
Podczas obrad radni uchwalili 
następujące uchwały: w sprawie 
wyrażenia woli na zawarcie porozu-
mienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Ozimek a Miastem Opole; 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umów przez Gminę Ozimek 
z operatorami o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego; w sprawie ustalania 
cen za przejazdy w zakresie za-
dania o charakterze użyteczności 
publicznej w gminnych przewozach 
pasażerskich; w sprawie zmiany 
„Regulaminu dofinansowania ze 
środków budżetu Gminy Ozimek 
zadań z zakresu usuwania azbe-
stu z terenu Gminy Ozimek przy 
udziale funduszy uzyskanych z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu”; w sprawie uchwalenia 
programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy Ozi-
mek na lata 2019-2024; 4 uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy w try-
bie bezprzetargowym; uchylająca 
uchwałę w sprawie przekazania 
do korzystania sołectwu w Krzy-
żowej Dolinie mienia gminnego; 
w sprawie ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych; w sprawie 
rozpatrzenia wniosku mieszkańca 
Krasiejowa; w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych Gminy Ozimek 
oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu; w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2019 
rok; w sprawie zmiany wieloletniej 

XII Sesja Rady Miejskiej w Ozimku:

Bezpieczeństwo i inwestycje
30 września br. odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, 

radni podjęli 17 uchwał oraz debatowali m.in. o bezpieczeństwie 
w gminie, publicznym transporcie zbiorowym oraz zagospodarowaniu 
mieszkaniowym zasobem gminy.

prognozy finansowej; zmieniającą 
uchwałę w sprawie regulaminu do-
datków do wynagrodzenia zasadni-
czego, wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw, nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego, oraz na-
gród dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Ozimek; 
w sprawie załatwienia skargi z dnia 
08 kwietnia 2019 r. na działalność 
Burmistrza Ozimka;

W trakcie obrad radni zajmo-
wali się także punktem dot. oceny 
bezpieczeństwa na terenie miasta 
i gminy. W tym temacie głos zabrał 
zastępca komendanta Komisaria-
tu Policji w Ozimku podkom. Mie-
czysław Luty, który zapewnił, że 
policjanci z Ozimka dbają o to, by 
mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Burmistrz Jan Labus przed-
stawił rajcom sprawozdanie za III 
kwartał 2019. Poinformował o naj-
ważniejszych wydarzeniach oraz in-
westycjach gminnych. Zakończono 
m.in. remont ul. Krótkiej w Ozimku, 
przebudowę pomieszczeń Domu 
Kultury wraz z ich wyposażeniem na 
cele promocyjno-edukacyjne zwią-
zane z kulturą rybacką i przebudowę 
centrum miejscowości Szczedrzyk.

Zaznaczył, że trwają także prace 
związane z budową kanalizacji miej-
scowości Schodnia i Pustków oraz 
części Ozimka. Aktualnie odtwo-
rzono większość dróg. Finalizacja 
projektu powinna nastąpić zgodnie 
z harmonogramem.

M.W.

W tematykę wprowadzili mar-
szałek Andrzej Buła i wicemar-
szałek Roman Kolek, jak również 
dyrektor Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO 
Karina Bedrunka.

Podczas spotkania dyskuto-
wano o edukacji, opiece nad se-
niorami i zdrowym żywieniu oraz 
możliwościach, jakie w tym zakre-
sie mają mieszkańcy regionu m.in. 
dzięki funduszom unijnym.

Na spotkanie zaproszono także 
uczniów 5 klasy PSP w Grodźcu, 
które nie tylko wysłuchały cieka-
wych prelekcji, ale również uczest-
niczyły w warsztatach, podczas 
których miały okazję samodzielnie 
przygotować wiele zdrowych sma-
kołyków.

Na zakończenie każdy otrzy-

Opolska Mama Ma Moc
W Gminie Ozimek:

18 września na terenie naszej gminy w Restauracji Bajka w Grodź-
cu zorganizowano spotkanie z cyklu OPOLSKA MAMA MA MOC, 
w którym udział wzięli także burmistrz Jan Labus i sekretarz gminy 
Barbara Durkalec.

Burmistrz Ozimka zaprasza na obchody 
Narodowego Święta Niepodległości

w Ozimku
 11 l istopada,  w rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 1918r. odbędą się 
w Ozimku uroczystości upamiętniające to wydar-
zenie.
 9:30 - Msza święta za Ojczyznę w kościele para-
fialnym w Ozimku - po mszy złożenie kwiatów pod 
pomnikiem przy Domu Kultury w Ozimku

mał od organizatora upominek.

Marcin Widera



Proboszcz parafii ks. Jan Bejnar 
bardzo serdecznie przywitał konce-
lebrantów oraz wszystkich wiernych 
przybyłych do kościoła na uroczystą 
sumę. Homilię wygłosił ks. biskup, 
nawiązując do historii powstania tej 
świątyni. Wspomniał o zasługach 
w budowie kościoła ówczesnego 
proboszcza parafii w Ozimku ks. 
Gerarda Kałuży. Po odśpiewaniu 
uroczystego Te Deum Laudamus, 
delegacja Rady Parafialnej wręczyła 
sumistom wiązanki kwiatów.

Parafia w Schodni Nowej została 
erygowana 25 sierpnia 1985 roku. 
Opiekę duszpasterską sprawował 
ks. proboszcz Gerard Kałuża. Pierw-
szym administratorem parafii, usta-
nowionym 1 lipca 1987 r. został ks. 
dr Henryk Porwoł. Drugim probosz-
czem, mianowanym 27 września 
1989 r. był ks. Jan Bejnar, który 
pełni tę funkcję do chwili obecnej. 
Kościół w Schodni Nowej został na-

Uroczystość w Schodni Nowej

30-lecie konsekracji
15 września świętowaliśmy 30. rocznicę konsekracji kościoła p.w. 

św. Jadwigi Śląskiej w Schodni Nowej. Mszę świętą odprawił ks. bp 
Jan Kopiec z Diecezji Gliwickiej w koncelebrze z o. Marcelim Dębskim.

tomiast poświęcony i konsekrowany 
9 września 1989 r. przez ks. bpa 
Alfonsa Nossola. Jego patronka 
- św. Jadwiga Śląska urodziła się 
między 1178 a 1180 rokiem w An-
dechsie w Bawarii. Jako 16-latka 
poślubiła młodego księcia wrocław-
skiego Henryka Brodatego. Była 
protektorką klasztorów i kościołów, 
dbała o ubogich i chorych zakładając 
domy opieki. Sama żyła w ubóstwie. 
Po śmierci męża wstąpiła do klasz-
toru sióstr cystersek w Trzebnicy, 
założonego przez nią w 1202 r. Żyła 
tam jak skromna, pokutująca mnisz-
ka. Zmarła w 1243 r. w Trzebnicy. 
W 1262 r., za papieża Urbana IV, 
rozpoczął się jej proces kanoniza-
cyjny, a w 1267 r. papież Klemens IV 
wpisał ją w poczet świętych. Odtąd 
jest czczona jako patronka Polski 
i całego Śląska. 

Jan Niesłony

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy św., którą w kościele para-
fialnym odprawił ks. Józef Żyłka, 
którego matka pochodzi z domu, 
przy którym znajduje się wyżej wy-
mieniony krzyż.

Po eucharystii parafianie zebrali 
się przy krzyżu, gdzie po wspólnej 
modlitwie duszpasterz dokonał po-
święcenia obiektu.

Schodnia:

Poświęcenie krzyża
2 października 2019 r. w miejscowości Schodnia odbyła się uro-

czystość poświęcenia odnowionego krzyża przydrożnego z 1929 r. 
przy ul. Powstańców Śląskich.

„Obecny krzyż w 2016 r. zastąpił 
stary, natomiast figura Chrystusa, po 
odnowieniu, została przeniesiona 
ze starego krzyża. Zaś poniżej na 
cokole umieszczono współczesną 
figurkę św. Józefa z dzieciątkiem” 
(źródło: zabytkowe kapliczki i krzyże 
przydrożne Gminy Ozimek - Hali-
na Łabęcka).

Jan Niesłony

Dziękujemy za dowóz i poczę-
stunek Burmistrzowi Ozimka a 
rodzicom naszych dzieci za po-
moc i opiekę.

Bardzo ucieszyły nas również 
ciepłe słowa i gratulacje Marszał-
ka Województwa Opolskiego 
Pana Andrzeja Buły, skierowane 
w naszą stronę.

Miło  nas także  przywitała  
Burmistrz Niemodlina Pani Do-
rota Koncewicz, a  Pani Danu-
cie Jazłowieckiej wręczyliśmy 
naszą płytę.

  Takie wyjazdy z pewnością 
budują dobre relacje i integracje 
w naszym zespole.

Akces

ZESPÓŁ AKCES ZAŚPIEWAŁ W NIEMODLINIE
9. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego to fantastyczne 

przedsięwzięcie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rybac-
ka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”. 5 października 
mogliśmy, biorąc w nim udział, prezentować Gminę Ozimek 
i podzielić się naszą radością i śpiewem z zaproszonymi gośćmi 
i mieszkańcami Niemodlina. Gratulujemy organizatorom, mimo 
niepogody była to wspaniale przygotowana impreza. 



Ozimek pięknieje!

Inicjatywa została zgłoszona 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Ozimka na 2019 Rok. 
Mural idealnie odzwierciedla histo-
rię naszego miasta nawiązując do 
tradycji hutniczych oraz prezentując 
nasz najważniejszy zabytek Żelazny 
Most Wiszący na rzece Mała Panew 
w Ozimku. Zapraszamy mieszkań-
ców i sympatyków Ozimka do obej-
rzenia wyjątkowego dzieła - efekt 
jest naprawdę wyjątkowy.

Jednocześnie z wielką przyjem-
nością informujemy, że zakończono 
także prace przy drugim muralu przy 
sakteparku w Ozimku (obok Kom-
pleksu Boisk Orlik). Przedsięwzięcie 

Zakończono już prace związane z zadaniem „Zaprojektowanie 
i wykonanie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta 
Ozimek oraz dawnej osady hutniczej na ścianie budynku mieszkalnego 
przy Placu Wolności 2 w Ozimku”.

zrealizowano w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2019 r. z zakresu 
kultury, tradycji i edukacji. Stowa-
rzyszenie Artystyczno-Muzyczne 
Bez Schematów z Ozimka wykonało 
zadanie „Kolorowo i sportowo cz. 
2”, które było kontynuacją pierwszej 
części projektu z 2018 r.

Również to dzieło idealnie 
wpisuje się w otoczenie i upięk-
sza teren miasta. A jednocześnie 
pięknie odzwierciedla przeniesienie 
naturalnego pleneru na betonową 
rzeczywistość wielu miast. Jednym 
zdaniem: „jest kolorowo i sportowo”.

Marcin Widera



Gospodarze zabrali nas na 
spacer w urokliwe miejsca: Droga 
Krzyżowa w Starej Wsi zrobiona 
ze starych, porzuconych krzyży, 
maleńki kościółek i strumyk pod 
pięknymi górami. Z ogromną ra-
dością dzieci obejrzały małą ho-
dowlę psów husky. Te wspaniałe, 
niezwykle łagodne i wesołe psy 
wzbudziły ogromne zainteresowa-
nie i radość. Każdy chciał je pogła-
skać, przytulić się do zwierzaka. 
Psy wyczuły przyjaźń naszych 
uczniów i cierpliwie znosiły uściski 
i głaskania. Hodowczyni pokazała 
dzieciom zaprzęg z trzech psów 
i niektórzy mogli się przejechać 
na specjalnym „rowerze”. 

Te wszystkie pozytywne do-
znania uczniowie przenieśli na 
papier, wykonując piękne prace 
malarskie. Powstały nie tylko pięk-
ne krajobrazy, ale także wizerunki 
pięknych psów husky, czy martwe 
natury z uroczymi filiżankami na 
płocie. Z tych prac powstała wysta-
wa na korytarzu szkoły przy ulicy 
Jelinkowej 1, a najlepsi uczniowie  
z obu krajów otrzymali cenne na-
grody. 

Dzieci z Polski i Czech wspól-
nie bawiły się w sali gimnastycz-

Uczniowie JEDYNECZKI w Czechach
„Ludzie i góry oczami dzieci” pod taką nazwą projektu spotkali 

się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku i Za-
kladni Skola w Rymarovie. Dwudniowy pobyt naszych uczniów 
obfitował w ciekawe działania. Projekt zakładał poznanie piękna 
czeskiego krajobrazu, przyrody, czyli miejsc, gdzie mieszkają ich  
przyjaciele z Rymarova.

nej, w przyjaznej atmosferze, 
wspólnie, zgodnie i razem.

Czesi pokazali nowe, nieznane 
u nas gry, w które nasi uczniowie 
bardzo chętnie zagrali. Zabawa 
była przednia! Bo przecież tą więź 
przyjaźni między narodami, bu-
dujemy od najmniejszych, lecz 
najmocniejszych fundamentów 
- naszych dzieci! 

Grażyna Świercz



Po przybyciu do Sandomierza 
udaliśmy się na Rynek, aby spo-
tkać się z przewodnikiem. W tym 
czasie odbywała się tam uroczy-
stość 60-lecia 3. Sandomierskiego 
Batalionu Radiotechnicznego. Po 
defiladzie żołnierzy odbyły się także 
akrobacje lotnicze. Z przewodni-
kiem ruszyliśmy trasą dominikanów 
na Wzgórze Staromiejskie, przez 
tzw. ucho igielne, czyli furtę domi-
nikańską, następnie przez lessowy 
Wąwóz Świętojakubski, którego 
zbocza porośnięte są gęsto drze-
wami i krzewami. Wąwozem dotar-
liśmy do kościoła św. Jakuba z XIII 
w., jednego z dwóch najstarszych 
kościołów w Polsce zbudowanych 
z cegły. Zwiedzając go, wysłucha-
liśmy bogatej historii i kilku legend 
związanych z tym miejscem. Bu-
downiczym kościoła był św. Jacek 
Odrowąż pochodzący z Kamienia 
Śląskiego. 

Wzdłuż winnicy założonej przez 
dominikanów udaliśmy się pod za-
mek. Warto dodać, że zakon domi-
nikanów zapoczątkował produkcję 
wina w Sandomierzu, a teraz, po 
kilkuset latach, powrócono do tra-
dycji winiarskich. Zamek królewski 
zbudowany w XIV w. przez Kazi-
mierza III Wielkiego też miał bardzo 
burzliwe dzieje. Obecnie, po odre-
staurowaniu, znajduje się w nim 
Muzeum Okręgowe. Ze względu 
na remont, bazylikę katedralną p.w. 
Najświętszej Maryi Panny obejrze-
liśmy tylko z zewnątrz, wysłuchu-
jąc jej ciekawej historii, związanej 
zwłaszcza z królem Kazimierzem 
Wielkim, budowniczym tej świątyni. 
Następnie udaliśmy się na zwiedza-
nie podziemnej trasy turystycznej. 
Jest to system XIV i XV-wiecznych 
piwnic, w których kupcy składowali 
towary handlowe. Obecna trasa to 
połączenie dawnych piwnic i pod-
ziemnych składów o długości 470 
metrów. 

W ostatnich latach Sandomierz 
stał się jeszcze bardziej znany, gdyż 
jest miejscem akcji popularnego se-
rialu „Ojciec Mateusz”. Zwiedziliśmy 
kultowe wnętrza, wraz z silikonowo-
-woskowymi, realistycznymi figurami 
aktorów z tego serialu. Każdy mógł 
zrobić sobie zdjęcie z Ojcem Mate-
uszem, Natalią, Noculem, Gibalskim 
w poszczególnych gabinetach, co 

Krzyżowa Dolina:

Wycieczka do Sandomierza i Kazimierza Dolnego
Po raz drugi w tym roku mieszkańcy Krzyżowej Doliny wybrali się 

na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Celem obecnej eskapady 
był Sandomierz - jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, z wie-
loma zabytkami i obiektami architektonicznymi o wysokiej klasie 
artystycznej oraz równie atrakcyjny Kazimierz Dolny.

było dużą frajdą. Po zapoznaniu się 
z historią sandomierskiego Ratu-
sza i jego zewnętrzną architekturą, 
udaliśmy się na zwiedzanie Bramy 
Opatowskiej - gotyckiej bramy wjaz-
dowej z drugiej połowy XIV w., która 
stanowiła część murów obronnych 
miasta. Na szczycie, na wysokości 
30 m znajduje się taras widokowy 
z przepiękną panoramą Sandomie-
rza. Stąd zobaczyliśmy jeszcze inne 
zabytki oraz usłyszeliśmy ich histo-
rię i legendy, bo w ciągu kilku godzin 
nie da się zwiedzić wszystkiego. 

Po wolnym czasie spędzonym 
w okolicach Rynku pojechaliśmy 
do Kazimierza Dolnego, mijając 
po drodze liczne w okolicach San-
domierza sady jabłoniowe. W Ka-
zimierzu mieliśmy zakwaterowanie 
w schronisku młodzieżowym „Pod 
wianuszkami”. Był to spichlerz zbu-
dowany w XVII w., który po upadku 
handlu zbożem został przekształ-
cony w zakład garbarski rodziny 
Feuersteinów. Zniszczony przez 
działania wojenne, został odbudo-
wany i przekształcony w schronisko 
młodzieżowe, bardzo funkcjonalne 
i godne polecenia. Po kolacji zebra-
liśmy się przy grillu, a jako, że było 
jeszcze kilkanaście osób z innych 
miejscowości, znaleźliśmy czas na 
pogawędkę na temat „Tak wiele 
możemy wspólnie”, posiłkując się 
materiałami otrzymanymi od pani 
dyrektor Ośrodka Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku oraz 
wspomnieniami z wycieczek, jakie 
odbyliśmy w innych latach, których 
uczestnikami są zawsze rodzice 
z dziećmi. Obok schroniska była 
piekarnia, gdzie każdy kupił sobie 
wypieczonego jak chałka „Kazi-
mierskiego koguta”. Jest to „towar 
eksportowy” Kazimierza Dolnego. 

W niedzielę udaliśmy się do 
kościoła św. Jana Chrzciciela i św. 
Bartłomieja, który został ufundo-
wany przez króla Kazimierza Wiel-
kiego. Następnie odbyliśmy rejs 
statkiem po Wiśle. Tutaj czekała na 
nas niespodzianka - przez cały rejs 
w galowych strojach przygrywała 
nam kilkudziesięcioosobowa orkie-
stra dęta z Dobrynina, a w południe 
trębacz odegrał na górnym okła-
dzie hejnał mariacki. Po obiedzie, 
wraz z przewodnikiem, spacerem 
Bulwarem Wiślanym udaliśmy się 

na zwiedzanie Kazimierza Dolne-
go. Najpierw poznaliśmy historię 
spichlerzy usytuowanych wzdłuż 
Wisły, stanowiących wyjątkowy 
zespół zabytków, nie mających 
nigdzie swojego odpowiednika. 
Mimo gospodarczego przeznacze-
nia, zachwycały i nadal zachwy-
cają renesansowymi zdobieniami. 
Następnie podeszliśmy pod trwałe 
ruiny zamku zbudowanego przez 
Kazimierza Wielkiego, wielokrotnie 
zrujnowanego, zapoznaliśmy się z  
historią zamku i stojącej nieopodal 
na wzgórzu baszty oraz legendą 
o kazimierskim kogucie. Ze względ-
na krótki czas przeznaczony na 
zwiedzanie, udaliśmy się na Górę 
Trzech Krzyży. Stamtąd cały Ka-
zimierz i Wisłę widać jak na dłoni. 
Przewodniczka po kolei zapozna-
wała nas z historią zabytkowych 

budowli, takich jak kościół św. Anny, 
klasztor, synagoga, łaźnia, Kamieni-
ce Przybyłowskie, studnia miejsca, 
Kamienica Celejowska i inne. Po 
zejściu z góry udaliśmy się na Ry-
nek, gdzie mieliśmy jeszcze czas 
m.in. na zakup pamiątek. 

Zwiedzanie obu zabytkowych 
miast zaplanowane przez sołtysa 
Bernarda Sklorza zostało zrealizo-
wane w całości, a podczas wyciecz-
ki panowała przepiękna, słoneczna 
pogoda, co już jest połową sukce-
su. Wycieczka była dofinansowana 
przez Ośrodek Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku, środkami fun-
duszu sołeckiego Krzyżowej Doliny 
i Rady Sołeckiej, za co uczestnicy 
składają serdeczne podziękowania.

Bernard Sklorz

Podczas zwiedzanie Kazimierza.

Podczas zwiedzania Sandomierza.



Spotkania te odbywają się od 
2009 roku w cyklu dwuletnim, a po-
przednie w 2017 roku z dużym suk-
cesem zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi 
w Ozimku. Każdorazowo gromadzą 
one naukowców, specjalistów, arty-
stów, muzealników oraz kolekcjone-
rów z wielu krajów Europy i są okazją 
do wysłuchania ciekawych wykładów 
związanych z historią hutnictwa eu-
ropejskiego oraz do odwiedzenia 
historycznych obiektów hutniczych 
i muzeów. 

W trakcie tegorocznego spotkania 
przedstawiono bardzo interesujące 
wykłady dotyczące między innymi 
historii hutnictwa w Górach Harz, 
metod badania żeliwa artystyczne-
go z XIX wieku, sposobu renowacji 
tych wyrobów oraz przedstawiono 
sylwetkę Eduarda Schotta (1808-
1895) niezwykle zdolnego metalurga, 
naukowca i wizjonera pełniącego 
w przeszłości funkcję nadinspektora 
hutniczego w  Furst-Stolberg-Hutte. 
Pod jego kierunkiem zaprojektowano 
i wyprodukowano około 3000 odle-
wów artystycznych, zdobywających 
liczne nagrody na krajowych i mię-
dzynarodowych wystawach, w tym 
na Światowych Targach w Paryżu 
w 1855 roku. Wśród nich - niezwykle 
misterny wachlarz zrobiony z ele-
mentów niewiele grubszych od kartki 
papieru oraz ażurowe ozdoby przypo-
minające koronkowe serwetki. 

Piątkowe popołudnie było oka-
zją do odbycia spaceru „żelaznymi 
ścieżkami” Ilsenburga, gdzie zoba-
czyliśmy liczne urządzenia wodne 
związane z przemysłem hutniczym 
między innymi stawy, kanały oraz tzw. 
„ptasi” młyn oraz mogliśmy podziwiać 
nagrobek Eduarda Schotta autor-
stwa jego syna rzeźbiarza Waltera 
Schotta. W miejscowym muzeum 
hutnictwa podziwialiśmy przykłady 
żeliwa artystycznego z okresu od XVI 
do początku XX wieku oraz liczne mo-
dele funkcjonalne pokazujące pracę 
dawnych urządzeń hutniczych. Na 
zakończenie dnia w Furst-Stolberg-
-Hutte odbył się pokaz odlewnictwa 
oraz wystawa wielu interesujących 
eksponatów żeliwa artystycznego. 

Kolejny dzień był okazją do od-
wiedzenia zamku w miejscowości 
Harzgerode z wystawą żeliwa arty-
stycznego z zakładu Magdesprung 
oraz odbycia spaceru wśród pozosta-
łości zabudowań huty Magdesprung 
przy dźwiękach muzyki poważnej 
płynącej z głośników rozstawionych 

Miłośników Żeliwa Artystycznego
VI Międzynarodowe Spotkanie:

Członkowie Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi z Ozimka w dniach 
19-22 września 2019 r. wzięli udział w VI Międzynarodowym Spotkaniu 
Miłośników Żeliwa Artystycznego w Ilsenburgu w Górach Harz (Niem-
cy). Organizatorami spotkania byli: Furst-Stolberg-Hutte Heimatstube 
Ilsenburg e.V. oraz Eisenhuttenverein Magdesprung Carl Bischof e.V. 

Członkowie SDMP przed domem Roberta Kocha w Clausthal-Zellerfeld.

Żeliwny wachlarz zrobiony w Furst-Stolberg-Hutte, Ilsenburg.

Forma żeliwna „Pokonany jeleń” w Magdesprung.Nagrobek Eduarda Schotta.

między zabudowaniami. W sąsiedz-
twie obejrzeliśmy też dużą formę 
żeliwną „Pokonany jeleń”, a pani 
Dorothee Bruck, specjalistka od 
renowacji dokładnie wyjaśniła jaki 
jest zakres niezbędnej renowacji tej 
formy. Wysłuchaliśmy również infor-
macji na temat żeliwnego obelisku 
z 1812 roku o wysokości  16 metrów, 
który wzorowany był na podobnym 
obiekcie wykonanym w 1802 roku 
w Hucie Malapane w Ozimku. Obelisk 
z naszej huty o wysokości 22 metrów 
został postawiony w Ołdrzychowi-
cach Kłodzkich na pamiątkę jedno-
dniowej wizyty w Ołdrzychowicach 
pruskiej pary królewskiej Luizy i Fry-
deryka Wilhelma III Hohenzollerna. 
Odwiedziliśmy również znajdujący 
w pobliżu  budynek fabryki maszyn 
Carlswerk (wcześniejsza huta) z 1895 
roku z funkcjonującym wewnątrz mu-
zeum, zawierającym części oryginal-
nego wyposażenia fabryki, w tym 
historyczne maszyny i urządzenia. 

Ostatniego dnia uczestnicy spo-
tkania udali się parową kolejką wą-
skotorową na Brocken, najwyższy 
szczyt Gór Harz o wysokości 1142 
m n.p.m. skąd przy pięknej słonecz-
nej pogodzie można było podziwiać 
piękne okoliczne widoki. Kolejne VII 
Międzynarodowe Spotkanie Miłośni-
ków Żeliwa Artystycznego odbędzie 
się w Budelsdorf (Niemcy) i będzie 
organizowane przez tamtejsze mu-
zeum żeliwa Eisenkunstguss Mu-
seum Budelsdorf.

Autorzy: BG, GB



Nasi strażacy: druhna Agniesz-
ka Bronder, druhna Jolanta Polak, 
druhna Katarzyna Szczemirska oraz 
druh Andrzej Frasek, musieli zmierzyć 
się z 10 zadaniami - w tym 3 zadania 
nocne i 7 dziennych. Zadania podzie-
lone były kolejno na ratowniczo - me-
dyczne, sprawnościowe i teoretyczne. 
Manewry usytuowane były w gminach 
Czernichów, zaczynając od Tresnej, 
poprzez Porąbkę kończąc na kęckim 
rynku, wszystkie w okolicy pięknego 
Jeziora Żywieckiego.

W zdarzeniach była brana pod 
uwagę umiejętność udzielania po-
mocy poszkodowanym urazowym, 
prawidłowe prowadzenie resuscyta-

X Międzynarodowe Manewry Ratownicze
OSP Pustków:

W dniach od 20 do 22 września 2019 r. Tresna i jej okolice były jednym 
z najbezpieczniejszych miejsc Podbeskidzia, a wszystko to za przyczyną 
odbywających się tam X Jubileuszowych Międzynarodowych Maltańsko 
- Strażackich Manewrów Ratowniczych, w których dzięki wygranej w ogól-
nopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Orlen DAR SERCA 
- OSP Pustków mogło uczestniczyć.

cji krążeniowo-oddechowej, zebranie 
wywiadu chorobowego oraz wsparcie 
psychiczne - czyli to wszystko, z czym 
na co dzień powinien się zmierzyć 
strażak - ratownik podczas różnych 
zdarzeń. Scenki przygotowane były 
bardzo precyzyjnie i oddawały reali-
styczne zdarzenia, które mogą spotkać 
każdego z nas. Wróciliśmy z manewrów 
bardzo zmęczeni i niewyspani, jed-
nakże szczęśliwi i z wielkim bagażem 
doświadczenia. Na pewno wszystko 
wykorzystamy w naszej dalszej służbie 
wypełniając motto „Bogu na chwałę, 
Ludziom na ratunek”!

OSP Pustków

Schodnia, ul. Powstańców Śląskich. Schodnia, ul. Powstańców Śląskich.



Inwestycje w naszej gminie

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Antoniowie. Uzupełnienie wyposażenia w siłowni plenerowej w Biestrzynniku.

Dinozaur na rondzie w Ozimku. Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Grodźcu.

Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP 
i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk

w miejscowości Krasiejów

27 września br. w Namy-
słowie burmistrz Jan Labus 
podpisał umowę na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa drogi gminnej po-
między torami PKP i ulicą Sło-
neczną w rejonie wykopalisk 
w miejscowości Krasiejów”.

Inwestycja, która znacząco 
poprawi komunikację drogową 
w Krasiejowie, gdzie znajduje 
się jedna z najważniejszych 
atrakcji turystycznych naszego 
regionu - Park Nauki i Rozrywki 

w Krasiejowie (JuraPark) będzie 
kosztować 3 376 103,37 zł, na 
co gmina pozyskała ok. 60 % 
dofinansowania w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 2 025 662,02 zł.

Planowany termin zakoń-
czenia realizacji zadania - czer-
wiec 2020r.

Marcin Widera

Burmistrz Ozimka po podpisaniu umowy o dofinansowaniu inwestycji.


