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Potencjał społeczny to ludzie i ich umiejętności, którzy nie obawiają się skorzystać z dobrodziejstw obsza-
rów wiejskich. Potencjał środowiskowy to szeroki wachlarz zasobów naturalnych, które stwarzają możliwości 
do rozwoju gospodarczego. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 
obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju są niezwykle 
istotne dla rozwoju lokalnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich realizuje operację pn. „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Poprzez realizację projektu pn. „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” Lokalna Grupa Działania „Kraina  
Dinozaurów” przy współpracy z dodatkowymi partnerami: Międzygminnym Towarzystwem Regionalnym 
Dobrodzień – Zębowice oraz Lokalną Grupą Działania „Górna Prosna”, a także w ramach dobrej współpracy  
z Parkiem Nauki i Rozrywki Krasiejów zamierza osiągnąć zakładany cel jakim jest zwiększenie udziału zaintere-
sowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizacji operacji każde sołectwo LGD „Kraina Dinozaurów” przedstawia walory swojego oto-
czenia, zasoby środowiska naturalnego, atrakcje turystyczne i rekreacyjne, zasoby kulturowe, tradycje oraz 
wspólne osiągnięcia.
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Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ znajduje się we wschodniej części województwa opolskiego 
i obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z trzech powiatów: opolskiego – 
gminy Chrząstowice, Ozimek i Turawa, oleskiego – gminy Dobrodzień i Zębowice oraz strzeleckiego – gminy 
Kolonowskie i Zawadzkie.

LGD „Kraina Dinozaurów” obejmuje 63 sołectwa. Od wschodu gminy Dobrodzień i Zawadzkie graniczą z wo-
jewództwem śląskim. Obszar LGD zajmuje 804,77 km², co stanowi 8,5% powierzchni województwa opolskiego.

LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ z siedzibą obecnie w Ozimku (wcześniej w Spóroku) działa od 2006 r. Specyfiką 
organizacji jest współpraca partnerów z trzech sektorów: publicznego – samorządy, gospodarczego – spółki, 
firmy oraz społecznego – organizacje społeczne i mieszkańcy.

Od wielu lat prowadzi liczne działania mające na celu wzrost integracji regionalnej, promowanie i ochronę 
zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu, dbałość o zachowanie dziedzictwa historyczne-
go i kulturowego.

Stowarzyszenie popularyzuje historię lokalną i mniejszości narodowych w regionie i kraju (konkurs „Moja 
Wieś – moje Miejsce’’ oraz coroczny przegląd twórczości lokalnej – ,,Na ludową nutę’’). 

LGD aktywizuje mieszkańców poprzez organizację licznych wydarzeń, takich jak: spływy kajakowe rzeką 
Mała Panew, rajdy rowerowe, warsztaty tematyczne, podróże studyjne, szkolenia, konkursy, konferencje.

Stowarzyszenie realizuje projekty z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 2007-2014, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG 
V-A Republika Czesko-Polska oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ zgodnie z lokalną strategią rozwoju wykorzystuje swoje tu-
rystyczno-rekreacyjne walory do rozwoju obszarów wiejskich poprzez promocję wykopalisk geologicznych  
i Parku Rozrywki w Krasiejowie, jezior Turawskich oraz rzeki Małej Panwi. 
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O tych i innych atrakcjach Krainy Dinozaurów, w której nie tylko są dinozaury można dowiedzieć się  
w Centrum Informacji Turystycznej – które zostało otwarte w lipcu 2017 r. – jest to certyfikowana informacja 
turystyczna prowadzona przez LGD. 

LGD „Kraina Dinozaurów” odgrywa ważną rolę na obszarach wiejskich. Działalność przyczynia się do odra-
dzania życia kulturalnego, tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia różnorodności gospodarczej. 

Nazwa Lokalnej Grupy Działania została powiązana z odkryciami paleontologicznymi w trakcie których  
w dawnej kopalni gliny w Krasiejowie odkryto unikatowe skamieniałości szczątków kostnych zwierząt wodnych 
oraz odkryto kości zwierząt lądowych, w tym Silesaurusa Opolensis, czyli „śląskiego jaszczura z Opola” - najstar-
szego roślinożernego przedstawiciela linii genealogicznej dinozaurów i najstarszego pradinozaura w Europie.
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Przez obszar Krainy przepływa Rzeka Mała Panew, która ze względu na swój wyjątkowy bieg nazywana jest 
„Opolską Amazonką”. Spływ Małą Panwią to niesamowita przygoda dla każdego. Ponadto znajduje się tutaj 
kompleks Jezior Turawskich na który składają się Jezioro Duże, Średnie, Małe i Srebrne oraz liczne powyrobi-
skowe jeziorka i stawy. Mniejsze akweny to raj dla amatorów wodnych kąpieli oraz wędkarzy. Duże Jezioro to 
atrakcja dla fanów sportów wodnych takich jak żeglarstwo i kajakarstwo.

Teren siedmiu gmin „Krainy Dinozaurów” połączony jest gęstą siecią oznakowanych szlaków rowerowych. 
Prowadzą one zarówno po zacisznych duktach leśnych jak i przez wsie i miasteczka do największych atrakcji 
obszaru.

„Kraina Dinozaurów” ma bogate tradycje hutnicze. Tu w XIX wieku powstało wiele hut, a wokół nich rozbu-
dowały się dzisiejsze miasta: Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek. W tym ostatnim podziwiać można najstarszy 
wiszący most żelazny w Europie.

Niemal połowę terenu „Krainy Dinozaurów” pokrywają piękne lasy, bogate w chronione gatunki roślin  
i zwierząt. Piękno przyrody można tu podziwiać wędrując po użytkach ekologicznych i kompleksach roślin 
chronionych, podczas każdego spaceru można natrafić na zwierzynę leśną.

Obszar Krainy Dinozaurów jest obszarem różnorodnym kulturowo – tak jak cały region Opolszczyzny. Róż-
norodność ta jest wynikiem skomplikowanej historii regionu, w tym w szczególności zmian w przynależności 
państwowej, konsekwencji konfliktów zbrojnych oraz kulturowych wpływów polskich, niemieckich i czeskich. 
Potencjał kulturowy obszaru jest obecnie utrwaloną mieszanką różnorodnego dziedzictwa kulturowego, róż-
nych obyczajów, zwyczajów i odmiennych tradycji (polskich, niemieckich i czeskich). Są to w szczególności 
elementy folkloru i twórczości ludowej, lokalne tradycje, a także specjały kuchni regionalnej. Żyją tam ze sobą 
w zgodzie reprezentanci różnych wyznań i kultur, a starsi ludzie z chęcią opowiadają legendy, posługując się 
płynnie miejscową gwarą.



Na terenie LGD powstało wiele izb regionalnych, które stworzyli sami mieszkańcy, pasjonaci historii, pragną-
cy, aby cienie i blaski przeszłości nie zostały zapomniane. Historia „Krainy Dinozaurów” nieodłącznie wiąże się  
z życiem religijnym jej mieszkańców. Zwiedzić tu można zabytkowe kościoły i kaplice. Przy drogach stoją krzy-
że, z których każdy jest pamiątką wyjątkowych wydarzeń, a na cmentarzach można zadumać się nad grobami 
powstańców śląskich, poległych w czasie wojen światowych czy też znanej w całym kraju Karolinki.

W Krainie Dinozaurów działa wielu społeczników, którzy podejmują pracę na rzecz innych osób oraz swo-
jego najbliższego otoczenia. Swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko 
lokalne oraz realizują oddolne działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne.
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Jest to miejsce wyjątkowe, gdzie każdy może:
• znaleźć spokój i wytchnienie (gospodarstwa agroturystyczne, Jeziora Turawskie, rzekę Mała Panew)
• poznać sekrety wiosek (wytwarzanie produktów lokalnych, specjały kulinarne, zwierzęta w gospodar-

stwach, gry terenowe)
• pokochać naturę (bogactwo lasów, grzyby i runo leśne, zwierzęta, ekologiczne zakątki, spływy kajako-

we, rajdy rowerowe)
• dowiedzieć  się wielu ciekawostek (wykopaliska paleontologiczne w Jura Parku, muzea, izby regionalne, 

obiekty sakralne)
• poznać ciekawych ludzi (artyści ludowi, społecznicy, zespoły ludowe)
• miejsce to – ,,Kraina Dinozaurów’’ – obszar 7 gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów” (Chrząsto-

wice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice).
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Siedziba 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” 

www.krainadinozaurow.pl oraz www.turystykaopolskie.pl 
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek 

e-mail: krainadino@onet.eu, lgddzialajlokalnie@onet.pl  
Tel/fax. 77/4651213 oraz 605 052 777

Informacja Turystyczna 
przy siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’  

Ozimek ul. J. Słowackiego 18 
Kontakt: 603 556 320 oraz 77/4651213

e-mail: turystyka.krainadino@onet.pl, www.krainadinozaurow.pl  
poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-15.00
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Ośrodek ,,Działaj Lokalnie’’ LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 
Ozimek. J. Słowackiego18 

www.krainadinozaurow.pl, tel. 77/4651213, 605143938 

Centrum Produktu Lokalnego 
Sklepik z produktami lokalnymi 

https://dobrebolokalne.krainadinozaurow.pl
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W Polsce jest 40 821 sołectw (GUS 2020) 
w woj. opolskim: 1020 

w Krainie Dinozaurów: 63 

Sołectwa w poszczególnych gminach Krainy Dinozaurów 

Chrząstowice – 9
Dobrodzień – 16
Kolonowskie – 3
Ozimek – 13
Turawa – 11
Zawadzkie – 2 
Zębowice – 9

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna głównie dla obszarów wiej-
skich. Wraz z powstaniem samorządu terytorialnego w 1990 roku sołtys stał się organem 
wykonawczym jednostki pomocniczej gminy. Jest wybierany przez zebranie wiejskie, a jego 
działalność wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie 
sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Myśli kształtują człowieka , wybory czynią z niego człowieka,
 a działania  ujawniają człowieka. 

                                                    Mark Cole 
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„Nakręceni dobrą energią każdego dnia” 

Gmina Chrząstowice 

Chrząstowice – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie opolskim. 
Siedzibą gminy są Chrząstowice. 

POwIerzChnIa 82,31 km²

LICzba mIeSzKańCów 6691

SOŁeCTwa GmInY Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, 
Lędziny, Niwki, Suchy Bór

GmInY ParTnerSKIe Glashutte 
Zator

SIeDzIba GmInY
Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice
tel. +48 77 4219 613, +48 77 4219 696, fax 774219666 
e-mail: ug@chrzastowice.pl, www.chrzastowice.pl
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sołectwo Chrząstowice
POwIerzChnIa 857,2836 ha

LICzba mIeSzKańCów 1412

aDreS maILOwY chrzastowice@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 
• Ochotnicza Straż Pożarna, 
• Koło Mniejszości Niemieckiej, 
• drużyna sportowa 1. FC Chronstau-Chrząstowice, 
• Klub Sportowy „Zryw”.
Organizacje współpracują ze sobą przy organizacji festynów, dożynek oraz wodzenia niedźwiedzia.

Pierwsze wzmianki o Chrząstowicach pochodzą z aktu fundacyjnego księcia Bolesława I Opolskiego wyda-
nego w 1295 roku. Nazwa Chansto pochodzi prawdopodobnie od imienia ówczesnego właściciela tych ziem. 
Urbarz z roku 1534 wymienia Chrząstowice jako jedną z 68 wsi należących do dworu opolskiego. 

Chrząstowice jest siedzibą gminy. Poza urzędem gminy i ośrodkiem pomocy społecznej mieści się tu wiele 
innych instytucji: m. in. bank, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, biblioteka, klub samorządowy, remiza OSP. 
Znajduje się tu również szkoła podstawowa i przedszkole. W 2013 roku została oddana do użytku ogólno-
dostępna hala sportowa. W Chrząstowicach funkcjonuje wiele małych firm usługowo-produkcyjnych, w tra-
dycyjnych dla naszej gminy branżach jak stolarstwo i kowalstwo. W ostatnich latach szczególnie rozwinęły 
się tu małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich salon samochodowy, stacja benzynowa, zakłady naprawy 
samochodów, zakłady budowlane, fryzjerskie a także placówki gastronomiczne i handlowe. W ostatnich latach 
powstały prywatne korty tenisowe wraz z zapleczem rekreacyjnym i gastronomicznym oraz bazą noclegową.

atrakcje turystyczne i kulturowe: 
• zabytkowe  kapliczki m.in. kapliczkę napoleońską przy ul. Ozimskiej
• gotycki kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z plebanią. 
• Parku Pirschhutte przy ul. Ozimskiej. 
• Klub Samorządowy wraz z parkingiem, który jest miejscem organizacji imprez plenerowych oraz placem 

zabaw i urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu
• kilka miejsc na odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu dla mieszkańców Chrząstowic, jak i rowerzystów.
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Organizacje wspólnie współpracują i organizują wiele imprez, festynów i spotkań okolicznościowych,  
w tym tych o charakterze regionalnym, jak dożynki czy wodzenie niedźwiedzia, co przyczynia się do zachowa-
nia lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka o Dańcu pochodzi z roku 1297, kiedy to biskup wrocławski Jan III, ustanowił parafię 
raszowską i przyłączył do tego kościoła kilka wsi, między innymi „Mokrodaniecz”. Mokrym Dańcem nazywano 
wieś od czasów Fryderyka Wielkiego, aby ją odróżnić od Suchego Dańca w okręgu strzeleckim. Tutejsi chłopi 
natrafiali często na swych polach na ślady prehistoryczne. Te cenne znaleziska można oglądać w Regionalnej 
Izbie Muzealnej im. Konrada Mientusa, nieżyjącego już pasjonata i znanego w całym województwie dziejopi-
sarza danieckiej ziemi.

Przez stulecia w Dańcu pracowały dwa młyny wodne. Nie istnieje już młyn na rzece Suchej. Drugi młyn - 
młyn Mendego, zwany też Młynem Niemieckim (Deutschmülle) był napędzany przez rzekę Jemielnicę. Posiadał 
dwa niemieckie i dwa amerykańskie przełożenia i należał do największych na Śląsku. W 1881 roku jego wła-
ścicielem był Josef Augustyn. Przy młynie funkcjonował tartak i papiernia. Do dziś młyn ten stoi przy drodze  
w kierunku Ozimka.

Pierwsza szkoła daniecka zbudowana została w 1784 roku, była drewniana i kryta gontem. Około sto lat 
później wybudowano nową szkołę, która służyła do 1913 roku. Trzecią szkołę i dom nauczyciela postawiono 
w 1913 roku. Obecnie funkcjonuje jako Publiczna Szkoła Podstawowa, mieści się w niej przedszkole. W 2022 r. 
oficjalnie otwarto przy niej wielofunkcyjne boisko sportowe. Przed laty Daniec słynął z rodzinnej orkiestry 
Fillów, po której pamiątki można obejrzeć w danieckiej Izbie Muzealnej. W 1982 roku, dzięki parafianom i ks. 
Hubertowi Szdzuyowi, powstał w Dańcu kościół pw. św. Józefa. Stanął na miejscu drugiej danieckiej szkoły, 
wybudowanej tu w 1870 roku. z Raszową Daniec tworzy jedną parafię.

W Dańcu można podziwiać wiele przydrożnych krzyży i kapliczek m.in. kapliczkę kozacką, kaplicę-dzwonnicę 
oraz pomnik poświęcony ofiarom wojen światowych. Miejscem rekreacji jest plac przy ulicy Dębskiej Kuźni, plac 
zabaw przy szkole a także skwer przy ulicy Jeziorowej z miejscem na ognisko i zadaszonymi ławami i stołami.

sołectwo Daniec
POwIerzChnIa 2204,3971 ha

LICzba mIeSzKańCów 1220

aDreS maILOwY daniec@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• koło DFK
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sołectwo Dąbrowice
POwIerzChnIa 281,6369 ha

LICzba mIeSzKańCów 203

aDreS maILOwY dabrowice@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• koło DFK
Działa Sołtys z  Radą  Sołecka oraz koło DFK, wspólnie współpracują i organizują imprezy,  spotkania okolicz-

nościowe pracują na rzecz lokalnej społeczności. 

„Dambrowice” wymienia po raz pierwszy dokument z 1297 roku, mówiący o założeniu parafii raszowskiej. 
Dopiero w urbarzu z lat 1566-1567 roku czytamy o „Dumbrowiczach”.W 1618 roku Dąbrowice wymienia się 
jako wieś książęcą. Miały one wówczas 6 rolników i 1 zagrodnika. 

Od niepamiętnych czasów w samym środku wsi stał drewniany krzyż przydrożny. W 1920 roku Józef Walec-
ko w miejsce drewnianego postawił piękny krzyż kamienny z figurami. 

W centrum wioski, prawdopodobnie już od połowy XVIII, stoi kapliczka-dzwonnica. W murowanej kapliczce 
znajduje się dzwon z 1777 roku, który dawniej nawoływał ludzi do modlitwy oraz oznajmiał o śmierci mieszkań-
ca Dąbrowic i o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W 2009 roku kapliczka została odrestaurowana i dziś jest 
prawdziwą ozdobą Dąbrowic. Co roku, w jedną z niedziel maja, odbywa się tam nabożeństwo.

Dąbrowice to wieś typowo rolnicza. Znajduje się tu też kilka zakładów usługowych m.in. zakład naprawy    
samochodów. Funkcjonuje tutaj też gospodarstwo agroturystyczne wraz z restauracją. Dąbrowice należą do    
parafii Dębie. Dzieci z wioski uczęszczają do przedszkola i szkoły w Dębiu. 
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Organizacje wspólnie organizują wiele imprez, a są to m.in.: wodzenie niedźwiedzia, Dzień Chorego, Festyn 
Letni, dożynki, obchody Dnia św. Marcina czy wigilia dla seniorów. Co roku w kwietniu Dębie jest gospodarzem 
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice.

Dębie to najstarsza wieś w gminie Chrząstowice. Powstała wkrótce po przejęciu chrześcijaństwa przez ple-
mię Opolan. 

W Dobre Dambe (Rychenwald) już podobno w 1070 roku stał drewniany kościół. Przechowywano w nim 
jeszcze przez długi czas starą deskę, na której wyryta była powyższa data. Najstarsza pieczęć kościelna parafii 
Dębie zawiera ją jako datę powstania kościoła. Legenda powiada, iż w tym miejscu Najświętsza Maria Panna 
uratowała chłopa grzęznącego w bagnie. Dębie przez stulecia było jednym z najważniejszych miejsc kultu 
maryjnego i pątnictwa na opolskiej ziemi. W 1618 roku dzięki ofiarności mieszkańców i pielgrzymów zbudo-
wano w Dębiu kościół murowany z okolicznego surowca: bazaltu i kamieni polnych. Spustoszenia dokonane 
przez Szwedów oraz prawie całkowite wymarcie mieszkańców doprowadziły do utraty przez Dębie praw parafii  
i od tego czasu mieszkańcy Dębia znowu należeli do parafii w Raszowej. Dopiero od roku 1867 parafia dębska 
zaczęła żyć na nowo. Dumą kościoła był cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a po drugiej stronie 
Jezusa Chrystusa, namalowany na metalowej blasze, a znaleziony przed wiekami na dębie. Podczas wielkiego 
pożaru w 1906 roku obraz spłonął razem z całym kościołem, ale uratowała się 400-letnia figurka z lipowego 
drewna przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. Obecny kościół zbudowano po jego pożarze w latach 
1909-10 w stylu neobarokowym. Od wieków czci się w nim kult NMP i św. Rocha. 

Pieczęć wioski z czasów pruskich miała w środku symbol drzewa dębowego. 
W polach między Dębiem a Dębska Kuźnią, na „Kamionce”, znajdują się pokłady eksploatowanego dawniej 

bazaltu, a także kamienia węgielnego, którego ze względu na niską wartość opałową nie opłacało się nigdy 
wydobywać. Kamionka to dziś ciekawe miejsce dla turystów ceniących naturę – powstały tam trasy dydaktycz-
no-przyrodnicze z opisanymi występujących tam gatunkami roślin.

Dębie to teren o bogatych tradycjach hutniczych. Pierwsza wzmianka o kuźni pochodzi z 1531 roku., niedaleko 
Dąbia znajdowało się osiedle hutnicze.  W Dębiu  można zobaczyć  przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki – zadbane  
i odremontowane. 

Odpocząć i nabrać sił można na pięknie urządzonym skwerze przy ulicy Młyńskiej bądź też skorzystać z placu re-
kreacyjno-sportowego z urządzeniami do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu tuż przy boisku na ulicy Wiejskiej. 

Ponadto znajduje się pomnik przyrody – alei dębów szypułkowych, która mieści się przy ul. Parkowej, po-
między Dębiem a Dąbrowicami. 

sołectwo Dębie
POwIerzChnIa 787,4350 ha

LICzba mIeSzKańCów 477

aDreS maILOwY debie@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką
• Ochotnicza Straż Pożarna

• Koło DFK 
• Parafialny Zespół Caritas



19

Dębska Kuźnia po raz pierwszy wspomniana została w dokumentach z 1531 r. Wynika z nich, że koło wsi 
Dębie istniało osiedle kuźnicze, Dębską Kuźnią zwane. 

W 1783 roku istniejący na terenie Dębskiej Kuźni młyn przerobiono na piec do fryzowania - tak powstała 
tu filia ozimeckiej huty. W 1797 roku pracowało tu 12 robotników wytwarzając żelazo sztabowe i kute. Po 80 
latach pracy huta w Dębskiej Kuźni okazała się nierentowna, więc ją wygaszono. W tym miejscu stoi dziś tartak.

Nie tylko przemysł hutniczy rozwinął się w Dębskiej Kuźni. Do 1945 roku w pobliżu obecnego kościoła znaj-
dowała się cegielnia Beiera i Waletzko. Wytwarzano w niej cegłę z gliny przy użyciu dwóch pieców obrotowych. 
Dziś miejsce to zostało zagospodarowane przez grupę aktywnych mieszkańców na urokliwy park. 

Pierwsza szkoła w Dębskiej Kuźni wybudowana została w 1818 roku. Do tego czasu dzieci chodziły do szkoły 
do Dębia. Druga szkoła w Dębskiej Kuźni wybudowana została w 1913 roku – w tym budynku przy ulicy Kra-
sickiego mieści się dziś przedszkole. Obie szkoły wypalono w styczniu 1945 roku. W latach 1956-1957 zostały 
odbudowane. Dziś w Dębskiej Kuźni znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, w skład którego wchodzą: 
przedszkole i szkoła podstawowa, kiedyś - gimnazjum. Tuż przy szkole znajduje się ogólnodostępny kompleks 
boisk „Orlik 2012”, plac zabaw oraz urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Przy obu placówkach znaj-
dują się place zabaw.

Dumą mieszkańców  jest pięknie wyremontowana remiza, w której mieści się także Multimedialne Centrum 
Integracji - wyposażone w sprzęt komputerowy oraz szeroką gamę gier planszowych. W pobliżu powstaje tak 
zwana „Zagroda Dinusia” – miejsce zabaw, integracji i edukacji.

Dogodne położenie komunikacyjne, atrakcyjne lasy, ścieżki rowerowe, doskonała baza gastronomiczna 
przyciągają do Dębskiej Kuźni od wielu lat przyjezdnych, a w weekendy są miejscem wypoczynku mieszkańców 
Opola. Wielką popularnością cieszy się park bajek. Warto zobaczyć też pięknie utrzymane przydrożne kaplicz-
ki – m.in. kapliczkę św. Anny na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Krasickiego, kapliczkę św. Jana Nepomucena przy 
skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Danieckiej czy kapliczkę Najświętszej Marii Panny przy ul. Kolonii i odwiedzić Plac 
Bursztynowo-Solny przy stacji PKP. W Dębskiej Kuźni funkcjonują  gospodarstwa agroturystyczne, restauracje 
i lodziarnia.

Życie społeczno-kulturalne mieszkańców Dębskiej Kuźni skupia się w wyremontowanej niedawno Świetlicy 
„pod lipami” oraz zagospodarowanym terenie wokół niej. Tu odbywają się spotkania okolicznościowe, kultywo-
wane w sołectwie dożynki oraz wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców całej gminy.

sołectwo Dębska Kuźnia
POwIerzChnIa 983,5331 ha

LICzba mIeSzKańCów 1280

aDreS maILOwY debskakuznia@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza  Straż  Pożarna, 

• koło DFK 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni
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Chmajerowice, Chwalmierzowice, Fallmersdorf, Fallmierowitz wymienia się w dokumentach po raz pierwszy 
w roku 1297.  Od XVI wieku, aż do wybuchu wojny 30-letniej, wydobywano na falmirowickich polach wokół wsi  
i na bagiennych łąkach (Großer Weißer Lug) darniową rudę żelaza, którą przetapiano na miejscu w prymityw-
nych dymarkach.

Wierni z Falmirowic zawsze podlegali kościołowi w Dębiu albo Raszowej, dzieci chodziły do szkoły do Dębia 
- tak jest do dziś.

W drugiej połowie XIX wieku mieszkał tu znany w całej okolicy uzdrowiciel, fachowiec od złamań kości, 
Błażej Giesa. Uzdrowicielskie zdolności posiadali także jego potomkowie.

W lasach między Falmirowicami a Suchym Borem, w miejscu gdzie w XIX wieku znajdował się kamieniołom 
„Kamionki”, stał zamek, w którym mieszkali właściciele wsi Dobredembie: Gerko, jego córka Elizabeth z mężem 
Desprimim i Konrad Smeil. Zamek popadł w ruinę po przejściu wojsk szwedzkich przez dębską ziemię. Jego 
ostatnim mieszkańcem był legendarny rozbójnik Madej, stąd miejscowi nazwali to miejsce „Zamkiem Madeja”. 

W sąsiedztwie zamku znajdował się bazaltowy pagórek, z którego wydobywano tłuczeń pod pokłady szyno-
we, nowe drogi i budowy. Pozostało po nim jeziorko źródlane - Falmirowickie Kamionki. Co roku na przełomie 
stycznia i lutego odbywa się tam Ogólnopolski Przełaj Kolarski. 

Mieszkańcy organizują wiele spotkań okolicznościowych służących dobrej zabawie i integracji. Głównym 
miejscem spotkań jest klub wiejski, który jest sukcesywnie remontowany i dostosowywany do potrzeb działają-
cych tu organizacji. Tuż przy klubie mieści się remiza miejscowej jednostki straży pożarnej.

Odwiedzając Falmirowice warto zwrócić uwagę na piękne kapliczki przydrożne – kapliczkę-dzwonnicę, ka-
pliczkę św. Jana Nepomucena i kapliczkę św. Barbary. Zachęcamy też do odwiedzenia pięknego placu zabaw, 
siłowni pod chmurką, która mieści się tuż obok oraz chwili odpoczynku na łonie natury nad „Falmirowickimi 
kamionkami”.

sołectwo Falmirowice
POwIerzChnIa 948,1220 ha

LICzba mIeSzKańCów 407

aDreS maILOwY falmirowice@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna, 
•  koło DFK
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Lędziny wspomniano po raz pierwszy w 1295 roku jako Ledzynicze. Inne nazwy tej miejscowości: 1421 r.  
- Lanka; 1531 r. - Lendziny; 1566 r. - Lendyn; 1936 - Lenzen; 1945 r. - Lędziny.

Sołectwo Lędziny na północy graniczy z gminą Turawa, zaś od zachodu z miastem Opole. Miejscowość 
położona jest korzystnie w układzie transportowym. Przebiega przez nią droga krajowa nr 46 o znaczeniu mię-
dzyregionalnym, Opole-Warszawa. 

W 1854 r. powstał w Lędzinach mały kościółek pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Stanowi on dziś 
filię kościoła zbudowanego pod koniec XIX wieku w Chrząstowicach. Kościół ten zasługuje na wspomnienie 
ze względu na wartość historyczną, a także obiekt kultu. Legenda głosi, że w roku 1878, podczas klęski suszy, 
mieszkańcy wioski Gosławice (dziś dzielnica Opola) przybyli tu modlić się do obrazu Matki Boskiej o poprawę 
pogody. W drodze powrotnej miał spaść rzęsisty deszcz. Na pamiątkę tego wydarzenia rokrocznie odbywają 
się piesze pielgrzymki do kościółka z parafii Gosławice i Kolonia Gosławicka. W 2018 r. przypadała 150. rocznica 
przeniesienia do Lędzin wybudowanej w Zbicku kaplicy Maryjnej. Z tej okazji sołectwo wydało kronikę miejsco-
wości oraz lędzińskiego kościółka.

W Lędzinach regularnie urządza się imprezy mające na celu rozwijanie i utrzymywanie więzi społecznych,  
a także propagowanie kultury. Mieszkańcy wsi spotykają się regularnie w świetlicy wydzielonej z budynku byłej 
szkoły podstawowe przy której utworzono plac zabaw dla dzieci, także siłownię na świeżym powietrzu. Kulty-
wowany jest w Lędzinach zwyczaj wodzenia niedźwiedzia jako symbol końca karnawału. Co roku organizowane 
są spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca.

Będąc w Lędzinach warto zobaczyć przepiękną aleję dębową szypułkowych. Rosną one wzdłuż drogi będą-
cej przedłużeniem ul. Szkolnej.

Za wsią położone jest Zbicko - wieś wzmiankowana w 1845 r. Znajdowało się tam klasycystyczne nadle-
śnictwo – pałacyki park z około 1830 r. Obecnie w budynku mieści się ośrodek Monar. Obiekt wpisany jest do 
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. 

sołectwo Lędziny
POwIerzChnIa 1072,6413 ha

LICzba mIeSzKańCów 583

aDreS maILOwY ledziny@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza  Straż  Pożarna, 
• koło DFK 
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Niwki powstały w 1770 roku jako kolonia królewska przy krasiejowskim Urzędzie Leśniczym. Po Chobiu  
i Grodźcu były kolejną wioską z szeroko zakrojonej akcji kolonizacyjnej Fryderyka Wielkiego na ziemi opol-
skiej. Pierwotnie kolonia nazywała się Tempelhof, a została utworzona od nazwiska leśniczego Templera. Wieś 
z charakterystyczną kolonijną zabudową wzdłuż ulicy, polami za chałupą i dobudowaną później leśniczówką, 
jest swoistego rodzaju pomnikiem czasów fryderycjańskich. Okres założenia wsi pamięta kamienny krzyż na 
skrzyżowaniu. 

Pierwszą szkołę wybudowano tu w 1925 roku. Przedtem dzieci z Niwek chodziły do szkoły w Szczedrzy-
ku. Szkoła spaliła się podczas frontu w 1945 roku. Odbudowana, służyła mieszkańcom Niwek do lat 70-tych.  
W roku 1975 powstał w niej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Dziś ośrodek funkcjonuje jako Regionalne 
Centrum Rozwoju Edukacji a dzieci z Niwek uczęszczają do szkoły w Dębskiej Kuźni. 

W wiosce znajduje się pomnik poświęcony ofiarom I i II Wojny Światowej, budynek dawnej remizy strażac-
kiej z XIX w. słup dzwonnicy z 1896 roku, wspomniany wyżej kamienny krzyż z 1770 r oraz kapliczka na skrzy-
żowaniu z ok. 1850 roku z rzeźbami Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus. 

Przy ul. Wiejskiej od 2010 r. stoi pomnik wywodzącego się z Niwek kolarza Joachima Halupczoka, mistrza 
świata w kolarstwie z 1989 r. Co roku, w czerwcu, przez Niwki przebiega trasa wyścigu kolarskiego - memoriału 
Joachima Halupczoka. 

Plac rekreacyjno-sportowy jest miejscem spotkań mieszkańców i gości podczas imprez plenerowych, można 
skorzystać ze znajdujących się tu sprzętów do ćwiczeń, placu zabaw, boiska czy wydzielonego miejsca na ogni-
sko. Wkrótce w sołectwie powstanie świetlica wiejska. 

Niwki są idealnym miejscem dla letników z Opola, buduje się tu wiele domków wypoczynkowych, schowa-
nych w młodniku przy drodze do Turawy. Żywiczne powietrze, grzyby, jagody i cisza - to atuty sołectwa.

sołectwo Niwki
POwIerzChnIa 743,3801 ha

LICzba mIeSzKańCów 234

aDreS maILOwY niwki@chrzastowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką
• Ochotnicza  Straż  Pożarna, 
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
• koło DFK 
• Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice 

Suchy Bór to wieś położona wśród lasów. Powstała na mocy werdyktu króla Prus Fryderyka Wielkiego  
z 30.03.1773 roku, w ramach fryderycjańskiej akcji kolonizacyjnej. Jest najmłodszą wsią w gminie Chrząstowice.

Z racji swojego położenia miejscowość zwana jest sypialnią Opola. Ludzi przyciąga tu dobry mikroklimat 
i bliskość miasta. Niewątpliwą atrakcją jest otoczenie miejscowości i przebiegające przez nią trasy rowerowe. 

W Suchym Borze znajdowała się kiedyś szkoła ewangelicka, ale ilość dzieci katolickich tak wzrosła, że po-
trzebna była nowa dwuklasowa szkoła. W roku 1928 można było ją wybudować. Ku czci Podwyższenia Krzyża 
Świętego poświęcony został 16 czerwca 1984 r. kościół w Suchym Borze. Świątynię wybudowano w latach 
1981-1982 przebudowując w tym celu starą stolarnię. Wcześniej była to filia kościoła w Chrząstowicach, dziś 
Suchy Bór jest samodzielną parafią. W pobliżu świątyni, przy ulicy Pawlety uwagę zwraca murowana z cegły 
klinkierowej kapliczka-dzwonnica, której dzwon obwieszczał kiedyś śmierć mieszkańca. 

W latach 1906-1907 na obrzeżach miejscowości wybudowano ośrodek wczasowy dla dzieci ze schorzeniami 
dróg oddechowych. Potem przekształcono go na ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży ze schorzenia-
mi narządu ruchu i ze schorzeniami neurologicznymi. Funkcjonował do 2017 r. 

Na suchoborskim cmentarzu stoi pomnik poległych i pomordowanych z I i II wojny światowej, w osobnej 
mogile spoczywają siostry zakonne. Pomnik jest więc ich symboliczną mogiłą.

W sołectwie  funkcjonuje świetlica wiejska. Służy wszystkim mieszkańcom Suchego Boru oraz ich gościom. 
Pomiędzy siłownią a świetlicą wiejską znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz ogólnodostępna wiata. Tuż 
obok mieści się miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu z urządzeniami do ćwiczeń, ławeczkami, stołami  
i stojakami na rowery. Dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór powstało boisko wie-
lofunkcyjne. W miejscowości znajduje się także miejsce typu „park and ride” – zaparkuj i jedź. 

sołectwo Suchy Bór
POwIerzChnIa 324,6845 ha

LICzba mIeSzKańCów 1006

aDreS maILOwY suchybor@chrzastowice.pl

STrOna fb www.suchybor.com.pl/?fbclid=IwAR2ug-
f3wxMAhkMgn1oyfKZHHL2kcQsEEM8Tv08WHiczGTIzTa0yW3Ygi10
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„Dobrodzień miasto stolarzy”
Gmina Dobrodzień  

Dobrodzień – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. 
w latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Przed ro-
kiem 1975 gmina należała do powiatu lublinieckiego. Siedziba gminy to Dobrodzień. 

POwIerzChnIa 162,8 km²

LICzba mIeSzKańCów 9 737

SOŁeCTwa GmInY
Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Główczyce, Gosławice, Klekotna, 
Kocury, Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina,  
Pietraszów, Pludry, Rzędowice, Szemrowice, Warłów

GmInY ParTnerSKIe Haan
Czortków

SIeDzIba GmInY
Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
tel: 34 35 75 100 do 102  
e-mail: urzad@dobrodzien.pl, www.dobrodzien.pl 
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Dobrodzień leży w województwie opolskim, w południowej części powiatu oleskiego. Prawie połowa, bo aż 
7.800 hektarów powierzchni gminy to lasy. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Dobrodzień znany jest 
przede wszystkim z tradycji stolarskich. Działalność produkcyjną i usługową w tej dziedzinie prowadzi ponad 
100 zakładów stolarskich.

Dobrodzień, powszechnie kojarzony z meblami od pokoleń jest miastem stolarzy. A tradycje tego pięknego 
rzemiosła są tu wyjątkowo silne i wspaniale rozwijane. Tutaj śląska gościnność jest już niemal przysłowiowa, 
a tak tu wszechobecna gwara zauroczy każdego. Przywiązanie do dziedzictwa przodków jest szczególnym 
walorem mieszkańców tej ziemi, którzy z zapałem pielęgnują jej wielokulturowość i tolerancję. Nie brak tu 
interesujących zabytków i niezwykle urokliwych miejsc, wkoło zaś lasy, cisza i świeże powietrze. Dobrodzień to 
po prostu dobry adres. 

Organizacje działające na terenie miejscowości:
• Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA 
• Stowarzyszenie „Dobrodzień Potrzebującym”
• Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
• Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Polski Związek Wędkarski Koło Dobrodzień 
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
• Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu Koło Dobrodzień

Miasto Dobrodzień
POwIerzChnIa 19,46 km2

LICzba mIeSzKańCów 3415

STrOna www www.dobrodzien.pl/1/strona-glowna.html

Sołectwa Gminy Dobrodzień zostały opisane na podstawie publikacji lokalnego regionalisty i historyka  
Pawła Mrozka „Portrety wsi Ziemi Dobrodzieńskiej. Historia i współczesność”
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Wioska posiada rozciągniętą zabudowę z domostwami oraz przyległymi polami po obu stronach drogi. 
Ślady osadnictwa pochodzą tu z okresu wczesnego średniowiecza. Nazwę miejscowości należy łączyć z nazwi-
skiem Blacha. Byli oni właścicielami Dobrodzienia od 1648 r. Po 1674 roku przy drodze prowadzącej do Opola 
założyli owczarnię z chatą dla owczarza. Z czasem powstały tu zagrody chłopskie i założono folwark.

W 1910 r. wybudowano tu cegielnię z urządzeniami parowymi ze względu na występowanie na tym terenie 
złóż gliny. Właścicielem był Carl Schatka. W 1925 roku właściciel tych ziem król saksoński Friedrich August III 
von Sachsen sprzedał Błachów państwu niemieckiemu, które zasiedliło je kolonistami. W 1927 roku cegielnię 
kupił Peter Konietzko, który prowadził ją do 1949 roku, a jego syn do 1951 r., kiedy wprowadzono „przymusowy 
zarząd państwowy”. W 1958 przedsiębiorstwo ostatecznie przeszło na własność państwa. W latach 1975-1977 
cegielnię przejmowała Rolnicza Spółdzielnia „Jedność”. Zakład czynny był do 1991 roku. Do dziś można obser-
wować pozostałości po cegielni oraz posłuchać wspomnień mieszkańców o jej działalności. 

Drugim wyróżnikiem miejscowości jest tzw. „zydlung” czyli szereg identycznych w formie budynków miesz-
kalno-gospodarczych wybudowanych przez państwo niemieckie w latach 1928-1930 po lewej stronie drogi 
w kierunku Myśliny. Były to budynki zelektryfikowane z identyczną stolarką, ceramiką i kolorystyką wnętrz 
 - 5 dużych domów, po prawej stronie drogi powstało 11 małych.

W 1942 roku grupa mężczyzn z Gwoździan w ranach „Służby Pracy Rzeszy” wybudowała tutaj okazały budy-
nek tzw. „obóz pracy”, w którym mieszkały dziewczęta w wieku od 18 do 25 lat wypełniające obowiązek rocznej 
pracy na rzecz państwa w charakterze pielęgniarki, wychowawczyni lub pomocy w gospodarstwie wiejskim. 
Przygotowywano je do pracy w miejscowościach, gdzie brakowało rąk do pracy z powodu poboru mężczyzn 
do wojska. Przebywało tu około 30 dziewcząt. Nosiły charakterystyczne mundury i odznaki. W okresie powo-
jennym tzw. lager przekształcono w budynek wielorodzinny.

sołectwo Błachów
POwIerzChnIa 367,55 ha

LICzba mIeSzKańCów 200

aDreS maILOwY blachow@dobrodzien.pl 

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Promyk” 
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka 
• Stowarzyszenie „Karolinka” 

W wiosce zagrody usytuowane są po obu stronach drogi z prostopadle 
do niej wytyczonymi pasami pól. Powstanie miejscowości ma związek z akcją 
osadniczą zapoczątkowaną przez króla Prus Fryderyka II Wielkiego po dru-
giej wojnie śląskiej. Twz. wsie fryderycjańskie powstawały na wydzielonych 
nieużytkach leśnych aby zwiększyć zaludnienie danej części Śląska. Spro-
wadzano głównie niemieckojęzyczną ewangelicką ludność z Prus i Czech.  
Na parcelach państwo niemieckie wybudowało 32 budynki - hipoteka na 62 lata.  
Na cześć cesarza Niemiec Wilhelma miejscowość nazwano Wilhelmshorta. 
Wieś wkrótce stała się samodzielną gminą z wójtem - stał się nim założyciel 
Friedrich Karlizek. Od początku w miejscowości wybudowano ośmioklasową 
ewangelicką szkołę. Mieszkańcy założyli również cmentarz, na którym wybu-
dowali kaplicę. Cmentarz zachował się do dziś, choć nie w całości. Niestety nie 
zachowała się kaplica. 

W dzieje Bzinicy Nowej wpisuje się historia życia Karolinki - bohaterki po-
pularnej śląskiej piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina”. Nie mogła poślubić 
ukochanego Karliczka ponieważ był żonaty i 18 lat starszy. Wyszła za mąż  
i nazywała się Kleinert. Zginęła tragicznie i nie doczekała ślubu swojej córki 
Elżbiety i syna Karliczka Fryderyka. Karolinka została pochowana na opisywa-
nym cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Nagrobek istnieje do dziś, a opie-
kuje się nim i całym cmentarzem Stowarzyszenie „Karolinka”.

sołectwo Bzinica Nowa
POwIerzChnIa 294,35 ha

LICzba mIeSzKańCów 218

aDreS maILOwY srw.bbk@op.pl
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Miejscowość należy do najstarszych w regionie - wzmianki pochodzą już z XIII wieku. W kolejnych latach 
miejscowość zmieniała swoich właścicieli, ale ciekawostką jest dokument znajdujący się w Muzeum Regional-
nym w Dobrodzieniu - Akt nadania ziemi rodzinie Kurda z 1697 roku.

W 1783 r. pojawia się nazwa Baki (Bonke), gdzie znajdował się wielki piec hutniczy. Był tam również młyn  
i fryszerka tzn. zakład w którym surówkę wielkopiecową przerabiano na stal. Na terenie przysiółka znajdują się 
również stawy. 

Ciekawe miejsca: 
• Przydrożny krzyż wotywny w Bąkach - od dwustu lat stanowi wotum wdzięczności Bogu za ocalenie 

mieszkańców od epidemii cholery i innych chorób zakaźnych.
• Krzyż poległych w Bąkach – upamiętniający czterech poległych żołnierzy  w latach 1914-1918 znajdują-

cy się przy skrzyżowaniu ulic Klonowej i Stawowej.
• Dawna Kuźnia  -  mieściła się w gospodarstwie rodziny Kurda, mieszkającej w Bąkach od pokoleń
• Dawna remiza – w 1906 roku założona została straż pożarna w Bzinicy Starej przez posiadacza ziemskie-

go Franza Roenischa. Obecna  Remiza OSP w Bzinicy Starej – w 2015-2016 roku wybudowana i oddana 
do użytku.

• Szkoła  w Bzinicy Starej – nowo wybudowaną i obszerną oddano do użytku w 1953 roku. - Szkoła działa 
nadal - niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie

• Dawna szkoała w Bzinicy Starej – murowana szkoła z czerwonej cegły oddana  do użytku w roku 1858 
gdzie nauka w niej  trwała do roku 1953. Od końca XIX wieku w Bzinicy nauka szkolna odbywała się  
w dwóch budynkach.

• Kaplica rzymsko-katolicka z krzyżem w Bzinicy Starej – wybudowana  w  1913 roku przez Franza Roeni-
scha właściciela ziemskiego

• Dawny zajazd – w okresie międzywojennym (1918-1945) w budynku restauracyjnym  istniał punkt 
pocztowy i pierwszy telefon. W tym czasie była tu również policyjna dyżurka. W okresie powojennym  
w budynku do późnych lat 90  XX wieku była czynna restauracja „Sarenka”.

• Przez wieś płynie rzeka Bziniczka, której terenem źródliskowym są stawy  w obrębie Gwoździan-Bąków, 
a  która wpływa do Małej Panwi w Kolonowskiem.

• Corocznie na terenie sołectwa – 
na boisku wiejskim lub szkolnym 
odbywają się cykliczne imprezy 
kulturalno-sportowo-edukacyj-
no-integracyjne, które przygo-
towują organizacje społeczne  
i społeczność lokalna np. Happy 
Bus, Dzień Wioski, Festyn Ro-
dzinny, Ognisko integracyjne..

Za swoją działalność Stowarzy-
szenie prowadzące szkołę otrzymało 
Gwiazdę Europy – nagroda LGD Kraina  
Dinozaurów.

sołectwo Bzinica Stara, przysiółek Bąki
POwIerzChnIa 597,16 ha

LICzba mIeSzKańCów BS 307, B 66

aDreS maILOwY bzinicastara-baki@op.pl

STrOna fb www.facebook.com/Sołectwo-Bzinica-Stara- 652799905174713  

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Kolejka, Bąki 
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Zwóz już w XVII, a Główczyce w XVIII wieku miały swoje pieczęcie gminne. Wsie zalicza się do najstarszych  
w gminie. O istnieniu tych wiosek jest mowa w „Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego” z XIII wieku. 
Lokowano je na prawie niemieckim z podziałem gruntów na łany.  O pięknie miejscowego krajobrazu stanowią 
dość głębokie polodowcowe dolinki rzeczne i miejscami strome wąwozy - między Zwozem a Gosławicami, 
gdzie ma swój początek rzeka Myślinka.

W 1824 roku wybudowano masywny budynek szkolny, który istnieje do dziś, choć nie pełni już funkcji 
szkoły. W 2008 roku przez stowarzyszenie został zaadoptowany jako centrum życia społecznego wioski oraz 
siedzibę  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz, OSP, a także świetlicy wiejskiej. 

W 1985 r. Janina i Franciszek Sykoschowie wybudowali przed swoim domem kapliczkę Matki Boskiej Fatim-
skiej. Do dziś odbywają się tam nabożeństwa. 

W 1987r. parafianie wraz z ks. proboszczem Alfredem Waindokiem podjęli decyzję o  przebudowie budynku 
na kaplicę  z salą katechetyczną. Do dziś jest to najważniejsze miejsce dla mieszkańców. Odbywają się tam Msze 
św. okolicznościowe, nabożeństwa oraz spotkania. Została poświęcona ku czci św. Floriana.

Każdego roku sołectwo organizuje od 2009 r. imprezę środowiskową Fire Track Show, która rozpoczyna 
się Mszą świetą, a następnie ksiądz proboszcz święci stojąc na specjalnym podeście wszystkie samochody 
strażackie, które przyjechały na zlot. Przejeżdżają one w zjawiskowym korowodzie prezentując się wszyst-
kim gościom i uczestnikom. Kolejno rozpoczyna się festyn z występami artystycznymi, atrakcjami dla dzieci  
i całych rodzin, a następnie  odbywa się zabawa taneczna. Impreza od początku istnienia rozrastała się coraz 
bardziej - obecnie przyjeżdża około 150 samochodów strażackich z całej Polski i zagranicy.  

sołectwo Główczyce, Zwóz
POwIerzChnIa 1992,70  ha

LICzba mIeSzKańCów G 181, Z 89

aDreS maILOwY glowczyce@dobrodzien.pl, srwggz@va.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz 
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sołectwo Gosławice
POwIerzChnIa 572,48  ha

LICzba mIeSzKańCów 256

aDreS maILOwY goslawice@dorodzien.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna 
• Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz 

Ślady osadnictwa na terenie sołectwa sięgają czasów wczesnego średniowiecza, a od 1404 roku  
w dokumentach pojawia się nazwa miejscowości. Już pod koniec XVIII wieku istniała tu szkoła. Po wojnie od-
budowano ją już w 1948r. Niestety już w 1958 roku było zbyt mało dzieci by szkoła nadal mogła funkcjonować 
dlatego utworzono w niej Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej. Była to jedyna taka szkoła na całym Śląsku. 
Przygotowywała pracowników dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Kołek Rolniczych. Kolejno była to 
szkoła Rolniczo - Drobiarska, aż w 1982 utworzono Zespół Szkół Rolniczych. Istniała ona do 2009 r, kiedy to za-
jęcia przeniesiono do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Od tego momentu budynek szkolny 
opustoszał. Obecnie stał się siedzibą Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji, które prowadzi w nim niepubliczną 
szkołę oraz przedszkole - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gosławicach.

Stowarzyszenie realizuje wiele różnych projektów i czerpie środki pozabudżetowe z wielu źródeł, również 
za pośrednictwem LGD, po to by uczęszczające dzieci do szkoły mogły rozwijać się na wielu różnych polach, 
a także aby miejsce jakim jest szkoła stało się miejscem wspólnym dla społeczności Gosławic. 
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sołectwo Klekotna, Rędzina
POwIerzChnIa 1438,97 ha

LICzba mIeSzKańCów K 139,  R 34 

aDreS maILOwY klekotna@dobrodzien.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna Klekotna 

Przez północną część sołectwa przepływa Potok Łomnicki, a w pobliskich lasach wypływa rzeka Myślinka. 
Miejscowość ma formę rozrzuconych osad. Przysiółek Rędzina to śródleśna enklawa. Na jej terenie znajduje 
się cmentarzysko datowane na IV-V w n.e, zaliczane do tzw. „kultury dobrodzieńskiej”. Cmentarzysko bardziej 
przypomina masowy grób niż zespół pojedynczych grobów z czasów podbojów huńskich orz wędrówki ludów. 
Z biegiem lat lasy należące do dobrodzieńskich dóbr były obsadzane fachową służbą leśną a Rędzina stała się 
siedzibą administracji.

Nazwa miejscowości Charlottenthal pochodzi od dwóch słów Charlotte - Karolina i Tal - dolina. Może cho-
dzić o dwie różne Karoliny - żonę ówczesnego właściciela ziem lub księżniczkę fundatorkę zboru ewange-
lickiego w Molnej. Pierwszych mieszkańców tych okolic nazywano „ludźmi z lasa”. W 1789 r. właściciel ziem 
dobrodzieńskich wybudował tu w pobliżu złoża piasku krzemionkowego hutę szkła, którą do 1830 r. dzierżawił 
fabrykant znany z wyrobów szklarskich. Huta został zamknięta w 1853 roku, a produkowane w niej szyby, butel-
ki oraz lustra ze złoconymi listwami zostały wyprzedane. Osada znowu stała się przysiółkiem kiedy przeniesiono 
nadleśnictwo do Dobrodzienia. 

W 1904 roku z inicjatywy królowej Caroli żony króla Saksoniii Alberta I powstała w Rędzinie szkoła, w 1911 r. 
założono w Klekotnej Ochotniczą Straż Pożarną, która istnieje do dziś. 

W latach dziewięćdziesiątych Koło Łowieckie „Łoś” z siedzibą w Bytomiu uzyskało prawo do gospodarowa-
nia na terenie Klekotnej i Rędziny. 

Malownicze okolice leśno-polne Klekotnej i Rędziny, leśne dukty i dróżki w sezonie wspaniale nadają się do 
rekreacji rowerowej. Lasy sołectwa to również ulubione miejsca grzybiarzy. Obie te formy spędzania czasu na 
świeżym powietrzu przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów.
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sołectwo Kocury, Malichów
POwIerzChnIa 492,61 ha

LICzba mIeSzKańCów K 137, M 107 

aDreS maILOwY kocury@dobrodzien.pl 

STrOna www/fb www.brzozowadolina.vot.pl, www.facebook.com/brzozowadolina

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” 
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Na terenie sołectwa znajduje się najstarszy na ziemi dobrodzieńskiej pomnik przyrody - dąb szypułkowy 
liczący sobie 350 lat o obwodzie pierścienicowym 6206 m. Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska Kocur 
vel Koczur - założyciela osady. Pierwsze wzmianki o założeniu w tym miejscu owczarni, a następnie folwarku 
pochodzą z czasów kiedy właścicielką dobrodzieńskich dóbr była Anna Jarocka (1612-1648).   

W 1813 r. miała się tu rozegrać potyczka wojsk pruskich z powracającymi spod Moskwy wojskami napoleoń-
skimi. Poległych pochowano w kurchanie w postaci 3 kopców. Miejscowi nazywają to miejsce „Przesute Górki”. 
W połowie XIX wieku w pobliskim kamieniołomie pozyskiwano bloki skalne do budowy drogi z Dobrodzienia 
przez Kocury do Olesna. Spowodowało to powstanie „Źródła Karsunkiego” - od nazwiska nadleśniczego czyli 
urokliwego zakątka przyrodniczego, który z początkiem XX wieku stał się atrakcją turystyczną - zieleń, kilka 
źródełek, niewielki staw oraz rzeczka i kamienny mostek zachęcały do odwiedzin. Urządzano tu spotkania to-
warzyskie oraz zabawy taneczne na świeżym powietrzu. Po 1945 r. teren ten został zapomniany.

Pod koniec XIX w. Niemiecki geolog odkrył na terenie lasów w Kocurach fragmentaryczną kość gada, który 
okazał się być nowym gatunkiem niewielkiego dinozaura Valocipes. W 2021 r. odkryto kolejne szczątki dino-
zaura Kocurypelta, co z łac. oznacza „leśny pancerz z Kocur”

W latach 2010-2014 gmina wybudowała Centrum Aktywności Lokalnej, która stała się siedzibą stowarzy-
szenia i centrum życia społecznego sołectwa. Stowarzyszenie realizuje bardzo wiele projektów, które pozwoliły 
wyposażyć siedzibę oraz organizować życie społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa. Za swoją działalność 
stowarzyszenie otrzymało nagrodę od LGD „Kraina Dinozaurów” - Gwiazdę Europy. Jednym z bardziej charak-
terystycznych miejsc Kocur jest również gospoda z 1884 r. istniejąca i działając do dziś. 
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sołectwo Kolejka
POwIerzChnIa 134,33 ha

LICzba mIeSzKańCów 105 

aDreS maILOwY kolejka@dobrodzien.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Wioska formą zabudowy przypomina „rzędówkę”. Zagrody znajdują się głównie po jednej stronie drogi  
z prostopadle wytyczonymi pasami pól. Historia miejscowości związana jest z postacią hrabiego Andreasa Marii 
Renarda pana na Strzelcach Opolskich, który założył kolonię robotników leśnych w sąsiedztwie wsi Bzinica Sta-
ra. W 1845 r. utrwaliła się nazwa miejscowości - Heine od nazwiska nadleśniczego, organizatora kolonii. Po tym 
jak w 1858 r. powstała linia kolejowa nadleśnictwo wybudowało konną kolejkę wąskotorową, by stąd wywozić 
drewno zrębowe. W 1865 r. pojawiła się nazwa miejscowości Koleyka”.

W 1921 r. doszło do wielkiego pożaru od iskier parowozu na linii Pludry - Fosowskie w okolicy Kolejki. 
Zapaliło się zboże na polach, a następnie doszczętnie spłonęło 30 domów. Ocalały tylko dwa. W ciągu 5 lat 
domy zostały odbudowane. Następnie miejscowość przechodziła kolejne zmiany administracyjne, aż w 1973 r. 
znalazła się w gminie Dobrodzień.

W 1995 r. rodzina Pryszczów założyła stadninę koni w miejscu dawnego gospodarstwa Hermaschów. „Ran-
czo Tamiza” to agroturystyka z możliwością nauki i jazdy konnej. Ze względu na swoje odosobnione, urocze 
położenie agroturystyka stała się również miejscem spotkań oraz organizowania imprez okolicznościowych 
mieszkańców gminy. 

W ostatnich latach mieszkańcy korzystając z funduszu sołeckiego przygotowali przestrzeń wspólną - miej-
sce spotkań - w środku wioski ogrodzony teren z altaną drewnianą oraz placem zabaw. 

Położenie Kolejki sprawia, że okolice sprzyjają turystyce rowerowej i pieszej oraz zapewniają ciszę i spokój. 
Stanowią równie wielką zachętę dla grzybiarzy. Leśnictwo wyznaczyło ścieżki rowerowe i udostępniło 15 km 
dróg leśnych ze szczególnym przeznaczeniem dla turystyki konnej. 

W Leśnictwie Kolejka nieopodal wioski znajduje się Regolowiec - miejsce po dawnej osadzie hutniczej nad 
rzeką Bziniczką otoczone wzniesieniami pokrytymi sosnowym lasem. 
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sołectwo Ligota Dobrodzieńska
POwIerzChnIa 414,49 ha

LICzba mIeSzKańCów 331

aDreS maILOwY ligotadobrodzienska@dobrodzien.pl 

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Koło Gospodyń Wiejskich
• TSKN na Śląsku Opolskim – koło Ligota Dobrodzieńska 

Przez wioskę  przepływa  rzeka Myślinka (Nosek). Wioska leży w strefie gminnej zwartej zabudowy. Ma układ 
„ulicówki”. Należy do najstarszych w regionie - wzmianki już w 1295 r. Słowo „lgota” oznaczało osadę wolną od 
danin i innych obowiązków względem księcia. Ta praktyka miała służyć szybszemu zagospodarowaniu nowych 
terenów. 

W okresie wojny 30-letniej gospodarowało w Ligocie 22 pełnołanowych kmieci i mieszkało wielu pracow-
ników kuźni, był młyn i kilka stawów hodowlanych. Na skutek wojny zostało tylko 8 gospodarstw. Zachowało 
się również z tamtych czasów podanie o grobie zbiorowym, który do dziś istnieje na terenie łąk między Ligotą 
a Warłowem. Po bitwie pod Białą Górą w 1620 r. wtargnęli tu dragoni Lichtensteina by rekwirować dla woj-
ska. W opustoszałym dworku znaleźli beczki z winem, niestety zatrutym. W pobliżu obozowiska pochowano  
200 dragonów. 

W latach 20. XX w. działały tu cegielnia parowa i młyn, były 2 gospody, sklep korzenny, zakład rzeźniczy oraz 
zakład produkcji wód mineralnych i napojów orzeźwiających, kowal, szewc i kołodziej, działała również szkoła. 

Po 1945 r. w wiosce osiedliły się 3 rodziny repatriantów, a dla przesiedleńców z Barszczowic koło Lwowa 
utworzono w 1947 r. w Dobrodzieniu parafię przekształcając kościół ewangelicki w katolicki. Do tej parafii przy-
pisano również mieszkańców Ligoty. 

W 2010 r. mieszkańcy wyremontowali  pomieszczenia w zamkniętym budynku szkolnym i została utworzona 
świetlica wiejska. 
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sołectwo Makowczyce
POwIerzChnIa 260,41 ha

LICzba mIeSzKańCów 226

aDreS maILOwY makowczyce@dobrodzien.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 

Przez wioskę przepływa rzeka Myślina, która następnie łączy się w Staniszczach Małych z Małą Panwią. 
Najstarszym zachowanym poświadczeniem istnienia miejscowości jest data śmierci Bernarda Makowetzkiego 
1580 r. właściciela rodowych Makowczyc. 

W 1928r. wybudowano w Makowczycach drewnianą remizę strażacką z zadaszoną dzwonnicą. Domy były 
już wówczas w wiosce murowane z drewnianymi dachami. Nie była używana do lat 80. XX wieku. Z tego 
powodu z czasem uległa zniszczeniu. Od 2017 r. trwały prace dokumentacyjne i budowlane. W 2020 r. zo-
stała oddana do użytku. Pełni funkcję, której mieszkańcy Makowczyc byli do tej pory pozbawieni - świetlicy 
wiejskiej, miejsca spotkań. Jest też strażacką izbą pamięci - zawiera tablice pokazujące historię Makowczyc 
autorstwa Pawła Mrozka. Dzięki temu miejscowość może brać udział w Nocy Muzeów organizowanej przez  
LGD „Kraina Dinozaurów”, demonstrując pokaz zabytkowego sprzętu strażackiego. Rekonstrukcję dawnej bu-
dowli strażnicy mieszkańcy Makowczyc zawdzięczają Panu Józefowi Brzezinie, który przez wiele lat pełnił funk-
cję sołtysa i mieszka naprzeciw strażnicy. Postanowił ocalić budynek od zawalenia i zapomnienia. 

Zmierzając w stronę Szemrowic, strażnica znajdzie się na trasie i zawsze warto się zatrzymać, tym bardziej, 
że jest pięknie położona. dając cień i wytchnienie. 
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Na terenie sołectwa występują duże zasoby złóż piasku. Wydobywanie ich przekształciło naturalną rzeźbę 
terenu. Na terenie nieczynnych wyrobisk występują siedliska chronionych gatunków roślin. Zalane wodą wyro-
biska są wykorzystywane jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Na jednym z wyrobisk jest malownicze i kame-
ralne łowisko karpiowe typu złap i wypuść - ‚Łowisko Myślina’.

W 1783 roku  funkcjonowały na terenie sołectwa fryszerki i młyn wodny. Ruiny dawnego młyna można 
zobaczyć w pobliżu rzeki Myśliny.

Na początku XX wieku wybudowano  
w Myślinie murowaną remizę strażacką, 
do dzisiejszych czasów została tylko część 
z dzwonnicą. Obecnie budynek pełni role 
kapliczki św. Floriana, w której odbywają 
się corocznie 4 maja nabożeństwa.

Zabytkowa stodoła z II połowy XIX znaj-
duje się w Turzy, podobnie jak większość 
budowli na naszym terenie w tamtym 
okresie została wzniesiona w konstrukcji 
zrębowej, nieopodal stodoły znajduje się 
kapliczka św. Jana Nepomucena.

sołectwo Myślina
POwIerzChnIa 1777,36 ha

LICzba mIeSzKańCów 981

aDreS maILOwY myslina@dobrodzien.pl, soltys.myslina@wp.pl

STrOna fb www.facebook.com/So%C5%82ectwo-My%C5%9Bli-
na-778471572250700

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza
• TSKN na Śląsku Opolskim – koło  Myślina Turza 
• Caritas przy kościele św. Józefa w Myślinie
• Klub Seniora
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Miejscowość ze wszystkich stron otaczają lasy. Przepływa przez nią niewielka rzeka Lublinica. 
Najstarsze znaleziska na tym terenie pochodzą z okresu kamienia gładzonego W XVIII w. powstawały tu ko-

lonie robotników leśnych. Jedną z nich nazwano Petershof w 1752 r. Nazwa pochodzi od nazwiska organizatora 
osady - Petersa. Po 1855 r. przez Pietraszów prowadziła trasa kolejki do wywozu drewna z lasu. Twz. Rossbanka 
początkowo była ciągnięta przez konie a potem napędzana maszyną parową. 

W 1910 r. wybudowano w Pietraszowie szkołę po tym jak dzieci z Pluder i Piteraszowa nie mieściły się już  
w budynku pluderskim. Po zamknięciu szkoły w 1997 r. budynek został sprzedany, przebudowany i zaadopto-
wany na hotel i restaurację „U Tomanów”. Znajduje się tam również sala bankietowa. 

Ważnym wydarzeniem dla społeczności Pietraszowa jest coroczne przyjmowanie w sierpniu pielgrzymki 
opolskiej udającej się na Jasną Górę. Na polanie powstaje ołtarz polowy i wszyscy uczestniczą we mszy św. 

sołectwo Pietraszów
POwIerzChnIa 999,58 ha

LICzba mIeSzKańCów 165

aDreS maILOwY pietraszow@dobrodzien.pl 

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów 
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W południowo-zachodniej części sołectwa na terenie Lasów Stobrawsko-Turawskich znajdują się Sta-
wy Pluderskie. Jest to zespół pięć stawów powstałych w dolinie rzeki Smoliny otoczone sosnowymi lasami.  
Są największymi zbiornikami wodnymi w Gminie Dobrodzień. W obrębie drugiego i trzeciego stawu wykonano 
ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe oraz oznakowano kilka szlaków. Stawy są siedliskami rzadkich gatunków 
ptaków.

Najstarsze znaleziska z tego terenu sołectwa - siekierka z krzemienia pasiastego pochodzi z okresu  
4000 - 3000 lat p.n.e. Znajduje się ona w Muzeum Regionalnym w Dobrodzieniu. Pierwsza pisana wzmianka  
o osadnictwie pochodzi z 1639 r.

W 1894 r. otwarto w Pludrach linię kolejową oraz przystąpiono do budowy fabryki chemicznej przeróbki 
drewna o specjalności ocet drzewny, smoła i zwęglanie drewna. W 1897 r. powstał tartak. W latach 80. XX wie-
ku przedsiębiorstwo zrestrukturyzowano i powstała Nasycalnia Podkładów, a dla jej robotników wybudowano 
osiedle. 

W 1900 r. postawiono budynek w konstrukcji szkieletowo-ryglowej, który pełnił funkcję klubu wiejskiego.  
W późniejszych latach funkcjonowało tam kino i biblioteka. 

W 1934 r. wybudowano kościół filialny ku czci św. Antoniego. Parafia znajduje się w Łagiewnikach Małych. 
W 2004 r. dawna szkoła została wyremontowana. W budynku mieszczą się: siedziba Stowarzyszenia Roz-

woju Wsi Pludry i Pietraszów, Rada Sołecka/świetlica wiejska, siedziba OSP Pludry, siedziba DFK Oddział Pludry 
oraz filia biblioteczna Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu i izba regionalna przygotowana przez mieszkańców 
Pluder.

sołectwo Pludry
POwIerzChnIa 1263,58 ha

LICzba mIeSzKańCów 1070

aDreS maILOwY pludry@dobrodzien.pl 

STrOna www www.pludry.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów 
• TSKN na Śląsku Opolskim - Koło Pludry
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Rzędowice były gminą wiejską i posiadały własną pieczęć. Wieś jest zaliczana do najstarszych w regionie. 
Pierwsze wzmianki pojawiają się w 1295 r.

W 1884 r. wybudowano murowaną szkołę, która obecnie pełni funkcję siedziby stowarzyszenia oraz świetli-
cy wiejskiej. W Bzionkowie powstał i rozwijał się folwark z młynem, kuźnią i gorzelnią. Dzierżawcą dóbr królew-
skich i zarządcą Bzionkowa był Salo Hepner. 

W 1913 r. w centrum wsi rolnik wybudował kaplicę w stylu eklektycznym ku czci Matki Boskiej Różańcowej. 
Odprawiane są tu msze oraz nabożeństwa okolicznościowe. Kaplica jest ważnym miejscem dla mieszkańców. 

W 1932 r. leśnicy postawili obok leśniczówki głaz - pomnik na cześć króla Friedricha Augusta III Wettina  
z napisem „Ich niezapomnianemu Królewskiemu Panu - urzędnicy leśni Nadleśnictwa Dobrodzień”. Król był 
zapalonym myśliwym i często bywał tu na polowaniach. 

W latach 1957 - 1975 działało tu Kółko Rolnicze oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a w 1991 r. założono Koło 
Mniejszości Niemieckiej. W 2004 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej, które prowadzi 
nadal działalność na rzecz rozwoju miejscowości. Realizuje różne projekty i pozyskuje środki inwestycyjne jak  
i przeznaczone na działania społeczne. Za swoją działalność stowarzyszenie otrzymało od LGD „Kraina Dino-
zaurów” nagrodę - Gwiazda Europy. Efektem najnowszego projektu realizowanego przy wsparciu LGD jest 
boisko sportowe.

Na terenach rozlewiskowych Myśliny oraz Potoku Bzionkowskiego powstały rozległe podmokłe śródleśne 
łąki, głęboko wcięte doliny, malownicze głębokie jary i wąwozy, które wspólnie tworzą krajobraz nazywany 
przez mieszkańców już przed wiekiem „Szwajcarią Rzędowicką”. To niezwykle urokliwe miejsce jest wybierane 
jako teren spacerowy nie tylko przez mieszkańców. Można tam znaleźć ciszę i spokój.

sołectwo Rzędowice, Bzionków
POwIerzChnIa 2354,26 ha

LICzba mIeSzKańCów Rz. 472  B 25 

aDreS maILOwY rzedowice@dobrodzien.pl 

STrOna www www.rzedowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej 
• TSKN na Śląsku Opolskim - Koło Rzędowice 
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W XVIII wieku Szemrowice były gminą wiejską i posiadały swój tłok pieczętny. W XIII-XIV w. były tu pojedyn-
cze chaty, które nie tworzyły jeszcze osady. Ich mieszkańcy zajmowali się głównie bartnictwem. Chłopi musieli 
dla dworu uiszczać czynsz w gotowce i naturaliach (np. miodzie). Kiedy obciążenia były zbyt duże zaczynali 
szemrać, stąd - jak głosi legenda - nazwa miejscowości. 

W 1588 r. stał już w Szemrowicach pierwszy drewniany kościół św. Trójcy, w 1679 r. następny również 
drewniany. Obraz w ołtarzu przedstawiał Świętą Trójcę. Masowo przybywały tu pielgrzymki ze względu na 
odpusty udzielone przez papieża Klemensa X. Niestety spłonął w1965 roku. Nabożeństwa odbywały się  
w budynku starej karczmy a międzyczasie trwała budowa nowego kościoła. Zakończono w 1972 r. Od 1976 r. 
parafianie organizują „Autosacrum” - uroczystość dziękczynną w intencji kierowców.

W 1817 r. wybudowano szkołę. Budynek istnieje do dziś i mieści się w nim przedszkole oraz filia Biblioteki 
Publicznej w Dobrodzieniu. W 1926r.  Siomon Fikus wybudował w centrum okazałą karczmę. Budynek istnieje 
do dziś. 

 Miejscowość zasłynęła z organizacji  „Zawodów Sikawek Konnych” (od 2004 do 2018 roku). Impreza w ciągu 
upływu lat rozrosła się i rozsławiała gminę jako jedyna taka na Górnym Śląsku. 

sołectwo Szemrowice
POwIerzChnIa 762.79  ha

LICzba mIeSzKańCów 489

aDreS maILOwY szemrowice@dobrodzien.pl 

STrOna www www.szemrowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Staż Pożarna
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice 
• TSKN na Śląsku Opolskim – Koło Szemrowice  
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Przez sołectwo przepływa rzeka Myślinka która wpływa tutaj do rzeki Myśliny.
Ślady osadnictwa sięgają tu kultury łużyckiej. Nazwa wioski pochodzi z 1491 r. od nazwy osobowej Warlo  

lub Warola. Z tej wioski wywodził się ród Warlowskich. 
W Warłowie istniała kiedyś szkoła oraz karczma. 
Jeszcze w 1937 r. właścicielem dobra Warłów z folwarkami Bzionków i Rzędowice był Salo Hepner. Majątek 

liczył wtedy 356,2 ha roli, 37 ha łąk, 11 ha lasów, 3 ha stawów, 15,2 ha pastwisk oraz 2,2 ha ogrodów. W 1953 r. 
na bazie dawnego folwarku powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Naprzód”. Od 2000 r. grunty rolne 
postawionej w stan likwidacji spółdzielni nabyli miejscowi rolnicy.

sołectwo Warłów
POwIerzChnIa 576,99  ha

LICzba mIeSzKańCów 235

aDreS maILOwY warlow@dobrodzien.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
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„Kajakiem do serca przyrody…”
Gmina Kolonowskie  

Kolonowskie – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie strzelec-
kim. wchodzi w skład mezoregionu równina Opolska, należącego do makroregionu 
niziny Śląskiej. 

POwIerzChnIa 83,61 km²

LICzba mIeSzKańCów 5 863

SOŁeCTwa GmInY Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 

GmInY ParTnerSKIe
Beilrode
Gehrden
Bělotín

SIeDzIba GmInY

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
tel. +48 77 461 11 40, 461 11 20, 461 12 00, faks: +48 77 461 11 40 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl, www.kolonowskie.pl
Profil na FB: https://www.facebook.com/gmina.kolonowskie

Chmelnica
Wolfsgraben
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Historia Kolonowskiego jest ściśle związana z rozwojem hutnictwa. Za datę założenia 
miejscowości przyjmuje się rok 1780, kiedy to nad rzeką Bziniczką, stanowiącą prawy 
dopływ Małej Panwi, wybudowano wielki piec hutniczy. Wokół zakładu powstała osada, 
która w 1797 roku przyjęła nazwę Colonnowska - od nazwiska swojego założyciela, wła-
ściciela dóbr strzeleckich, hrabiego Filipa Colonny. W 1973 roku, kiedy obszar miejsco-
wości został powiększony o osadę Fosowskie, Kolonowskie otrzymało prawa miejskie.

Dzielnica Fosowskie - nazwa osady pochodzi od nazwiska mistrza budowlanego i do-
radcy królewskiego - inżyniera Vossa. Podobnie jak w przypadku Kolonowskiego rozwój tej miejscowości był 
ściśle związany z przemysłem ciężkim. Podstawowym wyróżnikiem Fosowskiego jest znaczący węzeł kolejowy.

Ciekawe miejsca: 
Kolonowskie
• Drewniany dom byłego biura huty i pawilon wystawienniczy. To jeden z najstarszych zachowanych bu-

dynków w gminie, datowany na II poł. XVIII w. W zabytkowej chacie mieściła się niegdyś dyrekcja huty, 
potem szkoła ewangelicka, mieszkania, a obecnie Izba Tradycji Regionalnej. Obok budynku, w pawilonie 
wystawienniczym, zgromadzono kolekcję m.in. zabytkowych maszyn rolniczych i pojazdów.

• Kaplica – dzwonnica z XIX w. przy ul. 1 Maja (potocznie Chudzina). Była pierwszym obiektem kultu reli-
gijnego. Wewnątrz znajdował się dzwonek. Po pożarze w 1920 r. przebudowana i podwyższona.

• Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Pod Dębami” Aleja Błażkowa. Jeden z niewielu śladów dawnej puszczy, 
który przetrwał do współczesności - aleja dębowa wzdłuż drogi leśnej „Błażkowa”, w leśnictwie Haraszowskie. 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kocia Góra”. To jeden z najbardziej urokliwych zakątków gminy – 
porośnięte starym borem pasmo morenowych wzniesień, z górującą nad pozostałymi „Kocią Górą” 

• Regolowiec. W latach 70. XVII wieku w tym rejonie znajdował się ośrodek hutniczy „Regolowiec”. Obec-
nie zlokalizowane jest tu miejsce biwakowe oraz duży zbiornik retencyjny na rzece Bziniczce. 

• Kanał hutniczy. Dawny kanał hutniczy w Kolonowskiem to jeden z najstarszych zabytków przemysłu 
hutniczego nie tylko w mieście, ale również na Śląsku.

Dzielnica Fosowskie
• Kościół ewangelicki. Budowla z 1928 r., w stylu neoromańskim. Kościół powstał po napływie ludności 

wyznania ewangelickiego do Kolonowskiego z terenów wcielonych do Polski. 
• Zbiorowa mogiła Powstańców Śląskich
• Zlokalizowana na cmentarzu katolickim, w pobliżu kościoła ewangelickiego. W grobie pochowano 8 żołnierzy.
• „Czarna Dziura”. Zgodnie z legendą w dawnych czasach mieściła się tu karczma, która zapadła się pod 

ziemię w wyniku kary za grzechy. 

Organizacje działające na terenie miejscowości:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskiem
• Stowarzyszenie Muzyczne „Colonnowska”
• Stowarzyszenie Chóralne „Colnovica”
• Klub Sportowy „UNIA” Kolonowskie
• Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
• Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kolonowskiem
• Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Klub Seniora w Zawadzkiem – koło w Kolonowskiem
• Koło Łowieckie „Leśnik”
• Caritas Parafialny przy Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem
• Fosowskie: Ochotnicza Straż Pożarna w Fosowskiem

Miasto Kolonowskie wraz z dzielnicą Fosowskie
POwIerzChnIa 5 570 ha/56 km2

LICzba mIeSzKańCów 3 296

aDreS maILOwY fosowskie@kolonowskie.pl

STrOna www/fb www.kolonowskie.pl, www.facebook.com/gmina.kolonowskie
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sołectwo Spórok
POwIerzChnIa 1 468 ha

LICzba mIeSzKańCów 550

aDreS maILOwY sporok@kolonowskie.pl, solectwosporok@onet.eu

STrOna www/fb www.sporok.pl, 
www.facebook.com/Carmerau/

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką
• Ochotnicza Straż Pożarna Spórok
• Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
• Koło Gospodyń Wiejskich w Spóroku - Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
• TSKN oddział Spórok
• Koło Emerytów – oddział w Kolonowskiem 
• Kabaret „Kaktusik”
• Drużyna piłki plażowej 

Wioska Spórok wykorzystuje położenie wśród lasów, łąk i źródeł. Jest ona estetyczna i gościnna. Sołectwo 
promuje swoją śląską tożsamość, proponując bogatą i atrakcyjną ofertę kulturalno-rekreacyjną dla przyjezd-
nych i mieszkańców.

Wioska otoczona jest pięknymi lasami i łąkami, a zwierzyna - zarówno leśna, jak i hodowlana - wzbogaca 
urok tego sołectwa. Spórok posiada wiele ciekawych miejsc, m.in.: kapliczka-dzwonnica z 1858 roku, historycz-
na granica pomiędzy częścią hrabiowską a książęcą, budynek dworca kolejowego z 1930 roku, leśniczówka 
wybudowana w 1899 roku, przydrożne krzyże i kapliczki ze spisanymi historiami, kaplica/kościół filialny parafii 
Krasiejów, ptasi Stawek/ EKO Przystanek, czyli ,,Leśne Centrum Edukacji i Rekreacji’’, źródełko „Zgody i Miłości”, 
mogiła chłopca upamiętniająca poległych podczas II wojny światowej, sad z nasadzeniem rodzimych drzew 
owocowych z ,,żywym płotem’’, boisko do piłki plażowej, boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna, plac 
zabaw, szlaki rowerowe.

Od 2018 roku - Wioska tematyczna – Spórok ,,Wioska zdrowia i relaksu’’, zamieszczona w bazie ogólnopol-
skich wiosek tematycznych https://wioska-tematyczna.pl/project/sporok-wioska-zdrowia-i-relaksu/

Produkt tradycyjny – „polywka” – zupa z maślanki, zgłoszona w 2020 r. przez Stowarzyszenie Odnowy i Roz-
woju Spórok, wpisana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę Produktów Tradycyjnych.

Od 2020 r. sołectwo uczestniczy w Programie Odnowy Wsi w Województwie Opolskim – status „Lider” 
Wioska Spórok została czterokrotnie nagrodzona w konkursie „Piękna Wieś Opolska”

• 2001 r. – kategoria Najlepszy 
projekt – III miejsce „Ptasi Sta-
wek”

• 2015 r. – kategoria Najlepszy 
projekt – wyróżnienie ,,Pod Szu-
miącymi Dębami’’

• 2018 r. – kategoria Najlep-
szy projekt – „EKO Przystanek”  
- I miejsce

• 2020 r. – kategoria Najpiękniej-
sza wieś – II miejsce
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Wieś przecina linia kolejowa Wrocław-Opole-Częstochowa-Warszawa. Obok wioski biegnie droga woje-
wódzka nr 463 Ozimek–Zawadzkie, dawniej zwana drogą Renarda.

Miejscowość posiada starą kronikę, założoną w 1865 roku, z retrospekcją do 1846 roku, przez nauczyciela 
Juliusa Neugebauera. Prowadzenie kroniki wiejskiej kontynuował od roku 1982 Wiktor Panitz, z retrospektywą 
do 1944 roku, a po jego śmierci Krystyna Kunysz - do dnia dzisiejszego. Ukazały się cztery publikacje autorstwa 
Krystyny Kunysz, dotyczące Staniszcz Małych i okolicy, ukazujące ich historię i aktualności. We wsi mieszka wie-
lu twórców i artystów, parających się literaturą, muzyką i twórczością ludową.

Przez wioskę płynie rzeka Mała Panew, która obecnie jest mekką dla kajakarzy. W czerwcu 2014 roku grupa 
młodych ludzi odkryła w jej nurtach wiekową dłubankę, która - po konserwacji - znalazła swe lokum w Izbie 
Tradycji Regionalnej w Kolonowskiem.

We wsi znajdują się liczne, opisane krzyże i kapliczki. Są też obiekty upamiętniające poległych, zmarłych  
i zaginionych w czasie wojen mieszkańców: glorieta przy szkole upamiętnia ofiary I wojny światowej, kamienne 
tablice w miejscowym kościele poświęcone są ofiarom II wojny światowej i ofiarom Tragedii Górnośląskiej. 

Mieszkańcy korzystają z Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z zapleczem rekreacyjnym. Mieści się tam filia 
biblioteki gminnej, OSP, lokal TSKN i Odnowy Wsi. Prężnie działa Gospodarstwo Innego Wymiaru. Są też miej-
sca noclegowe. Dla turystów rowerowych wyznaczono liczne ścieżki rowerowe.

sołectwo Staniszcze Małe
POwIerzChnIa 7100 ha

LICzba mIeSzKańCów 982

aDreS maILOwY staniszczemale@kolonowskie.pl

STrOna www www.staniszcze-male.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe 
• TSKN oddział Staniszcze Małe 
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Pierwsze wzmianki o istnieniu osady Staniszcze pochodzą z lat 1295-1305. Bogate w zwierzynę lasy stanisz-
czańskie stanowiły wówczas ulubione miejsce polowań książąt opolsko-raciborskich. Pierwotna nazwa „Sta-
niczche” pochodzi od wyrazu „stan” - namiot, miejsce postoju, stania. 

W „małych staniach” polujący na zwierzynę leśną prawdopodobnie jedli śniadanie, a w „wielkich staniach” 
- obiad. W Staniszczach Wielkich miał być dłuższy postój. Od 1650 roku właścicielami Ziemi Strzeleckiej byli 
Colonnowie. Wybudowali oni, przy obecnym Placu Targowym w Staniszczach Wielkich, zamek myśliwski. W la-
tach 1753-1754 Norbert Colonna ufundował Staniszczom kaplicę, obsługiwaną początkowo przez duchownych 
ze Szczedrzyka. W latach 1883-1884 wybudowano nowy kościół o strzelistej, neogotyckiej wieży. Służy on do 
dzisiaj wiernym parafii pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. 

Tereny staniszczańskie słynęły z pszczelarstwa i z dużych pasiek. Chłopi musieli, w ramach pańszczyzny, 
oddawać strzeleckim panom pół tony miodu pszczelego rocznie. 

Ciekawostki
• Kapliczki i krzyże
• Leśnictwo Jaźwin (arboretum) w Staniszczach Wielkich, wraz z Izbą Przyrodniczo-Leśną
• Zabytkowy kościół p.w. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich 
• Budynek byłego klasztoru. Początkowo mieścił kaplicę z Najświętszym Sakramentem, gdzie odbywały 

się liczne msze św. Dziś kaplica już nie istnieje, a budynek pełni inną funkcję
• Miejsce zadumy – pustelnia w Staniszczach Wielkich
• Staniszczańska Kolej Drezynowa. 23.06.2000 roku, na linii kolejowej nr 175 Kłodnica-Fosowskie, ze stacji 

Staniszcze Wielkie odjechał ostatni pociąg pasażerski. Obecnie malownicza trasa kolejowa wykorzysty-
wana jest w inny sposób. Cała trasa lokalnej kolei drezynowej ma liczyć 6 km. 

sołectwo Staniszcze Wielkie 
POwIerzChnIa 614,56 ha

LICzba mIeSzKańCów 938

aDreS maILOwY staniszczewielkie@kolonowskie.pl

STrOna www www.staniszczewielkie.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką
• Ochotnicza Straż Pożarna
• LZS Staniszcze Wielkie
• Koło DFK
• Caritas Parafialny
• Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
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 „Niezwykła w dzień, magiczna nocą”
Gmina Ozimek  

Ozimek – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie opolskim.  
Siedziba gminy to miasto Ozimek. 

POwIerzChnIa 126,5 km²

LICzba mIeSzKańCów 19 449

SOŁeCTwa GmInY
Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, 
Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Pustków, Schodnia,  
Szczedrzyk

GmInY ParTnerSKIe Heinsberg
Rýmařov

SIeDzIba GmInY
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek 
tel. (+48) 77 462 28 00, fax (+48) 77 462 28 11  
e-mail:sekretariat@ugim.ozimek.pl, www.ozimek.pl

Přerov
Krompachy
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Miasto w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w odległości ok. 21 km na wschód od Opola. Ozi-
mek położony jest nad rzeką Małą Panwią, na Równinie Opolskiej, na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej, na 
Górnym Śląsku, w odległości 10 km od kompleksu jezior turawskich.

Miasto Ozimek swą nazwę zawdzięcza młynarzowi mieszkającemu nad Małą Panwią w połowie XVII w. Dziś 
już tego młyna nie ma, bowiem po jego wyburzeniu, na tym miejscu i na terenie sąsiednim została zbudowana 
huta. Pierwsze domy wybudowano w 1765 r. w pobliżu huty i zakwaterowano w nich urzędników oraz wykwa-
lifikowanych hutników. Stanowiły one zaczątek późniejszego Ozimka. 

Na przestrzeni lat rozwój huty powodował również rozwój osady hutniczej i okolicznych miejscowości. Ozi-
mek w 1954 r. uzyskał prawa osiedla, a w 1962 r. prawa miejskie. Po wojnie w latach 1950-1980 rozwój huty 
spowodował rozbudowę miasta, powstały osiedla mieszkaniowe wielorodzinne oraz nowy układ komunika-
cyjny. Początek lat 90. XX wieku to niestety czas upadku przemysłu hutniczego i stagnacji w rozwoju miasta.  
Kolejni włodarze Gminy Ozimek stawali przed wyzwaniem ożywienia gospodarczego. Dzisiaj Ozimek może się 
pochwalić strefą przemysłową z licznymi zakładami produkcyjnymi oraz szeroką siatką przedsiębiorców z branż 
handlowo-usługowych. 

Na terenie miasta działają trzy przedszkola publiczne, trzy publiczne szkoły podstawowe, Zespół Szkół  
w Ozimku, Dom Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Największe i najcenniejszy zabytek to najstarszym w Europie żelaznym mostem wiszącym z 1827 r. (wpisany 
na Listę Światowego UNESCO) oraz Muzeum Hutnictwa w Ozimku. 

W mieście znajdują się restauracja, puby, bary, pizzeria i kawiarenki. 

zabytki:
• Kościół ewangelicko-augsburski, 1874 r. – wpisany do Rejestru Zabytków 
• Żelazny łańcuchowy most wiszący nad rzeką Mała Panew, 1827 r. 
• Huta Małapanew – 2 obrazy w budynku administracji - wpisane do Rejestru Zabytków 
• Cmentarz ewangelicko-augsburski i katolicki – ul. Schinkla
• Dawny cmentarz ewangelicko-katolicki (obecnie park pocmentarny) – ul. Wyzwolenia
• Kapliczka – ul. Robotnicza (koło nr 8)
• Huta Małapanew – budynek produkcyjny metali kolorowych, hala oczyszczalni, wieża wyciągowa wyso-

kiego pieca przy hali oczyszczalni, dawna przepompownia – ul. Kolejowa 1
• Stacja kolejowa PKP – ul. Kolejowa
• Dawna kolejowa wodociągowa wieża ciśnień (obecnie dom mieszkalny) – ul. Dworcowa 5
• Dawna szkoła – ul. Częstochowska 15 A-B
• Szkoła – ul. Daniecka 12 A

Miasto Ozimek
POwIerzChnIa 325 ha

LICzba mIeSzKańCów 7862

STrOna www www.ozimek.pl
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Wieś Antoniów powstała w roku 1781 za sprawą rozwijającej się Królewskiej Huty Malapane. Pierwsi koloni-
ści przybyli tu z głębi Niemiec: z Hesji – Nassau.

Antoniów z  jednej strony otoczona lasami liściasto-iglastymi, stanowiącymi część Borów Stobrawskich,  
z drugiej zaś strony przepływa rzeka Mała Panew, stanowiąca dopływ Odry. Antoniów jest specyficzną wsią, ze 
względu na przynależność do parafii. Otóż część mieszkańców należy do parafii Szczedrzyk, a część do parafii 
Ozimek.

Centrum życia wsi jest świetlica wiejska „Nasz Zapiecek” oraz boisko wiejskie, przy którym znajdują się 
również wiata oraz rozbudowany plac zabaw i siłownia plenerowa. W tych miejscach regularnie odbywają się 
imprezy oraz wydarzenia kulturalne. Ponadto mieszkańcy i turyści chętnie z nich korzystają. W sołectwie znaj-
duje się szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, a także 
nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

zabytki:
• Kapliczka przydrożna – ul. Dylakowska (koło nr 9)
• Kapliczka przydrożna – ul. Powstańców Śląskich 

(koło nr 64)
• Dawna gospoda – ul. Powstańców Śląskich 75
• Most drogowy – ul. Dylakowska

sołectwo Antoniów
POwIerzChnIa 822 ha

LICzba mIeSzKańCów 938

aDreS maILOwY antoniow@ozimek.pl, sołtys.antoniow@gmail.com

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło DFK
• Opolski Klub Seniora 
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Biestrzynnik od najdawniejszych czasów otoczony był lasami i wieś ta miała kształt pierścienia (koła), stąd 
niespotykana nazwa pierwotna Ringwalde. Początki wsi sięgają 1679 roku i liczyła 12 mieszkańców. Pierwsi 
mieszkańcy trudzili się produkcją węgla drzewnego i pracą w hucie szkła „Solarnia”.  Przez Biestrzynnik płynie 
rzeka Libawka, przy której znajdował się młyn z początku XX wieku.

W centrum wsi Biestrzynnik, na skraju lasu stoi pomnik poświęcony ofiarom I i II wojny światowej. Obok 
pomnika znajduje się „Kapelna Górka”, podobno pochowano tam żołnierzy francuskich w 1813 roku. 

W zabytkowej remizie strażackiej wybudowanej w 1909 roku z czerwonej cegły mieści się obecnie Izba Re-
gionalna – „Izba Ołmy i Ołpy”, w której można podziwiać dawne meble, akcesoria gospodarstwa domowego, 
ubrania itp.

W Biestrzynniku można wyodrębnić trzy przysiółki: Poliwoda, Michalona i Krampa. 
Przysiółek Poliwoda posiada znakomite warunki do rekreacji ze względu na kompleks malowniczych stawów 

hodowlanych. Obok stawów jest dwór z początki XX wieku , kapliczka-dzwonnica z połowy XIX wieku i pomnik 
przyrody – dąb szypułkowy. Swoją siedzibę ma tu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Zarządu Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Ośrodek ten jest jedyną hodowlą pstrąga na Opolszczyźnie i wypracował Markę Opol-
skiego Pstrąga.

Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska, obok znajduje się boisko sportowe, siłownia plene-
rowa i plac zabaw dla dzieci.

zabytki:
• Dwór w zespole parkowym – ul. Poliwoda 18 
• Pomnik ku czci mieszkańców poległych w czasie I i II wojny światowej – ul. Cmentarna
• Dawna gospoda – ul. Ozimska 14
• Remiza strażacka – ul. Ozimska 20
• Kapliczka-dzwonnica – ul. Ozimska / Jacka (koło nr 1)
• Zespół młyna wodnego – ul. Cmentarna 8
• Most drogowy – ul. Ozimska

sołectwo Biestrzynnik
POwIerzChnIa 1951 ha

LICzba mIeSzKańCów 642

aDreS maILOwY biestrzynnik@ozimek.pl   

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Koło DFK, 
• Grupa  Odnowy Wsi 
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Kolonia powstała w 1754 r., wcześniej w tym miejscu istniał samodzielny folwark, którego mieszkańcy zobo-
wiązali się do budowy domostw na tym terenie. Do miejscowości należy przysiółek Kuziory.

Chobie jest niewielką miejscowością, żyjące z naturą za pan brat. Lasy mieszane wydające na świat leśne 
owoce i grzyby, rozległe łąki, poprzez które płynie urokliwy potok Chobianka czy uprawne pola zmieniające się 
w rozlewiska stworzone przez bobry  to zaledwie tło dla wioski. 

Mieszkańcy prócz walorów przyrodniczych   wykorzystują  dobro miejsc historycznych, kulturowych, rozryw-
kowych oraz ratowniczych. Mowa tutaj początkowo o Kapliczce Matki Boskiej Różańcowej, w  której odprawia-
ne są nabożeństwa różańcowe, a raz w roku msza święta odpustowa. Dziejowy, a zarazem owiany legendą jest 
krzyż znajdujący się w lesie – niektórzy twierdzą, że postawiono go ku pamięci ofiar dżumy, a inni, że to grób 
niejakiego żołnierza, który z czasem nie okazał się jednak martwy. 

Ośrodkiem istotnych dla sołectwa zgromadzeń publicznych, jak i prywatnych imprez jest Świetlica Wiejska. 
Ważnym lokum jest także Ochotnicza Straż Pożarna, czynnie działająca na rzecz obywateli wioski oraz okolicz-
nych miejscowości, a angażująca młodzież w wielu zawodach strażackich, z których powracają z sukcesami. 
Najmłodsi mieszkańcy  mogą za to spędzać czas na niedawno nowo postawionym placu zabaw. 

Organizacje  wspólnie dbają o zapewnianie mieszkańcom wolnego czasu w postaci różnorodnych festy-
nów (Dzień Sąsiada bądź dożynkowy Zjazd traktorów) oraz tematycznych spotkań, najczęściej organizowanych  
z okazji świąt – czy Wigilii, czy Dnia Matki.

zabytki:
• Kapliczka przydrożna – ul. Wiejska koło nr 33
• Dawna szkoła z budynkiem gospodarczym – ul. Wiejska 41

sołectwo Chobie
POwIerzChnIa 286 ha

LICzba mIeSzKańCów 276

aDreS maILOwY chobie@ozimek.pl   

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło DFK 
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W katastrze z roku 1723 wymienia się pod Kadłubem przydrożny „Krug” (czyli karczmę, gospodę, oberżę) 
Dillera, gdzie wówczas mieszkało dwoje ludzi. To nazwisko pisano także - Dylla, Tylla albo Dyhla i prawdopo-
dobnie od któregoś z tych nazwisk pochodzi nazwa wsi Dylaki. Dylaki jako odrębną miejscowość, spotykamy 
dopiero po roku 1900, bowiem do tego czasu Dylaki były przysiółkiem wchodzącym w skład Szczedrzyka. Przy-
siółek ten w 1819 roku miał 12 domów mieszkalnych, w których zamieszkiwało 54 mieszkańców. 

Dylaki położone są w strefie lasów o dużych walorach przyrodniczych, blisko Jeziora Turawskiego. 
Wieś ma zabudowę ulicową z dominantą zakładu pracy i kościoła. Stare budynki mają charakter budow-

nictwa śląskiego (zagrody po obu stronach ulicy, dwustronne dachy spadziste). Dziś istnieje różnorodność 
budownictwa. 

Bogactwem dziedzictwa kulturowego  miejscowo-
ści jest posługiwanie się gwarą śląską, kultywowanie 
zwyczajów i obrzędów takich jak: wodzenie niedźwie-
dzia, obchody św. Marcina, polterabent, dożynki itp. 
Dla upamiętnienia coraz bardziej oddalających się cza-
sów życia  dziadków stworzono Izbę Tradycji i Pamięci.

Dylaki posiadają obiekty wpisane do rejestru zabyt-
ków: kościół parafialny, plebania, tartak wodny, domy 
mieszkalne, kapliczki przydrożne oraz bocianie gniaz-
do znajdujące się w środku wsi, wpisane do rejestru 
gniazd.

zabytki:
• Kościół parafialny 

p.w. św. Antoniego 
– ul. Ozimska

• Remiza strażacka – 
ul. Turawska 1A

• Dawny zajazd  
– ul. Ozimska 55 A

• Dawna szkoła i sto-
doła – ul. Szkolna 3

• Dawna gospoda  
z salą i budynkami 
gospodarczymi  
– ul. Ozimska 55

sołectwo Dylaki
POwIerzChnIa 942 ha

LICzba mIeSzKańCów 1182

aDreS maILOwY dylaki@ozimek.pl  

STrOna fb www.facebook.com/Dylaki

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki
• Koło DFK 
• Rada Parafialna
• Zespól Caritas
• Zespół Folklorystyczny „Dialog’’
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Wieś założyli w połowie XVIII w. Bracia Czescy z okolic Uher uciekający do protestanckich Prus przed 
prześladowaniami niemieckich Habsburgów. Dla uczczenia króla osadę nazwano Friedrichsgraetz, po cze-
sku Bedřichův Hradec. W roku 1945 wycofujący się Wehrmaht zarządził ewakuację całej miejscowej ludności.  
23 kwietnia 1945 r. dotarł tu transport ekspatriantów z Biłki Szlacheckiej pod Lwowem, w czerwcu tegoż roku 
dołączyły do nich nieliczne rodziny z Jeziernej, ponadto osiedliła się tu grupa ludności z wieluńskiego - powra-
cająca z robót przymusowych w Niemczech. Do wsi wróciło również kilka rodzin mieszkających tu do 1945 r. 

Od 1989 roku do miejscowości przybywają pielgrzymi - Sybiracy. Z inicjatywy ks. Edmunda Cisaka powstała 
Kalwaria Pana – Kalwaria Sybiraków, która została wpisana do ewidencji zabytków chronionych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na terenie miejscowości aktywnie działają zespoły folklorystyczne prezentujące utwory i dorobek kulturowy 
swoich przodków z kresów wschodnich - „Jutrzenka” i „Grodziec”.

We wsi znajduje się szkoła podstawowa, świetlica wiejska, a także boisko Ludowego Zespołu Sportowego 
Grodziec. 

W centrum miejscowości mieści się świetlica wiejska, obok której znajdują się pomnik i tablica upamiętniają-
ca wywózkę Polaków z Kresów Wschodnich. W budynku mieści się także biblioteka, a obok znajduje się siłownia 
plenerowa i plac zabaw.

W Grodźcu znajduje się przepiękny kompleks rekreacyjno-turystyczny - Zatoka Bajka, z miejscami do plażo-
wania, aktywnego spędzenia wolnego czasu i bogatą ofertą gastronomiczną oraz hotelową. 

zabytki:
• Kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha, 1891 r. – wpi-

sany do Rejestru Zabytków pod poz. 88/2009
• Wyposażenie kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego p.w. Matki Bo-

skiej Częstochowskiej i św. Wojciecha - wpisane do Rejestru Zabytków pod 
poz. Ks.B.t.V-731/1-6/82

• Cmentarz parafialny rzym-
sko-katolicki – ul. Tartaczna

• Szkoła – ul. Tartaczna 1
• Młyn elektryczny – ul. Tar-

taczna 27 (daw. nr 13)
• Plebania – ul. Częstochow-

ska 138
• Dom parafialny i budynek 

gospodarczy – ul. Często-
chowska 136

sołectwo Grodziec
POwIerzChnIa 2031 ha

LICzba mIeSzKańCów 1373

aDreS maILOwY grodziec@ozimek.pl 

STrOna fb
www.facebook.com/people/Nasz-Grodziec/100064439635665/?
paipv=0&eav=AfZJ41xosVTB6YwUxloPH5XporEVrlTOVK8gpsbA-
DIlc2MMq2iwALtPX2vHTK7lbRh4&_rdr

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” 
• Zespól Caritas
• Zespoły Folklorystyczny „ Grodziec” i „Jutrzenka”
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Jedlice to najmniejsze sołectwo w gminie Ozimek.
Powstanie miejscowości jest datowane na rok 1775. Ludzie uważają, że nazwa Jedlice pochodzi od dawno 

temu rosnących tu jodeł. 
Sołectwo Jedlice od 2009 r., które wcześniej był przysiółkiem wsi Szczedrzyk. 
W 1800 roku powstała tutaj pierwsza na Śląsku walcownia blach cynkowych, w której pracowali Żydzi.  

Po wojnie ze starej walcowni powstała ,,Huta Szkła Jedlice”, która dzisiaj umożliwia pracę wielu ludziom.  
W 1789 roku zakład wizytował sam król Fryderyk Wilhelm II. Fabryka ta była i nadal jest dumą mieszkańców. 
Współcześnie Jedlice są kojarzone właśnie z hutą. Huta rozwija swe możliwości oraz rozszerza zakres produkcji 
na całą Europę. 

Dużą atrakcją Jedlic jest przepływająca rzeka ,,Mała Panew”, która w pobliżu wpada do zbiornika wodnego 
Jeziora Turawskiego. Na plażach leżących wzdłuż rzeki gniazdują różne rodzaje ptaków. Jedlice stały się miej-
scem często odwiedzanym przez ornitologów.

W centralnym punkcie wsi znajduje się plac zabaw często odwiedzany przez turystów przejeżdżający przez tą wieś.  
W Jedlicach krzyżują się rowerowe szlaki turystyczne, których trasy przebiegają przede wszystkim wokół Jeziora 
Turawskiego.

zabytki:
• Pozostałości osiedla hutniczego – zespół 4 domów robotniczych, 1775 r. – wpisanego do Rejestru  

Zabytków
• Pozostałość kanału roboczego nawadniającego – wpisany do Rejestru Zabytków 
• Pozostałość dawnej huty szkła (obecnie magazyn), 1805 r. – wpisany do Rejestru Zabytków 
• Dwór „Beatka” w zespole huty szkła, 1780 r. – wpisany do Rejestru Zabytków 

sołectwo Jedlice
POwIerzChnIa 11 ha

LICzba mIeSzKańCów 85

aDreS maILOwY jedlice@ozimek.pl 

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• koło DFK
• Parafialny Zespół Caritas 
• Klub Sportowy 
• Rada Parafialna

Sołectwo Krasiejów jest najstarszą i największą wsią w Gminie Ozimek. Pierwsze wzmianki o miejscowości 
pochodzą z 1292 roku. Przez wieś prowadzi zelektryfikowana trasa kolejowa Opole - Częstochowa oraz szlaki 
komunikacyjne Ozimek - Zawadzkie (trasa 463) oraz Ozimek - Strzelce Opolskie. 

Przez wieś przepływa rzeka Mała Panew. Krasiejów słynie z odkryć paleontologicznych, powstałego w 2010r. 
obiektu rekreacyjno - edukacyjnego pod nazwą JuraPark i Muzeum Ewolucji Człowieka (2014). 

Do walorów przyrodniczo - turystycznych  miejscowości należą również : Muzeum Paleontologiczne, Izba 
Regionalna,  ścieżki rowerowe oraz przystań kajakowa na Czarnym Dole. 

W miejscowości pielęgnowane są tradycje takie jak Babski Comber, Wodzenie niedźwiedzia, Stawianie 
drzewka majowego, Dzień Matki i Ojca /Mutter- i Vatertag, Dziyń Chopa, Festyn letni z dinozaurem w tle, Do-
żynki, Dzień św. Marcina, Jarmark bożonarodzeniowy. Prowadzone są coroczne warsztaty tematyczne. 

W Krasiejowie działają gospodarstwa agroturystyczne z bazą noclegową oraz trzy restauracje.  
W miejscowości funkcjonuje punkt pocztowy, działają liczne firmy usługowe.
W sołectwie  tworzy lokalny artysta rzeźbiarz Paul Gottscholl autor wielu dzieł w drewnie.
Z miejscowością i odkryciami paleontologicznymi związany był dr Krzysztof Spałek. Wieś wielokrotnie  była 

nagradzana  w konkursach „Odnowy Wsi” (2003, 2005, 2011). Krasiejów jest odwiedzany przez licznych tury-
stów i naukowców z kraju i zagranicy. Od kilkunastu lat jest znaną miejscowością turystyczną.

zabytki:
• Kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. św. Małgorzaty, 1911-1919 r.  

– wpisany do Rejestru Zabytków 
• Wyposażenie kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego p.w. św. Mał-

gorzaty - wpisane do Rejestru Zabytków 
• Zbiorowa mogiła powstańców śląskich z 1921 r. - cmentarz parafialny 

wpisany do Rejestru Zabytków 
• Bunkier z okresu II 

wojny światowej przy 
dawnej szkole (obec-
nie muzeum) – ul. 
Spóracka 19

• Dawny dom rządcy  
– ul. Młyńska 12

• Stacja kolejowa PKP  
– ul. Spóracka 35 A

• Most drogowy  
– ul. Spóracka

sołectwo Krasiejów
POwIerzChnIa 1871 ha

LICzba mIeSzKańCów 1940

aDreS maILOwY krasiejow@ozimek.pl       

STrOna www www.krasiejow.pl
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• koło DFK
• Grupa Odnowy Wsi

Powstanie Krzyżowej Doliny datuje się w roku 1771. Pierwsza nazwa od czasu powstania to Kreuzthal. Pierw-
szy człon to upamiętnienie ministra w rządzie pruskim Boguslava von Kreuz, który opracował plan powstania 
tej osady, drugim członem jest Thal czyli dolina. W 1945 roku nazwę przetłumaczono co w pełnym tego słowa 
znaczeniu jest Krzyżowa Dolina.  Mieszkańcy produkowali węgiel drzewny dla huty i w koszach wozili go do 
huty. Z biegiem lat wytworzyło się tu wiele zawodów związanych z lasem. Krzyżowa Dolina od najstarszych 
czasów słynie z wyrobu gontu „siędziołu”. Z całej okolicy przyjeżdżali tutaj ludzie po pokrycie dachowe.

Zabytkową budowlą jest stara kapliczka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena oraz stary budynek szkoły, 
w którym mieści się świetlica wiejska, kaplica pod wezwaniem św. Liboriusza.

Pod świetlicę wiejską jest także zaadoptowany budynek nowej szkoły. W nim mieści się filia biblioteki pu-
blicznej.

Przy budynkach znajduje się plac zabaw, boisko sportowe i wiata festynowa. Budowlami tymi opiekuje się 
sołtys wraz z Radą Sołecką. Dzieci sołectwa uczęszczają do szkoły podstawowej w Krasiejowie.

Na terenie wsi działają liczne firmy usługowe. 

zabytki:
• Kapliczka-dzwonnica – ul. Powstańców Śląskich (koło nr 21)
• Dawna szkoła i stodoła – ul. Powstańców Śląskich 29
• Dawna gospoda i budynek gospodarczy – ul. Opolska 2

sołectwo Krzyżowa Dolina
POwIerzChnIa 937 ha

LICzba mIeSzKańCów 671

aDreS maILOwY krzyzowadolina@ozimek.pl    
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka

Kolonia leśna Mnichus powstała w 1774 roku. Wtedy żyło tam 20 kolonistów. Jej pierwsza nazwa to Mun-
chhausen, prawdopodobnie pochodząca od nazwiska ówczesnego pruskiego ministra finansów – von Mun-
chhausena. Przez lata tutejsi mieszkańcy trudniący się początkowo wyrębem lasu i produkcją węgla drzewnego 
dla Huty Małapanew, z czasem stali się głównie rolnikami i pracownikami wspomnianej huty. Z biegiem lat 
rolnictwo podupadało, zatrudnienie w Hucie również, a teraz większość mieszkańców znalazła zatrudnienie  
w okolicznych miejscowościach i za granicą.

Mnichus, dzięki swojemu śródleśnemu położeniu, znacznej odległości od głównych dróg wojewódzkich, 
przyciąga wielu. W starej, pierwotnie ewengelickiej szkole mieści się teraz świetlica wiejska, przy której zlokali-
zowane jest boisko do piłki siatkowej plażowej, mini siłownia zewnętrzna i duży plac zabaw dla dzieci. 

Na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej organizowane są pikniki i spotkania dla mieszkańców.
Miejscowość ma również własną kaplicę pw. św. Floriana i cmentarz – położone na piaszczystym wzgórzu, 

pośród lasu.
Mimo, że Mnichus jest jedąa z najmniejszych miejscowości w Gminie Ozimek, to bez wątpienia jest jedną  

z najbardziej urokliwych. 
Cisza i spokój, bliskość lasu i kąpieliska, dobre skomunikowanie z okolicznymi miejscowościami i życzliwi 

mieszkańcysą magnesem dla tego miejsca.

zabytki:
• Dawna szkoła – ul. Leśna 8
• Domy mieszkalne z XX wieku

sołectwo Mnichus
POwIerzChnIa 459 ha

LICzba mIeSzKańCów 125

aDreS maILOwY mnichus@ozimek.pl   
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia
• Koło DFK Nowa Schodnia.

Miejscowość powstała w 1828 r. jako przysiółek Schodni Starej, a od roku 1945 stanowi odrębną część. 
Obszar Sołectwa obejmuje wieś Nowa Schodnia i część miasta Ozimek. Sołectwo Nowa Schodnia zamiesz-

kuje 860 mieszkańców, z tego we wsi Nowa Schodnia 242 i na terenie miasta Ozimek 618.
Zabytki to większość domów na terenie Sołectwa i przydrożne krzyże, które są odnawiane przez mieszkań-

ców i stają się wizytówką Sołectwa.
W sołectwie znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 2 Im Marii Konopnickiej w Ozimku  oraz Kościół św. Jadwigi 

Śląskiej w Nowej Schodni.
Ponadto w sołectwie mieści się szkoła podstawowa, obok której znajdują się siłownia plenerowa, nowocze-

sne boisko wielofunkcyjne i drewniana wiata „Ditriechówka”, w której odbywa się szereg wydarzeń szkolnych  
i sołeckich.

Przez miejscowość przebiegają ciekawe ścieżki rowerowe.

zabytki:
• ul. Ogrodowa 9 – dom i budynek gospodarczy
• ul. Opolska 4 – dom

sołectwo Nowa Schodnia
POwIerzChnIa 281 ha

LICzba mIeSzKańCów 241

aDreS maILOwY nowaschodnia@ozimek.pl  
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna Pustków 

(Smigulach 1679, Schmigule 1736, Bunkow 1784, Pustkow 1787, Colonia Pustkow 1865, Wüsten 1936, Pust-
ków po 1945).

Najstarsze znane zapiski dotyczące miejscowości w miejscu obecnego Pustkowa pochodzą z 1679 r. z pro-
tokołu wizytacyjnego kościoła w Szczedrzyku. W zapisie tym mówi się o 5 zagrodnikach ze Smigulach, płacą-
cych po jednym srebrnym groszu podatku kościelnego na rzecz Szczedrzyckiej parafii; na mapie z 1736 roku, 
znajdującej się w Homannische Atlas, Schmigule zostały zaznaczone w miejscu obecnego Pustkowa.

W 1809 r. miejscowość, stanowiąca wówczas kilka domów między Szczedrzykiem a Nową Schodnią, została 
wymieniona w Atlas von Schlesien  jako Pustkow-Hauser. W późniejszych dokumentach występuje także nazwa 
Bonkow, której echa pojawiały się jeszcze w okresie międzywojennym (Bonkowe Berge). Nazwa Pustków, okre-
ślająca pustkowie, miejsce niezagospodarowane, ale też oddalone od wsi, występuje jako część miejscowości 
Nowa Schodnia i Szczedrzyk. W 1865 r. miejscowość była przysiółkiem, będącym częścią Szczedrzyka i nazywa-
ła się Colonia Pustkow. Od roku 1988 Pustków jest samodzielnym sołectwem, ma ok. 120 domów mieszkalnych. 

Atrakcją naszej miejscowości są lasy stobrawskie oraz świetlica wiejska z placem zabaw dla dzieci, boiskiem 
do piłki nożnej, altaną biesiadną, oraz kapliczką.

zabytki:
• Kapliczka przydrożna – ul. Ozimska (koło nr 29)
• Dawna szkoła – ul. Ozimska 11 i 11 A
• Kapliczka przydrożna – ul. Zielona (koło nr 2)

sołectwo Pustków
POwIerzChnIa 770 ha

LICzba mIeSzKańCów 524

aDreS maILOwY pustkow@ozimek.pl    
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna Schodnia  
• DFK Stara Schodnia
• Stowarzyszenie „Razem dla Schodni”.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1485. Wtedy pisano nazwę tej wsi tak jak dzisiaj - bez dodatku 
„stara”. Było tu 10 domostw. Mieszkańcy wsi przede wszystkim zajmowali się uprawą roli. Po zajęciu Śląska 
przez Fryderyka II na miejscu młynów zadymiły pierwsze kominy pieców do topienia żelaza. Miejscowi chłopi 
musieli podjąć wiele nowych czynności, w tym zaczęli dowozić rudę darniową i wypalać węgiel drzewny, który 
był potrzebny dla huty. W roku 1779 król pruski Fryderyk II, wizytując Śląsk, przybył też do huty „Małapanew”  
i przenocował w Schodni u ówczesnego sołtysa Goli.

Schodnia to piękna miejscowość położona w zachodniej części gminy. Mieszkańcy pielęgnują lokalne tra-
dycje oraz zwyczaje – co roku odbywają się dożynki, którym towarzyszy barwny korowód oraz piękna korona 
żniwna. Ponadto tutejsza społeczność organizuje szereg wydarzeń kulturalnych – stawianie drzewka majowe-
go, dzień św. Marcina, festyny sportowe i warsztaty o tematyce regionalnej. 

Centrum kulturalnym wsi jest świetlica wiejska oraz sala wielofunkcyjna usytuowana w budynku jednostki 
OSP Schodnia. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wiata z przeznaczeniem na organizację spo-
tkań i imprez oraz plac zabaw, z którego korzystają nie tylko dzieci z sołectwa.

W miejscowości znajduje się Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej, którego budowniczym był Za-
służony dla Gminy Ozimek śp. ksiądz prałat Gerard Kałuża.

Miejscowość ma swój wyjątkowy charakter. Mieszkańcy są bardzo życzliwi i gościnni, a bliskość miasta 
Ozimka sprawia, że w sołectwie żyje się dobrze.

zabytki:
• Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki – ul. Powstańców Śląskich
• Dawny Dom nauczyciela i budynek gospodarczy – ul. Powstańców Śl. 25
• Dawna szkoła – ul. Powstańców Śląskich 25a
• Mogiła wojskowa – ul. Opolska / Ks. Piotra Gołąba (koło nr 21)
• Kapliczka przydrożna – ul. Piotra Kuczki (koło nr 3)
• Kapliczka przydrożna – ul. Powstańców Śląskich (koło nr 24)
• Krzyż przydrożny – ul. Powstańców Śląskich (koło nr 24)
• Młyn w zagrodzie – ul. Powstańców Śląskich 56

sołectwo Schodnia
POwIerzChnIa 863 ha

LICzba mIeSzKańCów 241

aDreS maILOwY schodnia@ozimek.pl      
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Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka
• Ochotnicza Straż Pożarna Szczedrzyk
• DFK Szczedrzyk – Pustków
• Zespół Caritas

Szczedrzyk to przepiękna wieś leżąca nad Jeziorem Turawskim, otoczona lasami i polami uprawnymi. Nazwa 
wsi wywodzi się ze słowa ‘szczodry’ i zmieniała się na przestrzeni wieków . W 1946 r. nadano polską nazwę Szcze-
drzyk, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Wieś Szczedrzyk należy do jednych z najstarszych w gminie Ozimek, 
a jej początki sięgają XIII w. Natomiast sama parafia jest uznawana za najstarszą na obszarze Śląska Opolskiego.   
Źródła donoszą, iż nasza miejscowość obfitowała w pszczelarzy i młyny, których w okolicach było bardzo mało. 

W sołectwie znajduje się: Publiczne Przedszkole w Szczedrzyku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Szczedrzyku.

Odwiedzając Szczedrzyk na pewno warto zobaczyć Kościół Parafialny, który został wybudowany w 1898-
1900 r. w stylu neoromańskim, następnie warto przystanąć przy Pomniku Św. Jerzego, poświęconego ofiarom  
I i II wojny światowej, jak również przydrożnych krzyżach i kapliczkach, z którymi wiążą się różne historie i legendy.

W związku z umiejscowieniem Szczedrzyka można tutaj w ciągu całego roku znaleźć wiele możliwości na 
spędzanie czasu - pójść na grzyby do pobliskich lasów, pójść na ryby nad jezioro, wybrać się na wycieczkę 
rowerową, czy też zwyczajnie wziąć udział w życiu kulturalnym Szczedrzyka, które ma bardzo bogatą ofertę 
taką jak: Odpusty Szczedrzyckie, mecze piłki nożnej KS, Stawianie Drzewka Majowego, Dożynki, Oktoberfest, 
obchody ku czci Św. Marcina, Mikołaj oraz nasz już słynny Jarmark Bożonarodzeniowy. 

zabytki:
• Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja – Plac 1 Maja
• Plebania i budynek gospodarczy – Plac 1 Maja 19
• Cmentarz przykościelny rzymsko-katolicki – Plac 1 Maja
• Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki - ul. Cmentarna
• Kapliczka przydrożna – ul. Jedlicka
• Kapliczka przydrożna – ul. Ozimska (koło nr 28)
• Krzyż przydrożny – Plac 1 Maja (koło nr 1)
• Krzyż przydrożny – ul. Rybacka (koło nr 1)
• Pomnik ku czci mieszkańców poległych w czasie I i II wojny światowej – Plac 1 Maja (koło nr 15)
• Dawna szkoła (obecnie przedszkole) – ul. Opolska 1
• Dawny Dom Nauczyciela (obecnie dom mieszkalny) – ul. Opolska 1 A

sołectwo Szczedrzyk
POwIerzChnIa 1202 ha

LICzba mIeSzKańCów 1466

aDreS maILOwY szczedrzyk@ozimek.pl          

STrOna www/fb szczedrzyk.com.pl, www.facebook.com/Szczedrzyk

• Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Szczedrzyk 
• KS Szczedrzyk
• Koło PZW Szczedrzyk
• PZHGP
• Orkiestra Dęta Szczedrzyk 
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„Twój port niezapomnianych wrażeń”
Gmina Turawa  

Turawa – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie opolskim. 
Siedziba gminy to Turawa. 

POwIerzChnIa 171,5 km²

LICzba mIeSzKańCów 10 029

SOŁeCTwa GmInY Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota  
Turawska, Osowiec, Rzędów, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada

GmInY ParTnerSKIe
Miasto Wetter (Ruhr)
Gmina Saalfelder Höhe
Gmina Dřevohostice

SIeDzIba GmInY
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c , 46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, faks: 77 42 12 073 
e-mail: ug@turawa.pl, www.turawa.pl



65

Najstarszą wsią na terenie Gminy Turawa według obecnych dokumentów są Bierdzany, a najwcześniejsze 
zapisy o wsi pochodzą z 1279 r. Należy jednak przypuszczać, że wieś powstała dużo wcześniej. 

Nazwa miejscowości ulegała zmianom: Bierdzan, Bircan, Berdzan, Burzany, Bierczana, Burdzan, Burkardsdor 
by ostatecznie w roku 1945 powrócić do nazwy Bierdzany. W XVII wieku w Bierdzanach znajdował się młyn 
wodny, tartak, gorzelnia, leśniczówka, dwa folwarki i szkoła. 

Pierwszą drewnianą kaplicę wybudowano w Bierdzanach w roku 1410. Przyjmuje się, iż stojący do dziś 
drewniany kościół, ze swoim niezwykłym bogactwem ikonograficznym i artyzmem wykonanych dzieł, powstał 
w 1711 roku. Jest to data wyryta na jego podmurówce. Kościół zbudowany jest na małym wzniesieniu wokół 
starych drzew. Wewnątrz kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny z obrazem patronki. Mało kto wie 
o istnieniu „bierdzańskiej śmierci”. Starsze osoby zamieszkujące Bierdzany w swoich wypowiedziach nieraz 
używają zwrotu „wyglądasz, jak bierdzańska śmierć”. Tak określa się ludzi chorowitych, słabowitych, bladych. 
Mieszkańcy nie wiedzieli skąd wziął się ów zwrot. Wszystko się wyjaśniło przy okazji remontu kościoła w 1961 r. 
gdy wśród odnalezionych polichromii/malowideł widniało to przedstawiające „śmierć bierdzańską”. „Najpraw-
dopodobniej w okolicy musiało się wydarzyć coś ważnego, skoro w małym wiejskim kościółku namalowano 
motyw śmierci”.

Z Bierdzanami od wielu lat związany jest zespół folklorystyczny „Jaźwinki”, który został założony w 1988r. 
Swoją nazwę przyjął od rzeczki przepływającej przez wieś. Do dnia dzisiejszego wśród mieszkańców Bierdzan 
krąży ciekawa legenda z tym ciekiem wodnym związana. Otóż diabeł idąc od lasu torował koryto rzeki niosąc 
z sobą kamienie, w trakcie owej wędrówki tracił głazy, a w miejscu ich upadku powstawały stawy istniejące do 
dnia dzisiejszego.

Przez lata działalności zespołu Jaźwinki przewinęło się przez niego wiele młodych i starszych wiekiem osób, 
które przeżyły wielką przygodę z tańcem i pieśnią ludową, poznając przy okazji folklor różnych regionów Pol-
ski. Zespół ten aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym dostarczając niezapomnianych wrażeń artystycznych 
olbrzymiej części mieszkańców własnej gminy, powiatu i województwa. 

Sołectwo Bierdzany
POwIerzChnIa 1593,93 ha 

LICzba mIeSzKańCów 612

aDreS emaIL bierdzany@turawa.pl

STrOna fb www.facebook.com/SolectwoBierdzany

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• LZS
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
• Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
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W wiosce znajduje się dużo zabytkowych krzyży oraz kapliczek. Na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Starą 
znajduje się cmentarz wojsk Napoleona, w jego miejscu do dziś stoi kapliczka wzniesiona w 1815 r. 

Wokół wioski jest wiele lasów a w bliskiej odległości znajduje się Jezioro Duże. 
Co roku w miejscowości organizowane są dożynki wiejskie, dzień rodziny oraz OSP co roku organizu-

je obchody dnia strażaka. Przed Bożym Narodzeniem w sali OSP odbywają się jasełka zorganizowane przez 
lokalną Szkołę Podstawową z Oddziałem przedszkolnym, połączone są one z wigilią dla osób starszych  
i samotnych.

Sołectwo Kadłub Turawski
POwIerzChnIa 750 ha

LICzba mIeSzKańCów 522

aDreS emaIL kadlubturawski@turawa.pl

STrOna fb www.facebook.com/profile.php?id=100064792218739

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
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Nazwa wsi Kotórz Mały w zapisach często się zmieniała. Użyto określenia: Chotors -1295 r., Cotorz-1300 r., 
Chotors-1312 r., 1562 - Chottorz, Kotórz.

Znawca historii kotorski proboszcz ks. Carl Kahl twierdził, że najprawdopodobniej nazwa wsi Kotórz Mały 
wywodzi się z dialektu morawskiego lub z języka czeskiego.

Etymologia nazwy wsi Kotórz Mały wskazuje, że była to osada służebna. Na jej mieszkańcach, których głów-
nym zajęciem były bartnictwo i rolnictwo, ciążył także zapewne obowiązek służby łowieckiej na rzecz księcia. 

Z ustnych przekazów dowiadujemy się, iż przepływająca przez Kotórz Mały i Wielki rzeka Małapanew czę-
sto zalewała obydwie wsie. W okolicach dzisiejszego Jeziora Turawskiego przed Kotorzem Wielkim rozdzielała 
się na dwa koryta, tworząc pośrodku wyspę z przysiółkiem Kuchara, by połączyć się przed Kotorzem Małym. 
Następnie rzeka płynęła wzdłuż ul. Polnej w kierunku Trzęsiny. W Kotorzu Małym na początku wsi od strony 
Kotorza Wielkiego znajduje się stawek, który jest pozostałością po starym korycie Małej Panwi. Koryto rzeki 
zostało przez Katarzynę Kokorz wyprostowane, a jej nurt skierowano przez Turawę.

W dniu 13.04.1976 r. na zebraniu wiejskim w Kotorzu Małym w miejscowej szkole podstawowej założony 
został klub sportowy. Po otrzymaniu od Urzędu Gminy w Turawie działki o powierzchni 3,14 ha pod budo-
wę stadionu sportowego, przystąpiono do prac adaptacyjnych. Wszystkie prace wykonano w czynie społecz-
nym. Na przełomie maja i czerwca 1978 r. Artur Długosz rozpoczął próbę organizacji drużyny seniorów by  
w sierpniu tego samego roku zgłosić drużynę z Kotorza Małego do rozgrywek w klasie „C” w sezonie 1978/79. 
W sezonie 2007/2008 drużyna LKS „Silesius” Kotórz Mały wywalczyła historyczny awans do III Ligi śląsko-opol-
skiej. Był to niewątpliwie największy sukces amatorskiego zespołu w historii sportu całej gminy, bo do tej pory 
żaden klub nie uzyskał tak wysokiego wyniku w sporcie.

Sołectwo Kotórz Mały
POwIerzChnIa 1395,76 ha  

LICzba mIeSzKańCów 993

aDreS emaIL kotorzmaly@turawa.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
• LKS „Silesius” Kotórz Mały
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Kotorz Wielki, Gross Kochen, Gross Kotorz, Gross Kotorsch, Mega Chotors, Cotors. Oto nazwy naszej miej-
scowości, które historia w księgach parafialnych niosła ze sobą. Z dokumentów wynika, że nazwa Chotors 
pojawiła się w 1295 r. Biskup Joannes Romka z Wrocławia poleca wikaremu opolskiej katedry zaopiekować się 
chrześcijanami na „ambo Chotors” (na obu Kotorzach). Dotychczas dojeżdżał tu kapłan z Chrzumczutz. Obsłu-
giwał 13 miejscowości. Było to ponad jego siły. Dlatego biskup Jan dokonał podziału i Kotorz Wielki otrzymał 
własnego kapłana. Data ta uchodzi za początek parafii.

Wartym zwiedzenia zabytkiem sakralnym jest kościół p.w. św. Michała Archanioła w Kotorzu Wielkim, który 
wybudowano za sprawą Franciszka i Anny Barbary von Gaschin. Kościół ten wzmiankowany był już w 1447 r. 
Obecny kościół to prawdopodobnie trzecia z kolei świątynia na terenie Kotorza Wielkiego. Pierwszy kościół wg 
przekazów ustnych zlokalizowany był w okolicy gdzie obecnie jest jezioro. Są także informacje na temat innego 
kościoła (drugiego), który usytuowany był w miejscu dzisiejszej kaplicy grobowcowej, która jest pozostałością 
prezbiterium. Współczesny kościół został wzniesiony w 1782 roku. Kula pod krzyżem zdobiąca główną wieżę 
kościoła to „kapsuła czasu”. W jej wnętrzu znajduje się puszka, w której znaleziono dokumenty z czasów budo-
wy kościoła i późniejszych remontów wieży.

Do dziś istnieje Ochotnicza Straż Pożarna, która została założona w 1934 roku. Informacje dotyczące tej jed-
nostki zostały spisane w okresie II wojny światowej na kartach z zeszytu i są wklejone w prowadzonej obecnie 
kronice kotorskiej straży pożarnej. Strażacy podtrzymują tradycję wodzenia niedźwiedzia od 1978 roku: chodzą 
z „misiem” po całej wsi wraz z orkiestrą, składają życzenia. W zamian dostają datki, które przeznaczają na bie-
żące potrzeby ich jednostki. Wieczorem odbywa się „zabawa niedźwiedziowa”. 

Dzień 29.10.2021 roku był jednym z najważniejszych momentów w życiu OSP Kotórz Wielki. O godzi-
nie 19:00 zawitał do jednostki pierwszy w historii fabrycznie nowy wóz strażacki na podwoziu marki MAN  
w zabudowie Wawrzaszek - Inżynieria Samochodów Specjalnych. Samochód został przywitany przez wielu 
mieszkańców gminy Turawa, a w szczególności mieszkańców Kotorza Wielkiego, Kotorza Małego oraz Turawy.

Budynek, w którym mieściło się przedszkole i mieszkanie byłego nauczyciela zostało wyremontowane. Dzi-
siaj mieści się tam świetlica środowiskowa „BAZA Turawa” i sala Mniejszości Niemieckiej „Pod Lipą”, gdzie 
organizowane są imprezy okolicznościowe.

Sołectwo Kotórz Wielki
POwIerzChnIa 956,05 ha

LICzba mIeSzKańCów 388

aDreS emaIL kotorzwielki@turawa.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
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Ligota Turawska, malownicza wieś położona wśród lasów turawskich. W sołectwie znajduje się przepiękny 
kościół p.w. Św. Antoniego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany w latach 1935-1936 , po tym jak spło-
nął kościół drewniany. W drodze do naszej świątyni możemy spotkać remizę strażacką , w której znajduje się 
duża sala oraz Wiejska Izba Regionalna. Ligota jest znana również z bardzo dobrze rozwijającego się klubu LZS 
grającego w lidze okręgowej. Jednak głównym centrum naszej miejscowości jest plac rekreacyjno-sportowy, na 
którym znajduje się plac zabaw, siłownia oraz altana z paleniskiem na ognisko. Dużą ciekawostką naszej “małej 
ojczyzny” jest ul. Osiedle czyli tzw.”Siedlung”, są to gospodarstwa powstałe na skutek wysiedlenia mieszkańców 
Szczedrzyka, Zamościa, Pustkowia. Na terenach ich byłych domostw powstały Jeziora Turawskie. 

Ligota znana jest również z wyplatania przepięknych koron dożynkowych, w które mieszkanki wkładają 
mnóstwo czasu, pracy ale i serca. 

Niejednokrotnie trud ich pracy był doceniany przez jury na konkursach regionalnych, krajowych czy nawet 
międzynarodowych.   

Sołectwo Ligota Turawska
POwIerzChnIa 2498 ha

LICzba mIeSzKańCów 697

aDreS emaIL ligotaturawska@turawa.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
• LZS 
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Nazwa wsi Osowiec nawiązuje do staropolskiego słowa osa, osika, Osowy to znaczy – Osowy las, obszar.  
Po raz pierwszy w 1845r. użyto nazwy Losowiec, w 1920r. już nazwy Osowiec. 

Osowiec jest starą wsią o bogatych tradycjach hutniczych. Znajduje się tu Fabryka Wyrobów Metalowych 
Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. produkująca odkuwki matrycowe oraz łańcuchy. Fabryka należy do najstarszych za-
kładów tego typu w Polsce. Jej historia sięga końca XVIII wieku, kiedy to na mocy przywileju króla pruskiego 
Fryderyka II Wielkiego z 18 czerwca 1785 roku dla 78 wrocławskich firm kupieckich rozpoczęto budowę fabry-
ki produkującej stal surową oraz prasowane i kute wyroby z blachy. Wybudowano również dom urzędniczy  
i 10 domów rodzinnych. W 1787 zakład odwiedził sam Fryderyk II, który przy okazji przyjął hołd kupców wro-
cławskich. Wizytę króla upamiętniono nazywając miejscowość i zakład Königshuld co znaczy „Hołd Królewski”. 
Przedtem fabrykę określano jako zakład położony obok wsi Węgry nad Małą Panwią. Do 2004 roku fabryka 
produkowała również narzędzia. 

Osowiec oprócz budowy fabryki podjął również wraz z innymi miejscowościami - Węgrami, Trzęsiną  
oraz Kolanowicami myśl o budowie kościoła. Wszystkie te miejscowości należały wcześniej do parafii Kotórz 
Wielki, od której dzieliły je znaczne odległości, więc pomysł został szybko zrealizowany. Wymienione wioski 
zyskały własnego duszpasterza już w 1923 r., a w 1925 roku wyodrębniono je z parafii Kotórz Wielki. Nowy ko-
ściół poświęcono w 1939 roku w Węgrach. Przed II wojną światową w Osowcu mieszkało wiele rodzin wyznania 
ewangelickiego, większość z nich opuściła jednak swoje domy przed nadejściem frontu. 

W Osowcu znajdowała się również gorzelnia piwa, młyn wodny, cegielnia i szkoła ewangelicka. 
Nazwa Osowiec funkcjonuje też w odniesieniu do znajdującego się w pobliżu Jeziora Srebrnego będącego 

częścią kompleksu Jezior Turawskich. 
Jednym z najwcześniej i najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem kultury w gminie Turawa był Zakłado-

wy Dom Kultury w Osowcu. Powstał on z inicjatywy ówczesnej dyrekcji Fabryki Wyrobów Metalowych. Początki 
działalności placówki były trudne. Mimo to już w 1950 r. powstał zespół taneczny, który wyznaczył główny 
kierunek pracy kulturalnej tej placówce na następne lata. W latach 1955-1959 znacząco powiększył się skład 
osobowy zespołu, który przyjął nazwę „Zespół Pieśni i Tańca w Osowcu”. W latach 1978-2008 zespół ten wystę-
pował na terenie prawie całej Polski. Za swoją aktywność i poziom artystyczny zdobył nagrody i wyróżnienia na 
przeglądach w Gdańsku, Łańcucie i w Krakowie. Zespół Pieśni i Tańca Osowiec w swym dorobku artystycznym 
posiada wiele wyróżnień i odznaczeń. Miejmy nadzieję, że młodsze pokolenie zechce reaktywować ten zespół.

Sołectwo Osowiec
POwIerzChnIa 1460,45 ha

LICzba mIeSzKańCów 1309

aDreS emaIL osowiec@turawa.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),



71

Nazwa Rzędów wywodzi się od słowa Rzędza – Rzędziwoj. W ciągu wieków ewoluowała, w 1731 r.: Rzen-
cow, Brzencow, Rzentschow, Rzienzaw – 1743 r., Rzenczone – 1761 r., Rzenzow, Szenzow – 1784 r., Rzędzów  
– 1845 r., a od 1920 r. Rzędów. Jednak oficjalna nazwa wsi do 1945 r. była Friedrichsfelde – „pole Fryderyka”, 
na cześć Friedricha II – Fryderyka II Wielkiego króla Prus, który nakazał zakładać w swoim państwie nowe wsie.

Rzędów to najmniejsza wieś gminy Turawa, ale już w okresie międzywojennym znajdowały się w niej po-
trzebne do życia mieszkańców ośrodki i instytucje: sklepy, karczma, szkoła, leśniczówka. Brakowało tylko ko-
ścioła, na który trzeba było poczekać do okresu powojennego. We wsi była gospoda wraz z salą taneczną  
i rzeźnia u Kupki. 

W Rzędowie w latach 60. XX w. zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich, które działało bardzo aktywnie. 
Organizowano konkursy gotowania, pieczenia, szycia. 

Najmniejsza wieś na terenie Gminy Turawa – Rzędów, może się pochwalić własnym kościołem, który zbu-
dowali sami mieszkańcy z własnych środków. W 1981 r. wykonano fundamenty, a rok później rozpoczęła się 
budowa świątyni, której kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II będący na pielgrzymce na Górze Św. Anny.

Sołectwo Rzędów
POwIerzChnIa 1045,57 ha 

LICzba mIeSzKańCów 345

aDreS emaIL rzedow@turawa.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
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Nazwa wsi Turawa wywodzi się od słowa tur – byk, lub jest to stara nazwa terenowa, albo pierwotna nazwa 
wodna. Początki wsi nie są znane, według legendy bogate w zwierzynę lasy otaczające dzisiejszą Turawę były 
celem polowań książąt opolskich, którzy postanowili zbudować tutaj zameczek myśliwski. Pierwsze dokumenty 
zawierające wzmiankę o Turawie pochodzą z początku XVI wieku i wspominają o dwóch folwarkach noszących 
tę samą nazwę Kuchara, należących do wsi Kotórz Wielki. Jeden z nich położony był na terenie dzisiejszej Tura-
wy, drugi znajdował się na terenie zajmowanym dziś przez Jezioro Turawskie. 

W 1712 roku, okoliczne dobra zostały sprzedane przez Franciszka Karola von Blankovsky i stały się własno-
ścią Martina Scholtza von Loewencron z Kamieńca i Wieszowy, który rozpoczął budowę obecnego pałacu obok 
drewnianego zameczku. Jego syn, Józef, zmarł bezdzietnie  i jego dobra przejęła wdowa Anna Barbara von 
Garnier, która wyszła ponownie za mąż za Franciszka Adama hrabiego von Gaschin. Po jej śmierci w 1804 roku 
Turawa została własnością brata zmarłej Franza Xawerego von Garnier. 

Od tej chwili aż do końca II wojny światowej właścicielami Turawy była rodzina von Garnier, która w 1841 
otrzymała tytuł hrabiowski (hrabiowie nosili nazwisko von Garnier-Turawa). Ostatnim właścicielem Turawy był 
Hubertus Graf von Garnier, niemiecki arystokrata i polityk. W 1945 roku rodzina von Garnier musiała opuścić 
Turawę i przeniosła się do Bawarii. 

W latach 30 w Opolu powstał projekt budowy sztucznego zbiornika wodnego mającego za zadanie ochronę 
Opola przed powodzią. Hubertus von Garnier zaproponował w tym celu swoje ziemie na zachód od Turawy. 
By uzyskać zgodę na budowę w 1933 roku, zabiegał nawet o spotkanie w tej sprawie z Adolfem Hitlerem.  
W 1938 roku budowa zbiornika została ukończona. Jezioro zajmuje 22 km² powierzchni i stało się największą 
atrakcją turystyczną Gminy Turawa.

W sąsiedztwie Jeziora Dużego, przy szosie z Turawy do Rzędowa rośnie majestatyczny dąb bezszypułkowy 
uważany za najstarszego osobnika tego gatunku na terenie Polski, który objęty jest ochroną jako pomnik przy-
rody.  Miejsce to znane było okolicznym mieszkańcom z licznych podań. 

Sołectwo Turawa
POwIerzChnIa 4297,82 ha 

LICzba mIeSzKańCów 1290

aDreS emaIL turawa@turawa.pl

STrOna fb www.facebook.com/pages/Turawa/1567627300137741

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej
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Sołectwo jest uczestnikiem Programu Odnowy Wsi od 2003 roku.
Piękna wieś o walorach rolniczych, położona w odległości 5 km od Jezior Turawskich oraz mniejszego Jezio-

ra Srebrnego. Przez wieś płynie rzeka Mała Panew z dobrodziejstwa której korzystają wędkarze i turyści przez 
spływy kajakowe.

Pierwsza wzmianka o wsi Wangri pochodzi z 17.11.1295 r. Przez wiele stuleci Węgry były w posiadaniu 
książęcym. W roku 1995 r. Węgry obchodziły 700-lecie swego istnienia, pamiątką jest kamienny pomnik przed 
remizą strażacką.

w węgrach można zobaczyć:   
• most na rzece Mała Panew zbudowany w 1903 roku 
• pomnik ku czci poległych w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej  z dwoma kapliczkami (dzwonni-

cami) zbudowanymi w 1836 roku
• Kościół  pw. Św. Józefa Robotnika zbudowany w latach 1935-1939
• kapliczkę ku czci Św. Józefa zbudowaną przez mieszkańców
• wielofunkcyjny budynek gminny, w którym mieści się „izba tradycji kulinarnej”
Ponadto w sołectwie znajduje się wiejski plac zabaw, siłownia zewnętrzna, przyszkolne boisko z placem  

zabaw i siłownią zewnętrzną Społecznej Szkoły Podstawowej i Publiczne Przedszkole.
W gmachu OSP znajdują się dwie sale spotkań.
W centrum wsi zagospodarowano plac na „Zielony Skwer” oraz zagospodarowano skwer przy wiejskim 

placu zabaw, gdzie posadzono lipę „Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi”. 
 Sołectwo uczestniczy w różnych zadaniach realizowanych w ramach projektów  z Programu Odnowy Wsi UMWO   

oraz LGD „Kraina Dinozaurów”.
W Sołectwie działa wieloosobowa orkiestra dęta strażacka i młodzieżowa.
W kalendarzu imprez cyklicznych w sołectwie wpisały się przedsięwzięcia takie jak: majówka; 1 maja, ob-

chody Matki Boskiej Fatimskiej 13 maja, obchody Św. Marcina 11 listopada i dożynki parafialne. Tradycyjnie co 
roku wyplatana jest korona żniwna. Nasze korony żniwne niejednokrotnie zdobywają nagrody i wyróżnienia  
w konkursach koron żniwnych na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. 

Na terenie sołectwa 
wytwarzane są produkty 
tradycyjne, trzy produkty 
zostały wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych. 
W konkursie na targach 
w Poznaniu produkt re-
gionalny „spajza omy” 
otrzymał „Perłę 2019”,  
a produkt „ciasto z suszo-
ną śliwką” „Perłę 2021”. 

Sołectwo Węgry
POwIerzChnIa 660,35 ha

LICzba mIeSzKańCów 1021

aDreS emaIL wegry@turawa.pl, solectwo.wegry95@gmail.com   

STrOna www/fb wegry.turawa.pl 
www.facebook.com/pages/Wegry-Opole-Poland/109107202451598

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna Węgry
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK),
• Grupa Odnowy Wsi 
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Na terenie wsi znajdują się ciekawe obiekty historyczne: 
• Drewniany kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła z 1759 r. 
• Dwa groby z płytami nagrobnymi z lat 1835, 1878 i 1887 
• Zabudowania przy ul. Kościelnej tzw. mur pruski z 1938 r. 
• Kapliczka przy ul. Głównej z obrazem Matki Boskiej z 1874 r.
• kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. 
Przez wieś wiedzie trasa rowerowa nr 115 – czarny szlak.
 

Posiadamy piękne miejsca rekreacyjne: 
• Uroczy stawek w centrum wsi, przy którym można wypocząć, a nawet łowić ryby, 
• Żwirowe Wzgórze, miejsce utworzone w celu zachowania bioróżnorodności z wiatą, wieżą widokową  

i urządzeniami rekreacyjno-sportowymi,
• Otaczające wieś lasy pełne są grzybów i jagód. 
Budynek po szkole podstawowej, w którym obecnie działa oddział przedszkolny, został zaadaptowany przez 

Radę Sołecką na świetlicę wiejską, a na boisku znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Sołectwo Zakrzów Turawski
POwIerzChnIa 1227 ha

LICzba mIeSzKańCów 630

aDreS emaIL zakrzowturawski@turawa.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło mniejszości niemieckiej (DFK)
• Stowarzyszenie “Nasz Zakrzów Turawski”
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Sołectwo Zawada (z j. niemieckiego Sowade) leży w południowej części gminy Turawa w bezpośrednim 
sąsiedztwie Opola (dz. Gosławice). Główne trasy drogowe przebiegające przez miejscowość to droga krajowa 
DK 45 oraz drogi powiatowe nr 1705 w kierunku Dobrodzieniai 1729 do Luboszyc. 

Zawada z racji położenia w sąsiedztwie Opola od kilku dobrych lat zmienia swój charakter z wiejskiego 
na podmiejski. Rozwijające się dynamicznie budownictwo jednorodzinne i atrakcyjność okolicy do zamiesz-
kania nie jest bez znaczenia dla kształtowania się struktury społecznej mieszkańców. Dziś obok autochto-
nów mieszkańcami stają się także osoby przyjezdne. Na terenie sołectwa działa Publiczna Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole Publiczne, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. W Zawadzie funkcjonuje też Rzymskokatolicka prafia  
p.w. św. Floriana oraz parafialny cmentarz. 

Zawada stanowi ważny element sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców miasta Opola. Tu mieści się 
jedno z większych ujęć wody pitnej – tzw. SUV Zawada. 

Z podań historycznych w Zawadzie około 1644 roku istniał punkt celny, w którym pobierano cło przed 
wjazdem do Opola. Miało to związek z usytuowaniem miejscowości na trasie traktu handlowego z Opola przez 
Olesno, Kraków, aż do Lwowa. 

Ważnym elementem infrastruktury sołeckiej jest Park Wiejski usytuowany przy ul. Oleskiej w sąsiedztwie 
przedszkola, mimo, że zlokalizowany przy ruchliwej drodze to zachował on naturalną zieleń i stał się miejscem 
umożliwiającym krótki spacer. To także tu od 2009 roku organizowany jest lokalny finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, a niegdyś na tym terenie funkcjonował folwark.   

Sołectwo Zawada
POwIerzChnIa 1223,26 ha 

LICzba mIeSzKańCów 1493

aDreS emaIL zawada@turawa.pl, sołectwo.zawada@op.pl

STrOna www/fb www.solectwozawada.pl  
www.facebook.com/zawada.solectwo

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys i Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Koło Mniejszości Niemieckiej (DFK)
• Ludowy Zespół Sportowy – LZS Zawada
• Stowarzyszenie „Nasza Zawada”
• „Klub Seniora” 
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„Naturalnie Zawadzkie”
Gmina Zawadzkie  

zawadzkie – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim.  
Siedziba gminy to zawadzkie.

POwIerzChnIa 82,24 km²

LICzba mIeSzKańCów 10 639

SOŁeCTwa GmInY Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Poczołków, Prusków, Radawie, 
Siedliska, Zębowice

GmInY ParTnerSKIe
Bockenem
Uebigau-Wahrenbrück
Otrokovice

SIeDzIba GmInY
Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie
77 46 23 100 (centrala), tel/fax +48 77 46 23 175
umig@zawadzkie.pl, www.zawadzkie.pl

Dubnica nad Vagiem
Vac
Czortków
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W 1836 roku w Zawadzkiem  powstała huta Zawadzkie (istniejąca po rozbudowie do dziś), a obok kolonia 
robotnicza, pięć lat później przy zakładzie powstała stalownia. 1857 rok - to data uruchomienia połączenia 
kolejowego z Opolem i Tarnowskimi Górami. Podczas III powstania śląskiego (1921) hutnicy budowali dla po-
wstańców pociągi pancerne. W latach 1940 - 45 działał obóz pracy przymusowej dla Polaków i Rosjan. Prawa 
miejskie Zawadzkie uzyskało w 1962 roku. Obecnie miasto Zawadzkie ma charakter produkcyjno-przemysłowy.  

Na terenie miasta i  gminy tworzy się coraz więcej firm świadczących usługi organizacji spływów kajakowych  
oraz wypożyczania profesjonalnego sprzętu. Spływy kajakowe oraz wykorzystanie rzeki do działań rekreacyjno-
-sportowych to oprócz dobrej oferty turystycznej, znakomita forma spędzania wolnego czasu przez mieszkań-
ców Zawadzkiego i innych miejscowości. 

w zawadzkiem warto zobaczyć: 
• Zameczek Myśliwski wybudowany  w 1856 roku
• Śląską Izbę Tradycji w Liceum Ogólnokształcącym
• Centrum Edukacji Leśno - Przyrodniczej z Izbą Leśno-Przyrodniczą, Ogrodem Edukacyjno – Przyrodni-

czym im. Jana Pawła II z Dębem Papieskim i salą konferencyjną przy budynku Nadleśnictwa Zawadzkie,
• Kościół ewangelicki z 1893 r.
• Staw hutniczy, prócz walorów historycznych różnorodność gatunków  roślin 
• Kinoteatr w różnymi  wydarzeniami, pokazami filmowymi, koncertami  itp. 
• Hala Sportowa. 
• W miesiącach letnich czynny jest Basen Letni 

Miasto Zawadzkie
POwIerzChnIa 16,52

LICzba mIeSzKańCów 6517

STrOna www www.zawadzkie.pl

Organizacje działające na terenie miejscowości:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem
• Klub Tenisa Stołowego „Moksir”
• Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie”
• Klub karate „Nidan”
• Klub sportowy „Stal” Zawadzkie
• PTTK Oddział Zakładowy „Huta Andrzej”
• Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”
• Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• Uniwersytet III Wieku,
• Stowarzyszenie Upowszechniania i Wspierania Sportów Modelarskich – Klub Modelarski Zawadzkie,
• Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „Metanoya”
• Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. św. Jana De La Salle Zawadzkie,
• Towarzystwo Przyjaciół Lasu
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Kielcza - wieś Wincentego z Kielczy autora hymnu Gaude Mater Polonia położona w województwie opol-
skim, powiecie strzeleckim, najstarsza miejscowość w gminie Zawadzkie. 

w Kielczy znajdują się liczne zabytki:
• kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja apostoła poświęcony w 1779 r., w którym znajdują się wy-

jątkowe zabytkowe organy, na uwagę zasługują również ławy w kościele wykonane z drzewa ciosanego. 
• w okolicach kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz z płaskorzeźbami stacji drogi krzyżowej. 
• naprzeciwko kościoła stoi zabytkowa chata w Kielczy. To jedyny drewniany budynek na terenie gminy Zawadz-

kie. Zabytkowa chata powstała prawdopodobnie w czasie zarazy, która nawiedziła tereny Kielczy w 1832 roku.
• od kilku lat w Kielczy funkcjonuje izba geologiczno-przyrodnicza im. Joachima Szulca, prof. dr hab. Jo-

achim Szulc był znakomitym sedymentologiem o niekwestionowanej, wybitnej pozycji w świecie nauki, 
prowadzącym bardzo aktywną działalność naukową i posiadającym duże osiągnięcia w kształceniu ka-
dry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi oraz organizacji życia naukowego. Całym naukowym 
sercem związany z gminą Zawadzkie.

W czerwcu tego roku górnośląska pracownia archeologiczna rozpoczęła badania georadarem gródka śre-
dniowiecznego w pobliżu kościoła, które pokazały na monitorach pozostałości prawdopodobnie po wieży ry-
cerskiej. Kielcza należała do księstwa Bytomskiego i to na tych ziemiach średniowieczni rycerze budowali wieże. 

W przeszłości na terenie Kielczy znaleziono miecz z epoki brązu. Replikę miecza można zobaczyć w salce 
katechetycznej  proboszcza parafii. 

Od wielu lat w Kielczy odbywa się festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam.
Mieszkańcy zakątka na Opolszczyźnie są bardzo gościnni i od wielu lat zapraszają na spływy kajakowe opol-

ską „Amazonką” czyli Mała Panwią. 
W kulturę Kielczy na stałe wpisała się grupa mieszkańców wyplatająca koronę żniwna na chwałę Bogu  

za plony i chleb. Wieloletnią tradycja jest również kroszenie jaj wielkanocnych. 

Sołectwo Kielcza
POwIerzChnIa 2048 ha 

LICzba mIeSzKańCów 1886

aDreS emaIL soltyskielcza@zawadzkie.pl

STrOna www www.kielcza.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą sołecką 
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy, 
• koło DFK, 
• Stowarzyszenie Bliżej Szkoły, 
• parafialny zespół Caritas wraz z oddziałem szkolnym, 
• orkiestra parafialna, 
• wspólnota misyjna Paulus. 
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Pierwsza wzmianka o Żędowicach pochodzi z roku 1300 z „Księgi Uposażeń Biskupstwa Wrocławskiego”.
Wzmiankę o Żędowicach można znaleźć w dokumencie księcia Wojciecha (Alberta) na Strzelcach z roku 

1328. Wioska należała wówczas do parafii Cystersów w Jemielnicy i znajdowała się pod bezpośrednim władz-
twem piastowskich książąt opolskich. Zamieszkujący od roku 1313 na zamku strzeleckim Wojciech był synem 
Bolka I opolskiego.

Z czasów rezydowania w Strzelcach księcia niemodlińskiego i wielkostrzeleckiego Bernarda (1400 – 1455) 
zachował się dokument, wydany w roku 1420, w którym Żędowice wzmiankowane są jako wieś książęca,  
a rządcą jest w niej niejaki Maciej.

W roku 1651 teren dzisiejszego powiatu strzeleckiego, do którego należała też wieś Żędowice, nabył znany 
z historii Włoch XVI w. arystokratyczny ród Collonów mający swoją siedzibę w zamku toszeckim. Collonowie 
dbali o podniesienie poziomu gospodarczego podległych im dóbr. Hrabia Gustay Collona (1669 – 1686) wy-
budował na terenie Żędowic dwie dymarki, dwie fryszarki oraz pierwsze kuźnice zapoczątkowując tym rozwój 
gospodarczy miejscowości.

Żędowice pod gospodarskim okiem Collonów przekształcały się powoli w centrum lokalnego ośrodka prze-
mysłowego. W drugiej połowie XVIII w. funkcjonował tu duży zakład hutniczy zatrudniający ok. 130 pracowników. 

Zawadzkie i inne kolonie robotnicze takie jak Filipolis, Świerkle i Bemowskie początkowo związane były  
z gminą Żędowice. Tu mieścił się urząd sołtysa i wójta, a także szkoła, w której uczyły się dzieci węglarzy z 
Filipolis i robotników pozostałych kolonii. W miarę jednak rozrastania się nowej huty, Zawadzkie odbierało 
stopniowo Żędowicom niektóre organy władzy terenowej. W końcu dekretem rządu pruskiego z 31 maja 1897 
roku kolonie Filipolis, Świerkle, Bemowskie i Zawadzkie połączone zostały w jedną samodzielną gminę wiejską 
pod nazwą Zawadzkie.

Sołectwo Żędowice 
POwIerzChnIa 2048 ha 

LICzba mIeSzKańCów 2311

aDreS emaIL zedowice@zawadzkie.pl

STrOna www www.zedowice.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą
• Ochotnicza Staż Pożarna 
• Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich
• Stowarzyszenie przyjaciół Szkoły w Żędowicach
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„Zielone płuca Opolszczyzny”
Gmina Zębowice  

zębowice – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim. 
Siedziba gminy to zębowice. 

POwIerzChnIa 95,81 km²

LICzba mIeSzKańCów 3 609

SOŁeCTwa GmInY Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Poczołków, Prusków, Radawie, 
Siedliska, Zębowice

GmInY ParTnerSKIe Miasto Wetter (Ruhr)

SIeDzIba GmInY
Urząd Gminy Zębowice, 46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 2 
tel.: 77 421 60 76, faks: fax: 77 421 60 76 wew. 36 
e-mail: ug@zebowice.pl, www.zebowice.pl



81

Fakt ujęcia mieszkańców Kadłuba jako swoich poddanych przez księcia opolskiego w 1295 r. świadczy  
o istnieniu w tamtym czasie naszej miejscowości. Tereny te były zaludnione od wieków co potwierdzają nie-
mieccy i polscy archeolodzy na podstawie znalezisk. Pierwotna nazwa miejscowości to „Kadłub”, później  
„Kadłub Pruszkowski”, pod koniec 16-go wieku „Kadłub Wielki”, w 1644 r. w pismach urzędowych pojawiła się 
nazwa „Kadłub Wolny”. 

Ważne fakty:  Rycerz Jan von Bess cesarski urzędnik - potrzebuje dużej sumy pieniędzy dlatego w 1605 r. 
sprzedaje majątek (całą wieś) chłopom, wiąże się to z uwolnieniem chłopów z poddaństwa - był to ewenement 
w tamtych czasach.  Dokument sprzedaży spisano na pergaminie staroczeskim pismem, który wraz z innymi 
późniejszymi dokumentami włożono do dębowej skrzyni i przechowuje się je do dnia dzisiejszego. Postano-
wiono podzielić ziemię według włożonego wkładu pieniężnego. Jedynie nie zostały podzielone między człon-
ków Las i Karczma - założono wspólnoty zarządzające majątkiem wspólnym. 

Kadłubianie do dziś gospodarują swoimi wspólnotami i pilnie strzegą swoich drogocennych dokumentów. 
Obecnie wspólnoty posiadają nazwy: Wspólnota Lasów Drobnowłościańskich w Kadłubie Wolnym oraz Chłop-
ska Wspólnota Gruntowa Karczmy w Kadłubie Wolnym.

Działają w oparciu o statut, włada nimi Zarząd, a 29 czerwca każdego roku odbywają się walne zebra-
nia, podczas których wypłacane są dywidendy, część pieniędzy przekazywana jest na kościół oraz inne cele  
społeczne.

Patronką wsi jest św. Anna, której poświęcona jest kaplica, znajdująca się w centrum wsi. Szczególną czcią 
jest otaczana od roku 1908, natomiast na 1913 r. datowany jest haftowany sztandar ku czci świętej.

Dumą mieszkańców są: Orkiestra dęta z ponad stuletnią tradycją, jak również Ochotnicza Straż Pożarna - 
jedna z najstarszych w Polsce.

Sołectwo Kadłub Wolny
POwIerzChnIa 1133 ha

LICzba mIeSzKańCów 481

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna, 
• Koło Mniejszości Niemieckiej, 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
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Knieja to jedna z najmniejszych  wiosek.
Historia Kniei nie jest dokładnie znana, ale podobno już w XIII wieku wykształciła się istniejąca do dzisiaj 

część sieci osadniczej wsi. Pierwsza wzmianka jaka się pojawia mówi, że od roku 1671 właścicielem Kniei był 
Bogusław Blonkowski, brat Jana Blonkowskiego ówczesnego właściciela Zębowic. Na przełomie XVIII i XIX wie-
ku w Kniei prosperowały dwa zakłady pracy. Pierwszym była fabryką papieru w Kniei na Poliwodzie. Dziś można 
tam spotkać kilka kawałków cegły. Drugim zakładem była huta żeliwa, po której dziś nie ma śladu, chociaż 
najstarsi mieszkańcy pamiętają jeszcze pozostałe budynki należące do huty. 

W roku 1834 Knieję ze wszystkimi lasami wokół odziedziczył Herzog von Ratibor – Wiktor Maurycy Hohen-
lohe. Jego rodzina była w posiadaniu majątku aż do II wojny światowej. Herzog von Ratibor i jego rodzina nie 
mieszkali w Kniei, przyjeżdżali tutaj jedynie na polowania. Śladem tych polowań jest kamień w lesie na którym 
widnieje niemiecki napis: „Hier hat Herzog von Ratibor dem drei tausendstem reibok erschosen”, co oznacza, 
że tutaj hrabia raciborski upolował trzytysięcznego kozła.      

  W tych czasach w Kniei był dworek „Dominal Vorwerk”, którym zarządzali leśniczy. Wszystkie pola wokół 
należały do dworku, dziś zwanego potocznie „zamkiem”.

Mieszkańcy pracowali głównie w rolnictwie i w lasach. Wyrobione drzewo wędrowało do wiejskiego tartaku 
lub do papierni. 

W Kniei od dawna prosperowała katolicka szkoła, dziś już niestety nieczynna. Powstała ona około 1810 roku. 
W roku 1945 szkoła została spalona przez Rosjan, jednak dzięki zapałowi mieszkańców szybko ją odbudowa-
no. Jednak z powodu coraz mniejszej liczby dzieci w Kniei szkołę zamknięto, dzisiaj budynek funkcjonuje jako 
świetlica wiejska. 

W 1993 roku dzięki inicjatywie ówczesnego proboszcza Pawła Zająca i mieszkańców wybudowano kościół 
filialny pod wezwaniem Piotra i Pawła.

Dziś głównym zasobem miejscowości są lasy z całym sowim bogactwem. Knieja przyciąga ciszą i spokojem, 
jest idealnym miejscem na odpoczynek, a także coraz więcej ludzi z dużych miast ucieka, by u nas zamieszkać.

 Ciekawostką przyrodniczą jest rzeka Libawa. Miejscowość jest położona w jej dolinie. Rzeka tworzy natural-
ne, ciekawe zakola. W ostatnim czasie zadomowiły się bobry, budując wielkie tamy.

Sołectwo Knieja
POwIerzChnIa 21,67 ha

LICzba mIeSzKańCów 240

STrOna fb www.facebook.com/profile.php?id=100068089761514

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna, 
• Koło Mniejszości Niemieckiej, 
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Nowa historia sołectwa Łąka zaczęła się 16 stycznia 2018 roku, gdy po ponad 6 latach nieistnienia, miesz-
kańcy postanowili zawalczyć i utworzyć sołectwo ponownie. W roku 2011 z powodu braku chętnego na sta-
nowisko sołtysa rozwiązano nasze sołectwo. Był to czas stagnacji, ilość ludności malała, a młodzi wyjeżdżali 
na stałe za granicę. Rok 2017 był przełomowy, do wsi zaczęli powracać młodzi mieszkańcy, zakładali rodziny, 
pojawiły się małe dzieci, a co za tym idzie nowe potrzeby, takie jak wspólne miejsce do integracji, plac zabaw, 
wspólne spotkania itd. 

Sołectwo Łąka znajduje się w południowo zachodniej części gminy Zębowice, wzdłuż linii lasu i rzeki  
Jasienica. Budynki mieszkalne usytuowane są wzdłuż jednej drogi biegnącej przez całą wieś w otoczeniu pól  
i zielonych łąk. 

W sołectwie prężnie działa sołtys w raz z radą sołecką oraz grupa nieformalna „Kwiaty Łąki”, którzy współ-
pracują przy organizacji różnego typu przedsięwzięć mających na celu integracje mieszkańców. 

Na terenie sołectwa znajduje się Sala Wiejska, plac zabaw, przystanek oraz stara dzwonnica, którą dzwonio-
no aby informować społeczność o śmierci innego mieszkańca wsi. 

Sołectwo Łąka
POwIerzChnIa 173,2  ha

LICzba mIeSzKańCów 144

aDreS emaIL kwiatylaki@op.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Grupa ,,Kwiaty Łąki’’ 
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Osiecko jest sołectwem w gminie Zębowice o najmniejszej liczbie mieszkańców. Wieś Osiecko otoczona 
jest lasami zachęcającymi do pieszo-rowerowych wędrówek leśnymi dróżkami. Ta miejscowość jest najbli-
żej położona do miasta powiatowego Olesna, do którego z Osiecka można dojechać drogą powiatową lub 
dla miłośników przyrody dróżkami leśnymi. W maleńkiej miejscowości można wypocząć oraz miło spędzić 
czas na spacerach wśród łąk i pól. W okresie jesiennym okoliczne lasy zachęcają do grzybobrania. Pierw-
sza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1596 r. Na terenie sołectwa znajduje się świetlica wiejska, która  
w ubiegłych latach została wyremontowana. W budynku świetlicy w latach przedwojennych mieściła się szkoła, 
a następnie mały sklepik. 

W lesie obok Osiecka znajduje się pomnik Św. Huberta, który został poświęcony 3 listopada 1947 r. 
Osiecko w całości leży na terenie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Na wschodniej części wsi rozciągają się 

wydmy, na których zlokalizowany jest najwyższy punkt gminy Zębowice o wysokości 283 m n.p.m. 
W górnej części Osiecka swój początek ma rzeczka Radawka.

Sołectwo Osiecko
POwIerzChnIa 11,37 ha

LICzba mIeSzKańCów 80

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
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Wieś leżąca na skraju urokliwych lasów, w których swoje źródło ma rzeka Libawa przepływająca w swym 
górnym biegu przez Poczołków, a następnie przez całą gminę Zębowice i zasilająca rzekę Małapanew.

Różnorodność świata przyrody, śpiew ptaków, leśne uroczyska i piękne letnie zielone krajobrazy lub jesien-
ne rudozłote cieszą i dają wytchnienie mieszkańcom i spragnionym wypoczynku przybyszom, którzy chętnie 
przemierzają rowerami drogi wolne od uciążliwości ruchu drogowego, prowadzące wśród pól uprawnych, le-
śnych zagajników i łąk. Bogactwo leśnej fauny daje dodatkowe możliwości poznawania świata przyrody. 

Oprócz stałych mieszkańców przyległych lasów takich jak sarny, jelenie, dziki, lisy i inne mniejsze gatunki 
zwierząt w ostatnich latach pojawiły się również wcześniej nie spotykane bobry, żurawie, bażanty, a we wsi 
zamieszkały bociany.

Jesienią lasy przyciągają licznych amatorów grzybobrania, którzy zjeżdżają tu nie tylko z okolicznych wsi  
i miasteczek, ale również z miast Górnego Śląska. Okolica daje możliwość spędzenia niezapomnianych week-
endowych wypadów i letnich urlopów.

W centralnym miejscu wsi znajduje się kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, w którym mimo 
niewielkiej liczby mieszkańców w każdą niedzielę i święto odprawiane są msze święte, na które przybywają też 
mieszkańcy sąsiednich wiosek.

Pięknym zwyczajem jest spotykanie się mieszkańców po nabożeństwach kościelnych na placu przylegają-
cym do kościoła i w grupkach dzielących się swoimi spostrzeżeniami, problemami, radością i wiedzą.

Poczołków to wieś pełna uroku, w której działają grupy społeczne, które współpracują na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców.  

Dzięki wspólnym działaniom i środkom finansowym z funduszu sołeckiego wykonano wiele prac służących 
poprawie bezpieczeństwa i życia mieszkańców.

Raz w roku organizuje się piknik rodzinny, na którym mieszkańcy miło spędzają czas, bawiąc się i częstując 
domowymi wypiekami naszych gospodyń i mam.

Sołectwo Poczołków
POwIerzChnIa 502 ha

LICzba mIeSzKańCów 132

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Rada Parafialna 
• grupa Margaretki i dzieci śpiewające w Chór Promyki Maryi.
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Prusków to niewielka miejscowość w gminie Zębowice znajdująca się wśród pięknych terenów leśnych za-
chęcających do odprężających spacerów i korzystania z dobrodziejstw jakie daje nam las. Jedna z dróg do 
lasu wiedzie wzdłuż pięknej alei dębów. Wokół Pruskowa biegnie kilka leśnych ścieżek rowerowych, którymi 
można odwiedzić pobliskie miejscowości. W sołectwie znajduje się około 40 domów w większości są to małe 
gospodarstwa leżące w dużej odległości od siebie, pomiędzy polami oraz pastwiskami. Wzdłuż miejscowości 
przepływa potok Pruskowski, w którym zadomowiły się bobry.

Wydawałoby się, że to mało ciekawa miejscowość, jednak ma długą historię. Odkryte ślady archeologiczne 
na terenie sołectwa Prusków pochodzą z epoki kamienia, jednak pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi 
z 1235 roku. W 1336 r. rycerz Beldo otrzymał pozwolenie na poszukiwanie w okolicy złota. W 1642 r. w Prusko-
wie urodził się matematyk Mattäus Coppylius, który później jako profesor matematyki wykładał w Bratysławie 
oraz w Pradze. W Pruskowie znajduje się jeden przydrożny krzyż oraz drugi w lesie krzyż napoleoński z lat 
20-stych XIX wieku, w miejscu pochówku żołnierzy francuskich powracających z wyprawy rosyjskiej. Przez las 
w pobliżu sołectwa przebiegał Trakt Napoleoński. Od początku XIX w. kursowała przez Prusków regularna linia 
dyliżansowa z Wrocławia przez Olesno do Opola. Przy rozwidleniu traktu nadal znajdują się dawne kamienie 
drogowskazowe. W maju 1921 r. na terenie miejscowości toczyły się walki powstańcze. W 1932 r. wybudowano 
szkołę w Pruskowie (obecnie budynek mieszkalny). W miejscu obecnej świetlicy wiejskiej znajdował się sklep.

Sołectwo Prusków
POwIerzChnIa 502 ha

LICzba mIeSzKańCów 114

aDreS emaIL solectwopruskow@op.pl

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
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Na terenie sołectwa Radawie działają liczne organizacje społeczne dzięki którym odbywają się wydarzenia 
kulturalne, sportowe czy też społeczne. Szeroka współpraca między organizacjami na wielu polach oraz to,  
że ich członkowie są jednocześnie w kilku organizacjach bardzo pomaga w tworzeniu oferty kulturowej dla 
mieszkańców tak małej miejscowości. Ponadto, członkowie organizacji starają się wnioskować i pozyskiwać 
środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, nie polegają jedynie na Funduszu Gminy. 

Największym zabytkiem sołectwa Radawie jest drewniany Kościółek, którego początki sięgają XVI wieku. 
Kościół jest jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Zbudowany w stylu barokowym. Wystrój kościoła określa się 
na  XIX w. Ołtarze pochodzą z r. 1842. Obraz widniejący w ołtarzu głównym przedstawia scenę z uroczystości 
Podwyższenia Krzyża św. (629 r.) W bocznych ołtarzach namalowano obrazy św. Katarzyny i św. Anny z córeczką 
trzymającą w ręce małego ptaszka. Z roku 1844 pochodzi czternaście obrazów Drogi Krzyżowej namalowanej 
na płótnie. W tym samym czasie w połowie XIX wieku wykonano nową ambonę i chrzcielnicę z piękną rzeźbą, 
przedstawiającą scenę chrztu Pana Jezusa nad Jordanem. Wokół kościółka znajdują się także ciekawe obiekty 
sakralne. Są to: ołtarz polowy, krzyż wojenny oraz figura Matki Bożej Fatimskiej.

 Kolejnym wartościowym punktem na mapie sołectwa Radawie jest zespół parkowo – pałacowy położony 
na niemal 30 hektarowym terenie. W centralnym punkcie znajduje się pałac klasycystyczny z 1848–1852 r. 
Do roku 1944 roku właścicielem pałacu był Baltasar von Aulok wraz z rodziną. Od 1963 roku znajduje się 
tutaj Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje również Plac Legnicki z lat  
1996-2003, położony w przysiółku Radawka, w miejscu postoju pielgrzymki diecezji legnickiej do Częstochowy. 
Obejmuje on ołtarz polowy i zespół rzeźb świętych i błogosławionych, tworzących drogę krzyżową.

Sołectwo Radawie
POwIerzChnIa 2442,98 ha

LICzba mIeSzKańCów 840

aDreS emaIL solectwo.radawie2022@gmail.com

STrOna fb www.facebook.com/pages/Radawie/108382902517387

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Koło Mniejszości Niemieckiej
• LZS Radawie 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie
• Koło Gospodyń Wiejskich Radawie – Radawka.
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Niewiele jest zapisków związanych z historią Siedlisk. Pierwsze pochodzą z II poł. XIX w. Z różnych źródeł 
możemy dowiedzieć się, że mieszkańcy wykupili się od pańszczyzny i od 1845 r. funkcjonowali jako samodziel-
na wieś. Z innych artykułów dowiadujemy się, że 20 marca 1921 r. mieszkańcy chcieli przyłączyć się do Polski, 
lecz im się to nie udało i wieś pozostała w Niemczech (Frei Pipa). Frei Pipa 27 kwietnia 1936 r. przemianowano 
na Freihäuser. 1 kwietnia 1939 r. zostały wcielono do gminy Kadłub Wolny. Udokumentowane zostało również, 
że po przejęciu przez Armię Czerwoną pod administracją polską, wsi  nadano historyczną nazwę Siedliska.

Wieś ta rozproszona jest między potokami źródłowymi Pruszowki. W malowniczym krajobrazie możemy 
wyróżnić pola uprawne, łąki, lasy, rzeki, a wśród nich niewielkie gospodarstwa. 

Sołectwo to wielka atrakcja dla ludzi, którzy chcą uciec od codziennego tłoku miasta, hałasu i spędzić czas 
obcując w spokoju z naturą. To odpowiednie miejsce na spacery i wycieczki rowerowe, na których można 
spotkać wiele zwierząt gospodarskich i leśnych. Dla miłośników przyrody niewątpliwie ciekawostką będą tamy 
zbudowane przez bobry, które zamieszkują rzeki.

Sołectwo Siedliska
POwIerzChnIa 186 ha

LICzba mIeSzKańCów 114

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 



89

Integralne części sołectwa Zębowice to: Borowiany, Malinów, Nowa Wieś, Osina. We wsi znajduje się pałac 
z początków XIX wieku wpisany do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Krajobraz sołectwa to głównie lasy, łąki i pola, brak jest przemysłu. Borowiańskie lasy sosnowe słyną ze 
swoich właściwości bakteriobójczych oraz mają zbawienny wpływ na drogi oddechowe, dlatego też stwarzają 
idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, są bogate w jagody i grzyby. W sezonie lasy sołec-
twa odwiedzane są przez grzybiarzy z różnych stron Polski.

W sołectwie odbywa się cyklicznie impreza kulturalna „Noc świętojańska”, by zachować tradycje i pielę-
gnować wartość kulturalną. Organizowane są również dożynki oraz imprezy dla dzieci jak Dzień dziecka czy 
Rozpoczęcia wakacji. 

Systematycznie modernizowane i rozwijane są miejsca rekreacyjne jak plac zabaw dla dzieci, czy teren re-
kreacyjny wokół stawu.

W Zębowicach działa Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa oraz szkoła podstawowa i przedszkole. 

Sołectwo Zębowice
POwIerzChnIa 1674,86 ha

LICzba mIeSzKańCów 1315

Organizacje działające w sołectwie:
• Sołtys z Radą Sołecką 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• LZS Zębowice
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice
• Gminna Izba Regionalna w Zębowicach
• Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice
• Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
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Projekty grantowe
Projekt grantowy jest operacją, której beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania,  
która udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorca-
mi” grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

Projekty grantowe to taki ewenement Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) – specy-
ficzna forma wsparcia dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy w ramach innych działań np.:  
ze względu na niewielką kwotę pomocy, a ich operacje realizują cele i wskaźniki LSR niemożliwe do osiągnięcia 
innymi metodami. 

O wsparcie między innymi mogą się ubiegać grupy nieformalne np.: oddziały, sekcje, koła stowarzyszeń.  
Są to projekty będące formą wsparcia działań na małą skalę, służącą aktywizacji lokalnych środowisk.

Grantobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W ramach projektów grantowych mogą być realizowane 
zadania dotyczące:

• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochro-
ny środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

• zachowania dziedzictwa lokalnego,
• budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
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Małe granty to perełki, które wyróżniają działalność LGD. Są bardzo skutecznym narzędziem LGD pozwalają-
cym na osiąganie wskaźników LSR, poprzez dobrą i skuteczną integrację i współpracę z lokalnym środowiskiem. 

LGD ,,Kraina Dinozaurów” zrealizowała 4 projekty grantowe, w planie są jeszcze 3 granty:
• Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ Smart Village – 14 grantobiorców 
• Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp. 

– 5 grantobiorców 
• Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę 

LGD – 10 grantobiorców
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,,Z dinozaurem w terenie’’  
– Projekt Grantowy

CeL OGóLnY Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego 
LSR

CeL SzCzeGóŁOwY Promocja obszaru objętego LSR

PrzeDSIęwzIęCIe

Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekre-
acyjnych podkreślających specyfikę LGD. Projekt zakładał organizację  
15 wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie objętym LSR Krainy  
Dinozaurów w celu zwiększenia integracji mieszkańców i poczucia przy-
należności do obszaru oraz jego promocję.

PODPISanIe umOwY  
w um w OPOLu 08.06.2017 r.

PODPISanIe umów  
z GranTObIOrCamI 19.06.2017 r. w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów”

KOSzTY PrOJeKTu 
Koszty całkowite projektu – 272 793,20 zł
Koszty kwalifikowane – 269 233,00 zł
Koszty wkładu własnego (praca własna) – 3 560,20 zł 

TermIn reaLIzaCJI 08.06.2017 – 29.12.2017 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne wydarzenia byli:
1   – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz pn. Gra terenowa na rowerach
2   – Gmina Dobrodzień - pn. Wakacje z dobrodzieńską żaglówką
3   – Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie pn. Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych
4   – Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem – pn. Lecimy w kulki
5   – Stowarzyszenie Promocji Pływania Vega – pn. Aqua aerobik 45+
6   – Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan pn. Nocny maraton kajakowy
7   – Polski Związek Wędkarski Okręg Opole – Koło Ozimek pn. Imprezy wędkarskie dla młodzieży
8   – Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia TURAWA – pn. Turniej piłki nożnej dla dzieci  

   i młodzieży
9   – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie -  pn. Zumba z Dinozaurem
10 – Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji pn. Po zielonej trawie piłka goni - turniej piłkarski w Dębiu 
11 – Gmina Zawadzkie – pn.  Kulinarna przygoda rowerowa
12 – Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” – pn.  Nas łączy rzeka
13 – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór pn.  Kijki łączą Krainę Dinozaurów 
14 – Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic – pn. Badminton - sposób na zdrową integrację mieszkańców  

   z obszaru 
15 – Ewa Hajduk – pn. Maluch z piłką w ręku

PLN
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„Z Kulturą i Tradycją w Krainie  
Dinozaurów” – Projekt Grantowy

CeL OGóLnY Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego 
LSR

CeL SzCzeGóŁOwY Zachowanie dziedzictwa lokalnego

PrzeDSIęwzIęCIe

Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu 
oferty promującej specyfikę obszaru LGD. W ramach projektu wnioski 
złożyły instytucje kultury, lokalne stowarzyszenie oraz osoby fizyczne, 
które działają lokalnie. Dzięki doposażeniu grantobiorców dla wszyst-
kich mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” stworzone zostały 
ciekawe oferty, w ramach których poznane zostało lokalne dziedzictwo 
kulturowe.

PODPISanIe umOwY  
w um w OPOLu 19.06.2018 r.

PODPISanIe umów  
z GranTObIOrCamI

29.06.2018r. oraz 2.07.2018 r.  
w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku.

KOSzTY PrOJeKTu 
Kwota całkowita zadania – 325 782,00 zł
Kwota dofinansowania całej operacji wyniosła – 297 286,00 zł
Wkład własny/praca wolontariacka – 28 496,00 zł

TermIn reaLIzaCJI 19.06.2018 – 30.01.2019 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne wydarzenia byli:
1 – Gmina Chrząstowice – „Jest w orkiestrach dętych siła” – wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy   
      Chrząstowice’’
2 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie – ,,Muzyka i taniec z tradycjami’’
3 – Gmina Kolonowskie – ,,Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego’’
4 – Dom Kultury w Ozimku –  ,,Zoom na Ozimek’’
5 – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – ,,Jak tradycja i obyczaj głosi’’ 
6 – Jolanta Bajor – ,,Tańczymy folkowo’’
7 – Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Edukacja historyczna na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”
8 – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem –,,Sfilmowani’’
9 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka – ,,Spotkania z orkiestrą dętą’’
10 – Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” – ,,Te opolskie dzieci – ludowo na nowo’’
11 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach – ,,Swoje chwalimy cudze podziwiamy’’
12 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice – ,,Rozwój działalności muzycznej gminy Zębowice’’
13 – Agnieszka Jarocka – ,,Grafika pamięci’’
14 – Stowarzyszenie „Karolinka” – ,,Historia o Karolince co to szła do Gogolina’’
15 – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice – ,,Stolarstwo – rodowe dziedzictwo 
        Dobrodzienia’’

PLN
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„Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów” 
– Projekt Grantowy

CeL OGóLnY Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

CeL SzCzeGóŁOwY Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

PrzeDSIęwzIęCIe

Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody, obiekty 
edukacyjne itp. Dzięki wsparciu grantobiorców, dla wszystkich miesz-
kańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” stworzone zostały ciekawe 
atrakcje tematyczne typu: zagrody, obiekty edukacyjne i tematyczne. 
Różnorodność atrakcji tematycznych zaproponowanych przez gran-
tobiorców dopasowana była do wszystkich mieszkańców terenu LGD.  
W ramach przedsięwzięcia powstały obiekty edukacyjne, które przyczy-
niły się do wzrostu poziomu wiedzy u mieszkańców i odwiedzających 
obszar ,,Krainy Dinozaurów”. Obiekty edukacyjne mają charakter nieko-
mercyjny i ogólnodostępny.

PODPISanIe umOwY  
w um w OPOLu 19.06.2019 r.

PODPISanIe umów  
z GranTObIOrCamI 30.07.2019 r. w siedzibie LGD w Ozimku. 

KOSzTY PrOJeKTu 
Kwota dofinansowania – 114 080,00 zł
Całkowita wartość zadania – 125 634,89 zł
Koszty wkładu własnego (praca własna) – 11 554,89 zł 

TermIn reaLIzaCJI 19.06.2019 – 28.05.2020 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne wydarzenia byli:
1 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice – „Ptaki wokół nas”
2 – Teresa Wurst – ,,Młyn wodny dawniej i dziś’’
3 – Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Muzeum hutnictwa Doliny Małej Panwi’’
4 – Regina Klyszcz – ,,Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami i narzędziami’’
5 – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice – ,,Historia Straży pożarnej’’
6 – Gmina Turawa – ,,Miejsce edukacji historii lokalnej’’

PLN
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,,Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów”  
– Projekt Grantowy

CeL OGóLnY Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

CeL SzCzeGóŁOwY Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

PrzeDSIęwzIęCIe

Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej ar-
chitektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place za-
baw, boiska i inne. Głównym załażeniem całej operacji jest tworzenie 
bądź modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarze LGD   
,,Kraina Dinozaurów”.

PODPISanIe umOwY  
w um w OPOLu 9 marca 2021 r.

PODPISanIe umów  
z GranTObIOrCamI 15 marca 2021 r. w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

KOSzTY PrOJeKTu 
Kwota dofinansowania – 283 671,00 zł 
Całkowita wartość zadania – 320 718,97 zł 
Koszty wkładu własnego (praca własna) – 37 047,97 zł

TermIn reaLIzaCJI 9.03.2021 – 30.11.2021 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne wydarzenia byli:
1  – „Ruch i zabawa to dobra sprawa – budowa placu zabaw w Staniszczach Wielkich” – Ludowy Zespół   
    Sportowy w Staniszczach Wielkich
2 – „Punkt rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Myślinie” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza
3  – „Plac zabaw nowym początkiem dla wspólnej przestrzeni” – Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji –   
    Gosławice 
4 – „Kraina aktywności fizycznej i rekreacyjnej w Zawadzie” – Stowarzyszenie „Nasza Zawada”
5 – „Żwirowe Wzgórze – miejscem aktywności ruchowej w Zakrzowie Turawskim – Stowarzyszenie „Nasz   
    Zakrzów Turawski”
6  – „Rodzinny plac zabaw w Węgrach” – Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach
7 – „Miejsce aktywności ruchowej w Osowcu” – Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia   
    Dzieci i Młodzieży Turawa
8 – „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Żędowicach i Kielczy” – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju   
    Gminy Zawadzkie – „LUBIĘ TU ŻYĆ” 
9  – „Sauna na rzece Małej Panwi – dobro dwóch gmin’’ – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina
10 – ,,Budowa kolejki linowej ogólnodostępnej w Bzinicy Starej” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica   
        Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka 

PLN
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Operacja własna Nowoczesne  
i zorganizowane podmioty społeczne  
obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

CeL OGóLnY Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR 

CeL SzCzeGóŁOwY Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja  spo-
łeczności lokalnej 

PrzeDSIęwzIęCIe Udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo-księgowej, 
organizacyjnej, prawnej) 

DzIaŁanIe

Wsparcie organizacji społecznych z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”  
w zakresie finansowo-księgowym, organizacyjnym i prawnym dzięki orga-
nizacji szkoleń, konsultacji oraz utworzeniu inkubatora organizacji pozarzą-
dowych. W ramach projektu realizowano kilka etapów, które wpłynęły na 
osiągnięcie zakładanego celu.
Zakres tematyczny szkolenia:
• prawa i obowiązki organizacji pozarządowej w warunkach polskiej legi-

slacji – wymogi rejestracyjne, sprawozdawcze, regulaminy, zgody (w tym 
RODO),

• zatrudnianie na umowę o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych, 
• działalność statutowa, 
• działalność gospodarcza,
• ustawy i rozporządzenia regulujące powstawanie, działanie i likwidowa-

nie organizacji pozarządowych).

KOSzTY PrOJeKTu
Koszty całkowite/ kwalifikowane – 53 598,45 zł 
Koszty dofinasowania – 50 000,00 zł 
Koszty wkładu własnego – 3 598,45 zł

TermIn reaLIzaCJI 28.05.2019 r. - do 31.12.2019 r. 

PLN

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe    Gmina Kolonowskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej                           Gmina Dobrodzień
Stowarzyszenie Nasza Zawada                                                       Gmina Turawa
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok                                   Gmina Kolonowskie
Stowarzyszenie Kobiet Żę)dowickich                                             Gmina Zawadzkie
Stowarzyszenie Active Team                                                          Gmina Ozimek
Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymiagających Rehabilitacji  
i Pomocy „Szlachetne Zdrowie”       Gmina Ozimek
Towarzystwo Miłosników Ziemi Turawskiej                                 Gmina Turawa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów                        Gmina Dobrodzień
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka                                         Gmina Ozimek
Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”                                     Gmina Chrząstowice
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie                         Gmina Zębowice 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór                       Gmina Chrząstowice
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny                                Gmina Zębowice
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy HANDBALL 2019   Gmina Kolonowskie
Stowarzyszenie „Karolinka”  Bzinica Stara                                    Gmina Dobrodzień
Ochotnicza Straż Pożarna Spórok                                                   Gmina Kolonowskie
Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Bierdzan                          Gmina Turawa
Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień- Zębowice  Gmina Dobrodzień
Przyjazna Gmina Ozimek                                                                Gmina Ozimek
Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” Gmina Zawadzkie 

Organizacje objęte wsparciem”
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Operacja własna Lokalni Przewodnicy 
Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

CeL OGóLnY Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR

CeL SzCzeGóŁOwY Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja spo-
łeczności lokalnej

PrzeDSIęwzIęCIe Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych  
z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska

DzIaŁanIa

W ramach realizacji projektu zostało  przeszkolonych 20 osób - lokalnych 
przewodników  turystycznych.  Dzięki temu poprawi się zdiagnozowana 
w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD KD potrzeba rozwijania turystyki  
w sposób profesjonalny, a zarazem włączy ona w ten proces  mieszkańców 
z obszaru LGD KD. 
Szkolenia stacjonarne 
• Geografia „Krainy Dinozaurów”
• Historia, kultura i sztuka „Krainy Dinozaurów”
• Wydarzenia „Krainy Dinozaurów”
• Aktywne formy wypoczynku w „Krainie Dinozaurów”
• Zasady pracy przewodników turystycznych.
• Zasady komunikacji w relacji Przewodnik - Turysta.
• Rozwijanie oferty wycieczek „Krainy Dinozaurów”
Szkolenie z zakresu turystyki rowerowej 
Szkolenia wyjazdowe 
1. Gmina Chrząstowice - „Nakręceni dobrą energią każdego dnia” 
2. Gmina Dobrodzień - Tu każdy dzień jest dobry”
3. Gmina Kolonowskie - „Kajakiem do serca przyrody…”
4. Gmina Ozimek - „Niezwykła w dzień, magiczna nocą”
5. Gmina Turawa. - „Twój port niezapomnianych wrażeń”
6. Gmina Zawadzkie -„Naturalnie Zawadzkie”
7. Gmina Zębowice - „Zielone płuca Opolszczyzny”
8. Opole i Moszna -Perły Opolszczyzny’’ 
9. Brzeg i Nysa - ,,Perły Opolszczyzny’’ 

KOSzTY PrOJeKTu Koszty całkowite/ kwalifikowane  – 54 322,31 zł 
Koszty wkładu własnego  (praca własna) – 3 560,20 zł 

TermIn reaLIzaCJI 28.05.2020 r. - do 31.12.2020 r. 

PLN
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Operacja własna „Oznakowanie i promocja 
szlaków kajakowych na Małej Panwi”

CeL OGóLnY Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

CeL SzCzeGóŁOwY Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

PrzeDSIęwzIęCIe Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promo-
cja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

DzIaŁanIa
- Opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej
- tablice informacyjno-promocyjne 
- tabliczki z kodem QR

KOSzTY PrOJeKTu Koszty całkowite/ kwalifikowane –  55 350,00 zł 
Koszty wkładu własnego (praca własna) – 5 350,00 zł 

TermIn reaLIzaCJI 10.07.2020 r. - do 31.01.2021 r. 

PLN
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Operacja własna  
„Bogactwo Krainy Dinozaurów’’

CeL OGóLnY Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego 
LSR

CeL SzCzeGóŁOwY Promocja obszaru objętego LSR

PrzeDSIęwzIęCIe Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących 
zasoby i obszar LGD

DzIaŁanIa

Mieszkańcy ,,Krainy Dinozaurów ’’ mogli wziąć udział w wydarzeniach: 
• Festiwalu Nordic Walking – Suchy Bór  
• Rajdzie  rowerowym – szlakami Doliny Małej Panwi 
• Spływie Kajakowym rzeką Mała Panew Statkiem i kajakiem po Jezio-

rze Turawskim oraz ognisku 
• Aqua Aerobiku na pływalni w Dobrodzieniu   
• Warsztatach sylwioterapii oraz prawidłowego oddychania i ćwiczenia 

ogólnorozwojowe na Eko – Przystanku w Spóroku  
• Radiowym konkursie wiedzy o zasobach lokalnych Krainy Dinozaurów’’  
• W Niedzieli z ,,Krainą Dinozaurów’’ (występ orkiestry dętej i animacje 

z Dinozaurem) 
• Chrząstowice – Dębska Kuźnia – (orkiestra z Szczedrzyka) 
• Dobrodzień – Rynek (orkiestra z Ozimka ) 
• Kolonowskie – Spórok OSP (orkiestra z Szemrowic)  
• Ozimek – Wyspa Rehdanza – (orkiestra z Zawadzkiego)  
• Turawa – Jezioro średnie – (orkiestra z Kielczy)   
• Zawadzkie – Plac Hutnika – (orkiestra z Kolonowskiego)   
• Zębowice – obok Hali sportowej – (orkiestra z Żędowic)

KOSzTY PrOJeKTu Koszty całkowite/ kwalifikowane –  52 702,10 zł
Koszty wkładu własnego (praca własna) – 2 702,10 zł 

TermIn reaLIzaCJI 19.06.2021 r. - do 01.10.2021 r. 
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Bogactwo Lasów

CeL OPeraCJI

Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 
rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, a także zwiększenie 
udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, co w następstwie ma przyczynić się do osiągnięcia 
celu nadrzędnego, czyli promowania zasobów środowiska i dziedzictwa 
naturalnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

reaLIzaCJa  
w ramaCh

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DzIaŁanIa

Przy współpracy z partnerami: Nadleśnictwem Zawadzkie, Stowarzysze-
niem Odnowy i Rozwoju Spórok, pracownikami naukowymi Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Nauk Geologicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowego Instytutu Geologiczne-
go z Warszawy i Sosnowca wypromowane i zachowane zostało dziedzic-
two przyrodnicze i geologiczne na obszarze LGD „Kraina Dinozaurów”, 
poprzez:
1. Organizację warsztatów edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadle-

śnictwie Zawadzkie dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich woje-
wództwo opolskie” - 25 sierpień 2020 r

2. Organizację dwudniowych warsztatów geologicznych w Izbie Geolo-
gicznej przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy - 4-5 wrzesień 2020 r 

3. Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz 
zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności 
Koniki polskie 29 wrzesień 2020 r. 
Spot reklamowy oraz nagranie filmu promującego ciekawe miejsca  

i wydarzenia, z uwzględnieniem miejsc warsztatów i spotkań - promocja 
obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.

KOSzTY PrOJeKTu 
Koszty całkowite – 45 438,90 zł
Koszty kwalifikowane – 39 978,90 zł 
Koszty wkładu własnego – 5 460,00 zł

TermIn reaLIzaCJI Od 1 kwiecień 2020 r. do 31 październik 2020 r.

PLN
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„Moc Leadera”

CeL OPeraCJI

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w następstwie przyczyniło się do 
osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli ogólnie pojętego rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności tutaj promowania potencjału ekonomiczne-
go, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na terenie dzia-
łalności LGD „Kraina Dinozaurów”.
PRIORYTET 6 – Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubó-
stwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
CEL 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicja-
tyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
DZIAŁANIE 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszcze-
gólne priorytety Programu

reaLIzaCJa  
w ramaCh

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DzIaŁanIa

• dotarcie do osób zainteresowanych, które dotychczas nie miały wystar-
czającej wiedzy o rozwoju działalności oraz ukierunkowanie ich działań,

• zachęta i wsparcie merytoryczno-finansowe,
• w następstwie aktywizacja zawodowa tych osób oraz ewentualnych 

osób z nimi współpracującymi 
• promocja, a następnie wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich w ra-

mach idei zrównoważonego rozwoju: zasobów naturalnych/ potencjału 
społecznego (umiejętności ludzi)/ potencjału ekonomicznego (możli-
wości jakie wspomaga LGD),

• długofalowo rozwój gospodarczy i społeczny lokalnego obszaru wiej-
skiego, a w szczególności podwyższenie przedsiębiorczości, obniżenie 
bezrobocia i ubóstwa, poprzez włączenie społeczne obniżenie wyklu-
czenia społecznego na tym obszarze

KOSzTY PrOJeKTu 
Koszty całkowite – 25 224,30 zł 
Koszty kwalifikowane – 19 779,00 zł
Koszty wkładu własnego – 5 445,30 zł 

TermIn reaLIzaCJI Od 25.01.2021 r. do 02.11.2021 r.

PLN
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XX-lecie Opolskiego Programu Odnowy Wsi

CeL OPeraCJI

Integracja lokalnych sołectw z trzech powiatów województwa opolskiego,  
tj. oleskiego, opolskiego i strzeleckiego, poprzez uczestnictwo w cyklu spo-
tkań i akcji promocyjnych, zakończonych uroczystą konferencją dla przed-
stawicieli sołectw z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”, które przystąpiły do 
Programu Odnowy Wsi i aktywnie realizują ten program. 

reaLIzaCJa  
w ramaCh

Operacja finansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 
zadania publicznego „Wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju 
obszarów wiejskich i odnowy wsi poprzez wspieranie uczestników Programu 
Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiej-
skich poprzez organizacje spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji.”

DzIaŁanIa

Sołectwa, które wyraziły chęć świętowania Jubileuszu, a zarazem udziału  
w Projekcie, przygotowały prezentację w formie multimedialnej lub film, na 
którym zaprezentowane zostały osiągnięcia związane z Programem Odnowy 
Wsi. (dostępne na stronie www.krainadinozaurow.pl zakładka inwentaryzacja) 
Ponadto, przygotowano wystawę z ich działalności. Wystawa materiały za-
prezentowane podczas uroczystej Konferencji w Jura Parku w Krasiejowie. 
Symbolem i pamiątką z okazji XX-lecia Programu Odnowy Wsi na obszarze 
objętym LSR LGD „Kraina Dinozaurów” oraz promocją województwa opol-
skiego są utworzone miejsca spotkań „Na ławeczce” w każdej miejscowości. 
Miejsca te nawiązują do tradycji spotkań sąsiedzkich, które w minionych cza-
sach odbywały się na ławkach przy domostwach, a jednocześnie przywracają 
tradycyjny obraz w wiejskim krajobrazie. Każda miejscowość otrzymała ławkę 
ozdobioną napisem „XX-lecie Odnowy Wsi” wraz z logiem woj. opolskiego 
i stowarzyszenia, która znajduje się w miejscu szczególnie ważnym dla sołec-
twa i służy lokalnej i sąsiedzkiej integracji. 

KOSzTY PrOJeKTu Koszty całkowite – 30 225 zł
Koszty kwalifikowalne – 15 000,00 zł

TermIn reaLIzaCJI 01.05.2017 r. – 03.11.2017 r.

PLN
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Opolskie Gwiazdy Europy

CeL OPeraCJI

Działalność Programu Odnowy Wsi w woj. Opolskim, a szczególnie na ob-
szarze Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ jest znana i w wielu 
miejscowościach rozwija się od początku Programu. Ludzie, a szczególnie  
liderzy programu realizują i rozwijają dzięki środkom unijnym oddolne inicja-
tywy. Włączając się w obchody jubileuszu 15-lecia Polski w Unii Europejskiej 
zorganizowano ,,Aleję Opolskich Gwiazd Europy’’. Aleja, to trasa prowadząca 
przez najaktywniejsze wioski realizujące Program Odnowy Wsi i skutecznie 
pozyskujące środki unijne. 

reaLIzaCJa  
w ramaCh

Operacja finansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 
zadania publicznego „Wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwo-
ju obszarów wiejskich i odnowy wsi poprzez wspieranie uczestników Pro-
gramu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach 
wiejskich poprzez organizacje spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji.”

DzIaŁanIa

Zarząd stowarzyszania LGD na podstawie zestawień, przeanalizował dane 
dt. udziału w Programie Odnowy Wsi i realizację projektów w ramach PROW 
2007- 2014 i 2014-2020 LEADER. Wybrał 12 stowarzyszeń (ilość gwiazd na 
fladze Unii Europejskiej) które z duża skutecznością pozyskują środki unijne 
na rozwój swoich ,,małych ojczyzn’’(min 3 projekty za pośrednictwem LGD). 
Na miejscu zostały przedstawione prezentacje dt. największych osiągnięć 
sołectwa w realizacji Programu Odnowy Wsi i zrealizowanych projek-
tów dzięki środkom unijnym pozyskanym za pośrednictwem LGD ,,Kraina  
Dinozaurów’’. Zostały wręczone uroczyście Opolskie Gwiazdy Europy, którą 
umieszczono w wyznaczonym przez mieszkańców miejscu. 
Grupa 15 osobowa na rowerach, promując zdrowy styl życia i dbając o śro-
dowisko, przez cały dzień odwiedzała wybrane sołectwa.

KOSzTY PrOJeKTu 
Koszt całkowity – 21 450,00 zł 
Dofinansowanie z samorządu WO – 12 000,00 zł
Środki własne – 9 450,00 zł 

TermIn reaLIzaCJI Od 25.04 – 31.10.2019 r.

PLN

Opolskie Gwiazdy Europy: 
• Grodziec – Stowarzyszenie „Nasz Grodziec’’
• Radawie – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie
• Bierdzany – Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
• Kocury – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” 
• Rzędowice – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej
• Gosławice – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz
• Suchy Bór – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
• Szczedrzyk – Stowarzyszenie Przyjaciół  Szczedrzyk
• Spórok – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
• Dobrodzień – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice
• Bzinica – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
• Pludry – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów
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„Opolskie ze smakiem  
– Kulinarna przygoda rowerowa”

CeL OPeraCJI

Promocja lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kuli-
narne Opolskie oraz obiektów gastronomicznych wpisanych do rejestru 
Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.  

reaLIzaCJa  
w ramaCh

Operacja współfinansowana ze środków Samorządu Województwa 
Opolskiego.

DzIaŁanIa

Aktywny ruch i wypoczynek na łonie natury, poznanie pięknych zakąt-
ków okolicy oraz poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przy-
czyniło się do promocji obszaru LGD i Województwa opolskiego oraz 
propagowania idei „Opolskie ze smakiem”.
Operacja przyczyniła się również do podniesienia świadomości miesz-
kańców dotyczącej zasobów kulinarnych. Podczas spotkań oraz w wyda-
nym katalogu zaprezentowane zostały tradycyjne, regionalne produkty 
z całego województwa opolskiego.
W trakcie III etapów rajdu rowerowego degustowano:
• Polewkę z maślanki  
• Ser domowy smażony z kminkiem, z czosnkiem, bez przypraw, 
• Panczkraut
• Ziołową herbatkę z Krainy Dinozaurów
• Chleb tradycyjny pszenno-żytni na naturalnym zakwasie
• Kiełbasę białą drobno mieloną
• Szpajzę
• Napary i nalewki na bazie ziół i owoców
• Tort bezowy
• Pstrąga z grilla, pstrąga wędzonego
• Sery kozie
• Żur śląski na maślance 

KOSzTY PrOJeKTu Kwota całkowita zadania: 13 120,10 zł  
Kwota dofinasowania: 10 000,00 zł

TermIn reaLIzaCJI Od 19.06 do 15.11.2020 roku 

PLN
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„Mobilna edukacja ekologiczna”
CeL OPeraCJI Rozwój bazy edukacyjnej na obszarze LGD ,,Kraina Dinozaurów”

reaLIzaCJa  
w ramaCh Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

DzIaŁanIa

Zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych, który jest wypożyczany do 
szkół i organizacji planujących prowadzenie działań edukacyjnych w za-
kresie ekologii i ochrony środowiska. 
Zakupiono: 
• stół multimedialny z zawartością 10 opracowanych pakietów(modu-

łów) edukacyjnych 
• zestaw pomocy dydaktycznych, który obejmuje gry edukacyjne,  

tablice i przyrządy do pobierania próbek, wykonywania pomiarów 
oraz przeprowadzania prezentacji. 

Ponadto zorganizowano piknik ekologiczny dla dzieci i młodzieży  
w trakcie, w trakcie którego zorganizowano pokazy i warsztaty z wyko-
rzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. 
Zainteresowane placówki lub organizacje zamierzające prowadzić akcje 
edukacyjne mają możliwość wypożyczenia zestawu w całości lub w do-
wolnych konfiguracjach w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu ochro-
ny środowiska i ekologii. Zestaw wypożyczany jest nieodpłatnie, wypo-
życzający ponosili jedynie koszty transportu

KOSzTY PrOJeKTu 
Koszt całkowity 91 243,00 zł
Koszty kwalifikowalne 69 900,00 zł
Koszty własne: 21 343,00 zł

TermIn reaLIzaCJI Od 16.10.2016 do 30.05.2017 roku 

PLN

LISTa wYPOŻYCzanYCh maTerIaŁów eDuKaCYJnYCh
• Fotopuzzle 200 elementów – (10 kompletów)
• Gra edukacyjna „Gra o miodek” 
• Gra mobilna „Źródła zanieczyszczeń środowiska” 
• Gra plenerowa „Przyrodnicze koło wiedzy” 
• Multimedialny stół z modułami edukacyjnymi 
• Prasa do roślin zielonych (2 sztuki)
• Tablica edukacyjna (6 sztuk)

◊ „Co to jest recykling?”
◊ „Czas rozkładu śmieci”
◊ „Gdzie trafią nasze odpady”
◊ „Oszczędzasz energię chronisz środowisko/klimat”
◊ „Rady na odpady”
◊ „Ty też możesz chronić środowisko”

• Zestaw do demonstracji energii słonecznej  
• Zestaw modeli „Energie odnawialne”
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Działaj Lokalnie 2021
Projekty realizowane w 2021 r. przez:

• Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni pn. ,,Kolorowy zawrót głowy’’
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka pn. ,,Wspólnie tworzymy kronikę 

naszej organizacji
• Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan – pn. ,,Być przyjacielem przyrody’’
• Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji  pn. Sankt Martin immer mit uns! – Święty Marcin zawsze z nami!
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza  pn. Rodzinnie zwiedzamy i z warsztatów korzystamy
• Stowarzyszenie Akces pn. Akcelerator Talentów

Darczyńcy Działaj Lokalnie w roku 2021: 
• Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ 
• Firma Bever - Beata i Tomasz Wiench
• Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Sklorz
• ,,Dzika Chata” Ewa i Grzegorz Hajduk
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Działaj Lokalnie 2022
Projekty realizowane w 2022 r. przez:

• Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji pn. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gosławicach
• Koło Gospodyń Wiejskich w Radawiu-Radawka pn. Reaktywowanie szlaku leśnego Źródełko zakończo-

ne rajdem rowerowym 
• Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień Zębowice pn. Polsko-ukraińskie spotkanie  

w bibliotece 
• Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pn. Poznajmy się bliżej 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni pn. Domek Floriana i Oleny 
• Inicjatywa Działaj Lokalnie pn. Kwiaty Łąki pn. W Łące tradycji tysiące
• Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Radawie pn. O pandemii zapominamy i o powrót do formy dbamy!
• Grupa Nieformalna Plażowicze pn. Zabawa i integracja na Saharze. Розваги та інтеграція в пустелі 

Сахара

Darczyńcy Działaj Lokalnie w roku 2022: 
• Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ 
• Samorząd Województwa Opolskiego
• Firma Handlowo-Usługowa „DREW-TRANS”
• Firma Bever - Beata i Tomasz Wiench              
• Nadleśnictwo Opole 
• Bank Spółdzielczy w  Leśnicy -  oddział Ozimek 
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Aktywizacja mieszkańców Obszaru LGD KD 
Przegląd twórczości lokalnej  
„Na ludową nutę”
Co roku Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” organizowało Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych  
i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę”. Każdego roku odbywały się w innej gminie należącej do LGD. 

I dzień: przegląd zespołów ludowej pieśni i tańca
II dzień: prezentacja grup obrzędów charakterystycznych dla obszaru LGD

CeL PrzeGLĄDu: 
• promowanie i propagowanie zwyczajów, utworów muzycznych i tańców ludowych z obszaru LGD, 
• integracja mieszkańców obszaru Krainy Dinozaurów, 
• pielęgnowanie aspiracji twórczych wśród osób z terenu LGD,
• promowanie idei lokalnych grup działania i Osi 4 PROW – Leader.  

Przegląd był imprezą otwartą. Jego uczestnikami byli wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły), a także pro-
fesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną. Każda grupa/solista wykonywał po trzy utwory. 
Prezentacja grup obrzędowych – każda prezentowała jeden obrzęd w czasie nie dłuższym niż 20 minut.  
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Aktywizacja mieszkańców Obszaru LGD KD 
„Moja wieś – moje miejsce’’ 
– konkurs literacki
Celem konkursu było:

• Zainteresowanie młodzieży sprawami lokalnymi.
• Zdobycie informacji na temat ciekawych a nieznanych do tej pory osób, miejsc i legend znanych miesz-

kańcom LGD.
• Uzyskanie charakterystyk, opisów i zdjęć szczególnych miejsc, opowiadań i osób z terenu LGD.
• Zdobycie materiałów do stworzenia publikacji promujących LGDi przyciągających turystów.
• Promocja działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców.
• Promowanie autorów najciekawszych prac ukazujących nowe, świeże, twórcze spojrzenie na znane  

lokalnie atrakcje.

Prace konkursowe były skonsultowane z osobami pasjonującymi się historią obszaru LGD (po jednej z każdej 
gminy należących do LGD „Kraina Dinozaurów”), a ostateczną decyzję o wyłonieniu laureatów podejmował 
Zarząd Stowarzyszenia LGD.
Przedmiotem konkursu były prace autorstwa ucznia lub uczniów szkoły, wykonane pod okiem nauczyciela lub 
osoby dorosłej, prezentujące w oryginalny sposób jedną z trzech kategorii konkursowych:
1. Ciekawe miejsce LGD „Kraina Dinozaurów”.
2. Opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu LGD.
3. Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się, bądź przyczynia do rozwoju lub promocji obszaru  

Krainy Dinozaurów.

Prace w formie eseju lub reportażu, ewentualnie uzupełnione-
go zdjęciami, rycinami (zgodnie z tematyką pracy) o objętości  
od 3 do 6 stron. Prace mogły zostać napisane gwarą śląską. 
Wydano 4 publikacje z  pracami złożonymi do konkursu. 



126

Aktywizacja mieszkańców Obszaru LGD KD 
Wizyty studyjne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’’ corocznie zaprasza do uczestnictwa w podróży 
studyjnej, organizowanej z myślą o aktywizacji społeczności lokalnej, a skierowanej do mieszkańców obszaru, 
lokalnych liderów, animatorów życia na wsi, członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przed-
stawicieli JST lub sołtysów z terenu siedmiu gmin należących do LGD ,,Kraina Dinozaurów” (Chrząstowice, Do-
brodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice).  

Celem podróży jest zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z ofertą produktów i usług bazujących  
na lokalnych zasobach i lokalnym dziedzictwie oraz prezentacji  dobrych praktyk danego obszaru. 
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Aktywizacja mieszkańców Obszaru LGD KD 
Spotkania integracyjne połączone z promocją 
produktu lokalnego – spływ kajakowy rzeką 
Mała Panew
Co roku LGD „Kraina Dinozaurów” organizuje spływ kajakowy dla mieszkańców gmin należących do LGD.  
W trakcie tego spływu promowane są walory przyrodnicze Doliny Małej Panwi, a uczestnicy mają możliwość 
zapoznania się z działalnością LGD. Przeprowadzane są również konkursy dotyczące znajomości regionu i jego 
atrakcji turystycznych.
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