zespół Huty Żelaza 
w Zagwiździu

Kościół św. Barbary 
w Kolanowicach

TURYSTYKA
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Stowarzyszenie „Nasza Nowa Schodnia” działa prężnie 
od 2009 r. Od początku współpracujemy z miejscową 

szkołą, gdzie jest nasza siedziba. Często wspieraliśmy pro-
wadzone przez nią imprezy kulturalne. 

Podejmujemy szereg inicjatyw wspierających kulturę 
fizyczną i sport. To m.in. spływy kajakowe Doliną Małej 
Panwi, wycieczki rowerowe oraz zawody sportowe. Nasze 
przedsięwzięcia gromadzą wielu mieszkańców chętnych do 
skorzystania z naszej oferty, integrują społeczność lokalną. 
Nasze działania opieramy także na współpracy z radą so-
łecką naszej wsi. W celu wzbogacenia i urozmaicenia na-
szej działalności podjęliśmy w ostatnim czasie współpracę 
z miejscowym Kołem dfk Nowa Schodnia. Mamy nadzie-
ję, iż współpraca ta, będzie owocna także w najbliższych 
latach, z uwagi na przychylność działaczy Koła. Nasze 
działania wybiegają poza nasze sołectwo, a także Gminę. 
Od 2018r. ściśle współpracujemy z Akademią Wojskowych 
Sztuk Walki w Opolu. W wyniku tejże współpracy odbyły 
się na naszym terenie już dwie edycje (nie ostatnie) Mi-
strzostw Śląska w Sportach i Sztukach Walki. Częścią tych 
Mistrzostw, dla ich uświetnienia, są także pokazy mistrzów 
z najwyższymi tytułami w poszczególnych kategoriach, któ-
rzy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Cieszy 
nas to, że tak chętnie odpowiadają na nasze zaproszenie. 
Oprócz Mistrzostw możemy zaprezentować walory naszej 
Gminy i promować ją na szczeblu krajowym. W tym roku 
podjęliśmy współpracę z uks Athletic Ozimek, efektem cze-
go miał zostać zorganizowany międzygminny  turniej piłki 

nożnej. Niestety, przez obecną sytuację nie mógł się odbyć, 
ale mamy nadzieję, że zorganizujemy go w przyszłym roku. 
Wszystko to mogliśmy osiągnąć dzięki sponsorom, pozy-
skanym grantom, a także lokalnym samorządom, którzy 
nas wspierają w naszych działaniach. Zauważają to co 
robimy nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla 
promocji naszego sołectwa i gminy na arenie ogólnopol-
skiej. Podejmujemy nowe wyzwania, nawiązujemy nowe 
kontakty, ciągle się rozwijamy. Cieszy nas to, że w swoich 
szeregach skupiamy ludzi, którzy chcą coś robić dla innych, 
społecznie, bez korzyści, dla których uśmiech i zadowolenie 
drugiego człowieka jest najlepszą zapłatą. 

Grzegorz Filipek
 

Stowarzyszenie „Nasza 

Nowa Schodnia”

prezes – Grzegorz Filipek
z-ca prezesa – Leszek Jaremko
skarbnik – Iwona Bienias
sekretarz – Roman Fornal
członek zarządu – Andrzej Bryl-
czak

Zarząd:
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Wzorem niektórych miej-
scowości ościennych gmin 

i sąsiednie Krasiejowa, gdzie już 
istniało stowarzyszenie, grupa mło-
dych kobiet z naszej miejscowości 
postawiła na aktywność społeczną. 
W tym celu postanowiono powołać 
nasze Stowarzyszenie. 3 sierpnia 
2004 roku odbyło się zebranie zało-
życielskie, które prowadziłem jako 
sołtys. Na zebraniu przybliżyłem 
cele, jakimi będzie kierować się Sto-
warzyszenie, a mianowicie: inicjacja 
i rozwój społeczny, kulturalny i go-
spodarczy wsi. Na zebraniu wybra-
no zarząd, przyjęto nazwę „Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa 
Dolina oraz statut. W skład zarzą-
du weszli: Iwona Gajda – prezes, 
Lilianna Pikos – wiceprezes, Sonia 
Mansfeld – skarbnik, Elżbieta Ploch 
– członek ora Anna Feliks – członek.

23 września 2004 roku w Są-
dzie Rejonowym w Opolu wpisano 
Stowarzyszenie do rejestru.

Członkinie Stowarzyszenia 
wraz ze swoimi mężami aktywnie 
wzięły się do społecznej pracy na 
rzecz wsi. Przy ulicy Powstańców 
Śląskich dokonano rozbiórki po-
padającego w ruinę przystanku 
autobusowego, po czym postarano 
się, aby gmina zakupiła i zamon-

towała nową wiatę przystanku. Na 
skrzyżowaniu ulic Powstańców Śl. 
i Opolskiej zrewitalizowano istnie-
jący skwerek poprzez wykonanie 
drewnianej palisady i nowych na-
sadzeń krzewów ozdobnych. 

Do gminy wystąpiono z wnio-
skiem o zakup przyrządów na plac 
zabaw. Teren pod plac społecznie 
uporządkowano a na skwerku nasa-
dzono krzewy ozdobne. Plac zabaw 
jest umiejscowiony przy świetlicy 
wiejskiej, znajdującej się w dwóch 
salach budynku po byłej szkole. 

Członkinie aktywnie włączy-
ły się w organizację festynów, jakie 
przygotowali sołtys i Rada Sołecka 
oraz DFK. Poprzez sprzedaż wła-

snych wypieków – kołaczy i sprzedaż 
różnego rodzaju fantów, pozyskiwały 
środki na realizację nowych zadań. 

Przystąpiono do odnowienia 
wnętrza zabytkowej kapliczki przy 
ulicy Powstańców Śląskich, to jest 
wykonano tynki ozdobne, położono 
płytki na posadzce i odmalowano 
figury sakralne. 

9 września 2007 roku na wal-
nym zebraniu wybrano nowy za-
rząd Stowarzyszenia, gdyż między 
innymi z funkcji prezesa zrezygno-
wała p. Iwona Gajda. 

Dalsze aktywne działania 
związane są z dokończeniem re-
montu kapliczki: wymiany okien, 
odmalowania zewnętrznej elewacji. 

Rozpoczęto pisanie ofert na 
przyznanie dotacji. I tak w roku 
209 otrzymaliśmy dotację na zre-
alizowanie zadania ”Czytelnia in-
ternetowa w filii biblioteki publicz-
nej”, która pozwoliła na korzystanie 
z bezpłatnego internetu w godzi-
nach otwarcia placówki. 

W roku 2010 otrzymaliśmy 
dotację na zorganizowanie wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawczej, co 
stało się przełomem, gdyż od tego 
czasu, co roku mieszkańcy wyjeż-
dżają na dwudniową wycieczkę, or-
ganizowaną przez sołtysa. 

Mając w statucie różnorakie 
działania związane z kulturą, po-
prawą stanu zdrowia, popularyzacją 
wiedzy na temat historii i teraźniej-
szości wsi i regionu, kultury fizycz-
nej, integracji mieszkańców – organi-
zujemy dla dzieci bale karnawałowe, 
wyjazdy na basen, kuligi, wycieczki 
rowerowe do ciekawych miejsc, np. 
wyjazd do Starego Młyna, gdzie 
zorganizowano festyn z okazji Dnia 
Dziecka, do zamku w Izbicku.

Co roku organizowany jest 
Babski Comber, wspierane są fe-
styny organizowane przez sołtysa 
i Radę Sołecką, jak z okazji Dnia 
Matki, Ojca i Dziecka, spotkania 
wigilijne oraz z okazji Dnia Kobiet. 

W 2008 roku wspierano in-
tegracyjny festyn z mieszkańcami 
zaprzyjaźnionych miejscowości 
Kollerbeck i Bredenborn z Niemiec. 

Wykłady na temat historii wsi 
i regionu prowadzi najczęściej Józef 
Tomasz Juros, dużym zaintereso-
waniem cieszą się warsztaty stare-
go rzemiosła, w których uczestniczą 
3 pokolenia. W ramach warsztatów 
zorganizowano wyplatanie ozdób 
z wikliny, malowanie obrazów na 

szkle, wyrób ceramicznych ozdób, 
malowanie porcelany, tkanie oraz 
wyplatanie wieńców adwentowych 
i stroików świątecznych.

W ostatnich latach w ramach 
działań na rzecz poprawy stanu 
zdrowia organizujemy wyjazdy na 
aquaaerobic a także gimnastykę 
„Zdrowy kręgosłup”, spływy kaja-
kowe Małą Panwią. 

W tym roku będzie promować 
atrakcje naszej gminy w Kamieniu 
Ząbkowickim i na spływie pontono-
wym na Nysie Kłodzkiej w Bardzie. 

Co roku prezes wraz z Marty-
ną Halek składają oferty na wspar-
cie zadań publicznych, otrzymuje-
my dotacje, co pozwala na dobre 
działanie Stowarzyszenia i obecność 
w życiu kulturalnym i społecznym 
naszej miejscowości. Zabezpiecze-
nie środków w budżecie gminy dla 
ubiegających się o nie stowarzyszeń, 
pozwala na ich działanie i integrację 
mieszkańców, bo do dotacji trzeba 
jeszcze dołożyć dużą ilość pracy spo-
łecznej i środków własnych. W na-
szym Stowarzyszeniu największymi 
społecznikami są: Inga Kokot, Kari-
na Halupczok, Sonia Mansfeld, Jo-
lanta Feliks, Lilianna Pikos, Maria 
Kokot, Halina Szwugier.

Członkinie Stowarzyszenia są 
jeszcze aktywne w Radzie Sołeckiej, 
kole dfk a spośród nich od 2004 
roku wygenerowana została grupa 
Odnowy Wsi. 15-letnia działalność 
Stowarzyszenia pozwoliła na aktyw-
ność społeczną i poprawę wizerun-
ku wsi, a z tej okazji zarząd składa 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim członkom Stowarzyszenia.

Bernard Sklorz: 

Bernard Sklorz – prezes
Inga Kokot – wiceprezes
Martyna Halek – sekretarz
Maria Kokot – skarbnik
Sonia Mansfeld – członek 

Zarząd
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W ramach cyklu spotkań z oka-
zji 22 lipca postanowiono 

zwiedzić Izbę Ołmy i Ołpy w Bie-
strzynniku. Dojechaliśmy do niej 
leśnymi ścieżkami na rowerach. 
Na miejscu bardzo serdecznie – ze 
słodkim poczęstunkiem – powitała 
nas inicjatorka powołania Izby, soł-
tys Biestrzynnika p. Edyta Czaplik. 
Izba została oddana do użytku 17 
września 2017 roku. Przedmioty 
w niej zgromadzone pochodzą głów-
nie z prywatnej kolekcji pani sołtys, 
która od lat z zamiłowaniem zbiera 
wszystko, co związane z danymi cza-
sami i historią naszych przodków. 

Po zwiedzenia Izby, zaznajo-
mieniu się z eksponatami kierow-
niczka Klubu Seniora p. Karolina 
Osiecka podziękowała za umoż-
liwienie zwiedzenia tej ciekawej 
placówki. 

Oraz kapliczkę w Poliwodzie. 
W kolejna wyprawę rowerową 
Klub Seniora wyruszył 29 lipca. 
Zwiedziliśmy teren Poliwody  
z licznymi stawami.

Szczególnie zainteresowała nas 
zabytkowa kapliczka z pierwszej 
połowy xix wieku , znajdująca się 

Zwiedziliśmy Izbę Ołmy i Ołpy… 
Klub Seniora po dłuższej prze-
rwie spowodowanej pandemią 
wznowił swoją działalność.

w sąsiedztwie  dawnego dworu. Kapliczka jest trzykondygnacyjna, po-
święcona Matce Boskiej. Wewnątrz kapliczki na podwyższeniu znajduje 
się obraz Matki Boskiej Piekarskiej, poniżej współczesna figura Matki Bo-
skiej wśród kwiatów. Na ścianie po prawej stronie od wejścia zawieszono 
krucyfiks, a po lewej stronie – wota. Na fasadzie obu kondygnacji obraz 
św. Jana Nepomucena oraz obraz św. Floriana i dzwonek. Po odśpiewaniu 
kilku pieśni maryjnych udaliśmy się w drogę powrotną.

Tekst i foto:  Jan Niesłony 

Przy pięknej słonecznej  pogodzie, 
w grupie dziewiętnastu osób 

w wieku od 10 do 71 lat (10 kajaków) 
zaliczyliśmy tzw. „pętlę sławięcicką”.  
Spływ trwał 3,5 godziny. Zaliczyliśmy 
dwie wywrotki i dwie zamoczone 
komórki. Trasa po części kanałowej 
była dosyć monotonna, ale za to po 
Kłodnicy bardzo malownicza. Atrak-
cją spływu było 8-metrowe śluzowa-
nie. Tradycyjnie na zakończenie od-
był się grill na mecie spływu. 

Zgodnie z planem, 27 czerwca odbył się siódmy już 
spływ kajakowy, organizowany corocznie przez 

ozimski Oddział PTTK. Tym razem miejscem 
spływu był Kanał Gliwicki i rzeka Kłodnica.

Rano, po przejechaniu samocho-
dem 1000 km byliśmy na miej-

scu. Mocowanie sakw, namiotów 
i w drogę. Dunaj jest rzeką liczącą 
2888 km długości, drugą po Woł-
dze w Europie. Ma trzy różne źró-
dła, więc zaliczyliśmy je wszystkie. 
Pierwsze to źródło rzeki Breg, 5-6 
km na północ od Furtwangen. Dru-
gie i trzecie znajduje się w Donau-
eschingen. To fontanna pałacowa 
i miejsce połączenia się rzek Breg 
i Brigach, od którego to miejsca rze-
ka płynie już jako Dunaj. 

Trasę pierwszego dnia prze-
jechaliśmy częściowo w drobnym 
deszczu, po dobrej nawierzchni, 
z ładnymi widokami na ruiny zam-
ków i zadbane miejscowości, z licz-
nymi, dającymi w kość podjazdami. 
Kończymy w miejscowości Beuron, 
na mini campingu przy potężnym 
klasztorze Benedyktynów, robiąc 
121 km. Drugi dzień to przepiękne 
widoki na białe formacje skalne, 
liczne zamki i urocze miejscowości. 
Znowu liczne podjazdy, kilka pomy-
łek zabierających czas i stały widok 
na Dunaj, który robi się szeroki jak 
Odra w Opolu. Mijamy kilka zna-
nych historycznych miast, m.in. 
Sigmaringen z potężnym zamkiem, 
siedzibą książąt i Ulm z najwyższą 
wieżą kościelną na świecie (161,5 
m). Camping osiągamy dopiero 
po 156 km i jest to nasz najdłuższy 
przejazd. Trzeci nocleg w Neubur-
gu, czwarty w Ratyzbonie, piąty 
w Vilshofen. Wszystkie na terenie 
Niemiec na campingach, w namio-
tach. Po drodze dużo rowerzystów, 

Rowerami 

Kolejna wyprawa rowerowa, tym 
razem wzdłuż Dunaju, zakoń-
czona. Komplikacje związane 
z koronawirusem i inne powody 
ograniczyły ilość uczestników do 
dwóch. 28 czerwca wieczorem, 
z rowerami na bagażniku samo-
chodowym, Henryk Sitarz i Sta-
nisław Pluta wyruszyli do źródeł 
Dunaju w Schwarzwaldzie. Wy-
prawę opisał dla czytelników wo 
jej organizator Stanisław Pluta. 

Stanisław Pluta

TURYSTYKA
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tak jak my „sakwiarzy”. Robimy 
przerwy w ciekawych miejscach, 
spacerujemy po zabytkowych miej-
scach. Szóstego dnia zwiedzamy 
Passau na granicy z Austrią i dalej 
pięknym przełomem Dunaju krę-
cimy na wschód. Jest sobota, ilość 
rowerzystów się zwielokrotnia. Co 
drugi, trzeci, to rower elektryczny, 
używany przeważnie przez panie 
lub starsze małżeństwa. 

Chcąc przyspieszyć nie czeka-
my na przeprawę promową i pró-
bujemy wąską ścieżką przebić się 
przez góry, prowadząc rowery. Robi 
się z tego wyprawa górska, a my 
zmordowani i zestresowani, po 
dojściu do drabinek, zawracamy 
do promu. Ósmego dnia dociera-
my do Wiednia. Jest poniedziałek, 
a wzdłuż Dunaju tysiące wiedeń-
czyków plażuje i piknikuje na od-
cinku kilkunastu kilometrów. Jest 
tak gorąco, że sami również robimy 
postój i moczymy nogi w Dunaju. 
Dziewiątego dnia docieramy do 
Bratysławy. Stolica Słowacji z pięk-
ną Starówką jest dosyć pusta (mało 
turystów). Ruszamy dalej i z braku 
campingu nocujemy w Pensjonacie 
w Gabcikowie, przy potężnej zapo-
rze wodnej na Dunaju. Na Słowacji 
Dunaj jest już tak potężną rzeką, 
że jadąc ścieżką rowerową po wale 
powodziowym, jest on rzadko wi-
doczny. Zauważyć można inten-
sywne prace przy wałach. Jazda 
staje się trochę monotonna, co nie 
ratuje nas przed dużą pomyłką, gdy 
w Komarnie, pięknym, historycz-
nym mieście, położonym u ujścia 
dużej rzeki Wag do Dunaju, biorąc 
ten dopływ za Dunaj jedziemy 20 
km w górę rzeki, co kosztuje nas 
sporo czasu i dodatkowe kilometry. 
Na ostatni, dziesiąty nocleg rozbi-
jamy się na campingu przy grani-
cy w Sturowie (Parkany), gdzie Jan 
III Sobieski w 1683r. wracając już 
spod Wiednia, odniósł przypadko-
wo zwycięstwo nad Turkami, wg 
niektórych historyków ważniejsze 
niż to pod Wiedniem. Wiedząc, że 
tereny przygraniczne zamieszku-
je mniejszość węgierska, byliśmy 
zaskoczeni jej siłą. W miejscowo-
ściach po drodze, na odcinku ok.150 
km prawie wszyscy rozmawiali po 
węgiersku. Jedenasty dzień to spo-
kojna jazda przez Węgry do Eszter-
gom (katedra koronacyjna królów 
węgierskich), Wyszehrad (potężny 

zamek, świadectwo potęgi dynastii 
Andegaweńskiej), Sentendre (mia-
sto artystów) i na koniec Budapeszt 
–  stolica Węgier i cel naszej wypra-
wy. Tylko 84 km, ale najbardziej 
męczący dzień, gdyż brak ścieżek 
rowerowych, duży ruch i rozległość 
Budapesztu dały  nam się we znaki. 
Nocnym autobusem Flixbus wraca-
my do Katowic, dalej pociągami do 
Strzelec Opolskich i ostatni odcinek 
do Ozimka znów na rowerach. Ra-
zem zrobiliśmy 1363 km. 

Ścieżki rowerowe na przeby-
tej trasie oznakowane są dość do-
brze, ale trzeba się pilnować przed 
pomyłkami. Najgorzej jest na Wę-
grzech. Tutaj ścieżki, którymi je-
chaliśmy pamiętają jeszcze czasy 
Janosa Kadara. Są popękane od ko-
rzeni i łatwo uszkodzić ogumienie. 
Koronawirus najbardziej widoczny 
był w Niemczech, gdzie w restau-
racji i na campingach trzeba było 
wypełniać odpowiednie druczki. Na 
Słowacji i Węgrzech maseczki wi-
doczne w sklepach. W Austrii nikt 
ich nie używał. W Niemczech kilka 
miejsc namiotowych było zamknię-
tych, a niektóre restauracje czynne 
są tylko w weekendy. W stosunku 
do ubiegłorocznej wyprawy wzdłuż 
Renu, spotykaliśmy znacznie więcej 
rowerzystów, także starszych. Wy-
raźny kierunek turystyki rowero-
wej, to rowery elektryczne, których 
widzieliśmy setki. Stan campingów 
bardzo różny, dostosowany bardziej 
do kamperów, namiotowcom raczej 
nieprzychylny. Ceny pod namiotem 
od 5 do 20 euro. Zaskoczeniem był 
mały ruch statków na rzece. Pierw-
szą barkę zobaczyliśmy dopiero 
przed Ratyzboną. Brak także węd-
karzy. Pojawili się tylko na week-
end. Mieliśmy piękną pogodę, od 
20 do 30 stopni, bez deszczu. Raz 
tylko silna burza i ulewa zatrzyma-
ła nas na dwie godziny. Wyprawa 
trwała od 28 czerwca do 10 lipca, 
a jej koszt (transport, noclegi, wyży-
wienie, ubezpieczenie) zamknął się 
w kwocie 2500 zł. Przyszłoroczna 
wyprawa, od Budapesztu do Morza 
Czarnego będzie dłuższa, gdyż po-
zostało do przejechania około 1650 
km. Chętnych zapraszam do wspól-
nej wyprawy.

Stanisław Pluta 
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regularnie punktować. Zapraszamy serdecznie 
do dopingowania wszystkich drużyn z Gminy 
Ozimek, zarówno w spotkaniach domowych, jak 
i na wyjazdach.

Arkadiusz Banik

Najwyżej sklasyfikowany zespół z naszej gminy 
– KS Małapanew Ozimek w pierwszej kolej-

ce 4. Ligi Opolskiej rozgrywanej w sobotę 25 lipca, 
uległ na wyjeździe faworyzowanej Unii Krapko-
wice 2-3. Mimo błyskawicznego dwubramkowego 
prowadzenia Hutników po golach Kacpra Kamiń-
skiego, to gospodarze już do przerwy odrobili stra-
ty z nawiązką, a w drugiej połowie skupili się na 
obronie rezultatu, który już nie uległ zmianie. 

W kolejnej serii spotkań „pomarańczowo–
czarni” podejmowali 01 sierpnia w meczu domo-
wym gks Głuchołazy. Tym razem Małapanew zde-
cydowanie pokazała swoją wyższość nad rywalami 
pewnie zwyciężając 2-0 po trafieniach Michała Bie-
niasa oraz Kacpra Kamińskiego. 

W trzeciej serii spotkań nasz zespół udał się 
na stadion faworyta całych rozgrywek – Ruchu 
Zdzieszowice i po doskonałym spotkaniu przy-
wiózł z tego trudnego terenu jeden punkt, remisu-
jąc 2-2 po kolejnych bramkach Bieniasa i Kamiń-
skiego. Należy dodać, iż obie drużyny stworzyły 
wiele sytuacji do rozstrzygnięcia meczu na swoją 
korzyść, a samo spotkanie zostało określone do-
skonałą wizytówką całej ligi.

W środę 12 sierpnia Małapanew rozegrała 
kolejny mecz domowy – tym razem w komplet-
nie niezrozumiały sposób zremisowała praktycz-
nie wygrany mecz. Hutnicy podejmowali Skalnika 
Gracze i do przerwy z łatwością prowadzili 3-0 po 
trafieniach Bieniasa oraz dwóch bramkach Ka-
mińskiego. Wydawało się, że sytuacja jest w peł-
ni opanowana, tym bardziej, że gospodarze grali 
ofensywnie i stwarzali kolejne groźne sytuacje. 
Nic bardziej mylnego – po dwóch szybkich wy-
padach goście zdobyli w drugiej połowie 2 bram-
ki, a w ostatniej akcji meczu wyrównali na 3-3. 
Bardzo rozżaleni Hutnicy długo rozpamiętywali 
stratę dwóch oczek i wydawało się, że sportową 
złość przełożą na dobry występ w kolejnym star-
ciu w Namysłowie – ze Startem. Niestety po bez-
barwnej, nieskutecznej grze Małapanew uległa 
gospodarzom w świąteczną sobotę 15 sierpnia 0-2. 

Kolejna z naszych drużyn – ks Krasiejów – ma za 
sobą rozegrane już 4 kolejki gr. I Klasy Okręgowej. 

W pierwszej serii spotkań w rozegranym 
w Krasiejowie meczu miejscowy zespół przegrał 0-1 
z beniaminkiem – Victorią Dobrzyń. Mimo dużej 

SPORT

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowa-
nej pandemią koronawirusa, na boiska pił-
karskie wybiegły zespoły występujące w li-
gach wojewódzkich.

przewagi „Dinozaury” nie potrafiły sforsować de-
fensywy gości i niestety nie wykorzystały żadnej 
z kilku dobrych okazji bramkowych.

Tydzień później nasz zespół przegrał na wy-
jeździe z silnym beniaminkiem – ks Stobrawa Li-
gota Dolna 1-2, a jedyną bramkę dla Krasiejowian 
zdobył ich kapitan – Edmund Machnik. 

W kolejną sobotę do Krasiejowa przyjechał 
faworyzowany Orzeł Źlinice. Tym razem niestety 
niespodzianki nie było. Młoda drużyna Krasiejowa 
wprawdzie przegrała 0-2, ale w starciu z rutyno-
wanymi faworytami zaprezentowała się zupeł-
nie przyzwoicie i jesteśmy pewni, że w kolejnych 
meczach osiągnie zdecydowanie lepsze wyniki. 
W przerwie meczu miała miejsce miła uroczystość. 
Włodarze klubu na czele z Prezesem Grzegorzem 
Bronderem wręczyli Burmistrzowi Ozimka Miro-
sławowi Wieszołkowi pamiątkową statuetkę oraz 
koszulkę na pamiątkę pełnienia przez obecnego 
Burmistrza funkcji kierownika drużyny w klubie.

Z kolei w świąteczną sobotę 15 sierpnia nasz 
zespół udał się do Kolonowskiego na mecz derbo-
wy z Unią. Po niezłym i wyrównanym spotkaniu 
Krasiejów doznał niestety kolejnej porażki, ulega-
jąc 1-3. Jedyną bramkę dla naszej drużyny zdobył 
wracający po kontuzji Piotr Słupik. 

Ostatnia z drużyn z Gminy Ozimek, która 
rozpoczęła swoje rozgrywki – KS Szczedrzyk – ma 
za sobą rozegrane dwie kolejki Gr. V Klasy A.

W pierwszym meczu ekipa Szczedrzyka 
na swoim boisku podejmowała faworyzowaną 
Stal Zawadzkie. Młoda drużyna gospodarzy 
wprawdzie prowadziła grę, lecz to goście bez-
litośnie wykorzystywali swoje sytuacje i osta-
tecznie Szczedrzyk przegrał 1-3. Jedyną bramkę 
dla miejscowych po fantastycznej główce zdobył 
Tomasz Wiciak. Warto wspomnieć, iż niespełna 
pół godziny w ataku naszego zespołu rozegrał 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek!

W drugim meczu – rozegranym w sobotę 
15 sierpnia Szczedrzyk udał się do Jaryszowa na 
mecz z Błękitnymi. Niestety nasz zespół poniósł 
drugą porażkę w rozgrywkach, ulegając 1-3. Je-
dyną bramkę dla ks zdobył Kamil Niemczyk. 

Ostatnia z drużyn z terenu Gminy Ozimek 
– lzs Grodziec – swoje rozgrywki w gr. vi Klasy 
b rozpocznie 30 sierpnia wyjazdowym meczem 
z Plonem Błotnica Strzelecka. 

Jesteśmy przekonani, że po wyleczeniu 
kontuzji przez brakujących zawodników, nasze 
młode zespoły wrócą na właściwe tory i zaczną 

4. Liga Opolska
•  5 meczów 
• 5 punktów 

•  bramki 9:10, 
• miejsce: 14.

Małapanew Ozimek 

(stan na 16.08. br.):

KS Krasiejów  
(stan na 16.08. br.):

Gr. I Klasy  
Okręgowej 
• 4 mecze

• 0 punktów
• bramki 2:8, 
• miejsce 19.

KS Szczedrzyk  
(stan na 16.08. br.):

Gr. V Klasy A  
• 2 mecze, 
• 0 punktów,

• bramki 2:6, 
• miejsce 12.

Terminarz spotkań piłkarskich

Klasa A – Grupa V 

Kolejka 1 – 09.08.2020 godz. 17:00   
KS Szczedrzyk – SSKS Stal Zawadzkie 

Kolejka – 2 16.08.2020 godz. 14:00 – 
LZS Błękitni Jaryszów – KS Szczedrzyk 

Kolejka – 3 23.08.2020 godz. 17:00 
KS Szczedrzyk – LKS Sokoły Bierdzany 

Kolejka – 4 30.08.2020 godz. 17:00 
LZS GKS Izbicko-Otmice – KS Szczedrzyk 

Kolejka 5 – 06.09.2020 godz. 13:30 
KS Szczedrzyk – LZS Dąbrówka Górna 

Kolejka 6 – 13.09.2020 godz. 16:30 
LZS Adamietz Kadłub – KS Szczedrzyk 

Kolejka 7 – 20.09.2020 godz. 16:00
KS Szczedrzyk – LZS Odra Kąty Opolskie 

Kolejka 8 – 27.09.2020 godz. 13:00
LKS Silesius Kotórz Mały – KS Szczedrzyk 

Kolejka 9 –04.10.2020 godz. 15:30 
KS Szczedrzyk – LZS Unia Raszowa-Daniec 

Kolejka 10 – 11.10.2020 godz. 15:00
LKS Groszmal Opole – KS Szczedrzyk 

Kolejka 11 – 18.10.2020 godz. 14:30 
KS Szczedrzyk – LZS Sokół Leśnica 
Kolejka 12 – 25.10.2020 godz. 14:00
KS Szczedrzyk – LKS Rzemiosło Dziewkowice 

Kolejka 13 – 08.11.2020 godz. 13:30 
LZS Radawie – KS Szczedrzyk 

Kolejka 14 – 14.11.2020 godz. 13:30 
KS Szczedrzyk – LKS Victoria Żyrowa 

Kolejka 15 – 22.11.2020 godz. 13:00
KS Unia II Żywocice-Krapkowice – KS Szczedrzyk

Klasa B – Grupa VI

Kolejka 1 – 30.08.2020 godz. 17:00 
LKS Plon Błotnica Strzelecka - LZS Grodziec 
Kolejka 1 – 30.08.2020 godz. 17:00 
KS II Krasiejów – LZS Fiorentina Kamex Nakło 

Kolejka 2 – 06.09.2020 godz. 16:30 
LZS Grodziec – LZS Staniszcze Wielkie 
Kolejka 2 – 06.09.2020 godz. 16:30
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LZS Kadłubiec – KS II Krasiejów 

Kolejka 3 – 13.09.2020 godz. 16:30 
LKS Źródło Krośnica - LZS Grodziec 
Kolejka 3 – 13.09.2020 godz. 16:30
KS II Krasiejów – LZS Zimna Wódka 

Kolejka 4 – 20.09.2020 godz. 16:00 
LZS Grodziec – KS II Krasiejów 

Kolejka 5 – 27.09.2020 godz. 16:00
LKS Victoria II Żyrowa – LZS Grodziec 
Kolejka 5 – 27.09.2020 godz. 16:00
KS II Krasiejów – LKS Czarni Kalinów-Kalinowice 

Kolejka 6 – 04.10.2020 godz. 15:30 
LZS Grodziec – LKS Błękitni Rozmierz 
Kolejka 6 – 04.10.2020 godz. 15:30 - 

LKS Plon Błotnica Strzelecka – KS II Krasiejów 

Kolejka 7 – 11.10.2020 godz. 15:00 
LZS Fiorentina Kamex Nakło – LZS Grodziec 
Kolejka 7 – 11.10.2020 godz. 15:00
KS II Krasiejów – LZS Staniszcze Wielkie 

Kolejka 8 – 18.10.2020 godz. 14:30
LZS Grodziec – LZS Kadłubiec 
Kolejka 8 – 18.10.2020 godz. 14:30 
LKS Źródło Krośnica – KS II Krasiejów 

Kolejka 9 – 25.10.2020 godz. 14:00
LZS Zimna Wódka – LZS Grodziec 
Kolejka 9 – 25.10.2020 godz. 14:00 
KS II Krasiejów – LZS GKS Piomar II Tarnów-
-Przywory 

Kolejka 10 – 08.11.2020 godz. 13:30 
LZS GKS Piomar II Tarnów-Przywory – LZS 
Grodziec 
Kolejka 10 – 08.11.2020 godz. 13:30
KS II Krasiejów – LKS Victoria II Żyrowa 

Kolejka 11 – 15.11.2020 godz. 13:30
LZS Grodziec – LKS Czarni Kalinów-Kalinowice 
Kolejka 11 – 15.11.2020 godz. 13:30
LKS Błękitni Rozmierz - KS II Krasiejów 

W turniejowe szranki stanęły cztery drużyny 
oldboyów z naszej gminy: All Stars Szcze-

drzyk, Laga na Chaos Ozimek, Wiecznie Młodzi 
Grodziec, 10 Niedziela Ozimek oraz gościnnie: 
Orzeł Pawonków i Śląsk Łubniany Oldboys. Wy-
walczonego w ubiegłym roku zwycięstwa broniła 
Laga na Chaos. W meczu o piąte miejsce Grodziec 
wygrał z Pawonkowem 4:3, w walce o trzecie miej-
sce 10 Niedziela pokonała 3:0 Łubniany, a finałowy 
mecz pomiędzy Szczedrzykiem a Lagą na Chaos 
zakończył się bezbramkowym remisem. O zajęciu 

Grodziec Cup 2020, czyli siódmy turniej piłkarski o Puchar Burmi-
strza Ozimka rozegrano 1 sierpnia na boisku piłkarskim w Grodźcu. 
Jego organizatorem był prezes LZS Michał Grabowski, który zaprosił 
do udziału sześć drużyn złożonych z zawodników powyżej 35. roku 

życia. Drużyny grały w siedmioosobowych składach, a mecze 2x10 
minut rozgrywano najpierw w dwóch grupach, a później o końcowe 
miejsca w turnieju. 

tytuł najlepszego bramkarza turnieju. Dziękując 
wszystkim drużynom i zawodnikom za grę, zapro-
sił do udziału w przyszłorocznym turnieju. 

Prezes LZS Grodziec Michał Grabowski 
składa podziękowania Gminie Ozimek i Panu 
Burmistrzowi Mirosławowi Wieszołkowi, Pań-
stwu Danucie i Krzysztofowi Czech, Panom Jó-
zefowi Marciniakowi i Mirosławowi Adamskie-
mu oraz wszystkim osobom, które pomagały 
w organizacji i obsłudze turnieju.

J. Dziuban  

pierwszego turnieju zdecydowały więc rzuty karne, 
wygrane 2:1 przez drużynę All Stars, której bramki 
bronił burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. 

Wspólnie z prezesem LZS Grodziec wręczył 
on wszystkim drużynom puchary za zajęte miej-
sca. Statuetkami nagrodził też króla strzelców 
turnieju, którym został Mariusz Soszka z Lagi na 
Chaos (3 bramki), najlepszego zawodnika, którym 
wybrano Marcina Sossnę z Łubnian, najstarsze-
go piłkarza, którym był Grzegorz Cierpiał z Pa-
wonkowa. Mirosław Wieszołek zdobył natomiast 

Puchar odebrał kapitan drużyny Hubert WiesiołekTurniej wygrała drużyna All Stars Szczedrzyk
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Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy 
i muszą zostać nim objęte wszystkie gospo-

darstwa rolne. Obowiązek udziału w spisie moż-
na zrealizować na trzy sposoby tj. poprzez :
• samospis internetowy, 
• wywiad telefoniczny, 
• wywiad z rachmistrzem terenowym. 

Szczególnie zachęcam Państwa do samodziel-
nego samopisu, który polega na wprowadzeniu in-
formacji do formularza ankiety spisowej dostępnej 
na stronie internetowej gus: www.spisrolny.gov.pl, 
na której znajdziecie także dodatkowe informacje.

W najbliższym czasie, w okresie od 1 września do 30 listopada br. 

stoi przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego 

Spisu Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat. Spis rolny jest naj-

szerszym źródłem informacji, pozwalającym na ocenę stanu pol-

skiego rolnictwa. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zasto-

sowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Dane zebrane w spisie są niezbędne do 
racjonalnego planowania programów rozwo-
jowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali 
krajowej, jak i lokalnej, czyli także na terenie 
gminy Ozimek. Dostarczą informacji na temat 
sytuacji demograficznej, społecznej i gospodar-
czej rolników, a także prowadzonej produkcji 
rolnej. Zebrane od Państwa dane w ramach 
PSR zgodnie z ustawą o statystyce publicznej 
objęte są tajemnicą statystyczną, a za ich ujaw-
nienie grozi kara pozbawienia wolności.

Jako Gminny Komisarz Spisowy, proszę Was 
o zrozumienie potrzeby udziału w Powszech-
nym Spisie Rolnym oraz zwracam się z proś-
bą o zaangażowanie z Waszej strony, zadba-
nie o to, aby udzielane informacje były rze-
telne i dokładne, aby stały się wiarygodnym 
materiałem niezbędnym do efektywnego za-
rządzania gospodarką rolną w naszym kraju.

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek


