
Do trzeciej klasy szkoły 
podstawowej uczęszczałem do 
Szkoły Podstawowej w Grodźcu, 
w roku 1987 przeprowadziłem się 
wraz z rodziną do Biestrzynnika, 
gdzie ukończyłem edukację pod-
stawową. Jestem absolwentem 
Technikum Elektrycznego im. T. 
Kościuszki w Opolu o specjalno-
ści Telekomutacja.

Od ponad 20 lat jestem czyn-
ny zawodowo.

W swojej karierze zawodo-
wej pracowałem jako pracownik 
fizyczny, specjalista utrzymania 
ruchu, programista CNC, kie-
rownik hali, informatyk. Aktual-
nie jestem Kierownikiem kontroli 
jakości i przygotowania produkcji 
w prężnie rozwijającym się za-
kładzie pracy usytułowanym na 
terenie naszej Gminy. 

Od ponad 20 lat mieszkam 
w Szczedrzyku wraz z żoną 
i dwójką dzieci.

Od ponad 15 lat czynnie anga-
żuję się w życie lokalnej społecz-
ności jako członek Rady Sołeckiej 
wsi Szczedrzyk, członek Zarządu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szcze-
drzyka.

Moje zainteresowania to pi-
wowarstwo domowe, domowy 
wyrób wędlin i astronomia ama-
torska. Tymi pasjami zarażam 
swoje otoczenie, w ubiegłym 
roku wspólnie z Radą Sołecką 
wsi Szczedrzyk zorganizowałem 
pierwsze warsztaty wędzarnicze 
przed corocznym Jarmarkiem 

Nowy radny Rady Miejskiej w Ozimku
Nazywam się Adam Kuboń mam 43 lata. Urodziłem się w 1977 

roku w Ozimku. 

Bożonarodzeniowym i warsztaty 
piwowarnicze na „Oktoberfest”. 

Jako nowo wybrany radny 
stawiam sobie za cel poprawę 
warunków życia mieszkańców 
Gminy Ozimek.

Cel ten chciałbym osiągnąć 
poprzez modernizację infrastruk-
tury drogowej w naszej Gminie. 
Zwalczanie dzikich wysypisk 
śmieci - nasze otoczenie świad-
czy o nas. Dużym problemem 
jest jakość powietrza w naszym 
otoczeniu. Z własnego doświad-
czenia wiem że opalanie naszych 
domostw węglem nie jest do koń-
ca dobrym rozwiązaniem, ale 
jaką mamy na dzisiaj alternaty-
wę, dlatego uważam, że należy 
doprowadzić do jak najszybszej 
gazyfikacji całej Gminy.

Absolutorium
- Absolutorium dla Burmistrza, 

które leży w kompetencjach Rady 
Miejskiej, to w praktyce absoluto-
rium dla mojego świętej pamięci 
poprzednika Jana Labusa, Pełnią-
cego Funkcję Burmistrza Ozimka 
Zbigniewa Kowalczyka oraz dla 
pracowników urzędu realizują-
cych budżet gminy za 2019 rok. 
Warto podkreślić, iż był to budżet 
realizowany oszczędnie. Jednakże 
odnośnie kwestii budżetu Gminy 
Ozimek, tym na czym skupiam się 
obecnie, a zarazem prawdziwym 
wyzwaniem w obecnej sytuacji 
będzie realizacja budżetu prze-
widzianego na 2020 rok. Niestety 
- za pierwsze 5 miesięcy dochody 
z tytułu udziału w podatkach PIT 
i CIT oraz od nieruchomości spadły 
o prawie 1 mln. Jest to jest potrój-
nie zła dla Nas wiadomość: pogor-
szyła się sytuacja firm, mieszkańcy 
Naszej gminy uzyskują mniejsze 
dochody, a to bezpośrednio prze-
kłada się na sytuację budżetową 
naszej gminy. 

Stan gminy po pandemii
- Obecnie sytuacja wygląda 

następująco: 
Po pierwsze wszystkie kluczo-

we firmy pracują i nie ma żadnych 
zgłoszonych upadłości. Z drugiej 
strony spora ilość firm donosi nam 
o spadku obrotów, a także o po-
rozumieniach z pracownikami do-
tyczących czasowego obniżenia 
wynagrodzeń lub wstrzymania dla 
nich premii. Ponadto widzimy spory 
spadek dochodów dotyczących 
udziału w podatku dochodowym. 

Dlatego też oprócz tarczy 

Bumistrz Ozimka o tym, 
Mirosława Wieszołka poprosiliśmy o ustosunkowanie się do 

kilku zagadnień o kapitalnym znaczenia dla gminy.

rządowej, Gmina Ozimek wpro-
wadziła własną lokalną tarczę 
antykryzysową, co z pewnością 
pomogło, że nie zanotowaliśmy 
dużych zwolnień grupowych w 
przedsiębiorstwach działających na 
Naszym terenie. Współpracujemy 
także z przedsiębiorcami w zakre-
sie choćby zwolnień od podatków, 
co - jak sądzimy - spowoduje, iż 
Nasze firmy w jak najlepszym sta-
nie przetrwają tę pandemię. 

Zmiany w funkcjonowaniu 
gminy podczas i po pandemii

- Przede wszystkim bardzo 
szybko podjęliśmy decyzje organi-
zacyjne dotyczące funkcjonowania 
samego urzędu, jak i jednostek 
podległych. Przez 8 tygodni gmi-
na pracowała na dwie niezależne 
zmiany. Część pracowników pra-
cowała zdalnie w domu, a druga 
część pracowała stacjonarnie 
w urzędzie. Zmiany takie nastę-
powały dzień po dniu. Wszystkie 
sprawy były realizowane na bie-
żąco, a ryzyko zamknięcia całe-
go urzędu zostało zredukowane 
do minimum. Jak na razie udało 
się uniknąć zakażenia koronawi-
rusem wśród całej administracji 
Gminy Ozimek.

Sposób pracy w urzędzie jest 
na bieżąco dostosowywany do 
ryzyka zarażenia wirusem w oto-
czeniu. Przez czas pandemii sta-
raliśmy się załatwiać większość 
spraw zdalnie, a obecnie na par-
terze urzędu działają 3 stanowi-
ska tworzące tzw. salę operacyjną, 
które obsługują Naszych klientów. 
Jako gmina podjęliśmy szereg 
działań dotyczących m.in. ochro-

Ponadto nowo wybrany rad-
ny miejski Adam Kuboń złożył 
ślubowanie „Wierny Konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obo-

Nowy radny złożył ślubowanie
XX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku: 

Podczas XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 maja 
2020r. Radni podjęli 4 uchwały: w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Ozimek do wykonywania działalności w zakresie usług 
telekomunikacyjnych; w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości; w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat po-
datku od nieruchomości oraz w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk.

wiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”.

M.W.



co najważniejsze
ny naszych mieszkańców przed 
koronawirusem. 

Trzy najważniejsze akcje to: 
dostarczenie wszystkim potrze-
bującym mieszkańcom maseczek 
(ponad 15 tys. sztuk), regularna 
dezynfekcja najbardziej uczęszcza-
nych miejsc w mieście wykonywana 
przez strażaków oraz komplek-
sowa pomoc osobom zarażonym 
i przebywającym w kwarantannie 
przez ozimski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz wolontariuszy. 
Ponadto z zachowaniem wszel-
kich zasad reżimu epidemicznego 
otworzyliśmy żłobek, przedszkola 
oraz oddziały przedszkolne i klasy 
I-III w szkołach podstawowych. 
Działa także Targowisko Miejskie 
administrowane przez PGKiM oraz 
otworzyliśmy obiekty sportowe na 
świeżym powietrzu, na których od-
bywają się zajęcia prowadzone 
choćby przez działające na tere-

nie Gminy Ozimek kluby sportowe 
i stowarzyszenia - oczywiście z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Od kiedy i po co reorganiza-
cja urzędu

- Od 1 lipca wdrażamy nową 
strukturę organizacyjną Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku. Wśród 
zaplanowanych zmian jest m.in. 
powstanie Punktu informacji 
a zarazem Kancelarii na parte-
rze urzędu, Referatu komunikacji 
społecznej, Zespołu ds. kontroli 
wewnętrznej i audytu, utworzenie 
Referatu podatków. 

Ponadto zamierzamy dostoso-
wać zakresy obowiązków pracow-
ników do bieżących potrzeb i zadań 
samorządu, w związku z czym 
powstanie choćby oczekiwane 
przez mieszkańców stanowisko 
ds. kontroli terenowej. Pracownik 
będzie m.in. sprawdzał czym palą 
w piecach Nasi mieszkańcy oraz 
jak ścieki lub odpady są legalnie 
unieszkodliwiane. Powstało także 
stanowisko ds. gospodarki odpa-
dami, co wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, a także stano-
wi niejako przygotowanie do zbli-
żającego się w końcu roku 2020 

przetargu na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów. 

Pragnę podkreślić, iż głównym 
celem reorganizacji jest optymali-
zacja pracy urzędu oraz ogólne 
obniżenie kosztów jego funkcjo-
nowania. Należy dodać, iż prze-
prowadziliśmy audyt wewnętrzny, 
który dostarczył Nam informacji 
m.in. na temat ilości urzędników 
przypadających na 1000 mieszkań-
ców gminy. Analizy te pokazały, że 
w gminie jest zatrudnionych tylko 
54 urzędników merytorycznych, 
co daje wskaźnik jednego urzęd-
nika na ponad 340 mieszkańców. 
W większości gmin ościennych lub 
o porównywalnej liczbie miesz-
kańców, urzędy są dużo bardziej 
rozbudowane, a przy tym załatwia-
ją porównywalną liczbę spraw do 
Urzędu w Ozimku. 

Najbliższe wyzwania przed 
urzędem i gminą 

- Nie możemy zapominać o sta-
łym procesie dostosowywania pro-
cedur, funkcjonowania urzędu oraz 
podległych jednostek do zasad 
reżimu epidemicznego. 

Jednakże przede wszystkim 
mamy przed sobą pięć bardzo du-
żych wyzwań: dostosowanie bu-
dżetu do stale zmieniających się 
warunków finansowych, sprawna 
realizacja inwestycji drogowych, 
modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Antoniowie, uchwalenie do 
końca września miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla Ozimka, części Schodni, części 
Antoniowa oraz Nowej Schodni, 
a także przeprowadzenie bardzo 
trudnego przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów. Nie-
stety, w większości gmin opłaty 
za gospodarkę odpadami urosły 
obecnie do poziomu prawie 30 zł 
na mieszkańca. Wspólnie z Radą 
Miejską będziemy starać się, aby 
ta nieunikniona podwyżka była 
jak najmniej bolesna dla Naszych 
mieszkańców. Dlatego też, aby 
obniżyć tę stawkę, już podjęliśmy 
decyzję o zakupieniu w najbliższym 
czasie kolorowych pojemników na 

odpady dla Naszych mieszkańców, 
który będzie pokryty w całości ze 
środków budżetu gminy. 

Realizacja obietnic wybor-
czych 

- na bieżąco i zgodnie z ustalo-
nym harmonogramem realizujemy 
program budowy oraz remontów 
dróg gminnych. 

- finalizujemy umowę z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środo-
wiska w celu pozyskania środków 

na modernizację oczyszczalni ście-
ków w Antoniowie, 

- 1 lipca uruchamiamy program 
Ekologiczny Ozimek, w zakresie 
którego już funkcjonuje system 
monitoringu jakości powietrza;

- prowadzimy zaawansowa-
ne rozmowy z Dyrekcją Polskiej 
Spółki Gazowniczej sp. z o.o. 
w Opolu w sprawie gazyfikacji 
w Gminie Ozimek. Kolejne spotka-
nie w czerwcu Dyrektora PSG Sp. 
z o. o. Pana Rafała Adamiszyna 
pozwoli określić etapy rozbudowy 
sieci gazowej;

- podjęliśmy pierwsze rozmowy 
z parlamentarzystami z Opolsz-
czyzny oraz przedstawicielami 
GDDKiA w sprawie lobbowania 
budowy obwodnicy Grodźca na 
listę rezerwowych inwestycji Mi-
nisterstwa;

- jesteśmy krótko przed pod-
pisaniem umowy i utworzeniem 
Banku Żywności w Ozimku. Na 
bieżąco aktualizujemy listę osób 
spełniającą następujące kryteria 
dochodowe: 1402 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej oraz 1056 
zł na osobę w przypadku rodzin co 
najmniej dwuosobowych; mamy 
nadzieję, że z pomocy banku 
będzie mogła skorzystać jak naj-
większa ilość mieszkańców Gminy 
Ozimek; 

- poprawiamy infrastrukturę 
edukacyjną i rekreacyjną - dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych 
udało się m.in. wyposażyć gminne 
szkoły w nowoczesne laptopy a re-
alizując Marszałkowską Inicjatywę 
Sołecką przy współfinansowaniu 

budżetu gminy, wraz z sołectwami 
zmodernizowaliśmy place zabaw;

- kończymy zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Ozimka, An-
toniowa i Schodni a niebawem 
rozpoczniemy prace nad studium

- rozbudowujemy system infor-
macyjny dla mieszkańców gminy 
z akcentem na wykorzystanie por-
talu eObywatel, który zamierzamy 
stale ulepszać;

- stale pracujemy nad poprawą 
obsługi klientów urzędu. Niezbęd-
na według mnie jest w tym celu 
reorganizacja jego pracy, owocem 
której będzie m.in. uruchomienie 
stałego punktu informacyjnego 
na parterze budynku. Odpowie-
dzialni za jego funkcjonowanie 
pracownicy nie tylko będą odpo-
wiadać za obsługę mieszkańców 
czy kierowanie ich do właściwych 
pracowników merytorycznych, ale 
będą prowadzić kancelarię ogólną, 
która w znaczący sposób usprawni 
funkcjonowanie urzędu;

- prowadzimy otwarty i aktywny 
styl zarządzania Gminą Ozimek. 
Niestety pandemia COVID-19 
zablokowała możliwość odbywa-
nia spotkań z mieszkańcami, czy 
choćby trwające prace nad powo-
łaniem Młodzieżowej Rady Gminy. 
Mam jednak nadzieję, iż powołanie 
nowego Referatu komunikacji spo-
łecznej oraz zmiana funkcjonowa-
nia strony internetowej ozimek.pl 
czy profili Gminy Ozimek w me-
diach społecznościowych, w dużym 
stopniu wynagrodzą mieszkańcom 
te braki. W związku z trwającą pan-
demią byliśmy zmuszeni przenieść 
niektóre aktywności do internetu, 
ale jestem przekonany, że w nad-
chodzących tygodniach będziemy 
mieli możliwość nadrobienia tego 
stanu rzeczy. Najważniejsze jest 
jednak to, że RAZEM pracujemy 
dla bezpiecznego i normalnego 
funkcjonowania Gminy Ozimek. 

Jednakże przede wszystkim mamy przed sobą pięć bardzo 
dużych wyzwań: dostosowanie budżetu do stale zmieniających się 
warunków finansowych, sprawna realizacja inwestycji drogowych, 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie, uchwalenie do 
końca września miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Ozimka, części Schodni, części Antoniowa oraz Nowej 
Schodni, a także przeprowadzenie bardzo trudnego przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Niestety - za pierwsze 5 miesięcy dochody z tytułu udziału 
w podatkach PIT i CIT oraz od nieruchomości spadły o prawie 
1 mln. Jest to jest potrójnie zła dla Nas wiadomość: pogorszyła 
się sytuacja firm, mieszkańcy Naszej gminy uzyskują mniejsze 
dochody, a to bezpośrednio przekłada się na sytuację budżetową 
naszej gminy. 

Burmistrz Ozimka informuje - czytaj na str. 25



Kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej.

Atrakcją Jemielnicy jest pocysterski zespół klasztorny. Kościół p.w. Nawiedzenia NMP i św. Jadwigi w Szczepanku.

Kościół cmentarny św. Barbary w Strzelcach Opolskich.

Szlakiem drewnianych kościołów

Jemielnica - opactwo.



Cystersów do Jemielnicy spro-
wadził w 1282 r. książę opolski 
Bolko, który wzniósł prowizoryczne 
drewniane budynki dla zakonników, 
a jego syn Albert ufundował kościół 
i klasztor. Posługujący się regułą 
benedyktyńską zakon spowodował, 
że Jemielnica w krótkim czasie 
stała się ważnym ośrodkiem kultu-
ralnym, a także wprowadzającym 
postęp w zacofanym rzemiośle 
i rolnictwie na pustkowiach lewego 
brzegu Małej Panwi. Cystersi roz-
winęli młynarstwo, uprawy roślin 
zbożowych, chmielu, winorośli oraz 
hodowlę owiec i krów. Zajęli się 
także hodowlą pszczół i ryb. Je-
mielnicy nie omijały nieszczęścia 
i klęski wojenne. W 1428 r. przez 
wieś przeszły wojska husyckie, 
plądrując i paląc wszystko, co 
się dało. W 1617 r. ogień strawił 
znaczną część wsi, nie szczędząc 
również klasztoru. Podczas wojny 
trzydziestoletniej, przechodzące 
tędy w 1627 r. wojska, zniszczyły 
doszczętnie wieś i podpaliły klasz-
tor. W roku 1664, podczas procesji 
ku czci św. Bernarda, orędowni-
ka klęsk żywiołowych i sztormu, 
jak na ironię losu wybuchł kolejny 
pożar. Uczestnicy, przerywając 
uroczystości, przystąpili do rato-
wania opactwa. W 1733 roku pożar 
spowodowany przez miejscowego 
piwowara ogarnął całą wieś, nie 
oszczędzając zabudowań klasz-
tornych. Mieszkańcy przystąpili do 
odbudowy i w 1740 roku przywró-
cono świetność opactwu. 

Cystersów nie zmogła jednak 
pożoga i klęski żywiołowe, a poko-
nani zostali przez swady i niesna-
ski. Mimo, że miejscowa ludności 
zawsze była przychylna zakonni-
kom, jednak w 1794 r. ówczesny 
przeor Eugen Staniczek wszedł 
w konflikt z chłopstwem, na którego 
czele stanął Marek, zwany później 
Prawym. Przedmiotem protestu 
były nadmiernie eksploatowane 
przez cystersów okoliczne lasy, co 
wzburzyło chłopów, którzy zagro-
zili samowolą i podjęciem buntu. 
Obawiające się rewolucji władze 
pruskie aresztowały Marka Prawe-
go, skazując go na chłostę, którą 

Następna wycieczka rowerowa, jaką chcę Państwu zapropo-
nować, będzie również wiodła szlakiem zabytkowych obiektów 
sakralnych Opolszczyzny, ale w odróżnieniu od majowej, na jej 
trasie znajdą się nie tylko drewniane kościółki. Najpierw popro-
wadzi nas bowiem do Jemielnicy, gdzie znajduje się pocysterski 
zespół klasztorny. Dojedziemy tam mało uczęszczanymi drogami 
i częściowo lasem, pokonując około 26 kilometrów. 

wykonano na rynku w Opolu. Spór 
skończył się w zasadzie tym, że 
w 1810 r. król pruski przejął mają-
tek cystersów likwidując klasztor, 
co było zakończeniem działalności 
cysterskiej w Jemielnicy. Po tym 
fakcie, ówczesny przeor zakonu 
Eugen Staniczek napisał w księ-
gach metrykalnych: ”O godzinie 
czwartej po południu Umarł Klasz-
tor”. Tak nastąpił smutny koniec 
historii zakonu w Jemielnicy, do 
której cystersi już nigdy nie wrócili.

Do Jemielnicy dojedziemy 
przez Krasiejów, Granicę, Sta-
niszcze Małe i Wielkie, gdzie za 
Gościńcem Jaguś skręcamy w pra-
wo, a za wiaduktem kolejowym, 
kierując się również na prawo, 
wjeżdżamy do lasu, wybierając 
szutrową drogę na wprost, pro-
wadzącą do Łazisk. Za Łaziska-
mi, mijając bokiem Piotrówkę, po 
kilku kilometrach osiągamy nasz 
pierwszy cel. W Jemielnicy może-
my obejrzeć poklasztorny kościół 
Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba 
Większego z barokowym wystro-
jem i aż 17-toma ołtarzami oraz 
wieloma dziełami sztuki malarskiej 
i rzeźbiarskiej, zachowane do cza-
sów współczesnych zabudowania 
klasztorne i gospodarcze, a wśród 
nich zabytkowy młyn. 

Po odpoczynku nad przyko-
ścielnym stawem wyruszamy 
w kierunku Strzelec Opolskich, 
jadąc cały czas ścieżką rowero-
wą wzdłuż głównej drogi. Po kilku 
kilometrach dojeżdżamy do wsi 
Szczepanek, gdzie po lewej stronie 
drogi stoi drewniany kościół p.w. 
Nawiedzenia NMP i św. Jadwigi 
- barokowa świątynia wzniesiona 
w latach 1666-1668 w Polskiej 
Nowej Wsi. W swej historii był 
on kilkakrotnie remontowany, a w 
latach 1958-1962 został przenie-
siony do Szczepanka i odbudowa-
ny przez osiemdziesięcioletniego 
majstra ciesielskiego Antoniego 
Piontka. Jest to kościół oriento-
wany, jednonawowy, o konstruk-
cji zrębowej, z wieżą słupową 
dostawioną do nawy. Posiada 
dach siodłowy, pokryty wraz ze 
ścianami gontem. Nad nawą znaj-

duje się wieżyczka na sygnaturkę 
z latarnią, zwieńczona hełmem. 
Wieża pokryta jest ośmiobocznym 
daszkiem namiotowym, z latarnia 
oraz baniastym hełmem. Ostatnia 
restauracja kościółka miała miej-
sce w 1998 roku. W tym samym 
roku dokonano do niego włamania, 
kradnąc większość figur. W 2003 
r. w jednym z krakowskich an-
tykwariatów została odnalezio-
na rzeźba św. Jana, a w 2009 r. 
niemieccy policjanci odnaleźli na 
terenie ich kraju dwie zabytkowe 
rzeźby aniołów, jedna miała odła-
mane skrzydło, a druga stopę.

Ze Szczepanka wyruszamy do 
Strzelec Opolskich, by zobaczyć 
drewniany kościół św. Barbary, 
ulokowany na cmentarzu parafial-
nym przy rozwidleniu dróg do Opo-
la i Krapkowic. Kościółek datowany 
jest na rok 1505, jednak w XVII 

wieku całkowicie podupadł z powo-
du braku mecenasa, który zająłby 
się remontem i jego utrzymaniem. 
Dopiero około 1680 r. wdowa po 
radcy kościelnym Anna Bassa za-
deklarowała się go odbudować 
i konserwować, zgodnie z ostatnią 
wolą swego zmarłego małżonka. 
W 1683 r. kościół został odbudo-
wany pod kierunkiem byłego bur-
mistrza Strzelec Floriana Weisera, 
który ożenił się z Anną Bassą. Bu-
downiczy świątyni nazywał się Jan 
Brixi (Brychcy). Jeszcze w 1871 r. 
na głównym dźwigarze kościoła 
widniały ich nazwiska oraz data 
1690 (rok ukończenia budowy). 
Kościół jest budowlą orientowaną, 
konstrukcji zrębowej. Wszystkie da-
chy są kryte gontem. Niewielka bry-
ła kościoła jest pozbawiona wieży, 
złożona z wyższej nawy i niższego 
prezbiterium krytych dachami sio-
dłowymi. Nad wschodnią krawędzią 
nawy wznosi się wysoka wieżyczka 
z sygnaturką, kryta barokowym 

hełmem z latarnią. Kościół opa-
sany jest zadaszeniem (sobotami) 
biegnącym na wysokości dolnej 
linii okien. Z zewnątrz jest ogólno-
dostępny, natomiast wnętrze do-
stępne jest podczas nabożeństw. 
Będąc w Strzelcach Opolskich war-
to również obejrzeć ruiny Zamku 
Książąt Piastowskich, odpocząć 
w zabytkowym Parku Miejskim, 
odwiedzić Rynek z neogotyckim 
ratuszem, po czym możemy wy-
ruszyć w drogę powrotną przez 
Rozmierkę, Jędrynie, Osiek (mię-
dzy tymi wioskami można zapla-
nować odpoczynek nad uroczym 
leśnym stawem) i przez Kadłub 
oraz Krasiejów wrócić do Ozimka. 
Niespełna 60-kilometrowa trasa 
zajmie nam około trzech godzin 
jazdy, a na zwiedzanie i odpoczynki 
powinniśmy przeznaczyć drugie 
tyle czasu. Razem - sześć godzin 

aktywnego wypoczynku w pogod-
ny, weekendowy dzień. 

Proponowaną trasę można 
również wydłużyć i wzbogacić 
o dalsze atrakcje, „dorzucając” 
do planu wycieczki drewniany ko-
ściół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej 
w Olszowej z 1650 r. (7 km od 
Strzelec Opolskich) i znajdujący się 
w tej miejscowości Park Miniatur. 
W ogrodzie o powierzchni 20 tys. 
metrów kwadratowych znajduje się 
tam 18 miniatur najbardziej zna-
nych obiektów na świecie w skali 
1:25. Można też zaplanować osob-
ną wycieczkę w ten rejon naszego 
województwa, a w jej planie, oprócz 
wspomnianego już kościoła w Ol-
szowej, zwiedzić również dwa inne 
drewniane kościółki zlokalizowane 
w gminie Ujazd: św. Elżbiety Wę-
gierskiej w Kluczu (1748) oraz 
św. Marii Magdaleny w Zimnej 
Wódce (1650). Ale o nich napiszę 
już innym razem 

Janusz Dziuban

Cystersów nie zmogła jednak pożoga i klęski żywiołowe, 
a pokonani zostali przez swady i niesnaski. Mimo, że miejscowa 
ludności zawsze była przychylna zakonnikom, jednak w 1794 
r. ówczesny przeor Eugen Staniczek wszedł w konflikt z chłop-
stwem, na którego czele stanął Marek, zwany później Prawym. 
Przedmiotem protestu były nadmiernie eksploatowane przez 
cystersów okoliczne lasy, co wzburzyło chłopów, którzy zagrozili 
samowolą i podjęciem buntu. Obawiające się rewolucji władze 
pruskie aresztowały Marka Prawego, skazując go na chłostę, 
którą wykonano na rynku w Opolu. Spór skończył się w zasadzie 
tym, że w 1810 r. król pruski przejął majątek cystersów likwi-
dując klasztor, co było zakończeniem działalności cysterskiej 
w Jemielnicy.

- Zwiedzamy Opolszczyznę na rowerach (2)



Joanna Bachłaj: 
- Stowarzyszenie Active Team 

tworzą ludzie z pasją od ponad trzech 
lat. Działamy głównie w zakresie 
rozwoju i promocji sportu, edukacji 
i turystyki na terenie Gminy Ozimek. 
Nasze flagowe imprezy biegowe to 
Bieg Świetlika w czerwcu oraz Bieg 
Mikołajkowy w grudniu. Oba wyda-
rzenia cieszą się dużym zaintere-
sowaniem wśród biegaczy nie tylko 
z gminy Ozimek, ale także z całej 
Polski. Po dwóch edycjach każdego 
z biegów, śmiało możemy powiedzieć, 
że mamy już stałych uczestników, któ-
rzy z niecierpliwością czekają na uru-
chomienie zapisów na biegi. Każdy 
bieg jest inny, ma swój charakter. I tak 
Bieg Świetlika odbywa się w nocy 
i pomyślany jest tak, aby uczestnicy 
mieli możliwość integracji, ponieważ 
nie prowadzimy tu pomiaru czasu. 
Trasa (ciut powyżej 5 km) prowadzi 
leśnymi duktami naszego pięknego 
ozimskiego lasu. Grupę Świetlików 
(tak nazywamy naszych biegaczy, 
ponieważ każdy musi obowiązkowo 
„świecić”) prowadzi członek naszego 
stowarzyszenia oraz zamyka biegowy 
pochód również jeden z nas. W ten 
sposób mamy pewność, że wszystkie 
Świetliki ukończyły bieg. A po biegu… 
wręczanie medali i niespodzianek. 
Z kolei Bieg Mikołajkowy, jak sama 
nazwa wskazuje to impreza, która 
wpisuje się już w tematykę okołoświą-
teczną. Staramy się, aby w każdej 
edycji znalazł się element Mikołaj-
kowy i tak, raz mieliśmy czapeczki 
a za drugim razem torby mikołajko-
we. Proszę mi wierzyć, widok setki 
„Mikołajów” startujących w zawodach 
robi wrażenie, szczególnie jak są to 
najmłodsi mieszkańcy Ozimka, któ-
rzy dopiero stawiają pierwsze kroki 
na bieżni. Ten bieg jest podzielony 
na kategorie wiekowe tj. dla dzie-
ci i młodzieży oraz dla dorosłych. 
Z głośników rozbrzmiewają dźwięki 
świątecznych melodii, dzieciakom 
towarzyszą rodzice i dziadkowie, jest 
ciasto i gorąca, korzenna herbata. 
Głównym wydarzeniem jest jednak 
bieg dla dorosłych, już z pomiarem 
czasu. Trasa biegu również prowa-
dzi po naszym ozimskim lesie, na-
tomiast start i meta oraz wszystkie 
biegi dzieci odbywają się na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ozimku, z którą nasze stowarzy-
szenie nawiązało współpracę. Przy 
okazji dziękujemy również strażakom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych 
zrzeszonych w Gminie Ozimek, bez 
pomocy których, organizacja tak du-
żych imprez biegowych nie byłaby 
możliwa oraz wszystkim naszym 
przyjaciołom biegów.

Czym jeszcze się zajmujemy?

Stowarzyszenie Active Team

Otóż od samego początku dzia-
łalności staramy się dotrzeć do jak 
największej ilości kobiet, aby ba-
dały swoje piersi. W tym zakresie 
współpracujemy z pielęgniarką, która 
jest z nami na każdym biegu i na 
fantomach piersi z guzkami różnej 
wielkości, instruuje jak prawidłowo 
wykonać badanie, gdzie się udać, 
jeżeli zauważone zostaną jakieś 
zmiany. Ponadto fantomy użycza-
my do sołectw z naszej gminy oraz 
prowadzimy pogadanki z uczennicami 
podczas lekcji w ramach Wychowa-
nia do Życia w Rodzinie w szkołach 
podstawowych naszej gminy.

Na przestrzeni tych lat zor-
ganizowaliśmy także spotkanie 
z dietetykiem, zajęcia sportowe dla 
mieszkańców gminy (trzy edycje) na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 3, 
z którą również współpracujemy, za-
jęcia z behawiorystką w klasie drugiej 
SP nr 3 oraz dwa spływy kajakowe 
oraz kilka spotkań w roku w zakresie 
pracy z własnym ciałem (kalinisyki). 

Zakupiliśmy także sprzęt spor-
towy, na którym ćwiczymy, aby być 
zawsze w formie.

Jakie mamy plany?
W tym roku rozszerzyliśmy naszą 

ofertę o turystykę i promocję gminy, 
ponieważ chcemy zorganizować 
wyjazd do naszych południowych 
sąsiadów Czechów. Niestety nasze 
plany odnośnie biegów musieliśmy 
zmienić, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną i bieg Świetlika 
nie odbędzie się w czerwcu. Mamy 
jednak nadzieję, że oba biegi odbędą 
się w tym roku. Zatem polubcie nas 
na Facebooku, śledźcie nasze posty, 
staramy się wszystkie najważniej-
sze informacje przekazywać Wam 
właśnie tam. Zachęcamy do udziału 
w biegach jako uczestnik, a jeżeli to 
z różnych względów nie jest możliwe 
to jako widz, będzie nam bardzo miło.

Skład Zarządu:
Joanna Bachłaj - Prezes
Iwona Wiercińska - Wiceprezes
Anna Boduch - Skarbnik
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Bieg Mikołajkowy.

Bieg „ŚWIETLIKA”.
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Sylwia Widawska: 
- W tym roku upływa dwadzieścia 

lat od powołania do życia pozarządo-
wej organizacji działającej pod nazwą 
„Stowarzyszenie Miłośników Krasie-
jowa”, która była pierwszą tego typu 
na terenie gminy Ozimek. Powstała 
z inicjatywy dwóch mieszkańców 
Wernera Klimka i Krzysztofa Koźlika, 
którzy w 1999r. wpadli na pomysł jej 
powołania i dołożyli wszelkich sta-
rań, aby zamiar swój urzeczywistnić. 
Było to możliwe po zaangażowaniu 
się zainteresowanych mieszkańców 
Krasiejowa w opracowanie Statutu. 
Dnia 03.04.2000r. odbyło się pierw-
sze zebranie założycielskie, a w dniu 
21.09.2000 odbyło się pierwsze Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Miłośników 
Krasiejowa, podczas którego Krzysztof 
Koźlik zapoznał przybyłych z cela-
mi zawartymi w Statucie, do których 
należy min.: pobudzenie aktywności 
społecznej mieszkańców, propagowa-
nie informacji na temat wsi i okolicy, 
jej środowiska geograficznego, histo-
rii, teraźniejszości i przyszłości oraz 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego. Organizacja liczyła po-
czątkowo 35 członków, w kolejnych 
latach przybyło kilkanaście osób. 
W dniu 07.12.2001r. Sąd Rejonowy 
w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie 
Miłośników Krasiejowa, prezesem któ-
rego został wybrany Krzysztof Koźlik, 
zastępcą- Werner Klimek, a skarbni-
kiem- Bernard Materne. Księgową 
jest pani Teresa Spyra, sekretarza-
mi Stowarzyszenia byli Katarzyna 
Tarsa, Sylwia Widawska, a obecnie 
funkcję tę pełni Magdalena Moj. Logo 
Stowarzyszenia opracował Łukasz 
Widawski, który w roku 2001 wraz 
z Sylwią Widawską założyli stronę 
internetową SMK. W latach 2005-2014 
prowadził ją Krzysztof Koźlik. Jej pier-
wotny adres brzmiał www.crasseow.
prv.pl. W późniejszych latach strona 
zmieniła adres na www.krasiejow.pl. 
Z inicjatywy Krystiana Czolka na ścia-
nie budynku starej szkoły umieszczo-
no logo wykonane z miedzi. W dniu 
25 II 2003 w odpowiedzi na złożony 
wniosek, wpłynęła decyzja Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie nr Z 261472 o re-
jestracji znaku towarowego SMK, na 
którym widnieje wizerunek dinozaura 
(Silesaurus opolensis). W 2002 roku 
przy dofinansowaniu z Powiatowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
w Opolu udało się wydać folder „Przy-
roda, historia i zabytki Krasiejowa”. 
W ramach początkowej działalności 
SMK przystosowano tzw. Czarny Dół 
do celów rekreacyjnych, uprzątnięto 
i wyrównano teren otaczający staro-
rzecze oraz pogłębiono i zarybiono 
stawek. W pracach tych udział wzię-
li Bogdan Klimek, Werner Klimek, 
Krzysztof Koźlik, Zygmunt Lipok, Piotr 

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa

i Tomasz Szubert, Henryk Libera, Łu-
kasz Widawski. W 2003 kontynuowano 
prace przy realizacji projektu miejsca 
turystyczno - rekreacyjnego oraz do-
konano oficjalnego otwarcia Czarnego 
Dołu połączonego z festynem rodzin-
nym. Dwukrotnie z inicjatywy SMK 
i ks. Alojzego Malcherka odbyły się 
nabożeństwa majowe nad Czarnym 
Dołem. Stowarzyszenie wzięło udział 
w promocji regionalnego produktu 
turystycznego podczas Międzyna-
rodowych Targów Turystyki, Sportu 
i Wypoczynku „W stronę Słońca 2003”, 
gdzie wspólnie z UGiM Ozimek zaję-
ło I miejsce. W 2003 roku SMK było 
również współorganizatorem festynu 
letniego, dożynek wiejskich, dnia Św. 
Marcina oraz zostało jednostką wdra-
żającą „Program Odnowy Wsi”. Roz-
poczęto wtedy sprzedaż cieszących 
się dużym powodzeniem gadżetów 
reklamujących odkrycia paleontolo-
giczne i wieś Krasiejów. 

Stowarzyszenie prezentowało 
swoją działalność podczas majowe-
go festynu organizowanego w Parku 
Hutnika w Ozimku, a latem uczest-
niczyło w konkursie „Najpiękniejsza 
wieś Opolszczyzny”, w którym upla-
sowaliśmy się w piątce laureatów. 
W roku 2003 Krzysztof Koźlik i Horst 
Konietzko sporządzili i złożyli wniosek 
do Zarządu województwa opolskiego 
o nadanie ks. Proboszczowi Alojzemu 
Malcherkowi tytułu „Zasłużony dla 
województwa opolskiego”, co znalazło 
swój finał podczas uroczystości w ko-
ściele w Krasiejowie. Niewątpliwie do 
dużych sukcesów SMK zaliczyć należy 
prezentację monet i folderu Krasiejowa 
na targach turystycznych w Berlinie. 
Na tę okoliczność została wybita spe-
cjalna moneta z wizerunkiem logo 
SMK i awersem Bramy Branden-
burskiej. SMK posiada pamiątkową 
monetę z pieczęcią tych targów. W ra-
mach promocji wydano 10 wzorów 
monet, trzy wzory kubków, kufle do 

piwa i pamiątkowe kartki poczto-
we. W opracowaniu szaty graficznej 
gadżetów i ich wydaniu największy 
wkład mieli: Werner Klimek, Łukasz 
Widawski i Sylwia Widawska. Waż-
nym działaniem członków SMK było 
przystosowanie budynku starej szkoły 
pod siedzibę organizacji. W tym celu 
młodzi członkowie SMK, własnym 
nakładem pracy rozpoczęli remont 
pomieszczeń na piętrze. Prace pra-
wie w całości były wykonane w czynie 
społecznym, a SMK partycypowało 
również w finansowaniu materiałów 
potrzebnych do remontu. Przepro-
wadzono też prace remontowo - ada-
ptacyjne na potrzeby powstającego 
muzeum, które zostały sfinansowane 
przez UMiG Ozimek oraz Urząd Mar-
szałkowski Woj.Opolskiego. W wy-
żej wymienionych działaniach udział 
wzięli Krystian i Damian Czolek, Paul 
Gottscholl, Krzysztof Koźlik, Bogdan 
Klimek, Werner Klimek, Horst Konietz-
ko, Ryszard Machnik, Artur Mścisz, 
Henryk Libera, Zygmunt Lipok, Antoni 
Misz, Piotr Szubert, Tomasz Szubert, 
Florian Radziej, Zygmunt Wystrach, 
Łukasz Widawski. W czynie społecz-
nym wyczyszczono także bunkier za 
starą szkołą. W imieniu Zarządu Sto-
warzyszenia Krzysztof Koźlik złożył 
dwa projekty, które doczekały się 
realizacji: „Triasowe reminescencje 
Krasiejowa” do programu „Równać 
szanse”, gdzie wspólnie ze Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków zorgani-
zowano plener artystyczny i warsztaty 
szkoleniowe dla dzieci i młodzieży 
oraz „Dni Krasiejowa formą promo-
cji regionu Opolskiego” do kontraktu 
wojewódzkiego. Stowarzyszenie brało 
udział w programie Leader +, a nie-
którzy jego członkowie (K. Koźlik, W. 
Klimek, A. Staś, L. Schroll) zasiadali 
w Radzie i Zarządzie Fundacji „Kraina 
Dinozurów” stworzonej w ramach tego 
programu. Stowarzyszenie przystąpiło 
również do Inkubatora Organizacji Po-

zarządowych. Ważnym wydarzeniem 
było otwarcie w roku 2005 Muzeum 
Paleontologicznego i stworzenie 
wystawy „Wędrówki z najstarszym 
dinozaurem” - wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Opol-
skiego, Muzeum Śląska Opolskiego, 
Urzędem Gminy i Miasta Ozimek, 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska. Dnia 07.07.2005r. na 
zaproszenie Marszałka Województwa 
Opolskiego Ryszarda Galli przedsta-
wiciele SMK i UGiM w Ozimku gościli 
z wizytą w Parku Jurajskim w Bałto-
wi i nawiązali pierwsze kontakty ze 
Stowarzyszeniem Delta. Również 
w tymże roku na zlecenie SMK 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego powstał 
film edukacyjny Teresy Kudyby 
i Mariusza Przygody pt. „Dinozaury 
z Krasiejowa”, w którym wystąpił 
również Krzysztof Spałek- odkryw-
ca krasiejowskich skamieniałości. 
Uroczysta premiera filmu w kościele 
parafialnym zgromadziła wielu ofi-
cjalnych gości z całego wojewódz-
twa opolskiego i PAN z Warszawy. 
W latach 2004 - 2006 członkinie SMK 
współorganizowały imprezy dla dzieci 
niepełnosprawnych z gminy Ozi-
mek połączone z zajęciami w Mu-
zeum. Przez lata działania i często 
dzięki pracy społecznej członków SMK 
gościliśmy w Muzeum Paleontologicz-
nym turystów z Polski, Europy, Ame-
ryk, a nawet dalekiej Azji, uczestników 
krajowych i zagranicznych konferencji 
(szerzej o muzeum w WO nr 1, 2020). 
Od 2005r. funkcjonowanie Muzeum 
jest dofinansowane przez Urząd Gmi-
ny i Miasta Ozimek. 

W roku 2006 na wniosek Zarządu 
nadano tytuł „Członka honorowego 
SMK” Panu Ryszardowi Galla, a lo-
kalni działacze sportowi otrzymali dy-
plomy wręczone na boisku LZS. SMK 
było również wnioskodawcą wręczenia 
pani Heldze Baron odznaki „Zasłu-
żony dla Opolszczyzny” i współor-
ganizatorem uroczystego koncertu 
z okazji wręczenia Krzysztofowi Spał-
kowi prestiżowej nagrody im. Karola 
Miarki. W roku 2007 podejmowaliśmy 
uczestników studyjnego wyjazdu VI 
Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi. 
W tymże samym roku Stowarzyszenie 
Miłośników Krasiejowa zorganizowało 
dla 43 osób wycieczkę do Czech. Ko-
ordynatorem wyjazdu obejmującego 
zwiedzanie Ołomuńca i spotkania 
z władzami Rymarzowa był zastępca 
prezesa SMK Werner Klimek. W roku 
2007 przy współpracy z gospodar-
stwem ekologicznym Ekozagroda Ja-
błoniowy Sad, Iwony i Jens’a Frasek 
w Szczedrzyku SMK zorganizowało 
wyjazd na warsztaty letnie dla dzieci 
i młodzieży pod nazwą „Dinozaury 
inaczej, czyli płaskorzeźby dinozau-
rów ze śmieci oraz filcowane dino-

Przedstawiciele SMK z wizytą w Bałtowie 2005r.
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zaurki”. Interesującą inicjatywą SMK 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego, Muzeum 
Śląska Opolskiego, Urzędem Gminy 
i Miasta Ozimek było przygotowanie 
wystawy poświęconej historii naszej 
miejscowości i jej otwarcie w dniu 
22.03.2009 w budynku starej szkoły. 
Duży udział w tym przedsięwzięciu 
miał Florian Radziej, Henryk Libera, 
Piotr Szubert, Zygmunt Lipok. Człon-
kowie SMK Bernard Materne, Wener 
Klimek, Andrzej Staś i Krzysztof Koźlik 
i Roman Konietzko czynili starania 
o upamiętnienie poległych podczas II 
wojny światowej. W dniu 22.03.2009r. 
na placu kościelnym w Krasiejowie 
miała miejsce uroczystość odsłonięcia 
pamiątkowych tablic z udziałem lokal-
nych i regionalnych przedstawicieli 
władz samorządowych, DFK i SMK. 
W roku 2012 nakładem SMK ukazały 
się reprinty przedwojennych wido-
kówek miejscowości, a członkowie 
SMK (w tym śp. Kazimierz Tarsa) brali 
udział w nagraniu audycji promującej 
wieś z okazji 15-lecia programu „Od-
nowa Wsi”. W maju 2013r. gościliśmy 
z wizytą studyjną w Krasiejowie soł-
tysów, radnych oraz osoby z organi-
zacji pozarządowych i urzędów gmin 
Gniewino, Pruszcz Gdański, Czarna 
Dąbrówka z Pomorza. W latach 2012-
2013 SMK realizowało projekt wspólny 
z Uniwersytetem Opolskim „Wakacje 
z dinozaurami” dofinansowany przez 
Fundację „Aktywni w regionie”. W roku 
2014 w szkole przeprowadzono grun-
towny remont i wystawę historycz-
ną z parteru przeniesiono na piętro. 
W pracach tych zaangażowani byli Jan 
Bonk, Tadeusz Markulak, Piotr Misz, 
Jan Sklorz, Piotr Szubert, Marcin Ko-
nietzko, Krzysztof Koźlik, Andrzej Staś 
i Sylwia Widawska. Zarząd SMK złożył 
w 2014r. wniosek o nadanie tytułu 
„Zasłużony dla gminy Ozimek” księdzu 
Proboszczowi Alojzemu Malcherkowi. 
Tytuł „Zasłużony dla Krasiejowa” nada-

no ks. A. Malcherkowi w roku 2006. 
Od 1 stycznia 2015 zmieniono szatę 
graficzną strony internetowej. Od tego 
czasu do dnia dzisiejszego stronę od-
wiedziło ponad 1,6 mln gości. Autorką 
informacji o bieżących wydarzeniach 
i zdjęć zamieszczanych na stronie 
jest Sylwia Widawska. Dnia 22 lutego 
2017r. w Instytucie Śląskim w Opolu 
odbył się wykład mgr Magdaleny Moj 
zatytułowany „Mieszkańcy Krasiejowa 
w perspektywie demograficzno-hi-
storycznej” połączony z prezentacją 
książki „Z przeszłości demograficznej 
Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów 
metrykalnych z lat 1867-1906”. Tenże 
sam wykład M. Moj wygłosiła w krasie-
jowskim kościele. W lipcu 2017r. na-
kładem SMK i Stowarzyszenia „Dolina 
Małej Panwi” ukazała się publikacja 
Magdaleny Moj „Krasiejów.Obrazy 
z wpółczesnej pamięci zbiorowej”. 

SMK od lat organizuje dla człon-
ków i ich rodzin oraz zainteresowa-
nych osób wycieczki krajoznawcze 
na Dolny Śląsk. Podczas wyjazdów 
odwiedziliśmy Jawor, zamek Grodno, 
Góry Stołowe, Międzygórze, Świdnicę, 
Kletno, Krzeszów, Książ, Wałbrzych, 
Walim, Ząbkowice Śląskie, Ziębice 
oraz Legnicę. Zorganizowane zosta-
ły dwie wycieczki do Czech (Skalne 
Miasto, Broumov, Ołomuniec, Ry-
marov, Karlova Studanka, bunkier 
u Potoka, wieża widokowa w Dolni 
Morava). Osobą odpowiedzialną za 
te zadania i głównym organizatorem 
tych wyjazdów był Werner Klimek. 
Sprawami przejazdów zajmował się 
Krzysztof Koźlik. Stowarzyszenie 
nawiązało również stałą współpracę 
z samorządem Stronia Śląskiego. 
W lutym 2017r. SMK zorganizowało 
dla dzieci Światowy Dzień Dinozaura 
w starej szkole. W tymże samym roku 
nawiązało współpracę z powołanym 
w roku 2016 Europejskim Centrum 
Paleontologii. Porozumienie podpisali 
prezes SMK - Krzysztof Koźlik i prof. 

UO Adam Bodzioch. W styczniu 2018r. 
podczas ferii zimowych z inicjatywy 
SMK zorganizowano kilka spotkań 
dla dzieci mających na celu posze-
rzenie wiedzy dotyczącej odkryć pa-
leontologicznych,historii Krasiejowa, 
działalności lokalnych stowarzyszeń 
z terenu gminy oraz wydanych przez 
nie publikacji. SMK aktywnie włączyło 
się w roku 2018 w organizację 500- le-
cia obchodów konsekracji pierwszego 
kościoła w Krasiejowie. W czerwcu 
i wrześniu 2018r. członkinie SMK ( 
Lidia Schroll, Sylwia Widawska, Mag-
dalena Moj) wzięły udział w nagraniu 
przez TVP 3 Opole audycji „O’polskie 
na żywo”, a Joanna Korzeniec włą-
czyła się w promocję SMK podczas 
festynu rodzinnego zorganizowanego 
przez OSP. W 2019r. Państwo Julia 
i Florian Radziej pokryli koszty i od-
nowili dwa silezaury ustawione na 
placu przed starą szkołą. Stowarzy-
szenie Miłośników Krasiejowa jest 
od wielu lat organizatorem „Festynu 
letniego z dinozaurem w tle” i włącza 
się w prawie wszystkie organizowane 
w miejscowości imprezy: Wodzenie 
Niedźwiedzia, Babski Comber, Stawia-
nie drzewka majowego, Dzień Chłopa, 
Dożynki, Jarmark świąteczny oraz 
konferencje i szkolenia. Jedną z nich 
była konferencja naukowa „Krasiejów 
- odkrycie z tej ziemi” zorganizowana 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego i UGiM Ozi-
mek (2004), kolejną „Konferencja pa-
leontologiczna organizowana przez 
EAVP” (Europejskie Stowarzyszenie 
Paleontologów Kręgowców, 2015r.) 
oraz IMERP (2018r.) wspólnie z ECP 
Uniwersytetu Opolskiego. Kolejnymi 
projektami, w którym brało udział SMK 
były „Morawsko - polskie ścieżki trady-
cji i poznania” - partnerzy LGD „Kraina 
Dinozaurów, szkolenie liderów wsi 
Antoniów, Krzyżowa Dolina i Grodziec 
w ramach programu Odnowa wsi - 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego, szkolenie 

dla przewodników turystycznych w ra-
mach programu Leader + - wspólnie 
z LGD Fundacja „Kraina Dinozaurów”, 
„Festyn letni z dinozaurem w tle for-
mą promocji idei odnowy wsi w woj. 
opolskim 2008” - wspólnie z UMWO, 
projekt „Rozwój turystyki w gminie 
Ozimek” w ramach Euroregionu „Pra-
dziad” - wspólnie z UGiM Ozimek. 
Problemem związanym z działalnością 
SMK są sprawy finansowe. Odnowy 
i aktualizacji wymaga wystawa mu-
zealna oraz pozostałe makiety prehi-
storycznych zwierząt umieszczonych 
na placu szkolnym oraz doposażenie 
muzeum w multimedia. Warto byłoby 
również pomyśleć o stałych godzinach 
otwarcia muzeum. SMK razem z Radą 
Sołecką zabiega od lat o rewitalizację 
centrum wsi. 

 Dwudziestoletnia działalność 
SMK była owocna i przyczyniła się 
do zmiany wizerunku wsi oraz po-
budzenia aktywności społecznej 
mieszkańców. Zarząd SMK składa 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim aktywnym członkom organizacji, 
byłym Sołtysom-Piotrowi Szubertowi, 
śp. Kazimierzowi Tarsie, obecnemu- 
Tadeuszowi Markulakowi, członkom 
Rad Sołeckich i Rad Gminy, Nestorowi 
a zarazem skarbnikowi- Panu Benar-
dowi Materne za wszelką udzieloną 
przez te lata pomoc oraz wszystkim, 
którzy poświęcali swój prywatny czas, 
aby organizacja z sukcesami mogła 
funkcjonować w środowisku lokalnym.

Skład Zarządu:
Krzysztof Koźlik- Prezes
Werner Klimek- Zastępca Prezesa
Bernard Materne- Skarbnik
Roman Korzeniec- Członek
Magdalena Moj- Członek

SMK na wycieczce w Górach Stołowych.

W. Klimek z oficjalną wizytą w Stroniu Śląskim.
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- Czym zajmuje się wasze sto-
warzyszenie?

Teresa Juros: - Stowarzysze-
nie Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych INTEGRACJA 
jest najstarszą organizacją w gmi-
nie działającą na rzecz dzieci, mło-
dzieży, a odkąd nasi podopieczni 
podrośli, także dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Motywacją do 
powstania tej grupy była przede 
wszystkim chęć „wyciągnięcie 
z domu” dzieci niepełnosprawnych, 
stworzenie im możliwości cieka-
wego spędzania wolnego czasu 
oraz kontaktu z rówieśnikami, tak-
że zdrowymi. Pierwszą organiza-
torką spotkań, która zresztą jest 
wierna Stowarzyszeniu do dnia 
dzisiejszego, była pani Elżbieta 
Bereźnicka. Działalność grupy, 
która początkowo (od roku 1989) 
działała jako Koło Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym pod patronatem 
Opolskiego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, została w roku 
2000 zarejestrowana jako organi-
zacja pozarządowa. W maju 2006 
r. uzyskaliśmy status organizacji 
pożytku publicznego. Od początku 
działalności naszym głównym celem 
jest wspieranie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w ich rozwoju 
i integracji ze środowiskiem zdro-
wych rówieśników. Dzieje się to 
głównie poprzez systematyczne 
organizowanie zajęć dydaktycz-
no-terapeutycznych, a przede 
wszystkim rehabilitację społeczną 
dla osób niepełnosprawnych. Za-
jęcia odbywają się w prowadzonej 
przez Stowarzyszenie świetlicy 
integracyjnej, w budynku żłob-
ka przy ul. Ks. Kałuży 13 A w 
Ozimku lub poza siedzibą (wyjaz-
dy, wycieczki, udział w imprezach 
na zaproszenie zaprzyjaźnionych 
szkół, instytucji i osób prywatnych). 
Pomieszczenia w budynku żłobka 
od kilku lat zgodnie dzielimy z ko-
łem DFK Mniejszości Niemieckiej. 
Zamierzamy kontynuować działania 
prowadzone w poprzednich latach. 
Dla wielu naszych podopiecznych, 
a szczególnie tych, którzy nie cho-
dzą do szkoły, udział z zajęciach 
Stowarzyszenia jest jedyną formą 
kontaktu z rówieśnikami, szansą na 
rehabilitację społeczną. Pozwala na 
nabywanie, rozwijanie i podtrzymy-
wanie umiejętności niezbędnych do 
w miarę samodzielnego funkcjo-
nowania. Wpływa na zwiększenie 
aktywności i zaradności życiowej. 
Daje możliwość obniżenia poczucia 
odrzucenia ze względu na niepeł-
nosprawność fizyczną i umysłową. 

INTEGRACJA

Przede wszystkim zaś, stwarza 
szansę na integrację osób nie-
pełnosprawnych ze środowiskiem 
społeczności lokalnej, co niesie za 
sobą podniesienie poczucia wła-
snej wartości. Nie do przecenienia 
jest również stwarzanie opiekunom 
(głównie rodzicom) możliwości do-
skonalenia umiejętności samopo-
mocowych gdyż tworzą oni swoistą 
„grupę wsparcia”. 

 W latach 2006-2008 rozpoczę-
liśmy realizację projektu „Ośrodek 
oparcia społecznego dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin w gmi-
nie Ozimek” w ramach programu 
PARTNER, współfinansowanego ze 
środków PFRON. Projekt ten reali-
zujemy nieprzerwanie aż do teraz. 
Ze względu na zmianę warunków 
przyznawania dofinansowania ze 
środków PFRON, od 2009 r. już 
tylko przy wsparciu Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku oraz ze środków 
własnych, w tym uzyskiwanych z ty-
tułu odpisu 1% oraz sporadycznie 
darowizn od osób prywatnych. Bar-
dzo dużą radość naszym „dzieciom” 
sprawiają wspólne wyjazdy na i na 
basen. Żeby móc im to umożliwić 
poszukujemy środków, gdyż dota-
cja z gminy pokrywa jedynie część 
kosztów , które ponosimy w związku 
z prowadzeniem systematycznych 
zajęć w świetlicy.

- Ilu członków liczy organi-
zacja?

- Adresatem naszych działań 
jest grupa 30-40 osób (w tym około 
20 niepełnosprawnych). W zaję-
ciach uczestniczą również rodzice 
naszych podopiecznych oraz kilkoro 
dorosłych i młodzieżowych wolonta-
riuszy. Zapraszamy również osoby, 
które dotychczas nie brały udziału 
w naszych spotkaniach.

- Jakie widzicie problemy 
w swojej działalności w związku 
z koronawirusem?

- Pandemia spowodowała rów-
nież w działalności naszego Stowa-
rzyszenia dość poważne trudności. 
Przede wszystkim musieliśmy (tak 
jak wszyscy) zawiesić działalność 
świetlicy. Osoby biorące udział 
w zajęciach są na ogół w bliskim 
kontakcie, więc nie mogliśmy w ja-
kikolwiek sposób narażać ich na 
problemy zdrowotne. Była to oczy-
wiście dla wielu osób sytuacja bar-
dzo trudna, gdyż często spotkania 
w świetlicy są jedną z nielicznych 
okazji na spotkanie z rówieśnikami. 
Jak słyszymy od matek, dzieci już 
wielokrotnie pytały kiedy wreszcie 
będą mogły pójść do świetlicy. W tej 
sytuacji, a przede wszystkim dla-
tego, iż zostały zniesione niektóre 
ograniczenia związane z epide-
mią wirusa, od wtorku 9 czerwca 
wznawiamy nasze cotygodniowe 
spotkania. Będzie się to odbywało 

z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności zapobiegających roz-
przestrzenianiu się wirusa.

- Ile pozyskaliście środków 
z gminy i nie tylko - na co liczycie 
w przyszłości?

- Od roku 1999 uzyskujemy na 
wykonywane zadania, wsparcie od 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 
w postaci użyczenia lokalu świe-
tlicy do prowadzenia działalności 
oraz dofinansowanie w ramach 
ogłaszanych konkursów ofert. Co 
roku składamy ofertę na realizację 
zadania publicznego w konkursie 
ogłaszanym przez burmistrza Ozim-
ka. Wnioskujemy o dofinansowanie 
działań związanych z integracją 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych w środowisku ich zdrowych 
rówieśników. Na rok 2020 uzyska-
liśmy dotację w wysokości 11 tyś 
zł. Ponadto, od jakiegoś czasu, ko-
rzystamy z pomieszczeń świetlicy 
nieodpłatnie. Jest to dla nas duża 
ulga, gdyż zdarzało się w poprzed-
nich latach, że koszty eksploatacyj-
ne pochłaniały blisko 50 % dotacji 
uzyskiwanej z gminy. Za rok 2018 
Stowarzyszenie Integracja pozy-
skało kwotę około 11 tyś. zł z tytułu 
1%. Ze względu na przerwę jaką 
mieliśmy w zajęciach w związku 
z epidemią, nie mieliśmy pewnych 
wydatków. Planujemy w najbliższym 
czasie zintensyfikować ilość zajęć 
i w miarę możliwości prowadzić 
je także w okresie wakacyjnym. 
Będzie to z pewnością powód do 
radości dla naszych „dzieci”.

Skład Zarządu:
Teresa Juros- Prezes
Elżbieta Bereźnicka- Wiceprezes
Teresa Rajtor-Skarbnik
Anna Zmuda- Członek



* Organizacje Pozarządowe * Organizacje Pozarządowe * Organizacje Pozarządowe * 

Wiesław Miś: 
- Głównymi celami statutowymi 

Polskiego Związku Wędkarskiego 
(PZW) jest organizowanie i pro-
mowanie wędkarstwa, rekreacji, 
sportu wędkarskiego, użytkowanie 
i ochrona wód, działanie na rzecz 
ochrony przyrody, edukacja i kształ-
towanie etyki wędkarskiej oraz upo-
wszechnianie wiedzy o warunkach 
ochrony i połowu ryb. PZW zrzesza 
ponad 630 tys. członków w całej 
Polsce, reprezentujących wszystkie 
środowiska i grupy społeczne. Je-
steśmy kontynuatorem 140-letniej 
historii i tradycji zorganizowanego 
wędkarstwa polskiego. Struktury 
organizacyjne tworzą koła (około 
2500) i okręgi (42) jako jednostki 
terenowe. Związek opiera działal-
ność na pracy społecznej członków.

PZW prowadzi działalność w za-
kresie zagospodarowania i ochrony 
wód, realizuje politykę ekologicz-
na państwa, zgodną z przyjętymi 
przez Polskę międzynarodowymi 
konwencjami i dyrektywami Unii 
Europejskiej. PZW jest promoto-
rem wędkarstwa ekologicznego, 
uznającego nadrzędność ochro-
ny środowiska nad działalnością 
gospodarczo-komercyjną. W swo-
jej działalności ma wsparcie na-
uki, współpracuje z większością 
ośrodków naukowo-badawczych 
i wyższych uczelni w Polsce, wyko-
nujących badania na rzecz ochrony 
środowiska, gospodarki wędkar-
skiej i rybackiej. PZW inicjuje i w 
dużej części finansuje prace na-
ukowe, które umożliwiają nie tylko 
określenie aktualnego stanu ryb 
w większości rzek Polski, ale wska-
zują na możliwość jego poprawy 
w makroskali i skali lokalnej, przez 
dostosowanie struktury zarybień. 
Pozwala to na restytuowanie ga-
tunkowej różnorodności ichtiofauny 
w wodach oraz przywracanie moż-
liwości powrotu ryb wędrownych 
(certa, łosoś, jesiotr). Podejmujemy 
działania ograniczające degrada-
cję środowiska wodnego, włącznie  
z przywracaniem naturalnego stanu 
rzek i jezior oraz dostosowaniem 
gospodarki wędkarsko-rybackiej 
(zarybianie) do możliwości produk-
cyjnych wód.

Okręg PZW z siedzibą w Opolu 
zrzesza ok 25 tys. członków, co sta-
wia go pod względem liczebności na 
5 pozycji w kraju. Ponadto opolscy 
wędkarze, mogą pochwalić się naj-
większym w kraju - 11% udziałem 
dzieci i młodzieży w swych szere-
gach (ok. 3650 dzieci i młodzieży). 

Polski Związek Wędkarski

Cele realizowane są m.in. po-
przez edukację wędkarską i tury-
stykę, organizowanie rekreacyjnych 
imprez wędkarskich, współpracę 
z organizacjami i instytucjami pro-
ekologicznymi, prowadzenie schro-
nisk i przystani oraz innych obiektów 
służących uprawianiu wędkarstwa 
i rekreacji. Ponadto cele Związku 
realizowane są poprzez populary-
zowanie idei wędkarstwa i działal-
ności PZW wśród dzieci i młodzieży 
oraz prowadzenie pracy oświa-
towo-wychowawczej w zakresie 
wychowania, nauki, techniki, kul-
tury fizycznej i sportu, związanych  
z ochroną przyrody i ochroną 
środowiska naturalnego, w tym 
prowadzenie obozowisk, baz wy-
poczynkowych bądź edukacyjnych 
na nieruchomościach Związku (np.; 
Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny 
Rybaczówka na jeziorem Turaw-
skim, stanice wędkarskie, Ośrodek 
Zarybieniowy Poliwoda w Biestrzyn-
niku). 

Koła naszego Okręgu tworzą 
sekcje młodzieżowe, organizują kur-
sy i obozy wędkarskie zakończone 
egzaminami na kartę wędkarska, 
powołują wśród młodzieży kluby 
zainteresowań wędkarskich, orga-
nizują liczne i różnorodne konkursy 
oraz akcje edukacyjno-wędkarskie. 
Do naszej tradycji weszły imprezy 
sportowo-rekreacyjne związane 
z obchodami Dnia Dziecka.

Reprezentanci naszego Okręgu 
corocznie biorą udział w ok. 35 za-
wodach rangi krajowej (Grand Prix 
Polski, Puchar Polski i Mistrzostwa 
Polski) w niemalże wszystkich dys-
cyplinach wędkarskich. Ponadto 
członkowie kadr narodowych bio-
rą udział w Mistrzostwach Europy 
i Świata. Z naszego Okręgu po-

chodzi aż dwoje mistrzów świata: 
Andrzej Krawczyk (wędkarstwo 
rzutowe) Güstrow (ówczesne 
NRD), 1968 rok (indywidualnie) 
oraz Joanna Drgas (wędkarstwo 
spławikowe) Merida (Hiszpania), 
2016 rok (drużynowo) Veereniging 
(RPA), 2019 rok (indywidualnie).

Okręg z/s w Opolu na tle Pol-
skiego Związku Wędkarskiego (42 
Okręgów) (dane za rok 2018):

1 miejsce - liczba własnych wód
2 miejsce - liczba wód poza ob-

wodami - 819,14 ha
2 miejsce - wartość poniesio-

nych kosztów na pracę z młodzieżą 
- 221 900 zł

3 miejsce - wartość posiada-
nego majątku trwałego - 12 700 
117,70 zł 

4 miejsce - liczba użytkowanych 
wód (obwody i pozostałe) - 8 508, 
29 ha

5 miejsce - ilość członków - 24 
562 

Przykładowe zadania wykonane 
z pozyskanych środków

Poprawa warunków prowa-
dzenia hodowli ryb-modernizacja 
ośrodka Poliwoda - agregat

Modernizacja Ośrodka Wędkar-
sko-Turystycznego „Rybaczówka” 
w Turawie oraz wykonanie materiału 
filmowego promującego walory tu-
rystyczne obszaru RLGD 

Rozbudowa i adaptacja Ośrodka 
Zarybieniowego Poliwoda w Bie-
strzynniku 

Zagospodarowanie terenu LGR 
„Opolszczyzna” w Lewinie Brzeskim 

Remont i przebudowa budynku 
gospodarczego celem adaptacji 
na punkt sprzedaży bezpośredniej 
produktów rybactwa 

Inwestycja w chów i hodow-
lę - ścianka szczelna, grodzice, 

rurociąg, przyczepa, FORD spe-
cjalistyczny, baseny w ośrodku Pa-
liwoda.

Obecne działania i plany na 
przyszłość

modernizacja infrastruktury,
cyfryzacja okręgu,
dalsze pozyskiwanie środ-

ków unijnych,
rozwój szkółek wędkarskich,
aktywizacja młodzieży,
popularyzacja edukacji ekolo-

gicznej,
uwłaszczenie majątku.
Wartość środków na realizację 

zadań publicznych pozyskanych 
od Gminy Ozimek (ostatnie 4 lata):

2020 - 3500 zł
2019 - 3500 zł
2018 - 4000 zł
2017 - 4500 zł
Problemy w związku z korona-

wirusem:
- brak możliwości organizacji 

zawodów wędkarskich;
- zagrożenie spadkiem liczby 

członków w Okręgu.
Na terenie gminy Ozimek 

działają obecnie trzy Koła PZW, tj. 
w Jedlicach, Szczedrzyku i Ozim-
ku, które łącznie skupiają ponad 
1000 wędkarzy.

Koło PZW w Ozimku administru-
je trzema stawami w Biestrzynniku, 
gdzie na jednym z nich, tj. na Stawie 
Dużym wybudowano wiatę oraz 53 
pomosto- platformy wędkarskie, 
zabezpieczone monitoringiem wizyj-
nym. Koło „ Małapnanew” w Ozimku 
posiada także stanicę wędkarską 
w okolicach Jeziora Średniego, 
gdzie znajdują się miejsca nocle-
gowe dla wędkarzy i wiata. Jest 
także możliwość wypożyczenia 
łodzi wędkarskich oraz rowerów 
trekkingowych. Niestety ze wzglę-
dów pandemicznych stanica działa 
obecnie w ograniczonym zakresie. 
Koło PZW w Szczedrzyku opiekuje 
się wędkarsko Jeziorem Średnim, 
natomiast Koło w Jedlicach nie po-
siada żadnej wody.

Okręg PZW z/s w Opolu liczy 
na kontynuację udanej współpracy 
oraz wsparcie organizacji imprez,  
a także wsparcie w modernizacji 
infrastruktury służącej nie tylko 
wędkarzom, ale całej społeczności 
gminy Ozimek.

Skład Zarządu:
Wiesław Miś - Prezes
Kazimierz Kurpian - Wiceprezes
Henryk Mach - Wiceprezes
Robert Walczak - Sekretarz
Krzysztof Suchecki - Skarbnik
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Skład Zarządu:
Agata Słomka Słowik - Prezes 
Anna Krawczyk - Wiceprezes
Agata Kapusta - Sekretarz

Skład Zarządu:
Michał Grabowski - prezes zarządu
Hubert Śmiech - zastępca Prezesa
Jan Grabowski 
- sekretarz, Skarbnik
Mirosław Adamski - członek
Józef Stawczyk - członek
Krzysztof Czech 
- członek, kierownik drużyny 

Agata Słomka - Słowik: 
- Stowarzyszenie Wsparcia 

Osób Wymagających Rehabilitacji 
i Pomocy „Szlachetne Zdrowie” 
zostało powołane do życia 10 
lat temu i prowadzone jest przez 
grupę doświadczonych fizjotera-
peutów. 

Jako, że dbamy o szlachet-
ne zdrowie, nie chcemy aby się 
zepsuło, dlatego przez cały czas 
istnienia prowadzimy zajęcia 
prozdrowotne na rzecz seniorów, 
mieszkańców Gminy Ozimek oraz 
Gminy Turawa. 

Znając potrzeby seniorów re-
alizujemy przedsięwzięcia, które 
pomagają im lepiej funkcjonować 
w życiu codziennym poprzez or-
ganizację zajęć rekreacyjno- ru-
chowe, wspólnych wyjazdów na 
basen połączonych z ćwiczenia-
mi w wodzie. Jak już zadbamy 
o zdrowie to bardzo chętnie inte-
grujemy się, bo w zdrowym ciele, 
zdrowy duch. Spotykamy się więc 
na kręgielni oraz imprezach plene-
rowych nad Jeziorami Turawskimi. 

Wszystkie proponowane przez 
nas atrakcje są dla seniorów bez-
płatne dzięki temu, że realizuje-
my je w ramach projektu ASOS 
(Aktywizacja Społeczna Osób 
Starszych) finansowanego przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Po-
lityki Społecznej). W bieżącym 
roku skorzysta z nich 140 osób. 

Oprócz działań czysto rekre-
acyjnych zajmujemy się również 
świadczeniem profesjonalnych 
usług rehabilitacyjnych we współ-
pracy z Gabinetem Rehabilitacji 
w Ozimku. Od początku istnienia 
Stowarzyszenie „Szlachetne Zdro-
wie” co roku korzysta z dofinanso-
wania UGiM w Ozimku w ramach 
konkursu ofert na realizację zada-
nia publicznego. W obecnym roku 
opieką rehabilitacyjną objętych 
zostanie 20 osób, mieszkańców 
Gminy Ozimek.

Zdajemy sobie sprawę, że 
szczególnie w obecnym czasie 
to co robimy dla seniorów jest bar-
dzo potrzebne i znaczące. Czas 
izolacji i wstrzymanie wszelkiej 
aktywności spowodowane pande-
mią, bardzo źle wpłynęły na stan 
psychiczny i fizyczny szczególnie 
osób starszych. Dlatego mamy 
nadzieję, że nasze propozycje 
będą cieszyły się dużym powo-
dzeniem i zaspokoją wszelką 

potrzebę aktywności ruchowej 
i spotkań towarzyskich. Ogłosze-
nie stanu pandemii w niewielkim 
stopniu spowodowało opóźnie-
nie realizacji naszych planów. 
Od początku czerwca spotyka-
my się z uczestnikami projektu 
w plenerze, gdzie w pięknych 
okolicznościach przyrody na Wy-
spie Rehdanz’a prowadzone są 
nasze zajęcia. Mamy nadzieję, 
że przy zachowaniu wszystkich 
zasad bezpieczeństwa i dystansu 
społecznego koronawirus nie bę-
dzie straszny naszym podopiecz-
nym i bez przeszkód wszystkie 
zaplanowane przez nas atrakcje 
zostaną zrealizowane.

Dotychczasowa współpraca 
z UGiM w Ozimku przebiegała 
bardzo pozytywnie i dzięki niej, 
wspólny 10 letni wysiłek dał moż-
liwość wielu mieszkańcom Gminy 
Ozimek do skorzystania z przy-
spieszonej rehabilitacji. Skala 
potrzeb jest jednak bardzo duża 
(czas oczekiwania na rehabilitację 
w ramach NFZ obecnie wynosi 
ponad 1rok).

To właśnie w trosce o zdro-
wie i lepszą sprawność seniorów 
nasze Stowarzyszenie stara się 
systematycznie o zwiększanie 
dotacji w ramach UGiM w Ozimku 
i przychylność sponsorów, dzięki 
czemu można by sfinansować 
rehabilitację większej liczby osób 
mieszkańców naszej gminy. Jako 
Stowarzyszenie jesteśmy na to 
przygotowani, mamy odpowiednie 
zaplecze i możliwości kadrowe.

„Szlachetne Zdrowie”
Michał Grabowski:
- Klub LZS Grodziec jest 

klubem typowo piłkarskim. Pro-
wadzimy zajęcia szkoląc dzieci, 
młodzież i dorosłych. Seniorzy 
uczestniczą w rozgrywkach KL.B. 
Gr. VI. gdzie w przedwcześnie 
zakończonym sezonie 2019/2020 
zajęli 8 miejsce. Drużyna opar-
ta jest na własnych wychowan-
kach w większości mieszkańcach 
Grodźca. Trampkarze w swojej 
kategorii wiekowej uczestniczyli 
w rozgrywkach II ligi wojewódz-
kiej. Mamy też tzw. grupę na bo-
rową z której w nowym sezonie 
planujemy stworzyć młodzików 
i zgłosić do rozgrywek. Nie zapo-
minamy też o byłych zawodnikach 
(Oldbojach) i co roku na przełomie 
lipca i sierpnia organizujemy dla 
nich turniej Oldbojów o puchar 
Burmistrza pod nazwą Grodziec 
Cup. Uczestniczą w nim drużyny 
oldbojów z naszej gminy i nie tylko 
naszej , chociażby Pawonków czy 
Prószków. W tym roku odbędzie 
się jego 6 edycja i zaplanowana 
jest na 01.08.2020r

 W klubie jest ok 15 członków 
udzielających się na rzecz klubu. 
w seniorach, trampkarzach i gr. 
na borowej trenuje łącznie ok 55 
zawodników w przedziale wie-
kowym 10 - 44 lat. Zajęcia z nimi 
prowadzi 2 trenerów z licencją 
UEFA B. Przy klubie działa też 
drużyna oldbojów która uczestni-
czy w turniejach oraz w rozgryw-
kach ligi Orlika.

 Epidemia ograniczyła naszą 
działalność w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Storpedowała 
nasze przygotowania do sezonu 

które rozpoczęliśmy 15 stycznia 
i nagle z dnia na dzień zawie-
szone zostały treningi, mecze 
sparingowe i mistrzowskie i na-
gle wszystko stanęło w miejscu. 
Jednak jak to mówią nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło. 
Mogliśmy zadbać o stan murawy 
na naszym boisku. Wykonaliśmy 
prace renowacyjne które poprawią 
stan murawy. Pod bramkami po-
łożona została trawa, zrobiliśmy 
opryski na chwasty, posiano na-
wóz, dosiano trawę i naprawio-
no wszystkie ubytki w murawie. 
Wszystkie te zabiegi zrobione 
zostały w ramach funduszu re-
montowego który otrzymujemy 
z Gminy na utrzymanie obiektów.

 W I półroczu 2020 r otrzyma-
liśmy dotację w ramach konkursu 
na „Wspieranie rozwoju sportu 
w zakresie piłki nożnej oraz upo-
wszechniania i rozwijania kultu-
ry fizycznej i sportu” w kwocie 
15000 zł co stanowi ok 75 % na-
szego budżetu, resztę staramy 
się pozyskiwać od przychylnych 
nam sponsorów.

Liczymy że pomimo obecnie 
trudnej sytuacji Gmina w dalszym 
ciągu będzie finansować sport 
i wspierać kluby, co pozwoli nam 
z optymizmem patrzeć w przy-
szłość i uczestniczyć w plano-
wanych rozgrywkach sezonu 
2020/2021 oraz w następnych se-
zonach.

LZS Grodziec
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Skład Zarządu:
Józef Tomasz Juros- Prezes
Roman Jarosiński- Wiceprezes
Marek Musiał- Członek
Brygida Głąb- Członek
Krzysztof Matuszczak- Członek

Skład Zarządu Miasta i Gminy 
TSKN w Ozimku:

Martin Konietzko - Przewodniczący
Klaudia Wodnik-Wach - Wiceprze-
wodnicząca
Edeltrauda Szostok - Skarbnik
Sebastian Lyp - Sekretarz

Józef Tomasz - Juros: 
- Stowarzyszenie Dolina Małej 

Panwi jest organizacją pożytku pu-
blicznego działająca od 2006 roku. 
Swoja aktywność koncentruje na rato-
waniu zabytków, kultywowaniu tradycji 
i integracji społeczności lokalnej na 
terenie gminy Ozimek i Doliny Maj 
Panwi. Efektem pracy stowarzyszenia 
są: odbywające się comiesięcznie 
od początku wykłady historyczne, 
liczne publikacje książkowe, arty-
kuły prasowe, filmy i wydawnictwa 
oraz liczne wystawy. Zrealizowano 
wiele projektów ratowania i propa-
gowania zabytków naszej gminy, m. 
in.: odrestaurowano i pielęgnowano 
historyczne pomniki na cmentarzu 
ewangelickim, prowadzono prace 
eksploracyjne na terenie miasta, 
ustawiono tablice informujące o hi-
storycznych miejscach, zabiegano 
o renowację i udostępnienie zabytko-
wego, wiszącego mostu. Organizacja 
licznych, cyklicznych przedsięwzięć: 
Święta Mostu i Żeliwa, Triatlonów 
Turystycznych, Pikników Strzeleckich 
sprawiają, że stowarzyszenie i gmina 
Ozimek są rozpoznawalne w kraju 
i za granicą. Ważnym wydarzeniem 
w historii stowarzyszenia było zorga-
nizowanie i uruchomienie w 2012 roku 
Muzeum Hutnictwa Doliny Maj Panwi.

Aktywność członków stowarzy-
szenia na arenie międzynarodowej 
i udział w licznych konferencjach, 
zaowocował nawiązaniem współpra-
cy z licznymi europejskimi muzeami 
żeliwa artystycznego m. in. w: Niem-
czech, Anglii, Austrii, Czechach i Ro-
sji. Wielkim sukcesem była możliwość 
zorganizowania w Ozimku prestiżo-
wej Międzynarodowej Konferencji 
Miłośników Żeliwa Artystycznego 
w 2017 roku.

Stowarzyszenie liczy 39 ak-
tywnych i wspierających członków. 
Obecnie działania koncentrują się na 
ponownym uruchomieniu ekspozycji 
Muzeum Hutnictwa. Wcześniejsza 
siedziba, biurowiec Huty Małapa-
new, została rozebrana. Udało się 
pozyskać od huty budynek “nowej 
dyrekcji”, którego staliśmy się wła-
ścicielem. Wymaga on jednak bardzo 
kosztownego remontu. Dzięki pozy-
skaniu środków z Fundacji Pawła 
Jurosa z Legnicy, realizacji dwóch 
niewielkich projektów z funduszy Unii 
Europejskiej przy współpracy z LGD“ 
Kraina Dinozaurów oraz wsparcia dar-
czyńców indywidualnych, realizujemy 
obecnie remont części pomieszczeń 
na cele ekspozycyjne. Członkowie 
stowarzyszenia bardzo ofiarnie prze-
pracowali w pierwszych miesiącach 
tego roku już ponad 500 godzin. Jeżeli 
fundusze na to pozwolą, a do wykona-
nia jest jeszcze wiele, mamy nadzieję, 
że Muzeum ponownie zostanie udo-

stępnione zwiedzającym we wrześniu 
tego roku. Mamy też nadzieję, że 
na tę okazję będziemy mogli oddać 
mieszkańcom wznowienie nowego 
wydania książki o historii Ozimka. 
Będzie ona znacznie poszerzona, 
z licznymi nowymi ilustracjami i w 
nowej oprawie graficznej.

Koronawirus skomplikował lub 
uniemożliwił realizację niektórych 
naszych działań. Przede wszystkim 
koordynacja i terminy prac remonto-
wych w pomieszczeniach Muzeum 
uległy opóźnieniom. Niektórych za-
planowanych działań nie udało się 
dotychczas zrealizować. Nie udał się 
wyjazd członków stowarzyszenia do 
Magnitogorska na Uralu. Zostaliśmy 
zaproszeni do udziału w konferencji 
nt. żeliwa artystycznego, która została 
przełożona. Musieliśmy odwołać sze-
reg zaplanowanych imprez. Między 
innymi nie odbędzie się, zaplanowana 
na wrzesień w Ozimku, międzynaro-
dowa konferencja na temat Aleksan-
dra von Humboldta. Nie odbywają się 
też od kilku miesięcy nasze wykłady 
historyczne. Mamy nadzieję, że uda 
nam się wiele z naszych planów zre-
alizować w terminie późniejszym, 
a najważniejszy, otwarcie Muzeum, 
zrealizować we wrześniu.

W tym roku, w ramach wsparcia 
UGiM Ozimek na działalność w za-
kresie „Kultury”, otrzymaliśmy kwotę 
25 000 zł. Pieniądze, zgodnie z de-
klaracją, zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie wydania wyżej wspo-
mnianej publikacji oraz na wsparcie 
uruchomienia ekspozycji Muzeum. 
Mamy nadzieję, że dotychczasowa 
aktywność naszego stowarzyszenia, 
służąca przecież mieszkańcom i pro-
mująca naszą gminę, będzie nadal 
spotykała się z przychylnością wło-
darzy miasta.

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

Martin Konietzko: 
- Towarzystwo Społeczno-Kultu-

ralne Niemców na Śląsku Opolskim 
(TSKN) jest organizacją pozarządową 
skupiającą osoby, utożsamiające się 
z kulturą niemiecką oraz zamieszkają-
ce na terenie obecnego województwa 
opolskiego i powiatu lublinieckiego 
w województwie śląskim. Członko-
wie są zrzeszeni w 320 kołach te-
renowych, w tzw. DFK - Deutsche 
Freundschaftskreise. Działalność 
kół opiera się głównie na organizacji 
regularnych spotkań o charakterze 
kulturalno-edukacyjnym.

Celem Towarzystwa jest podtrzy-
manie i pielęgnacja kultury, historii 
i języka niemieckiego. TSKN realizuje 
swoje cele poprzez organizację kon-
kursów, przeglądów artystycznych, 
wyjazdów edukacyjnych, wydawanie 
publikacji oraz realizację projektów 
sportowych i edukacyjnych.

W gminie Ozimek liczymy 10 kół 
DFK, które zrzeszają łącznie około 
1500 członków. Naszą działalność 
opieramy na organizacji spotkań, 
projektów oraz imprez kulturalnych 
dedykowanych dla całej społecz-
ności gminy Ozimek. W ramach 
działalności naszego Towarzystwa 
Dobroczynnego wspieramy osoby 
w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 
życiowych, organizując dopłaty do 
leków lub wyjazd do sanatoriów na 
terenie województwa Opolskiego.

Środki na naszą działalność pozy-
skujemy w ramach składek członkow-
skich, projektów realizowanych przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Republiki Federalnej Niemiec i Kon-
sulat Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu, wsparcia Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz dotacji Urzędu Gminy 
i Miasta Ozimek, która wynosi na rok 

2020 12.000 zł. Pod kątem współpra-
cy z Urzędem Gminy i Miasta w Ozim-
ku liczymy na szeroko pojęte wsparcie 
naszej misji przez Gminnych Instytucji 
Kultury dla pożytku całej społeczności 
Gminy Ozimek.

Aktualna sytuacja epidemiczna 
w kraju w znacznym stopniu utrud-
nia naszą działalność. W znacznym 
stopniu utrudnione lub nawet unie-
możliwione organizowanie spotkań 
oraz projektów, które już na stałe 
wpisały się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych w gminie Ozimek, je-
steśmy jednakże w stałym kontakcie 
z naszymi członkami i jak tylko to bę-
dzie możliwe będziemy podejmować 
pierwsze działania.

Więcej o naszej działalności moż-
na poczytać na www.skgd.pl. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim 

Dzień Św. Marcina w Schodni 2019 - Martinstag 2019.



- Jakie zadania realizowa-
liście w czasie wybuchu pan-
demii?

- Zadania dla ośrodków pomo-
cy społecznej w czasie pandemii 
wynikały z wytycznych Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i wspólnych ustaleń 
z Ministrem Zdrowia oraz Mini-
strem Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w naszym przypadku 
przekazywanych przez Opolski 
Urząd Wojewódzki. Ośrodek 
Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku otrzymał procedury 
udzielania pomocy osobom ob-
jętym kwarantanną, w których 
wskazana była współpraca z Wo-
jewódzką Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Opolu oraz Policją.

- Na czym konkretnie ta po-
moc polega?

 - Pomoc tutejszego Ośrod-
ka polegała i nadal polega na 
codziennej (również w soboty, 
niedziele i dni świąteczne) we-
ryfikacji listy osób objętych kwa-
rantanną z Gminy Ozimek, którą 
Ośrodek codziennie otrzymuje 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej. Po otrzymaniu 
sygnału podczas rozmowy tele-
fonicznej pracownika socjalnego 
z osobą przebywającą w kwa-
rantannie lub informacji z woje-
wódzkiej platformy elektronicznej 
czy z Policji, o potrzebie zakupu 
żywności, środków higienicznych 
bądź lekarstw, czy wyniesieniu 
odpadów, Ośrodek uruchamia na-
tychmiastową pomoc, zlecając 
zakupy do sklepu i dostarczając 
je poprzez pomoc osób sprze-
dających, pomoc pracowników 
Ochotniczej Straży Pożarnej lub 
osób, które dobrowolnie zgłosi-
ły się, aby w czasie zagrożenia 
epidemiologicznego nieść pomoc 
osobom potrzebującym oraz pra-
cowników socjalnych.

- A co w przypadku osób 
starszych, samotnych? 

- Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek podpisał Porozumienie 
z Województwem Opolskim re-
prezentowanym przez Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu, zwanego 
Liderem Projektu NIE-SAMI-
-DZIELNI, w sprawie działań 
związanych z zapobieganiem, 

Ludzie potrzebują naszej pomocy 
Z Jolantą Janerką - dyrektorem Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku rozmawia 

Witold Żurawicki. 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Uczestnictwo Gminy 
Ozimek w tym projekcie stworzyło 
możliwość objęcia pomocą oso-
by starsze, samotne, niepełno-
sprawne, nie mające rodziny lub 
korzystające ze wsparcia pomocy 
społecznej w formie dostarcza-
nia przez kuriera społecznego, 
w każdym dniu tygodnia, gorące-
go posiłku dla 30 osób. Ośrodek 
Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku monitoruje i koordynuje 
ten projekt.

- W jaki sposób pracowa-
liście? 

- W czasie pracy zdalnej 
wydane Procedury i Instrukcje 
ograniczały do minimum pracę 
pracowników socjalnych w terenie 
i nakazywały wszelkie sprawy - 
w miarę możliwości - załatwiać 
i procedować w formie elektro-
nicznej i poprzez rozmowy tele-
foniczne. Niestety, zdarzały się 
sytuacje tak trudne, że do ich roz-
wiązania niezbędna była wizyta 
pracowników socjalnych w tere-
nie. Ośrodek Integracji i Pomocy 
Społecznej nie opóźniał żadnych 
wypłat świadczeń, zdając sobie 
sprawę z trudnej sytuacji, w ja-
kiej znajdują się obecnie klienci 
Ośrodka. Dodatkowo wzmożono 
kontakt telefoniczny z osobami 
samotnymi oraz rodzinami, u któ-
rych wystąpił problem uzależnie-
nia lub przemocy.

- Ile osób skorzystało z wa-
szej pomocy? 

- W związku z realizacją usta-
wy o pomocy społecznej z dnia 
12.03.2004 r. w okresie od 
01.01.2020 do 31.05.2020 z po-
mocy tut. Ośrodka skorzystało 
około 400 osób. Wypłacono zasiłki 
celowe i celowe specjalne , z któ-
rych skorzystało 197 osób, zasiłki 
na zakup żywności z Programu 
„Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania” - 192 osoby, zasiłki okre-
sowe - 95 osób, zasiłki stałe - 39 
osób oraz opłacono posiłki dla 
14 osób. Przyznano usługi opie-
kuńcze w miejscu zamieszkania 
dla 100 osób. 

Z realizacji Ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej aktualnie korzysta 
16 rodzin. U wielu osób i rodzin 
prowadzona jest praca socjalna.

W okresie od 01.01.2020 do 
31.05.2020r.: z ustawy o świad-
czeniach rodzinnych z dnia 28 
listopada 2003r. pomoc otrzymało 
516 rodzin. Natomiast realizując 
ustawę o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów z dnia 7 
września 2007 r. z funduszu ali-
mentacyjnego skorzystało 40 ro-
dzin, z Ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci z dnia 11 
lutego 2016r. świadczenia wy-
chowawcze uzyskało 1676 ro-
dzin. Z realizacji Ustawy z dnia 
10 kwietnia 2001r. o dodatkach 
mieszkaniowych skorzystało 99 
rodzin, a z Ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 
dodatek energetyczny otrzymały 3 
rodziny. W miesiącu czerwcu 2020 
zostaną wypłacone stypendia dla 
9 rodzin zgodnie z Ustawą z dnia 
7 września 1991r. o systemie 
oświaty. Obecnie również przy-
gotowujemy się do wypłaty świad-
czeń z programu „Dobry start”.

- Czyli osób potrzebujących 
waszej pomocy jest coraz wię-
cej? 

- W okresie obecnej sytuacji 
związanej z rozprzestrzenianiem 
się choroby zakaźnej COVID - 
19 Ośrodek Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku odnotował 
wzrost liczby osób zaniepoko-
jonych o swoją przyszłość ze 
względu na pogorszenie sytuacji 
materialnej. Kilka osób objęto po-
mocą finansową w związku z utra-
tą pracy, 35 osób jest w stałym 
kontakcie z psychologiem. Wiele 
osób wymaga częstego kontaktu 
telefonicznego z pracownikami 
socjalnymi i asystentami rodziny. 
Tematy rozmów najczęściej doty-
czą braku stabilizacji związanej 
z pracą, zdrowiem, funkcjonowa-
niem w środowisku. 

Tut. Ośrodek jest bardzo 
wdzięczny grupie młodych osób, 
które mimo ogromnego ryzyka, 
zgłosiły chęć pomocy osobom 
potrzebującym, starszym, niepeł-
nosprawnym i samotnym w cza-
sie zagrożenia koronawirusem. 
Dziękujemy również darczyńcom 
maseczek i przyłbic, które mogli-
śmy przekazać w pierwszej kolej-
ności osobom starszym, chorym, 
samotnym, u których świadczone 
są usługi opiekuńcze oraz dla ich 

opiekunek. Osoby te należą do 
grupy najbardziej narażonych na 
niebezpieczeństwo i skutki zara-
żenia się koronawirusem.

Działalność Ośrodka Integracji 
i Pomocy Społecznej w okresie 
pojawienia się transmisji koro-
nawirusa wymagała zwiększo-
nej pracy, dużej kreatywności, 
szybkiego reagowania i błyska-
wicznego rozwiązywania wie-
lu nieznanych nam do tej pory 
problemów. Ośrodek niezwłocz-
nie rozeznaje sytuację osób 
objętych kwarantanną domową 
w celu sprawdzenia możliwości 
i konieczności objęcia tych osób 
wsparciem oraz udzieleniem po-
mocy jednorazowej lub cyklicznej. 
Jednostka organizacyjna pomo-
cy społecznej zobowiązana jest 
również do udzielenia pomocy 
w postaci interwencji kryzysowej 
w celu przywrócenia równowagi 
psychicznej oraz specjalistyczne-
go poradnictwa psychologicznego 
w formie rozmowy telefonicznej 
osobom starszym, samotnym, 
niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym oraz innym wymagają-
cym takiego wsparcia. Ośrodek 
zobowiązany jest na bieżąco 
tzn. codziennie również w sobo-
ty i niedziele zgłaszać informa-
cje o podjętych, realizowanych 
i zakończonych działaniach w za-
kresie pomocy osobom wymaga-
jącym wsparcia, a oprócz tych 
czynności realizowana jest na bie-
żąco działalność dotychczasowa 
wraz z terminowymi wypłatami 
wszystkich świadczeń.

- Dziękuję za rozmowę. 



Umiejętność rozpoznawania 
i nazywania emocji przekłada się 
na zdolność ich wyrażania w spo-
sób akceptowany społecznie oraz 
na radzenie sobie z nieprzyjem-
nymi stanami emocjonalnymi. To 
z kolei buduje odporność emocjo-
nalną dziecka, pozwala na radze-
nie sobie w trudnych sytuacjach 
i nawiązywanie prawidłowych 
relacji z innymi. 

Co to są emocje?
Emocje to bezpośrednia 

reakcja człowieka na zaistnia-
łą sytuację. Nie mamy wpływu 
ani kontroli nad tym czy one się 
pojawią. Każdy z nas odczuwa 
emocje. Niektóre z nich są dla nas 
przyjemne/wygodne, natomiast 

Emocje są informacją o tym, że ważne dla człowieka 
potrzeby są/nie są zaspokojone. Znając stany emocjonalne 
możemy zrozumieć siebie i innych. W toku rozwoju i dzięki 
różnym doświadczeniom uczymy się kontrolować swoje 
zachowania i reakcje. 

Dziecięcy świat emocji
Wprowadzanie dziecka w świat emocji warto rozpocząć jak 

najwcześniej. Tym bardziej, że jest to bardzo istotny element 
całościowego rozwoju człowieka. 

inne nieprzyjemne/niewygodne/
trudne. Reakcje dziecka na po-
jawiające się emocje różnią się 
zasadniczo od reakcji człowieka 
dorosłego. W związku z małą 
dojrzałością układu nerwowego 
(i tym samym jeszcze niewy-
kształconymi procesami hamo-
wania) przeżycia najmłodszych 
są impulsywne, silne, zmienne 
i krótkotrwałe. Mają one charak-
ter przejściowy - dziecko łatwo 
przechodzi z jednego nastroju 
emocjonalnego w drugi - zapła-
kane i zmartwione za chwilę się 
uśmiecha i cieszy. Stany emo-
cjonalne u dzieci przejawiają się 
w sposób bardzo ekspresyjny 
i spontaniczny w postaci boga-
tej mimikii ruchów całego ciała, 
a także gwałtownych krzyków 
oraz reakcji słownych.

Początkowo małe dziecko 
doświadcza elementarnych, 
wrodzonych emocji. Pierwsze 
z nich można zaobserwować już 
w wieku po niemowlęcym, kie-
dy dziecko uśmiechem lub pła-
czem sygnalizuje swoje potrzeby. 
Dziecko w wieku przedszkolnym 
rozpoznaje uczucia, ale tylko nie-
które z nich potrafi nazwać. Nie 

potrafi ukrywać swoich przeżyć, 
co widać w jego zachowaniu, ge-
stach i słowach. Na tym etapie 
w świecie emocji malucha nie ma 
analizy i refleksji nad tym, co wy-
pada, a co nie. Natomiast przed 
rozpoczęciem nauki w szkole 
podstawowej dziecko powinno 
już zdobyć umiejętność hamo-
wania afektów, co jest oznaką 
stopniowego osiągania dojrza-
łości emocjonalnej.

Co charakteryzuje emocje 
dziecka w wieku przedszkol-
nym?

Dziecko trzyletnie - jest ugo-
dowe, towarzyskie, przyjazne i 
łatwo ulega sugestiom innych. Pod 
koniec trzeciego roku życia bywa 

wstydliwe, nieśmiałe, obraźliwe, 
a czasami nerwowe.

Dziecko czteroletnie - jest 
ufne, przy czym okazuje duże 
poczucie pewności siebie. Jest 
ciekawe otoczenia i wytrwałe 
w działaniu. Powinno znać i kiero-
wać się podstawowymi normami 
życia społecznego.

Dziecko pięcioletnie - na-
dal demonstruje pewność siebie, 
bywa nawet zarozumiałe, lubi się 
popisywać. Czasami wykorzystuje 
groźby, ale jest też przyjacielskie 
i wyrozumiałe. Dąży do tego, aby 
być najlepszym. Jest zmienne 
w swoich reakcjach emocjonal-
nych, ale stara się coraz bardziej 
panować nad swoimi emocjami.

Dziecko sześcioletnie - jest 
mniej stabilne emocjonalnie niż 
pięciolatek. Szybko zmienia uczu-
cia przyjaźni na wrogość. Wyka-
zuje skłonności do egocentryzmu, 
przestrzegania rytuałów, pojawia 
się drażliwość, bunt i agresja. 
Potrafi być przyjazne i kochające. 
Chętnie współdziała z innymi, 
wykazuje dużą ciekawość po-
znawczą, jednak ma trudności 
z radzeniem sobie z porażkami 
i frustracjami.

Czy emocje są ważne?
W wieku przedszkolnym 

podstawowymi i dominującymi 
stanami emocjonalnymi są: ra-
dość, strach, zazdrość, smutek 
i złość. Należy pamiętać o tym, 
że nie ma dobrych ani złych emo-
cji - one po prostu są. Wszystkie 
emocje są potrzebne, nawet te 
trudne i nieprzyjemne. Radość 

daje energię i motywację do 
działania. Strach - chroni przed 
niebezpieczeństwem. Smutek 
również jest istotny, gdyż po-
zwala dostrzec to, co naprawdę 
jest cenne, natomiast złość dba 
o granice i potrzeby. 

Emocje są informacją o tym, 
że ważne dla człowieka potrzeby 
są/nie są zaspokojone. Znając 
stany emocjonalne możemy zro-
zumieć siebie i innych. W toku 
rozwoju i dzięki różnym doświad-
czeniom uczymy się kontrolować 
swoje zachowania i reakcje. 

Wzmacnianie odporności 
emocjonalnej wiąże się z rozwi-
janiem u dziecka umiejętności 

rozpoznawania emocji, nazywa-
nia ich i wyrażania w sposób ak-
ceptowany społecznie (zwłaszcza 
tych nieprzyjemnych/trudnych).

To, jak odreagowywać złość, 
przełamywać strach, czy prze-
żywać smutek dzieci uczą się 
od dorosłych.

Jak pomóc dzieciom, by 
radziły sobie z własnymi uczu-

ciami? O tym w kolejnej części 
materiału na temat dziecięcego 
świata emocji.

Opracowały:
mgr Alicja Bakalorz - Pyka - neu-

rologopeda PPP w Ozimku
mgr Karina Kurda - psycholog PPP 

w Ozimku

Bibliografia:
1. Brazelton Thomas B., Sparrow 
Joshua D., „Rozwój dziecka. Od 3- 6 
lat”, GWP, Gdańsk 2013
2. Brazelton Thomas B., Sparrow 
Joshua D., „Rozwój dziecka. Od 0- 3 
lat”, GWP, Gdańsk 2013
3. Lee Catherine, „Wzrastanie i rozwój 
dziecka”, WSiP, Warszawa 1997
4. Osińska Barbara, „Trampolina+. 
Emocje” Wydawnictwo Szkolne PWN, 
Warszawa 2016.

Emocje to bezpośrednia reakcja człowieka na zaistniałą 
sytuację. Nie mamy wpływu ani kontroli nad tym czy one się 
pojawią. Każdy z nas odczuwa emocje. Niektóre z nich są 
dla nas przyjemne/wygodne, natomiast inne nieprzyjemne/
niewygodne/trudne. Reakcje dziecka na pojawiające się 
emocje różnią się zasadniczo od reakcji człowieka dorosłego. 
W związku z małą dojrzałością układu nerwowego (i tym samym 
jeszcze niewykształconymi procesami hamowania) przeżycia 
najmłodszych są impulsywne, silne, zmienne i krótkotrwałe.



Gazyfikacja gminy jest bar-
dzo ważnym elementem walki 
ze smogiem. Koszty eksploatacji 
ogrzewania gazowego są obecnie 
porównywalne z ogrzewaniem wę-
glowym.

Podejmujemy inicjatywy i dzia-
łania by poprawić jakość powietrza 
w naszej gminie, co wpływa bez-
pośrednio na zdrowie i komfort 
codziennego życia naszych miesz-
kańców.

O dalszych efektach rozmów 
będziemy informowali naszych 
mieszkańców na bieżąco.

* Burmistrz Ozimka informuje * Burmistrz Ozimka informuje * Burmistrz Ozimka informuje *

Laptopy dla szkół
W czerwcu przekazaliśmy kolejne laptopy dla uczniów szkół podstawo-

wych z terenu Gminy Ozimek.

Dzięki przystąpieniu do projektu 
„Zdalna szkoła+” do naszych placówek 
oświatowych trafiło kolejne 22 laptopy. 

Większość szkół odwiedziłem oso-
biście, aby przy tej okazji porozmawiać 
z dyrektorami o sytuacji epidemicznej 
oraz organizacji opieki dydaktyczno-
-wychowawczej dla Naszych najmłod-
szych uczniów.

Całkowity koszt zakupionego sprzę-
tu jaki trafił do ozimskich placówek to 

kwota ok. 55 tys. złotych, która pozy-
skana została ze środków Minister-
stwa Cyfryzacji.

Zakup został sfinansowany w ra-
mach realizacji projektu pn. „Zdalna 
Szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Umowa na budowę gminnej drogi 
wewnętrznej ul. Częstochowskiej 

w m. Grodziec podpisana
27 maja br. podpisałem umowę z głównym wykonawcą inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Częstochowskiej w m. Grodziec 
etap III - zaprojektuj i wybuduj” firmą Hucz Spółka z o.o. Sp. K. z Boronowa.

W ramach przedsięwzięcia powsta-
nie nowa droga o długości ok. 0,5 km 
i szerokości 3,5 m z nową podbudową 
i nawierzchnią asfaltową.

Wartość przedsięwzięcia to 
324 560,28 zł, a termin realizacji to 
koniec 2020 r.

Przetargi
W dniu 18.05.2020r. został ogło-

szony przetarg na Remont drogi 
gminnej ul. Rzecznej w m. Schod-
nia oraz Remont drogi gminnej ul. 
Sosnowej w m. Szczedrzyk .

W dniu 27.05.2020r. został ogło-
szony przetarg na Remont cząstkowy 
nawierzchni drogowych w gminie 
Ozimek

W dniu 09.06.2020r. został ogło-
szony przetarg na Remont drogi 
gminnej ul. Polna w m. Schodnia 

Obecnie jesteśmy w trakcie wy-
łaniania Wykonawcy robót.

Podpisano umowę na zadanie pn. „Prze-
budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku 

i Michalońskiej w Dylakach” 
8 czerwca 2020 r. wraz z przedstawicielem wykonawcy firmy BITUM 

Sp. z o.o. Tomasz Mizgalski podpisaliśmy umowę na przebudowę dróg 
ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach.

Wartość inwestycji to 467 006,78 zł. 
Łączna długość odcinka remonto-

wanej drogi wynosi 1723,0 mb
Przedsięwzięcie jest współfina-

sowane ze środków budżetu Wo-

jewództwa Opolskiego w ramach 
budowy i przebudowy dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych.

Prace powinny się zakończyć do 
31 lipca 2020 roku.

Gazyfikacja Gminy Ozimek 
to priorytet ekologiczny! 

29 maja br. wraz z moim Zastępcą spotkaliśmy się z dyrekcją 
Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o. w Opolu. Tematem spotkania 
była dalsza gazyfikacja Gminy Ozimek, która była jednym z prioryte-
towych potrzeb podnoszonych przez mieszkańców gminy. Omawiano 
możliwości techniczne oraz finansowe podłączania do sieci gazow-
niczej kolejnych sołectw oraz domów jednorodzinnych w Ozimku.  
Ustalono, że jeszcze w czerwcu Dyrektor PSG Sp. z o. o. Pan 

Rafał Adamiszyn przyjedzie do 
Ozimka, aby obejrzeć w terenie 
możliwości rozbudowy sieci.



Na swoich łamach pisały o nim 
wielokrotnie ozimski Głos Odlew-
nika, regionalna Trybuna Opolska 
i ogólnopolski Sport. O odnoszonych 
przez Sandro sukcesach donosiły 
również regionalne gazety tam, gdzie 
biegał i odnosił sukcesy. On sam 
chętnie dzielił się z innymi swoją 
pasją. Mieszkając już w Niemczech, 
sponsorował polskich biegaczy, 
uczestniczących w organizowanych 
tam zawodach. W październiku 2003 
roku Nowa Trybuna Opolska pisa-
ła o zawodnikach z Opolszczyzny 
startujących w Schwarzwaldzie 
w mistrzostwach świata w biegach 
górskich, informując, że zaprosił ich 
Sandro Kupczyk, były mieszkaniec 
Krzyżowej Doliny, który również za-
sponsorował ich przygotowania. 

„Biegam nie dla nagród, ale dla 
samego siebie. Dla przyjemności, dla 
własnej satysfakcji” - mówił w jednym 
z wywiadów. Jak większość dzieci, 
swoją sportową przygodę zaczynał 
od futbolu w Małejpanwi Ozimek. 
Później, na anons o zapisach do 
sekcji lekkoatletycznej, zgłosił się 
do opolskiej Odry. Po raz pierwszy 
startował 17 października 1973 roku, 
w dniu wielkiej batalii piłkarskiej na 
Wembley. Później przyszło powoła-
nie do wojska, ale i tam miał warunki, 
aby trenować. W wojsku odniósł też 
swoje pierwsze zwycięstwo, wygry-
wając w 1976 r. Bieg Sylwestrowy 
w Poznaniu. Od razu to zauważono 
i powołano do kadry Śląskiego Okrę-
gu Wojskowego. W finale Mistrzostw 
Polski LWP w biegu na 3000 metrów 
o szerokość klatki piersiowej przegrał 
z Bogusławem Mamińskim, dla 
którego był to początek sportowej 
kariery. Po wyjściu z wojska - od 
1977 do 1981 r. - biegał w Zagłębiu 
Lubin, gdzie za wyniki uzyskane 
na 800 i 1500 m otrzymał I klasę 
sportową. Kariera stanęła przed 
nim otworem, jednak dwie poważ-
ne kontuzje sprawiły, że zwątpił, czy 
kiedykolwiek będzie jeszcze biegał. 

Po przymusowej przerwie, z ty-
powego „średniaka” przestawił się 
na długodystansowca. W 1983 r. 
w memoriale B. Malinowskiego zwy-
ciężył na dystansie 10 km, a 1984 
rok zakończył listą 24 biegów, z któ-
rych wygrał 17, zostawiając na poko-
nanym polu „zawodowych” biegaczy. 
W 1985 r. odniósł kolejne zwycięstwo 
w memoriale Malinowskiego wśród 
biegaczy niezrzeszonych oraz suk-

Pożegnanie długodystansowca

Sandro z Krzyżowej Doliny
We wczesnej młodości chciał być taki, jak jego piłkarski idol. Przyjął 

od niego pseudonim, który z czasem stał się jego imieniem. Nie zo-
stał jednak piłkarzem, bo całkowicie pochłonęło go bieganie. Sandro 
Kupczyk z Krzyżowej Doliny w latach 70. i 80. XX wieku rozsławiał 
rodzinną miejscowość i gminę Ozimek najpierw w Polsce, a później 
w Niemczech, wygrywając w życiu dziesiątki, jeśli nie setki biegów. 

ces w Grand Prix Natolina, gdzie 
wygrał pięć startów. Najlepszy wy-
nik na 10 km - 29.40 min. uzyskał 
w biegu „Ursusa”. Kolejny sukces 
odniósł na „Legionowskiej 20”, usta-
nawiając „przy okazji” nowy rekord 
trasy. W 1985 roku startował w sumie 
32 razy, odnosząc 26 zwycięstw. 
W Opolu brał udział w „Biegach Zwy-
cięstwa”, a w Ozimku współorganizo-
wał „Biegi Hutników” dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Wszystko to osią-
gnął sam, mieszkając w rodzinnej 
wsi, samemu przygotowując się do 
startów i nie jeżdżąc na żadne obozy 
czy zgrupowania. Sponsorem jego 
wyjazdów był Zarząd Wojewódzki 
ZSMP w Opolu, przy którym, wraz 
z grupą przyjaciół, założył Klub Bie-
gacza. 

Jego treningi pamiętają miesz-
kańcy Krzyżowej Doliny. Codziennie 
biegał po kilkanaście kilometrów 
z trzema swoimi psami. 

„Gdy po treningu biegnę do 
domu, a psy poczują jego bliskość, 
to chcąc nie chcąc muszę przyspie-
szyć za nimi. I o ile wygrywam ze 
swoimi rywalami podczas biegu na 
finiszu, to na treningu jestem zawsze 
ostatni. Ale codziennie wybiegam 
z tą myślą, że właśnie dziś będę od 
psów szybszy” - mówił.

 W 1986 r. Sandro przebiegł 
swój czterdziestotysięczny kilometr, 
przekraczając długość równika, a w 
następnym wyjechał do Niemiec, 
gdzie kontynuował karierę biegacza. 
Dalsze lata życia spędził w Offenbur-
gu niedaleko Baden-Baden i również 
tamtejsza prasa miała częste okazje 
do pisania o jego pasji, kolejnych 
zwycięstwach i życiowych rekordach. 
W 1988 r. wynosiły one: 1.49,7 min. 
na 800 m, 2.24,0 na 1000 m, 3.47,0 
na 1500 m, 8.17,0 na 3000 m, 29.40 
na 10000 m i 62.01 na 20000 m. 
Z upływem lat bieganie zaczął trak-
tować bardziej rekreacyjnie, ale był 
z nim związany przez całe swoje 
życie. - Dużo i dobrze również pły-
wał, do czego miał okazję pracując 
na tamtejszej krytej pływalni. W tej 
dyscyplinie brał również udział w za-
wodach triathlonowych - wspomina 
jego przyjaciel Hubert Kulik, który 
(mimo 12-letniej różnicy wieku) przed 
laty biegał wraz z nim w zawodach, 
a później spotykali się podczas przy-
jazdów Sandro do Polski. W Krzy-
żowej Dolinie był kilka razy w roku, 
gdyż tutaj żyje i mieszka jego matka. 

Sandro trenował, biegając ze swymi psami.

Przed metą jednego z licznych, wygranych biegów.

Często pisała o nim również niemiecka prasa.



Jeździł również na wczasy w Bułgarii 
organizowane przez Jana Kamiń-
skiego, który wspomina ich ostatnie 
spotkanie przed dwoma laty, kiedy 
Sandro zasponsorował uczestnikom 
turnusu autokar na jedną z wycie-
czek. Taki był i zostanie w pamięci 
swoich znajomych. 

Źle poczuł się w pierwszych mie-
siącach tego roku, podczas ostat-
niej wizyty w Krzyżowej Dolinie, ale 
wówczas nie wiedział jeszcze, że 
zmaga się ze śmiertelną chorobą. 
Postawiona po powrocie do Niemiec 
diagnoza nie zostawiała złudzeń. 
Pozostało mu kilka miesięcy życia. 

14 maja 2020 roku, w wieku zaledwie 
65. lat, długodystansowiec z Krzyżo-
wej Doliny dobiegł do swojej ostatniej 
mety. W nekrologu zamieszczonym 
na niemieckim portalu pożegnały go 
córki Linda i Chayenne oraz najbliż-
si przyjaciele, a w innym włodarze 
Offenburga. Żegnają go również 
pozostawieni w smutku przyjaciele 
i znajomi z Gminy Ozimek. CZEŚĆ 
JEGO PAMIĘCI.

(jad)

14 maja Sandro dobiegł do ostatniej mety.

Do egzaminu mogły przystąpić 
tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwa-
rantanną. Przed wejściem do szkoły i w 
salach egzaminacyjnych są dostępne 
środki do dezynfekcji rąk. W czasie 
pisania egzaminu maseczka nie jest 
konieczna, ale trzeba założyć przed 
wejściem do sali i wychodząc z niej.

Matura w Zespole Szkół
W tym roku sesja maturalna jest inna niż wszystkie. Ze względu na 

pandemię koronawirusa w Polsce, egzaminy maturalne zostały przesunięte 
z maja na termin czerwcowy. Nie odbędą się też obowiązkowe egzaminy 
ustne. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych zdających, którzy apli-
kują na uczelnię zagraniczną.

8 czerwca ozimscy maturzyści 
z klas liceum i technikum informatycz-
nego rozpoczęli sesję maturalną języ-
kiem polskim. W kolejnych dniach przed 
nimi egzaminy z matematyki i języka 
angielskiego. W tej sesji z przedmiotów 
dodatkowych największą popularnością 
wśród naszych maturzystów cieszyły 
się: matematyka, biologia, chemia, 
historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia i język angielski

 Przypomnę, że absolwent przystę-
pujący do matury obowiązkowo zdaje 
egzamin pisemny z trzech przedmiotów 
na poziomie podstawowym - języka 
polskiego, matematyki, języka obcego 
nowożytnego. Musi przystąpić do jed-
nego egzaminu pisemnego na poziomie 
rozszerzonym z wybranego przedmiotu 

oraz może wybrać do pięciu dodatko-
wych przedmiotów w rozszerzeniu. 

Pisemna sesja egzaminacyj-
na w Zespole Szkół potrwa do 24 
czerwca. Wyniki tegorocznych matur 
znane będą 11 sierpnia. Trzymamy 
kciuki za naszych abiturientów i liczymy 
na uzyskanie przez nich (jak co roku) 
wysokich wyników.

Tomasz Ciekalski

Przed egzaminem z matematyki.

Maseczki były konieczne przez i po wyjściu z sali.

Rozgrywki ligowe ruszą także 
w przyszłym miesiącu. 25 lipca ry-
walizację rozpoczną drużyny IV 
ligi opolskiej oraz klasy okręgo-
wej. Z powodu braku spadków po 
poprzednim, przerwanym w poło-
wie sezonie rozgrywkowym, rywa-
lizację w IV lidze toczyć będzie aż 
21 drużyn, rozgrywając 40 kolejek 
spotkań. Jesienna runda będzie 
trwać do 29 listopada, a oprócz 
dotychczasowych czwartoligow-
ców, do udziału w rozgrywkach 
przystąpią cztery zespoły, które 
awansowały z klasy okręgowej 

„Odmrażanie” 
na boiskach piłkarskich

Wydział Gier OZPN podał ramowe terminy rozpoczęcia rozgrywek 
piłkarskich w sezonie 2020/2021 (runda jesienna). Najszybciej, bo 
w dniach 18 i 19 lipca na boiska wybiegną uczestnicy wojewódz-
kiego i terytorialnego Totolotek Pucharu Polski, by z początkiem 
następnego miesiąca - 2 i 5 sierpnia zmierzyć się w finałach.

(LZS Olimpia Lewin Brzeski, LZS 
Victoria Chróścice, LZS Walce 
i KS Fortuna Głogówek) oraz dwa, 
które wycofały się z rozgrywek 
III ligi (Ruch Zdzieszowice i LZS 
KS Starowice).

Z końcem pierwszego tygodnia 
sierpnia nastąpi inauguracja roz-
grywek w opolskiej klasie A, a w 
ostatni weekend sierpnia sezon 
rozpoczną drużyny klasy B. Ter-
minarze rozgrywek opublikujemy 
w lipcowym numerze WO.

(d)


