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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

B
urmistrz Ozimka – Mirosław Wieszo-
łek, Wójt Gminy Chrząstowice – Florian 
Ciecior oraz Dyrektor Oddziału gddkia 

w Opolu – Rafał Pydych podpisali porozumie-
nie pomiędzy Oddziałem gddkia w Opolu, 
Gminą Ozimek i Gminą Chrząstowice na re-
alizację dokumentacji dla budowy ścieżek pie-
szo – rowerowych w ciągu dk46.

W siedzibie Oddziału gddkia w Opolu, 29 
lipca br. podpisano dwa porozumienia w sprawie 
opracowania i finansowania dokumentacji pro-
jektowych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych 
w ciągu dk46 na odcinkach Dębska Kuźnia – 
Schodnia oraz Ozimek – Grodziec.

W ramach porozumień Gmina Ozimek i Gmi-
na Chrząstowice wspólnie finansują zlecenie przez 
gddkia dokumentacji projektowych na budowę 
ważnych dla mieszkańców Gmin odcinków in-
frastruktury dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Natomiast realizacja robót 
budowlanych sfinansowana zostanie ze środków 
budżetu państwa. Zostało to zapewnione poprzez 
uzgodnienie przez Ministra Infrastruktury dla obu 
zadań ich Programów Inwestycji. Gmina Ozimek 
przeznaczy na ten cel łącznie 450 000,00 zł.

W ramach porozumienia trójstronnego 
o dofinansowaniu zadania pn. „Rozbudowa dro-
gi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku Dębska-Kuźnia – 
Schodnia” zostanie przekazana kwota w wysoko-
ści 150 000,00 zł z budżetu Gminy.

W ramach porozumienia o dofinansowaniu 
zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 
polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowero-
wej na odcinku Ozimek – Grodziec” zostanie 
przekazana kwota w wysokości 300 000,00 zł 
z budżetu Gminy.

W ramach realizacji zadania zostaną wybudo-
wane dwa odcinki ścieżki pieszo – rowerowej o dłu-
gości 4,6 km na odc. Dębska Kuźnia – Schodnia oraz 
3 km na odc. Ozimek – Grodziec. Oprócz budowy 
wspomnianych ścieżek, przewidziano m.in.:

• budowę obiektów inżynierskich, w tym kła-
dek i przepustów,
• przebudowę istniejących elementów dro-
gi oraz korektę geometrii części skrzyżowań 
w zakresie budowy przejść dla pieszych i prze-
jazdów dla rowerzystów wraz z montażem 
dedykowanego oświetlenia,
• budowę nowych przejść dla pieszych i prze-
jazdów dla rowerzystów wraz z montażem 
dedykowanego oświetlenia,
• oznakowanie poziome i pionowe wraz z ele-
mentami brd.
Ścieżki pieszo-rowerowe na tych odcinkach 

umożliwią powstanie jednolitego, bezpiecznego 

ciągu dla pieszych i rowerzystów przebiegających 
przez tereny leśne. Zadania będą realizowane w la-
tach 2023 – 2024, wcześniej zostanie opracowana 
dokumentacja projektowa obu zadań i uzyskane 
niezbędne decyzje administracyjne w tym zakresie.

„Jestem niezmiernie szczęśliwy, iż po wielu 
rozmowach i miesiącach negocjacji udało nam 
się podpisać umowę na budowę ścieżek pieszo-

-rowerowych w ciągu Drogi Krajowej nr 46, które 
połączą Ozimek z Grodźcem oraz Dębską Kuźnię 
ze Schodnią. Dzięki tej inwestycji nasi mieszkańcy 
będą mieli dostęp do tak długo wyczekiwanego po-
łączenia rowerowego z Opolem” – podsumowuje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Źródło: Oddział GDDKiA w Opolu

Zawarto porozumienie z GDDKiA
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B
urmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
oraz Anna Krain – prokurent firmy 
Vianko Sp. z o.o. – głównego wykonaw-

cy inwestycji dnia 2 sierpnia 2021 r. podpisa-
li umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej ul. Dylakowskiej w miejscowości Bie-
strzynnik – etap I”.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gmin-
nej miejscowości Biestrzynnik - ul. Dylakowskiej 
o łącznej długości 195,8 m. Na odcinku całej drogi 
powstaną zjazdy indywidualne na działki zabu-
dowane oraz mijanki.

„To pierwszy etap tej inwestycji, który popra-
wi bezpieczeństwo i komfort na tej drodze, prace 
powinny rozpocząć się niezwłocznie i zakończyć 
w połowie października br.” – dodaje Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia to 105 077,93 zł.

Marcin Widera

D
nia 29 lipca 2021 r. Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek oraz Krzysztof Bator – 
pełnomocnik Firmy remontowo-budow-

lanej Batorex s.c. podpisali umowę na zadanie 
pn. „Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12- etap I”.

Po zakończeniu inwestycji powstanie nowo-
czesna przestrzeń, która będzie nie tylko przy-

jazna dzieciom, a także zostanie wzbogacona 
o funkcjonalne elementy poprawiające bezpie-
czeństwo i komfort. W projekcie zaplanowano 
podzielenie powierzchni na dwie części – część 
wypoczynkową oraz szatnię.

„Całościowa wartość przedsięwzięcia to aż 
990 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych w kwocie 656 100,00 zł. To pierwszy etap, 
w ramach którego zostaną wykonane prace bu-
dowlane i powinien się zakończyć na początku 
października br. W kolejnym etapie zostanie zaku-
pione wyposażenie” – dodaje Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera

W 
sierpniu oddano do użytku boisko 
do plażowej piłki siatkowej przy 
Szkole Podstawoej nr 3 w Ozimku. 

Inwestycję zrealizowano w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok.

Projekt, który zgłosili mieszkańcy Ozimka 
zajął 7 miejsce w głosowaniu i został wykona-
ny za 36 486,72 zł. Nowe boisko będzie służyć 
wszystkim mieszkańcom, a dogodna lokaliza-
cja umożliwi także korzystanie z niego podczas 
zajęć i w czasie wolnym w największej placówce 
oświatowej w gminie.

Podczas symbolicznego oddania do użytku 
obecni byli m.in. Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek, Dyrektor mosir-u Arkadiusz Banik 
i Jacek Ginter inspektor ds. inwestycji w ugim 
oraz Marcin Golomb – przedstawiciel głównego 
wykonawcy inwestycji ring sport z Krasiejowa.

Była także okazja, aby młodzi mieszkańcy 
gminy mogli zagrać mecz na nowym obiekcie. 
Jesteśmy pewni, że będzie dobrze służyć.

„Bardzo się cieszę, że zakończono kolejną 
inwestycję w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Ozimka. Na jego realizację zabezpieczono 
w budżecie Gminy Ozimek 250 000,00 zł – środ-
ki, o których przeznaczeniu zdecydowali bezpo-
średnio mieszkańcy. W tym roku łącznie zostanie 
zrealizowanych 8 przedsięwzięć. W głosowaniu 
uczestniczyło ok. 900 mieszkańców, co pokazuje 
aktywność naszej społeczności ” – podsumowuje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera
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W 
miesiącach lipcu i sierpniu br. do-
konano kolejnych odbiorów dróg 
gminnych, podczas których obecni 

byli Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
wraz z jego służbami i przedstawiciele wyko-
nawców poszczególnych dróg. Kompleksowe 
modernizacje poprawią komfort i bezpieczeń-
stwo użytkowników. 

W miejscowości Antoniów zmodernizowano 
ul. Leśną o długości 250 m. Wartość inwestycji to 
117 643,72 zł. W Szczedrzyku dokonano odbio-
ru na ul. Spacerowej. Wyremontowany odcinek 
ma 218 m i został wykonany z kostki brukowej 
za 170 940,97 zł.

Kompleksową modernizację wykonano także 
na ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie 
(165 m) za 78 551,43 zł. Głównym wykonawcą tych 
ulic była firma Protect Building z Lędzin.

W sołectwie Krasiejów wyremontowano ul. 
Piaskową wraz z remontem skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 463 o długości 153 m. Całkowita 
wartość robót to 112 881,95 zł.

Dokonano modernizacji dwóch dróg gmin-
nych w Schodni – ul. Krótkiej wraz z remontem 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1712 O o dłu-
gości 145 m za 114 814,35 zł oraz ul. Opolskiej o dłu-
gości 200 m za 63 293,96 zł. Te inwestycje realizo-
wała firma remost z Olesna.

Ponadto w czerwcu dokonano modernizacji 
ul. Turawskiej w Dylakach. Nowa droga ma 134 m 
i kosztowała 96 518,22 zł, a wykonawcą była firma 
larix z Lublińca. Łączna długość zmodernizowa-
nych dróg gminnych to ok. 1,3 km, a wartość wszyst-
kich inwestycji wynosi ponad 750 000,00 zł!

„Każda inwestycja drogowa ma dla nas bar-
dzo duże znaczenie. Pracujemy, aby zmoderni-
zować wszystkie odcinki, tak aby spełniały ocze-
kiwania użytkowników – a przede wszystkim 
naszych mieszkańców. To kolejne 7 dróg i bardzo 
się cieszę, że prace przebiegają zgodnie z naszymi 
założeniami.” – dodaje Burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek.

Marcin Widera

Antoniów – ul. Leśna

Krasiejów – ul. Piaskowa

Krzyżowa Dolina – odnoga ul. Powstańców Ślaskich
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Schodnia – ul. Krótka

Schodnia – ul. Opolska

Szczedrzyk – ul. Spacerowa
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W 
okresie od 17.08.2021 r. do 30.09.2021 r. 
przeprowadzana jest inwestycja do-
tycząca modernizacji głównej sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Częstochowskiej 
– odcinek od wieży ciśnień do ronda z ulicą 
Powstańców Śląskich w Ozimku.

Inwestycja finansowana jest ze środków wła-
snych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie w ramach 
zatwierdzonego przez Radę Miejską w Ozimku 
wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie 
zadania modernizacji istniejących sieci i urządzeń 
kanalizacji sanitarnej. Koszt inwestycji wyniesie 
ponad 409 000,00 zł. 

Inwestycja dotyczy wymiany starej rury ce-
ramicznej o średnicy 200 mm na nową rurę 
z pehd o średnicy 225mm na dystansie ok. 600m. 
Modernizacja sieci będzie polegała na wykona-
niu sterowanego horyzontalnie przewiertu kie-
runkowego oraz montażu studni rewizyjnych. 
Podkreślić należy, że istniejąca sieć kanalizacji 
sanitarnej posadowiona jest na głębokości 3-5 m 
pod powierzchnią chodnika.

Polega to na tym, że maszyna wprowadza 
żerdzie do starej rury kanalizacyjnej, następnie 
po dokonaniu wyjścia żerdzi na powierzchnię 
na końcu odcinka długości ok. 100mb, po czym 
następuję podczepienie nowej rury i wciągnięcie 
jej w miejsce istniejącej rury ceramicznej, która 
zostaje rozbita przez specjalny rozwiertak kra-
kingowy, a następnie zostanie wpompowany pod 
ciśnieniem tzw. bentonit tj. specjalny preparat 
poślizgowo-wypełniający.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Spółki pgkim 
Roland Wrzeciono – „w celu bezkolizyjnego prze-
prowadzenia inwestycji podjęto decyzję o wybraniu 
metody przewiertu horyzontalnego, co znacznie 
zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców oraz 
użytkowników miejsca inwestycji i nie powoduje 
konieczności zajęcia całego chodnika oraz części 
jezdni, a w szczególności wjazdów do szpitala, lokali 
użytkowych czy posesji, jest to także rozwiązanie 
tańsze niż metoda wykopu otwartego z uwagi 
na głębokość infrastruktury oraz konieczność od-
wadniania wykopów na całej długości prowadzo-
nych prac i kosztów odtworzeniowych. W ramach 
tej metody wykonanych zostanie jedynie 6 komór 
przewiertowych o wymiarach ok. 5m x 2m oraz 
odtworzona nawierzchnia w tych miejscach.” 

„Zastosowana metoda przeprowadzenia inwesty-
cji minimalizuje ryzyko uszkodzenia sąsiadującego 
uzbrojenia terenu w pasie prowadzonych robót oraz 
przyspiesza odbudowę infrastruktury drogowej” - do-
daje Grzegorz Wiench Kierownik Wydziału Wo-
dociągów i Kanalizacji w Spółce.  Co ważne Spółka 
zabezpieczyła również bezkolizyjne działanie sieci 
kanalizacji sanitarnej na modernizowanym terenie. 

„To kolejna bardzo ważna modernizacja 
sieci spółki pgkim, ponieważ odpowiednie funk-
cjonowanie infrastruktury sanitarnej w Ozimku 
ma dla nas priorytetowe znaczenie. Szczegól-
nie cieszy również, że wybrano technologię 
prac, która praktycznie nie powoduje prawie 
żadnych uciążliwości dla naszych mieszkań-
ców w Ozimku, a ponadto zapewnia ciągłość 
funkcjonowania sieci.” – podsumowuje Miro-
sław Wieszołek Burmistrz Ozimka.

Marcin Widera
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N
arodowy Spis Powszechny (nsp) jest 
już na końcówce. Tymczasem jak wy-
nika z najnowszych danych gus, do tej 

pory na terenie gminy Ozimek spisało się 65 % 
mieszkańców.

Nie bój się spisu! Pamiętaj o najważniej-
szych zasadach:
1. Bądź świadomym obywatelem i korzy-
staj z wiarygodnych źródeł.
2. Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, 
a nie opinie anonimów.
3. Nikt nie pozna danych o Tobie.
4. Twój udział naprawdę się liczy!
5. Spis nie prześwietla Twojego majątku.
6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!
7. Zaufaj rachmistrzowi – jego zadaniem 
jest Ci pomóc.
8. Z rachmistrzem oszczędzisz swój czas.
9. Nie czekaj do września.
10. Za odmowę spisu grozi Ci do 5 tys. zł 
grzywny!
Masz wiele możliwości zrealizowania obo-

wiązku spisowego:
• Najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez 
Internet. Wypełnij formularz online na ht-
tps://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.
• Zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się 
telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do for-
mularza Twoje dane.

• Odwiedź Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
i spisz się przez Internet na specjalnie utwo-
rzonym w tym celu stanowisku.
Czas na samodzielnie spisanie się w Narodo-

wym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! 

Pamiętaj, że udział w spisie to twój obo-
wiązek! Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić 
grzywny!

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (nsp 
2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli 
uporczywie będziesz odmawiać spisania się, gro-
zi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. 
złotych! Już trwają przygotowania pierwszych 
wniosków do sądu. 

Z-ca Komisarza Spisowego w Ozimku
Barbara Durkalec

WSPIERA NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
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W 
sobotnie popołudnie, 31 lipca 2021 r. 
w Mnichusie zorganizowano pik-
nik rodzinny, na który zaproszono 

wszystkich mieszkańców sołectwa. Przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in. dmuchany plac za-
baw, stoiska gastronomiczne, bańki mydlane 
i animacje dla dzieci. 

Wszystkich zaproszono także do wspólnego 
biesiadowania przy kawie i kołaczu. W imprezie 
uczestniczył Burmistrz Ozimka Mirosław Wie-
szołek, który bardzo pozytywnie ocenia inicjaty-
wy lokalne skierowane do naszych mieszkańców 
i zawsze chętnie w bierze w nich udział.

Wielkim zainteresowaniem najmłodszych cie-
szył się przyjazd jednostki osp Chobie, która przy-
gotowała dla nich pokazy. Strażacy przedstawili 
także zagadnienia z pierwszej pomocy i pochwalili 
się swoim sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Organizatorami byli Sołtys Wsi Irena Kokot 
i Rada Sołecka Wsi Mnichus.

Marcin Widera

W 
sobotę, 24 lipca 2021 r. odbyły się 
uroczystości uświetniające 70 lat 
działalności Koła Ozimek Woje-

wódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. Ob-
chody były szczególną okazją do wspomnień 
i refleksji, a ponadto poświecono nowy sztan-
dar koła, które założono w 1950 r. Niestety 
ze względu na pandemię koronawirusa nie 
było możliwości zorganizowania uroczystości 
rocznicowych w roku jubileuszowym 2020. 

Koło zrzesza 58 pszczelarzy – nie tylko z gminy 
Ozimek, a również z gmin ościennych – Zawadzkie-
go, Kolonowskiego, Chrząstowic, Turawy, Strzelec 
Opolskich i Zębowic. Prezesami na przestrzeni lat 
byli – Tadeusz Kołpacki, Alfons Brejza, Eugeniusz 

Adamus, Eryk Weber i Klaus Ciasto, który po 26 
latach w 2015 r. ustąpił ze stanowiska i na obecnego 
szefa koła wybrano Beniamina Skibę.

Jubileusz rozpoczął się od uroczystej mszy św. 
w kościele parafialnym w Ozimku, którą odprawił 
ks. Łukasz Szuster. Przed rozpoczęciem eucharystii 
wszyscy zebrali się na placu kościelnym, gdzie od-
było się poświecenie nowego sztandaru koła. W ho-
milii wikariusz nawiązał nie tylko do ciężkiej pracy 
pszczół, a także do ks. Jana Dzierżona nazywanego 
„ojcem współczesnego pszczelarstwa”, który podob-
nie jak koła w Ozimku świętujące jubileusz 70-lecia, 
poświecił 70 lat swojego życia pszczelarstwu.

Po mszy św. wszyscy udali się do Pustkowa, 
gdzie zorganizowano uroczyste spotkanie dla człon-

ków i zaproszonych gości, wśród których byli - Za-
stępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina oraz 
Wiceprezes wzp w Opolu Piotr Szafrański. Uczest-
nicy mieli okazję, aby porozmawiać o tegorocznych 
zbiorach, które ze względu na długą zimę, nie były 
tak obfite jak w poprzednich latach oraz poruszyć 
ważne sprawy związane z branżą pszczelarską.

Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brze-
zina złożył prezesowi koła Beniaminowi Skibie 
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, życząc 
wszystkim pszczelarzom satysfakcji z prowadzo-
nej działalności, samych udanych zbiorów oraz 
dalszych sukcesów.

Marcin Widera



9GMINA

W 
tym roku Krzyżowej Dolinie przy-
padły 2 jubileusze, 250 lecie jej po-
wstania i 110 lecie osp. Chcąc uczcić 

tak wielki jubileusz Sołtys wraz z Radą Sołec-
ką Wsi oraz strażakami z lokalnej osp przygo-
towali dla mieszkańców festyn. 

Sołtys wsi Bernard Sklorz wraz z przewodni-
czącą Rady Sołeckiej Sonią Mannsfeld przywitali 
Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka, miesz-
kańców oraz gości przybyłych na festyn.

Nasz włodarz złożył serdeczne życzenia i prze-
kazał przepiękne listy gratulacyjne oraz kwiaty 
na ręce Sołtysa i Przewodniczącej Rady Sołeckiej 
z okazji jubileuszu 250-lecia miejscowości, a dla 
Prezesa OSP Ireneusza Kołodziejczyka z okazji 
110-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzyżowej Dolinie.

Specjalnie na tą wyjątkową okazję Sołtys wraz 
z Radą Sołecką ufundowali pamiątkowe granito-
we tablice. Symbolicznego odsłonięcia tablicy za-
montowanej na obelisku przy świetlicy dokonali 
wspólnie z Burmistrzem.

W dalszym programie wystąpiła Ozimska 
Orkiestra Dęta, działająca przy Domu Kultury 
pod batutą Andrzeja Wilczyńskiego, która dała 
piękny koncert. Ponadto dużą dawkę dobrego 
humoru zapewnił Kabaret Kafliki, który rozba-
wił wszystkich zebranych. Zespół Akces zaśpie-
wał swoje najpiękniejsze piosenki. Na koniec 
do trwającej prawie do rana zabawy tanecznej 
przygrywał Zespół Logo.

W trakcie festynu w świetlicy wiejskiej moż-
na było zobaczyć piękną wystawę starych zdjęć 
z historią wsi oraz prezentację multimedialną, 
które przygotowały Martyna i Małgorzata Halek.

Dla dzieci przygotowano dmuchany plac za-
baw oraz słodycze, które ufundowali Sołtys i Pre-
zes osp. Podczas festynu zbierano „wolne datki”, 
które zostały przekazane na wydanie książki 
o Krzyżowej Dolinie. O realizacji wydania publika-

cji opowiedziała Martyna Halek. Na festyn przy-
było bardzo dużo ludzi, którzy wspólnie z nami 
świętowali te jubileusze. 

Wydarzenie zorganizowano dzięki bardzo 
dobrej współpracy Sołtysa i Rady Sołeckiej, dfk 
Krzyżowa Dolina, osp Krzyżowa Dolina i Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina.

Bernard Sklorz

D
nia 24 lipca 2021 r. mieszkańcy sołec-
twa Chobie mieli okazję znów spotkać 
się w sąsiedzkim towarzystwie, które 

tym razem opuściło swoje kwatery i wyruszyło 
na całodniową wycieczkę. 

Pierwszym punktem wyjazdu mającego miej-
sce już o godz. 7:00 było Podziemne Miasto Osówka 
– jest to obiekt wojenny, budowany pod krypto-
nimem „Riese” w Górach Sowich przez iii Rzeszę 
Niemiecką w latach 1943-45. Wycieczkowicze mogli 
zatem w pełnym zabezpieczeniu i z przewodnikiem 
zwiedzić prawie 2 km podziemnych korytarzy i hal 

oraz ujrzeć wartownie i ciężar pracy wykonanej 
przez przymusowych robotników i więźniów.

Głównym celem wyprawy było natomiast 
wejście na najwyższy szczyt wspomnianych już Gór 
Sowich, czyli Wielką Sowę, wznoszącą się na wy-
sokość 1052 m n.p.m. Na osoby, które przyjęły to 
wyzwanie czekała na końcu, a raczej na górze moż-
liwość podwyższenia poziomu płynów w organi-
zmie i wypełnienia pustego żołądka. Prócz jednak 
potrzeb niższego rzędu spragnieni architektury 
wspięli się także na wieżę widokową i przekroczyli 
próg kaplicy. Po zejściu na Przełęcz Jugowską, z któ-

rej eskapada wyruszała, ci, którym jedzenia było za 
mało, obsłużyli się w schronisku „Zygmuntówka”.

Oczywiście nie licząc wrażeń podróżniczych 
nie zabrakło również pogody słonecznej oraz du-
cha. Dla jednych był to tylko jednodniowy, nic 
nieznaczący wypad, dla drugich pewnego rodza-
ju alternatywa od rutynowej codzienności, lecz 
z pewnością obie te grupy przyjemnie i radośnie 
wspominały tę wycieczkę, którą być może uda się 
powtórzyć, ale w już w inne miejsce.

Marta Panitz  
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Z
aplanowane na 11. i 12. września 2021 
roku, tegoroczne obchody Święta Mostu 
i Żeliwa, będą nieco skromniejsze niż za-

zwyczaj. Niemniej jednak chcemy wszystkich 
mieszkańców zaprosić na wydarzenia, które 
odbędą się w ten weekend, na terenie należą-
cym do Stowarzyszenia, w sąsiedztwie zabyt-
kowego mostu wiszącego. Przede wszystkim 
w związku z odbywającymi się w tych czasie 
obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa, 
wstęp do Muzeum Hutnictwa będzie wolny 
w tych dniach od 10:00 do 20:00. 

Przez cały ten czas będą odbywały się po-
kazy strzelania, prezentacja zabytkowej broni 
i umundurowania Bractwa Strzelców Hutniczych. 
Wyjątkową atrakcją tegorocznego święta będzie 
prezentacja i inauguracyjne strzelanie z zrekon-
struowanej armaty, której oryginał odlano w Hu-
cie Małapanew w 1783 roku. 

Przyczyn skromniejszej w tym roku impre-
zy jest kilka. Podstawowym ograniczeniem są 
niewielkie środki finansowe, którymi dysponuje 
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi. Po ubiegło-
rocznym wielkim wysiłku, zakończenia remontu 
i oddaniu do użytku pomieszczeń Muzeum Hut-
nictwa Doliny Małej Panwi, także w tym roku 
wszelkie dostępne środki przeznaczane są na nie-

zbędne inwestycje: wykonanie przyłączy wody 
i kanalizacji, zakończenie wyposażania toalet oraz 
kontynuacja remontu infrastruktury zewnętrznej. 
Ograniczenia finansowe dodatkowo pogłębiają 
restrykcje związane z pandemią.

Mamy nadzieję, że prezentacja zrekonstru-
owanej armaty zachęci odwiedzających do 
wzięcia udziały w tegorocznej imprezie. W roku 
1783 Huta Małapanew odlała kilkanaście armat 
na potrzeby pruskiej armii. Prawdopodobnie 
z powodu niedoskonałości wykonania, dwie 
z nich pozostały w Ozimku. Przez ponad 150 
lat były ozdobą i prezentowane były w różnych 
miejscach huty i osady. Stały między innymi 
przed nieistniejąca łaźnią hutniczą, w sąsiedz-
twie zabytkowego obelisku, ustawionego z oka-
zji 20-lecia huty. W okresie międzywojennym 
ustawiono je przy pomniku poległych w I wojnie 
światowej. W latach 30-tych xx wieku przewie-
ziono je do Gliwic, do mającego powstać mu-
zeum hutnictwa. Po wojnie zaginęły na wiele 
lat. Zostały dopiero przed kilku laty rozpoznane 
w nowej ekspozycji Muzeum Gliwic na gliwic-
kim zamku. Nie było możliwe ich odzyskanie. 
Dlatego nasze Stowarzyszenie, po dokonaniu 
bardzo dokładnych pomiarów i przygotowaniu 
odpowiedniej dokumentacji, postanowiło wy-

konać replikę jednej z armat. Pomysł spotkał 
się z przychylnością władz naszej Gminy, które 
projekt dofinansowały. Po trudnych, skompliko-
wanych i bardzo pracochłonnych działaniach, 
w które zaangażowali się nie tylko członkowie 
Stowarzyszenia, ale także wykonawcy, efekt bę-
dziemy mogli zaprezentować na tegorocznym 
Święcie Mostu i Żeliwa.

W sobotę od godziny 10:00 będzie można oglą-
dać armatę, wraz z atrakcjami przygotowanymi 
przez Bractwo Strzelców Hutniczych, w sąsiedz-
twie Muzeum Hutnictwa. Tego dnia o godzinie 
15:00, z udziałem Burmistrza Ozimka Mirosława 
Wieszołka, nastąpi uroczyste, inauguracyjne strze-
lanie z armaty. Będzie można także dowiedzieć się 
o szczegółach prac rekonstrukcyjnych i poznać 
technologię jej odlewania. Potem, do niedzielne-
go wieczora, o każdej pełnej godzinie, oddawana 
będzie armatnia salwa. Poza możliwością bezpłat-
nego zwiedzania Muzeum i okazjonalnych stoisk, 
będzie można także coś zjeść i wypić. Mamy na-
dzieję, że mimo skromniejszej oprawy, tegoroczne 
Święto Mostu i Żeliwa i przygotowane atrakcje 
spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców 
i gości. Serdecznie zapraszamy

Józef Tomasz Juros

WYSTRZAŁOWA IMPREZA W MUZEUM

Armaty odlane w Hucie Małapanew w roku 1783, przez ponad sto lat stały w sąsiedztwie historycznego obelisku przed łaźnią hutniczą. Zdjęcie z roku 1910.
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W 
piątkowy wieczór dnia 6.08.2021 
w świetlicy szkolnej spotkała się 
grupa mieszkanek Krasiejowa, aby 

wziąć udział w florystycznych warsztatach 
o tematyce dożynkowej.

Na stołach pojawiły się kłosy zbóż, suszone 
kwiaty i inne przyrodnicze elementy dekoracyjne, 
a pomieszczenie wypełnił zapach mięty, lawendy 
i przeróżnych ziół. W takiej atmosferze pod kie-
runkiem florystki Katarzyny Sklorz panie tworzy-
ły swoje artystyczne dzieła, komponowały układy 
kwiatowe, plotły warkocze z traw i kłosów, kleiły, 
dekorowały. Każdy wianek wyróżniał się szcze-
gólnymi cechami, był niepowtarzalny i piękny 
zarazem. Pani Kasia służyła fachową pomocą 
uczestniczkom warsztatów i udzielała cennych 
rad nazywając przy tym wykorzystywane w pracy 
rośliny. W przerwie panie częstowały się kawą 
i smacznym ciastem. 

Na zakończenie Sylwia Widawska przygo-
towała pokaz slajdów o tematyce dożynkowej. 
Wróciliśmy wspomnieniami do organizowanych 
przed laty w Krasiejowie i okolicy dożynek i osób 
biorących w nich udział, obejrzeliśmy zdjęcie 
balu dożynkowego z 1928 roku, podziwialiśmy 
nagrodzone w województwie korony żniwne kło-
sowe i ziarnkowe oraz ich zwieńczenia. Zapo-

znaliśmy się ze słownictwem w języku niemiec-
kim związanym z pracą rolnika, zbiorami oraz 
dożynkami. Spotkanie przebiegało jak zwykle 
w miłej i twórczej atmosferze. 

Projekt jest finansowany ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa 
i Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec za pośrednictwem Związku Niemiec-

kich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce. Został napisany przez Marcina Ko-
nietzko. Zarząd dfk składa podziękowania 
wszystkim osobom, dzięki którym warsztaty 
mogły się odbyć oraz za pomoc w organizacji 
warsztatów.

Sylwia Widawska

W 
dniu 13 sierpnia 2021 roku Zarząd 
Koła dfk Szczedrzyk-Pustków zor-
ganizował projekt pod tytułem 

„Bukiety i wianki ze świeżych ziół i kwiatów“. 
Spotkanie odbyło się w Ekozagrodzie Jabło-
niowy Sad w Szczedrzyku. 

Uczestnicy w słoneczne przedpołudnie w cie-
niu pachnących drzew i krzewów wysłuchali wy-
kładu Pani Iwony Frasek na temat zbioru, su-
szenia oraz przechowywania ziół, które daje nam 
natura, i które rosną w naszych ogrodach i na po-
bliskich łąkach. Spotkanie miało także na celu 
przygotowanie bukietów i wianków, które według 
starej tradycji były święcone w uroczystość Matki 
Boskiej Zielnej przypadającą na 15 sierpnia.

Zwyczaj ten stary ale ciągle żywy, przypomi-
na że zioła takie jak: rumianek, mięta, melisa, 
piołun, rozmaryn, lubczyk mają swoją uzdro-
wieńcza moc. Podczas miłych pogawędek 
oraz poczęstunku powstały piękne kompo-
zycje, które każdy uczestnik zabrał do domu.

Projekt został zorganizowany i sfinansowany 
w ramach programu "Ożywienie Domow Spotkań 
– Begegnungstättenarbeit przez Federalne Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych ds. Budownictwa 
i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec za po-
średnictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Ewa Feliks

”  
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D
nia 25 lipca 2021 r. na Stawie Dużym 
w Biestrzynniku zorganizowano Spła-
wikowe Zawody Wędkarskie, które od-

były się jako jedno z działań realizowanych 
z projektu Święta Pstrąga. Uczestniczyli w nich 
wędkarze z całego regionu.

Zawody rozpoczęły się o 6:00 rano, a po otwar-
ciu imprezy nastąpiło losowanie stanowisk, 
następnie nęcenie zanętą ciężką i wędkowanie. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyła przyjazna at-
mosfera i piękna pogoda. Około południa komisja 
sędziowska zakończyła ważenie ryb, po którym 
nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie na-
gród i pucharów oraz okolicznościowych statuetek 
i medali. Dekoracji zwycięzców dokonywali Za-
stępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina oraz 
Prezes Zarządu Okręgu pzw Opole Wiesław Miś.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

1. Łukasz Frąk – 6120 pkt.
2. Marek Kowalik – 4420 pkt.
3. Łukasz Jantos – 4020 pkt.
4. Piotr Polarz – 3840 pkt.
5. Mariusz Mularczyk – 2360 pkt.
6. Julia Gołda – 2040 pkt.

Wyniki klasyfikacji drużynowej:
1. pzw Jedlice – 11980 pkt.
2. pzw Ozimek – 3540 pkt.
3. pzw Szczedrzyk – 220 pkt.
To kolejna udana inicjatywa wpływająca na roz-

wój i promocję sektora rybackiego. Wydarzenie 
zrealizowano we współpracy z Kołem pzw Ozimek, 
a uczestniczyły w nim wszystkie koła pzw z terenu 
naszej gminy oraz wielu wędkarzy spoza gminy.

Marcin Widera

ŚWIĘTO PSTRĄGA 2021 
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D
nia 30 lipca 2021 r., w ramach „Święta 
Pstrąga”, na sali kameralnej Domu 
Kultury w Ozimku zorganizowana 

została konferencja promująca obszar Ry-
backiej Lokalnej Grupy Działania „Opolsz-
czyzna”, na którą przybyli liczni przedsta-
wiciele samorządu oraz sektora rybackiego 
i nie tylko. Ponadto w programie zaplano-
wano spektakl na sali widowiskowej i kon-
cert chóru.

Konferencję przeprowadzono na sali, która 
w ramach projektu „Przebudowa pomieszczeń 
Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele 
promocyjno - edukacyjne związane z kulturą 
rybacką” została przygotowana właśnie do ta-
kich wydarzeń. 

W ramach prelekcji Jakub Roszuk Dyrek-
tor Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Opolu zaprezentował najważniejsze zagad-
nienia związane z kulturą rybacką naszego re-
gionu, tradycjami oraz promocją ryby. Ponadto 
uczestnicy zadawali prowadzącemu szereg pytań, 
na które szczegółowo odpowiadał.

Następnie na sali widowiskowej odbyła się 
premiera spektaklu tanecznego pt. „O rybaku 
i złotej rybce”, którą obejrzeli wraz z uczestnikami 
konferencji wszyscy zainteresowani. Za pomocą 
tańca i animacji wyświetlanej na ekranie, zosta-
ła przedstawiona historia o poczciwym rybaku 
i jego chciwej żonie. W przedstawieniu wystąpiły 
grupy mażoretkowe: Delement w choreografii 
Karoliny Stopińskiej i o-mega ii w choreografii 

Natalii Grochol, a także zespół tańca orientalne-
go Kaszmir w choreografii Tatiany Kowalczyk. 
Tancerki, w barwnych strojach i z widowiskowy-
mi rekwizytami, w ciekawy sposób przedstawiły 
podwodny świat, który doskonale współgrał z ani-
macją przedstawioną na ekranie. Natalia Grochol, 
członkini zespołu Delement oraz instruktorka 
grupy o-mega ii, z wdziękiem i niebywałą płyn-
nością wcieliła się w rolę Złotej Rybki. Mroczna 
podwodna kraina, pełna syren i innych złośliwych 
stworzeń okazała się być zaskakująca i piękna.

Na zakończenie piątkowego świętowania, 
w holu domu kultury wystąpił Chór Na Obcasach 
pod batutą Pawła Wielgusa.

Tatiana Kowalczyk
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W 
dniach 31.07-01.08.2021 r. „Święto 
Pstrąga” przeniosło się na Wyspę 
Rehdanza w Ozimku, gdzie czekała 

duża dawka dobrej zabawy, koncerty, pokaz go-
towania, atrakcje dla dzieci i występy zespołów 
działających przy Domu Kultury w Ozimku.

Weekendowa impreza organizowana na Wy-
spie Rehdanza w Ozimku, której tematem prze-
wodnim był pstrąg, rozpoczęła się interaktyw-
nym pokazem gotowania i degustacji potraw pt. 
„Pstrąg i jego tajemnice”. Szef kuchni – popular-
ny propagator spożywania ryb słodkowodnych 
- Kamil Klekowski, pokazał wszystkim jakie 
rarytasy można wyczarować z pstrąga. Publicz-
ność miała okazję spróbować wykwintnych dań. 
W następnej części wydarzenia rozpoczął się blok 
artystyczny w wykonaniu sekcji działających 
w Domu Kultury w Ozimku. Można było posłu-
chać pięknie śpiewających wokalistów Studia 
Piosenki nonet, którzy pod okiem Anny Sitarz 
przygotowali bogaty repertuar. Zespoły mażo-
retkowe: Diament, Delement i O-mega II zapre-
zentowały grupowe i solowe choreografie, które 
w tym roku zdobyły medale podczas mistrzostw 
i konkursów. Artystki swoją energią zaskoczyły 
publiczność. Zespół tańca orientalnego Kaszmir 
reprezentowały dwie solistki: mama i córka, 
które w bajkowy sposób pokazały piękno tańca 
orientalnego. Specjalnie dla dzieci przygotowano 
i przeprowadzono ciekawe gry i zabawy, anga-
żując najmłodszych bez reszty. Podczas Święta 
Pstrąga można było wykazać się wiedzą na te-
mat ryb i kultury rybackiej w naszym regionie 
biorąc udział w konkursie przygotowanym przez 
Jolantę Rogowską. Zwieńczeniem sobotnich wy-
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darzeń był koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej, 
która w tym roku świętowała swoje 35 lecie i z tej 
okazji, na członków zespołu czekała słodka nie-
spodzianka w postaci tortu. 

W niedzielę, rozpoczął się drugi i niestety ostat-
ni dzień atrakcji w ramach wydarzeń na Wyspie 
Rehdanza. Wydarzenie rozpoczęły zespoły Domu 
Kultury w Ozimku, które zaprezentowały swoje 
umiejętności na scenie. Solistki Zespołu Kaszmir 
pokazały różnorodność rekwizytów w tańcu 
orientalnym. Można było podziwiać jedwabne 
wachlarze, shamadan, czyli świecznik mocowany 
na głowie, skrzydła Isis oraz drum solo, czyli taniec 
w rytm bębnów. Grupy: Diament, Delement oraz 
O-mega, zawładnęły sceną swoim dynamicznym 
tańcem i akrobacjami. Wokalistki ze Studia Pio-
senki nonet wprowadziły publiczność w wesoły 
nastój i zdecydowanie umiliły czas, kiedy zepsu-
ła się pogoda. Niezawodne okazały się występy 
zespołów ludowych: Heidi, Babie Lato, Opolskie 
Dziołchy, Grodziec i Dzióbki. Dla najmłodszych 
nie lada gratką okazała się podróż do wirtualnej 
rzeczywistości: nakładając specjalne google, dzieci 
mogły przenieść się do wirtualnego świata o tema-
tyce ryb, wody, i ekologii. 

Animatorzy wyczarowali na twarzach naj-
młodszych bajkowe makijaże. Święto Pstrąga 
zakończył występ zespołu Lecter. Pochodzący 
z Ozimka muzycy wykonali ponad godzinny 
koncert. Mocne brzmienie rozgoniło nawet 
deszcz. Fani zespołu szaleli! W sobotę i w nie-
dzielę konferansjerami byli: Hanna Pogorzelska 
oraz Paweł Wielgus.

Tatiana Kowalczyk
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W 
dniu 31 lipca, podczas obchodów 
Święta Pstrąga, Ozimska Orkie-
stra Dęta dała ponadgodzinny wy-

stęp. W programie znalazły się muzyczne 
hity ostatnich 35 lat, jak „Living on a pray-
er” zespołu Bon Jovi, „One moment in time” 
z repertuaru Whitney Houston, czy „Happy” 
Pharrela Wiliamsa. 

Dobór repertuaru ze względu na daty powsta-
nia ma szczególne znaczenie, ponieważ Ozimska 
Orkiestra Dęta obchodzi w tym roku jubileusz 35 
lat istnienia. Z tego też powodu muzyków spotka-
ła podczas koncertu bardzo miła niespodzianka. 
W trakcie występu na estradzie niespodziewanie 
pojawił się pełniący funkcję dyrektora Domu Kul-
tury Robert Konowalik, który w swój charaktery-
stycznie humorystyczny sposób złożył muzykom 
życzenia i przekazał oryginalne prezenty. Z gło-
śników zabrzmiało uroczyste „Sto lat”, nie obyło 
się również bez tortu urodzinowego. Publiczność 
zgromadzona na Wyspie Rehdanza żywo reago-
wała oraz nagradzała muzyków gromkimi brawa-
mi. Jeżeli ktoś przegapił to wydarzenie, będzie miał 
jeszcze okazję usłyszeć orkiestrę w jubileuszowym 
wydaniu. Orkiestra zapewnia, że obchody jeszcze 
się nie zakończyły i zaprasza na kolejne koncer-
ty. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej 
Domu Kultury oraz orkiestrowego Facebooka.

Andrzej Wilczyński

 

Z 
początkiem lutego ozimska młodzież wy-
startowała z realizacją prac, które miały 
na celu stworzenie przyjaznych warun-

ków dla owadów zapylających przy skwerku 
obok Domu Kultury w Ozimku. Projekt „Natu-
ralnie, że naturalnie!”, bo o nim mowa, realizo-
wany był w ramach programu Równać Szanse. 

Inicjatorką działań była instruktorka plastyki 
wspomnianego ośrodka kultury Pani Agnieszka 
Jarocka, która wraz z młodzieżą opracowała plan 
działania oraz objęła opieką grupę podczas sze-
ściomiesięcznej realizacji projektu. W tym czasie 
udało się przygotować grunt pod nasadzenia oraz 
dokonać wysiewu własnych roślin. Po prelekcji 
na temat owadów zapylających oraz warsztatach 

technicznych młodzież zbudowała własnoręcznie 
małe hoteliki dla zapylaczy oraz uszyła z resztek 
materiałów ekologiczne woreczki na zakupy. Gdy 
działania teoretyczno-techniczne zostały zakoń-
czone, pozostał czas na działania artystyczne i ar-
tystyczne wyładowanie energii. W pracowni gra-
fiki warsztatowej powstały matryce, a następnie 
piękne odbitki linorytu, przedstawiające portrety 
owadów. Grafiki zostały również umieszczone 
na uszytych wcześniej torebkach.

Podsumowaniem zmagań z zadaniami pro-
jektowymi był mini wernisaż, przy zagospodaro-
wanym skwerku, gdzie czekał na przybyłych gości 
drobny poczęstunek w postaci pieczywa i małych 
słoiczków z miodem.  

A o to, kilka komentarzy naszych uczestników: 
„Dowiedziałem się jak bardzo współgrać z naturą i po-
znałem sympatycznych ludzi i mogłem realizować 
z nimi szczytny cel” – Kacper; „Nauczyłam się lepszej 
organizacji współpracy z rówieśnikami oraz jak bu-
dować hotele dla pszczół” – Oliwia; „Dowiedziałam 
się, że owady są o wiele ciekawsze niż można się było 
spodziewać„. – Marta „Podobał mi się ciekawy sposób 
prowadzenia zajęć. Niestety nie mogliśmy się widywać 
tak często jakbym chciała, przez obostrzenia” – Julia. 

Mamy nadzieję, iż hotele znajdą swoich loka-
torów, a skwerek stanie się inspiracją dla miesz-
kańców naszej gminy.

Agnieszka Jarocka
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

DATA GODZ. MIEJSCE NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

03.09
(piątek)

21:00 Jarosław
Udział teatru Fieter w Przeglądzie Teatrów „Na Dziedzińcu” 
w Jarosławiu, prezentacja spektaklu „Palacz zwłok”.

Jarosławski Ośrodek Kultury 
i Sztuki

05.09
(niedziela)

17.00

Dom Kultury 
w Ozimku
Sala wido-
wiskowa

startujemy
Koncert inaugurujący nowy rok kulturalno–oświatowy Domu 
Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku

10-12.09 Racibórz
Udział zespołów mażoretkowych w Otwartych Mistrzostwach 
Polski Mażoretekz

Komitet Założycielski 
Okręgowego Związku 
Sportowego Mażoretek

11-12.09
(sobota

-niedziela)

Muzeum Hut-
nictwa Doliny 
Małej Panwi 
w Ozimku

Święto Mostu i Żeliwa
Stowarzyszenie Dolina Małej 
Panwi

12.09
(niedziela)

14:00
Wyspa 

Rendanza 
w Ozimku

Witajcie w naszej bajce – Dzieci Dzieciom – ii Festiwal Piosenek 
z Bajek i Baśni

Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku
Stowarzyszenie Na Rzecz  
Rozwoju Talentów Akces

18.09
(sobota)

18:00 Stalowa Wola
Udział teatru Fieter w vi Międzypokoleniowych Spotkaniach 
Teatralnych „Relacje” w Stalowej Woli, prezentacja konkursowa 
spektaklu „Palacz zwłok”.

Relacje. Międzypokoleniowe 
Spotkania Teatralne.

18.09
(sobota)

15:30
Dom Kultury 

w Ozimku, sala 
widowiskowa

Festiwal Piosenki Mniejszości Niemieckiej tskn na Śląsku Opolskim

25.09
(sobota)

18:00

Dom Kultury 
w Ozimku, 

sala widowi-
skowa, hol

XI Nocnik Teatralny:

– Teatr w Dobrych Rękach „Uśmiechnąć się i zginąć” (Warszawa)
– Teatr Fieter: „n.k.r.” (Ozimek)
– Teatr Wojtka Kowalskiego „Uwolnić miłość” (Częstochowa)
– Teatr ze Stalowej Woli „Stopklatka” (Stalowa Wola)
– Wystawa fotografii: „Swojskie lektury” (impreza towarzysząca). 

Dom Kultury w Ozimku

30.09
(czwartek)

18:00
Projekcja on-line pierwszego odcinka serialu „Wykluczeni-poza 
siecią”, realizowanego w ramach projektu systemowego pn. 
Konwersja cyfrowa domów kultury

Dom Kultury w Ozimku

P
racownicy Domu Kultury w Ozimku po 
raz kolejny przygotowali dla mieszkańców 
naszej gminy pokazy kina plenerowego.

Aby zorganizować taki pokaz należy podjąć kilka 
kroków, a pierwszym z nich jest znalezienie odpo-
wiedniego miejsca, które umożliwi nam odtwarza-
nie filmów i pomieści widownię. Może to być skwer, 
podwórko, park lub łąka, w zasadzie jedyne co nas 
ogranicza to nasza własna wyobraźnia. W zeszłym 
roku naszym miejscem była Wyspa Rehdanza, w tym 
roku był to plac za Domem Kultury. 

Kolejnym krokiem jest zapewnienie odpo-
wiedniego sprzętu oraz wyposażenia. Potrzebne są 
zarówno urządzeniach audiowizualne, niezbędne 
do emisji filmu jak i miejsca siedzące dla publicz-
ności. Odpowiednią logistykę imprezy zapew-
niliśmy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Opolskie Lamy oraz Kinem Meduza. 

Następnym posunięciem jest wybór odpo-
wiedniego filmu. W tym roku obejrzeliśmy: 

• 03.07 – kryminał „Tajemnice Silver Lake” 
w reżyserii Davida Roberta 
• 10.07 – czarną komedię „Dzikie historie” 
w reżyserii Damiána Szifróna
• 17.07 – dramat „Barany. Islandzka opowieść” 
w reżyserii Grímura Hákonarsona
• 24.07 – komediodramat romantyczny „Po-
znajmy się jeszcze raz” w reżyserii Nicolasa 
Bedosa
Plakaty informujące o zbliżających się sean-

sach odpowiednio wcześniej widniały na tablicach 
ogłoszeniowych, naszej stronie internetowej oraz 
fanpage’u. Dokładna rozpiska z terminami oraz 
tytułami wyświetlanych filmów dostępna była 
także w Wiadomościach Ozimskich, w końcu pro-
mocja przy takim wydarzeniu jest bardzo istotna.

Mieliśmy zatem wszystko to co jest potrzeb-
ne do organizacji seansu: dobry film, wygodne 
leżaki, a nawet popcorn. Projekcje filmów odby-
wały się w lipcowe, sobotnie wieczory o godzinie 
21.00, kiedy było już na tyle ciemno, że oglądanie 
filmu w plenerze było możliwe. Za każdym ra-
zem wielką niewiadomą pozostawała pogoda, 
szczęśliwie jednak za każdym razem nam sprzy-
jała. Oczywiście nie byłoby kina plenerowego 
bez publiczności, a na tą nie mogliśmy narzekać. 
Zawitali do nas nie tylko widzowie indywidualni 
w różnym wieku, ale także grupy znajomych 
oraz całe rodziny.

Dziękujemy wszystkim za wspólne oglądanie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również za-
prosimy Państwa na seanse kina plenerowego.

Małgorzata Kizyma
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Z
espół Dziecięcy Akces pomimo przerwy 
wakacyjnej nie odpoczywa, a to za spra-
wą niedawno wydanej płyty FolkLove 

vol. 2. Inspiracją do wydania tejże płyty jest 
kolejny, drugi z kolei, Festiwal Dźwięków, Sma-
ków i Tradycji - czyli Folk Festiwal, który odbę-
dzie się w ostatnią niedzielę sierpnia. 

Płytami FolkLove vol.1 i 2 chcemy udowod-
nić, że muzyka folkowa dzisiaj, to nie cepelia ani 
obciach, lecz muzyka żywa, dynamiczna, wesoła, 
możliwa do ukazania na wiele sposobów. Stowa-
rzyszenie Akces stworzyło warunki, aby młode po-
kolenie pamiętało o tym, że śpiew to dziedzictwo 
odnawialne. To część naszej tożsamości i mamy 
nadzieję, że przez te projekty się to udało.

Dzięki zaproszeniu przez Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Bibliotekę Publiczną w Dobro-
dzieniu na występ z cyklu Koncertowe Lato oraz 
Sołectwo Krzyżowa Dolina na festyn z okazji 
250-lecia wsi, Zespół Dziecięcy Akces mógł za-
prezentować swój nowy folkowy repertuar oraz 
wypromować płytę. Pierwszy, ponad godzinny 
występ na dobrodzieńskim rynku przy mizernej 
pogodzie nie ostudził temperamentów młodych 
wokalistek i został tak bardzo miło przyjęty, że 
organizatorzy zaproponowali kolejny występ, 
który już pogoda nie zepsuła. Za to podczas bie-
siady w Krzyżowej Dolinie pogoda jak i humory 
dopisały, a wszyscy bawili się wyśmienicie. Wy-
stęp można obejrzeć na profilu fb Stowarzysze-
nia Akces.

Porcję swojego dorobku artystycznego a zara-
zem promocję Stowarzyszenia pokazała w czasie 
wakacji jedna z wokalistek - Paulina Paluszczak. 
Podczas rodzinnego wypoczynku nad morzem 
wzięła udział w konkursie dla rozśpiewanych tu-
rystów „Ustecka Muszelka”. Wykonując utwór pt. 
„Nowe Dni” z repertuaru Katarzyny Popowskiej 
została laureatką tegorocznego konkursu.

Podsumowując - gdy śpiew jest pasją to zawsze 
jest czas i miejsce, aby zaśpiewać. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ii folk 
festiwal - Festiwal Dźwięków Smaków i Tradycji, 
który odbędzie się dnia 29.08.2021 r. o godz. 14:00 
na Wyspie Rehdanza w Ozimku. Podczas imprezy 
wystąpi Orkiestra Dęta z Zawadzkiego, ponadto 
zaplanowano animacje dla dzieci w ramach Nie-
dzieli w Krainie Dinozaurów (lgd kraina dino-
zaurów), wystąpi także Zespół Dziecięcy Akces.

Maciej Paluszczak
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D
ziecko uczy się od urodzenia – nie ma co 
do tego wątpliwości. Niniejszy artykuł 
jest jednak poświęcony nauce w zna-

czeniu edukacji szkolnej. Rozpoczynający się 
rok szkolny jest dobrą okazją do znalezienia 
odpowiedzi na to pytanie, jak wzbudzać i roz-
wijać u dziecka chęć do nauki.

 Rodzic powinien mieć na uwadze, że pocie-
cha idąca do zerówki zaczyna proces kształcenia, 
który może trwać prawie 20 lat (w zależności od 
tego, jaką ścieżkę edukacji wybierze nasze dziec-
ko, czy pójdzie na studia). Wielu rodziców zgłasza 
się o pomoc do nauczycieli czy specjalistów z pla-
cówek oświatowych pytając, co należy zrobić, by 
dziecko chciało się uczyć. Poniżej przedstawione 
zostaną przydatne wskazówki na ten temat. Trze-
ba jednak pamiętać, że informacje tu zawarte są 
tylko przykładowe; każdy rodzic najlepiej zna 
swoje dziecko i proponowane tu formy można 
modyfikować adekwatnie do bieżących potrzeb 
czy zainteresowań potomka.

Motywacja przedszkolaka:
Nauka w przedszkolu ma na celu wspieranie 

ogólnego rozwoju dziecka. Maluch uczy się o otacza-
jącym go świecie i zjawiskach w nim zachodzących. 
Na tym etapie nauka opiera się głównie na zabawie, 
często przebiera formę obserwacji, wspólnych ekspe-
rymentów. Zerówka powinna przygotować malucha 
do nauki w szkole, ważne jest, aby w tym okresie 
nie  zrażać dziecka do nauki i nie straszyć go szkołą.

Co może zrobić rodzic? Dbać o rozwój swo-
jego dziecka. Rozmowa, wspólne czytanie, oglą-
danie bajek to niepowtarzalna okazja do uczenia 
dziecka, opowiadania mu o różnych zjawiskach, 
wskazywania analogii. Nie chodzi o to, by siedzieć 
z dzieckiem przy biurku i czytać mu encyklope-
dię. Dziecko uczy się najlepiej, gdy nie wie, że się 
uczy. Wspólny spacer albo wycieczka rodzinna 
mogą okazać się dobrą okazją do opowiedzenia 
historii danego miejsca, uczenia nowych słów, 
skosztowania nowych smaków, obserwowania 
przyrody. Ponadto istnieje wiele pomocy dydak-
tycznych, które wspomagać nas mogą w tym pro-
cesie. Np. w celu poznania literek można wspól-
nie wykonać stempelki z ziemniaków, zabawki 
dziecka (lalki, samochody) można wykorzystać 
do nauki liczenia. Wspólne układanie klocków                             
i puzzli stymuluje analizę i syntezę wzrokową, 
a nauka piosenek i rymowanek trenuje pamięć 
dziecka. Przy okazji ważne jest, ze jest to wspólny 
czas spędzony z dzieckiem, co jest niezbędne dla 
budowania dobrych relacji na linii rodzic-dziecko 
i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa dziecka.  

Motywowanie do nauki ucznia klas i-iii
Nauczanie wczesnoszkolne czyli klasy i-iii 

należą do kluczowych etapów nauki i ogólnego 
rozwoju dziecka. Uczeń zwykle ma jednego na-
uczyciela, stałą klasę, ograniczona jest też liczba 
nauczanych przedmiotów. Badania wykazują, że 
większość uczniów prezentuje adekwatną moty-
wację do zdobywania wiedzy w tym początkowym 
etapie, zdecydowanie spada ono jednak pod ko-
niec szkoły podstawowej. Abstrahując od syte-
mu nauczania oraz od predyspozycji nauczycieli, 
skupmy się na możliwych formach oddziaływania 
rodziców na ten etap edukacji dziecka.

Co możne zrobić rodzic? Przede wszystkim 
powinien zadbać o dobrą aklimatyzację dziec-
ka w szkole i klasie. Warto opowiadać dziecku 
swoje historie ze szkoły, anegdoty o różnych 
sytuacjach, o koleżankach i  kolegach z klasy. 
Dzięki temu dziecko zrozumie, że rodzic też prze-
chodził podobne doświadczenia i dzięki temu ła-
twiej będzie mu opowiadać o swoich historiach, 
problemach, zwierzać się z trudności. Ważne, 
by rodzic towarzyszył dziecku w nauce; nigdy 
nie powinien go jednak wyręczać. W tym wieku 
szczególnie należy dbać o zbilansowaną dietę 
oraz odpoczynek po zajęciach szkolnych i po na-
uce w domu. Dziecko nadal pozostaje dzieckiem, 
ma prawo do beztroskiej zabawy, kontaktów 
z rówieśnikami. Stopniowo należy mu jednak 
pokazywać, czym jest odpowiedzialność, jak na-
leży zorganizować swój czas, by znalazło się tam 
miejsce zarówno na pracę (szkołę, odrabianie 
lekcji), jak i odpoczynek. Nie należy nakładać 
na pociechę presji, porównywać do innych dzieci. 
Wspierając naukę czytania  można z dzieckiem 
czytać wspólnie, każdy po akapicie; dziecko może 
też czytać na głos, podczas gdy rodzic sprząta 
(niekoniecznie tylko korzystając z podręczni-
ków, ale np. czytając nagłówki gazet). Wspólne 
codzienne zajęcia warto wykorzystywać jako ele-
menty wspierające proces nauki: liczenie śrubek 
potrzebnych do wykonania nowej szafki utrwali 
umiejętność liczenia, zakupy wprowadzą dziecko 
w system pieniężny, podczas wspólnego gotowa-
nia można wprowadzić pociechę w świat miar 
i proporcji. Dziecko uczy się razem z rodzicem 
- najpierw go obserwuje, potem wykonuje prace 
razem z nim, a wreszcie może próbować zrobić 
coś samodzielnie. Jeżeli jakiś temat szczególnie 
zainteresuje małego ucznia, warto wspólnie 
z nim poszukać informacji na dany temat albo 
udać się do muzeum.

Motywowanie uczniów klas starszych
Rozpoczynając naukę w klasie iv dziecko ma 

więcej przedmiotów, każdy z nich jest prowa-
dzony przez innego nauczyciela, a każdy z nich 
ma inny styl pracy i inne wymagania. Zwiększa 
się liczba sprawdzianów i kartkówek, więcej jest 
zadań domowych. Od dziecka oczekuje się, że bę-
dzie już bardziej samodzielne, że poradzi sobie 
z nowym materiałem.   

Co możne zrobić rodzic? Przede wszyst-
kim być przy dziecku. Chwalić za każdy, nawet 
najmniejszy sukces, zauważać czynione przez 
dziecko postępy. Pomoc jest wskazana jedynie 
wtedy, gdy dziecko ewidentnie nie radzi sobie 
z wymaganiami, nigdy nie należy jednak wyrę-
czać dziecka. Rodzice powinni mieć świadomość, 
że często oni sami, nakładając na dziecko nad-
mierną presję, skutecznie pozbawiają je moty-
wacji do pracy. Oceny nie są najważniejsze, nie 
leży porównywać dzieci do rówieśników, mówić 
,,a widzisz, Krzysiu nauczył się na 5”. Dziecko 
nie służy do realizacji niespełnionych ambicji 
rodziców. Mądry opiekun pokazuje dziecku, że 
zdobyta wiedza przydaje mu się  w codziennym 
życiu. Ważne jest uświadomienie dziecku, że 
uczy się ono dla siebie: wiedza  i umiejętności 
zdobyte w szkole są dobrym fundamentem do 
budowania swojej przyszłości, zdobycia odpo-
wiedniego wykształcenia, a potem dobrej, satys-
fakcjonującej pracy. Niektórzy rodzice, w celu 
zwiększenia motywacji dziecka, decydują się 
na różnego rodzaju nagrody albo stosują kary. 
Jednak nie tędy droga. Należy mieć na uwadze, 
że dziecko najlepiej uczy się wtedy kiedy samo 
tego chce – jest to tak zwana motywacja we-
wnętrzna. Kary i nagrody należą do czynników 
spoza tego układu, są elementami motywacji 
zewnętrznej, co oznacza, że dziecko uczy się, by 
dostać np. dodatkowe kieszonkowe, a nie po to, 
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by  dowiedzieć się czegoś nowego. Nadal należy 
pamiętać, że uczeń, tak samo jak dorosły po pra-
cy, powrocie ze szkoły ma prawo do odpoczynku, 
do rozwijania swoich pasji np. sport, rysowanie, 
gra na instrumencie czy inne hobby). Dużą rolę 
pełnią w tym czasie także rówieśnicy, dlatego 
należy zachęcać dziecko do kontaktów z nimi 
(i to nie tylko w formie on-line).

Złote zasady motywowania:

Zrozum dziecko – wspieraj dziecko, bądź 
przy nim, towarzysz w chwilach sukcesu i porażki. 
Daj dziecku poczucie, że niezależnie od tego co się 
stanie, jest kochane i akceptowane i zawsze może 
liczyć na pomoc i wsparcie rodzica.

Nie porównuj – każde dziecko jest inne, każ-
de ma inne możliwości i inne zainteresowania. 
Porównywanie dziecka z rówieśnikami albo z ro-
dzeństwem (np. poprzez stwierdzenia  „zobacz, 
on zrobił to lepiej niż ty...”, „on w twoim wieku już 
umiał...”) demotywuje je i może przynieść skutek 
odwrotny od zamierzonego. Należy raczej skupiać 
się na czynionych przez dziecko postępach, na zdo-
bytych umiejętnościach, a nie na naświetlaniu 
braków i niedociągnięć.

Nie wyręczaj – nigdy nie należy odrabiać 
pracy domowej za dziecko. Można towarzyszyć, 
wspierać i nadzorować, ale nigdy wyręczać. Jeśli 
dziecko zobaczy, że w krytycznych sytuacjach 
mama wykona całą pracę, zacznie to wykorzysty-
wać. Poza tym nie wdroży się do odpowiedzialno-
ści za siebie i swoje sprawy.

Bądź przykładem – jeśli dziecko widzi, że 
opiekun dużo czyta, szuka informacji na ciekawią-

ce go tematy, ogląda programy naukowe, wtedy 
uzna to za coś naturalnego. Łatwiej będzie  na-
mówić dziecko do nauki jeśli widzi, że rodzic cały 
czas zdobywa nową wiedzę, potrafi ją zastosować 
w życiu codziennym (np. wyjeżdżając na wakacje 
za granicę, mówi w obcym języku, opowiada cie-
kawe informacje na temat zwiedzanych miejsc).

Pokazuj związek wiedzy teoretycznej z ży-
ciem codziennym – nie lubimy uczyć się rzeczy, 
które są dla nas nieprzydatne. Jeśli jednak po-
każemy dziecku powiązanie między tym o czym 
uczy się w szkole, a tym, co wykorzystujemy 
w codziennych sytuacjach, maluch zauważy, że 
nauka ma sens. Bez znajomości miar nie upie-
czemy ciasta, bez umiejętności liczenia nie bę-
dziemy w stanie obliczyć swoich wydatków, bez 
znajomości historii zwiedzanie nowych miejsc 
nie jest tak ekscytujące.

Przygotuj miejsce nauki – rodzic najlepiej 
wspólnie z dzieckiem powinien zadbać o odpo-
wiednie miejsce do nauki. Dziecko musi mieć 
własny kąt, w przewietrzonym pomieszczeniu, 
który będzie właściwie oświetlony i zapewni 
spokój. Niech w zasięgu wzroku dziecka nie bę-
dzie telefonu, komputera. Nie chodzi o sterylny 
porządek (bo niektóre dzieci lepiej odnajdują się 
w swoim nieładzie), należy jednak sprzątnąć ta-
lerzyk, resztki jedzenia. Warto pokazać dziecku, 
jak się uczyć, jak zorganizować sobie czas nauki, 
zainwestować w pomoce naukowe (mapy, modele, 
albumy); można pokazać, jak  robić notatki, jak 
wyodrębnić najważniejsze informacje.  

Ucz systematyczności i odpowiedzialno-
ści – rodzic powinien pomóc dziecku oddzielić 
czas nauki od czasu zabawy. Warto też wdrażać 
dziecko do codziennej nauki. Właściwa organiza-
cja czasu nauki sprawi, że dziecko uczyć się będzie 

codziennie, systematycznie, ale dzięki temu krócej 
i bardziej efektywnie (zamiast np. zarywać całą 
noc przed sprawdzianem). Opiekun powinien też 
pokazać dziecku, że jeśli czegoś nie zrobi w porę, 
jeśli o czymś zapomni, to pociąga to za sobą okre-
ślone konsekwencje. Systematyczność w nauce 
jest świetną szkołą odpowiedzialności.

Doceniaj każdy sukces – należy zwracać 
uwagę na każdy, nawet najmniejszy sukces ucznia. 
Trzeba chwalić i doceniać pracę, jaką wykonał 
oraz zauważać poczynione postępy. Nagradzanie 
np. pieniędzmi czy prezentami nie jest konieczne. 
Niech formą docenienia będzie pochwała, uścisk, 
wspólne wyjście na lody, wycieczka rowerowa. 
Można też zrobić dzienniczek osiągnięć i wspólnie 
z dzieckiem notować postępy w danych dziedzi-
nach oraz jakie cele, jakie dzięki tym postępom 
może osiągnąć.

Artykuł o zbliżonej treści skierowany wprost 
do uczniów/studentów, w formie obrazkowej 
znajdziecie Państwo pod adresem: https://jaksie-
uczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/ (dostęp: 
12.08.2021r.) Może warto przesłać nastolatkowi?

Anna Michalska

Podczas pisania artykułu korzystałam z na-
stępujących pomocy:
Brophy, Jere E. Motywowanie uczniów do nauki. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe pwn, 2002.  
Franken, Robert E. Psychologia motywacji. 
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, 2005.  
https://edukuj.pl/jak-zmotywowac-dziecko-do-
-uczenia-sie.html (dostęp: 12.08.2021r.)

Zdjęcia pochodzą ze strony: www.freepik.com
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Z 
Małgorzatą Wronowską nową Dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ozimku im. Marii Skłodowskiej-Curie 

rozmawia Łucja Furman.
Jak czuje się Pani w nowej roli? 
Zmiana stanowiska jest dla mnie nowym do-

świadczeniem i bardzo dużym wyzwaniem, którym 
towarzyszą z jednej strony obawa o sprostanie po-
kładanym oczekiwaniom, a z drugiej, duża ekscy-
tacja i ciekawość zmian. 

Myślę, że znaczna część czytelników chcia-
łaby dowiedzieć się „czegoś więcej” o nowej 
Pani dyrektor. Czy może nam Pani powiedzieć 
kilka zdań o sobie? 

Jestem wieloletnim pracownikiem psp nr 1 
w Ozimku. Kilka lat pracowałam na stanowisku 
pedagoga szkolnego, ostatnio prowadziłam zajęcia 
języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz 
doradztwa zawodowego. Znam placówkę, uczniów, 
kadrę oraz rodziców uczniów. 

To dobrze, że zna Pani znaczną większość 
zespołu z jakim przyjdzie Pani pracować – Ko-
leżanki i Kolegów nauczycieli? 

Uważam, że to bardzo dobrze, że znam zespół. 
Każdy z moich współpracowników posiada wy-
jątkowy potencjał i dzięki jego wykorzystaniu 
postaramy się wprowadzić zmiany i sprawić, aby 
placówka efektywnie się rozwijała. 

Jakie główne cele stawia Pani przed sobą 
jako dyrektor? 

Jestem orędowniczką zmian, które w obec-
nym świecie są jedyną pewną rzeczą. Chciała-
bym, aby zmiany miały silną podstawę w tym, co 
w naszej szkole jest niezwykle ważne: w tradycji, 
historii szkoły, wysokich wynikach edukacyj-
nych, ale przede wszystkim w relacjach inter-
personalnych. Postaram się, aby psp nr 1 dobrze 
przygotowywała uczniów do świadomego za-
planowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodo-
wej, aby każdy uczeń znał swoje mocne strony, 
talenty i swój potencjał, a także miał odwagę 
i potrafił go rozwijać. 

Co, Pani zdaniem, wyróżnia szkołę, której 
została Pani dyrektorem na tle innych „pod-
stawówek”? 

psp nr 1 jest kameralną szkołą z dużą tradycją. 
Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna 
profesjonalnie wspiera uczniów w rozwoju. Wszy-
scy angażujemy się, aby realizować stawiane przez 
nas cele i wyznaczać nowe, często wykraczające 
poza poznane schematy i sposoby działań.

Zapytam o coś, co zainteresuje rodziców 
uczniów zarówno aktualnych, jak i poten-
cjalnych. Z pewnością, we właściwej edukacji 
młodzieży konieczna jest współpraca szkoły 
z rodzicami i opiekunami. Jakie ma Panie po-
mysły na rozwój tej współpracy? 

Uważam, że rodzice/opiekunowie uczniów 
są równorzędnym partnerem w procesie eduka-
cyjno-wychowawczym. Siłą Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 są cudowni, zaangażowani 
rodzice, którzy na każdym kroku udowadniają, 
że zawsze możemy na nich liczyć. Z ich pomocą 
szkoła na pewno stanie się miejscem przyjaznym 
uczniom, a także nauczycielom. Wszyscy chce-
my mieć szkołę marzeń i wszyscy musimy zacząć 
działać i ją tworzyć. Do zmian potrzeby będzie 
odpowiedni klimat oparty na wszechstronnym 

dialogu, w tym także z innymi szkołami oraz or-
ganem prowadzącym. Liczę na efektywną współ-
pracę nie tylko z rodzicami, ale również z wyżej 
wymienionymi instytucjami oraz na wymianę 
doświadczeń. 

Jest Pani pedagogiem z wieloletnim do-
świadczeniem. Jakie są, Pani zdaniem, naj-
większe wyzwania, jakie dziś trzeba podjąć, 
by prawidłowo kształtować postawy u dzieci 
i młodzieży? 

Aby właściwie kształtować postawy u dzieci 
i młodzieży, musimy być otwarci na zmiany i stale 
się rozwijać. Zleży mi na kształceniu wśród uczniów 
tzw. „kompetencji przyszłości” w tym m.in. umiejętno-
ści współpracy, proaktywności, umiejętności uczenia 
się, krytycznego myślenie, kompleksowego rozwiązy-
wanie problemów, a także zależy mi na budowaniu 
wśród uczniów poczucia autonomii i sprawczości. 

Łucja Furman
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d kilku lat uczy się śpiewu pod okiem 
wspaniałych, opolskich muzyków. Jest 
laureatką wielu ogólnopolskich festi-

wali. Ponadto czynnie uprawia jeździectwo, bo 
konie są jej wielką miłością. 

Mało kto jednak wie, że nasza uczennica Kasia 
Juruć ma przede wszystkim serce do pomagania 
innym i zawsze chętnie przyjmuje zaproszenia 
do udziału w różnych akcjach charytatywnych.

Zaczęło się od zaproszeń przyjaciół rodziny: 
Mai Graczyk, aktywistki, prowadzącej organizację 
„Opole charytatywnie” oraz Ewy Korzeniewskiej, 
doradcy zawodowego w Ośrodku Szkolenia i Wy-
chowania ohp w Oleśnie. Były to bardzo ciekawe 
akcje, mające charakter prozdrowotny, sportowy, 
wypełnione dobrą muzyką, rozrywką, licytacjami, 
podczas których zbierano środki dla osób chorych 
i niepełnosprawnych. Kasia śpiewała tam całym 
swoim sercem, ofiarując muzykę - rozrywkę dla 
serc i duszy.

Zapytana uczennica jedynki opowiada - 
„W tym moim pomaganiu najlepsze jest to, że 
tak naprawdę dzielę się z ludźmi tym, co kocham, 
a jednocześnie robię coś dobrego, potrzebnego. Nie 
zarabiam pieniędzy, więc daję siebie, swój czas 
i umiejętności. Przecież, każdy z nas ma w sobie 
coś, co może ofiarować innym. Jesteśmy młodzi, 
zdrowi, wystarczą chęci i otwartość” – podkreśla 
młodziutka Kasia. 

Ostatnia taka akcja charytatywna odbyła się 
26.06.2021 r. w Amfiteatrze Oleskim pod hasłem 
„Pomagamy Jarkowi stanąć na nogi” i przyciągnę-
ła mnóstwo ludzi, również mieszkańców Ozimka 
i okolicznych miejscowości. To tylko utwierdziło 
Kasię w tym, że warto to robić - pomagać innym, 
warto promować te akcje w swoim najbliższym 
otoczeniu. 

Z kolei 16.06.2021 r. w Ludowym Klubie Jeź-
dzieckim „Ostroga” w Opolu po raz kolejny odbył 
się Regionalny Meeting w Jeździectwie Olimpiad 
Specjalnych z udziałem koni, na których na co 
dzień trenuje Kasia. Jako wolontariuszka, wraz 
z grupą przyjaciół, miała okazję i przyjemność 
czynnie pomagać niepełnosprawnym jeźdźcom 
w ich olimpijskich zmaganiach. Obcowanie z tą 
radosną, sympatyczną grupą młodzieży zawsze 
jest bardzo pozytywnym doświadczeniem. Kasia 
uważa, że jest w nich mnóstwo dystansu do siebie, 
swojej niepełnosprawności i moc wdzięczności za 
najmniejszy gest pomocy. 

Okres wakacji dla wielu dzieci bywa smutny, 
pozbawiony zajęć i rozrywki. Dzięki Kasi wiemy 
jak przez okrągły rok kadra Ośrodka Szkolenia 
i Wychowania ohp w Oleśnie bardzo dba o rozwój 
i samopoczucie swoich podopiecznych. Od kilku 
lat uczennica naszej jedynki jest regularnym go-
ściem Ośrodka w ramach cyklu przedsięwzięć pt. 
„Muzyka moją wartością i sposobem na życie”. 
Składają się na nie między innymi konkursy wo-
kalne, koncerty organizowane w Klubie Zebra 
oraz w „Dworku Artystycznym” w Opolu. 

Ostatni event odbył się 21.06.2021 r. na tere-
nie internatu oleskiego. Karaoke było kolejną 
okazją do zachęcenia młodzieży do wspólnego 
śpiewania. Wśród uczniów jest grono osób uzdol-
nionych muzycznie, które poprzez takie spotka-

nia zyskuje wiarę w siebie, swój talent, oswaja 
z mikrofonem, widownią i otwiera na nowe, nie 
tylko muzyczne wyzwania.

Niedawno Kasia uczestniczyła w Uroczystej 
Gali finałowej Ogólnopolskiego Festiwalu „Pio-
senka przekracza bariery” organizowanego przez 
Szkołę Wokalno-Aktorską „Fama” w Koninie. Ta 
młodziutka wokalistka została wybrana z po-
nad 300. zgłoszeń z całej Polski. Poznała tam 
wielu młodych i utalentowanych wokalistów 
i znanych osób ze świata muzyki -na zdjęciu 
z Anią Karwan – jurorką. 

Zapału i czerpania radości ze swoich pasji, 
działania Kasi nigdy nie zabraknie. Emocjo-
nalność, autentyczność, nietuzinkowa barwa 
głosu powodują, że nieustannie dostarcza nam 
powodów do dumy.  Zarówno wtedy, kiedy staje 
na podium, jak i wtedy, gdy wzrusza nas swoją 
otwartością na potrzeby innych. Najbardziej jed-
nak skromnością, gdy „zapomina” nam o tym 
wszystkim chociażby wspomnieć. Kasia Juruć to 
uczennica z pasją - do pomagania i śpiewania!

Grażyna Świercz

 



24

P
rzygotowując program letnich półkolo-
nii, pani dyrektor Jolanta Bajor na pew-
no pamiętała o słowach wielkiego pisa-

rza Paulo Coelho: “Jeśli posłuchamy głosu 
dziecka, które mieszka w naszej duszy, oczy 
nasze znowu nabiorą blasku”. Ten cytat wier-
nie oddaje atmosferę, jaka panowała podczas 
pierwszych dwóch tygodni wakacji w Szkole 
Podstawowej nr 3.

Uczestnicy wypoczynku każdego dnia odkrywali 
nowe, fantastyczne miejsca położone w niedalekiej 
odległości od Ozimka. Przygodę rozpoczęliśmy w Zoo 
w Opolu, gdzie przywitały nas zwierzęta z całego 
świata: najmniejsze, największe, najcięższe i najlżej-
sze, łagodne i groźne, ale wszystkie cudowne. W sto-
licy województwa poznaliśmy również kolorowych 
mieszkańców Papugarnii, wypróbowaliśmy wszyst-
kie urządzenia dla dzieci w Parku Rozrywki 800-lecia 
oraz relaksowaliśmy się na seansie w kinie Helios.

Gorące letnie dwa dni spędziliśmy w Giprolu 
w Staniszczach Małych. Animatorki pokazały 
nam skąd się bierze mleko i miód, przeniosły nas 
do czasów, gdy rodzice dzisiejszych uczniów byli 
kilkulatkami, nauczyły piec ciasteczka „na oko” 
i parzyć orzeźwiającą, naturalną herbatkę. Po 
ciężkiej „pracy” nie zapomnieliśmy o dobrej za-
bawie: bieganiu boso po mokrej trawie, skakaniu 
na trampolinach i jeździe gokartami. 

O dobrą kondycję i aktywność na świeżym 
powietrzu dbaliśmy przez cały czas trwania pół-
kolonii, ale wakacje kojarzą się dzieciom przede 
wszystkim ze słońcem i zabawą w wodzie. Dlatego 
najbardziej wyczekiwanym punktem programu 
był wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich 
Górach. Zjeżdżalnie, fale, rzeka z wirem i niesa-
mowity wodny plac zabaw na dworze, sprawiły, 
że na wszystkich buziach gościł uśmiech.

W Parku Miniatur w Olszowej, oprócz poznania 
najsłynniejszych w świecie budowli, pokonaliśmy 
naturalny, tajemniczy labirynt i wymagający park 
linowy, graliśmy w bilard dla olbrzymów, wczuliśmy 
się w chomiki biegające w kółeczku oraz prawie po-
pękaliśmy ze śmiechu przy krzywych zwierciadłach.

W Ozimku także przeżyliśmy niezapomnia-
ne chwile. Dzięki nowoczesnej, ruchomej ściance 
wspinaczkowej sprawdziliśmy siłę naszych ra-
mion. Moc i wytrzymałość mięśni nóg kształto-
waliśmy w JumpHeaven. Sportowej rywalizacji 
w duchu fair play uczyliśmy się w bitwie na „bom-
by wodne” i w grze w podchody.  Malowanie na fo-
lii, taniec z Just Dance, zumba, karaoke oraz gry 
i zabawy ruchowe ujawniały wszystkie nasze 

ukryte talenty. Nie możemy zapomnieć o chyba 
magicznych talentach kulinarnych naszych Pań 
ze stołówki szkolnej. Pyszne dania były w każdym 
dniu dodatkową nagrodą dla wszystkich.

Realizację tak atrakcyjnego programu wypo-
czynku umożliwiło dofinansowanie z Ośrodka In-
tegracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, za które 
serdecznie dziękujemy Dyrektor Jednostki. Półko-
lonie upłynęły szybko, ale radośnie i intensywnie. To 
bardzo ważne, że po tak trudnym roku szkolnym, 
mogliśmy spędzić czas wolny aktywnie, zdrowo i, 
przede wszystkim, razem!

Iwona Wałęga-Wójcik,  
Barbara Klemens i Helena Hapyn

W 
dniach 12-16.07.2021 r. w Szkole Pod-
stawowej w Antoniowie odbyły się 
półkolonie letnie. Uczestniczyło 

w nich 37 dzieci z terenu naszej gminy. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek.

Uczestnicy półkolonii brali udział w szczegó-
łowo przygotowanym programie, który składał 
się z wielu atrakcyjnych propozycji wypoczynku 
oraz zajęć o charakterze profilaktycznym - celem 
przeciwdziałania uzależnieniom.

Właściwie dobrane formy aktywności i me-
tody pracy pozwoliły na stworzenie pozytywne-
go klimatu zachęcającego do rekreacji, zabawy 
i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

W trakcie trwania wypoczynku dzieci miały 
możliwość korzystać z atrakcji w parku trampolin 
w Opolu, AquaParku w Rudzie Śląskiej, JuraParku 
w Krasiejowie czy też Kinie Helios w Opolu.

Odbywały się również zajęcia plastyczne, ar-
tystyczne i sportowe, w których wszyscy mogli 
spróbować swoich sił. Na koniec półkolonii każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy medal, dyplom 
oraz kubek z logiem naszej szkoły.

Rafał Gawin
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P
andemia pokrzyżowała nieco plany na-
szych wyjazdów rowerowych, ale nie do 
końca. W zeszłym roku miał się odbyć 

ogólnopolski zlot na Kaszubach. Organizato-
rzy zrezygnowali w ostatniej chwili przez ko-
ronawirusa, a byłby to 41. pod rząd udział w tej 
ogólnopolskiej imprezie członków „Amatora” 
z Ozimka. 

Warunkiem zaliczenia było indywidualne 
uczestnictwo w danym roku. Z naszej strony był 
plan kolejnej, corocznej tygodniówki właśnie 
na Kaszuby. Po wielu staraniach musimy z niej 
rezygnować, a główną przyczyną były trudności 
związane z dojazdem pociągiem wraz z rowera-
mi. Realizujemy więc plan awaryjny naszej ty-
godniówki. Jedziemy do schroniska górskiego 
Andrzejówka koło Wałbrzycha. Od kilku już lat, 
czyli od 2005 r. corocznie wyjeżdżamy na rajdy 
rowerowe z jedną bazą noclegową, zwiedzając do-
kładnie okolice, a konkretnie parki narodowe oraz 
zabytki unesco w Polsce, jak również inne atrak-
cyjne, warte odwiedzenia miejsca. Po 32. latach 
organizacji 14-dniowych rajdów, z powodu braku 
chętnych trzeba było z nich zrezygnować. Były to 
rajdy wędrowne, ale też gonitwa za odznakami 
turystycznymi pttk, odciskami pieczątek danych 
obiektów i dalej w drogę. Dzięki temu zostały jed-
nak zapiski każdego dnia i nawet po 40 latach 
można pojechać tą samą trasą. 

Wróćmy jednak do naszej tegorocznej tygo-
dniówki. Wybór padł na Babiogórski Park Naro-
dowy w masywie Beskidu Żywieckiego. Nie była to 
łatwa wyprawa z kilku względów. Z pogodą w Pol-
sce bywa różnie, ale osobiście zamówiłem pogodę 
na nasz rajd i udało się. Samo ustalenie terminu 
było odkładane kilka razy z różnych przyczyn, 
ostateczna data wyjazdu padła na dzień 13 lipca. 
Noclegi zamówiliśmy w schronisku ptsm w Stry-
szawie k. Suchej Beskidzkiej. Kolejna trudność, 
to kupienie biletów z Opola do Suchej na prze-
jazd z rowerami, Chcemy kupić trzy bezpośred-
nie bilety, bo tylu nas było na rajdzie, ale niestety 
na dzień 13 lipca dostępne były tylko dwa. Jeden 
z nas jedzie więc pociągami lokalnymi z czterema 
przesiadkami. Okazało się, że bezpośredni pociąg 
miał wolne miejsca na rowery. No cóż, taki „bajzel” 
panuje na pkp. 

Do Suchej Beskidzkiej (miasto powiatowe) do-
jeżdżamy w dwugodzinnym odstępie czasu. Ro-
werami jedziemy do graniczącej z Suchą gminy 
Stryszawa. Do pokonania mamy 10 km do bazy 
noclegowej schroniska ptsm na 6 noclegów. Zawsze 
przy kolacji ustalamy plan wyjazdu na następny 
dzień.  I tak, w środę 14 lipca, przy upalnej pogodzie 
jedziemy przez przełęcz między Stryszawą a Zawo-
ją. Zawoja to siedziba Parku Narodowego i najdłuż-
sza miejscowość w Polsce licząca 18 km, podzielona 
na strefy ma 6 sołectw, a zarazem największa wieś 
w Polsce licząca 100,78 km kwadratowych. Musi-
my dojechać do granicy Babiogórskiego pn Zawoja 
Markowa. Najpierw odwiedzamy dyrekcję Parku, 
a 200 m dalej w strażnicy pn kupujemy bilety wstę-
pu. Z wielkim trudem pniemy się w górę do dzisiej-
szego celu – schroniska górskiego pttk Markowe 
Szczawiny. Okazuje się, że oprócz nas było tam 

dziesiątki turystów. Po dłuższym pobycie i pokrze-
pieniu się obiadem i zimnym piwkiem, ja i Rysiek 
wracamy do rowerów, a Adrian, któremu ciągle 
mało wysiłku, idzie dalej trudnym szlakiem Percią 
Akademików na szczyt Babiej Góry, skąd wraca 
późnym wieczorem. Wszyscy wracamy rowerami 
tą samą trasą do bazy 42 km. W czwartek ponow-
nie jedziemy rowerami do Suchej Beskidzkiej. Nie 
ma tu centrum miasta, a główny pasaż handlowy 
i urzędy zlokalizowane są wzdłuż drogi krajowej. 
Na peryferiach miasta odwiedzamy zamek suski, 
a dalej wjeżdżamy na drogę tranzytową, gdzie jest 
spory ruch. Po paru kilometrach zmuszeni jeste-
śmy zjechać do miejscowości Zembrzyce (siedziba 
gminy). Tu krótki postój i dalej jedziemy wzdłuż 
fragmentu Jeziora Mucharskiego, gdzie miał być 
przyjemny widok, a był betonowy wał i tory kole-
jowe. Dojeżdżamy do Stryszowa (gmina), odwie-
dzamy dwór z xvi w. nie spiesząc się jedziemy przez 
Stronie, Budzów (gmina), Suchą do bazy – 65 km. 

Codziennie straszą nas alertami pogodowymi, 
ale piątkowa pogoda jest dla nas także łaskawa. 
Decydujemy, że albo dzisiaj, albo nigdy, aby za-
liczyć bardzo trudny, główny cel naszego rajdu. 
Rowerami jedziemy do Suchej i aby nie tracić 
czasu i sił, przemieszczamy się busem z Suchej 
przez Maków, Zawoję na przełęcz Krowiarki, skąd 
zaczyna się szlak na Babią Górę. Ponad dwie go-
dziny wyczerpującego marszu i zdobywamy szczyt 
(1725 m. npm). Babia Góra (druga nazwa to Dia-
blak) w 1976 r. uzyskała status rezerwatu biosfery 
unesco. Adrian zdobywa ją po raz drugi. O dziwo, 
tego dnia na szczycie były dziesiątki amatorów 
górskich wędrówek. Na szczycie co parę minut 
zmiana pogody: raz piękna słoneczna panorama, 
a za chwilę brak widoczności nawet na 10 m. Trze-
ba nacieszyć oczy widokami wraz z sesją zdjęcio-
wą, po czym włączamy hamulce w nogach i dla 
bezpieczeństwa wracamy tym samym szlakiem. 
Krokomierz wylicza nam, że zrobiliśmy 19825 kro-

ków czyli 13,88 km. Po chwili wytchnienia busem 
wracamy do Suchej i rowerami do bazy. 

Sobota to dzień bez rowerów. Postanawiamy 
pieszo pochodzić po szlakach w pobliżu Stryszawy 
ponieważ schronisko znajduje się prawie na koń-
cu wioski, gdzie kończy się asfalt. Zaczynamy od 
zielonego szlaku, który prowadzi do Zawoi, około 2 
km łagodnie asfaltem pod górę do osiedla Siwców-
ka gdzie znajduje się klasztor Zmartwychwstanek 
i koniec asfaltu. Idziemy ostro pod górę trudnym 
szlakiem na przełęcz Kolędówki, skręcamy w pra-
wo żółtym szlakiem grzbietem górskim, po drodze 
mijamy prywatne schronisko górskie Opaczne 
(niestety dzisiaj nieczynne) i dalej docieramy do 
przełęczy Jałowiec (1111 m npm), skąd schodzimy 
w dół do Stryszawy Roztoki. Zaczyna padać, ale je-
steśmy już blisko bazy. Licznik pokazuje, że mamy 
za sobą 21489 kroków tj. 15,37 km. 

Niedziela to ostatni dzień pobytu i rekreacji. 
Rowerami, bocznymi ścieżkami przez Suchą, je-
dziemy prawą stroną rzeki Skawa do Makowa 
Podhalańskiego na lody - 20 km w jedną stronę. 
Wracamy dość wcześnie i jesteśmy już w bazie, 
gdy rozszalała się burza z ulewą. Przed nami ostat-
ni nocleg i urlopowa przygoda się kończy dla nas, 
czyli dla Ryśka Wilkoszewskiego, Adriana Gonsio-
ra oraz niżej podpisanego Franka Wojczyka. W po-
niedziałek bez pośpiechu zdajemy nasze lokum, 
żegnamy się z kierowniczką schroniska i z pełnym 
już ekwipunkiem jedziemy do Suchej. Jazda była 
łatwa, bo cały czas z górki, więc mamy sporo cza-
su, aby spacerkiem przy rowerach przemierzyć 
całe miasto. Po godzinie 14-tej żegnamy ostatecz-
ne Suchą Beskidzką i z przesiadką w Krakowie 
jedziemy pociągiem do Opola. W Opolu jesteśmy 
po godzinie 19-tej i rowerami wracamy do stałej, 
całorocznej bazy noclegowej. 

Franciszek Wojczyk
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T
rasa, która szczególnie spodoba się miło-
śnikom natury. W przeważającej części 
prowadzi przez Lasy Stobrawsko-Tu-

rawskie i dociera do malowniczych stawów 
w Biestrzynniku, nad którymi spotkać można 
wiele ciekawych gatunków ptaków. Ci, dla któ-
rych trasa jest zbyt krótka, mogą ruszyć w dal-
szą drogę do Bierdzan. Ten fragment wycieczki 
polubią szczególnie miłośnicy drewnianych 
kościółków i starych wiejskich zabudowań, 
w które obfitują mijane po drodze wioski. 

ciekawe miejsca na trasie

Zabytkowy most żelazny w Ozimku
Najstarszy żelazny most wiszący w Europie 

kontynentalnej. Oddano go do użytku w 1827 roku. 
W całości został wykonany w miejscowej Hucie 
Małapanew. Składa się z 1600 części. Wszystkie 
zostały wykute ręcznie. Waga konstrukcji to 55 ton, 
długość przęsła to 28,6 m, a rozpiętość pylonów – 
31,5 m. Most stoi w samym centrum miasta, tuż 
za Parkiem Hutnika. Tuż obok mostu, przy śluzie 
stoi budynek Muzeum Hutnictwa.

Huta Mała Panew  
i Muzeum Hutnictwa w Ozimku

Huta Małapanew jest najstarszą działającą 
hutą w Polsce. Jej historia sięga czasów króla 
pruskiego Fryderyka II, który w 1753 r. podpisał 
rozkaz o jej utworzeniu. Uruchomiono ją w 1789 r. 
i w początkowej fazie jej istnienia produkowano tu 
niezwykle nowatorskie konstrukcje mostów. Jed-
nym z nich jest najstarszy żelazny most w Europie 
kontynentalnej, który łączy brzegi przepływają-
cej obok huty Małej Panwi. W czasach II wojny 
światowej huta stała się zbrojownią produkującą 
na potrzeby wojskowe. Po II wojnie światowej na-
stąpił największy rozwój huty, a wraz z nią całego 
Ozimka. Tuż przy hucie, nieopodal zabytkowego 
mostu stoi budynek Muzeum Hutnictwa. Oprócz 
archiwaliów huty można tu obejrzeć wyprodu-
kowane w niej piece, wyroby użytkowe, garnki, 
naczynia, wyroby artystyczne i sakralne, płasko-
rzeźby, plakiety, a nawet monety i numizmaty. 
Muzeum otwarte jest w soboty w godz. 10:00-14:00 
i niedziele w godz. 13:00-17:00.

Kościół i dawny cmentarz  
ewangelicko-augsburski w Ozimku

Parafia ewangelicka istnieje w Ozimku od 1768 
roku. Przez pierwsze 50 lat funkcjonowała bez swo-
jego kościoła, a nabożeństwa odbywały się w nieist-
niejącym już tzw. „zameczku”, gdzie urządzono salę 
modlitwy. Budowę obecnego kościoła zakończono 
w 1821 roku. Nie posiadał on jeszcze wieży, a obok 
niego stała drewniana dzwonnica. Wieżę dobu-
dowano dopiero w 1860 roku, przenosząc do niej 
dzwony. Tuż obok kościoła znajduje się niewielki 

park, który powstał w miejscu dawnego cmentarza 
ewangelickiego. Grzebano tutaj pracowników huty 
oraz mieszkańców hutniczych osiedli. W latach 
powojennych cmentarz uległ całkowitej dewastacji, 
a w latach 60-tych xx wieku został zlikwidowany. 
Na centralnym skwerze parku stoi metalowa ma-
kieta zabytkowego, ozimskiego mostu. 

Wyspa Rehdanza w Ozimku
Park miejski na południowym brzegu Ma-

łej Panwi, naprzeciw głównego wejścia do huty 
Mała Panew. Nosi imię założyciela królewskiej 
huty w Ozimku – Johanna Georga Rehdanza. 
Pierwsze alejki spacerowe z ławkami powstały tu 
w 1803 r. Sfinansowano je z dobrowolnych składek 
pracowników huty. Później postawiono w parku 
kręgielnię, strzelnicę, ptaszarnię oraz kilkanaście 
pomników postaci ważnych dla przemysłu hut-
niczego. Niestety podczas ii wojny światowej park 
został doszczętnie zniszczony. Dziś jest to miejsce 
plenerowych imprez i wypoczynku mieszkańców 
miasta. W parku znajduje się scena, wiata pikniko-
wa, plac zabaw oraz przystań kajakowa, na której 
kończą się spływy Małą Panwią.

Muzeum Paleontologiczne w Krasiejowie
Muzeum znajduje się w zabytkowym budyn-

ku dawnej szkoły, przy centralnej ul. Spórackiej, 
nieopodal kościoła. Stworzone zostało dzięki 

staraniom Stowarzyszenia Miłośników Krasie-
jowa oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
Zwiedzających witają przed wejściem sporych 
rozmiarów figury dinozaurów. Wśród wystawia-
nych eksponatów znajdziemy skamieniałości 
prehistorycznych zwierząt oraz edukacyjne plan-
sze tematyczne przedstawiające historię odkryć 
paleontologicznych i wygląd zwierząt. Więcej 
informacji o muzeum znajduje się na stronie: 
https://www.krasiejow.pl/.

Kościół św. Małgorzaty  
Męczennicy w Krasiejowie

Neobarokowy kościół zbudowany w latach 
1911-1913. Wnętrze zdobione jest malowidłami 
przedstawiającymi sceny biblijne oraz licznymi 
złoceniami i ornamentyką. Organy, ołtarz i ambo-
na wykonane zostały w Ratyzbonie. W bocznym 
ołtarzu podziwiać można kopię obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej z xvii w. 

Jura Park w Krasiejowie 
To największy w Europie tego typu park 

tematyczny połączony z muzeum paleontolo-
gicznym. Odkryto tu liczne szczątki prehisto-
rycznych dinozaurów. Najsłynniejszym z nich 
jest jeden z najstarszych prajaszczurów na świe-
cie – Silesaurus Opolensis. Żył około 225 milio-
nów lat temu, miał 1,5 metra długości i nigdzie 

ROWEREM WOKÓŁ GMINY OZIMEK
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poza Polską nie znaleziono jego śladów. Atrakcji 
w JuraParku jest sporo: liczne figury dinozaurów 
naturalnej wielkości, ścieżka edukacyjna, pre-
historyczne oceanarium, kino 5D, tunel czasu, 
park rozrywki ze stawkiem i plażą, place zabaw 
i punkty gastronomiczne. Na terenie parku 
wciąż prowadzone są wykopaliska paleontolo-
giczne. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się kolejna wielka atrakcja - Park Nauki 
i Ewolucji Człowieka. 

Lasy Stobrawsko-Turawskie
Obszar chronionego krajobrazu, lasy wystę-

pujące w gminach: Ozimek, Turawa, Chrząsto-
wice, Murów, Popielów, Łubniany. Są one pozo-
stałością Puszczy Śląskiej. Znajdziemy tu bory 
wilgotne, mieszane i świeże z przewagą drze-
wostanu sosny. Występuje tu kilka florystycz-
nych rezerwatów przyrody.

Zatoka Bajka w Grodźcu
Znakomite miejsce na całodniowy wypoczy-

nek nad wodą. Ośrodek położony jest nad dwoma 
zbiornikami wodnymi dawnej piaskowni. Jeden 
z nich to piękne kąpielisko z dużą piaszczystą 
plażą, zaś drugie to wspaniałe miejsce do wędko-
wania. Wszystkie budynki wokół wykonane są 
z drewnianych bali w charakterystycznym stylu 
góralskim. Oprócz miejsc hotelowych i restaura-
cji na terenie ośrodka znajduje się bar plażowy, 
wypożyczalnia rowerów wodnych, boiska do piłki 
nożnej i siatkówki, brodzik dla dzieci i przepiękny 
plac zabaw zwany Wyspą Korsarzy ze statkiem 
pirackim i innymi atrakcjami.

Grodziec
Niezwykła miejscowość, która po ii wojnie 

światowej zasiedlona została repatriantami 
z kresów wschodnich. Dla upamiętnienia tego 
zdarzenia w centrum wioski postawiono pomnik 
z tablicą, na której wypisano nazwiska wszyst-
kich przesiedleńców i nazwy ich rodzinnych 
wiosek. O skomplikowanej historii tych ziemi 
przypomina również znajdująca się po przeciw-
nej stronie głównej ulicy Kalwaria Sybiraków. 
Łąka z ołtarzem otoczona jest przez stacje drogi 
krzyżowej z pięknymi, drewnianymi rzeźbami. 
W Grodźcu warto też zobaczyć kameralny, neo-
gotycki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej 
i św. Wojciecha.

Stawy w Biestrzynniku
W przysiółku Poliwoda na skraju Lasów Sto-

brawsko-Turawskich znajduje się kilkanaście 
stawów. Część z nich to łowiska wędkarskie, 
z niektóre to stawy hodowlane. Nad największym 
ze stawów postawiono liczne pomosty wędkar-
skie, również dla niepełnosprawnych oraz wiatę 
piknikową. Funkcjonuje tu również dzikie, nie-
strzeżone kąpielisko.

Huta szkła w Jedlicach
Pierwotnie istniał tu zakład hutniczy, w któ-

rym produkowano drut i gwoździe. Powstał on 
w 1775 roku. Później uruchomiono tu produkcję 
młotków i innych narzędzi, a w 1800 roku otwarto 
walcownię blach. Huta szkła powstała tu dopiero 
w 1960 roku. Z dawnych zabudowań huty do dziś 
zachowały się: budynek z 1805 roku, dworek „Be-
atka” oraz zabytkowe domy robotnicze z przełomu 
xviii i xix wieku.

Krasiejów - kościół św. Małgorzaty

Biestrzynnik-Poliwoda, stawy

Grodziec – kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha
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Ogród kwietny w Antoniowie
W Antoniowie przy ul. Stawowej znajduje się 

zapierający dech w piersiach ogród gęsto obsa-
dzony egzotycznymi gatunkami roślin kwitną-
cych. Mimo niewielkich rozmiarów posiada on 
naprawdę wiele pięknych drzew i krzewów. Jest 
tu niewielki strumyk z mostkiem, a na niewielkim 
wzniesieniu stoi altana i pięknie wyrzeźbiony „ho-
tel dla owadów”. 

Zakrzów Turawski
Wioska leżąca w Gminie Turawa z pięknym 

drewnianym kościołem św. Piotra i Pawła oraz 
ulicą zabytkowych domków pruskich, w których 
osiedlono część mieszkańców z terenów zalanych 
podczas tworzenia Jeziora Turawskiego.

Ligota Turawska
Jedna z najpiękniejszych wiosek Gminy Tu-

rawa. W jej wschodniej części znajduje się osie-
dle zabytkowych domków pruskich, w których 
osiedlono część mieszkańców z terenów zalanych 
podczas tworzenia Jeziora Turawskiego.

Zabytkowy drewniany kościół 
św. Jadwigi w Bierdzanach

Zbudowano go w 1711 r. w stylu barokowym. 
Oryginalne wnętrze zachowało się w dobrym sta-
nie do dziś. Podczas renowacji kościoła w 1961 r. 
na ścianach kościoła odkryto przepiękne polichro-
mie ze scenami biblijnymi. Najbardziej znana 
z nich ma tytuł „Śmierć bierdzańska”. Tuż obok 
kościoła stoi rzeźba jego patronki, św. Jadwigi, 
która w ręku trzyma model kościoła.

ozimek → stawy w biestrzynniku przez 
Grodziec (14,4 km) – Ozimek (ul. Wyzwolenia) → dro-
ga wojewódzka nr 463 → Krasiejów → czarny szlak 
rowerowy → Grodziec (ośrodek wypoczynkowy 
„Bajka” → ul. Klasztorna → ul. Kwiatowa → ul. Tar-
taczna) → czarny szlak rowerowy → Chobie-Kuziory 
→ czarny szlak rowerowy → Stawy w Biestrzynniku.

Wycieczkę rozpoczynamy nieopodal zabytko-
wego mostu żelaznego w centrum Ozimka. Kie-
rujemy się ul. Wyzwolenia, która prowadzi drogą 
wojewódzką nr 463 w stronę Krasiejowa. Wzdłuż 
całego tego odcinka biegnie ciąg pieszo rowero-
wy. Docieramy do ronda na skraju Krasiejowa, 
za którym skręcamy w lewo, w leśną drogę, którą 
biegnie czarny szlak rowerowy prowadzący aż do 
Bierdzan. Warto tutaj zboczyć z trasy do centrum 
Krasiejowa, by zobaczyć zabytkowy kościół lub 
odwiedzić Jura Park. Tuż za rondem czarny szlak 
wjeżdża w głąb lasu. Trzysta metrów dalej szlak 
zakręca w prawo i długą prostą (1,8 km) dociera do 
asfaltowej szosy. Skręcamy w lewo i po chwili wy-
jeżdżamy z lasu, mijając po prawej stronie ośrodek 
wypoczynkowy „Bajka” z charakterystycznymi 
drewnianymi zabudowaniami w stylu góralskim. 
Drogą dla rowerów wzdłuż asfaltowej szosy docie-
ramy do centrum Grodźca. Warto tu zatrzymać się 
na chwilę, by zobaczyć neogotycki kościół, pomnik 
przesiedleńców i Kalwarię Sybiraków. Na skrzyżo-
waniu z drogą krajową nr 46, przy kościele jedzie-
my prosto, wjeżdżając na ul. Tartaczną. Mijamy 
szkołę, wyjeżdżamy z Grodźca i za niewielkim za-
gajnikiem mijamy przysiółek wsi Chobie-Kuziory. 
Tuż za nimi zjeżdżamy w lewo z asfaltowej szosy, 
jadąc dalej przez las czarnym szlakiem rowero-
wym. Trzy i pół kilometra dalej dojeżdżamy do 
stawów w Biestrzynniku-Poliwodzie i wjeżdżamy 
na asfaltową szosę, skręcając łagodnie w prawo. Po 
chwili droga zakręca w prawo, a następie w lewo. 
W maleńkim zagajniku przy drugim zakręcie 
schowana jest kapliczka św. Floriana z kilkoma 
ławkami. Sto metrów dalej docieramy do leśnego 
parkingu z wiatą odpoczynkową, gdzie możemy 
odpocząć przed drogą powrotną. Nieopodal stoi 
piękny dąb – pomnik przyrody. Z tego miejsca 
możemy też wyruszyć dalej – do Bierdzan (opis 
dojazdu w dalszej części tekstu).

stawy w biestrzynniku → ozimek przez 
Dylaki (11,4 km) – Stawy w Biestrzynniku – nie-
bieski szlak rowerowy → Biestrzynnik (ul. Dobro-

dzieńska → ul. 1 Maja → ul. Leśna → ul. Dylakow-
ska) → Dylaki (ul. Biestrzyńska → ul. Szymona → 
ul. Jakuba) → czerwony szlak rowerowy → jedlice 
→ Antoniów → Ozimek (ul. Powstańców Śląskich 
→ ul. Wyzwolenia)

Z leśnego parkingu w Biestrzynniku-Poli-
wodzie wracamy niebieskim szlakiem rowero-
wym, jadąc krótki odcinek tą samą drogą, którą 
przyjechaliśmy. Za drugim zakrętem jedziemy 
łagodnie w prawo asfaltową szosą. Kilometr dalej 
mijamy najlepiej zagospodarowany ze stawów 
biestrzyńskich. Wokół niego zbudowano liczne 
pomosty dla wędkarzy. Jest też altana piknikowa 
z miejscem na ognisko oraz dzikie, niestrzeżone 
kąpielisko z niewielką plażą. Jadąc dalej, docie-
ramy do centrum Biestrzynnika. Tu skręcamy 
w lewo, w ul. 1 Maja i od razu w prawo, w ul. Leśną. 
Na skrzyżowaniu jedziemy prosto, przecinając 
główną ulicę wioski i wjeżdżając na ul. Dylakow-
ską. Poruszamy się wciąż niebieskim szlakiem 
i docieramy do Dylak, gdzie przecinamy prosto 
drogę wojewódzką nr 463. Jedziemy ul. Szymo-
na i skręcamy w pierwszą w lewo – ul. Jakuba, 
wjeżdżając na czerwony szlak rowerowy, który 
towarzyszył nam będzie już do końca wycieczki. 
Za Dylakami czeka nas piękny odcinek przez 
lasy okalające Jezioro Turawskie, za którym do-
jeżdżamy do Jedlic. Przy moście na Małej Panwi 
jedziemy dalej prosto, wjeżdżając po chwili do 
Antoniowa, przez który przejeżdżamy drogą dla 
samochodów o umiarkowanym ruchu, lub cią-
giem pieszo-rowerowym z lewej strony jezdni. 
Docieramy do ronda przy drodze krajowej nr 
46, za którym wjeżdżamy do Ozimka i ul. Po-
wstańców Śląskich docieramy do centrum, gdzie 
kończymy wycieczkę.

stawy w biestrzynniku → bierdzany przez 
Dylaki (10,9 km w jedną stronę) – Stawy w Bie-
strzynniku – czarny szlak rowerowy → Zakrzów 
Turawski (ul. Poliwodzka → ul. Opolska → ul. Ko-
ścielna) → Ligota Turawska → droga wojewódzka 
nr 463 → Bierdzany 

Z leśnego parkingu w Biestrzynniku-Poli-
wodzie jedziemy czarnym szlakiem rowerowym 
w głąb lasu (kierunek północny). Za lasem docie-
ramy do Zakrzowa Turawskiego. Do wioski wjeż-
dżamy ul. Poliwodzką, która kończy się na ul. 
Opolskiej. Tu skręcamy w prawo i na następnym 
skrzyżowaniu w centrum skręcamy w lewo. Po 
prawej stronie mijamy niewielki stawek, a za nim 
liczne domki pruskie z charakterystycznymi bel-
kami w murach. Na końcu Zakrzowa stoi piękny 
drewniany kościół św. Piotra i Pawła. Tuż za nim 
kończy się asfalt i zaczyna dobrze utwardzona 
droga szutrowa. Po chwili czarny szlak odbija 
w prawo, a my jedziemy dalej prosto, docierając 
do Ligoty Turawskiej. Warto tu zatrzymać się 
na chwilę i przyjrzeć tej niezwykle malowniczej 
wiosce. Również tu spotkamy liczne domy z muru 
pruskiego, w których osiedlili się mieszkańcy 
wiosek zalanych podczas budowy zbiornika tu-
rawskiego. Jadąc cały czas główną drogą asfaltową 
o umiarkowanym ruchu, po 4 kilometrach do-
cieramy w końcu do Bierdzan, gdzie stoi kolejny 
zabytkowy, drewniany kościół św. Jadwigi.

Z Bierdzan wracamy tą samą drogą, którą 
przyjechaliśmy, by przy parkingu leśnym w Bie-
strzynniku-Poliwodzie wrócić na trasę główną 
naszej wycieczki.

Przemysław Supernak

Krasiejów – Muzeum Paleontologiczne



29TURYSTYKA

J
edna z najpiękniejszych tras wojewódz-
twa opolskiego prowadząca malowniczą 
Doliną Małej Panwi z licznymi zakolami 

rzecznymi, dzikimi plażami i pięknymi lasami 
porastającymi pagórkowate brzegi rzeki. Trasa 
w całości biegnie znakowanymi szlakami ro-
werowymi, po dobrze utrzymanych drogach 
leśnych, a także mało uczęszczanych asfalto-
wych drogach gminnych. Miłośnicy dłuższych 
wycieczek mogą wydłużyć trasę do Zawadzkie-
go, jadąc cały czas wzdłuż rzeki. 

ciekawe miejsca na trasie

Część z nich tylko wymieniamy, ponieważ 
pełne opisy zamieszczono już na stronach po-
przednich, gdzie zaprezentowano trasę nr 3 np. 
Zabytkowy most żelazny w Ozimku, Huta Mała 
Panew i Muzeum Hutnictwa w Ozimku, Kościół 
i dawny cmentarz ewangelicko-augsburski 
w Ozimku, Wyspa Rehdanza w Ozimku, Kościół 
św. Małgorzaty Męczennicy w Krasiejowie, Jura 
Park w Krasiejowie, Muzeum Paleontologiczne 
w Krasiejowie, Lasy Stobrawsko-Turawskie

Czarny Dół w Krasiejowie
We wschodniej części wsi niedaleko Małej 

Panwi znajduje się starorzecze zwane „Czarnym 
Dołem”. Według miejscowej legendy miała tutaj 
zatonąć dorożka z młodą parą. Ciał młodożeń-
ców nigdy nie odnaleziono. Od tamtych czasów 
miejsce to napawało strachem. Dziś mieści się tu 
przystań kajakowa, przy której została ulokowa-
na stanica morsów. Okoliczne lasy porośnięte są 
ciekawymi drzewostanami. 

Izba Regionalna w Kolonowskiem
Zabytkowa drewniana chata wiejska z 1780 

roku, stojąca w centrum miejscowości, naprzeciw 
kościoła. To najstarszy budynek miasta. Zgroma-
dzono tu dokumenty, stare zdjęcia, urządzenia 
i narzędzia hutnicze, sprzęty domowe i rolnicze, 
a także podręczniki szkolne. W osobnym pawilo-
nie prezentowane są maszyny rolnicze.

Zabytkowa chata – Letnia Leśna Izba 
Edukacyjno-Turystyczna w Dębiu

Stara, drewniana chata stojąca w lesie, przy 
niebieskim szlaku rowerowym Kolonowskie-
-Zawadzkie. Przy chacie znajduje się spora łąka, 
miejsce na piknik razem z paleniskiem, a także 
liczne ławki przygotowane na imprezy plenerowe.

Pałacyk myśliwski hrabiego 
 Renarda w Zawadzkiem-Kątach

Pałacyk został wybudowany przez hrabiego 
Renarda ze Strzelec Opolskich w 1856 roku w sty-
lu pruskim. Spotykali się w nim na polowaniach 
przedstawiciele najznamienitszych rodów szlachec-
kich na Śląsku. Bywał tu również cesarz Wilhelm 
ii. W okolicznych lasach urządzono zwierzyniec, 
w którym hodowano jelenie, daniele a także mu-
flony. Obecnie w pałacyku mieści się Dom Pomocy 
Społecznej i nie jest on udostępniony do zwiedzania.

Ścieżka edukacyjna  
Nadleśnictwa Zawadzkie

Znajduje się na skraju lasu nieopodal siedziby 
Nadleśnictwa Zawadzkie. Ścieżka ma długość oko-
ło 1,5 kilometra i ma formę pętli. Przy malowniczej, 
leśnej dróżce ustawiono liczne tablice edukacyjne 
przybliżające faunę i florę okolicznych lasów oraz 
zasady gospodarki leśnej.

ozimek – kolonowskie przez Fosowskie (15,1 
km) – Ozimek (ul. Wyzwolenia → ul. Kolejowa 
→ ul. Brzeziny) → Krasiejów (ul. Myśliwska → 
czerwony szlak rowerowy → ul. św. Floriana → 
kościół → ul. Opolska → ul. Pustki) → Staniszcze 
Małe (Przystań Granica → ul. Cmentarna → ul. 
Myśliwca → ul. Księdza Gajdy) → czerwony szlak 
rowerowy → Staniszcze Wielkie (ul. Sobieskiego 
→ plac Targowy → ul. Kościelna → ul. 1 Maja → 
czerwony szlak rowerowy → żółty szlak rowerowy) 
→ Kolonowskie (Przystań Amazonka → ul. 1 Maja 
→ ul. Księdza Czerwionki → ul. Leśna → kościół) 

Wycieczkę rozpoczynamy nieopodal zabyt-
kowego mostu żelaznego w centrum Ozimka. 
Niemal całą drogę do Kolonowskiego poruszamy 
się czerwonym szlakiem rowerowym. Kieruje-
my się ul. Wyzwolenia na wschód i na pierwszym 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Mijamy stację 
paliw, most na Małej Panwi i po chwili jedziemy 
pomiędzy Hutą Małapnew, a parkiem na Wyspie 
Rehdanza. Tuż za parkiem skręcamy w lewo. Cze-
ka nas teraz odcinek 1,8 km drogą dla samocho-
dów. Po wjeździe do Krasiejowa mijamy pierwsze 
zabudowania, zagajnik i skręcamy w lewo, w ul. 
Młyńską. Tuż przed mostem na Małej Panwi skrę-
camy w prawo w wąską i niezwykle malowniczą 
ścieżkę biegnącą wałem Małej Panwi. Dojeżdżamy 
nią do kościoła w Krasiejowie, za którym skrę-
camy w lewo, wjeżdżając na główną ulicę. Jadąc 
w prawo, dotrzemy ulicami Spóracką, Cegielnianą 
i Słoneczną do Jura Parku.

Jadąc dalej czerwonym szlakiem rowero-
wym za kościołem skręcamy w prawo, w ul. 
Pustki i jedziemy rzadko uczęszczaną asfaltową 
szosą. Siedemset metrów dalej od głównej tra-
sy naszej wycieczki w lewo odchodzi droga do 
Stanicy Kajakowej na Czarnym Dole nad Małą 
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Panwią. W miejscu tym znajduje się również 
stanica morsów oraz piękna, drewniana sau-
na. Półtora kilometra dalej mijamy przystań 
kajakową Granica, gdzie możemy odpocząć 
na ławkach, skorzystać z grill baru, a nawet 
rozbić się z namiotem. Niecałe trzy kilometry 
dalej dojeżdżamy do centrum Staniszcz Ma-
łych. Na skrzyżowaniu z przydrożną kapliczką 
skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez tory 
kolejowe i skręcamy łagodnie w lewo, w ul. Księ-
dza Gajdy. Trzy kilometry dalej dojeżdżamy do 
Staniszcz Wielkich. W centrum, na prywatnym 
podwórku po lewej stronie drogi mijamy nie-
zwykłe składowisko staroci pod sporą wiatą. 
Oprócz przedmiotów codziennego użytku moż-
na tu obejrzeć stare szyldy i tablice reklamo-
we. Dojeżdżamy na plac Targowy i skręcamy 
w lewo, w ul. Kościelną i zaraz potem w pra-
wo, w ul. 1 Maja. Jedziemy nią do końca, ok. 1,5 
km i skręcamy w lewo, opuszczając czerwony 
i wjeżdżając na żółty szlak rowerowy. Po chwili 
mijamy Przystań Amazonka, most na Małej 
Panwi i wjeżdżamy do Kolonowskiego. Ulicami 
1 Maja, Księdza Czerwionki i Leśną docieramy 
do placu przy kościele w centrum miejscowości.

kolonowskie → ozimek przez Staniszcze 
Wielkie (15,2 km) – Kolonowskie (plac przy kościele 
→ ul. Leśna → ul. Księdza Czerwionki → kościół 
ewangelicko-augsburski → ul. Cmentarna → ul. 
Dzierżonia → ul. Polna) → fosowskie (stacja kolejo-
wa → ul. Dworcowa) → niebieski szlak rowerowy – 
Staniszcze Małe (ul. Hauptstocka → ul. Cmentarna 
→ Przystań Granica) → niebieski szlak rowerowy 
→ Krasiejów (ul. Pustki → ul. Opolska → kościół → 
ul. św. Floriana → czerwony szlak rowerowy → ul. 
Młyńska) → czerwony szlak rowerowy – Ozimek 
(ul. Brzeziny → ul. Kolejowa → ul. Wyzwolenia)

Prawie całą drogę powrotną do Ozimka po-
konujemy niebieskim szlakiem rowerowym. 
Z placu przy kościele wracamy ul. Leśną do 
ul. Księdza Czerwionki i skręcamy w prawo. 
Mijamy Urząd Miasta i Gminy i dojeżdżamy 
do kościoła ewangelicko-augsburskiego, przy 
którym jedziemy na rozwidleniu w prawo. Za 
zakrętem skręcamy w drugą w lewo ul. Polną. 
Dojeżdżamy do zagajnika i skręcamy w prawo, 
by po krótkiej chwili dojechać do stacji kole-
jowej Fosowskie. Przejeżdżamy tunelem pod 
torami i kierujemy się w lewo. Mijamy zabyt-
kową wieżę ciśnień, a tuż za nią stare osiedle 
robotnicze. Drogą wzdłuż torów docieramy do 
skrzyżowania, na którym jedziemy dalej prosto 
ul. Dworcową. Po chwili wjeżdżamy do lasu 
i 2,5 kilometra dalej dojeżdżamy niebieskim 
szlakiem do Staniszcz Małych. Przejeżdżamy 
przez most na Małej Panwi i na skrzyżowaniu 
z kapliczką skręcamy w prawo, w ul. Cmentar-
ną. Od tej pory wracamy tą samą drogą, którą 
jechaliśmy na początku wycieczki. Gdy dotrze-
my do Krasiejowa, skręcamy w lewo, w stro-
nę centrum. Za kościołem skręcamy w prawo, 
opuszczając niebieski szlak rowerowy i ul. św. 
Floriana, którą prowadzi czerwony szlak wy-
jeżdżamy na wąską polną ścieżkę biegnącą 
wałem nad Małą Panwią. Na jej końcu, przy 
moście na Małej Panwi skręcamy w lewo i po 
chwili w prawo, wjeżdżając na główną drogę 
do Ozimka. Przy Hucie Małapanew skręcamy 
w prawo, a na następnym skrzyżowaniu w lewo 
i docieramy na metę naszej wycieczki, w cen-
trum Ozimka.

 Krasiejów – Czarny Dół, stanica morsów

Mała Panew – czerwony szlak rowerowy w Krasiejowie

Ozimek – park, dawny cmentarz ewangelicki
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kolonowskie → zawadzkie Wzdłuż Małej 
Panwi (12,3 km) Kolonowskie (plac przy kościele 
→ ul. Leśna → ul. Księdza Czerwionki → ul. 1 Maja 
→ Przystań Amazonka) → Staniszcze Wielkie (ul. 
Siewna → niebieski szlak rowerowy) → Dębie, 
Izba Edukacyjno-Turystyczna → Zawadzkie-Ką-
ty, pałacyk myśliwski - Zawadzkie (dzika plaża → 
Nadleśnictwo Zawadzkie → ul. Opolska → park)

Trasa w obu kierunkach biegnie niemal w ca-
łości pięknymi Lasami Stobrawsko-Turawskimi. 
Zplacu przy kościele w Kolonowskiem jedziemy 
na południu ul. Leśną do ul. Księdza Czerwionki, 
gdzie skręcamy w prawo i od razu w lewo, w ul. 1 
Maja. Wyjeżdżamy z Kolonowskiego przez most 
na Małej Panwi i wjeżdżamy do Staniszcz Wiel-
kich. Na pierwszym rozwidleniu jedziemy w lewo, 
w ul. Sienną i dojeżdżamy nią do lasu. Na skraju 
lasku czeka nas kolejne rozwidlenie. Tu znów 
jedziemy w lewo, drogą przeciwpożarową nr 8, 
którą biegnie niebieski szlak rowerowy. Jedziemy 
ok. 3 km pustą asfaltową szosą biegnącą przez las 
i skręcamy łagodnie w lewo, w słabo widoczną 
i trochę zarośniętą ścieżkę leśną. Pięćset metrów 
dalej wjeżdżamy na polanę w Dębiu, na której stoi 
zabytkowa drewniana chata z Letnią Leśną Izbą 
Edukacyjno-Turystyczną. Niebieski szlak wjeżdża 
tutaj znów na szeroką leśną drogę. Jadąc dalej, po 
chwili mijamy położone w lesie gospodarstwa 
agroturystyczne. Dalszy odcinek drogi biegnie 
niezwykle malowniczym i lekko pagórkowatym 
lasem, a droga raz po raz zbliża się do meandru-
jącej w dolinie Małej Panwi. Kilometr od polany 
w Dębiu dojeżdżamy do pięknego pałacyku my-
śliwskiego hrabiego Renarda w Zawadzkiem-Ką-
tach, w którym mieści się obecnie dom pomocy 
społecznej. Dwieście metrów obok pałacyku znaj-
duje się pięknie położony punkt odpoczynku nad 
rzeką. Wiata turystyczna stoi przy kameralnej 
polance otaczającej mostek rowerowy na rzece. 
Dotrzeć do niej można jadąc wzdłuż ogrodzenia 
pałacyku, po jego lewej stronie.

Do centrum Zawadzkiego z pałacyku jedziemy 
w prawo, wzdłuż ogrodzenia, czerwonym szlakiem 
rowerowym. Dwa kilometry dalej zbliżamy się do 
widocznych w dole po lewej stronie zakoli Małej Pan-
wi. Tu w prawo odchodzi droga, którą biegnie leśna 
ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Zawadzkie. Zata-
cza ona około 1,5-kilometrowe i wraca na czerwony 
szlak kilkaset metrów dalej. Nieopodal, dalej przy 
czerwonym szlaku rowerowym, stoi wiata turystycz-
na z pięknym widokiem na rzekę. Kawałek za nią 
w lewo odchodzi wąska dróżka prowadząca do prze-
pięknej dzikiej plaży. W pobliżu warto zwrócić uwagę 
na stare bunkry strzelnicze ukryte pomiędzy drze-
wami. Czerwony szlak rowerowy mija dalej budynki 
nadleśnictwa i wyjeżdża z lasu wprost na ruchliwą 
drogę wojewódzką nr 901. Skręcamy na nią w prawo 
i 100 metrów dalej przez teren stacji paliw skręcamy 
w prawo, wjeżdżając na główną ulicę Zawadzkiego 
– ul. Opolską. Jedziemy nią do centrum mijając po 
drodze kościół ewangelicko-augsburski. Przy charak-
terystycznej wieży ciśnień przypominającej lejek skrę-
camy w lewo, w ul. Stawową i dojeżdżamy do parku, 
w którym możemy odpocząć przed drogą powrotną.

zawadzkie → kolonowskie Przez Sta-
wy Pluderskie (12,1 km) – Zawadzkie (park → ul. 
Opolska → droga wojewódzka nr 463) → niebieski 
szlak rowerowy → Stawy Pluderskie → Zbiornik 
Regolowiec → Kolonowskie (dostrzegalnia prze-
ciwpożarowa → ul. Haraszowskie → ul. Księdza 
Czerwionki)

Trasa powrotna do Kolonowskiego bie-
gnie w całości niebieskim szlakiem rowero-
wym. Z parku wracamy na ul. Opolską, skrę-
camy w prawo i wyjeżdżamy z Zawadzkiego 
w stronę Ozimka. Za rondem na skraju lasu 
jedziemy jeszcze niecałe 500 metrów drogą 
wojewódzką nr 463, mijamy niewielki plac 
z zabudowaniami i wiatą turystyczną i niecałe 
100 metrów za nimi skręcamy łagodnie w pra-
wo. Niebieski szlak rowerowy prowadzi dalej 
drogą pożarową nr 48. Dwa i pół kilometra da-
lej, za trzecim dużym leśnym skrzyżowaniem 
dojeżdżamy nad Stawy Pluderskie. Jedziemy 
cały czas prosto i 1,5 km dalej dojeżdżamy do 
skrzyżowania z szeroką i utwardzoną drogą 
leśną. Jedziemy dalej prosto i dojeżdżamy nad 
niewielki i pięknie położony zbiornik reten-
cyjny Regolowiec, przy którym znajduje się 
pole biwakowe. Zjeżdżamy z wału na teren 
pola biwakowego, skręcamy w prawo i po 
chwili w lewo, jadąc dalej wzdłuż rzeki Bzi-

niczki wpadającej do Małej Panwi. Jedziemy 
krótki odcinek lekko zapiaszczoną drogą, któ-
ra kończy się na szerszej i lepiej utwardzonej 
drodze. Tu skręcamy w lewo i 500 metrów 
dalej dojeżdżamy do polany z leśniczówką, 
przy której stoi wysoka i smukła jak zapałka 
dostrzegalnia przeciwpożarowa. Tuż obok stoi 
wiata turystyczna. Jedziemy dalej przepiękną 
aleją lipową wzdłuż której płynie zakolami 
Bziniczka. Tuż za nią droga zakręca w lewo 
i przejeżdża przez most na rzeczce. Do Kolo-
nowskiego wjeżdżamy ul. Haraszowskie, która 
kończy się na centralnej ul. Księdza Czerwion-
ki, skąd możemy wrócić do Ozimka zgodnie 
z trasą główną naszej wycieczki.

Do każdej trasy na stronie www.ozimek.pl 
w zakładce turystyka zamieszczono linki z ma-
pami w Google Maps oraz pliki zawierające ślady 
tras do nawigacji gps.

Przemysław Supernak

 Ozimek – kościół ewangelicki Ozimek – park, dawny cmentarz ewangelicki

Jura Park Krasiejów – brachiozaury i kentrozaury
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G
łównym wydarzeniem minionego se-
zonu w naszym klubie była organiza-
cja turnieju piłki nożnej „Athletic Cup 

2021”, który odbył się w czerwcu na stadionie 
w Ozimku i który był współfinansowany z bu-
dżetu Gminy Ozimek. W trakcie naszego pił-
karskiego święta rozegraliśmy turniej dla rocz-
ników: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010. Łącznie 
wystąpiły 44 drużyny i ponad 400 dzieci z całe-
go województwa opolskiego. Pamiątkowe me-
dale oraz nagrody w trakcie turnieju wręczali 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Za-
stępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina, 
Prezes pgkim Roland Wrzeciono oraz Prezes 
uks Athletic Ozimek Mateusz Pinkawa.  

Główne cele szkółki można określić w trzech 
słowach: Radość! Pasja! Wychowanie! 

Chcemy, aby dzieci przede wszystkim dobrze 
się bawiły na naszych zajęciach, by zawsze scho-
dziły z treningu zadowolone oraz z uśmiechem 
na twarzy. Od najmłodszych lat pragniemy zarazić 
miłością do sportu naszych adeptów. W treningu 
oprócz zajęć stricte piłkarskich jest wiele ćwiczeń, 
w których kształtujemy sprawność ogólną, aby 
dzieci miały rozbudowany wachlarz umiejętności 
motorycznych, bo dziś trenują z nami piłkę nożną 
a w przyszłości może odnajdą swoja drogę w in-
nym sporcie. Chcemy wychowywać poprzez sport 
i wśród naszych zawodników oraz rodziców pro-
mować zasad Fair Play, zdrowego odżywiania oraz 
zachęcać do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Wiceprezes Klubu Arkadiusz Lech organizo-
wał również podczas ferii zimowych półkolonie, 
a w trakcie wakacji 30 osobowa grupa młodych 
sportowców była na obozie w Rewalu nad Mo-
rzem Bałtyckim. Wybraliśmy się również na mecz 
ekstraklasy, gdzie nasz klub partnerski Górnik 
Zabrze na własnym stadionie podejmował zespół 
Lecha Poznań, było to niesamowite przeżycie dla 
naszych młodych piłkarzy. 

Zapraszamy do rozpoczęcia swojej sportowej 
przygody dzieci w rocznikach 2012-2017. Dziękuje-
my Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi Wieszołko-
wi za wsparcie klubu i naszej działalności na rzecz 
rozwoju sportu dziecięcego w Gminie Ozimek

Mateusz Pinkawa
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W 
sobotę 24 lipca lzs Grodziec zorgani-
zował turniej piłki nożnej oldbojów. 
Była to już 8 edycja tej imprezy. Wy-

darzenie sportowe zostało objęte Patronatem 
Burmistrza Ozimka.

Na stadion zawitała rekordowa liczba 8 dru-
żyn: Nitron Krupski Młyn, Ruch Kochanowice, 
Orzeł Pawonków, All Stars Szczedrzyk, Laga 
na Chaos Ozimek, 10 Niedziela+Orlik Ozimek, Śląsk 
Łubniany i Wiecznie Młodzi Grodziec.

O godz. 10:30 otwarcia turnieju dokonali Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek i Prezes lzs 
Grodziec Michał Grabowski. Następnie rozpoczęły 
się zmagania na murawie, grano w dwóch grupach 
po 4 zespoły każdy z każdym 2x10 min. Mecze 
odbywały się na dwóch boiskach równocześnie. 
Kolejność w grupach była następująca:

Grupa A: 1. Laga na Chaos; 2. All Stars Szcze-
drzyk; 3. Wiecznie Młodzi Grodziec; 4. Orzeł 
Pawonków.

Grupa B: 1. Śląsk Łubniany; 2. Krupski Młyn; 
3. 10 niedziela+Orlik Ozimek; 4. Ruch Kochanowice.

Po rozgrywkach grupowych rozpoczęły się 
mecze o poszczególne miejsca. Czwarte drużyny 
z obu grup tj. Pawonków i Kochanowice zagrały 
o miejsce 7, górą były Kochanowice wygrywając 2:1.

O miejsce 5 grały drużyny z miejsc 3 w grupach 
i tutaj Wiecznie Młodzi Grodziec grali z 10 nie-
dzielą+ Orlik Ozimek, w normalnym czasie mecz 
zakończył się remisem 3:3, a o zwycięstwie zade-
cydowały rzuty karne które lepiej wykonywali 
Wiecznie Młodzi wygrywając 2:0.

W walce o trzecie miejsce w turnieju zmierzyły 
się drużyny All Stars Szczedrzyk z Krupskim Mły-
nem i tutaj przedstawiciel naszej gminy wygrał 3:0.

W finale o zwycięstwo w turnieju zmierzyły 
się Laga na Chaos ze Śląskiem Łubniany. Mecz był 
bardzo emocjonujący i zacięty o czym świadczy 
wynik spotkania. W normalnym czasie było 2:2. 
O zwycięstwie w turnieju zadecydowały rzuty kar-
ne i tu był lepszy Śląsk Łubniany wygrywając 3:2.  

Tak więc kolejność w turnieju była następująca:
1. Śląsk Łubniany
2. Laga na Chaos Ozimek
3. All Stars Szczedrzyk
4. Nitron Krupski Młyn
5. Wiecznie Młodzi Grodziec
6. 10 Niedziela+Orlik Ozimek
7. Ruch Kochanowice
8. Orzeł Pawonków
W całym turnieju rozegrano 16 meczów przy 

pięknej pogodzie. Była to duża dawka rywalizacji 
oraz promocja zdrowego i sportowego trybu życia 
wśród osób powyżej 35 lat, w której wzięło udział 
ok. 90 zawodników. Przedział wiekowy zawodni-
ków uczestniczących w turnieju to 35-66 lat.

Po zakończonych zmaganiach nastąpiło wrę-
czenie pucharów i nagród indywidualnych dla 
wyróżniających się zawodników. Każda z drużyn 

biorących udział w turnieju otrzymała okazały 
puchar, wręczono także nagrody indywidualne 
dla najlepszego bramkarza, dla najlepszego za-
wodnika, króla strzelców oraz dla najstarszego 
zawodnika turnieju który miał 66 lat. Nagrody 
wręczali Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
i Prezes lzs Grodziec Michał Grabowski. 

Turniej pokazuje, że byli piłkarze niezależnie 
od wieku zawsze z chęcią wychodzą na boisko, 
żeby zagrać w piłkę. 

Zarząd klubu dziękuje Gminie Ozimek i Panu 
Burmistrzowi Mirosławowi Wieszołkowi za udzie-
lone wsparcie i objęcie turnieju Patronatem. Jed-
nocześnie dziękuje wszystkim sponsorom, którzy 
wsparli wydarzenie oraz osobom zaangażowanym 
w przygotowania.  

Michał Grabowski


