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B UR MI S T R Z  INF OR MU JE

G
mina Ozimek przystępuje do realizacji 
programu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
współfinansowanego przez Unię Europej-

ską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cy-
frowa (popc) na lata 2014-2020, pakiet react-ue.

Okres realizacji projektu do 30.09.2023r. Cel 
projektu: Celem realizacji programu jest rozwój 
cyfrowy Gminy Ozimek oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia. 

Efekty do osiągniecia w ramach reali-
zacji grantu: 
1. Zakupienie sprzętu it oraz niezbędnego 

oprogramowania do zapewnienia ciągłości 
działania ugim oraz jednostek podległych 
(gzo, oiips, dk). 

2. Zakup sprzętu komputerowego z przezna-
czeniem do pracy zdalnej w związku z dzia-
łaniami związanymi z pandemią. 

3. Zwiększenie liczby pracowników objętych szko-
leniami w zakresie umiejętności cyfrowych. 

4. Zwiększenie liczby pracowników objętych 
szkoleniami w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

5. Modernizacja istniejących sieci informatycz-
nych i dostosowanie ich do zapewnienia cią-
głości ugim i jednostek podległych w zakresie 
awarii i cyberzagrożeń.
Zakup wyżej wymienionych elementów 

zwiększy poziom cyfryzacji w gminie oraz za-
pewni cyberbezpieczeństwo. Edukacja cyfro-
wa dla urzędników z zakresu obsługi cyfrowej, 
umożliwi pracę zdalną oraz zwiększy niezawod-

ność i bezpieczeństwo pracy w środowisku it. Za-
pewnienie cyberbezpieczeństwa będzie możliwe 
po wykonaniu audytu cyberbezpieczeństwa.

Przyznana kwota to: 583 401,00 zł. – gmina 
nie zapewnia wkładu własnego

„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeń-
stwa, a zarazem zapewnienie ciągłości pracy 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, szczególnie 
w tych dla nas wszystkich trudnych czasach 
covidowych, ma bardzo duże znaczenie. Za-
daniem, a zarazem obowiązkiem urzędu jest 
odpowiednia obsługa klientów - naszych miesz-
kańców i odpowiednie załatwianie ich spraw” – 
dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Barbara Durkalec

Grant w projekcie � �Cyfrowa Gmina�
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G
mina Ozimek pozyskała w ramach pro-
gramu Laboratoriów Przyszłości wsparcie 
finansowe w wysokości 492 000,00 zł, któ-

re zostanie rozdysponowane na rzecz wszystkich 
szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa eduka-
cyjna realizowana przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą 
wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób cieka-
wy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkry-
waniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kom-
petencji przyszłości z tzw. kierunków steam (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Środki z podziałem na poszczególne placówki:
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku 

– 60 000,00 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku – 

60 000,00 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku – 162 000,00 zł;
• Szkoła Podstawowa w Antoniowie – 30 000,00 zł;
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu – 

30 000,00 zł;

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzy-
ku – 60 000,00 zł;

• Szkoła Podstawowa w Krasiejowie – 
60 000,00 zł;

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach 
– 30 000,00 zł.
„Dzięki tym środkom nasi uczniowie będą 

mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie 
i zdobywać w ten sposób praktyczne umie-
jętności” – podsumowuje Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek. 

Marcin Widera 

D
nia 16 listopada oficjalnie zakończono 
zadanie pn. „Wymiana nawierzchni po-
liuretanowej boiska wielofunkcyjnego 

„Orlik” przy ul. Częstochowskiej w Ozimku”. 
Zadanie realizowała firma Solid-Stet Sp. z o.o. 

Sp.k ze Szczecina, która w ramach zamówienia 
zdemontowała istniejącą nawierzchnię poliure-
tanową, wyczyściła, wyprofilowała i wyrównała 
podbudowę oraz wykonała nową nawierzchnię 
na ponad 1000 m2 wraz z odtworzeniem linii boisk.

„Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż jeszcze w tym 
roku udało nam się wymienić nawierzchnię na na-
szym boisku wielofunkcyjnym. Prace były nie-
zbędne, ponieważ jego degradacja uniemożliwiała 
korzystanie z boiska przez naszych mieszkańców. 
Przy okazji wymiany nawierzchni naprawiliśmy 
również piłkochwyty zabezpieczające boisko 
oraz bramki, które na nim się znajdują. Nowa na-
wierzchnia nie tylko spełnia wszelkie normy, lecz 
jest również bezpieczna i niezwykle efektowna. Nie 
pozostaje mi nic innego jak zaprosić mieszkańców 
Gminy Ozimek do całkowicie bezpłatnego korzy-
stania z boiska oraz zachęcić do udziału w turnie-
jach sportowych, które będziemy na nim organizo-
wać w przyszłym roku” – mówi Arkadiusz Banik, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

„Wartość zadania wyniosła 180 000,00 zł 
i była całkowicie pokryta z budżetu gminy. Za-
leży nam, by gminna infrastruktura sportowa 
była w jak najlepszym stanie technicznym i do-
brze służyła wszystkim mieszkańcom gminy” – 
dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera

D
ecyzją Zarządu Województwa Opol-
skiego Gmina Ozimek pozyskała środ-
ki w ramach działania 10.2 Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 
rpo wo 2014-2020 na projekt pn. „Rewitaliza-
cja obiektów sportowych w gminie Ozimek”

• Całkowita wartość projektu: 1 019 224,20 zł. 
• Dofinansowanie: 662 393,81 zł. 
• Środki własne: 356 830,39 zł.

Prowadzona rewitalizacja obiektów spor-
towych na terenie gminy Ozimek ma na celu 
wspieranie kultury fizycznej oraz rewitalizacji 
gospodarczej i społecznej na obszarach miejskich 
i wiejskich. Zadanie obejmuje:

• remont nawierzchni boiska trawiastego 
na kompleksie boisk Orlik w Ozimku;

• przebudowę parkingu przy boisku Orlik 
na użytek całorocznego lodowiska/rolkowiska;

• remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie 
boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku.
Realizacja inwestycji jest zaplanowana 

na 2022 rok. 
„Bardzo budujący jest fakt, że wasze projekty 

nie były ukierunkowane tylko na odrestaurowa-
nie miejsc, ale przede wszystkim niosły założenia 
ponownego nadania im funkcjonalności. Bardzo 
mocno w waszych projektach pokazany był czyn-
nik ludzi, a to podstawowa sprawa by te rewitali-

zowane miejsca były nie tylko piękne, ale by słu-
żyły jak największej grupie ludzi” – pisze Andrzej 
Buła Marszałek Województwa Opolskiego.

„Tworzenie odpowiednich warunków do upra-
wiania sportu i kultury fizycznej ma istotne zna-
czenie i przełoży się na poprawę zdrowia naszych 
mieszkańców. Z rewitalizacji obiektów sportowych 
na terenie gminy Ozimek skorzystają osoby młodsze 
i starsze. Dobra infrastruktura jest ogromną szansą 
dla młodych sportowych talentów, których sukcesy 
w przyszłości będą promować naszą gminę” – dodaje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera
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D
nia 29 listopada 2021 r. odbyła się Se-
sja Rady Miejskiej w Ozimku, podczas 
której rajcy jednogłośnie przychylili 

się do wniosku Burmistrza Ozimka Mirosła-
wa Wieszołka przyjmując uchwałę w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów wła-
snych niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W praktyce oznacza to, że Gmina Ozimek po-
kryje część kosztów związanych z zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych z budżetu 
gminy, zapewniając tym samym utrzymanie 
obecnej ceny za odbiór odpadów pobieranej 
od mieszkańców.

„Niestety wpływy z opłat za zagospodaro-
wanie odpadami komunalnymi są niewystar-
czające, aby system się zbilansował. Mimo to 
nie chcemy obciążać mieszkańców dodatkowy-
mi kosztami i pokryjemy różnicę ze środków 
budżetu Gminy Ozimek w trudnych czasach 
covidowych” – dodaje Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek.

Radni Miejscy również przyjęli kluczowy 
dokument skierowany do organizacji pozarzą-
dowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego – Program 
współpracy Gminy Ozimek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2022.

Ponadto przyjmując uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej określenia przy-
stanków komunikacyjnych w gminie, których 
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ozimek, 
warunków i zasad korzystania z nich, zwiększo-
no ilość przystanków autobusowych i dokona-
no optymalizacji tras komunikacji autokarowej 
w ramach transportu publicznego. Utworzono 3 
nowe przystanki – w Biestrzynniku - Poliwoda, 
w Antoniowie – Pastwisko, w Schodni – ul. Dłu-
ga ii, co przełoży się na bezpieczeństwo dzieci 
dojeżdżających do szkół.

Oprócz w/w Rajcy podjęli następujące 
uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetar-
gowym; w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez 
Gminę Ozimek prawa użytkowania wieczyste-
go gruntu wraz z prawem własności zabudowy 
nieruchomości wraz z obciążeniami opisany-
mi w protokole uzgodnień; w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok; w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej; w sprawie 
przekazania skargi.

Rajcy nie przyjęli uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na zbycie mienia gminnego. 

Ponadto przedstawiono stanowisko Rady 
Miejskiej w temacie oceny funkcjonowania osp
w gminie.

Zostały także ocenione realizowane remonty 
i inwestycje w 2021 r. oraz wykorzystanie pozyska-
nych środków unijnych. Pozyskano m.in. środki:

• 1 500 000,00 zł w ramach rządowego pro-
gramu Maluch+ 2021-moduł 2 - budowa filii 
żłobka samorządowego w Ozimku;

• 4 987 500,00 zł w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych, na zadania związane z budową 
ścieżki rowerowej, która połączy Wyspę Reh-
danza w Ozimku z ul. Kuczki w Nowej Schod-
ni oraz budowę ścieżki rowerowej w ciągu 
ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz 
ul. Opolskiej w Nowej Schodni o długości 
2 614mb wraz ze stacją park&bike&ride przy 
dworcu kolejowym w Ozimku;

• 1 559 125,54 zł w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg na budowę dróg gmin-
nych, ulicy Dębową w Ozimku i Krasiejowie, 
Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową 
skrzyżowania drogi gminnej z ulicą Dębową 
z drogą wojewódzką nr 463 ulica Wyzwolenia 
w miejscowości Ozimek;

• 492 000,00 zł w ramach programu „Labo-
ratoria przyszłości”, który pozwala na sfi-
nansowanie zakupu wyposażenia do szkół 
(min. drukarek 3d, mikrokontrolerów, 
stacji lutowniczych, sprzętu audio-video, 
laptopów), które będą wykorzystywane 
podczas obowiązkowych od 2022 r. zajęć.
Ponadto zrealizowano 22 inwestycje drogo-

we w ramach środków pochodzących z obligacji 
skarbowych.

„Komisja Finansowo – Gospodarcza, Bezpie-
czeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska   
pozytywnie ocenia realizację zadań remonto-
wych w 2021 r. na terenie Gminy Ozimek” – doda-
je Przewodniczący Komisji Jan Polaczek.

Dokonano również oceny realizacji zadań z za-
kresu promocji gminy oraz współpracy z miastami 
partnerskimi i stowarzyszeniami, w których gmi-
na jest członkiem. Zrealizowano szereg wydarzeń 
promujących gminę i imprez kulturalnych. Mimo 
trudnej sytuacji związanej z pandemią przepro-
wadzono projekty i przedsięwzięcia, z naszymi 
zagranicznymi partnerami m.in. Rymarovem, 
Heinsbergiem i Prerovem. Ponadto członkostwo 
w stowarzyszeniach lgd Kraina Dinozaurów, rlgd
Opolszczyzna, Euroregion Pradziad i orot przy-
nosi wymierne korzyści dla naszej społeczności 
i przekłada się na wzrost atrakcyjności Gminy 
Ozimek na wielu płaszczyznach.

„Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych wysoko ocenia zaangażowanie Burmi-
strza Gminy Ozimek na budowanie pozytywnego 
wizerunku gminy oraz racjonalne wydatkowanie 
środków finansowych na promocję oraz współpra-
cę z miastami partnerskimi i stowarzyszeniami, 
w których gmina jest członkiem” – podsumowuje 
Przewodnicząca Komisji Barbara Starzycka.

Marcin Widera

W ramach programu podwyższono pulę 
poszczególnych dotacji na rok 2022 na łączną 
kwotę 360 000,00 zł:

• na zadania z zakresu kultury, tradycji 
i edukacji z 80 000,00 zł do 100 000,00 zł;

• na zadania z zakresu pomocy społecznej, 
działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz promocji ochrony zdrowia 
z 80 000,00 zł na aż 150 000,00 zł;

• na zadania z zakresu kultury fizycznej 
z 45 000,00 zł na 50 000,00 zł;

• na pożyczki dla organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy zabezpieczono kwo-
tę w wysokości 50 000,00 zł;

• na zadania określone w art. 19a usta-
wy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zabezpieczono środki 
w wysokości 10 000,00 zł.
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W
dniu 24 listopada 2021 r. w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku odbyło 
się spotkanie informacyjne zor-

ganizowane dla mieszkańców naszej gminy 
w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkania przedstawiciel Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu Dariusz Gra-
bowiecki omówił zagadnienia dotyczące za-
kresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwali-
fikujących się do dofinansowania, wysokości 
udzielanych dotacji oraz docelowej grupy be-
neficjentów. W spotkaniu uczestniczyła także 
przedstawicielka Banku Ochrony Środowiska 
Agata Kolisz, która przedstawiła informacje 
i zasady dot. możliwości otrzymania pożyczki 
związanej z „Czystym Powietrzem”.

Przypominamy, że w ramach podpisanego 
w dniu 28 września 2021 roku porozumienia 
o przystąpieniu Gminy Ozimek do Programu 
Czyste Powietrze otwarty został punkt konsul-
tacyjno-informacyjny, z którego usług miesz-
kańcy gminy mogą korzystać w określonych 
godzinach:

• poniedziałek 12:00 – 16:00,
• środa 13:00 – 15:00,
• czwartek 8:00 – 12:00.

Pracownik obsługujący punkt służy pomocą 
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie 
na wymianę źródła ciepła oraz termomoderni-
zację budynków. Telefon kontaktowy: 774622852

Marzena Andrzejewska

W
dniu 10 grudnia 2021 r. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek oraz
Prezes Zarządu firmy bil Sp. 

z o.o. z Opola Rudolf Okoń podpisali umo-
wę na zadanie pn. „Budowa przedszkola 
w Grodźcu”. 

W ramach zamówienia zostanie wybudo-
wane przedszkole wraz z infrastrukturą tech-
niczną. Wartość inwestycji to 2 976 600,00
zł. Inwestycja jest realizowana w ramach 
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

„Tak jak w przypadku filii żłobka, tak i w tej 
kwestii od początku podkreślam, że Gmina Ozi-
mek za mojej kadencji będzie stawiała na wie-
loaspektowy rozwój oraz przede wszystkim 
zapewnienie najwyższego możliwego komfortu 
życia dla naszych mieszkańców. Dlatego też in-
westujemy nie tylko w edukację, ale pragniemy 
zapewnić najlepszą możliwą opiekę naszym naj-
młodszy mieszkańcom. Sołectwo Grodziec jako 
jedno z największych na terenie naszej gminy, 
nie dysponowało do tej pory przedszkolem. Stąd 
też decyzja o uruchomieniu placówki w tej miej-

scowości. Jeśli chodzi o konkrety, informuję iż 13 
grudnia nastąpiło przekazanie placu budowy 
wykonawcy inwestycji, a zakończenie prac pla-
nowane jest na lipiec 2022 r. Wówczas placówka 
zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt, a 1 wrze-
śnia powinna powitać w swoich murach pierwsze 
dzieci. Zakładamy w niej uruchomienie dwóch 
oddziałów przedszkolnych dla maksymalnie 50 
dzieci.” – podsumowuje Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek.

Marcin Widera
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D
nia 27 listopada 2021 r. odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego zosp rp

w Ozimku. Wśród zaproszonych gości byli 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Za-
stępca Komendanta Miejskiego psp w Opo-
lu st. bryg. Rafał Kuznecki, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Ozimku Aldona Koczur, 
Radny Powiatowy Antoni Gryc, Członek Za-
rządu Głównego zosp rp – Artur Gallus oraz 
Sekretarz Powiatowego Zarządu zosp rp
w Opolu Barbara Dębska.

Na terenie Gminy Ozimek działa 8 jedno-
stek osp, które zrzeszają łącznie 351 druhów, 
z czego 163 może brać czynny udział w dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych. Funkcjonują 
również 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 
Na wyposażeniu jednostek jest 14 samocho-
dów – 2 ciężkie, 7 średnich, 1 specjalny – dra-
bina, 4 lekkie, ponadto łódź i ponton oraz 5 
przyczepek.

Jednostki osp Antoniów, osp Krasiejów, osp
Schodnia i osp Szczedrzyk należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponują one 
sprzętem do ratownictwa drogowego, a każda 
z nich posiada specjalizację w zakresie podsta-
wowym.

W latach 2016-2021 jednostki brały udział 
w 1060 interwencjach:

• pożary – 292;
• miejscowe zagrożenia – 677;
• fałszywe alarmy – 91.

Największą ilość odnotowała osp Schodnia 
– 458 akcji, następnie osp Antoniów – 355 akcji 
oraz osp Krasiejów 223 akcje.

Najpoważniejszymi zdarzeniami były:
• wypadek pociągu pendolino z samochodem 

ciężarowym w Nowej Schodni – zdarzenie 
masowe (7.04.2017);

• pożar marketu Biedronka w Ozimku przy ul. 
Kolejowej (21.04.2017);

• zasypanie 2 osób na wykopie kanalizacyjnym 
w Pustkowie (1 ofiara śmiertelna – 30.01.2020);

• wypadek samochodu  ciężarowego z pocią-
giem pospiesznym  w Nowej Schodni (1 ofiara 
śmiertelna – 30.01.2020).

W 2021 roku zakupiono nowy samochód 
średni gaśniczy dla osp Szczedrzyk, a w najbliż-
szych latach zaplanowano również wymianę 
pojazdów osp Antoniów i osp Krasiejów. Nasze 
jednostki współpracują z jednostkami z miast 
partnerskich i zaprzyjaźnionych Rymarov, He-
insberg, Horne Mesto i Hann. Münden.

Najważniejszym punktem zebrania były 
wybory nowego Zarządu. Wybrano następu-
jące osoby:

• Prezes – Marek Elis
• Wiceprezes – Marek Pańczyk
• Wiceprezes – Tomasz Chudala
• Skarbnik – Agnieszka Bronder
• Sekretarz – Łukasz Bednarz
• Komendant Gminny – Andrzej Jakubiec
• Członek – Ireneusz Kołodziejczyk
• Członek – Denis Jośko
• Członek ds. młodzieży – Katarzyna 

Szczemirska 

Skład komisji rewizyjnej:
• Przewodniczący – Norbert Halupczok
• Sekretarz – Ireneusz Stanowski
• Członek – Rajmund Klitza

„Wybór nowych władz jest potwierdzeniem 
dobrze realizowanej misji ustępującego Zarządu, 
a zarazem potwierdzeniem kontynuacji dobrej 
współpracy z Samorządem Gminy Ozimek” – 
dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

„Dziękuję wszystkim druhnom i druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Ozimek oraz osobom, które wspierają 
nas w naszej codziennej służbie. Jako Prezes 
będę działał na rzecz podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz sukcesyw-
nie rozwijał działalność naszych jednostek” 
– podsumowuje Prezes Zarządu m-g osp rp
w Ozimku Marek Elis.

Marcin Widera

W
dniu 30 listopada 2021 roku zakoń-
czył się nabór na członków Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Ozimku.

Zespół ds. wyboru członków Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Ozimku w składzie: Marceli 
Biskup – Radny Rady Miejskiej w Ozimku, Ry-
szard Koźlik – Radny Rady Miejskiej w Ozim-
ku, Mateusz Pinkawa – Prezes uks Athletic 
Ozimek, Emilia Jendryassek – pracownik ugim
w Ozimku, Łucja Furman – pracownik ugim
Ozimek, w dniu 2 grudnia 2021 r. dokonał oce-
ny 16 kandydatur na młodzieżowych radnych. 
Przyznano punktację w skali 0-40 za zadania 
6-8 łącznie, według kryteriów wyboru opisa-
nych w ust. I pkt 6 załącznika do Uchwały Nr 
xxxviii/322/21 z dnia 27 września 2021 r. w spra-

wie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
i nadania jej statutu.

Z przyznanej punktacji wyłoniono nastę-
pujący 15 osobowy skład Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Ozimku: Piotr Bloszczyk, Laura 
Wieszołek, Bartosz Bednarski, Jan Bułga-
jewski, Maja Stonoga, Paweł Świętek, Maciej 
Możdżeń, Halina Bąk, Aleksandra Widawski, 
Julia Marcinowska, Bartosz Kuczer, Mateusz 
Świerc, Marek Niedbalec, Wiktoria Machulak
oraz Dawid Makulski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim człon-
kom i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju 
Gminy Ozimek.

Joanna Bachłaj
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zimowym utrzymaniu dróg, opty-
malizacji transportu publicznego, 
planowanym budżecie Gminy Ozi-

mek na 2022 rok oraz funduszu sołeckim 
rozmawiano podczas tradycyjnego spotka-
nia roboczego z sołtysami.

Podczas rozmów poruszono także wiele waż-
nych kwestii inwestycyjnych w sołectwach, rozma-
wiano m.in. o planowanej kompleksowej wymianie 
oświetlenia ulicznego na ledowe, która ma nie tylko 
poprawić estetykę, a przede wszystkim wpłynąć 
na redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej. 

Ponadto podsumowano realizację zadań z fun-
duszu sołeckiego, które we wszystkich sołectwach 
są już na finiszu i przebiegają zgodnie z harmono-
gramem. Poruszono również tematy zimowego 
utrzymania dróg – czyli akcji zima 2021/2022 oraz 
zagospodarowania odpadów komunalnych.

„Regularne spotkania z sołtysami i dobre 
relacje z nimi mają dla ozimskiego magistra-

tu kluczowe znaczenie. Budowanie zaufania, 
a zarazem podłoża dla wzorowej współpracy 
na linii sołectwo – urząd jest gwarantem dobre-
go funkcjonowania naszej gminy. Dziękuję soł-
tysom za ich zaangażowanie i codzienną służbę 

na rzecz mieszkańców terenów wiejskich.” – 
podsumowuje Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek Burmistrz Ozimka.

Marcin Widera

D
nia 26 listopada 2021 r. w Schodni zre-
alizowano projekt pn. „Okres Adwentu 
w Schodni”. To już kolejna odsłona tra-

dycyjnych warsztatów dekoracji adwentowych, 
które zorganizowało koło dfk Stara Schodnia.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, 
który kojarzy nam się z ciepłą atmosferą w gronie 
rodziny i przyjaciół. By umilić czas adwentu za-
proszono starszych i młodszych członków koła 
na warsztaty zdobienia stroików adwentowych, 
podczas których florystka Teresa Machnik-Spyra
zaprezentowała nowe techniki i ciekawe pomysły, 
by móc stworzyć niepowtarzalne ozdoby.

„Takie inicjatywy są dla naszych członków waż-
ne, to wydarzenie szczególnie budzi duże zaintereso-
wanie. Tegoroczny projekt był sukcesem i dziękuję 
wszystkim, którzy wsparli nas przy jego realizacji” 
– podsumowuje Przewodniczący dfk Jerzy Sobota

Marcin Widera

W
październiku odbyły się dwie edycje 
Warsztatów Malowania Porcela-
ny, na których można było poznać 

technikę, jak również samemu spróbować 
sił w malowaniu. Organizatorami byli Sołtys 
i Rada Sołecka Wsi Szczedrzyk.

Jak zwykle był to strzał w dziesiątkę, gdyż 
– jak się okazało – mamy multum talentów 
w Szczedrzyku! Cieszymy się, że udało nam się 
przeprowadzić kolejne. Ze względu na panujące 
obostrzenia, a duże zainteresowanie, trzeba było 
zorganizować wydarzenie dla dwóch grup.

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów ma-
lowali kontury tradycyjnych opolskich wzorów 
czarną farbą. Drugiego dnia wypełniano kolo-
rem przygotowane wcześniej rękodzieła, po czym 
wypalono je, aby utrwalić efekt. Dziękujemy rów-
nież naszym niezawodnym Paniom Prowadzącym 
– Renacie Janik oraz Halinie Knosala! 

Iwona Feliks-Wójcik
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Dnia 5.12.2021 na zaproszenie Sołtysa Grodźca, Rady 
Sołeckiej i Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” do świe-
tlicy wiejskiej „Pawilon” przybył długo wyczekiwany 
Gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, zawitał do 
naszej miejscowości w przeddzień swoich imienin. 

Swą wizytą sprawił naszym najmłodszym 
mieszkańcom radość i wręczył słodkie upominki. 
Jako, że w Grodźcu mieszka wiele grzecznych 
dzieci, to i słodkości było bez liku! 

Spotkaniom z tak dostojnym Gościem za-
zwyczaj towarzyszą wielkie emocje. Święty był 
bardzo uradowany ze wszystkich niespodzia-
nek, jakie przygotowały mu dzieci. Kolorowe 
laurki, wierszyki, piękne piosenki i modlitwy 
– to wszystko sprawiło, że Mikołaj poczuł się 
w Grodźcu miło. Z pewnością na długo zapamię-
ta gościnność i dobre serca dzieci. Wielka szkoda, 
że Święty nie mógł zatrzymać się u nas na dłużej. 
Grudzień, to dla Mikołaja i jego pomocników 
bardzo pracowity czas. Święty Mikołaju, już za 
Tobą tęsknimy, do zobaczenia za rok!!!

Zgodnie z tradycją Święty Mikołaj spotkał się 
z najmłodszymi mieszkańcami miejscowości 
Pustków 6 grudnia 2021 r. Gość z Laponii w czer-
wonym ubraniu z białą brodą, w towarzystwie 
swoich niezawodnych pomocników elfów odwie-
dził wszystkie dzieci w swoich domach. 

Choć przyjechał dość nietypowym pojazdem, 
przywiózł dzieciom słodkie prezenty i sprawił naj-
młodszym wiele radości. Mikołajkowa atmosfera 
opanowała kolejną miejscowość naszej gminy. Orga-
nizatorem byli Sołtys i Rada Sołecka Wsi Pustków.

Tradycyjnie w grudniu dzieci odwiedza Święty 
Mikołaj. W niedzielę 5 grudnia 2021 r. w Schodni 
zorganizowano z tej okazji Jarmark Mikołajko-
wy, na który przybyło wielu mieszkańców. 

W tym roku Mikołaj przyjechał do Schodni 
na rowerze. Dzieci przygotowały dla Niego prace 
plastyczne, wierszyki, piosenki, a nawet pokaz 
taneczny. Niecodzienny gość obdarował je słody-
czami. Radość najmłodszych mieszkańców so-
łectwa była ogromna, a na zakończenie imprezy 
wszyscy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Ponadto organizatorzy – Sołtys i Rada So-
łecka Wsi Schodnia oraz dfk Stara Schodnia za-
pewnili dla zgromadzonych stoiska z ciepłymi 
napojami i swojskimi smakołykami w formie 
małego jarmarku. 

Nowa formuła spotkania ze Świętym Mikoła-
jem tak bardzo spodobała się zgromadzonym, że 
organizatorzy już zapowiedzieli powtórkę w przy-
szłym roku. Jednocześnie składają serdeczne po-
dziękowania Pani Gerdzie Bronder za udostępnie-
nie terenu na przeprowadzenie imprezy.

Koło dfk Szczedrzyk-Pustków zaprosiło swoich 
członków oraz ich dzieci na spotkanie ze świętym 
Mikołajem, które odbyło się w niedzielę, 5 grudnia. 

MIKOŁAJKOWE SZALEŃSTWO

Grodziec

Pustków

Schodnia
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Punktualnie o godzinie 14 w świetlicy wiej-
skiej w Szczedrzyku pojawił się Święty Mikołaj. 
Powitał wszystkich przybyłych i obdarował zgro-
madzone dzieci obficie wypełnionymi paczka-
mi. Niektóre z nich odwdzięczyły się wykonaną 
piosenką lub wypowiedzianym wierszykiem. 
Każde dziecko miało również okazję do zrobienia 
pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem. 

Po zakończeniu małej biesiady, którą zorga-
nizowało koło dfk, Święty Mikołaj ruszył w dro-
gę by dostarczyć paczki pozostałym dzieciom, 
które z różnych względów nie mogły przybyć do 
świetlicy. Jednakże nie tylko ci najmłodsi zostali 
obdarowani prezentami, Święty Mikołaj dotarł 
również do starszych mieszkańców i im także 
pozostawił smakowite pakunki. 

Nasz gość był w tym roku niezwykle szczo-
dry, przy wsparciu swoich pomocników z koła 
dfk Szczedrzyk-Pustków przygotował około 100 
paczek dla grzecznych dzieci i seniorów. 

Tradycyjnie jak co roku, Chobie odwiedził nie-
zwykły gość. Święty Mikołaj wraz z pełnym or-
szakiem odwiedzał najmłodszych mieszkańców 
Chobia, by sprawić im niespodziankę i podaro-
wać upominki. Uśmiechów i radości było wiele. 

Długo wyczekiwany przybysz odwiedził 
Chobie na zaproszenie Pani Sołtys i Rady So-
łeckiej. Dzieci dziękują Mikołajowi za tak miłą 
wizytę i zapraszają już za rok!

Dnia 4 grudnia 2021 r. – wcześniej niż zwykle 
– Święty Mikołaj odwiedził dzieci z Mnichusa. 
Były bardzo grzeczne w tym roku, dlatego tak 
szybko dostały duże paczki pełne słodkości. Nie 
zapomniały one również o tym, że to właśnie 
Święty Mikołaj obchodzi swoje imieniny 6-tego 
grudnia i przygotowały dla Mikołaja piękne 
upominki, które później wręczyły niezwykłe-
mu gościowi.

Łucja Furman, Emilia Jendryassek, Marcin Widera, 
Norbert Feliks, Irena Kokot 

Szczedrzyk

Chobie

Mnichus
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N
a organizowanym przez Stowarzy-
szenie Dolina Małej Panwi listopado-
wym „Spotkaniu w dolinie” gościliśmy 

panią Aleksandrę Hołubecką-Zielnicę, wni-
kliwą badaczkę historii pogranicza regionu 
dolnośląsko-wielkopolskiego, autorkę licz-
nych publikacji na temat przeszłości oraz te-
raźniejszości Sycowa i Dolnego Śląska.

Korzystając z gościnności Domu Kultury 
w Ozimku, spotkanie zostało zorganizowane 
10 listopada 2021 r. – tradycyjnie w drugą środę 
miesiąca. Pani Aleksandra, która na spotkanie 
przyjechała z Wrocławia, jest autorką licznych 
publikacji na temat przeszłości oraz teraźniej-
szości Sycowa i Dolnego Śląska. Uczestnicy spo-
tkania mogli usłyszeć o wojennych losach au-
torki, doświadczeniach w nauczycielskiej pracy 
w Sycowie i Wojciechowie Wielkim po wojnie 
czy rosnącym zainteresowaniu historią swojej 
nowej małej Ojczyzny. Wynikiem jej wielolet-
nich badań historycznych i etnograficznych, 
prowadzonych wspólnie z nieżyjącym już mę-
żem Krzysztofem Zielnicą, są liczne publikacje 
dotyczące pogranicza dolnośląsko-wielkopol-
skiego. Znajdziemy pośród nich opisy regionu, 
kronikarskie dzieje Sycowa oraz historię nieist-
niejącego zamku i rodu Bironów. Najbardziej 
znane publikacje to książki: „Był taki czas… 
Pogranicze polsko-niemieckie (Syców – Kęp-
no – Ostrzeszów)” i „W cieniu wojen”. W swoich 
publikacjach opowiada między innymi o sy-
beryjskich losach polskich rodzin, zsyłanych 
w głąb Rosji w latach i i ii wojny światowej. Za 
swoje zasługi pani Aleksandra Hołubecka-
-Zielnica w 2010 roku otrzymała tytuł „Hono-
rowego Obywatela Miasta i Gminy Syców”.

Ważnym tematem spotkania był dorobek 
męża pani Aleksandry, zmarłego w 2012 roku 
Krzysztofa Zielnicy. Ten etnolog, afrykanista, 
bibliograf i regionalista, pracujący na wydziale 
etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego, ponad 
20 lat swojego życia poświęcił na badania nad 
życiem wybitnego humanisty, przyrodnika 
i geografa Alexandra von Humboldta. Efek-
tem jego wieloletniej pracy nad tym tematem 
była publikacja „Polonica bei Alexander von 
Humbold”, opisująca bardzo wnikliwie, w opar-
ciu o doskonale udokumentowany materiał 
źródłowy, liczne kontakty Humboldta z Pol-
ską i Polakami. Książka ta ukazała się jedynie 
w Niemczech, a w Polsce nigdy nie została nale-
życie doceniona. Pani Aleksandra, która przez 
lata wspierała męża w jego badaniach, próbuje 
rozpropagować dorobek męża.

Członkowie Stowarzyszenia Dolina Małej 
Panwi czują się zobowiązani do wsparcia tych 
działań. Kiedy prowadziliśmy poszukiwania 
dokumentów i źródeł dotyczących budowy 
w Królewskiej Hucie Malapane najstarszych 
na kontynencie maszyn parowych, natknęli-
śmy się na znaną jedynie z zapisów kronikar-
skich informację o związanej z tym wizycie 
w Ozimku Alexandra von Humboldta. Począt-
kowo nie udawało się znaleźć potwierdzenia 
tego faktu w źródłach. W pracy Krzysztof Ziel-

nica nie tylko o tym napisał, ale podał także 
źródła dokumentujące ten fakt. Na tej podsta-
wie wiemy, że Humboldt był w Ozimku 16 i 17 
grudnia 1792 roku, a powodem jego wizyty były
właśnie produkowane tu maszyny parowe. Te 
ważne dla historii naszego miasta informacje 
były między innymi przedmiotem międzyna-
rodowej wideokonferencji zorganizowanej tak-
że przez nasze Stowarzyszenie, a szczegółowo 
zostaną omówione w trakcie przyszłorocznej, 
wrześniowej konferencji stacjonarnej w Ozim-

ku. Autorskie spotkanie z panią Aleksandrą 
Hołubecką-Zielnicą miało między innymi 
przypomnieć o zasługach i odkryciach jej męża 
w tym zakresie.

Pełną, trwająca prawie 4 godziny, polską 
wersję językową wideokonferencji o Alexan-
drze von Humboldcie można znaleźć na kanale 
YouTube fundacji „Kulturstiftung”, pod adre-
sem https://www.bit.ly/kulturstiftungvideo.

Józef Tomasz Juros

Spo
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W
czwartkowy wieczór 10 listopada 
2021 r., w Teatrze im. Jana Kocha-
nowskiego w Opolu, odbyła się gala 

wręczenia Nagród Marszalka Województwa 
Opolskiego w dziedzinie kultury. Uroczystą 
galę, na której spotkało się wielu animatorów 
i twórców z terenu naszego województwa, po-
prowadziła Agnieszka Kamińska, dyrektor 
Departamentu Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego. Nagrody wręczał osobiście mar-
szałek Andrzej Buła. Otwierając galę powie-
dział między innymi: „Ludzie kultury poka-
zują nam piękno. Uczą nas piękno podziwiać… 
Kultura nie ma granic. Nie ograniczają jej 
żadne ściany i budynki”.

Wśród laureatów znaleźli się członkowie 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi w Ozimku. 
Najpierw Nagrodę Marszałka Województwa 
Opolskiego za Muzealne Wydarzenie Roku 2020 
w kategorii „Wystawa”, za projekt zatytułowany 
„Wystawa stała w Muzeum Hutnictwa Doliny 
Małej Panwi w nowej siedzibie”, odebrał dyrektor 
muzeum Daniel Pupko. Po chwili ponownie 
został on wywołany na scenę, aby odebrać wy-
różnienie w kategorii „Konserwacja i ochrona 
dziedzictwa kulturowego” za projekt „Renowa-
cja i rekonstrukcja maszyny parowej, wyprodu-
kowanej w Hucie Małapanew w roku 1860”. To 
wyróżnienie ma dla nas szczególne znaczenie, 
gdyż dotyczy ważnego okresu historii naszego 
miasta. Poniżej cytujemy fragment uzasadnie-
nia wniosku.

O Hucie w Ozimku, w swej relacji z początku 
xix wieku, francuski baron de Villfosse pisał: 
„W Hucie Malapane znajdują się dwa wielkie pie-
ce (…). W tym zakładzie dokonywano pierwszych 
doświadczeń z nowoczesnymi metodami formo-
wania i odlewania, powstała pierwsza wiertarnia 
i tokarnia do produkcji części, umożliwiających 
budowę maszyn parowych i dmuchaw.” W mar-
cu 1789 roku Johann Friedrich przystąpił do 
samodzielnej budowy niewielkiej, przenośnej 
maszyny parowej, o średnicy cylindra 20 cali. Ta 
atmosferyczna maszyna systemu Newcomme-
na, w całości została wyprodukowana w Królew-
skiej Hucie Malapane, jedynie cylinder do niej 
sprowadzono z Anglii. Uruchomiona została 26 
stycznia 1790 roku i służyła do tymczasowego 
osuszania starej sztolni „Boże Pomóż” (Got-
thelf ) tarnogórskiej kopalni. Była to pierwsza 
wykonana na Śląsku i w tej części Europy ma-
szyna parowa. Kolejne, już w całości wykonane 
na miejscu, produkowano w Hucie Malapane 
przez ponad 100 lat. Łącznie wyprodukowano 
ok. 250 maszyn o różnej wielkości i przeznacze-
niu. Dotychczas, poza rysunkami i informacja-
mi w piśmiennictwie, nie był znany jakikolwiek 
zabytek dokumentujący ten ważny fragment 
historii przemysłu śląskiego.

Dzięki spostrzegawczości członków zaprzy-
jaźnionego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej, w roku 2017 udało się znaleźć do-
słownie na złomowisku części maszyny parowej, 
która, jak okazało się po dokładnych oględzi-
nach, została wyprodukowana w Ozimku ok. 
roku 1860. Po długich zabiegach i staraniach 
członków Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, 

uratowane części udało się przewieźć do Ozimka. 
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku w roku 2020 przystąpiono 
do prac dokumentacyjnych i projektowych 
oraz demontażu, oczyszczenia, prac renowacyj-
nych, wykonania uzupełnień brakujących części 
i wstępnego montażu maszyny. Większość prac 
samodzielnie wykonali członkowie Stowarzy-
szenia. Przygotowanie dokumentacji i projektów 
zajęło ponad 80 godzin, a przy pracach monta-
żowych i renowacyjnych przepracowano ponad 
200 godzin. Na początku września 2020 roku 
członkowie Stowarzyszenia, przy wsparciu pra-
cowników firmy stolarskiej i strażaków ochotni-
ków z Gminy Ozimek, przystąpili do ustawiania 
i montażu maszyny parowej w Muzeum Hutnic-
twa Doliny Małej Panwi. 

Dzisiaj pięknie odrestaurowana maszyna 
stanowi prawdziwą ozdobę ekspozycji stałej 
Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi 
w Ozimku. Dosłownie uratowany zabytek ma 
wartość prawdziwie unikatową. Jest material-
nym dowodem historii produkcji pierwszych 
na Śląsku i kontynencie europejskim maszyn 
parowych. Świadczy też o umiejętnościach 
i możliwościach produkcyjnych Huty Małapa-

new w xix wieku. Jest także jednym z najstar-
szych w Polsce zabytków tego typu.

Na tym nie skończyły się nagrody dla 
członków Stowarzyszenia. W czasie gali roz-
dano także Nagrody Marszałka Województwa 
Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 
w 2021 roku. Uczestniczący w tym uroczystym 
wieczorze członkowie byli szczególnie dumni, 
kiedy na scenę wśród laureatów tej nagrody wy-
wołano panią Teresę Kudybę - reportażystkę, 
dokumentalistkę, publicystkę, wydawcę i pro-
ducenta filmowego. Nagrodę otrzymała za pracę 
dziennikarską i filmy promujące Opolszczyznę. 
Pochodząca z naszej okolicy Teresa Kudyba, 
mimo że obecnie mieszka w dalekim Ciecho-
cinku, jest wieloletnim aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. Jej za-
wdzięczamy wielokrotnie emitowany w telewizji 
film „Strażnicy żelaznego mostu” oraz wiele re-
portaży i materiałów promujących działalność 
naszego Stowarzyszenia i Muzeum.

Tegoroczną galę zakończył koncert Andrzeja 
Piasecznego z zespołem oraz miłe spotkanie twór-
ców i animatorów kultury województwa opolskiego.

Józef Tomasz Juros 
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A
ktywność w każdym wieku jest waż-
na, pozwala na zachowanie dobrej for-
my fizycznej i psychicznej. W świetli-

cy wiejskiej "Nasz Zapiecek" w Antoniowie 
i w ramach programu „Opolski Senior” spo-
tyka się grupa seniorów, która w myśl hasła 
„Bo wiek i niepełnosprawność nie ogranicza” 
tworzy ciekawe inicjatywy.

Klub Seniora powstał w październiku 2019 
roku. Początki były trudne, jednakże projekt 
szybko zyskał na popularności. Dziś w spo-
tkaniach tematycznych regularnie uczestni-
czy 14-18 osób z różnych miejscowości naszej 
gminy. Poniedziałki poświęcone są sprawności 
fizycznej, odbywają się piesze spacery po lesie, 
krótkie wycieczki nordic walking, wycieczki 
rowerowe po okolicy (Biestrzynnik, Dębska 
Kuźnia, Dylaki) lub ogólnorozwojowe ćwicze-
nia w świetlicy. Środowe spotkania przebie-
gają pod znakiem kulinariów. Seniorzy dzielą 
się sprawdzonymi przepisami, rozmawiają 
o zasłyszanych nowinkach i wspólnie gotu-
ją.  Produkty, które wykorzystane są podczas 
gotowania i pieczenia zakupowane  są ze środ-
ków własnych uczestników. Najprzyjemniejszą 
częścią środowych spotkań jest smakowanie 
potraw przy wspólnym stole. Piątki to z kolei 
czas prac manualnych. To w te dni zazwyczaj 
w „Naszym Zapiecku” powstają robótki ręczne 
i piękne stroiki okolicznościowe. 

Seniorzy w ramach zajęć mają możliwość 
regularnych spotkań z psychologiem, gdzie 
w formie rozmów i warsztatów omawiane są 
tematy ważne i potrzebne. Istotnym przejawem 
działalności Klubu Seniora jest ponadto orga-
nizowanie imprez cyklicznych, m.in. spotkań
wigilijnych i andrzejkowych oraz ciekawych 
wycieczek. Klubowicze dotychczas mieli moż-
liwość zwiedzania Muzeum Śląska Opolskie-
go, uczestniczenia w spotkaniu w opolskiej 
bibliotece czy wizyt w teatrze. Organizowano 
również wycieczki do Wrocławia, podczas któ-
rych uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
Muzeum Narodowego i obejrzenia Panoramy 
Racławickiej. Wielu wrażeń dostarczyły wy-
cieczki do wrocławskiego zoo i Oceanarium oraz 
uczestnictwo w Jarmarku Bożonarodzeniowym 
na wrocławskim rynku. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się organizowana niedawno wy-
cieczka do Świdnicy i Krzyżowej, która odbyła 
się 27.09.2021 r. Seniorzy zwiedzili wówczas Ko-
ściół Pokoju w Świdnicy, który jest największym 
barokowym kościołem drewnianym na świecie! 
Kościół ten powstał w wyjątkowych okoliczno-
ściach (nazwa nawiązuje do pokoju kończącego 
wojnę trzydziestoletnią). Uczestnicy wycieczki 
mogli podziwiać kunszt budowniczych, którzy 
zgodnie z warunkami ustalonymi podczas po-
koju westfalskiego, z nietrwałych materiałów ta-
kich jak drewno, słoma i glina, w ciągu niespeł-
na roku postawili imponującą świątynię, która 
przetrwała do dziś i jest obiektem wpisanym 
na listę światowego dziedzictwa unesco.  Z ko-
lei w Krzyżowej uczestnicy wycieczki zwiedzili 
Międzynarodowy Dom Spotkań. To miejsce o in-
spirującej i pięknej historii stanowi dziś obiekt 
szkoleniowo-konferencyjny dla Porozumienia 
Europejskiego działającego na rzecz tolerancji, 

pokoju, porozumienia, współpracy i szacunku 
dla wszystkich narodów europejskich.

Aktywny senior stanowi wzór do naślado-
wania również dla młodszych mieszkańców. 
Uczestnicy Klubu Seniora dają przykład tego, jak 
pięknie i twórczo można spędzać czas. Wspólnie 
świętują małe i większe sukcesy oraz wspierają 
się wzajemnie i pomagają sobie podczas różnych 
życiowych zakrętów. Dzielą się tym co mają naj-
cenniejsze – czasem. W Klubie Seniora w An-
toniowie panuje wspaniała, pełna wzajemnej 
życzliwości i ciepła atmosfera. To miejsce, które 
tworzą ludzie zaangażowani i kreatywni. Dzięki 
nim każde spotkanie nastraja pozytywną ener-
gią i inspiruje do kolejnych spotkań. 

Liderem projektu „Opolski Senior” jest To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim, a animatorką Klubu Senio-
ra w Antoniowie jest Krystyna Hoinka.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-
ców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skie-
rowany do osób niesamodzielnych i seniorów 
zamieszkujących na terenie województwa opol-
skiego pod nazwą „Opolski senior – zapewnie-
nie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich 
opiekunom”. Partnerami projektu są Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz To-
warzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

Łucja Furman

Wrocław

Krzyżowa
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D
ni 16 do 19 listopada 2021 r. były czasem 
budowania więzi międzynarodowej, 
tym razem spędziliśmy wspólnie 3 dni 

w przyjacielskim klimacie w Ozimku.
Tak wiele się działo –  marsz nordic walking, 

zwiedzanie Opola z przewodnikiem, wizyta w Mu-
zeum Wsi Opolskie, pokaz plenerowy cudownej 
grupy młodzieżowej, Street workout z Ozimka, 
gimnastyka w wodzie, zabawy taneczne – jedna 
połączona z koncertem na żywo, a druga z pro-
gramem muzycznym na temat płyt winylowych. 
Bardzo nietuzinkowymi zajęciami był ponadto 
trening samoobrony przeprowadzony przez Lu-
bomira Stasiaka ze StasiakDojo.pl.

Ćwiczenia pokazały nam jak reagować 
na atak osoby agresywnej oraz jak zachować się 
w chwili zagrożenia czy ataku terrorystycznego. 
Przećwiczenie zachowań w takich nietypowych 
sytuacjach jest w pełni uzasadnione.

Pokazaliśmy, iż osoby starsze mają w sobie 
mnóstwo siły i zapału, aby stawiać czoła wszelkim 
przeciwnościom, jakie może przynieść im los.

Cudowny relaks w strefie Spa, wspólne chwile 
w basenie, na spacerze, na zajęciach, pokazach, 
na tańcach, rozmowach po świt. Tak buduje się 
przyjaźń między dwoma narodami. Ten czas 
pozostanie niezapomniany dla grupy czeskiej 
z Rymarzowa oraz Szkoły Superbabci i Super-
dziadka z Ozimka. 

Projekty realizowane w ramach Euroregionu 
Pradziad, inicjowane przez Gminę Ozimek a koor-
dynowane przez Panią Joannę Bachłaj, stały się 
bardzo ważnym elementem polityki senioralnej 
naszej gminy, jak również  elementem aktywności 
społecznej, psychofizycznej, międzynarodowej, 
międzypokoleniowej czy budującej więzi kole-
żeńskie wśród mieszkańców Ozimka. Polskie Sto-
warzyszenie Pedagogów i Animatorów klanza, 
Oddział Warszawski, którego jestem wicepreze-
ską jest dumne z tego, że bierzemy czynny udział 
w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Poprzez popularyzację pedagogiki zabawy, 
aktywności psychicznej i fizycznej dążymy do 
całożyciowej edukacji człowieka. Spotkania 
z młodymi ludźmi są zaczynem do przyszłej 
współpracy na polu międzypokoleniowym.

Szkoła Superbabci i Superdziadka w Ozimku 
na stałe znalazła swoje miejsce w społeczności 
ozimskiej. Rozwijamy się jako obywatele, są-
siedzi i przyjaciele. Ozimek jest dla nas ważny, 
ludzie są dla nas ważni. 

Czas covidu jest trudnym czasem dla wszyst-
kich, ale osobom starszym w sposób szczególny 
utrudnił życie. Ogromna izolacja, strach, zagro-
żenie, choroby to wszystko wpływa na coraz 
większą izolację osób starszych, ich margina-
lizację i wykluczenie społeczne. Psychiczne ob-
ciążenie staje się coraz wyższe i nie zawsze osoby 
starsze potrafią sobie z tym radzić. 

Halina Oster

Projekt „Żyjemy sportem” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 
oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.



14 GMINA

T
rudno policzyć, ile to już lat kultywu-
je się w Nowej Schodni obchody Dnia 
Świętego Marcina. Ponad 17 lat temu, po 

raz pierwszy odbyła się skromna uroczystość 
dedykowana społeczności szkolnej, a aktu-
alnie jest to radosne spotkanie dedykowane 
całej społeczności lokalnej.

Świętomarcińskie obchody miały miejsce w śro-
dę 17 listopada 2021 roku. Rozpoczęły się tradycyjnie 
o godzinie 16:00 mszą świętą w kościele filialnym 
pod wezwaniem św. Jadwigi w Nowej Schodni. 

Po nabożeństwie, ulicą Daniecką, przy wtó-
rze orkiestry dętej ruszył kolorowy korowód 
z lampionami. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwali strażacy z osp ze Schodni, za nimi 
dumnie kroczył przebrany za św. Marcina – 
rzymskiego legionistę – Wojciech Kowol, obok 
którego – jako żebrak – szedł Kamil Kurpiers. 

Kolorowy pochód tradycyjnie zakończył się 
na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, 
gdzie przy ognisku odgrywana jest inscenizacja 
przedstawiająca chwalebny czyn Marcina wobec 
biedaka. Narratorkami tej prezentacji były: Aga-
ta Spika i Julia Knapik. Zanim jednak zaczęła 
się beztroska zabawa, głos zabrał Dyrektor sp 2 
w Ozimku – Wiesław Miś w imieniu społeczno-
ści szkolnej i pani Marianna Rataj – przedsta-
wicielka dfk Nowa Schodnia.

Co roku, z okazji Dnia Świętego Marcina, od-
bywa się również konkurs śpiewaczy, którego 
uczestnicy nagradzani są słodyczami, a radosne 

pląsy przerywa co jakiś czas, „deszcz” cukierków. 
Ukoronowaniem obchodów upamiętniających 
dobre serce rzymskiego legionisty, zawsze są 
pyszne świętomarcińskie rogale. Nie inaczej było 
również tym razem.

Zadowolenie osób biorących udział w spo-
tkaniu można było wyczytać z ich twarzy, 
a to zawsze cieszy wszystkich organizatorów. 
O stronę artystyczną tegorocznych obchodów 
Dnia św. Marcina zadbały nauczycielki z sp 2 

w Ozimku: A. Spyra, A. Gaszczyk, E. Palt, I. 
Kukuczka, J. Mordak. Natomiast głównym 
organizatorem uroczystości, dzięki wsparciu 
finansowemu Konsulatu Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu w ramach projektu „Uroczy-
stość św. Marcina w Schodni Nowej” oraz wy-
korzystaniu własnych środków trwałych, był 
Zarząd Koła dfk Nowa Schodnia. 

Iwona Kukuczka

T
radycyjnie w dniu 11 listopada do Kra-
siejowa zawitał Św. Marcin. W czwart-
kowe popołudnie dzieci i ich rodzice 

udali się na krótkie nabożeństwo do kościoła, 
a następnie orszak pod przewodnictwem Św.  
Marcina jadącego na koniu, udał się na plac 
przy straży pożarnej. Tam na przybyłych 
oczekiwało płonące ognisko przygotowane 
przez strażaków. Zebrani obejrzeli insceniza-
cję z udziałem Św. Marcina i żebraka, w które 
to role wcielili się kolejno Damian Bort oraz 
Paweł Dreja. 

Na uczestników uroczystości czekało przy-
gotowane przez członkinie Parafialnego Ze-
społu Caritas w Krasiejowie specjalne stoisko 
ze świeżutkimi i pachnącymi rogalami oraz kawą 
i herbatą. Rogale ufundowane zostały przez lokal-
ną piekarnię „Tradycyjnie Robione”. Dziećmi 
zgromadzonymi na placu zaopiekowała się ani-
matorka Ewa Kotysz – członkini Parafialnego 
Zespołu Caritas, która jak zwykle przygotowała 
na tę uroczystość okolicznościowe tańce, piosenki 
i zabawy z gąskami, latarenkami, podkową i roga-
lami bezpośrednio wiążącymi się z żywotem Św.
Marcina, czuwając jednocześnie nad sprawnym 
przebiegiem całości spotkania. W nagrodę za wy-
konane zadania dzieci otrzymywały cukierki. 
Na uroczystość przybyli Proboszcz ks. Józef Gor-
ka, radni powiatowi Marek Korniak i Krzysztof 
Koźlik oraz radny miejski Jan Polaczek.

Organizator tego radosnego święta – Para-
fialny Zespół Caritas składa serdeczne podzię-

kowania panu Przemysławowi Polaczkowi, pani
Katarzynie Klitza – właścicielce stadniny koni 
„Kalait” w Krasiejowie, panu Rafałowi Mendel, 
panu Rolandowi Materne, panu Tomaszowi 
Chudala – prezesowi osp oraz pozostałym straża-

kom za sponsoring lub zaangażowanie w przygo-
towanie uroczystości. Do podziękowań dołączają 
również bardzo zadowolone dzieci i ich rodzice.

Sylwia Widawska 
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o raz piąty spotkały się dzieci pełno 
i niepełnosprawne, by pod hasłem „Je-
steśmy Tacy Sami” przełamać bariery 

dysfunkcyjne oraz się zintegrować. Dzięki 
uprzejmości Marszałka Województwa Opol-
skiego, w tym roku festiwal ten mógł odbyć 
się na deskach Filharmonii Opolskiej i był 
skierowany po raz pierwszy do dzieci i mło-
dzieży z całego kraju.

Stowarzyszenie Akces, które było głównym 
organizatorem imprezy, postarało się, aby nie tyl-
ko dzieci pełnosprawne były doceniane. W tym 
jedynym tego typu przedsięwzięciu w wojewódz-
twie opolskim, prym wiodą osoby z dysfunk-
cjami. Stają przed nami, aby pokazać, że są tacy 
sami jak wszyscy dookoła oraz mają marzenia, 
żeby wystąpić na scenie, przed publicznością. Ten 
festiwal im to umożliwia, a nas pełnosprawnych 
uczy empatii, zrozumienia potrzeb oraz wspie-
rania osób niepełnosprawnych.

Tegoroczna gala odbyła się w cieniu pandemii, 
dlatego na widowni mogła być zajęta tylko poło-
wa miejsc. Niemniej jednak publiczność dopisała 
i bardzo dobrze się bawiła podczas występów.

Festiwal składał się z dwóch części – kon-
kursowej oraz koncertowej z widowiskowymi 
pokazami świetlnymi, którymi uraczyła nas 
agencja eventowa „Jak z Bajki”. Część konkurso-
wą, a zarazem festiwal rozpoczął występ Zespołu 
Dziecięcego Akces w specjalnie przygotowanych 
na tę okazje strojach, śpiewając „Witajcie w na-
szej bajce”. Po krótkim wprowadzeniu przez 
pomysłodawczynię festiwalu, panią Elżbietę 
Pisulę-Bieniecką, nastąpiła część konkursowa.

Do konkursu przystąpiły cztery wokalist-
ki, a były to Emilia Wiora, która wykonała 
utwór „Maleńka miłość”, a partnerowała jej 
Paulina Paluszczak. Kolejna uczestniczka to 
Marzena Kotołowska, z którą wystąpiły Lena 
Bryja i Ania Chmura, a zaśpiewały „Święta 

to czas niespodzianek”. Alicja Musiał wyko-
nała utwór „Ale jazz” wraz z partnerującą jej 
Julią Dota, a Patrycja Błach zaśpiewała „Po 
raz pierwszy widzę blask”, przy partnerstwie 
Dawida Bac.

Jurorzy mieli nie lada dylemat. W tym roku 
były to panie Anna Maczura oraz Anna Weresz-
czyńska, która ogłaszając werdykt powiedziała 
– „Dotąd to ja byłam po drugiej stronie i to mnie 
oceniano, teraz to jest nowe doświadczenie”. 

Werdykt jednak musiał zapaść i tak – na miej-
scu drugim ex aequo uplasowały się Marzena Ko-
tołowska i Ala Musiał, pierwsze miejsce zajęła 
Emilia Wiora, a Patrycja Błach wygrała w tym 
roku Grand Prix. Gratulacje laureatkom składała 
obecna na gali Leonarda Płoszaj – Wicestarosta 
Opolski, która reprezentowała Samorząd Powia-
tu Opolskiego, jednego z patronów honorowych 
wydarzenia. Patronat nad imprezą objął również 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Na zakończenie wydarzenia jeszcze raz mo-
gliśmy podziwiać na scenie Zespół Akces, który 
tym razem wykonał dla wszystkich piosenkę 
„Wszystkie dzieci nasze są”.

Podziękowania należą się wszystkim tym, 
bez których ten festiwal nie mógłby się odbyć, 
są to Fundacja pzu, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego, Powiat Opolski, Gmina 
Ozimek, jak i patronom medialnym tvp 3 Opole, 
Radio Opole, Tygodnik Ziemi Opolskiej, Opo-
wiecie Info.

Podziękowania należą się również oprawie 
technicznej, bez której nie byłoby transmisji 
na żywo oraz filmu i wspaniałych zdjęć, a tak-
że akustykom, dzięki którym wspaniale było 
wszystko słychać.

Foto: Łukasz Józwenka, Piotr Wrona, Maciej 
Paluszczak.

Maciej Paluszczak

T
o już xxv jubileuszowy Wojewódzki Fe-
stiwal Pieśni Patriotycznej tobie pol-
sko, który odbył się w Olszance. Celem 

Festiwalu jest popularyzacja różnorodnych 
pieśni o Ojczyźnie, pieśni legionowych, pieśni 
przejawiających nuty patriotyzmu i walki 
o niepodległość, w tym również patriotycz-
nych pieśni współczesnych.

Dnia 23 października na scenie festiwalu za-
prezentował się Zespół Dziecięcy Akces, wykonu-
jąc dwa patriotyczne utwory: „Póki Polska żyje 
w nas” oraz „Niech żyje Polska”. Jurorzy biorąc 
pod uwagę dobór repertuaru, wyraz artystyczny 
oraz poziom wykonania i interpretację, spośród 
88 podmiotów mieli wytypować 15 laureatów, jed-
nakże poziom festiwalu był na tyle wysoki, że po 
burzliwych naradach postanowiono wybrać aż 
26 laureatów, w tym 12 zespołów i chórów. W tak 
zacnym gronie znalazł się Zespół Akces, który 
zdobył i miejsce w kategorii zespoły chóralne 
i wokalne i tym samym tytuł Laureata xxv Fe-
stiwalu. W sobotni wieczór 13 listopada, podczas 
Koncertu Laureatów w pięknym xiv-wiecznym 

kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Pogorzeli, Zespół Akces ponownie pokazał się 
z bardzo dobrej strony i wywołał niemałe emocje 
wśród zebranej publiczności. Dodajmy, że wyda-
rzenie honorowym patronatem objęli  Wojewoda 

Opolski oraz Marszałek Województwa Opolskie-
go. Gratulujemy organizatorom przygotowania 
tak wielkiego przedsięwzięcia.

Maciej Paluszczak
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W
okalistka Studia Piosenki „No-
net” działającego w Domu Kultu-
ry w Ozimku Amelia Kita została 

laureatką konkursu „Wygraj sukces”.
Konkurs ten jest jedną z najważniejszych im-

prez w Polsce, a powstał w 1996 r., by zachęcić do 
śpiewania dzieci z małych ośrodków kultury. Pomy-
słodawcą była śp. Jolanta Rosik-Rosińska – ówcze-
sna Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Tar-
nobrzegu i Jarosław Piątkowski właściciel Agencji 
Reklamowej Pro-Media. Amelia Kita przeszła przez 
cztery etapy tego konkursu trwającego od wiosny 
do jesieni 2021 r. – kwalifikacje wstępne, podczas 
których 936 wokalistów z całej Polski wysłało swoje 
prezentacje. Do kwalifikacji regionalnych przyjęto 
463 wykonawców, w tym Amelię. W prezentacjach 
na żywo, które odbyły się w różnych ośrodkach 
kultury w Polsce, nasza reprezentantka zaśpiewa-
ła w Jaworznie. Laureaci kwalifikacji regionalnych 
– w tym Amelia – wzięli udział już w trzecim etapie 
konkursu w Tarnobrzegu 12 listopada 2021 r. Zaśpie-
wało tam 87 wokalistów, z czego do Koncertu Finało-
wego dopuszczono 10 najlepszych, w tej grupie zna-
lazła się nasza wokalistka. W sobotę 12 listopada po 
Koncercie Finałowym przyznano nagrody, a Amelia 
Kita otrzymała trzecie miejsce. Wykonawców 
oceniało wspaniałe jury w składzie: dr Krzysztof 
Heering – wykładowca Uniwersytetu Muzycznego 
w Warszawie, Aneta Figiel – trener wokalny, Rafał 
Szatan – wokalista, kompozytor, Michał Jurkie-
wicz – kompozytor, Mariusz Ryś – muzykolog, juror 
wszystkich edycji konkursu Wygraj Sukces. Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy Amelii.

Anna Sitarz, 
fot. Paweł Matyka

N
a ostatni tydzień października pla-
styk Domu Kultury Agnieszka Jaroc-
ka jako organizator Pleneru z ducha-

mi zamówiła słoneczną jesienną pogodę.
Punktualnie o wyznaczonej godzinie mło-

dzież wyruszyła na przygodę w stronę Staniszcz 
Wielkich. Na miejscu, przy starym budynku 
kolejowym rozpoczęła się aktywna rywalizacja 
drużyn. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy 
musieli wykazać się również dobrą kondycją 
(część zadań wykonywana była na drezynach 
rowerowych, które młodzież musiała napędzać 
siłą własnych mięśni). Przydatne okazało się 
również „dobre” oko potrzebne do wypatrzenia 
żarłocznej dyni, którą trzeba było nakarmić 
rzucając z odległości otrzymaną amunicją. 
Pewna ręka przydała się przy strzelaniu kasz-
tanami z procy do krążących wśród drzew du-
chów. Ostatnim zadaniem zamykającym część 
sprawnościową, było sprawne zdiagnozowa-
nie leśnej czarownicy z zatkanym nosem oraz 
usunięcie zalegających w nozdrzach przedmio-
tów. Po tak wyczerpującym poranku wszyscy 
uczestnicy zasłużyli na chwilkę przerwy przy 
rozpalonym ognisku, na którym można było 
przygotować sobie posiłek. Gdy nabrało się 
energii można było ruszyć w poszukiwaniu 

dogodnego miejsca lub obiektu, które chciało 
się uwiecznić w swoim dziele. W ruch poszły 
pastele, farby, mazaki, aby prace były kolorowe 
i słoneczne jak piątkowy dzień.

Po podliczeniu punktów zarówno z karty 
pracy oraz tych zdobytych podczas zadań spraw-
nościowych, grupie zwycięskiej zostały przyzna-
ne nagrody główne, a pozostałym uczestnikom 
nagrody pocieszenia.

W plenerze wzięła udział młodzież z gmi-
ny Ozimek, a przy realizacji pomogła Natalia 
Grochol oraz Szymon Początek. Opiekę nad 
grupą wraz z Agnieszką Jarocką objęła
Ula Serafin-Noga z psp w Szczedrzyku. Za po-
moc serdecznie dziękujemy i liczymy na kolej-
ny piękny wyjazd plenerowy.

Agnieszka Jarocka
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d 20 do 21 listopada 2021 r. w cze-
skim Rymarzowie organizowany 
był Festiwal Tańca Orientalnego 

pod nazwą „Habibi”. W tym roku to już trze-
cie spotkanie tancerek z zespołu Kaszmir 
z zespołem Annidia z Czech. Wizyta była 
owocem współpracy przy niedawno zakoń-
czonym projekcie pod nazwą „Powiem to 
tańcem”. 

Konkurs, gala taneczna i warsztaty – to czę-
ści, które złożyły się na całość festiwalu w ryma-
rzowskim centrum kultury. Podczas konkursu 
rywalizowały ze sobą tancerki z Czech, Polski 
i Słowacji. Zespół Kaszmir z Ozimka przywiózł 
ze sobą pokaźną liczbę medali: 

• Zespół Kaszmir – złoto w kategorii Grupowa 
choreografia;

• Oliwia Rainczuk – 3 razy złoto w katego-
riach: Wspólne solo, Improwizacja, Choreo-
grafia własna oraz tytuł Habibi Queen;

• Wiktoria Mientus – 3 razy srebro w katego-
rii: Wspólne solo, Improwizajca, Choreografia 
własna;

• Aleksandra Hentschel – złoto w kategorii: 
Choreografia własna drum solo; 

• Natalka Szega – srebro w kategorii: Choro-
egrafia własna dzieci;

• Olga Dryha – złoto w kategorii: Wspólne solo 
oraz brąz w kategorii: Choreografia własna.

• Aleksandra Wawrzyńska – 2x srebro w ka-
tegorii: Wspólne solo nastolatki oraz Impro-
wizacja nastolatki, brąz w kategorii: Choreo-
grafia własna nastolatki;

• Edyta Hentschel – brąz w kategorii: Wspólne solo;
• Agnieszka Szega – 2 razy srebro w kategorii: 

Wspólne solo i Choreografia własna.
Tancerki wzięły także udział w warsztatach, 

podczas których nauczyły się choreografii drum 
solo oraz poznały taniec tahitański, w którym 
biodra również grają pierwsze skrzypce. 

Dziękujemy bardzo organizatorom: Kamili 
Brstakovej Cimbotovej oraz Annie Cimbo-
tovej za zaproszenie. Współpraca z zespołami 
tańca orientalnego z Rymarzowa trwa już od 
2009 roku.

Tatiana Kowalczyk

D
nia 4 grudnia 2021 r. w Domu Kultu-
ry w Ozimku wystąpiła Izabela Sza-
frańska, młoda wokalistka, której 

szczególnie bliska jest muzyka sefadryjska. 
Od zawsze wiedziała, że chce spędzić życie 
na scenie i ten plan z powodzeniem realizuje.

Na koncert przybyli m.in., Wicekonsul Republi-
ki Federalnej Niemiec Kubilay Topal, Burmistrza 
Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Przewodniczący 
Zarządu Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek.

Widzowie bardzo wysoko ocenili to wspaniałe 
wydarzenie artystyczne, na co wpłynął nie tylko 
wysoki poziom artystyczny, a także prowadzący, 
aranżacja i wyjątkowa atmosfera koncertu

„(…) największa siła była w piosenkach autor-
skich pani Izabeli Szafrańskiej, które pokazały mi, 
że kraina łagodności to nie przebrzmiała pieśń i no-
stalgia, w której słuchaliśmy łabędziego śpiewu, ale 
muzyka, która ma przyszłość i może być pewnym 
dobrego jutra (…)” – tak koncert recenzuje Walde-
mar Gielzok, który od lat współpracuje z pnwm.

Koncert promujący Deutsch-Polnisches 
Jugendwerk – Polsko-Niemiecką Współpra-
cę Młodzieży został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie klanza - Koło w Opolu w ramach 
projektu Latarnie pnwm – Leuchttürme dpjw, 
przy współpracy z Domem Kultury Ozimku.

Halina Oster
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W
dniach 20-21 listopada 2021 r., po 
dwuletniej przerwie spowodowa-
nej pandemią, odbył się Festiwal 

Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej 
w Walcach. Była to już xxix edycja tej cieszą-
cej się wielką popularnością imprezy, w której 
biorą w niej udział zespoły z całej Opolszczy-
zny oraz z Górnego i Dolnego Śląska. 

W sobotę odbył się konkurs chórów, w któ-
rym wziął udział Chór Na Obcasach z Ozimka. 

Nie jest on wprawdzie związany z mniejszością 
niemiecką, ale organizatorzy dopuszczają udział 
takich zespołów, oczywiście pod warunkiem 
spełnienia wymogów regulaminu - należy wy-
konać dwa utwory w języku niemieckim. W tym 
roku Chór Na Obcasach zajął drugie miejsce. 
Specjalną nagrodę dla chórmistrzów otrzymał 
Paweł Wielgus.

W niedzielę prezentowało się kilkanaście ze-
społów śpiewaczych, w tym trzy z naszej gminy: 

Heidi z Ozimka, Dzióbki z Biestrzynnika oraz
Opolskie Dziołchy z Antoniowa. W konkursie 
jury nie przyznaje miejsc, lecz kwalifikuje ze-
społy do tzw. pasm; Opolskie Dziołchy znalazły 
się w paśmie brązowym, a Dzióbki i Heidi trafiły 
do pasma srebrnego. Akordeonista Dzióbków, 
Marian Szymczyk otrzymał specjalną nagrodę 
za najlepszy akompaniament.

Paweł Wielgus

W
tym roku aura zdecydowanie sprzy-
jała mikołajkowym przedsięwzię-
ciom i śnieg, choć w niewielkiej 

ilości, sprawił, że mogliśmy poczuć magię 
zbliżających się świąt. Dla uczestników i człon-
ków sekcji Domu Kultury w Ozimku, z tej 
okazji, zorganizowane zostały warsztaty two-
rzenia biżuterii z koralików oraz składania 
kolorowych pudełek z papieru, w które póź-
niej można by było zapakować własnoręcznie 
wykonaną bransoletkę lub korale. 

Największą atrakcją cieszyła się wizyta przy 
choince, gdzie oczywiście czekał Święty Mikołaj 
we własnej osobie. Jako, że zabawek w sklepach 
jest niezliczona ilość, to warto dzieciom przy-
pominać o tym, iż należy dbać o naszą planetę 
Ziemię, to każde z dzieci przyniosło ze sobą nie-
zniszczone lub nieużywane zabawki, którymi 
mogło uszczęśliwić kogoś innego. W ten sposób 
każdy uczestnik spod choinki wybrał sobie coś 
na wymianę, co bardziej przypadło mu do gustu.

Mikołajki w domu kultury przebiegały kre-
atywnie i warsztatowo. 

Tatiana Kowalczyk
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amięci najwybitniejszych muzyków roc-
kowych poświęcony został sobotni kon-
cert grupy spis, odbywający się w sali 

widowiskowej Domu Kultury w Ozimku 20 
listopada br. 

Początkiem działalności tej formacji 
było powstanie duetu pis w składzie: Piotr 
Lekki (gitarzysta tsa Michalski, Niekrasz, 
Karłon oraz Evening Standard; producent 

muzyczny i autor projektu Bochnias Rocks) 
i Robert „Sierściu” Mastalerz (wokalista for-
macji 4Szmery – coverbandu wykonującego 
muzykę grupy ac/dc). Z czasem w projekcie 
pojawił się znakomity gitarzysta i kompozy-
tor grupy Dżem – Jerzy Styczyński. Pojawił 
i pozostał na stałe. 

Ozimska widownia udowodniła, iż tworzą ją 
fani muzyki rockowej, intensywnie i aktywnie 

współtworzący klimat koncertu. Dialogi między 
nią a wokalistą (zawsze adekwatne i potrzebne), 
jak również wzbogacanie występu dodatkowym 
wokalem, sprawiły, iż atmosfera na sali stała się 
gorąca. Nie mogło być inaczej, energetyczne nu-
mery, popisowe solówki obu gitarzystów i zaan-
gażowanie słuchaczy zrobiły swoje. Swoistą kul-
minacją stało się wykonanie „Pukając do nieba 
bram”, podczas którego znany utwór został przez 
Roberta Mastalerza zaintonowany w trzech róż-
nych stylach, wzorowanych na słynnych – i róż-
norodnych – wykonaniach utworu przez Boba 
Dylana, Bruce’a Springesteena i Guns N’Roses.

Po koncercie – niejako tradycyjnie, doszło do 
spotkania z fanami, podczas którego można było 
kupić płytę grupy, nagraną w 2017 roku jeszcze 
w składzie dwuosobowym.

T
ak długo wyczekiwane przez organizator-
kę oraz młodzież, a odwoływane/przeno-
szone z powodu pandemii, wreszcie się od-

były. Mowa o warsztatach brush letteringu, czyli 
sztuce kaligrafowania liter za pomocą brush 
penów, czyli pisaków pędzelkowych lub pędzli. 

Spotkanie miało miejsce 27 listopada 2021 r. 
w sali plastycznej Domu Kultury w Ozimku. Przy 
aromatycznej herbatce i korzennych pierniczkach,
młodzież pod okiem Agnieszki Jarockiej rozma-
lowała cały alfabet. Na początku, podczas ćwiczeń 
kaligraficznych rozgrzewających mięśnie rąk, 
uczestnicy poznali podstawowe zasady obowią-
zujące podczas nauki posługiwania się brushami. 
Potem było już słychać tylko szuranie pędzlami po 
kartkach z przygotowanymi wzorami ćwiczeń. Po 
warsztatach młodzież wróciła do domu z pięknie 
wykreślonymi świątecznymi życzeniami, zeszy-
tem ćwiczeń oraz własnymi brush pen’ami. Miej-
my nadzieję, że ich zeszyty wypełnią się wkrótce 
pięknymi literami.

Agnieszka Jarocka

Imprezą towarzyszącą koncertowi był mini 
wernisaż grafiki warsztatowej, przygotowany 
przez grupę Sektor G, czyli duet w składzie: 
Urszula Maciantowicz oraz Marzena Kasper-
ska El-Khalfi. Opiekunką grupy i osobą przygo-
towującą wystawę jest Agnieszka Jarocka. Te-
mat, zgodnie z tytułem, bardzo mityczny. Grafiki 
dotyczyły postaci związanych z mitologią, ale 
bezsprzecznym bohaterem wielu prac był czar-
ny jamniczek, uwieczniony w grafikach przez 
swoją opiekunkę, panią Marzenę. Był zresztą 
honorowym gościem wernisażu, aczkolwiek trze-
ba przyznać, że jako jedyny, niewiele sobie robił 
z artystycznej otoczki wydarzenia, koncentrując 
się na wodzeniu wzrokiem za swoją opiekunką. 
Wystawę można oglądać w sali grafiki warszta-
towej po uprzednim zgłoszeniu takiego życzenia. 

Robert Konowalik
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publicznaw ozimku

DATA GODZ. MIEJSCE NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

02.01
(niedziela)

16:00 Kościół parafialnyw Ozimku Koncert kolędowy zespołów ludowych Dom Kultury w Ozimku

04.01
 (wtorek)

Domu Kultury w Ozimku,
sala widowiskowa

Narodowy Teatr Edukacji
– spektakle dla szkół

Narodowy Teatr Edukacji

06.01
(czwartek)

10:30 Kościół w Dylakach Koncert kolędowy zespołów ludowych Dom Kultury w Ozimku

09.01
(niedziela)

11:00 Kościół w Grodźcu Koncert kolędowy zespołów ludowych Dom Kultury w Ozimku

15.01
(sobota)

14:00

Dom Kultury w Ozimku,
sala widowiskowa

kino:
Bajka pt. „Misiek: Ekipa na wakacjach”
Bilety można zakupić przez stronę interne-
tową www.film.opole.pl bądź w dniu seansu

Opolskie Kino Objazdowe
Dom Kultury w Ozimku

16:00
18:00

kino:
Film pt. „Kogel Mogel 4”
Bilety można zakupić przez stronę inter-
netową www.film.opole.pl bądź     w dniu 
seansu

22.01
 (sobota)

18:00
Domu Kultury w Ozimku,
sala widowiskowa

„Fortynbras się upił”
– premiera spektaklu Teatru Fieter

Dom Kultury w Ozimku

24.01
 (wtorek)

Domu Kultury w Ozimku,
sala widowiskowa

Narodowy Teatr Edukacji
– spektakle dla szkół

Narodowy Teatr Edukacji

26.01
(środa)

19:00
Dom Kultury w Ozimku,
sala kameralna

„Nędznicy”
– seans filmowy w ramach Klubu Dobrego 
Filmu.
Bilety w cenie 10,00 zł można zakupić 
w dniu seansu

Opolskie Kino Objazdowe
Dom Kultury w Ozimku

30.01
(niedziela)

Dom Kultury w Ozimku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Program będzie dostępny na stronie in-
ternetowej oraz fanpagu Domu Kultury 
w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
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W
dniu 16 listopada 2021 r. w naszej 
szkole odbył się uroczysty apel. 
Klasa iv w przepięknym monta-

żu słownym przygotowanym przez siostrę 
Gizelę, przedstawiła historię odzyskania 
niepodległości. 

Utwory wokalne i taniec z flagami zostały 
przygotowane przez panią Elżbietę Pisula-Bie-
niecką. Wszystkim nam towarzyszył ogrom 
wzruszeń. Uczniowie naszej szkoły z powagą 
i kulturą uczestniczyli w uroczystości i wspólnie 
odśpiewali hymn państwowy.

Uczennice naszej szkoły Emilia Jończyk oraz 
Paulina Szymska wzięły udział w Ogólnopol-
skim Biegu Niepodległości, który odbył się 5 
listopada 2021 r. w Korfantowie.

W swojej kategorii w stawce ponad pięćdzie-
sięciu zawodniczek nasze dziewczyny zajęły od-
powiednio 10 i 18 miejsce. Biorąc udział w biegu, 
uczciły kolejną rocznicę odzyskania niepodległości.

Elżbieta Pisula- Bieniecka

W
środę w przededniu rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości punk-
tualnie o godz. 11:11 społeczność naszej 

szkoły odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Tym samym po raz kolejny uczestniczyliśmy 
w akcji „Szkoła do hymnu”. Jest to kontynuacja 
programu rozpoczętego w 2018 roku z okazji 
setnej rocznicy odzyskania wolności.

Dzień 11 listopada jest datą symboliczną – to 
tego dnia w 1918 roku Józef Piłsudski objął naczel-
ne dowództwo nad wojskami polskimi. Roczni-
cę tego wydarzenia obchodzimy jako narodowe 
święto, przywołując odzyskanie niepodległości 
po 123 latach zaborów. Stulecie odzyskania nie-
podległości stwarza okazję do rozmowy o tym, 
jak udało się odbudować wolną Polskę; co zna-
czyło wtedy, a co znaczy dziś być suwerennym 
państwem; jak dbać o niepodległość i czym ona 
jest obecnie dla młodych Polaków. Okazją ku temu 
była akademia, która miała przypomnieć tamte 
ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. 
Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych 
w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11
listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sy-
tuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak 
największy nacisk położono na ukazanie ducha 
narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli 

stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. 
Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki 
i uczucia walczących o niepodległość. Dzień ten 
dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczest-

nicząc corocznie w obchodach Święta Niepodle-
głości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, 
dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Ewelina Piórkowska

D
nia 23 października 2021r. odbył się xxv
Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Pie-
śni Patriotycznej Tobie Polsko w Olszan-

ce. W konkursie wzięło udział 84 wykonawców. 
Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. 2

Anastazja Szalek, która wykonaniem piosenki „11
listopada” zachwyciła jury i została laureatką tego 
konkursu. Wśród 15 solistów będzie jeszcze walczy-

ła o Grand Prix. Udział w koncercie Laureatów to 
wielki sukces, dlatego już teraz gratulujemy wspa-
niałego występu i życzymy powodzenia na gali.

Dnia 13 listopada 2021r. w pięknym czternasto-
wiecznym Kościele Parafialnym w Pogorzeli odbył 
się koncert laureatów xxv Wojewódzkiego Festiwa-
lu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko w Olszance. Do 
prezentacji artystycznych, jubileuszowej gali jury 

spośród 84 wykonawców zaprosiło 26 artystów. 
Wśród laureatów znalazła się uczennica Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dylakach Anastazja Sza-
lek. Z radością informujemy, że Anastazja została 
doceniona przez jury i otrzymała wyróżnienie za 
piękne wykonanie piosenki pt. „11 listopada”.  

Ilona Możdżeń
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J
edną z części obchodów 20-lecia istnienia 
nowej szkoły w Antoniowie był festyn ro-
dzinny zorganizowany z inicjatywy Rady 

Rodziców. W piękną, słoneczną, październi-
kową sobotę (dnia 2 października 2021 r.) za-
panowała w naszej szkole radosna atmosfera 
zabawy. Jak na jubileuszowy festyn przystało, 
dużo się działo. Tłumnie zebrani „duzi i mali” 
nie mogli narzekać na nudę i brak atrakcji.

Zacznijmy od sprzedawanych w trakcie 
festynu cegiełek. Stoisko przykuwało uwagę 
różnorodnością nagród, dlatego cegiełki roze-
szły się w okamgnieniu. Dla najwytrwalszych 
czekała licytacja cennych nagród. Zaintere-
sowani okazali się bardzo hojni. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, dlatego wszystkie przed-
mioty wystawione na aukcji szybko znalazły 
nowych właścicieli.

Wśród najmłodszych pierwsze skrzypce 
grała wata cukrowa. Stoisko z nią oraz popcor-
nem przeżywało prawdziwe oblężenie. Na cu-
krowe szaleństwo skusiło się również wielu 
dorosłych, ponieważ ten smak przywoływał 
dziecięce wspomnienia.

Młode damy tłumnie ustawiły się w kolejce 
do „salonu fryzjerskiego”. Każda chciała w tym 
dniu wyglądać „odlotowo”. Kolorowe warkocze 

i różnobarwne fryzury dostrzec można było 
wszędzie. Nieopodal znajdował się „salon tatu-
ażu”. Tutaj chętnie gościli także nasi najmłodsi 
panowie. Skrupulatnie wybierali najodpowied-
niejszy dla nich „męski” tatuaż. Wśród dziew-
czyn pierwsze skrzypce odgrywał kolorowy 
motylek, wszak to symbol piękna, a dziewczyny 
znają się na tym doskonale.

W ramach odpoczynku najmłodsi mogli po-
pisać się kunsztem plastycznym, malując swoje 
dzieła na folii spożywczej. Spod pędzla dziecia-
ków wychodziły prawdziwe arcydzieła. Nie za-
pomniano też o pamiątkowych zdjęciach.

Ponadto nie brakowało atrakcji dla dorosłych. 
Wraz ze swymi pociechami rodzice brali udział w ro-
dzinnych konkurencjach sportowych. Rywalizacja 
była zacięta i każda drużyna spisała się na medal. 
Nie liczyło się miejsce – chodziło o dobra zabawę.

Mogliśmy również podziwiać występy na-
szych uczniów, którzy zaprezentowali kunszt 
wokalny oraz taneczny. Niemałe zainteresowanie 
wzbudziła gra na kubkach w wykonaniu naszych 
dziewcząt. Swoje umiejętności taneczne zaprezen-
towały także ozimskie mażoretki.

Na gościnne występy przybyła nie całkiem 
poważna trupa teatralna. „Czerwony Kaptu-
rek” w wykonaniu nauczycieli nie zdarza się 

codziennie. Wykazali się niemałym zacięciem 
aktorskim, czerpiąc z gry wiele przyjemności 
i zabawy. Sądząc po reakcji publiczności- nie-
pohamowanym, szczerym śmiechu i obfitych 
oklaskach- występ wszystkim się podobał.

Wsparciem dla podniebienia były domowe 
wypieki rodziców i pyszna kawa. Bezpłatnie 
można było posilić się kiełbaską z grilla. Nie 
sposób wymienić wszystkich atrakcji, ale naj-
ważniejsze jest to, że wszyscy świetnie się bawili. 
Rozchodziliśmy się do domów już po zmroku.

Przygotowanie dwudniowych uroczystości 
wymagało od całej społeczności szkolnej i po-
zaszkolnej ogromnego wysiłku, ale cieszymy się, 
że dostarczyliśmy wielu radości i wzruszeń nie 
tylko sobie, ale również gościom i mieszkańcom 
naszej miejscowości.

Z tego miejsca pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania Sołectwu Antoniów i osp w Anto-
niowie za wspaniałą współpracę w przygotowa-
niach, Kamilowi Docie za nagłośnienie i opra-
wę muzyczną imprezy. Dziękujemy wszystkim 
Sponsorom, Darczyńcom, Rodzicom i wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do sukcesu całego przedsięwzięcia. 

Marzena Pikos
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drowe śniadanie to ogólnopolska akcja pro-
mująca zdrowe nawyki żywieniowe, któ-
rą organizujemy już od kilku lat w Szkole 

Podstawowej w Szczedrzyku. Udział w niej biorą 
zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. 

Jednym z celów akcji jest uświadomienie, 
jaki pozytywny wpływ na organizm wywiera 
odpowiednio zbilansowana dieta. W zajęciach to-
warzyszyła nam pani Ewa Matyaszczuk – pielę-
gniarka, która omówiła ważne aspekty dotyczące 
zasad zdrowego żywienia i stylu życia. Dzieciom 
przekazana została wartościowa wiedza, ale to 
celebrowanie tego dnia poprzez samodzielne 
przyrządzanie, a następnie spożywanie wraz z ko-
legami pożywnych i smakowitych śniadań, było 
najprzyjemniejszym elementem tego spotkania. 

Szalenie ważne były tu entuzjazm i zaan-
gażowanie towarzyszące przygotowywaniu 
zdrowych kanapek i sałatek. Dzięki temu dzieci 
czuły, że robią coś wartościowego i wyjątkowe-
go, a to wpływa na efektywne utrwalanie zdro-
wych nawyków. Tym sposobem zaszczepiamy już 
u najmłodszych sztukę podejmowania świa-
domego wyboru, będącą w obecnych czasach 
cenną umiejętnością. Otoczeni jesteśmy górami 
„śmieciowego jedzenia”, dlatego małymi kroka-
mi staramy się uczyć nasze pociechy mądrych 
i odpowiedzialnych wyborów, które mają ogrom-
ny wpływ na ich zdrowie.

Joanna Czech

W
dniach 11-12 października uczniowie 
z klas iv, v i vi ze swoimi wychowaw-
cami wybrali się na 2-dniową wy-

cieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Wszyscy długo czekaliśmy na tę chwilę, a wy-
cieczka była jednym z najbardziej wyczekiwa-
nych momentów po powrocie do normalności. 

Podróż przebiegła bez zakłóceń i pogoda do-
pisała – dzień był idealny na piesze wycieczki. 
Przygodę rozpoczęliśmy od podziwiania Ojcow-
skiego Parku Narodowego. Zobaczyliśmy Bramę 
Krakowską i Jaskinię Łokietka, która znajduje 
się w szczytowej partii Góry Chełmowej (ok. 450 
m n.p.m.). Nazwa jaskini pochodzi od przydom-
ka polskiego króla Władysława Łokietka, który 
uciekając z Krakowa przed czeskim królem Wa-
cławem ii, właśnie tutaj się ukrył. Legenda głosi, że 
królowi pomógł pająk, który pajęczyną zagrodził 
wejście do jaskini. Do dziś tę legendę upamięt-
niają kraty w kształcie pajęczej sieci. Kolejnym 
punktem było zwiedzanie najlepiej zachowanego 
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Zamku 
w Pieskowej Skale i zobaczenie charakterystycz-
nej skały wapiennej – Maczugi Herkulesa. Następ-
nie wybraliśmy się do malowniczo położonej 
miejscowości Podzamcze, gdzie zwiedzaliśmy 
ruiny Zamku Ogrodzienieckiego. Zamek został 
wybudowany w xiv–xv w. przez ród Włodków 
Sulimczyków. Jego ruiny z potężnymi wieżami 
stoją na najwyższym ze wzniesień Jury, czyli Górze 
Zamkowej o wysokości około 515 m n.p.m. 

O godzinie 18.30 byliśmy w hostelu, gdzie cze-
kała na nas pyszna obiadokolacja. Później był czas 

na odpoczynek i integrację przy rozmowie i grach 
stolikowych. Kolejny dzień był równie atrakcyjny. 
Odwiedziliśmy Muzeum Dawnych Rzemiosł Sta-
ry Młyn, gdzie uczestniczyliśmy w kreatywnych 
warsztatach „Eko Sianko”, podczas których mo-
gliśmy samodzielnie wykonać, a następnie zabrać 
ze sobą na pamiątkę „wesołą sówkę” wykonaną 
z siana. Następnym punktem naszego programu 
był udział w pokazie produkcji bajkowych po-

staci z cukru połączony z degustacją oraz udział 
w warsztatach samodzielnego wytwarzania pizzy, 
po upieczeniu  skonsumowanej ze smakiem przez 
uczestników.

Wycieczka była bardzo udana i pouczająca. 
Pogoda cały czas nam dopisywała, więc w do-
brych humorach wróciliśmy do domów.

Anetta Janowska-Gajda
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W
dniu 22 października 2021 roku 
klasy iv – viii Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dylakach uczest-

niczyły w wycieczce do Krakowa. Głównym 
punktem naszej wyprawy było Wzgórze Wa-
welskie, a na nim Zamek Królewski. 

Wawel to jedno z najbardziej znaczących w Pol-
sce miejsc historycznych i kulturalnych. Poznaw-
szy genezę zamku, a także katedry, mogliśmy 
wkroczyć w świat królewskich arrasów i wystaw-
nych komnat warowni. Poznaliśmy przede wszyst-
kim historię przepięknych arrasów zamówionych 
i sprowadzonych na Wawel przez Zygmunta ii
Augusta z Brukseli. Kolekcja przedstawia sceny 
biblijne, zwierzęce i krajobrazowe. Ciekawa jest 

historia tych dzieł, które kilkakrotnie wędrowały 
po świecie, aby w końcu wrócić na zamek i zdobić 
komnaty królewskie. Po emocjonującym pobycie 
w rezydencji królów przeszliśmy Promenadą nad 
Wisłą i zobaczyliśmy Smoka Wawelskiego „ziejące-
go ogniem”, którego kryjówką miała być jaskinia 
zwana Smoczą Jamą. Dla młodszych uczestników 
wycieczki była to nie lada atrakcja, tym bardziej, 
że wszyscy znamy legendę o smoku.

Ostatnim punktem naszej wycieczki stał się 
spacer po magicznym Krakowie. Zobaczyliśmy 
Rynek Starego Miasta, Sukiennice, Barbakan 
i wiele kościołów. Spacerowaliśmy uliczkami, 
którymi kiedyś przechadzali się królowie. Wy-
jątkowym miejscem był Kościół Mariacki z mo-

numentalnym ołtarzem Wita Stwosza liczącym 
blisko 200 figur wyrzeźbionych z drewna lipowe-
go. Poznaliśmy legendę o dwóch braciach, którzy 
budowali wieże kościoła oraz usłyszeliśmy hej-
nał mariacki. Wycieczkę zakończyliśmy na Pla-
cu Matejki przy Pomniku Grunwaldzkim, gdzie 
jeszcze raz mogliśmy zmierzyć się z historią.

Wycieczka do Krakowa okazała się doskona-
łą lekcją wiedzy o naszych przodkach, znanych 
i cenionych artystach oraz przepięknych budow-
lach sięgających średniowiecza. Na pewno każdy 
z nas otoczony magią tego miasta powróci tam, 
żeby jeszcze bardziej poczuć jego klimat.

Beata Gawlik-Libor

W
piątek 22 października 2021r. ucznio-
wie pierwszej, drugiej i trzeciej kla-
sy psp Dylaki wraz z wychowaw-

czyniami zwiedzili zabytkową Kopalnię 
Srebra w Tarnowskich Górach.

Uczniowie wraz z przewodnikiem obejrzeli 
najpierw makietę kopalni i narzędzia, którymi kie-
dyś posługiwali się górnicy. Zapoznali się z legendą 
o chłopie Rybce, który przed wiekami jako pierw-
szy dostrzegł w ziemi cenne kruszce. Kolejnym 
etapem zwiedzania był zjazd na głębokość czter-
dziestu metrów. Nasi uczniowie zaopatrzeni w ka-
ski ochronne rozpoczęli wędrówkę kamiennymi 
korytarzami dawnej kopalni kruszców srebra, oło-
wiu i cynku ,,Fryderyk”. Surowe warunki panujące 
w kopalni pozwoliły poczuć klimat górniczej pracy. 
Najwięcej emocji wzbudził we wszystkich uczest-
nikach przepływ łodziami przez wąskie i ciemne 
korytarze między przystankami ,,Szczęść Boże” 
i ,,Żmija”. Po powrocie na powierzchnię był także 
czas na zakup obowiązkowych pamiątek. 

Kolejną atrakcją wycieczki było zwiedzenie 
Skansenu Maszyn Parowych. Dzieci nie tylko mogły 
zobaczyć jak kiedyś wyglądały parowozy, ale rów-
nież wejść do nich i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Ostatnim etapem wyprawy był zespół pa-
łacowo-parkowy w Koszęcinie. Obecnie jest 
on siedzibą znanego na całym świecie zespołu 
,,Śląsk”. Nie było okazji wysłuchać jego koncertu, 
ale słoneczna pogoda pozwoliła na zwiedzenie 
pięknego parku w stylu angielskim, otaczające-
go zamek. Wśród bogatego drzewostanu można 

było zobaczyć stare, rozłożyste lipy, kasztanowce, 
klony i jawory, a także gatunki egzotyczne: sosnę 
wejmutkę, choinę kanadyjską, platany i wiele 
innych. Zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie 
wrócili po południu do Dylak. 

Małgorzata Iwaniak

W
dniach 20-21 października uczniowie 
Zespołu Szkół w Ozimku: Klaudia 
Wyżgała, Jakub Gloger, Miłosz Goron-

cy i Dawid Osada pod opieką p. Magdaleny Rosik 
odwiedzili targi – Dni Druku 3d w Kielcach.

Pierwszy dzień naszego wyjazdu to warsztaty 
w Instytucie Dizajnu w Kielcach, gdzie uczniowie 
mieli możliwość zaprojektowania swojego logo. Po-
znaliśmy również historię Kielc oraz zwiedziliśmy 
pozostałości dawnego więzienia. Drugi dzień to już 
pobyt na targach. Dni Druku 3D to najważniejsze 
w Polsce, a także jedne z największych w Europie, 
targi dla przedstawicieli branż skanowania 3d oraz 
szybkiego prototypowania. Uczestniczą w nim 
również wszyscy znaczący producenci drukarek 
i dystrybutorzy sprzętu z kraju i zagranicy. 

Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczest-
ników targów „Przemysłowa jesień” były m.in. 
targi: stom-tool, stom-blech & cutting, stom-
-laser, stom-robotics oraz Międzynarodowe 
Targi Technologii dla Odlewnictwa metal

na których mogli podziwiać pracę frezarek cnc, 
roboty do spawania czy w pełni zautomatyzo-
wane procesy produkcji.

Wyjazd na targi finansowany był w ramach 
projektu – opolskie szkolnictwo zawodowe

dla rynku pracy – 2, prowadzonego przez rz-
pwe w Opolu. W wycieczce brali udział uczniowie 
z opolskich szkół objętych wsparciem projektu.

Magdalena Rosik
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D
o Ozimka zawitał Mikołaj… i to nie je-
den, a cała grupa biegających Miko-
łajów, którzy wzięli udział w iii Biegu 

Mikołajkowym zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Active Team.

Najmłodsi mieli do pokonania dystans 
100, 200, 300, 600 i 800 metrów w zależności 
od wieku. Emocji było sporo, wiadomo – każdy 
chciał być pierwszy na mecie. Z uśmiechem 
na ustach oraz błyskiem w oczach początku-
jący biegacze odbierali na mecie piękny me-
dal. Dodatkowo Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek obdarowywał – jak na prawdziwe-
go Mikołaja przystało – wszystkie dzieci ka-
lendarzami adwentowymi, aby każde dziecko 
odliczało dni do świąt małą czekoladką. Jeśli 
myślicie, że to już koniec niespodzianek dla 
najmłodszych przygotowanych w czasie bie-
gu, to nic mylnego. Po zakończeniu konkuren-
cji biegowych dla dzieci Organizatorzy przygo-
towali drobne prezenty dla każdego uczestnika.  
A dla nas – organizatorów – uśmiech na twa-
rzach młodych biegaczy był największym 
podziękowaniem.

Biegi Dzieci i Młodzieży przebiegły w rado-
snej i przedświątecznej atmosferze. Następnie 
przyszła pora na Biegi Dorosłych. Tutaj już była 
prawdziwa rywalizacja. W tym roku nie było kla-
syfikacji medalowej, jednak biegacze nie odpuści-
li i pokazali formę, nad którą pewnie pracowali 
cały rok. Najszybszy na 5 km był Maciej Bachłaj, 
a na 10 km Krzysztof Lis. Trasa biegu prowadziła 
pięknymi, leśnymi ścieżkami, których w ozimec-
kim lesie jest wiele. Wszyscy biegacze ukończyli 
bieg z powodzeniem. Wszystkim ciepło dzięku-
jemy za udział – naszym mieszkańcom jak i tym 
z odleglejszych stron. 

Bardzo cieszy nas fakt, iż zapisy na bieg za-
kończyły się w ciągu dosłownie kilku dni. Mimo 
trudnych czasów dziękujemy za frekwencję, 
sympatię i dobre słowo podczas wydarzenia. 
Dziękujemy Burmistrzowi Ozimka Mirosła-
wowi Wieszołkowi za zaufanie, dzięki któremu 
otrzymaliśmy dotację w otwartym konkursie 
ofert na organizację iii Biegu Mikołajkowego, 
przez co mogliśmy podarować Wam, biega-
czom, medale, małą przekąskę na wzmocnie-
nie po biegu, ciepłą, świąteczną herbatę i kawę, 
i to wszystko bez opłaty startowej. Oprócz tego 
Burmistrz ufundował również nagrody dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika bie-
gu. Okazało się, że w biegu „pobiegł” rocznik 
2021 – tak tak – to nie pomyłka. Maleństwo 
u taty na rękach ukończyło bieg z powodze-
niem. Podziękowania kierujemy również Przy-
jaciołom Biegu, którzy po raz kolejny wsparli 
nas przy jego organizacji: Nadleśnictwo Opole; 
Starostwo Powiatowe w Opolu; Dom Kultu-
ry w Ozimku; Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Dinozaurów”; Team Ozimek; 
strażakom z osp Antoniów i osp Schodnia oraz 
wolontariuszom. 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego 
fanpage'u - Stowarzyszenie Active Team oraz 
na nasze kolejne wydarzenia.

Joanna Bachłaj,
 Iwona Wiercińska
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W
spółcześnie kibicom Małapanew 
Ozimek kojarzy się jedynie z suk-
cesami piłkarzy nożnych. Jednakże 

na przestrzeni 75 lat istnienia w klubie funk-
cjonowało ponad 14 różnych sekcji.

Dziś w telegraficznym skrócie opiszemy 
dokonania każdej z nich.

Największą aktywność sekcyjną klub wy-
kazywał na przełomie lat 40. i 50. Wówczas 
w strukturach hks-u funkcjonowało aż 11
różnych dyscyplin sportowych. Wynikało to 
z uwarunkowań politycznych – władza komu-
nistyczna kładła duży nacisk na wychowanie 
społeczeństwa poprzez sport, stąd w latach 50. 
istniał obowiązek członkostwa i uprawiania 
sportu. Nie wszyscy mogli grać w piłkę nożną 
lub ręczną, stąd organizowano sekcje także w in-
nych dyscyplinach. O tym jak sztuczna to była 
koncepcja niech świadczy fakt, że wiele drużyn 
nie dotrwało swego 10-lecia. Na przestrzeni lat 
można wyróżnić następujące sekcje:

To jedna z najbardziej tajemniczych sekcji 
w strukturach hks-u. Do dziś zachowały się je-
dynie informacje o tym, że jej założycielem był 
Jan Dębicki, zaś trenerem – Józef Żebrowski. 
Drużyna liczyła około 12 członków, z kolei tre-
ningi odbywały się w barakach nieopodal mostu 
wiszącego. Wiadomo także, że bokserzy rozegrali 
3 mecze towarzyskie na deskach Zakładowego 
Domu Kultury. W 1956 roku sekcja bokserka zo-
stała zlikwidowana.

W Małejpanwi królową sportu uprawiały za-
równo kobiety, jak i mężczyźni. Lekkoatleci repre-
zentowali nasz klub na mistrzostwach w Katowi-
cach, Strzelcach Opolskich, Opolu, a także na wielu 
spartakiadach zakładowych (jako reprezentacja 
Huty Małapanew). W latach 50. wyróżniali się 
następujący zawodnicy: Telesfor Dzierżawski 
(sprint), Józef Grześkiewicz (skoki w dali wzwyż) 
i Bogumił Kuich (biegi długodystansowe). Po 
zakończeniu działalności w 1956 r. lekkoatletykę 
w Ozimku uprawiano w ramach corocznych spar-
takiad hutników aż do lat 80.

Głównym celem powołania sekcji ogólnego 
wychowania fizycznego było przygotowanie jej 
członków do zdobycia odznak „Sprawny do 
Pracy i Obrony”. Pełniła ona również funkcję 
przygotowawczą do nowego sezonu dla wszyst-
kich zawodników klubu. Jej założycielem był 
Jan Dębicki, z kolei grupę kobiet trenował Jó-
zef Wąs. Drużyna kobieca wyspecjalizowała się  
w pokazach gimnastycznych, które uświetniały 
wiele uroczystości odbywających się na terenie 
Ozimka. Sekcję rozwiązano w roku 1956.

Inicjatorami jej powstania byli Jan Potyka
oraz Gerard Matuszczyk. Szachiści rywalizowa-
li w I lidze wojewódzkiej. W latach 50. do organiza-
cji należało około 50 czynnych szachistów. Oprócz 

zmagań ligowych hutnicy rywalizowali w indywi-
dualnych mistrzostwach o Puchar Prezesa Huty 
Małapanew, które wygrywali m.in. Jan Potyka 
(1949), Karol Sowa (1950) czy też Jan Rudawski 
(1962). Aktywnym członkiem klubu i zapalonym 
szachistą był również Franciszek Kaim, który 
przez dekadę lat 70. był wicepremierem oraz mini-
strem hutnictwa. Pomimo współpracy z okolicz-
nymi szkołami, w których grano w szachy, sekcja 
upadła po 13 latach. W późniejszym okresie pró-
bowano ją reaktywować, jednak bezskutecznie.

Dyscyplina ta była bardzo popularna na Ślą-
sku. Ozimek sąsiadował z dużym ośrodkiem 
w tej odmianie tenisa, jakim było Zawadzkie, 
stąd powstanie tejże sekcji. Zespół w składzie: 
Jerzy Ryzler, Zygmunt Siedlecki, Kazimierz 
Świercz, Roman Zmyślony, Horst Jokiel, Zyg-
munt Miszczak – rywalizował przez te wszyst-
kie lata w rozgrywkach powiatowych. Najwyżej 
ówczesna Stal uplasowała się w 1954 r. – zajmując 
iii lokatę. Podjęto próbę powołania sekcji kobiecej 
i tu warto odnotować postać Janiny Świat, która 
zajmowała czołowe lokaty w mistrzostwach mia-
sta Opola. W wyniku odejścia członków drużyny 
męskiej sekcja skończyła działalność po 9 latach 
istnienia.

Kort tenisowy istniał w Ozimku już przed 
wojną (znajdował się w sąsiedztwie Wyspy Reh-
danza).  W latach 50. podjęto decyzję o jego odno-
wieniu i rozpoczęciu pracy szkoleniowej. W tym 
celu przy klubie powołano sekcję tenisową. Na jej 
czele stali: Jan Zembaty, Edward Panoch, Wło-
dzimierz Szymoński oraz T. Benno. Pierwsze 
lata działalności upłynęły na rozgrywaniu tur-
niejów towarzyskich, w których hutnicy mierzyli 
się z drużynami z Opolszczyzny. Pierwszy sezon 
ligowy tenisiści rozegrali w 1960 r. w lidze okręgo-
wej. Już w 1962 r. Małapanew zajęła w niej ii miej-
sce, pokonując czołowe zespoły regionu jakimi 
były Odra ii Opole i Piast Brzeg. Dwa lata później 
hks wygrywa ligę i bierze udział w eliminacjach 
do ligi Śląskiej, które zakończyły się niepowodze-
niem. W 1967 r. zespół ponownie plasuje się na po-
dium, zajmując drugie miejsce – za Odrą Opole. 
Grali wówczas m. in. Włodzimierz Szymoński, 
Waldemar Figura, Czesława Szymońska, Jan 
Zembaty, Zdzisław Derda, A. Orlik, W. Figura.
Istniały także drużyny juniorskie i młodzieżowe. 
W 1972 r. oddano do użytku nowe korty tenisowe, 
które jeszcze bardziej spopularyzowały tę dyscy-
plinę. Zmierzch sekcji przypada na połowę lat 80., 
kiedy nastąpił spadek zainteresowania tenisem. 
Z czasem korty tenisowe popadły w ruinę i znik-
nęły z krajobrazu miasta. Dopiero otwarcie w 2011
r. boiska Orlik sprawiło, że w Ozimku zaczęto 
organizować amatorskie turnieje tenisowe. Może 
przyczyni się to do odrodzenia tego sportu?  

Historię sekcji siatkarskiej należy podzielić 
na dwa okresy. W pierwszym, na przełomie lat 
40. i 50. powołano drużynę męską i żeńską, któ-

rych trenerem był Jan Dębicki. Zespoły treno-
wały głównie  w sali gimnastycznej Technikum 
Odlewniczego (dzisiejszy Zespół Szkół). Większą 
aktywnością wykazywały się panie, które cy-
klicznie rywalizowały w turniejach przeciwko 
zespołom ze Strzelec Opolskich oraz Zawadzkie-
go. Grały wówczas: Karolina Czudkówna-Fedo-
rowicz, Danuta Wróbel-Bachowska, Cecylia 
Woszek-Kurek, Gertruda Mrocheń-Wystra-
chowa, Maria Rduch-Zającowa, Helena Panicz-
-Matykowa, Krystyna Szafarczyk-Rogowska, 
Krystyna Filipiak-Krzysztofowa, Rita Koron-
czok-Stemperska, Teresa Pludra-Zimermann, 
Kazimiera Świdkiewicz-Grześkiewiczowa, 
Zuzanna Rewa, Alicja Kasprzyk-Kościarzowa 
oraz Hanelora Strempel. Nie mamy natomiast 
informacji na temat uczestnictwa w rozgrywkach 
ligowych w tym okresie. Po rozwiązaniu w 1956 r., 
12 lat później reaktywowano sekcję męską. O jej 
reaktywowaniu zadecydował dobry występ pra-
cowników Działu Technologii Odlewniczej Huty 
Małapanew, którzy świetnie zaprezentowali się 
w czasie spartakiady zakładowej, po której na-
kłoniono ich do bardziej wyczynowej gry. Zespół 
został zgłoszony do rozgrywek Klasy A. Już pierw-
szy sezon przyniósł awans do Wojewódzkiej Ligi 
Okręgowej. Nagrodą dla zawodników był udział 
w obozie szkoleniowym w Turawie, który miał ich 
przygotować do trudów gry na wyższym szcze-
blu. Szybki sukces sprawił, że rozpoczęto rów-
nież pracę szkoleniową z juniorami. Sezon 1970/71
Małapanew zakończyła na 5. miejscu zostawia-
jąc za sobą drużyny Pogoni Prudnik, Chemika 
Kędzierzyn i Stali Brzeg. W 1974 r. nasi siatkarze 
awansują do Ligi Międzywojewódzkiej, w której 
będą rywalizować aż do 1990 r., kiedy z powodów 
finansowych sekcja zawiesi swoją działalność. 
W drużynie grali m. in.: Zbigniew Dorożyński, 
Jan Gręda, Mieczysław Jurkiewicz, Władysław 
Kobel, Ryszard Kulej, Zygmunt Olbrot, Andrzej 
Orlik, Ryszard Rasała, Jerzy Szymutko i Wie-
sław Zajączkowski. W latach 90. podjęto próby 
reaktywacji sekcji poprzez organizację regular-
nych treningów, jednak nie doprowadziło to do 
powrotu rozgrywek ligowych w naszym mieście.

Powstanie sekcji wiązało się z otwarciem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącego się 
przy ulicy Słowackiego (dzisiejsze bsk). Obiekt 
wyposażony był w kręgielnię, stąd szybko 
zawiązała się grupa miłośników tego sportu, 
na czele której stali m. in. Lech Radke oraz 
Jan Fujak. Sekcja działała zaledwie trzy lata, 
ale zdążyła przez ten czas zorganizować wiele 
turniejów, które rozwijały umiejętności zawod-
ników. Na początku lat 90. w wyniku licznych 
awarii zamknięto kręgielnię, stąd działalność 
sekcji ustała.

Organizację motorowców założono 13 czerw-
ca 1951 roku z inicjatywy Bernarda Twardocha 
i Jana Dębickiego. Do sekcji należało początkowo 
12 motocyklistów. W okresie prl wyścigi na moto-
cyklach cieszyły się bardzo dużą popularnością. 
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Próby odbywały się na torach ulicznych, wokół 
których gromadziły się rzesze kibiców. Posiada-
nie motocykla było wówczas luksusem, ale jeszcze 
większym było zdobycie części niezbędnych do 
wyczynowego ścigania, przez co wielu motorow-
ców własnoręcznie przerabiało swoje wsk-i, shl-ki 
i Junaki, do których montowano części z innych 
motorów, aby poprawić osiągi. Już w 1952 r, pomimo 
posiadania zaledwie kilku motocykli, zorganizowa-
no w okolicach Ozimka rajd pn. „Pierwszy Krok 
Motocyklowy”, którego trasa liczyła ponad 85 km. 
Zwyciężył Jan Dębicki (130 ccm) oraz Konstanty 
Chalecki (350 cm). W kolejnych imprezach czołowe 
miejsca zajmują: Jan Dębicki, Bernard Twardoch, 
Andrzej Wąsik, Antoni Szega, Jan Piechaczek
oraz Czesław Miś. Z kobiet talentem wyróżnia 
się Krystyna Kręska, która specjalizowała się 
w rajdach terenowych. Największym osiągnięciem 
w sportach wyczynowych było zdobycie w 1977 
roku przez Krzysztofa Palucha tytułu wicemi-
strza Polski w rajdach motocyklowych w kat. do 
250 ccm. Z kolei Zdzisław Lipkowski zdobył w tym 
samym roku tytuł mistrza rajdowego w strefie 
południowo-zachodniej. Niestety w późniejszym 
czasie sekcja straciła główne źródło dochodu, jakim 
była organizacja egzaminów na prawo jazdy, przez 
co zaprzestała działalności wyczynowej. Rozwinęła 
się za to aktywność rekreacyjna i turystyczna po-
przez organizację rajdów samochodowych o cha-

rakterze rodzinnym. Od wielu lat sekcja cyklicznie 
organizuje: Samochodowy Rajd Hutników, Rajd 
Kierowca Przyjacielem Dzieci, w którym biorą 
udział podopieczni Domu Dziecka w Turawie, Rajd 
Andrzejkowy i wiele innych. Przez 70 lat istnienia 
sekcja była częścią: hks Małapanew (lata 1951-57 
oraz 1970-2003), Ligi Przyjaciół Żołnierza (1957-
66), Auto-Moto Klubu Małapanew (1966-70) oraz 
mgts „Siódemka” (2004 do dziś).

Tradycje skatowe w Gminie Ozimek sięgają 
lat 50., wówczas to organizowano nieformalne 
rozgrywki oraz turnieje towarzyskie. Szczegól-
ną popularnością ta gra cieszyła się w Szcze-
drzyku, Antoniowie, Dylakach i Ozimku – to 
tam powstawały pierwsze kluby. W Ozimku 
formalną sekcję skata zawiązano w 1971 r., ale 
w strukturach ks Małapanew skaciarze znaleźli 
się dopiero w 2006 roku. Sekcja związała się 
z klubem, aby móc pozyskiwać środki z konkur-
sów na wspieranie sportu, ponadto zawodnicy 
wywalczyli wówczas awans do ii ligi krajowej, 
gdzie jako jeden z nielicznych zespołów z Opol-
szczyzny, rywalizował z mocnymi ekipami 
z Górnego Śląska. Przez te lata na czele sekcji 
stał Stanisław Pluta, zaś od 2018 r. – Herbert 
Kowolik, a poza nimi do drużyny należą m. in. 

Alfred Mechnik, Eugeniusz Pisula, Roman 
Kierpal, Joachim Sykoś i Zbigniew Pluta. 
Tranzyt-Małapanew opuszcza szeregi drugoli-
gowców w 2014 roku. Kolejne sezony przynoszą 
spadek do iv ligi, zaś obecnie drużyna występuje 
w lidze okręgowej (w 2021 r. Małapanew zaję-
ła tam 6. miejsce). Największym wyzwaniem 
sekcji, jak i całej dyscypliny sportowej jest po-
zyskanie młodych zawodników, którzy będą 
kontynuować skatowe tradycje w Ozimku.

W archiwach prasowych przewijają się jesz-
cze szczątkowe informację o sekcji piłki ręcznej 
kobiet, która istniała w latach 1951-56 oraz o pró-
bach powołania sekcji narciarskiej w latach 60. 
Niestety informacje te są zbyt mało szczegółowe, 
by podjąć się próby opisania ich historii.

Dzisiejszy artykuł kończy nasz całoroczny 
cykl historyczny o Małejpanwi Ozimek. Przez 
ten czas udało się przypomnieć wielu niestety 
już coraz bardziej zapomnianych sportowców, 
sędziów oraz działaczy. Wiemy też, że przez mi-
nione 75 lat sport w Ozimku odgrywał bardzo 
ważną rolę w historii miasta. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania artyku-
łów, za pokazane pamiątki oraz życzliwą kryty-
kę. Zapraszam również do kontaktu mailowego: 
kevin14@poczta.onet.pl

Kewin Adamczyk

aździernik i pierwsze dni listopada były 
okresem obfitującym w zawody sporto-
we, w których uczestniczyli uczniowie 

ze szkół gminy Ozimek. 
W dniu 6 października na stadionie im. 

Opolskich Olimpijczyków w Opolu odbyły się 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Festiwal Sztafet. 
W biegu sztafetowym 4 x 100 m chłopców druży-
na sp nr 3 w Ozimku zajęła drugie miejsce. Nasi 
uczniowie biegli w składzie: Bartłomiej Golon-
ka, Bartosz Klemens, Robert Palm, Danylo 
Bedletskyi. Także sztafeta dziewcząt 4 x 100 m 
zajęła drugie miejsce w województwie opolskim. 
Dziewczęta występowały w składzie: Hanna 
Depta, Aleksandra Dudek, Justyna Klyk, Mar-
ta Kucharska, Hanna Silicka, Karolina Włoch. 
Opiekunem obu sztafet był Waldemar Jamróz.

Dnia 12 października w Namysłowie odbyły się 
mistrzostwa województwa opolskiego w sztafeto-
wych biegach przełajowych szkół podstawowych, 
na których drugie miejsce zajęła drużyna sp nr 3 
w Ozimku w składzie: Dawid Sudoł, Mateusz Su-
pernat, Karol Krzewica, Adam Kiepulski, Bartło-
miej Jędrysiak, Piotr Czopkiewicz. Sztafeta dziew-
cząt sp nr 3 zajęła czwarte miejsce w województwie. 
Opiekunem drużyn był Waldemar Jamróz. 

Dwudziestego października na ozimskim „Or-
liku” rozegrano finał powiatowy w piłkę nożną 
chłopców „Licealiada”. W jedynym rozegranym 
meczu drużyna Zespołu Szkół w Ozimku wygra-
ła 2:1 z zs Dobrzeń Wielki, awansując do półfinału 
wojewódzkiego, który odbędzie się w Ozimku 
na wiosnę przyszłego roku.

 Dnia 20 października w hali sportowej sp nr 3 
w Ozimku odbył się półfinał powiatowy w halową 
piłkę nożną chłopców z klas vii-viii, w którym 
kolejne miejsca zajęły: 1. sp nr 3 Ozimek, 2. sp Tar-
nów Opolski, 3. sp Chrząstowice, 4. sp Jełowa, 5. 

sp Zawada. Na wyższy szczebel awansowały dwie 
najlepsze drużyny. Finał powiatowy odbył się 
również w Ozimku w dniu 25 października. Star-
tujące w nim drużyny zajęły miejsca: 1. sp Karło-
wice, 2. sp nr 3 Ozimek, 3. sp Komprachcice, 4. sp
Tarnów Opolski. Półfinał wojewódzki, do którego 
awansowały dwie pierwsze drużyny, rozegrano 
5 listopada w Nysie. Drużyna sp nr 3 rozegrała 
trzy mecze, remisując 1:1 z sp nr 1 Nysa, 0:0 z zs
Kietrz oraz wygrywając 6:2 z psp Kuniów. Zawody 
zakończyła na 2. miejscu (5-8 w województwie). 
Opiekunem drużyny była Barbara Klemens. 

25 października w hali sportowej sp nr 3 
odbyły się mistrzostwa gminy w halową piłkę 

nożną chłopców z klas v-vi. Wygrali je ucznio-
wie psp Szczedrzyk, którzy 29 października 
wzięli udział w półfinale powiatowym w Tu-
rawie. Tam drużyna ze Szczedrzyka ponownie 
była najlepsza. Drugie miejsce zajęła SP Tura-
wa i obie awansowały do finału powiatowego, 
rozegranego 4 listopada w Tułowicach. Zwy-
cięstwo i awans do półfinału wojewódzkiego 
wywalczyła SP Turawa, a drużyna psp Szcze-
drzyk zajęła 3. miejsce na szczeblu powiatu 
opolskiego. Opiekunem drużyny była Anetta 
Gajda-Janowska.

Janusz Dziuban
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G
minny Młodzieżowy Klub Sportowy 
Ozimek funkcjonuje od 1 lipca 2021 roku, 
powstał aby ujednolicić system szkole-

nia młodzieży trenującej piłkę nożną w gminie, 
a także by znacząco podnieść poziom piłkarski 
młodych zawodników i zawodniczek (do klubu 
trafiają dzieci w wieku młodzika i trenują do 
osiągnięcia wieku juniora starszego).

Drużyny, które przeszły w struktury gmks
do tej pory były zespołami prowadzonymi przez: 
Klub Sportowy Małapanew Ozimek, Klub 
Sportowy Krasiejów, Klub Sportowy Szcze-
drzyk oraz Ludowy Zespół Sportowy Grodziec
(obecnie kluby te prowadzą jedynie drużyny se-
niorów). W skład Zarządu gmks weszli przed-
stawiciele pięciu klubów piłkarskich z terenu 
Gminy Ozimek:

• Prezes – Tomasz Michalak (ks Małapanew 
Ozimek);

• Wiceprezes – Mateusz Pinkawa (Uczniow-
ski Klub Sportowy Athletic Ozimek);  

• Sekretarz – Grzegorz Bronder (ks Krasiejów); 
• Członek Zarządu – Michał Fijałkowski (ks

Szczedrzyk);
• Członek Zarządu – Michał Grabowski (lzs

Grodziec).
Klub zrzesza ponad 100 zawodników. W ka-

tegorii wiekowej Młodzików funkcjonują trzy 
drużyny prowadzone kolejno przez Arkadiu-
sza Lecha (15 zawodników w 1 Lidze Młodzików), 
Patricka Riemanna (15 zawodników w 2 Lidze 
Młodzików) oraz Adama Szyportę (18 zawodni-
ków w Lidze Terytorialnej Młodzików). Drużyn, 
które rywalizują w kategorii Trampkarzy są dwie 
– jedna prowadzona jest przez Mariusza Suchec-
kiego (20 zawodników w 1 Lidze Trampkarzy), 
a druga przez Mateusza Świerca (15 zawodników 
w 2 Lidze Trampkarzy). W kategorii Juniorzy ist-
nieje jedna drużyna, prowadzona przez Patryka 
Sowińskiego, w której gra 18 zawodników w 1
Lidze Juniorów. gmks w trakcie pięciu miesięcy 
intensywnej pracy może się poszczycić pierw-
szymi sukcesami.

Drużyna Młodzików (roczniki 2009-2010) 
pod okiem trenera Arkadiusza Lecha wygrała 13 
z 14 meczów w lidze i zapewniła sobie awans do 
Opolskiej Ligi Młodzików z pierwszego miejsca 
w tabeli.

Świetny wynik osiągnęła również grupa 
Trampkarzy (roczniki 2007-2009), którą prowadzi 
Mariusz Suchecki. Drużyna awansowała do 
Opolskiej Ligi Trampkarzy po wygranej w nie-
zwykle zaciekłym meczu barażowym z mistrzem 
1 Ligi Trampkarzy w grupie drugiej – ts Chemi-
kiem Kędzierzyn-Koźle, o wyniku którego prze-
ważyły rzuty karne (7-6).

„Awans do Opolskiej Ligi Młodzików i Tramp-
karzy to duży sukces trenerów i zawodników 
naszego klubu. Jest to również potwierdzenie 
sensu idei powstania Gminnego Młodzieżowe-
go Klubu Sportowego Ozimek i centralizacji 
szkolenia w naszej gminie. Przed nami wciąż 
dużo pracy, aby wszystkie nasze drużyny miały 
możliwość maksymalnego rozwoju.” – podsu-
mowuje Mateusz Pinkawa, koordynator gmks
Ozimek.

Emilia Jendryassek
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W
tym roku z wielką radością rozpo-
częliśmy sezon w sobotę 8 maja. 
Na pierwszą trasę – tradycyjnie 

już – obraliśmy tę wiodącą wokół Jeziora 
Turawskiego. Przejechaliśmy wówczas 42 
km, a przejażdżka zakończyła się ogniskiem 
na tzw. Bobrach, urokliwym miejscu położo-
nym w lesie przy stawie. W otoczeniu pięknej 
przyrody posililiśmy się i odpoczęliśmy. Roz-
mawialiśmy też o planach wyjazdów rowe-
rowych i wspominaliśmy poprzedni sezon. 

Kolejnym rajdem „Cyklisty” był wyjazd do 
Lądka-Zdroju. Okolice te są już nam dobrze zna-
ne… tym razem zmierzyliśmy się jednak z bardzo 
wymagającym wyzwaniem. Chcieliśmy pokonać 
trasę treningową, która pokaże namiastkę tego, 
co miało nas czekać podczas kolejnego, najtrud-
niejszego tegorocznego rajdu.  Wyruszyliśmy z sa-
mego rana. Trasa wiodła przez urokliwe szczyty 
Kotliny Kłodzkiej. Po drodze zdobyliśmy szczyt 
Jagodna o wysokości 977 m n.p.m. (jest to najwyż-
szy szczyt Gór Bystrzyckich w Sudetach i tym 
samym należy do korony gór polskich) i Przełęcz 
Puchaczów leżącą na 864 m n.p.m. Trasa była 
ciężka, ale widoki wynagradzały trud. Tego dnia 
przejechaliśmy 75 km.

Dnia 22 Lipca około godziny 20 wyruszyliśmy 
w drogę do Rumunii. Po 13 godzinach spędzo-
nych w busach dojechaliśmy do miejscowości 
Sybin, miejsca w którym mieliśmy rozpocząć 
rajd. Była to już trzecia rowerowa przygoda „Cy-
klisty” w tym pięknym kraju. Tym razem jed-
nak punktem kulminacyjnym wyjazdu i całego 
sezonu rowerowego 2021 było pokonanie Drogi 
Transfogarskiej. Liczy ona 151 km długości (choć 
niektóre źródła podają 149,82 km) i po Transal-
pinie jest drugą pod względem wysokości drogą 
kołową Rumunii. Trasa ta osiąga wysokość aż 
2042 m n.p.m. Odcinek dn7c, nazywany „właści-
wą” Drogą Transfogarską to 90,2 km niezwykle 
malowniczej, ale i wymagającej trasy. Spektaku-
larnie prezentował się północny odcinek drogi. 
W części południowej trasy mieliśmy okazję zo-
baczyć m.in.: zaporę na rzece Ardżesz o wysokości 
160 metrów tworzącą jezioro Vidraru oraz zamek 
Poenari, należący do Włada Palownika (pierwo-
wzoru Drakuli). Na trasie znajduje się aż 27 wia-
duktów, 830 mostów oraz kilka tuneli. W rajdzie 
po Rumunii uczestniczyło jedenastu cyklistów. 
Zwiedziliśmy między innymi miejscowośći: Sy-
bin, Cartisoara, Arefu, Curtea de Arges, Cam-
pulung, Braszów, Fogarasz, Sighisoara. Rumunia 
jest przepięknym krajem z bogatą historią, toteż 
miejsc do zwiedzania było bardzo dużo. Na długo 
zostanie nam w pamięci widok kościołów warow-
nych, gdzie ludność zbierała się, aby odeprzeć 
ataki wroga. Tego typu budowle zauważyć można 
tylko w Siedmiogrodzie. Niezwykły dla nas był też 
częsty widok niedźwiedzi, które niejednokrotnie 
spotykaliśmy w rumuńskich górach. 

Zamknięcie sezonu rowerowego miało miej-
sce na początku października podczas wyjazdu 
do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Trasa wio-
dła przez urokliwy Ojcowski Park Narodowy. 
Pokonaliśmy 45 km wzdłuż Szlaku Orlich Gniazd 
(kierowaliśmy się z południa na północ). Widoki 

zachwyciły nas, było pięknie. Wieczorem, pod-
czas spotkania podsumowującego z nostalgią 
opowiadaliśmy o przebytych przygodach i snu-
liśmy plany na rok 2022.

Mimo zakończonego wcześniej sezonu, trady-
cyjnie już wzięliśmy udział w rajdzie rowerowym 
zorganizowanym w dniu obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości. Tegoroczny rajd „Po-
wstańczym Szlakiem” był organizowany przez 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” oraz Instytut 
Śląski w Opolu. W koszulkach z symbolem „Tobie 
Polsko” wyruszyliśmy poznawać znane i mniej 
znane miejsca pamięci narodowej by zatrzymać 
się na chwilę nad mogiłami bohaterów, którzy 
walczyli o Polskość. Otrzymaliśmy piękną lek-

cję trudnej historii regionu, w którym żyjemy. 
Wyruszyliśmy z Grodźca. Trasa rajdu przebiegała 
przez miejscowości takie jak: Krasiejów, Krzyżo-
wa Dolina, Borycz, Raszowa, Nakło, Tarnów Opol-
ski, Kosorowice, Kamień Śląski, Otmice, Izbicko, 
Grodzisko, Kadłub i Spórok. Trasę rajdu i opis 
miejscowości (dostępny na stronie www.grodziec.
eu/cyklista) opracował Krzysztof Kleszcz.

Sezon rowerowy 2021, mimo utrudnień jakie 
stawały przed nami w obliczu pandemii, może-
my uznać za udany. Już nie możemy się doczekać 
kolejnych przygód i wyzwań, jakie z pewnością 
przyniesie ze sobą kolejny sezon rowerowy 2022!

Tomasz Furman
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o bardzo udanym 55. Rajdzie Górskim 
Hutników w Bieszczadach, kolejną im-
prezą turystyczną zorganizowaną przez 

KTG „Kozica” był wakacyjny wyjazd do Trój-
miasta i Szwajcarii Kaszubskiej. Wycieczka 
odbyła się w dniach 10-15 sierpnia i wzięło 
w niej udział 35 uczestników. 

W słoneczny poranek wyjeżdżamy z Ozim-
ka i przez Olesno, Wieluń, Sieradz, autostradą 
A1 jedziemy do pierwszego punktu programu 
wycieczki – zwiedzanie zamku w Malborku, 
leżącego na historycznej Ziemi Chełmińskiej. 
Region ten obfituje w wiele zabytkowych budowli 
z okresu panowania Krzyżaków. Zakon Szpitala 
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego 
został założony w 1095 r. w Jerozolimie. W 1222 r. 
książę Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyża-
ków do Polski, zwłaszcza na Ziemię Chełmińską, 
w celu chrystianizacji tego regionu. Krzyżacy 
panowali na tych terenach prawie 250 lat i raczej 
zapisali się niechlubną historią, ale wzniesio-
ne przez nich budowle, z zamkiem w Malborku 
na czele, istnieją do dnia dzisiejszego. W plano-
wanym czasie przyjeżdżamy do Malborka, gdzie 
mamy rezerwację na zwiedzanie zamku z prze-
wodnikiem. Niegdysiejsza siedziba Wielkiego 
Mistrza jest największym nizinnym zamkiem 
Europy. Jego budowę rozpoczęto w 1274 r. z ini-
cjatywy Hermanna von Schonenberga. Najpierw 
powstał dom konwentualny, a następnie Wysoki 
Zamek. W 1309 r. malborski zamek stał się stolicą 
państwa krzyżackiego, ale Wielki Mistrz osiadł 
tu dopiero w 1324 r. Na mocy Pokoju Toruńskiego 
z 1466 r. Malbork został przyłączony do Polski. 
W późniejszych okresach przeżywał różne losy, 
między innymi po pierwszym rozbiorze władze 
pruskie zamieniły zamek na koszary, w dużej 
mierze go dewastując. Budowla została również 
uszkodzona podczas ofensywy wojsk sowieckich 
w 1945 r. Prace konserwatorskie prowadzone są 
po dzień dzisiejszy, a w 1997 r. obiekt wpisano 
na listę światowego dziedzictwa unesco. Gotycki 
kompleks zamkowy składa się z Zamku Górnego, 
Zamku Średniego z pałacem i kaplicą Wielkich 
Mistrzów oraz Zamku Niskiego. Po dwugodzin-
nym zwiedzaniu tej architektonicznej perełki 
wyjeżdżamy z Malborka i jedziemy do Pelplina, 
gdzie znajduje się nasza baza. Zakwaterowanie 
w internacie szkoły katolickiej, w murach daw-
nego klasztoru cysterskiego. Po obiadokolacji 
udajemy się na odpoczynek. 

W drugim dniu po śniadaniu kontynuujemy 
program wycieczki. Pierwszym punktem jest 
zwiedzanie, ale tylko z zewnątrz, zamku w Gnie-
wie. W 1283 r. Krzyżacy wznieśli warownię, którą 
z czasem powiększono. Gniewski zamek dwu-
krotnie niszczyli Szwedzi. Dwukrotnie, w latach 
1669-1696, starostą tego zamku był Jan iii So-
bieski, a dla jego ukochanej Marysieńki na po-
dzamczu wystawiono barokowy pałac. Obecnie 
zamek jest czynnym obiektem z bazą hotelową. 
Po zwiedzeniu budowli i dziedzińca robimy pa-
miątkowe zdjęcia i udajemy się w dalszą drogę. 
Kolejnym punktem jest Będomin, gdzie znajduje 
się jedyne w Polsce Muzeum Hymnu Narodowe-
go. Będomin to miejsce urodzenia twórcy Ma-

zurka Dąbrowskiego – Józefa Wybickiego. Od 
1978 r. w jego rodzinnym dworku mieści się mu-
zeum, które zwiedzamy z przewodnikiem. Przez 
cały czas grany jest i śpiewany nasz narodowy 
hymn. Na koniec i my stajemy do odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego. Po wyjeździe z tego 
pięknego miejsca udajemy się do Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego, gdzie znajduje się Ka-
szubski Park Etnograficzny, tu również mamy 
rezerwację, ale zwiedzamy indywidualnie. Skan-
sen powstał w 1906 r., jako pierwsze na ziemiach 
polskich muzeum na wolnym powietrzu. W la-
tach 70-tych xx w. znacznie go rozbudowano. 
Obecnie Kaszubski Park Etnograficzny zajmuje 
powierzchnię 12 ha i jest podzielony na sektory 
poświęcone poszczególnym rejonom Kaszub. 
Znajduje się tu 45 zabytków architektury lu-
dowej, m.in. kościół, tartak, wiatraki, zagrody 
chłopskie z wyposażeniem, szkoła i wiele innych. 
Po odpoczynku udajemy się w drogę powrotną 
do Pelplina na obiadokolację i wypoczynek. 

Pogoda nadal nam dopisuje, a dzisiejszy 
kierunek to Trójmiasto. Zwiedzanie zaczyna-
my od Gdańska – Oliwy, gdzie znajduje się kate-
dra ze słynnymi organami. Rozpoczynamy od 
spaceru po oliwskim parku z wieloma cennymi 
okazami roślinnymi, zabytkowymi budowla-
mi oraz słynną palmiarnią, a w niej najstarszą 
palmą daktylową (180 lat). Katedra jest siedzibą 
gdańskiej archidiecezji p.w. Trójcy Świętej, Naj-
świętszej Marii Panny i św. Bernarda. Została 
zbudowana w formie trójnawowej bazyliki, a jej 
dzieje sięgają 1186 r., kiedy pomorski książę Sam-

bor erygował w tym miejscu Opactwo Cystersów. 
Obecny kształt świątyni to efekt przebudowy 
w latach 1578-1583. Na szczególną uwagę zasługu-
je barokowy ołtarz oraz misternie wyrzeźbione 
stalle. Katedra kojarzy się głównie ze słynny-
mi organami wykonanymi w latach 1763-1788. 
Najważniejszym momentem jest wysłuchanie 
kilkunastominutowego koncertu organowego, 
który zawsze gromadzi tłumy turystów. Po tym 
akcencie artystycznym udajemy się w dalszą 
podróż po Trójmieście, jadąc do Gdyni. Miasto 
powstało w czasie ii rp i zostało wybudowane od 
podstaw w latach 1924-1933. Nie posiada szcze-
gólnych zabytków, ale ma port ze znanym na-
brzeżem – Skwerem Kościuszki, gdzie cumują 
zabytkowy orp „Błyskawica” i „Dar Pomorza”. 
Jest tu również Akwarium Oceaniczne. Naszym 
celem jest słynna fregata „Dar Pomorza” – le-
gendarny żaglowiec, na którym przez ponad pół 
wieku szkolili się polscy marynarze. Został zbu-
dowany w 1906 r. w stoczni w Hamburgu. Oprócz 
maszynowni i górnego pokładu, można zobaczyć 
tu wiele pamiątek, fotografii i map. Z nabrzeża 
jest piękny widok na Kamienną Górę, gdzie stoi 
pamiątkowy krzyż. Po krótkim epizodzie gdyń-
skim udajemy się do Sopotu, słynącego z pięk-
nego mola. Pierwszy pomost o długości 31,5 m 
powstał tu w 1827 r. Molo stopniowo wydłużano 
i pod koniec xix w. liczyło 150 m, a obecna kon-
strukcja mierzy 511,5 m, z czego niemal 500 m 
wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Dojeżdżamy 
na obrzeża miasta i spacerkiem przez park, obok 
słynnego Grand Hotelu, idziemy do mola. Zwie-
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dzamy je indywidualne z przerwą na rybkę i coś 
do niej. Można też było zamoczyć nogi w Bałtyku. 
Kupujemy pamiątki i udajemy się do autoka-
ru, bo zbliża się wieczór, chociaż to środek lata. 
W godzinach wieczornych wracamy do internatu 
na obiadokolację i podsumowanie dnia. 

Czwarty dzień poświęcamy na zwiedzanie 
serca Trójmiasta – Gdańska. To miasto portowe 
leżące nad Zatoką Gdańską, u ujścia Wisły do 
Morza Bałtyckiego. Ma długą i bogatą historię, 
a cenne zabytki zostały odbudowane po zniszcze-
niach wojennych. Od 1308 r. Gdańskiem władali 
Krzyżacy, aż do końca wojny trzydziestoletniej 
i Pokoju Oliwskiego w drugiej połowie xv w. Po 
pierwszej wojnie światowej, gdy Polska odzyskała 
niepodległość, Gdańsk był wolnym miastem, a po 
drugiej wojnie wrócił do macierzy. Zaczynamy 
od Muzeum Solidarności, zwiedzając je indy-
widualnie po wcześniejszej rezerwacji. Obiekt 
powstał w 35. rocznicę powstania nszz „Solidar-
ność”, a obecnie nosi nazwę „Światowe Centrum 
Solidarności”. Urządzone jest w nowoczesnym 
stylu, multimedialne, z wieloma pamiątkami, 
dokumentami i zdjęciami. Na dachu znajduje się 
punkt widokowy z piękną panoramą Gdańska, 
ale ze smutkiem patrzy się na zgliszcza stoczni 
– wielkiego zakładu przemysłowego, a zarazem 
kolebki „Solidarności”. Z muzeum udajemy się 
do centrum Starego Miasta. Przechodzimy obok 
Pomnika Stoczniowców, robiąc tu pamiątkowe 
zdjęcia, fragmentu bramy Stoczni – Gdańskiej 
i spacerkiem dochodzimy do kościoła św. Brygidy. 
Kościół stoczniowców jest gotycki, a wnętrze ba-
rokowe. Następnie przechodzimy obok najstar-
szej świątyni Gdańska – kościoła św. Katarzyny. 
Obok stoi zabytkowy spichlerz. Dochodzimy do 
Ratusza Nowego Miasta i dalej do najważniejszej 
ulicy Długi Targ. Tu znajdują się najcenniejsze za-
bytki Gdańska: Dwór Artusa, Pomnik Neptuna, 
gotycki Ratusz Starego Miasta z wieżą, Zielona 
Brama – jako dawna rezydencja królewska oraz 
nabrzeże nad Motławą ze słynnym Żurawiem 
Gdańskim. Nad zabudową gdańskiej Starówki 
góruje potężna bryła kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, jednego z najwięk-
szych ceglanych kościołów Europy. Ta trójnawo-
wa świątynia ma 105 m długości, a transept (nawa 
poprzeczna) – 66 m. Budowa kościoła trwała po-
nad sto lat, a zakończono ją w 1502 r. Po zwiedze-
niu tego niezwykłego obiektu sakralnego robimy 
przerwę na odpoczynek i mały relaks w niezliczo-
nych ogródkach na trakcie królewskim. Ostat-
nim punktem dnia jest rejs statkiem na Wester-
platte. Jest to miejsce szczególne, gdzie 1 września 
1939 r. miał miejsce wybuch ii wojny światowej. Po 
wojnie na Westerplatte stanął krzyż z tablicami 
i listą poległych żołnierzy. W 1966 r. odsłonięto 
monumentalny Pomnik Obrońców Westerplatte. 
Miejsce to odwiedzały głowy wielu państw oraz 
papież Jan Paweł ii. Również my zwiedzamy ten 
historyczny skrawek polskiej ziemi i zmęczeni 
wsiadamy do autokaru, udając się z powrotem 
do Pelplina. 

Przed nami kolejny wyczerpujący dzień, ob-
fitujący w zwiedzanie ciekawych miejsc Szwaj-
carii Kaszubskiej. Pierwszym z nich jest klasztor 
Norbertanek w Żukowie. Znajduje się tu zespół 
poklasztorny z kościołem Wniebowzięcia nmp
z ponad 800-letnią tradycją. Na szczególną uwagę 
zasługuje ołtarz główny mający ponad 10 m wy-
sokości, 6,5 m szerokości i przebogatą, wyrafino-

waną snycerkę, a także barokowa ambona i wiele 
innych elementów dekoracyjnych. Następnym 
punktem są Kartuzy – miasto uznawane za sto-
licę Kaszub. Znajduje się tu Muzeum Kaszubskie 
oraz Zespół Klasztorny Kartuzów. W xiii w. zostali 
tu sprowadzeni Kartuzi – zakon wywodzący się 
z Francji, którego założycielem był św. Brunon. 
Na przełomie xiv i xv w. wznieśli oni okazały ze-
spół klasztorny, którego sercem była wspaniała 
Kolegiata. Bardzo wąski kościół przykrywa dach 
w kształcie trumny (nawiązanie do pozdrowie-
nia Memento Mori). W Złotej Kaplicy kryje się 
złocony ołtarz z obrazem Wniebowzięcia nmp. 
Po zwiedzeniu tego pięknego zabytku udajemy 
się do kolejnego miejsca ujętego w programie wy-
cieczki. Mamy do zdobycia, a właściwie spacer 
na Wieżycę – najwyższe wzniesienie na obszarze 
polskich pojezierzy. To kulminacja pasa moren 
czołowych, które powstały po zejściu lodowców. 
W 1962 r. utworzono tu rezerwat krajobrazowo-le-
śny Szczyt Wieżycy (329 m). W 1997 r. na szczycie 
wybudowano 35-metrową wieżę widokową, z któ-
rej roztacza się widok na Jezioro Ostrzyckie i ma-
lowniczy krajobraz Kaszub. Z Wieżycy jedziemy 
do Szymbarku, gdzie z przewodnikiem zwiedza-
my muzeum – skansen regionalny leżący w Ka-
szubskim Parku Krajobrazowym. W nim ciekawe 
budowle współczesne, jak dom z dachem od dołu, 
najdłuższa deska (34 m), a także zabytkowy ko-
ściół oraz bunkry z okresu ii wojny światowej. 
Również ten dzień był bardzo udany i obfitował 
w wiele cennych i historycznych miejsc. 

W trakcie naszego pobytu w Pelplinie, w jed-
nym z wolnych wieczorów, z przewodnikiem 
zwiedziliśmy zespół klasztorny Cystersów z ka-
tedrą włącznie. Budowę opactwa rozpoczęto 
w 1278, a zakończono w 1500 roku. Katedra pel-
plińska to jeden z największych kościołów w Pol-
sce, długości 84 m. Renesansowy ołtarz główny 
ma 25 m wysokości i przedstawia 12 apostołów. 
Klasztorny wirydarz otoczony jest krużgankami. 
Mieści się tu również ciekawe Muzeum Diece-

zjalne, które przechowuje jedyny w Polsce egzem-
plarz Biblii Gutenberga. Znaczącym zabytkiem 
katedry są organy i właśnie w sierpniu odbywa 
się tu festiwal muzyki organowej, a my mieliśmy 
okazję uczestniczyć w jednym z przepięknych 
koncertów. Katedra p.w. Wniebowzięcia nmp jest 
siedzibą biskupa Diecezji Pelplińskiej i należy do 
Archidiecezji Gdańskiej. 

W niedzielę po śniadaniu i udziale we mszy 
świętej odpustowej (15 sierpnia) opuszczamy to 
gościnne miejsce z nadzieją, że jeszcze tu kiedyś 
wrócimy. Na obrzeżach Pelplina mijamy małe 
wzgórze, na którym stoi krzyż upamiętniający 
pobyt Jana Pawła ii w 1999 r. W drodze powrotnej 
jeszcze postój w Toruniu, gdzie zwiedzamy Fort 
iv – jedno z najciekawszych umocnień fortyfika-
cyjnych z lat 1824-1910. Na Rynku Starego Miasta 
przerwa na obiad, zakup pamiątek, a szczególnie 
toruńskich pierników i w godzinach wieczornych 
szczęśliwie wracamy do Ozimka. Myślę, że wy-
cieczka spełniła oczekiwania jej uczestników. 
Dziękuję wszystkim za piękny udział, wytrwa-
łość i życzliwość. Szczególne słowa podziękowa-
nia dla kol. Staszka za pomoc w prowadzeniu 
oraz panu kierowcy Joachimowi z firmy prze-
wozowej za bezpieczną i kulturalną jazdę. Do 
zobaczenia na kolejnych wyjazdach „Kozicy”. 

Józef Kozioł

Piękna jest radość w święta,
ciepłe są myśli o bliskich. 

Niech pokój, radość i miłość
otoczą nas wszystkich.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w atmosferze życzliwości,

 w gronie najbliższych 
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2022 Roku
życzy 

Zarząd ktg „Kozica” i o⁄z pttk
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C
o prawda miłośnicy rowerów nie roz-
stają się ze swoimi jednośladami przez 
cały rok, to jednak przed nadejściem 

zimy kończą sezon turystyczny. W tym roku 
zakończenie sezonu kolarzy spod znaku ktk
„amator” Ozimek planowane było na począt-
ku listopada w Legnicy, jednak wyjazd ten nie 
doszedł do skutku. 

Mini impreza kończąca sezon odbyła się 
w dniach 22-24 października 2021 r. w skrom-
nym, bo tylko dwuosobowym składzie. Franci-
szek Wojczyk i Adrian Gonsior we własnym za-
kresie zorganizowali wyjazd w okolice Radłowa, 
z noclegiem w gospodarstwie agroturystycznym 
„U Źródeł Prosny” w Wolęcinie. Pogoda w mia-
rę dopisała, chociaż utrudnieniem w jeździe 
na otwartym terenie był silny wiatr towarzy-
szący przez cały czas naszym kolarzom. 

Okolice Radłowa w powiecie oleskim, to 
kierunek rzadko odwiedzany przez rowerzy-

stów z naszej części Opolszczyzny. Jest to region 
typowo rolniczy, ale zawsze można znaleźć coś 
ciekawego. Źródła Prosny – lewego dopływu 
Warty, znajdują się między Olesnem a Gorzo-
wem Śląskim, w pobliżu wsi Wolęcin. Sporo 
czasu poświęcili na penetrację Gorzowa Śl. 
i Praszki, a wracając okrężną trasą do miejsca 
noclegowego, natrafili na xvi-wieczny, drew-
niany kościół p.w. św. Marcina w Żytniowie, 
odrestaurowany w latach 1989-95. W drodze 
powrotnej do domu, przejeżdżali obok kościoła 
odpustowego św. Anny w Oleśnie, którego bo-
gata historia sięga 1518 roku, a na odpoczynek 
zatrzymali się w pięknym miejscu – leśnym 
uroczysku „Siedem źródeł”, które powstało 
w xvii w. podczas rozbudowy kościoła św. 
Anny. Wybijające spod drzew źródła utworzyły 
tu jeziorko, do którego przez lata przybywa-
li pielgrzymi, wierząc w cudowną moc wody. 
Obecnie jest tu kapliczka z ujęciem wody źró-

dlanej, wiata turystyczna, miejsce na ognisko, 
ławki oraz drewniany pomost nad jeziorkiem. 
Od kościoła św. Anny biegnie droga krzyżowa, 
a w 2006 r. posadzono obok źródła Dąb Papie-
ski nr 57. Miejsce otoczone jest przepięknym 
lasem i chętnie wypoczywają tu w niedzielne 
popołudnia mieszkańcy Olesna. Na kolejny 
drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca tra-
fili w Wachowie. Kościół ten pochodzi z 1706 
roku, a był restaurowany w latach 1907, 1952 
i 1982-83. Stamtąd przez Wachowice, Prusków 
i Knieję wrócili do domów, kończąc ostatnią 
w tym roku, kilkudniową wyprawę rowerową. 
Codziennie przejeżdżali około 60 kilometrów, 
a pierwszego dnia 80 procent trasy wiodło 
lasami. Kilkakrotnie przekraczali też w obie 
strony budującą się obwodnicę Olesna, Praszki 
i Gorzowa Śląskiego.

Janusz Dziuban 

Żytniów


