
Wyzwania stare i nowe
Pytania do burmistrza J. Labusa

- Panie Burmistrzu największy 
sukces w poprzedniej kadencji to …

Mogę śmiało powiedzieć, że suk-
cesów było kilka. Udało nam się pozy-
skać środki unijne na termomodernizację 
Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku, 
środki rządowe na dwa nowe oddzia-
ły w Żłobku, dzięki czemu zwiększono 
liczbę miejsc dla dzieci o 35, otworzono 
nowy oddział przedszkolny w Ozimku 
przy Szkole Podstawowej nr 3, sprawnie 
wprowadzono reformę oświaty. 

Wiele dróg zostało wyremontowa-
nych, powstały nowe punkty świetlne, 
a strażacy otrzymali sprzęt niezbędny 
im do pracy.

Na ukończeniu jest duży projekt in-
formatyczny e-Ozimek rozwój cyfrowych 
usług, dzięki któremu będzie można wiele 
spraw urzędowych załatwić przez in-
ternet.

Sukcesem jest budżet obywatelski, 
którego III edycja właśnie się zakończyła 
i kolejne 5 projektów zgłoszonych przez 
mieszkańców będzie realizowanych 
w 2019 roku. Niezmiernie cieszy fakt, 
iż coraz więcej mieszkańców angażuje 
się w jego realizację.

Kolejne nowe wyzwania, zadania 
inwestycyjne przed nami, w 2019 roku 
dzięki unijnej dotacji wykonany zostanie 
remont Domu Kultury (część po dawnej 
pizzerii), Szczedrzyk doczeka się prze-
budowy centrum, a w planach mamy 
kolejne projekty, na które będziemy starali 
się pozyskać dofinansowanie.

- Jak ocenia Pan współpracę 
z poprzednią Rada Miejską? Na jaką 
współpracę z nową radą liczy Pan 
w tej kadencji?  

Cała kadencja 2014-2018 to wy-
zwania i realizacja zobowiązań, które 
zaciągnąłem wobec mieszkańców Ozim-
ka podczas kampanii w 2014 r., które 
z pomocą Rady Miejskiej starałem się 
sukcesywnie realizować. Przez pierwsze 
lata, mimo że nie miałem w niej więk-
szości, udało się pozyskiwać poparcie 
dla konkretnych, dobrych projektów dla 
Ozimka. Współpraca z Radą Miejską 
była burzliwa, ale w mojej ocenie do-
bra. Ostatnie kilka miesięcy współpracy 
to zapewne wynik tego, że był to rok 
wyborczy – zawsze wtedy pojawia się 

więcej politycznej narracji, kłótni i ostrej 
wymiany zdań. 

W obecnej kadencji z mojego KWW 
Jan Labus jest 6 radnych, którzy zawiąza-
li koalicję z KWW Mniejszość Niemiecka. 
Jestem osobą otwartą i będę współpraco-
wał z wszystkimi radnymi bez względu na 
poglądy polityczne. W obecnej kadencji 
stawiam na dialog i lepszą współpracę 
z Radą Miejską. Radni to osoby z do-
świadczeniem w pracy w samorządzie, 
reprezentujący różne środowiska miesz-
kańców. Oczekuję od nas wszystkich 
dobrej współpracy po to, żeby gmina 
Ozimek się rozwijała, a mieszkańcom 
żyło się lepiej. 

- Co Pan uważa za największą 
porażkę?  

Strefa inwestycyjna - ale nie rozpa-
trywał bym tego w kategorii porażki, po-
nieważ mamy informacje o planowanych 
obecnie inwestycjach przemysłowych. 
Jest kilka firm, które weszły na teren 
naszej gminy, które dobrze się rozwijają 
i planują nowe inwestycje.

Największą bolączką jest brak no-
wych miejsc pracy dla mieszkańców a co 
za tym idzie alternatywy do zatrzymania 
ich w naszej gminie.

W tej kadencji zamierzam bardziej 
zintensyfikować rozmowy z przedsię-
biorcami i wspólnie zastanowić się nad 
rozwojem gospodarczym gminy.

- Drogi, dokładnie ich stan – to 
największa bolączka mieszkańców 

gminy. Na co mogą liczyć w najbliż-
szym czasie?

Tak infrastruktura drogowa od za-
wsze była problemem i najczęstszym 
postulatem zgłaszanym podczas zebrań 
z mieszkańcami czy podczas kampanii 
wyborczej. Sukcesywnie będziemy re-
alizować inwestycje drogowe w miarę 
możliwości finansowych gminy zgodnie 
z określonym wspólnie z Radą Miejską 
harmonogramem robót w zakresie infra-
struktury drogowej. W planie budżetu na 
2019 rok planowane jest 500 000,00 zł 
na projekty i modernizacje dróg, które 
w miarę posiadanych środków będziemy 
sukcesywnie zwiększać. Udało nam się 
pozyskać dotację rządową w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 na remont ulicy Krótkiej w Ozimku, 
inwestycję będziemy realizować w 2019r. 
Szykujemy się również do aplikowania 
na drogi w ramach nowego Funduszu 
Dróg Samorządowych, którego projekt 
ogłosił Premier Morawiecki.

Na pewno będę rozmawiał z przed-
stawicielami powiatu i województwa w za-
kresie remontów dróg będących w ich 
zarządzie, gdyż nie tylko drogi gminne 
wymagają remontów, a o efektach tych 
rozmów będę Państwa informował. Z in-
westycji pewnych w 2019 roku powiat bę-
dzie realizował remont drogi powiatowej 
ul. Sporackiej w m. Krasiejów, na który 
pozyskał środki z programu rządowego. 

- Nie wszyscy ujęci zostali w pro-
gramie skanalizowania gminy, jaki 
dofinansowany jest ze środków unij-
nych. Co z tymi mieszkańcami, których 
sieć pomija?

Obecnie spółka komunalna realizu-
je ostatni duży projekt kanalizacji w m. 
Schodnia, Pustków i cz. Ozimka. Pozo-
stali mieszkańcy nieujęci w planach sieci 
kanalizacyjnej muszą poczekać. Tam, 
gdzie jest możliwość przyłączenia spółka 
w miarę posiadanych środków będzie ich 
sukcesywnie podłączać.

W 2019 roku planowane jest opra-
cowanie przeglądu obszaru i granic 
Aglomeracji Ozimek oraz zmiana granic 
tego obszaru, który jest dokumentem 
potrzebnym do aplikowania o środki na 
realizacje zadań w zakresie wod-kan.  
Po opracowaniu tego dokumentu usta-
limy, dalsze etapy działania w zakresie 
skanalizowania obszarów nieujętych 
w sieci kanalizacyjne.

W naszej gminie pojawiają się co 
chwila różne pomysły, jeśli chodzi o jej 
rozwój gospodarczy, społeczny i kul-
turalny. Wiele z nich można uznać za 
pobożne życzenia, ale niektóre są war-
te rozważenia.

- Czego dziś, Pana zdaniem, po-
trzebuje gmina Ozimek?

Gmina Ozimek na dzień dzisiejszy 
potrzebuje spokoju, rozważnych decyzji 
i przedsięwzięć na miarę swoich możliwo-
ści. Nie powinnyśmy rezygnować również 
z planów i zadań, których efekty będą 
widoczne dopiero za kilka lat. Uważnie 
analizowałem programy wyborcze moich 
kontrkandydatów i niektóre ich pomysły 
są warte rozważenia i wykorzystania w tej 
kadencji. Plany muszą obejmować stan 
obecny i kolejne lata. Pamiętać należy, 
że realizacja planów i zamierzeń wymaga 
zabezpieczenia finansowego, o co w tej 
kadencji bardzo mocno będę się starał. 

Na koniec chciałbym, jeszcze raz 
podziękować wszystkim Wyborcom za 
udzielone poparcie i udział w wyborach 
samorządowych. 

Wszystkim mieszkańcom gminy 
życzę, aby Nowy Rok przyniósł wiele 
pomyślności w życiu osobistym i za-
wodowym.

Rozmawiał Witold Żurawicki
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Podczas nadzwyczajnej sesji 
(26 listopada) Rady Miejskiej rajcy 
dokonali korekty budżetu gminy. 
W związku z tym dokonali też i ko-
rekty prognozy finansowej gminy.

Podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 3 grudnia rajcy 
powołali cztery komisje sta-
łe Rady. I tak przewodniczącym 
Komisji rewizyjnej został Zygmunt 
Olbryt, natomiast przewodniczą-
cym Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji (powstałej po raz pierwszy) 
- Leszek Jaremko. Z kolei prze-
wodniczącym Komisji Finansowo 
- Gospodarczej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Środowi-
ska został Jan Polaczek a Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych - Barbara Starzycka.

Skład Rady Miejskiej: BISKUP 
Marceli, ELIS Marek - Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej, JA-
REMKO Leszek, K L E S Z C Z 
Krzysztof, KOCZUR Aldona - Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej, KOWA-
LEWSKI Marcin, KOŹLIK Ryszard, 
MARKULAK Tadeusz, MUSIAŁ 
Paulina, MUSIAŁ Urszula, OL-
BRYT Zygmunt, POLACZEK Jan, 
SKLORZ Bernard, STARZYCKA 
Barbara, WIESZOŁEK Mirosław.  

SKŁAD OSOBOWY 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

W OZIMKU
KOMISJA REWIZYJNA 

Zygmunt Olbryt - Przewodni-
czący 

Ryszard Koźlik - członek
Paulina Musiał - członek
Bernard Sklorz - członek
Mirosław Wieszołek - członek

KOMISJA SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

Leszek Jaremko - Przewodni-
czący 

Tadeusz Markulak - członek
Jan Polaczek  - członek

KOMISJA FINANSO-
WO - GOSPODARCZA, 

BEZPIECZEŃSTWA PUB-
LICZNEGO I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
Jan Polaczek - Przewodniczący 
Marceli Biskup - członek
Marek Elis - członek

Sesje Rady Miejskiej:

Personalia i budżet
Podczas pierwszej sesji nowej Rady Miejskiej radni oraz burmistrz 

Jan Labus złożyli ślubowania. Ponadto w tajnych głosowaniach do-
konali wyboru przewodniczącej Rady Miejskiej - została nią Aldona 
Koczur oraz wiceprzewodniczącego RM - został nim Marek Elis. 
Oboje nie mieli kontrkandydatów i wybrani zostali zdecydowaną 
większością głosów. Początkowo - do momentu wyboru kierownictwa 
RM - obrady prowadził radny senior - Jan Polaczek. 

Aldona Koczur - członek
Marcin Kowalewski - członek
Bernard Sklorz - członek

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY, SPORTU 

I SPRAW SPOŁECZNYCH 
Barbara Starzycka - Przewod-

nicząca 
Marceli Biskup - członek
Krzysztof Kleszcz - członek
Urszula Musiał - członek
Tadeusz Markulak  - członek.

KOMISJA FINANSOWO- GOSP-
ODARCZA , BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Ustala się następujący przed-
miot działania Komisji:

1) opiniowanie projektu budże-
tu gminy,

2) opiniowanie projektów uchwał 
Rady Miejskiej dotyczących zmian 
w budżecie miasta,

3) analiza realizacji budżetu 
miasta, 

4) opiniowanie uchwał w spra-
wach podatków i opłat lokalnych,

5) opiniowanie uchwał w spra-
wach sprzedaży lub nabycia nie-
ruchomości,

6) ponadto do przedmiotu dzia-
łania Komisji  należy opiniowanie 
spraw z zakresu;

a) ładu przestrzennego i gospo-
darki nieruchomościami,

b) gospodarowania majątkiem 
gminy ( modernizacja, remonty),

c) działalności spółek komu-
nalnych,

d) lokalnego transportu zbio-
rowego,

e) zaopatrzenia w energię elek-
tryczną , cieplną i gaz,

f) budowy i utrzymania gmin-
nych dróg, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego,

g) budowy wodociągów i za-
opatrzenia w wodę , kanalizacji , 
oczyszczania ścieków komunal-
nych,

h) utrzymania czystości i po-
rządku ,wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych,

i) targowisk i cmentarzy komu-
nalnych,

j) ekologii i ochrony środowi-
ska. 

k) bezpieczeństwa publicznego 
i działalności OSP,

l) zieleni gminnej i zadrzewiania.

KOMISJA OŚWIATY , KUL-
TURY, SPORTU I SPRAW 

SPOŁECZNYCH
Ustala się następujący przed-

miot działania Komisji:
1) ocena realizacji zadań gmin-

nych związanych z prowadzeniem 
przedszkoli, szkół i innych gminnych 
placówek oświatowych,

2) inicjowanie i opiniowanie pro-
gramów profilaktycznych , rozwią-
zywania problemów społecznych, 
rozwiązywania problemów alko-
holowych,

3) ocena funkcjonowania insty-
tucji kultury,

5) określanie perspektywicz-
nego rozwoju Gminy w dziedzinie 

sportu, rekreacji i turystyki,
6) ocena przedsięwzięć Gmi-

ny w dziedzinie sportu, rekreacji 
i turystyki

7) określanie koncepcji rozwoju 
gminnej infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej,

8) ocena przedsięwzięć Gminy 
w zakresie promocji,

9) bezpieczeństwo socjalne, 
pomoc społeczna,

10) polityka prorodzinna,
11) współdziałanie z organiza-

cjami pozarządowymi,
12) współpraca ze społeczno-

ściami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw,

13) wspieranie i upowszechnia-
nie idei samorządowej.

Wit

Dyżury
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku - Aldona Koczur 

pełni dyżury w poniedziałki w parzystych tygodniach roku 
w godz. 14.00 - 15.30.



20 listopada mieszkańcy zebrali 
się, by podsumować mijającą ka-
dencję oraz przeprowadzić wybory 
sołtysa i rady sołeckiej.

Po przywitaniu gości głos za-
brała sołtys Agnieszka Golonka, 
która odczytała obszerne sprawoz-
danie z działalności. Przedstawiła, 
na co przeznaczano środki z fun-
duszu sołeckiego oraz wymieniła 
najważniejsze inwestycje w Jedli-
cach. Sołectwo miało w ramach FS 
w latach 2015-2018 do dyspozycji 
ok. 8000 zł rocznie.

Kluczowym przedsięwzię-
ciem był remont ul. Feniks za ok. 
250 000,00 zł. Inwestycję uda-
ło się zrealizować dzięki dobrej 
współpracy Gminy Ozimek z BA 
Glass Jedlice.

Najważniejszym punktem ze-
brania były jednak wybory nowych 

Odbyte 27 listopada zebranie 
wiejskie poświęcone było nie tylko 
wyborom. Ustępujący sołtys złożył 
sprawozdanie z działalności w mi-
jającej kadencji, wymieniając m.in. 
zadania zrealizowane ze środków 
funduszu sołeckiego oraz inwesty-
cje i remonty wykonane na terenie 
sołectwa. Cyklicznie w każdym roku 
dbano o utrzymanie czystości i zie-
leni, przeprowadzono konserwa-
cję wiaty i wykonano w niej ławki 
oraz plandeki na ściany boczne, 
zakupiono grilla, wyposażono plac 
zabaw dla dzieci, utwardzono dwie 

* Zebrania Wiejskie * Zebrania Wiejskie * Zebrania Wiejskie * Zebrania Wiejskie * Zebrania Wiejskie *

A. Golonka na kolejną kadencję
Jedlice: Nowa Schodnia: 

L. Jaremko nadal sołtysem
Jedlice to najmniejsze sołectwo w gminie, które liczy trochę 

poniżej 100 mieszkańców. Sołtys i rada sołecka realizują liczne 
inicjatywy oraz organizują życie kulturalne wsi. 

przedstawicieli sołectwa. Sołtysem 
wsi została na kolejną kadencję 
Agnieszka Golonka, która była 
jedynym kandydatem i wygrała 
jednogłośnie. Do rady sołeckiej 
weszli: Urszula Jakimiec, Zbi-
gniew Dudek oraz Gabriela Woj-
ciechowska.

Sołtysowi oraz nowej radzie 
pogratulował burmistrz Jan La-
bus, który odpowiadał na pytania 
zebranych mieszkańców.

W ramach dyskusji poruszone 
zostały także kwestie związane 
z doprowadzeniem wody do ROD, 
bezpieczeństwem na drodze po-
wiatowej oraz na osiedlowej, jak 
również sprawy dot. budowy punk-
tów świetlnych.

Marcin Widera

Leszek Jaremko został jednogłośnie wybrany sołtysem Nowej 
Schodni - najmłodszego sołectwa gminy Ozimek. To druga kaden-
cja pełnienia przez niego tej funkcji, utworzonej przed czterema 
laty w miejsce działającego wcześniej Komitetu Osiedlowego nr 3 
w Ozimku. W skład 7-osobowej Rady Sołeckiej weszli: Iwona Bie-
nias, Andrzej Brylczak, Mirosław Szulc, Przemysław Ordon, Ewelina 
Bieniek, Krystian Kotula i Agnieszka Machnik. 

odnogi ul. Robotniczej oraz zaku-
piono stroje regionalne, w których 
młodzież niesie koronę dożynkową.  
Co roku organizowano również spo-
tkania kulturalne dla mieszkańców. 
Spośród zrealizowanych na terenie 
sołectwa inwestycji, sołtys wymienił: 
kanalizację (realizowaną do 2019 r.), 
budowę mostku na rzece Brzezince, 
budowę boiska wielofunkcyjnego, 
położenie dywanika asfaltowego 
na ul. Ogrodowej, doraźne remonty 
ul. Opolskiej, Zielonej, Waryńskiego 
i Wawrzynka, kopanie rowów, ko-
szenie poboczy itp. Rada Sołecka 
wraz z sołtysem organizowała też 
dla mieszkańców spotkania bożona-
rodzeniowe, spływy kajakowe, kurs 
komputerowy, warsztaty florystyczne 
oraz festyny. Delegacja wsi z koroną 
dożynkową uczestniczyła też w do-
żynkach wojewódzkich w Ujeździe.

Za zaangażowanie i pomoc 
przy realizacji zadań podzięko-
wał członkom Rady Sołeckiej 
i mieszkańcom, za pomoc w re-
alizacji inwestycji burmistrzowi 
Janowi Labusowi i wicestaroście 
opolskiemu Leonardzie Płoszaj, 
a za dobrą współpracę dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej nr 2 
Wiesławowi Misiowi i wszystkim 
służbom podległym burmistrzowi. 
Podziękował też za wybór na rad-
nego Rady Miejskiej w Ozimku. 

Podziękowania za wybór zło-
żyli również mieszkańcom Nowej 

Schodni: burmistrz Ozimka Jan  
Labus, radny powiatu opolskiego 
Antoni Gryc i wicestarosta Le-
onarda Płoszaj. Burmistrz mówił 
o zadaniach związanych z dokoń-
czeniem budowy kanalizacji i od-
twarzaniem nawierzchni dróg oraz 
planowanych w gminie inwestycjach, 
a przedstawiciele Powiatu Opol-
skiego zadeklarowali wolę wspar-
cia potrzeb mieszkańców gminy 
w nowej kadencji samorządu. We 
wnioskach z zebrania znalazły się 
zgłoszone przez mieszkańców po-
stulaty budowy chodnika przy ul. 
Danieckiej, oświetlenia ul. Kolejo-
wej oraz rozpoczęcia przez sołtysa 
działań zmierzających do gazyfikacji 
Nowej Schodni.

J. Dziuban

Leszek Jaremko został ponownie sołtysem. 



Sprawozdanie z czteroletniej kaden-
cji złożyła Magdalena Kotula. W roku 
2015 zrealizowano zadania za kwotę 
23.983,17 zł, w 2016 - za 23.733,46 
zł, w 2017 - za 26.175,72 zł, a w 2018 
zaplanowano i wykonano zadania na 
łączną kwotę 29.318 zł. W głosowa-
niu wzięły udział 73 osoby. Na sołtysa 
kandydowali: sprawujący dotychczas 
tę funkcję Joachim Białecki oraz Mag-
dalena Kotula. Nowym sołtysem została 

Antoniów: 

M. Kotula nowym sołtysem
4 grudnia w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek” w Antoniowie odbyło się 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którego porządku znalazło się sprawoz-
danie z działalności za okres kadencji, wybór sołtysa i Rady Sołeckiej na nową 
kadencję oraz pytania i wolne wnioski. Poza mieszkańcami, w zebraniu wzięli 
udział: burmistrz Ozimka Jan Labus, radny Rady Powiatu Antoni Gryc, radny 
Rady Miejskiej Marcin Kowalewski, sołtys Joachim Białecki i przewodnicząca 
Rady Sołeckiej Magdalena Kotula.

Magdalena Kutula, która otrzymała 60 
głosów. Wybrano również 9-osobową 
Radę Sołecką w składzie: Magdalena 
Datko, Anna Pludra, Mariola Warzecha, 
Piotr Ledwig, Marian Wróbel, Beata 
Jędrysiak, Damian Gonsior, Marek 
Makuch i Rafał Bator. Na przewod-
niczącego Rady Sołeckiej wybrano 
Marka Makucha. 

J. Niesłony

Na początku sołtys Julita Widera 
przywitała wszystkich zgromadzonych 
oraz gości. Korzystając z okazji pogra-
tulowała burmistrzowi Janowi Labusowi 
oraz radnemu Markowi Elisowi wybo-
ru na kolejną kadencję. Jednocześnie 
podziękowała mieszkańcom za głosy, 
które na nią oddali w wyborach do Rady 
Powiatu Opolskiego.

Następnie Iwona Wiercińska 
z UGiM przedstawiła porządek obrad 
oraz szczegóły dot. przebiegu zebrania 
i wyborów. W związku z nieuzyskaniem 
quorum ustalono drugi termin zebrania.

Podczas przerwy prezes PGKiM Mi-
rosław Wiciak oraz koordynator inwesty-
cji dot. kanalizacji wsi Krzysztof Durkalec 
przedstawili stan prac oraz odpowiadali 
na pytania. Kanalizacja powinna zostać 
ukończona do końca 2019 roku. Ponadto 
wykonawca ma odtworzyć drogi, które 
zostały objęte robotami ziemnymi.

Po otwarciu drugiego zebrania 
głos zabrała ponownie sołtys wsi, która 
przedstawiła sprawozdanie za 2018 r. 
Najważniejszą inwestycją rozpoczętą 
w tym roku jest kanalizacja wsi. Cała 
inwestycja kosztuje łącznie 14 600 000 
zł. W tym roku wyasfaltowano także ul. 
Polną (od strony Powstańców Śląskich) 
za 135 300 zł. W ramach funduszu sołec-
kiego (ponad 29 000 zł) zrealizowano 4 
zadania, z których najistotniejszym było 
doposażenie siłowni plenerowej w nowe 
urządzenia wraz z zagospodarowaniem 
terenu i kosztowało prawie 18 000 zł. 
Dzięki oszczędnościom zostanie zrealizo-
wane jeszcze jedno zadanie inwestycyjne 
- położenie kostki przy świetlicy wiejskiej 
za ok. 3000 zł.

Zaprezentowała także zadania za-
planowane w funduszu sołeckim na 2019 
rok. Łączna kwota wynosi 33 014,56 zł, 
z czego najwięcej środków - 21 000 zł 
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Schodnia: 

J. Widera na kolejną kadencję
13 listopada 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

w Schodni. Od tej kadencji mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką 
na 5 lat. Wśród zebranych, byli także burmistrz Ozimka Jan Labus oraz 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku i PGKiM.

przeznaczono na remont pomieszczeń 
w świetlicy wiejskiej. Pani sołtys dodała, 
że „Dzięki funduszowi sołeckiemu może-
my podejmować realizację zadań, które 
dają w efekcie poprawę wyglądu naszej 
wsi oraz standardu życia mieszkańców.”

Przedstawiła również w skrócie dzia-
łalność kulturalną wsi. Zorganizowano 
szereg imprez, z których największą są 
tradycyjne dożynki wiejskie. Ponadto 
organizowano liczne inicjatywy we współ-
pracy z DFK i OSP.

Na zakończenie podziękowała za 
współpracę burmistrzowi oraz pracow-
nikom Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 
radnemu Markowi Elisowi, całej radzie 
sołeckiej, Jerzemu Sobocie i całemu 
kołu DFK Stara Schodnia, zarządowi 
i strażakom OSP Schodnia, jak również 
wszystkim mieszkańcom za wszelką 
pomoc i wsparcie.

W kolejnym punkcie wyświetlono pre-
zentację multimedialną podsumowującą 
kadencję sołtysa i rady sołeckiej w latach 
2014-2018. Oprócz już wymienionych 
inwestycji najważniejszymi były m.in. 
rozbudowa ul. Leśnej - 224 065,34 zł 
(2015 rok), remont ul. Polnej - 25 830,09 
zł i remont ul. Dolnej - 90 875,95 zł (2017 
rok) oraz wydarzenie kulturalne 530-lecie 
wsi i Dożynki Gminne 2015.

Ponadto przedstawiła wnioski do 
budżetu gminy na 2019 r. i pisma oraz 
postulaty mieszkańców skierowane do 
odpowiednich służb.

Podziękowała także wieloletnim or-
ganizatorom Berów (Wodzenia Niedźwie-
dzia) Zygmuntowi Widera i Edwardowi 
Głodowicz, którzy zebrane środki prze-
znaczali na rzecz sołectwa i zakupili 
m.in. sprzęt nagłaśniającym, strój dla 
św. Mikołaja oraz przeznaczyli 6000,00 
zł na rzecz wielkiego festynu z okazji 
530-lecia wsi.

Kolejnym, a zarazem najważniejszym 
punktem zebrania były wybory sołtysa 
i rady sołeckiej. Do komisji skrutacyjnej 
wybrano Romana Konciałę, Jerzego 
Sobotę oraz Marka Elisa. Na kolejną 
kadencję sołtysem wsi została wybrana 
jedyna kandydatka Julita Widera, któ-
ra pełni tą zaszczytną funkcję od 2010 
roku. Zaś do rady sołeckiej, która liczyła 
dotychczas 5 członków zgłoszono 7 kan-
dydatów (zgodnie z nowym statutem so-
łectwa rada sołecka może się składać z 5 
lub 7 członków). W tajnych wyborach do 
rady sołeckiej wybrano: Bernadetę Gon-
sior, Krystynę Klimas, Sebastiana Lypa, 
Marcina Widera, Teresę Machnik-Spyra, 
Martynę Zwolak i Tomasza Kaczmarzyka.

Wszystkim wybranym pogratulował 
burmistrz Jan Labus, który zaznaczył, że 
ma nadzieję na dalszą owocną współ-
pracę.

Po wyborach sołtys wsi podzięko-
wała także Edwardowi Głodowiczowi, 
który zakończył aktywną służbę na rzecz 
sołectwa Schodnia. Przez 15 lat był soł-

tysem wsi, a przez 8 lat zasiadał w radzie 
sołeckiej. Zrealizował wiele inicjatyw oraz 
inwestycji, współpracował z mieszkańca-
mi i pracował dla nich. Pani sołtys dodała 
ze wzruszeniem: „Podjął się tej funkcji 
w momencie, kiedy w sołectwie przez 
dwa lata nie było sołtysa, panowało wtedy 
tzw. „bezkrólewie”. Jako osoba, która 
została nowym mieszkańcem wsi, szybko 
zapoznał się potrzebami społeczności 
i działał na rzecz poprawy wizerunku 
wsi i poziomu życia ludzi, sąsiadów. Jest 
osobą szanowaną, która zasłużyła się 
w naszej małej ojczyźnie.”

W trakcie zebrania burmistrz przed-
stawił plany inwestycyjne dot. sołectwa 
Schodnia. Odpowiadał także na pytania 
mieszkańców. W ramach dyskusji i wol-
nych wniosków poruszono m.in. tematy 
związane z odtworzeniem dróg, poprawą 
bezpieczeństwa, budową boiska wielo-
funkcyjnego i gazyfikacją wsi.

Marcin Widera
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Ponownie Barbara Starzycka
Dylaki: Grodziec:

Z. Adamski na kolejną kadencję

Sprawozdanie za okres minionej 
kadencji złożyła ustępująca pani 
sołtys, a w dyskusji na porusza-
ne przez mieszkańców tematy 
odpowiadali: zastępca burmistrza 
Zbigniew Kowalczyk oraz radny 
powiatu opolskiego Antoni Gryc. 
Wytycznymi dla działalności sołtysa 
i Rady Sołeckiej były roczne plany 
pracy, a realizację zadań ułatwiały 
środki funduszu sołeckiego. W ich 
ramach zakupiono tablice informa-
cyjne i tabliczki z nawami ulic oraz 
numerami posesji, podwyższono 
piłkochwyty na boisku sportowym, 
utwardzono i wyłożono kostką bru-
kową teren przed budynkiem szkoły, 
wyremontowano w szkole gabinet 
dla logopedy, ogrodzono plac za-
baw i wybudowano na nim chodnik, 
wykostkowano wiatę grillową przy 
świetlicy, wyposażono ją w stoły 
i zamontowano rynny, doposażono 
świetlicę wiejską w krzesła i ławo-
-stoły do organizowania imprez 
w plenerze, wykonano projekty 
techniczne oświetlenia przy ul. 
Polnej i Poliwodzkiej. W zakresie 
inwestycji i remontów odbudowano 
przyczółek mostu betonowego na 
rzece Libawce, przeprowadzono 
gruntowną naprawę mostu drew-
nianego, wykonano parking przy 
szkole, wyasfaltowano część ulic 
Jeziornej, Jakuba i Turawskiej, do-
konywano cząstkowych remontów 

28 listopada w Dylakach odbyło się zebranie mieszkańców, 
zwołane przez burmistrza Ozimka w celu wyboru sołtysa i Rady 
Sołeckiej na nową, pięcioletnią kadencję. W zebraniu wzięło udział 
40 mieszkańców, którzy zdecydowaną większością głosów funkcję 
sołtysa powierzyli ponownie Barbarze Starzyckiej. W sprawowaniu 
urzędu pomagać jej będzie 7-osobowa Rada Sołecka w składzie: 
Krystian Niedziela, Anna Duda, Marian Lauer, Paweł Barczik, Mirosław 
Plewiński, Henryka Spyra i Ilona Mentel.

Sołtysem Dylak została ponownie Barbara Starzycka.

dróg, montowano znaki drogowe 
i lustra oraz w miarę możliwości 
uzupełniano oświetlenie uliczne. 
Organizowano cykliczne imprezy 
kulturalne, współpracując ściśle ze 
szkołą, przedszkolem, biblioteką, 
zespołem „Dialog”, OSP i p. Hu-
bertem Niesłonym, który użyczał 
miejsce na organizację dożynek. 
Delegacja sołectwa brała udział 
w ostatnich dożynkach gminnych 
w Schodni, dożynkach powiatowych 
i wojewódzkich, zdobywając najwyż-
sze nagrody w konkursach koron 
i wozów. Za wszelką okazaną po-
moc Barbara Starzycka podzięko-
wała mieszkańcom, burmistrzowi 
Ozimka oraz sponsorom. 

Zgłoszone wnioski zostały zapi-
sane i protokole z zebrania i prze-
głosowane na jego zakończenie. 
Dotyczyły poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, w tym instalowania 
punktów świetlnych w najciemniej-
szych miejscach wsi, dokończenia 
budowy chodnika wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej, instalacji lustra na skrzy-
żowaniu i innych spraw związanych 
z poprawą jakości życia mieszkań-
ców. Zarówno Barbara Starzycka, 
jak też Antoni Gryc podziękowali 
mieszkańcom za ich wybór na rad-
nych, a w imieniu burmistrza Jana 
Labusa za okazane zaufanie po-
dziękował wyborcom jego zastępca. 

J. Dziuban

Burmistrz Jan Labus i radny 
Krzysztof Kleszcz podziękowali 
mieszkańcom za głosy oddane na 
nich w wyborach samorządowych, 
a Zdzisław Adamski złożył spra-
wozdanie z działalności w minionej 
kadencji. Ze środków funduszu so-
łeckiego wybudowano pomnik upa-
miętniający 70. rocznicę wypędzenia 
z Kresów Wschodnich, zakupiono 
grys, którym wysypano skwerek wo-
kół pomnika, wykonano jego ogro-
dzenie i osadzono 3 maszty flagowe. 
Wykonano ogrodzenie pomiędzy 
placem zabaw a siłownią, kupiono 
i zamontowano 7 ławek, zbudowa-
no altanę na placu świetlicowym, 
zamontowano monitoring i oświetle-
nie na zapleczu świetlicy, wykonano 
meble do kuchni, zakupiono krzesła 
i inne wyposażenie, nagłośnienie dla 
SP w Grodźcu, kosę spalinową i 2 
stoły pingpongowe. Na terenie wsi 
zamontowano dwie oszklone tablice, 
dofinansowano remont poddasza 
w „Kuźni”, zasilano także organizację 
festynów. Organizowano coroczne 
Powiatowe Spotkania Kresowe, a w 
świetlicy odbywały się imprezy dla 
dzieci i dorosłych. Wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Nasz Grodziec” orga-
nizowano spotkania seniorów oraz 
opłatek dla starszych i samotnych 
mieszkańców. Sołtys z Radą Sołecką 
dbał też o utrzymanie porządku wokół 
świetlicy i estetykę w środku wsi.   

Na pytania mieszkańców od-
powiadał burmistrz i jego zastępca 

Zebranie wiejskie w Grodźcu.

Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję wybierali 3 grudnia miesz-
kańcy Grodźca. Na zwołane przez burmistrza Ozimka zebranie przyszło 
ponad 60 mieszkańców. Kandydatów na sołtysa zgłoszono dwóch. Więcej 
głosów otrzymał dotychczasowy sołtys Zdzisław Adamski, przedłuża-
jąc o kolejnych 5 lat pełnienie swej funkcji. W skład 7-osobowej Rady 
Sołeckiej weszli: Mariusz Górski, Jan Kałamarz, Krzysztof Adamiec, 
Andrzej Stawczyk, Marian Wojdyła, Teresa Mielnik i Katarzyna Pastuch. 

Zbigniew Kowalczyk. Głównymi 
tematami dyskusji były: potrzeba 
wybudowania ścieżki rowerowej 
pomiędzy Grodźcem a Ozimkiem, 
brak obwodnicy Grodźca, remonty 
lokalnych dróg i mostków na prze-
pływającej przez wieś rzeczce, za 
wysokie zdaniem mieszkańców taryfy 
za wodę i odprowadzanie ścieków, 
a w tym kontekście zyski PGKiM, 
możliwość gazyfikacji Grodźca i inne. 
Włodarze gminy wyjaśniali, że budo-
wa ścieżki rowerowej i obwodnicy 
nie leży w ich gestii, gdyż dotyczy 
drogi krajowej, której zarządcą jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Co do zarzutów pod 
adresem „komunalki” proponowa-
li, by na kolejne zebranie zaprosić 
jej prezesa, a w sprawie gazyfikacji 
wsi - przedstawicieli zakładu ga-
zowniczego. Przedstawili natomiast 
zamierzenia dotyczące remontów 
dróg lokalnych. W planach na 2019 
r. jest wyremontowanie brakującego 
odcinka ul. Brzozowej i jej łącznika 
z drogą krajową oraz dokończenie 
ul. Częstochowskiej II w kierunku 
Dobrodzienia. O szczegółach będzie 
można mówić po uchwaleniu budżetu 
gminy i zostaną one przedstawione 
mieszkańcom na zebraniu w marcu 
przyszłego roku. Wśród zapisanych 
w protokole z zebrania wniosków 
znalazł się również postulat budowy 
boiska wielofunkcyjnego przy szkole 
w Grodźcu. 

J. Dziuban
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Krzyżowa Dolina:

Po raz kolejny B. Sklorz

 Zebranie rozpoczęto od spra-
wozdania z działalności sołtysa 
i Rady Sołeckiej za lata 2015-2018, 
które przedstawiła dotychczasowa 
przewodnicząca RS Sonia Man-
nsfeld. Obszerne sprawozdanie 
zawierało wszystkie zadania, 
zrealizowane w poszczególnych 
latach ze środków funduszu so-
łeckiego. Były to m.in. remonty lo-
kalnych dróg, instalowanie luster 
drogowych i punktów świetlnych, 
pielęgnacja zieleni, utrzymanie 
świetlicy i terenu wokół niej oraz 
inne wynikające z potrzeb miesz-
kańców. Sołtys z Radą Sołecką 
i działającymi we wsi stowarzy-
szeniami byli też organizatorami 
corocznych imprez kulturalnych: 
Dnia Chopa, stawiania drzewka 
majowego, festynu letniego, wigilii 
dla osób samotnych, postawienia 
choinki, dożynek parafialnych (co 
drugi rok) oraz wycieczek dla dzieci 
i ich rodziców. Co roku zwraca-
no się do Zarządu Dróg Powiato-
wych o poprawę bezpieczeństwa 
na drogach. bieżące naprawianie 
ubytków nawierzchni oraz wyka-
szanie poboczy. Oprócz wykony-
wania obowiązków statutowych, 
sołtys uczestniczył w większości 
sesji Rady Miejskiej, współdziałał 
z Urzędem Gminy i Miasta, Miej-
sko-Gminną Spółką Wodną, a w 
Ośrodku Integracji i Pomocy Spo-

Jest sołtysem Krzyżowej Doliny od siedemnastu lat. Czeka go 
kolejne pięć lat pracy, gdyż 29 listopada Bernard Sklorz został jed-
nogłośnie wybrany szefem sołectwa na następną kadencję. Swój 
urząd będzie łączył z funkcją radnego Rady Miejskiej w Ozimku, 
którym został w październikowych wyborach samorządowych. 
Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy wybrali również nową Radę 
Sołecką w składzie: Sonia Mannsfeld, Agnieszka Korzeniec, Rita 
Kołodziejczyk, Mariusz Feliks, Celina Korzeniec, Halina Szwugier 
i Krzysztof Sokołowski.

łecznej zabiegał o dofinansowanie 
wycieczek i imprez kulturalnych.   

Bernard Sklorz podziękował 
tym, którzy wspomagali jego dzia-
łania w minionej kadencji, na czele 
z byłym radnym Maksymilianem 
Sklorzem oraz ustępującymi 
członkami Rady Sołeckiej, którzy 
nie kandydowali do niej na nową 
kadencję. Radny powiatowy An-
toni Gryc i burmistrz Ozimka Jan 
Labus podziękowali na zaufanie, 
jakim w niedawnych wyborach ob-
darzyli ich mieszkańcy Krzyżowej 
Doliny. Antoni Gryc zapowiedział, 
że będzie zabiegał o realizację 
potrzeb mieszkańców gminy na 
forum samorządu powiatowego, 
a burmistrz poinformował, że gmina 
jest przed uchwaleniem budżetu na 
2019 rok. Po jego przyjęciu będzie 
wiadomo, na jakie zadania znajdą 
się środki finansowe i kiedy będzie 
możliwa ich realizacja. O konkre-
tach poinformuje mieszkańców na 
zebraniu wiejskim w marcu przy-
szłego roku. Obaj odpowiadali też 
na zadawane pytania, a wnioski 
z dyskusji ujęto w protokole z ze-
brania wiejskiego. Na zakończenie, 
za wybór na sołtysa i na radnego 
Rady Miejskiej w Ozimku, podzię-
kował również mieszkańcom Ber-
nard Sklorz.  

J. Dziuban

Bernard Sklorz został ponownie sołtysem Krzyżowej Doliny.

W tym roku Edyta Czaplik ob-
chodzi jubileusz sprawowania funkcji 
sołtysa - to już 20 lat. Najdłuższy 
staż sołtysowania w gminie. W spra-
wozdaniu za ostatnią kadencję 
wspomniała między innymi o na-
grodzie od marszałka województwa 
za projekt Izby Omy i Opy, która 
powstała w budynku po byłej straży 
pożarnej. 

Przypomniała, iż w poprzedniej 
kadencji zorganizowała 11 zebrań 
wiejskich, na których omawiano 
między innymi kanalizację, stan 
i budowę dróg, kwestie opłat za 
ścieki i śmieci. Wraz z Radą So-
łecką i kołem DFK zorganizowano 
szereg imprez z okazji Dnia Dziecka, 
Dnia Kobiet, Dożynek czy spotkania 
z samotnymi i starszymi. 

Ponownie Edyta Czaplik
Podczas zebrania wiejskiego w Biestrzynniku, które przeprowa-

dzono 5 grudnia nowym - starym sołtysem ponownie została Edyta 
Czaplik. Natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli: Agnieszka Styrnol, 
Ryszard Hahn i Roland Mrocheń. Przed wyborami o sytuacji finansowej 
gminy praz ewentualnych inwestycjach mówił burmistrz Jan Labus.  

Z funduszu sołeckiego w roku 
2015 naprawiono schody do świe-
tlicy wiejskiej, rok później - wyre-
montowano altanę oraz zakupiono 
grilla a także szereg narzędzi do 
utrzymania zieleni, w roku 2017 
- przeprowadzono remont kuchni 
i łazienek w świetlicy i naprawiono 
ogrodzenie wokół niej. A to tylko 
przykłady. W tym roku natomiast 
zakupiono siłownię na świeżym 
powietrzu, wyposażono kuchnię.

E. Czaplik podziękowała wszyst-
kim współpracownikom, burmistrzo-
wi Janowi Labusowi, pracownikom 
gminy a przede wszystkim rodzinie 
za wsparcie podczas całego okresu 
sołtysowania. 

wit
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I tak nowym - starym sołtysem 
ponownie została Irena Kokot, 
która nie miała rywala w staraniach 
o tę funkcję i uzyskała stuprocen-
towe poparcie zebranych. Nato-
miast w skład nowej Rady Sołeckiej 
weszli: Jolanta Gaida, Wioleta 
Sklorz oraz Rajmund Mrocheń. 
Obecny na zebraniu burmistrz Jan 
Labus pogratulował wybranych, 
podziękował za głosy mieszkańców 
Mnichusa w wyborach samorzą-
dowych oraz omówił zamierzenia 
inwestycyjne gminy (w tym remonty 
dróg oraz budowa kanalizacji).  

W sprawozdaniu z pracy 
w poprzedniej kadencji I. Kokot  
rozliczyła wydatki z funduszu so-
łeckiego. I tak w roku 2015 6500 
zł wydatkowano np. na zakup ko-
siarki, montaż 5 okien na poddaszu 
budynku świetlicy, zakup materia-

Mnichus:

Irena Kokot bez rywali
Blisko 30 mieszkańców Mnichusa przyszło 26 listopada do 

świetlicy wiejskiej na zebranie wyborcze. Dokonali wyboru sołtysa 
oraz nowej Rady Sołeckiej.

łów na dach budynku. Rok później 
najwięcej z funduszu wydatkowano 
na  remont budynku gospodarcze-
go przy świetlicy, natomiast w roku 
2017  ponad 6,5 tysiąca zł sołec-
two wydało na  utworzenie  siłowni 
plenerowej. Z kolei w zeszłym roku 
gros środków przeznaczono na  
plac zabaw dla dzieci. A to tylko 
przykłady. 

Oczywiście z funduszu sołec-
kiego finansowano także szereg im-
prez kulturalnych, jak np. dnie babci 
i dziadka, Dzień Kobiet, spotkania 
z Mikołajem, spotkania opłatkowe.  

Ale Mnichus korzystał także 
z szeregu dotacji gminnych: na 
zakup grzejników i instalację ogrze-
wania elektrycznego, zakup telewi-
zora, ustawienie lustra drogowego, 
naprawę hydrantów itp. itd.  

wit

W wyborach na sołtysa na ko-
lejną kadencję wybrano Mirosława 
Wieszołka, który był jedynym kan-
dydatem.

Zaś do rady sołeckiej zgro-
madzenie desygnowało: Bożenę 
Ozimek, Violettę Halupczok, Ar-
kadiusza Mrozka, Iwonę Feliks, 
Oskara Kondzielę, Adama Kubo-
nia, Damiana Leś, Patryka Golę 
oraz Janusza Wiorę.

Wszystkim wybranym pogra-
tulował również obecny burmistrz 
Jan Labus, który życzył owocnej 
działalności na rzecz społeczno-
ści Szczedrzyka.

Ze sprawozdania sołtysa: 
„W trakcie mijającego okresu 
sprawozdawczego Rada Sołecka 
spotkała się na zwołanych przez 
Sołtysa 38 zebraniach. (...)

Wraz z Radą Sołecką swo-
ją działalność rozpoczęliśmy 
od zorganizowania 30 kwietnia 
2015 roku cyklicznego stawiania 
drzewka majowego, połączonego 
ze spotkaniem mieszkańców przy 
biesiadzie, sponsorowanej przez 
naszych rzemieślników i przedsię-
biorców (...)12 marca 2016 roku 
w okresie Wielkiego Postu zorgani-
zowaliśmy pierwsze warsztaty kro-
szonkarskie współorganizowane 
z naszymi twórczyniami ludowymi, 
na czele z Paniami: Renatą Janik 
i Haliną Knosala oraz Ritą Gryc, 

Szczedrzyk:

M. Wieszołek po raz drugi
21 listopada odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wybor-

cze w sołectwie Szczedrzyk, a przybyło na nie ponad osiemdziesięciu 
mieszkańców. Na wstępie przywitano wszystkich zgromadzonych 
oraz oddano głos sołtysowi Mirosławowi Wieszołkowi, który przed-
stawił podsumowanie działalności podczas mijającej kadencji.

Marią Konieczko oraz Marią Orlik 
i nauczycielkami Szkoły Podsta-
wowej w Szczedrzyku. W trakcie 
warsztatów 2017 oraz 2018 prze-
prowadzono konkursy w czterech 
kategoriach wiekowych. Duże za-
interesowanie warsztatami wśród 
naszych mieszkańców umieściło 
tę formę podtrzymywania tradycji 
na stałe w kalendarium działań 
sołectwa kolejnych lat. 

Rada wspólnie z Kołem DKF 
Szczedrzyk-Pustków corocznie 
współorganizowała obchody Dnia 
Ojca i Matki oraz wspierała Dzień 
Strażaka organizowany w maju 
przez OSP Szczedrzyk zaś 15 lipca 
2017 roku Rada Sołecka udzieliła 
wsparcia w postaci zestawu ratow-
niczego TRIAGE i uczestniczyła 
w 90leciu Ochotniczej Straży Po-
żarnej”

W dalszej części sprawozdania 
czytamy między innymi o innych 
imprezach kulturalnych, jak na 
przykład Dzień Chopa czy Dzień 
Dziecka a także np. piknikach ro-
dzinnych, dożynkach i wielu, wielu 
innych.  

Ze sprawozdania sołtysa wy-
nika bardzo klarowny obraz na-
leżytego wykorzystania funduszu 
sołeckiego w mijającej kadencji 
praz niemal wzorcowej współpracy 
z Urzędem Gminy i Miasta.   

wit

Zebranie Wiejskie w Mnichusie.



Jednym z pierwszych powstałych 
na Opolszczyźnie był Klub Honoro-
wych Dawców Krwi przy Hucie 
Małapanew w Ozimku, który był go-
spodarzem Wojewódzkiej Akademii 
Krwiodawców, zorganizowanej 17 listo-
pada w ozimskim Domu Kultury. Hono-
rowym patronatem objął tę uroczystość 
burmistrz Ozimka Jan Labus. Prezes 
Opolskiego Oddziału Okręgowego 
PCK w Opolu Elwira Bury wygłosiła 
przemówienie, w którym przypomniała 
historię krwiolecznictwa i honorowego 
krwiodawstwa w Polsce. Złożyła po-
dziękowania wszystkim krwiodawcom 
za ich bezinteresowną działalność, 
służącą ratowaniu ludzkiego zdrowia 
i życia. W trakcie akademii przemówie-
nia i podziękowania wygłaszali też za-
proszeni goście, a wśród nich dyrektor 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Opolu Iwona Raj-
ca-Biernacka, przedstawiciel opolskie-
go Kuratorium Oświaty Piotr Łaba, 
a prowadzący uroczystość odczytał 
listy gratulacyjne od wicewojewody 
Violetty Porowskiej i wicemarszałka 
województwa opolskiego Romana 
Kolka. którzy zostali zaproszeni, ale 
z różnych powodów nie mogli wziąć 
udział w tej uroczystości. 

Najwięcej miejsca i czasu zajęło 
jednak wręczanie odznaczeń tym, któ-
rzy darem własnej krwi udowadniają, 
jak ważne jest niesienie pomocy bliź-
nim. Nadane przez Ministra Zdrowia 
odznaki „Zasłużony dla Zdrowia Naro-
du” otrzymali dawcy, mający na swoim 

Statuetki z okazji 60-lecia otrzymali prezesi wszystkich klubów HDK.Klub HDK w Ozimku został nagrodzony z okazji 60-lecia działalności.

Puchary Starosty Opolskiego dla najstarszych klubów HDK.

Dekoracja zasłużonych honorowych dawców krwi.

Krwiodawcy świętowali 60-lecie działalności

Ofiarują najcenniejszy dar
W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jubileusz 

60-lecia świętują polscy krwiodawcy zrzeszeni w klubach Honorowych 
Dawców Krwi PCK. Co prawda krwiodawstwo i krwiolecznictwo  mają 
swoją wcześniejszą, długą historię, ale właśnie 60 lat temu - w 1958 roku 
zaczęły powstawać pierwsze kluby krwiodawców działające pod egidą 
Polskiego Czerwonego Krzyża, a idea honorowego oddawania krwi stała 
się obowiązującym w całej Polsce modelem, opartym na bezinteresownym 
niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, potrzebującemu najcenniejszego 
daru - ludzkiej krwi.

koncie po kilkadziesiąt litrów oddanej 
krwi. Były również odznaki „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” III, II i I stopnia, 
a duża grupa krwiodawców otrzymała 
pamiątkowe medale „60-lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK w Polsce”. 
Uhonorowane zostały również wszyst-
kie Oddziały Rejonowe PCK i kluby 
HDK, które w tym roku obchodzą swoje 
jubileusze działalności, w tym dwa 
najstarsze na Opolszczyźnie: przy Hu-
cie Małapanew w Ozimku oraz klub 
miejski w Prudniku. Statuetki prezesom 
obu klubów wręczyła rzecznik Staro-
sty Opolskiego Magdalena Fleszar. 
Burmistrz Jan Labus w szczególny 
sposób podziękował ozimskim krwio-
dawcom, wręczając pamiątkowy list 
gratulacyjny na ręce prezesa naszego 
klubu HDK PCK Adama Kolmana. 

Prezes Oddziału Okręgowego PCK 
podziękowała burmistrzowi Ozimka za 
wspieranie honorowego krwiodawstwa, 
a ozimscy krwiodawcy wręczyli mu 
okolicznościową statuetkę. Statuetkami 
z okazji jubileuszu 60-lecia działalności 
uhonorowali również prezesów wszyst-
kich klubów HDK PCK uczestniczących 
w tej uroczystości. Wszystkie wystą-
pienia, gratulacje i dekoracja kolejnych 
grup krwiodawców przeplatane były 
występami wokalnymi w wykonaniu 
solistek Studia Piosenki NONET dzia-
łającego pod kierunkiem Anny Sitarz. 

Janusz Dziuban



Przez trzy ostatnie miesiące, a do-
kładnie od 11 września do 11 listopada 
2018 roku, mieszkańcy Ozimka mogli 
skorzystać z oferty 10 bezpłatnych 
przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych  
realizowanych w ramach projektu „Twór-
cza Niepodległość - świętujemy razem!”. 
Z pewnością każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Różnorodne warsztaty, wystawa, 
wykład historyczny, spotkania z pisarzami 
oraz spektakl  i koncert miały na celu 
zachęcenie całej społeczności lokalnej  
do  wspólnego świętowania tej niezwykłej 
rocznicy. 

Blok warsztatowy był skierowa-
ny zarówno do starszych, jak i młod-
szych mieszkańców Ozimka. W trakcie 
warsztatów rozwoju personalnego ph. 
„Przestrzenie wolności”, prowadzonych 
przez terapeutkę Annę Bereźnicką, trzy 
grupy dorosłych  uczestników próbo-
wały zdefiniować własne ograniczenia, 
by wyzwolić w sobie siłę do wolności 
rozumianej zarówno w sensie indywi-
dualnym, jaki i społecznym. Z kolei do 
seniorów skierowany był cykl 4 spotkań 
warsztatowych ph. „Polska tańcem ma-
lowana”.  Uczestnicy, pod kierunkiem 
animatorki Haliny Oster, uczyli się 
tańców integracyjnych inspirowanych 
motywami polskich tańców ludowych. 
Również do folkloru, lecz tym razem 
naszego rodzimego, nawiązywały kolejne 
warsztaty adresowane do miłośników 
śpiewania. Podczas zajęć pod hasłem 
„Uwolnij głos” etnomuzykolożka Iwona 
Wylęgała wprowadzała grupę pań w taj-
niki śpiewu tradycyjnego, wykorzystując 
jako materiał ćwiczeniowy pieśni z terenu 
Śląska Opolskiego.  W  bloku warsztato-
wym  znalazła się także propozycja dla 
młodzieży. Były to zajęcia teatralne ph. 
„Wyrazić siebie” prowadzone przez in-
struktorkę Martynę Konowalik. W trakcie 
spotkania grupa uczniów z Zespołu Szkół 
w Ozimku mogła nauczyć się nie tylko 
wykorzystania swego ciała jako narzędzia 
aktorskiej ekspresji, ale również emisji 
głosu, tak potrzebnej do przekazania 
treści ze sceny bez użycia mikrofonu. 
Na ostanie warsztaty zostały zaproszone 
rodziny z dziećmi. 10 listopada rodzice 
ze swymi pociechami spędzili wspólnie 
czas, tworząc pod kierunkiem plastyczki 
Agnieszki Jarockiej projekty własne-
go rodzinnego loga. Zostały one potem 
umieszczone na torbach ekologicznych, 
które każda rodzina mogła zabrać ze 

sobą do domu. W czasie oczekiwania na 
nadruki wszyscy uczestniczyli wspólnie 
w zabawach prowadzonych przez pełne 
werwy i dobrego humoru cztery seniorki 
- superbabcie. Ta forma radosnego i twór-
czego świętowania 100-lecia Niepodległej 
szczególnie spodobała się uczestnikom. 
Wszyscy wyszli zadowoleni, deklarując 
chęć udziału w podobnych spotkaniach.

Kolejnym elementem projektu były 
działania o charakterze edukacyjnym 
skupione wokół tematyki historycznej. 
Do skomplikowanych losów Śląska na 
drodze do Niepodległej nawiązywała 
wystawa pn. „Śląskie kobiety - polskie 
twierdze”, która przyjechała do Ozimka aż 
z Rybnika dzięki współpracy z Fundacją 
„Polskie Dziedzictwo Śląska”. Prezen-
towała ona sylwetki 42 Polek związa-
nych z naszym regionem. To właśnie 
one potrafiły walczyć na różnych polach 
o swoją tożsamość narodową, pomimo 
że nie dane im było  żyć w odrodzo-
nej ojczyźnie. Były wśród nich lekarki 
i pielęgniarki biorące udział w powsta-
niach śląskich, jak również nauczycielki, 
działaczki społeczne i animatorki kul-
tury, a przede wszystkim matki, które 
przekazały dzieciom polską mowę. Uro-
czyste otwarcie wystawy odbyło się 10 
października 2018, a wernisaż uświetnił 
występ ozimskiego „Chóru na Obcasach”. 
Ekspozycja była udostępniona do 19 
października w holu domu kultury. W tym 
samym miesiącu miał miejsce wykład 
przygotowany przez Józefa Tomasza 
Jurosa, prezesa Stowarzyszenia „Dolina 
Małej Panwi”. Przypomniał on sylwetkę 
werbisty i badacza śląskiej gwary, Sługi 
Bożego ojca Piotra Gołąba. Zginął on 
w trakcie II wojny światowej w obozie 
koncentracyjnym, będąc do końca wier-
nym swoim wartościom. Było to ważne 
wydarzenie, dlatego również, iż w 2018 
roku przypada 130 rocznica urodzin i 75 
rocznica śmierci tego pochodzącego 
z naszej gminy kandydata na ołtarze. 
Dla młodszych uczestników projektu 
przygotowano spotkania z pisarzami 
poruszającymi w swoich książkach te-
matykę historyczną. Zarówno Łukasz 
Wierzbicki, jak i Paweł Wakuła poka-
zali młodym czytelnikom, że o dziejach 
Polski można opowiadać ciekawie i z 
humorystycznym zacięciem, zachęcając 
ich tym samym do sięgania po książki 
historyczne. 

Realizację całego projektu „Twórcza 
Niepodległość - świętujemy razem!” wień-
czyła impreza finałowa, która odbyła się 
11 listopada w sali widowiskowej domu 
kultury. Bezpośrednio po oficjalnych uro-
czystościach pod Pomnikiem Martyrologii 
Jeńców Wojennych mieszkańcy Ozimka 
zostali zaproszeni do obejrzenia przed-
stawienia historycznego przygotowanego 
przez uczniów Zespołu Szkół w Ozimku 
pod kierunkiem nauczycielki historii, pani 
Katarzyny Cichockiej. Spektakl opo-
wiadał w szeregu symbolicznych scen, 
wzbogaconych emocjonalnym śpiewem 
i tańcem oraz prezentacją multimedialną, 
dzieje Polski i Polaków od czasu upadku 
ojczyzny poprzez zabory aż do wielkiej 
wojny, która przyniosła odrodzenie Nie-
podległej.  Widowisko wywołało wśród 
widzów wiele wzruszeń, a młodzi aktorzy 
otrzymali owację na stojąco od zgroma-
dzonej publiczności. Z kolei wieczorem 
Dom Kultury w Ozimku zaproponował 
wspólne świętowanie podczas koncertu 
pn. „Piosenki odrodzonej Polski”. Znane 

Świętowaliśmy razem 100-lecie
Odzyskania Niepodległości Polski

Blisko 1000 osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez 
Dom Kultury w Ozimku oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Ozimku 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród uczest-
ników znalazły się zarówno dzieci, jaki i młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.

polskie przeboje ostatniego 100-lecia 
wykonała Mirosława Drozd-Duda z to-
warzyszeniem Mariusza Dudy i Wojcie-
cha Czabana.

Z pewnością tak szeroko zakrojone 
przedsięwzięcie, jak projekt „Twórcza 
Niepodległość - świętujemy razem!”, nie 
mogłoby się odbyć bez pomocy ze strony 
lokalnych partnerów oraz wolontariuszy. 
W tym miejscu chcemy jeszcze raz ser-
decznie podziękować Stowarzyszeniu 
„Dolina Małej Panwi” oraz Zespołowi 
Szkół w Ozimku za aktywne zaangażo-
wanie w organizację wydarzeń mających 
na celu uczczenie jubileuszu Niepodle-
głej. Dziękujemy również paniom z ozim-
skiej „Szkoły Superbabci i Superdziadka” 
oraz członkom „Chóru na Obcasach” za 
poświęcenie swojego wolnego czasu na 
rzecz naszego projektu. Jednocześnie 
cieszymy się, że w  wielu wydarzeniach 
uczestniczył  Burmistrz Ozimka Jan La-
bus, który objął patronatem honorowym 
cały projekt „Twórcza Niepodległość - 
świętujemy razem!”.

Jolanta Rogowska

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Uczestnicy rodzinnych warsztatów plastycznych.

Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim.



Uroczystości rozpoczęły się od 
nabożeństwa w kościele parafial-
nym w Schodni, które odprawił ks. 
proboszcz Jan Bejnar. Przybliżył 
wiernym także sylwetkę św. Mar-
cina z Tours, który był biskupem. 
Po zakończeniu służby wojskowej 
oddał swoje życie Bogu i został po-
czątkowo zakonnikiem.

Następnie wszyscy uformowali 
orszak, który prowadził święty jadąc 
na koniu, a u jego boku szedł że-
brak. Dodatkowej atmosfery dodali 
strażacy niosący pochodnie oraz 
dzieci z lampionami, które śpiewały 
pieśni ku czci patrona.

Gdy dotarli na plac za remizą 
OSP przy blasku ogniska odegra-
no scenę przedstawiającą legendę 
o św. Marcinie. Św. Marcin będąc 
rzymskim legionistą podzielił się 
połową płaszcza z napotkanym 
żebrakiem - to symbol jego wiel-
kiego miłosierdzia.

Młodymi aktorami byli: św. 
Marcin (Manuel Widera), żebrak 
(Florian Klimas) i narratorzy (Ola 

* Dzień św. Marcina * Dzień św. Marcina * Dzień św. Marcina * Dzień św. Marcina *
Schodnia:

Zgodnie z tradycją 
11 listopada zgodnie z wieloletnią tradycją w miejscowości Schod-

nia koło DFK zorganizowało „Dzień Św. Marcina”. Również w tym 
roku zainteresowanie imprezą było bardzo duże. Imprezę odwiedził 
także burmistrz Jan Labus.

Rzepka, Manuela Kurpiers i Lau-
ra Kaczmarzyk). Przygotowała 
ich Anna Spyra (nauczyciel SP 
2 w Ozimku).

Na dzieci czekały gry i zaba-
wy, a dla wszystkich przygotowano 
smakołyki - rogale świętomarcińskie 
i ciepłe napoje. O muzykę biesiadną 
zadbała orkiestra dęta pod batutą 
Helmuta Woszka.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim którzy zaangażowali 
się realizację Dnia Św. Marcina oraz 
sponsorom - BB Bronkowie, któ-
rzy ufundowali drewno na ogni-
sko i p. Markowi Elisowi, który 
ufundował napoje.

Imprezę zrealizowano dzięki 
finansowemu wsparciu Konsula-
tu Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu, które koło DFK Stara 
Schodnia pozyskało w ramach 
projektu pt: „Uroczystość św. Mar-
cina w Schodni - Die Feierlichkei-
ten zum Anlass des Hl. Martins in 
Alt Schodnia“.

Marcin Widera

Po wieczornej mszy świętej, 
proboszcz poprowadził korowód 
dzieci z lampionami oraz towa-
rzyszących im dorosłych na Plac 
św. Mikołaja. Na czele, w asyście 
strażaków z pochodniami, jechał 
na koniu św. Marcin, a pochód 
zamykała orkiestra. Dla poprawy 
bezpieczeństwa i lepszej widocz-
ności na drodze, wszystkie dzieci 
otrzymały od przewodniczącego 
Koła DFK Klausa Leschika odbla-
skowe plakietki z napisem „Martin-
stag”. Na miejscu odegrana została 
symboliczna scena, podczas której 
rzymski legionista Marcin oddaje 
żebrakowi połowę swego żołnier-
skiego płaszcza. Tak mówi legenda 
o tym świętym, który po przyję-
ciu chrztu i zwolnieniu z wojska 
poświęcił się na wyłączną służbę 
Bogu w charakterze ascety. 4 lipca 
371 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie i sakrę biskupią. Na stolicy 
biskupiej w Tours zasiadał 26 lat, 
do śmierci 8 listopada 397 r. Jego 
ciało sprowadzono do Tours i po-
chowano 11 listopada. W Polsce 
św. Marcin należy do najbardziej 
popularnych świętych. Ku jego czci 
wystawiono około 200 kościołów. 
Przedstawia się go jako kapłana 
z mieczem i płaszczem żołnierskim 
u stóp lub jako rycerza na koniu 
rozcinającego płaszcz żołnierski 
i podającego go żebrakowi.  

W postać  głównego bohatera, 
o którym opowiedziała  Melania 
Cichoń,  wcielił się pan Walde-
mar Machulla, zaś w roli żebraka, 
któremu pomagał wrażliwy na ludz-
ką krzywdę św. Marcin, wystąpiła 
pani Karina Kaczmarczyk.  Panie 
z Caritasu przygotowały specjalne 
stoisko,  na którym górowały rogale 
- symbole tego święta.  Wszyscy 
uczestnicy imprezy zostali po-
częstowani  smacznymi,  świeżo  
upieczonymi,   zasponsorowanymi  
przez lokalną piekarnię „Tradycyj-
nie Robione” smakołykami,  kawą 
i herbatą. 

Dzieci świetnie bawiły się pod 
opieką animatorki Ewy Kotysz - 
członkini Caritasu parafialnego. 
Pani Ewa  jak zwykle przygotowała 
na tę uroczystość okolicznościowe 
zabawy min. z gąskami i podkową, 

Orszakowi towarzyszyła orkie-
stra pod batutą Marka Kulika. Po 
przybyciu na plac, nastąpiła krótka 
inscenizacja nawiązująca do historii 
św. Marcina, natomiast dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Antonio-
wie pod kierunkiem p. Soni Koź-
lik wystąpiły z okolicznościowym 
programem w języku niemieckim. 
Po części artystycznej, wszystkich 

Krasiejów:

Hymn, zabawy, belgijka
Tradycyjnie w dniu 11. listopada do Krasiejowa zawitał Św. Mar-

cin. Po nabożeństwie odprawionym przez ks. Józefa Gorkę orszak 
złożony z dzieci i rodziców pod przewodnictwem św. Marcina na 
koniu, udał się na plac przy straży pożarnej. Tam zebrani usłyszeli 
kilka epizodów z życia św. Marcina.

które bezpośrednio wiązały są z ży-
wotem  św. Marcina. Były śpiewy, 
tańce i pląsy. 

Ponieważ uroczystość zbiegła 
się z 100-leciem niepodległości Pol-
ski , nie zabrakło też patriotycznego 
akcentu -  dzieci radośnie i gło-
śno odśpiewały hymn narodowy. 
O zmierzchu  najmłodsi uczestnicy 
imprezy zaświecili swoje lampiony 
tańcząc w kole i wokół ogniska.  
Ostatnim akcentem wieczoru była 
wspólnie odtańczona belgijka. Cari-
tasowi parafialnemu, który był orga-
nizatorem tego  radosnego  święta,  
sponsorowi marcińskich rogali oraz 
pani Katarzynie - właścicielce stad-
niny  koni w Krasiejowie w imieniu 
dzieci i dorosłych uczestników skła-
damy serdeczne podziękowania.

Sylwia Widawska

Antoniów:

Orszak przeszedł przez wioskę
12 listopada odbyły się obchody Dnia św. Marcina w Antoniowie. 

Na placu szkolnym nastąpiła zbiórka uczestników orszaku, który 
udał się na Osiedle Zielone, a następnie przeszedł przez wieś na 
plac przy remizie strażackiej. 

uczestników zaproszono na ciepły 
posiłek i poczęstunek rogalikami.

Organizatorami imprezy byli: 
Zarząd DFK, Szkoła Podstawowa 
oraz OSP Antoniów, która zabez-
pieczała przemarsz orszaku. Im-
preza została dofinansowana przez 
Konsulat RFN w Opolu.

(nies)

Szczedrzyk: 

Rogale i tradycja
Przypadający 11 listopada Dzień Świętego Marcina obchodzony 

jest w Szczedrzyku bardzo uroczyście, bowiem tego dnia imieniny 
obchodzi proboszcz szczedrzyckiej parafii ks. prałat Marcin Ogiolda, 
któremu wierni oraz przedstawiciele miejscowych organizacji skła-
dają życzenia. W tym roku podwójnie serdeczne, gdyż połączone 
z przypadającą niedługo 70. rocznicą urodzin księdza prałata. 

Podczas uroczystości przedsta-
wiciele wiejskich organizacji oraz 
dzieci i młodzież złożyli swemu 
proboszczowi imieninowo-urodzi-
nowe życzenia, wręczając wiązanki 
kwiatów. Szczególne, bo złożone 
w „śpiewającej” postaci, były po-
winszowania od pań z parafialnego 
zespołu Caritas pod kierunkiem 
Bernadetty Golomb, a orkiestra 
odegrała solenizantowi „Sto lat”. 
Później wszystkich uczestników 
spotkania poczęstowano pyszny-
mi świętomarcińskimi rogalikami. 
Listopadowy wieczór był wyjątko-
wo ciepły, jednak zziębnięci mogli 
się ogrzać przy dużym ognisku lub 
poczęstować gorącymi napojami 
i kiełbasą z rożna, serwowanymi na 
przygotowanych przez Caritas sto-
iskach. Pod namiotem koncertowa-
ła Orkiestra Dęta Szczedrzyk pod 
kierunkiem Marka Kulika. O za-
kupie kolejnych instrumentów dla 
muzyków poinformował przy okazji 
przewodniczący Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierz 
Udolf. 

Organizatorem imprezy był pa-
rafialny zespół Caritas wspólnie 
z proboszczem ks. prałatem Mar-
cinem Ogioldą. W rolę św. Marcina 
wcielił się jak co roku radny powia-
towy Antoni Gryc, a sponsorem 
oprawy muzycznej było Koło DFK 
Szczedrzyk-Pustków. 

(jad)



* Dzień św. Marcina * Dzień św. Marcina * Dzień św. Marcina * Dzień św. Marcina *

Tradycyjne rogale w Szczedrzyku ... ... życzenia imieninowe dla ks. Prałata.

Św. Marcina przybywa do Antoniowa. Orszak w Schodni.

Jeździec nas koniu w Krasiejowie ... ... zapłonęły lampiony.



Marsz otwierali burmistrz Ozimka 
Jan Labus, dyrektor ZS Dariusz Bigas 
oraz dyrektor SP nr 3 Dariusz Górnia-
szek. Uczestnicy marszu złożyli kwiaty 
pod pomnikiem na Placu Europejskim 
i Pomnikiem Martyrologii obok Domu Kul-
tury.

Po marszu, w sali widowiskowej 
ozimskiego Domu Kultury, odbył się uro-
czysty apel „100 lat Niepodległej”. Punk-
tualnie godzinie 11.11 uczniowie wspólnie 
z nauczycielami, dyrekcją i zaproszonymi 
gośćmi odśpiewali cztery zwrotki hymnu 
państwowego. Był to nasz ozimski akcent 
w ogłoszonej przez MEN ogólnopolskiej 
akcji „Rekord dla Niepodległej”.m Świę-
towanie 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości zakończyliśmy 
przedstawieniem historycznym przygoto-
wanym przez uczniów naszego Zespołu 
pod opieką Katarzyny Cichockiej.

Tomasz Ciekalski

Z okazji 100-lecia niepodległości Polski

Marsz Niepodległości
9 listopada ulicami Ozimka przeszedł Marsz Niepodległości z okazji 100-le-

cia odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 9.30 spod budynku 
Zespołu Szkół wyruszyli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Ozimku, 
Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej 
w Antoniowie.

Ulicami Ozimka przeszedł Marsz Niepodległości.

Setną rocznicę odzyskania nie-
podległości Klub Turystyki Kolar-
skiej AMATOR w Ozimku postanowił 
uczcić w szczególny sposób. Na 
początku sezonu wspólnie podjęli-

Zobowiązanie KTK AMATOR
Na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Co roku 11 listopada świętujemy rocznicę odzyskania niepodle-
głości. W tym roku obchody te były szczególnie uroczyste. Minęło 
bowiem 100 lat od chwili, gdy po latach zaborów i nieobecności Polski 
na mapie Europy odzyskaliśmy niepodległość.

śmy bardzo ambitne  zobowiązanie, 
że łącznie przejedziemy 100 razy 
po 100 kilometrów. Z ogromną sa-
tysfakcją informujemy, że nasz plan 
został zrealizowany, i to z nawiązką. 
Okazało się, że w sumie przejechali-
śmy 119 razy odcinki liczące powyżej 
100 km. Najdłuższa trasa, to 214 
km, tzw. Rajd Twardziela, w którym 
wzięło udział dziewięciu członków 
naszego klubu.

Podsumowaniem rocznicowych 
obchodów był przejazd w dniu 11 
listopada z Ozimka do miejscowości 
Barut tzw. Śląskiego Katynia, gdzie 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Nie-

podległa do Hymnu” odśpiewaliśmy 
Mazurka Dąbrowskiego, następnie 
wsłuchani w pieśni patriotyczne 
oddaliśmy cześć rodakom, którzy 
stracili życie w walce o wolną Polskę. 
W wyjeździe wzięło udział 19 osób, 
a rowery mieliśmy udekorowane 
w biało-czerwone barwy. 

Adam Purwin

Kolarze wyruszyli sprzed Pomnika Martyrologii w Ozimku.

Na „polanie śmierci” w Barucie.



Uczniowie uczestniczyli w biciu 
rekordu dla Niepodległej i o godz. 
11:11, wraz z 5 mln rówieśników 
z całej Polski, odśpiewali wspól-
nie hymn państwowy. Następnie 
zostali zaproszeni do podróży 
w czasie historycznym. Niezwykle 
sugestywną dramą oraz piosenką, 
wierszem i tańcem - alegorią wojny 
i wolności uczniowie podkreślili 
ogromne poświęcenie i niezłom-
ność naszych przodków, byśmy 
dziś mogli cieszyć się wolnością. 
Ukazany tragizm wydarzeń z prze-
szłości przyczynił się do refleksji 
żywiołowo reagujących słucha-
czy - tych małych i starszych. 
Z większą pokorą i szacunkiem 
teraz będziemy doceniać tych, 
dzięki którym możemy korzystać 
z niepodległości, dzięki którym dla 
Polski nie musimy umierać, ale 
możemy dla niej żyć, dzięki którym 
Polska jest sobą. Wiemy, że su-
werenność i wolność dla każdego 
z nas jest wartością nadrzędną 
i naszym obowiązkiem jest nie 
dać ich sobie odebrać. Bo bycie 
Polakiem to stan umysłu, bo, jak 
pięknie powiedzieli podopieczni 
Stowarzyszenia Rodziców i Przy-
jaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
„Integracja” w Ozimku:
Dziś ojczyzny uczyć się trzeba

w pochyleniu nad kołyską 
dziecka.

Żeby dzieci od zła uchronić
i nauczyć prawości serca.

SP3: 

Nieskończenie Niepodległa
„Niech się śmieją 

polskie dzieci 
śmiechem odrodzenia”

J. Piłsudski
Dnia 09.11.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku miała 

miejsce niezwykła uroczystość z niezwykłej okazji - społeczność 
szkoły i miasta obchodziła 100 lat odrodzonej, niepodległej Polski. 

Żeby słowo
„tak” - i - „nie”

nie znaczyło jednocześnie.
Żeby szczęście
w posiadaniu

nie zamknęło się boleśnie.
Żeby wolność

w „róbta, co chceta”
nie została zamieniona.
To jesteśmy winni tym,
Którzy przyjdą po nas.

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w nauce szacunku dla przeszłości 
i przyszłości - Uczniom, Nauczy-
cielom,  Dyrekcji,  Rodzicom, Go-
ściom - serdecznie dziękuję.

Małgorzata Szpala



Pod określeniem „Pruski czar-
ny połysk” kryją się przepiękne 
skarby żeliwa artystycznego, 
zgromadzone w Nadreńskim 
Muzeum Żeliwa Artystycznego 
(Rheinisches Eisenkunstguss-
-Museum), mieszczącym się na 
zamku w Sayn. Z okazji konferen-
cji zostały one dodatkowo uzu-
pełnione eksponatami z muzeów 
Berlina i austriackiego Grazu. 
Bezpośrednim powodem konfe-
rencji i specjalnej wystawy, były 
obchody 200-lecia uruchomienia 
w tym mieście przez państwo pru-
skie Królewskiej Huty i Odlewni 

Jesienią 1818 roku, na zaproszenie Stanisława Staszica 
wyruszył do Kielc. Zamieszkiwał wraz z rodziną w domu przy 
Rynku pod numerem 5. Objął zaszczytną funkcję Głównego 
Radcy Hutniczego i Budowlanego przy Dyrekcji Górniczej 
Królestwa Polskiego w Kielcach, w czasach kiedy kierował nią 
Staszic. W Białogonie, nieopodal Kielc, przystąpiono do mo-
dernizacji i rozbudowy istniejącej od kilkuset lat w tym miejscu 
huty miedzi, ołowiu i srebra. Wyremontowano stare budynki 
i wzniesiono nowe, a całość nazwano hutą „Aleksandra”. Praca-
mi kierował właśnie Franciszek Moritz, radca górniczy z Kielc.

Urodził się  w Włodzieninie (Bladen) nieopodal Głubczyc. 
28 lipca 1798 roku został, jako „wychowanek budowlany”, 
zatrudniony w Królewskiej Hucie Malapane w Ozimku. W celu 
oceny jego umiejętności został skierowany przez von Redena 
do nowopowstałej Huty w Gliwicach. Inspektor Johann Friedrich 
Wedding i John Baildon wydali o nim jak najlepszą opinię. 
Wrócił do Ozimka już jako nauczyciel rysunku w miejscowej 
szkole przyhutniczej. Jego umiejętności i doświadczenie 
sprawiły, że kiedy w roku 1802 Wedding udał się do Berlina, 
w celu budowy nowej odlewni, zabrał Moritza ze sobą. Szybko 
awansował. Decyzją Wyższego Urzędu Górniczego we Wro-
cławiu uzyskał kolejno tytuły: asystenta, nadzorcy, mistrza 
budownictwa hutniczego, a w końcu wyższego inspektora 
budowlanego. Często wracał jednak do Ozimka. To Moritzowi 
zawdzięcza nasza osada hutnicza utworzenie w roku 1803 
parku rekreacyjnego na wyspie Rehdanza

Konferencja w Sayn
„Pruski czarny połysk”. Pod tym, z pozoru dziwnym, tytułem 

kryje się temat konferencji, która odbyła się w dniach od 16 do 18 
listopada w niemieckim Sayn koło Koblencji. Wzięli w niej udział 
także członkowie Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, wsparci 
osobą profesora Wilhelma Goreckiego z Gliwic, wybitnego specja-
listy w zakresie historii hutnictwa. Rodzi się z pewnością pytanie: 
co wspólnego ma uroczystość w dalekim Sayn z Ozimkiem?

Żeliwa. Jej pierwszym dyrektorem 
został, mianowany przez króla 
na to stanowisko, Franz Moritz, 
wychowany i wykształcony w Kró-
lewskiej Hucie w Ozimku. Konfe-
rencja zgromadziła dyrektorów 
najważniejszych muzeów zajmu-
jących się żeliwem artystycznym, 
konserwatorów zabytków i kolek-
cjonerów. Mogliśmy wysłuchać 
bardzo ciekawych referatów, które 
pogłębiły naszą wiedzę na temat 
żeliwa artystycznego. Mieliśmy 
okazję zaprezentować na kon-
ferencji film o naszym Stowarzy-
szeniu, zatytułowany „Strażnicy 

żelaznego mostu” oraz referat 
„Wpływ Królewskiej Huty Mala-
pane na industrializację Śląska. 
Franz Moritz hutnik i Europejczyk” 
(„Zum Einfluss der Königlichen 
Hütte Malapane in Orimek auf 
die Industrialisierung Schlesi-
ens. Franz Moritz Hüttenmann 
und Europäer“). Spotkały się one 
z wielkim zainteresowaniem i przy-
chylnością słuchaczy. Konferencja 
była także okazją do poznania 
efektów, prowadzonej od kilku-
nastu lat, renowacji wspaniałych 
zabytków huty w Sayn. Zakład, 
który zakończył produkcję w la-
tach 30-tych XX wieku, w okre-
sie powojennym popadał w ruinę. 
Doczekał się jednak gruntownej 
odbudowy. Dziś prace są na ukoń-
czeniu i wkrótce właśnie w nim 
zostaną zaprezentowane zbiory 
miejscowego Muzeum. Najwięk-
sze wrażenie zrobiła, wspaniale 
odrestaurowana, hala odlewnicza 
wykonana z żeliwa i szkła oraz 
pozostałości wielkiego pieca. Hala 
została wybudowana w roku 1828, 
a jej projektantem był Carl Ludwig 
Althans, następca Moritza na sta-

nowisku dyrektora. To unikato-
we w skali całego świata dzieło, 
zachowało się w doskonałym 
stanie, a po pieczołowitej reno-
wacji, znów zadziwia śmiałością 
rozwiązań i kunsztem wykonania.

Wypada przy tej okazji przypo-
mnieć kilka faktów z życia Franza 
Moritza. Urodził się  w Włodzie-
ninie (Bladen) nieopodal Głub-
czyc. 28 lipca 1798 roku został, 
jako „wychowanek budowlany”, 
zatrudniony w Królewskiej Hu-
cie Malapane w Ozimku. W celu 
oceny jego umiejętności został 
skierowany przez von Redena 
do nowopowstałej Huty w Gliwi-
cach. Inspektor Johann Friedrich 
Wedding i John Baildon wydali 
o nim jak najlepszą opinię. Wrócił 
do Ozimka już jako nauczyciel 
rysunku w miejscowej szkole 
przyhutniczej. Jego umiejętno-
ści i doświadczenie sprawiły, że 
kiedy w roku 1802 Wedding udał 
się do Berlina, w celu budowy 
nowej odlewni, zabrał Moritza ze 
sobą. Szybko awansował. Decy-
zją Wyższego Urzędu Górniczego 
we Wrocławiu uzyskał kolejno ty-

Huta w Sayn z lotu ptaka.

Uczestnicy konferencji przed halą odlewni Huty w Sayn, wybudowanej w roku 
1828 przez Carla Ludwiga Althansa.



tuły: asystenta, nadzorcy, mistrza 
budownictwa hutniczego, a w koń-
cu wyższego inspektora budow-
lanego. Często wracał jednak do 
Ozimka. To Moritzowi zawdzięcza 
nasza osada hutnicza utworzenie 
w roku 1803 parku rekreacyjnego 
na wyspie Rehdanza. Osobiście 
wytyczał pierwsze alejki, ustawiał 
ławki, budował pierwsze pomni-
ki. W roku 1809, wraz z trze-
ma innymi współpracownikami, 
w Królewskiej Hucie Malapane 
w Ozimku uruchomił produkcję 
karabinu Neupreußischemusket 
model 1809, produkowanego po-
tem w Ozimku i Krasiejowie przez 
wiele lat na potrzeby pruskiej ar-
mii. W roku 1814 na podstawie 
planów inspektora budowlanego 
Moritza wybudowano w naszej 
hucie pierwszy piec żeliwiak typu 
Cupolo. Kiedy w 1815 magistrat 
Wrocławia podjął decyzję o odbu-
dowie z żelaza bramy oławskiej 
i mostu na fosie miejskiej, wła-
śnie Moritzowi powierzono przy-
gotowanie projektu i późniejsze 
jego zrealizowanie. Ostatecznie 
projekt mostu i bramy, przygo-
towany wspólnie z Schinklem, 
nigdy nie doczekał się realizacji.

Kiedy  huta w Sayn, 1 lipca 
1815 roku została przejęta przez 
państwo pruskie i przygotowywa-
na do produkcji armat i amunicji, 
Moritz jako doświadczony budow-
niczy i hutnik, został tam wysłany 
ze Śląska. Przybył na miejsce 
w grudniu 1815 roku. Jako hut-
niczy nadinspektor budowlany 
(Ober-Hütten-Bau-Inspector) do 

jesieni 1818 kierował rozbudową 
i adaptacją zakładu.  W czasie 
swojej kilkuletniej pracy w Sayn, 
Moritz nadzorował rozbudowę hali 
odlewniczej, wybudował magazyn 
form glinianych, budował nowy 
kanał hutniczy i wyposażył od-
lewnię tyglową. Wspólnie z kapi-
tanem von Huene zaprojektował 
i wybudował wyciąg szynowy od 
brzegów Renu do twierdzy Ehren-
breitstein. Elementy tego wyciągu, 
wyprodukowane w Hucie w Sayn, 
wraz z wyrobami odlewni armat, 
przedstawiono na noworocznej 
plakiecie z 1819 roku. Na innej 
pakiecie z 1821 roku przedsta-
wiono prowadzoną przez Morit-
za rozbudowę zakładu. Jesienią 
1818 roku kierowanie zakładem 
przejął Carl Ludwig Althans (1788-
1864). W tym samym roku Moritz 
odszedł z Huty w Sayn i powrócił 
do Ozimka, do żony Karoliny, któ-
rą poślubił w roku 1805.

Jesienią 1818 roku, na zapro-
szenie Stanisława Staszica wyru-
szył do Kielc. Zamieszkiwał wraz 
z rodziną w domu przy Rynku pod 
numerem 5. Objął zaszczytną 
funkcję Głównego Radcy Hutni-
czego i Budowlanego przy Dyrek-
cji Górniczej Królestwa Polskiego 
w Kielcach, w czasach kiedy kie-
rował nią Staszic. W Białogonie, 
nieopodal Kielc, przystąpiono do 
modernizacji i rozbudowy istnieją-
cej od kilkuset lat w tym miejscu 
huty miedzi, ołowiu i srebra. Wyre-
montowano stare budynki i wznie-
siono nowe, a całość nazwano 
hutą „Aleksandra”. Pracami kie-

rował właśnie Franciszek Moritz, 
radca górniczy z Kielc. W centrum 
znajdował się główny budynek 
huty, podzielony na 3 części: 
pośrodku znajdowała się huta 
srebra, a po bokach huty mie-
dzi i ołowiu. Po bokach budynku 
głównego ustawiono równolegle 
do siebie budynki walcowni, dzięki 
czemu pośrodku powstał mały 
dziedziniec otwarty na osiedle. 
W zakładzie pracowało 15 pieców 
oraz mosiądzarnia, walcownia 
blachy, kotlarnia i hamernia (kuź-
nia). Napęd wszystkich urządzeń 
zapewniały 4 koła wodne, któ-
re wprawiały w ruch 24 miechy, 
6 stąporów kruszących rudę, 3 
walcarki i 5 młotów. W 1823 roku 
pracowało tu 158 osób, a zakład 

służył również jako warsztat szkol-
ny dla studentów kieleckiej Szkoły 
Akademiczno-Górniczej. W hucie 
produkowano blachy kute, wy-
roby ogólnego użytku i odlewy 
artystyczne. Moritz projektował 
i nadzorował także budowę licz-
nych zakładów Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego

Franciszek (Franz) Moritz 
zmarł w wieku 49 lat, 23 marca 
1825 roku w swoim domu w Kiel-
cach pod numerem 5. Najstarsza 
córka Adelajda Eleonora, jeszcze 
w tym samym roku, wyszła za 
mąż za Henryka Kadena (Johann 
Carl Heinrich Kaden), wybitnego 
hutnika, metalurga i mineraloga.

Józef Tomasz Juros

Franz Moritz w galowym mundurze urzędnika Dyrekcji Górniczej Królestwa 
Polskiego.

Efekty działalności Moritza w Sayn: dzwony, żeliwo artystyczne, wyroby 
odlewni armat, plan wyciągu szynowego do twierdzy Ehrenbreitstein, przed-
stawione na noworocznej plakiecie z 1819 roku.

Prelegenci z dyrektor Muzeum w Szyn, Barbarą Friedhofen (pierwsza z prawej).


