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W dniu 31 sierpnia br. podpisano umowę 
na zadanie pn.: „Modernizacja drogi 

gminnej – ciągu pieszo-rowerowego ul. Kor-
czaka w m. Ozimek (zaprojektuj i wybuduj)”. 
W imieniu Gminy Ozimek podpis składał Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, zaś w imie-
niu głównego wykonawcy Hucz Spółka z o.o., sp. 
k. z Boronowa podpisywał Pan Damian Hucz.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doku-

mentacji projektowo –kosztorysowej, a następnie 
wykonanie na jej podstawie robót związanych 
z przebudową drogi gminnej – ciągu pieszo-ro-
werowego ul. Korczaka, od skrzyżowania z ul. 
Sikorskiego do parkingu za przedszkolem wraz 
z odnogą do ul. Słowackiego blok nr 10 w m. Ozi-
mek, o łącznej długości około 310 m. Koszt in-

westycji wynosi 207 825,46 zł.

Marcin Widera

 

 

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
oraz Prezes pks Opole s.a. Przemysław 

Nijakowski podpisali umowę na realizację 
zadania pn. „Świadczenie usług przewozowych 
w gminnej komunikacji publicznego transportu 
zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

Jak wcześniej informowano Gmina Ozimek 

otrzymała dotację w wysokości 288 592,50 zł 

w ramach Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobu-

sowych dofinansowywane będzie przywracanie 
lokalnych połączeń autobusowych.

Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim 
z mniejszych miejscowości naszej gminy, będą 
mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do 
pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Zwiększenie siatki połączeń autobusowych 
stworzy także możliwość znalezienia pracy 
w miejscowościach, do których dojazd był 
dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Gmina Ozimek będzie dopłacać do kwoty defi-
cytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 
10 proc. ze środków własnych. 

Zachęcamy mieszkańców do korzystania 
z naszego gminnego transportu publicznego 
realizowanego od 1 września br. Codziennie 
do każdego sołectwa dojeżdża ponad 10 auto-
busów za 1 zł, bilet miesięczny 30 zł. 

Na stronie internetowej www.ozimek.pl 
zamieszczono rozkłady jazdy dla poszczegól-
nych linii autobusowych:

ozimek → mnichus przez grodziec → chobie

ozimek → ozimek przez krasiejów → krzyżowa  
dolina → nowa schodnia

ozimek → ozimek przez nowa schodnia → krzy-
żowa dolina → krasiejów

ozimek → ozimek przez antoniów → dylaki → 
szczedrzyk – schodnia

ozimek → ozimek przez schodnia → szczedrzyk  
dylaki → antoniów

Marcin Widera

 

 

W dniu 7 września br. Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek oraz Prezes Zakładu 

Budownictwa drobud z Opola Pan Adam Janicki 
podpisali umowę na zadanie pn. „Modernizacja 
drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Antoniów (za-
projektuj i wybuduj)”.

Inwestycja polega na wykonaniu dokumen-
tacji projektowo–kosztorysowej wraz z wszelki-

mi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem 
na budowę oraz modernizacji drogi gminnej 
ul. Krótkiej w Antoniowie, od skrzyżowania 
z ul. 1000–lecia do posesji nr 5 włącznie w m. 
Antoniów o łącznej długości 180 m. Wartość 

przedsięwzięcia wynosi 176 382,00 zł.

Marcin Widera

Dnia 14 września br. Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek oraz Łukasz Mikoda 

reprezentujący firmę Protect Building z Lędzin 
podpisali umowę na zadanie pn. „Modernizacja 
dróg gminnych ul. Waryńskiego i ul. Jelenia 
w m. Ozimek (zaprojektuj i wybuduj)”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz 
uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 

i pozwoleń na budowę, a następnie wykonanie 
na jej podstawie robót związanych z moderniza-
cją dróg gminnych ul. Waryńskiego i ul. Jelenia 
w m. Ozimek, od skrzyżowania z ul. Robotniczą 
do skrzyżowania z ul. Przemysłową, ul. Jelenia od 
posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Waryńskiego 
w m. Ozimek o łącznej długości 548 m. Wartość 

przedsięwzięcia wynosi 338 111,11 zł.

Marcin Widera
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Dnia 9 września Burmistrz Mirosław Wie-
szołek oraz Zastępca Burmistrza Andrzej 

Brzezina spotkali się w Gliwicach z panią Jo-
lantą Chochół – z-ca Dyrektora pgw Wody 
Polskie rzgw Gliwice.

Głównym tematem spotkania było bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców 
Gminy Ozimek. Wody Polskie zobowiązały się 
wyczyścić w tym roku rzekę Brzezinka od Kra-
siejowa aż do ujścia do Małej Panwi.

Ponadto omawiano możliwości prawne, orga-
nizacyjne i finansowe rewitalizacji cieku Białka 
w Grodźcu.

Pani Dyrektor zapewniła burmistrzów Ozim-
ka, że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania 
roboczego na terenie naszej gminy, podczas któ-
rego zostaną omówione wszystkie bieżące proble-
my zarządzania wodami.

Liczymy na owocną współpracę z Państwo-
wym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Marcin Widera

 

W piątek 11 września br. Gminę Ozimek 
odwiedzili przedstawiciele pkp Nieru-

chomości s.a: Dyrektor Oddziału Gospodaro-
wania Nieruchomościami pkp s.a. we Wrocła-
wiu – Tadeusz Szulc oraz Zastępca Dyrektora 

Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami – Ka-
mila Wieczysta. 

Na spotkaniu z Burmistrzem Mirosławem 
Wieszołkiem i Zastępcą Burmistrza Andrze-
jem Brzeziną omówiono stan techniczny oraz 

prawny dworców pkp w Ozimku i Krasiejowie, 
jak również wiele innych bieżących spraw dot. 
infrastruktury kolejowej.  

Głównym tematem spotkania były możliwości 
przejęcia ww. dworców przez Gminę Ozimek oraz 
dalsze ich wykorzystanie, przy zachowaniu wszel-
kich funkcji transportowych jako podstawowych 
aspektów funkcjonowania tych obiektów. 

Celem Gminy Ozimek będzie przejęcie lub 
zakup powyższych obiektów kolejowych oraz 
ich rewitalizacja. Docelowo chcemy ponadto 
zaangażować społeczeństwo lokalne, aby te 
niezwykle ważne dla nas obiekty jak najlepiej 
wykorzystać.

Ponadto przedstawiciele pkp Nieruchomości 
s.a. obiecali wspomóc Gminę Ozimek w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa na dwóch niebez-
piecznych przejazdach kolejowych: na ul. Kuczki 
w Schodni oraz w lesie w Nowej Schodni. 

Po bardzo owocnych rozmowach, Pan Dy-
rektor oraz jego Zastępca wzięli udział w orga-
nizowanych tego dnia w naszym mieście wyda-
rzeniach. Najpierw z Burmistrzem Mirosławem 
Wieszołkiem odwiedzili Muzeum Hutnictwa 
Doliny Małej Panwi, gdzie oprócz zwiedzenia 
wystawy, rozmawiali z Panem Józefem Toma-
szem Jurosem na temat przekazania zabytkowej 
pompy na cele muzeum. 

Następnie wzięli udział w Ozimskim Forum 
Gospodarczym, gdzie mieli okazję wymienić 
spostrzeżenia na temat potrzeb gospodarczych 
przedsiębiorstw z terenu naszej gminy, zaintere-
sowanych rewitalizacją dworca i przywróceniem 
jego pełnej funkcjonalności. 

Liczymy na dalszą owocną współpracę z Dy-
rekcją pkp Nieruchomości s.a.

Arkadiusz Banik

PKP
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W niedzielę, 23 sierpnia br. w kościele pa-
rafialnym w Grodźcu odbyły się uro-

czystości jubileuszowe ks. prałata Edmunda 
Cisaka, wieloletniego Proboszcza Parafii pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojcie-
cha, Honorowego Obywatela Gminy Ozimek, 
Krajowego Kapelana Sybiraków. W tym 
roku ks. Cisak obchodzi podwójny jubileusz: 
90–lecia urodzin oraz 65–lecie święceń ka-
płańskich.

Ks. prałat Edmund Cisak od 1961 roku był pro-
boszczem parafii w Grodźcu, znany i pamiętany 
przez mieszkańców nie tylko jako kapłan, ale też 
jako o wielkim autorytecie społecznik, Honorowy 
Obywatel Gminy Ozimek, inicjator wielu przed-
sięwzięć na rzecz lokalnego środowiska. Posługę 
kapłańską Jubilat pełnił w parafii w Grodźcu 
przez 45 lat.

Obszerna jest lista zasług zacnego Jubilata 
nie tylko dla lokalnego środowiska, ale też dla 
województwa i kraju, a należą do nich między 
innymi: wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej 
i osiągnięcia na rzecz organizacji kombatanc-
kich, zaangażowanie w życie parafii, budowa 
wodociągu, organizowanie życia społecznego, 
w tym wycieczek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych czy utworzenie chóru. Ponadto ks. Cisak 
był inicjatorem wielu przedsięwzięć, takich jak: 
organizacja pielgrzymek Diecezji Opolskiej na Ja-
sną Górę, sprowadzenie do kościoła w Grodźcu 
wyposażenia kościoła z Biłki Szlacheckiej, re-
mont organów, stworzenie salki katechetycznej 
oraz domu dla Sióstr Felicjanek, zbudowanie 
kaplic w Chobiu i Mnichusie, ustawienie pierw-
szego w Polsce Pomnika Sybiraków, zorganizo-
wanie na Jasnej Górze Mauzoleum Sybiraków, 
działalność na rzecz zmian demokratycznych, 
wieloletnie oddanie i troskę oraz pracę na rzecz 
środowisk Sybiraków oraz wiele innych działań, 
których nie sposób wymienić w kilku słowach.

Za zasługi i dokonania uhonorowano dzisiej-
szego Jubilata tytułem „Honorowego Obywatela 
Gminy Ozimek”. Tytuł ten dla ks. prałata Edmun-
da Cisaka, został przyznany na uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018r., 
podczas której wręczono mu symboliczny klucz 
do miasta Ozimek oraz medalion. Uroczystość 
odbyła się z licznym udziałem dumnych ze swego 
dawnego proboszcza, mieszkańców Grodźca.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła kon-
celebrowana msza św. z udziałem dostojnego 
Jubilata ks. prałata Edmunda Cisaka, obecnego 
proboszcza Zdzisława Banasia, kapłanów pocho-
dzących z Grodźca, a wychowanków Jubilata. 
Słowo Boże, nawiązujące do życia Jubilata i uro-
czystości odpustowej Matki Bożej Grodzieckiej 
wygłosił tegoroczny neoprezbiter ks. Szymon 
Supel. Głos zabrał również wzruszony spotka-
niem Jubilat, który wspomnieniem dotyczącym 
zawiłych losów i historii członków swojej rodziny 

oraz przodków, ujawnił nieznane do tej pory fak-
ty i wydarzenia, wspominając również tragiczne 
lata zsyłki na Syberii. W swoim wystąpieniu – 
wspomnieniu ks. prałat Edmund Cisak dzięko-
wał również parafianom za lata pracy duszpa-
sterskiej, za ich serdeczną pomoc oraz okazane 
wsparcie. Wzruszeni spotkaniem z Jubilatem 
i serdecznymi słowami parafianie wspólnie za-
śpiewali:

Życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia 
i błogosławieństwa przez serce Maryi

Organizatorzy zaplanowali również spotka-
nie w świetlicy, gdzie odbyła się druga część uro-
czystości. W drodze do świetlicy uczestniczący 
w uroczystościach przedstawiciele Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku w osobach : Burmistrz Ozim-
ka – Mirosław Wieszołka, Zastępcy Przewodni-
czącej Rady Miejskiej – Marka Elisa, Sekretarz 
Gminy Ozimek – Barbary Durkalec oraz radnego 
Rady Miejskiej Krzysztofa Kleszcza, złożyli kwia-
ty pod pomnikiem Polaków wypędzonych z Kre-
sów. Wiązankę kwiatów złożyła również delega-
cja wsi w osobach: Zdzisław Adamski (Sołtys), 
Helena Gruszka (Prezes Stowarzyszenia Nasz 
Grodziec) oraz Jan Karpa (Wiceprezes Stowarzy-
szenia Nasz Grodziec). W uroczystościach wzięli 
udział również mieszkańcy, sołtysi i przedstawi-
ciele rad sołeckich z Chobia i Mnichusa.

Niepowtarzalny był klimat spotkania w świe-
tlicy z udziałem również lokalnych zespołów lu-
dowych „Grodziec” i „Jutrzenka”. Wspomnieniom 
nie było końca, przedstawiono także prezenta-
cję historycznych już lat i dokonań ks. prałata 
Edmunda Cisaka. Były również ulubione kre-
sowe piosenki i przyśpiewki dedykowane Jubi-
latowi, a także kwiaty, życzenia i okolicznościo-
we pamiątki od parafian, delegacji i wszystkich 
zgromadzonych. Jubilat był bardzo wzruszony 
oraz jak sam mówił, zaskoczony przygotowa-
ną przez parafian na jego cześć uroczystością. 
Czas jednak nieubłaganie szybko płynął... że-
gnając się z mieszkańcami dostojny Jubilat 
mówił z nadzieją... do zobaczenia, z Bogiem... 
Zorganizowane uroczystości Jubileuszowe były 
podziękowaniem parafian za wieloletnią pracę 
duszpasterską ks. Prałata Edmunda Cisaka oraz 
popularyzację Grodźca i Gminy Ozimek w wielu 
obszarach życia społecznego kraju i województwa.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Jubi-
leuszu składają serdeczne podziękowania za po-
moc i wsparcie w jego organizacji: Burmistrzowi 
Ozimka, Pani Dyrektor Ośrodka Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku oraz jak zawsze nie-
zawodnym mieszkańcom Grodźca. Dzięki Wasze-
mu wsparciu mogliśmy godnie powitać i ugościć 
dostojnego Jubilata. Ten dzień pozostanie w Jego 
pamięci.

Tekst: Helena Gruszka

Zdjęcia: Jan Niesłony

TRADYCJA
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W niedzielę 6 września oby-
ły się Dożynki w Schodni. 

Tegoroczna uroczystość była inna 
niż te, które znamy z poprzednich 
lat. Sytuacja epidemiczna unie-
możliwiła zorganizowanie oficjal-
nego przekazania chleba dożyn-
kowego włodarzom gminy oraz 
podzielenie go wśród mieszkań-
ców, ani zorganizowania korowo-
du, czy wspólnego biesiadowania 
i późniejszej zabawy tanecznej.

Mimo tego dożynki mają dla lo-
kalnej społeczności wyjątkowe zna-
czenie – w Schodni to wydarzenie 
ma wielką rangę oraz wieloletnią 
tradycję. Z tego powodu sołtys Ju-

lita Widera oraz Rada Sołecka Wsi 
Schodnia postanowili zorganizować 
skromniejsze, a zarazem bezpiecz-
niejsze wydanie „Święta Plonów”.

Uroczystości odbyły się podczas 
dziękczynnej sumy, którą odprawił 
ks. proboszcz Jan Bejnar. Organiza-
torzy tradycyjnie wprowadzili do ko-
ścioła parafialnego w Schodni chleb 
dożynkowy oraz dary – starostami 
byli Krystyna i Brunon Klimas.

Na zakończenie eucharystii za-
brzmiał hymn dziękczynny „Te 
deum laudamus” – którym miesz-
kańcy dziękowali za tegoroczny 
urodzaj.

Marcin Widera

Czas dożynek to czas podzię-
kowań za tegoroczne plo-

ny i urodzaj jaki dał nam Bóg 
i Matka Natura. W kościele pa-
rafialnym w Ozimku rolnicy oraz 
działkowicze z Miasta Ozimka 
i Sołectwa Antoniów dziękowali 
w niedzielę 6 września podczas 
sumy dożynkowej.

Uroczystą mszę św. odprawił ks. 
proboszcz Marian Demarczyk, który 
odebrał od starostów dożynek: Mag-
daleny Kotuli i Damiana Gonsiora 
– Sołectwo Antoniów oraz Krysty-
ny Koźlik – Miasto Ozimek, chleb 
dożynkowy z tegorocznych plonów 
i pobłogosławił go. Homilie wygłosił 

o. Jerzy ze Zgromadzenia Oblatów 
Maryi Niepokalanej z Bodzanowa 
koło Głuchołaz. 

W uroczystościach uczestniczyli 
także włodarze gminy: burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek i za-
stępca burmistrza Ozimka Andrzej 
Brzezina, jak również przedstawicie-
le Rady Sołeckiej Wsi Antoniów i ze-
społów ludowych: Opolskie Dziołchy 
z Antoniowa i Heidi z Ozimka.

Wielkie wrażenie na zgroma-
dzonych wywołała zaprezentowana 
piękna korona żniwna, którą przy-
gotowało Sołectwo Antoniów.

Jan Niesłony
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To jakiś żart: na chodniku wymalowane zna-
ki, że trasa dla rowerów. Ale trudno po nim 
chodzić, a co dopiero – jeździć. Taki nierówny. 

Z podobną opinią na temat drogi wojewódz-
kiej nr 46 w Antoniowie spotkać się można 
na każdym kroku. Nie dość, że chodnik nierów-
ny, to jeszcze upstrzony studzienkami. Te wysta-
ją nawet na kilkanaście centymetrów. 

Nie inaczej z samą jezdnią. Łata na łacie, dziu-
ra na dziurze a między nimi zapadnięte studzien-
ki kanalizacyjne.

 Po drugiej stronie jezdni natomiast rów 
melioracyjny. Zresztą trzeba się nieźle przypa-
trzeć, by rów dostrzec, bo trawa w nim wybuja-
ła na całą głębokość. Podobnie z wysoką trawą 
przy rowie. Widać, że gospodarza nie było tutaj 
od miesięcy, może nawet od lat. 
 – Chodnik na odcinku od ronda do remizy to 

jedna wielka katastrofa – mówi sołtys Antonio-
wa Magdalena Kotula.

A historia walki o ten chodnik sięga lata 
wstecz. Gdy M. Kotula była w poprzedniej Ra-
dzie Sołeckiej, mieszkańcy napisali do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu o remont i syste-
matyczne oczyszczanie – choćby ze śniegu. 27 
marca 2017 roku zdw odpowiedział m.in.: służby 

Zarządu Dróg Wojewódzkich podjęły bezzwłoczne 

działania mające na celu przegląd stanu chodnika 

i określenie potrzeb remontowych.

„Bezzwłoczne działania” pozwoliły na wycenę: 
koszty prac remontowych odcinka o długości 575 
metrów od budynku osp do ronda wyniosą 490 
tysięcy złotych. zdw miał się zwrócić do władz 
gminy o partycypowanie w kosztach remontu.

 Adrian Kokot mieszka przed remizą osp. Od 
dawna zwracał uwagę, że wszyscy domownicy 
mają problem z wyjazdem z posesji, bo chodnik 
nierówny. Poza tym krawężniki wysokie. 

– Przejść na piechotę lub jechać na rowerze – 

nie radzę – podkreśla A. Kokot. – Niebezpieczne 

są studzienki, które wystają na chodnikach.
– Mój dziadek ma blisko 80 lat i kiedyś na tym 

nierównym chodniku się wywrócił – wspomina 
Kamil Dobrowolski. – Od tamtej pory rowerem 

nie jeździ a przecież to podobno droga dla rowe-

rów.

K. Dobrowolski także mieszka przy budyn-
ku remizy: – Dziury i zapadnięte studzienki są 

powodem potwornego hałasu, jaki czynią sa-

mochody, zwłaszcza ciężarowe. Gdy jedzie tir 

– w domach wszystko drży, przedmioty szklane 

spadają z półek. 

Klaudia i Tomasz Sladek mieszkają przy dro-
dze wojewódzkiej przed zakrętem w stronę Dy-
lak. Im też studzienki kanalizacyjne spędzają sen 
z oczu. Dosłownie. 

– Są naprawiane czasami, ale po miesiącu 

znowu stukot jest nie do wytrzymania – zgodnie 
dodają. 

– A po chodniku to nawet matki z małymi 

dziećmi w wózkach boją się spacerować – zastrze-
ga pani Klaudia. 

K. Dobrowolski przypomina taką historię 
sprzed kilku lat: gdy koło jednego auta wpadło 
w studzienkę – pokrywa wyleciała w powie-
trze. Kolejne auto wpadło w dziurę, urwało koło 
i ostatecznie wylądowało na drzewie. Cud, że nikt 
nie zginął. 

– Ludzie bardzo często skarżą się na koniecz-

ność naprawy zawieszeń w swoich samochodach 

– wyjaśnia sołtys M. Kotula.
Na zebraniu wiejskim 18 sierpnia tego roku 

mieszkańcy Antoniowa ponownie domaga-
li się remontu chodnika na odcinku choćby 
od ul. Rzecznej do posesji szkoły. Ze względu 
na uczniów, którzy nie mają bezpiecznego przej-
ścia przez ruchliwą DW 46. Który to już apel? 

Witold Żurawicki

GMINA
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Najgorzej jest w weekendy i podczas waka-
cji. Przez Krasiejów po drodze powiatowej 
przewalają się kawalkady autokarów. Tury-
ści oblegają JuraPark. Mieszkańcy uciekają 
na nierówny chodnik. 

Droga powiatowa przebiegająca przez Krasie-
jów mogłaby nawet stanowić za wzór lokalnego 
traktu, gdyby nie… No właśnie. O kierowcach 
pomyślano, o pieszych już nie.

– Przejść po chodniku w centrum wioski to 

koszmar – mówi Piotr Szubert. – Często ludzie 

idą po jezdni, bo chodnik krzywy i dziurawy. 
Poza tym i tak na nim się nie mieszczą, gdy 
na przykład wyjdą z kościoła. Potem uciekają 
na boki, jeśli tylko nadjedzie jakiś samochód. 

Ale uciekać muszą także w inne dni, gdy rzez 
miejscowo ciągną szpalery autokarów wiozą-
cych gości JuraParku. 

– To już chyba okrągła rocznica, gdy zaczęli-

śmy dopominać się o porządny chodnik – śmieje 
się Szubert. – Jak tylko JuraPark powstał zaczę-

liśmy monitować w sprawie chodnika.  

Ale droga powiatowa to zagrożenie nie tylko 
w centrum Krasiejowa. Sołtys Tadeusz Marku-
lak twierdzi, że najbardziej niebezpieczny odcinek 
znajduje się przy cmentarzu i siedzibie firmy 
z branży budowlanej, gdzie ciągną ciężarówki. 

 – Powiat zrobił badania wyszło mu, że ruch 

jest zbyt mały, by drogę poszerzyć – mówi Tade-
usz Markulak. 

A co rusz dochodzi do niebezpiecznych sytu-
acji, w których na pobocze samochód większy 
spycha mniejszy. A pobocza są pozrywane, więc 
o połamanie lub przynajmniej wygięcie felgi 
nietrudno. 

 – Teczka z pismami do powiatu o poszerzenie 

choćby ulicy Spórackiej jest bardzo gruba – mówi 
T. Markulak. – Jak grochem o ścianę.

Droga powiatowa zaraz za torami skręca 
w stronę Krzyżowej Doliny. Za zakrętem prowa-
dzi wzdłuż szkoły. I wprawdzie stoi tutaj znak 
ograniczający prędkość, to jednak kierowcy go 
ignorują. Starania mieszkańców o zamontowa-
nie progów zwalniających przynajmniej w tym 
miejscu, spełzły na niczym. A rodzice uczniów 
drżą ze strachu, że z powodu braku chodnika, 
kiedyś dojdzie do tragedii.

Po opuszczeniu Krasiejowa droga w linii 
prostej prowadzi do lasu a następnie do Krzy-
żowej Doliny. A że wyasfaltowana i jak na po-
wiatówkę wyjątkowo równa – kierowcy nogi 
z gazu nie zdejmują. Do Krzyżowej Doliny 
wpadają z prędkością znacznie przekraczającą 
dopuszczalną. 

– Ludzie przychodzą do mnie z pretensjami 

w tej sprawie. Boją się po prostu – przyznaje soł-
tys Bernard Sklorz. 

A dotychczasowe próby załatwienia choćby 
chodnika wzdłuż tego traktu – także spełzły 
na niczym. 

– Niby są szerokie pobocza – przyznaje B. 
Sklorz. – Ale co z tego, gdy nierówne. Na wózku 

inwalidzkim trudno po nich przejechać. 

Mieszkańcy wnioskowali o choćby o kawałek 
chodnika na najbardziej ruchliwym odcinku – 
przy świetlicy, barze i kaplicy. Nic z tego.

– Jak zawsze powiat odpowiada, że nie ma 

pieniędzy – wyjaśnia B. Sklorz. 
I pokazuje plik korespondencji z władzami 

powiatu choćby w sprawę wycinki drzew lub 
remontu innych odcinków dróg. Odpowiedzi są 
grzeczne, choć negatywne.

Jedno ze sformułowań powtarza się w nich 
jak mantra: Rozumiemy potrzeby mieszkań-
ców (….) ale przy tak rozbudowanej sieci dróg, 
jaką zarządza Powiat Opolski i ograniczonych 
środkach na bieżące utrzymanie, nie jesteśmy 
w stanie zrealizować wszystkich oczekiwań”.

W Krasiejowie i Krzyżowej Dolinie komentu-
ją: to never ending story. 

Witold Mroczek

Znaki ograniczające prędkość są, ale kierowcy niewiele sobie z nich robią.

Nawierzchnia drogi pozostawia wiele do życzenia

 To pobocze w Krasiejowie trudno nazwać chodnikiem.

Bez chodnika starsi mieszkańcy Krzyżowej Doliny mają problem z poruszaniem się.

GMINA
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Gmina Ozimek otrzymała w ramach unijne-
go programu „Publiczny Internet dla każ-

dego” dofinansowanie do projektu Publiczny 

Internet w gminie Ozimek w kwocie 64 368 

zł na realizację na swoim terenie sieci punktów 
bezpłatnego, publicznego, powszechnego dostę-
pu do Internetu o wysokich parametrach tech-
nicznych (tzw. hotspotów). 

Po realizacji projektu nasi mieszkańcy będą mogli 
korzystać z bezpłatnego i powszechnego Internetu 
w przestrzeni publicznej. W naszej gminie powstanie 
10 hotspotów z WiFi o prędkości na poziomie 30Mb/s. 

W przyszłości na bazie stworzonej sieci punk-
tów Hotspot można będzie wykonać system mo-
nitoringu oraz czujników jakości powietrza, co 
dodatkowo wpłynie na bezpieczeństwo i popra-
wę jakości życia mieszkańców. Termin realizacji 
inwestycji 30.06.2020r.

Barbara Durkalec

Planujemy udostępnić Państwu Internet 
w następujących lokalizacjach: 

Plac przed Domem Kultury – 1 punkt;

Plac Europejski – 1 punkt;

Kompleks boisk SP nr 3 
w Ozimku- 1 punkt.

Centrum Szczedrzyka – 1 punkt;

Centrum Krasiejowa  

(stara szkoła) – 1 punkt;

Plac przy PSP w Antoniowie – 1 punkt;

Plac Zabaw ul. Korczaka – 1 punkt;

Wyspa Rehdanza – 1 punkt;

Kompleks Orlik – 1 punkt;

W dniach 11-13 września 2020 r. na terenie 
Ozimka odbył się aktywny weenekd 

w ozimku!
W piątek w południe miało miejsce Ozimskie 

Forum Gospodarcze, podczas którego podpisano 
porozumienie z Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „invest-park” Sp. z o.o. (więcej 

na stronie 15). Zaś w niedzielę 13 września zorga-
nizowano turniej piłkarski Athletic Cup (więcej 

na stronie 30). Oficjalnie przecięto wstęgę przy 
makiecie Opolskiej Kroszonki przed Domem 
Kultury w Ozimku (więcej na stronie 19).

Ponadto weekendowi towarzyszyło oficjalne 
otwarcie Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Pan-

wi, które miało miejsce 11 września, zaś w sobotę 
i niedzielę zaproszono wszystkich na dni otwar-
te umożliwiające zwiedzanie muzeum (więcej 

na stronie 18).

Marcin Widera

W dniu 24 sierpnia odbyła się xxiii Sesja 
Rady Miejskiej w Ozimku, radni pod-

jęli 15 uchwał w tym dot. regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ozimek oraz Planu publicznego transportu 
zbiorowego dla Gminy Ozimek

Podczas obrad radni uchwalili następujące 
uchwały: w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Ozi-
mek; w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nierucho-

mości zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym; w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie 
Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i sposobu 
świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów; w sprawie przyjęcia „Planu 
publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 
Ozimek”; w sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych w gminie, których właścicielem 
lub zarządcą jest Gmina Ozimek, warunków i za-
sad korzystania z nich; w sprawie cen za usługi 
przewozowe w gminnych przewozach pasażer-
skich w publicznym transporcie zbiorowym; 
w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty 

dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych prze-
wozach pasażerskich w publicznym transporcie 
zbiorowym; w sprawie zaliczenia drogi do kate-
gorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu; 
w sprawie wyboru ławników w wyborach uzu-
pełniających do sądów powszechnych na kaden-
cje 2020-2023; w sprawie  szczegółowych zasad 
wnoszenia projektów uchwał w ramach obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej; w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie wydawania biulety-
nu informacyjnego; w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2020 rok; w sprawie zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej; w sprawie rozpatrze-
nia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

Podczas obrad poruszono również m.in. kwe-
stie dot. remontów dróg, infrastruktury zwią-
zanej ze spływami kajakowymi oraz terenami 
inwestycyjnymi na terenie po byłej hałdzie.

 Marcin Widera

GMINA
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We wtorek 15 września br. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Ozimku odbyła się 

Debata Oświatowa w Gminie Ozimek pn. „Od 
jakości pracy szkoły do kompetencji kluczo-
wych uczniów”, w której uczestniczyli wszy-
scy dyrektorzy szkół podstawowych z ternu 
naszej gminy, przedstawiciele Gminnego 
Zakładu Oświaty z Burmistrzem Ozimka Mi-
rosławem Wieszołkiem na czele, jak również 
uczniowie naszych placówek oświatowych 
wraz z rodzicami.

Oprócz tematycznych wykładów i bardzo 
obszernych informacji na temat oświaty, które 
zaprezentowano, odbyła się także praca warsz-
tatowa w grupach. Uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele, dyrektorzy, radni miejscy, przedstawiciele 
Domu Kultury w Ozimku i Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Ozimku zajmowali się 
następującymi tematami: „zrobić” więcej”, „zro-
bić mniej”, „zacząć robić”, „przestać robić oraz 
robić inaczej”.

Gmina Ozimek uczestniczy w unijnym pro-
jekcie „Vulcan kompetencji w województwie 
opolskim”, którego efektem będzie opracowa-
nie działań podejmowanych w naszych pla-
cówkach, sprzyjających kształtowaniu kom-
petencji kluczowych naszych wychowanków.  
Działania te będą wspierane przez Samorząd 
w ramach procesowego wspomagania.

Podczas debaty w zespołach ustalano po-
trzeby w zakresie rozwijania kompetencji klu-
czowych uczniów.

Więcej w kolejnym numerze Wiadomo-

ści Ozimskich.

Arkadiusz Banik

W dwa kolejne poniedziałki 07 oraz 14 
września Bank Żywności dostarczył 

kolejne paczki z żywnością potrzebującym 
mieszkańcom naszej gminy. W sumie wyda-
liśmy niemal 400 pakietów żywnościowych.

Bardzo dziękujemy zaangażowanym pracow-
nicom Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku na czele z Kierownikiem Działu Po-
mocy Społecznej Panią Natalią Kałużny, które 
po raz kolejny pokazały ogromne zaangażowanie 
i poświęcenie. Panie wydawały żywność nie tyl-
ko w Ośrodku Profilaktyki w Ozimku czy świe-

tlicy wiejskiej w Szczedrzyku, ale także rozwoziły 
paczki uczestnikom programu, którzy z różnych 
przyczyn nie mogli samemu ich odebrać. Jeste-
ście niesamowite!

Za pomoc dziękujemy także pracownikom go-
spodarczym urzędu, którzy byli z nami i włożyli 
mnóstwo sił w pakowanie paczek dla naszych 
mieszkańców.

Dziękujemy strażakom ochotnikom na czele 
z Panem Markiem Elisem za udostępnienie sa-
mochodu z kierowcą w celu przewiezienia goto-
wych pakietów do Ośrodka Profilaktyki w Ozim-

ku. 
A ponadto dziękujemy Kierownikowi Refe-

ratu Komunikacji Społecznej UGiM w Ozimku 
Arkadiuszowi Banikowi, który jako kurier spo-
łeczny te paczki dostarczył.

Największą nagrodą są Państwa uśmiechy 
i radość z otrzymania produktów, które wspo-
mogą Was w codziennym funkcjonowaniu. 

Pracujemy dla Was!

Arkadiusz Banik
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Nowy rok szkolny 2020/2021 
zainaugurowaliśmy dość 

nietypowo, zapraszając tyl-
ko uczniów klas pierwszych, 
a wszystko to za sprawą trwa-
jącej pandemii .   W Zespole 
Szkół w Ozimku naukę rozpo-
częli uczniowie klas pierwszych 
z liceum ogólnokształcącego, 
klasy technikum kształcącej 
w zawodach: technik informatyk, 
technik fotografii  i multimediów 
oraz uczniowie szkoły branżowej 
i stopnia. 

Przed każdym rokiem szkolnym 
nasz zespół staje przed nowymi 
wyzwaniami, w tym roku będzie to 
pierwszy egzamin zawodowy na-
szych fotografów. Przygotowaliśmy 
zaplecze techniczne do realizacji 
tego zawodu w postaci pracowni 
obróbki graficznej, ciemni fotogra-
ficznej oraz studia fotograficznego 
wyposażonego w lustrzanki cyfro-
we, oświetlenie, tła, itp. Sprzęt i wy-
posażenie to tylko pewna część suk-
cesu, najważniejsi w tym wszystkim 
są nasi nauczyciele zawodu, którzy 
przygotują młodzież do zdania  eg-
zaminów. 

Kolejne zadania, przed którym 
stoi szkoła, to realizacja projektów 
finansowanych z funduszy unij-
nych, dotyczących staży uczniow-
skich dla uczniów technikum, staży 
nauczycielskich, zajęć dodatkowych 
dla uczniów w laboratorium rz-
pwe w Opolu. Projekty gwarantują 

uatrakcyjnienie procesu dydaktycz-
nego, zapewniają udział w targach, 
obozach naukowych, gdzie ucznio-
wie zdobywają dodatkowe umiejęt-
ności i kwalifikacje. 

Największym  zadaniem pro-
jektowym są działania związane 
ze zdalnym nauczaniem, gdzie 
nasi nauczyciele i uczniowie będą 
wdrażani do platformy edukacyj-
nej, która będzie funkcjonować 
podczas ewentualnego uruchomie-
nia zdalnego nauczania. Szkoła ma 
pozyskać sprzęt komputerowy dla 
każdego nauczyciela oraz dostęp  do 
wspólnego systemu dla nauczycieli 
i uczniów. Wspomniane projekty 
to: opolskie dla liceów – zdalne 
nauczanie zbliża! oraz opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla rynku 
pracy. Realizatorem działań projek-
towych, obejmujących wszystkich 
nauczycieli i uczniów szkół ponad-
podstawowych województwa opol-
skiego jest Regionalny Zespół Pla-
cówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Największy niepokój w tym roku 
szkolnym budzi jednak trwająca 
pandemia, która narzuca nowe pro-
cedury, zakazy, nakazy, jakie muszą 
funkcjonować od pierwszego wrze-
śnia w szkole. Na pomoc i wsparcie 
w tych trudnych czasach zawsze 
możemy liczyć na nasz organ pro-
wadzący, czyli Starostwo Powiatowe 
w Opolu.

Tomasz Ciekalski

 

Pierwszego września uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Paraolimpijczyków i Olimpijczy-
ków Polskich w Ozimku wzięli 
udział w uroczystym rozpoczęciu 
roku szkolnego 2020/2021. Wpraw-
dzie ze względu na konieczność za-
chowania zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego wyglądało 
ono nieco inaczej niż zwykle, ale 
wszystkie dzieci z radością wskazy-
wały, że nie mogły się już doczekać 
powrotu do szkolnych ławek.

Na auli szkolnej niemal siedem-
dziesięciu nowych pierwszaków 
powitała Dyrekcja szkoły na czele 
z Panem Dariuszem Górniaszkiem 
oraz Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek. Pan Burmistrz wyra-
ził ogromną radość z widoku tylu 
uśmiechniętych dzieci i wskazał 
na duży sukces szkoły, która dzięki 
ścisłej współpracy z Gminą Ozimek 
mogła uruchomić kolejny oddział 
przedszkolny, o który wnioskowało 
wielu rodziców. Dzięki temu, do sp 3 
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uczęszcza obecnie aż 50 przedszko-
laków. Ponadto uczulił uczniów, aby 
stosowali się do zasad bezpieczeń-
stwa w szkole i złożył wszystkim 
dzieciom, ich rodzicom, nauczycie-
lom i pracownikom szkoły najser-
deczniejsze życzenia z okazji rozpo-
częcia roku szkolnego.

Ale sp 3 to nie tylko maluchy! 
Uczniowie klas starszych swoje 
rozpoczęcia roku odbywali w róż-
nych godzinach w salach lekcyj-
nych przypisanych do odpowied-
nich klas. Stęsknione dzieci nie 
mogły się nacieszyć towarzystwem 
ulubionych nauczycieli, a uśmie-
chom i ożywionym dyskusjom nie 
było końca. Każda klasa została 
zapoznana z zasadami reżimu epi-
demiologicznego wprowadzonymi 
w szkole. Uczniowie mają korzy-
stać z płynów do dezynfekcji, regu-
larnie dezynfekowany jest też cały 
budynek szkoły. Rodzice uczniów 
nie wchodzą obecnie na teren 

placówki, a dzieci same udają się 
do swoich klas (w przypadku ma-
luchów oczywiście nieoceniona 
jest pomoc sympatycznych Pań 
z obsługi szkoły). Nowe zasady 
obowiązują także w świetlicy, do 
której przyjmowane są tylko dzieci 
z rodzin, w których oboje rodzice 
pracują. Ponadto zmienił się także 
sposób wydawania i spożywania 
posiłków – uczniowie m.in. nie 
mogą się wzajemnie częstować. 

Mimo wielu utrudnień, szkoła 
nadal stawia na prowadzenie za-
jęć w sposób innowacyjny, przede 
wszystkim polegający na rozbu-
dzaniu zainteresowania światem 
poprzez jego doświadczanie. Wciąż 
prowadzone będą m.in. zajęcia 
z robotyki oraz programowania, a to 
wszystko przy zachowaniu norm 
i wytycznych gis, Ministerstwa Edu-
kacji oraz Ministerstwa Zdrowia.

Arkadiusz Banik

Bieżącego roku 23  czerwca 
uczniowie klasy viii ramach 

wolontariatu wzięli udział w akcji 
sprzątania terenów leśnych przy 
stawach hodowlanych w Biestrzyn-
niku. Uzbrojeni w rękawice i worki 
na śmieci ruszyliśmy żwawo do 
pracy. Nieczystości w formie: pa-
pierków, pustych butelek czy też 
innych okazów przeważnie znajdo-
waliśmy ukryte w okalającej stawy 
zieleni. Swoją „zdobycz” zmieścili-

śmy w kilku pokaźnych workach. 
Zadowoleni po zakończonej pracy 
udaliśmy się do Ośrodka Zarybie-
niowego „Poliwoda”, gdzie oprowa-
dzeni zostaliśmy ścieżką edukacyj-
ną przedstawiającą hodowlę ryb 
karpiowatych oraz łososiowatych. 
Na zakończenie pracowitego dnia 
panowie opiekujący się na co dzień 
ośrodkiem ugościli nas kiełbaską 
i herbatką przy ognisku. 

Ewa Dorynek

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Przedszkola Publicznego Nr 6 

w Szczedrzyku serdecznie dziękują 
Panu Łukaszowi Orlik za wykonanie 

podczas tegorocznych wakacji  rega-
łów do przedszkolnego archiwum.

Bożena Stylska

 

ne książki, lady ekspozycyjne, arty-
kuły szkolne oraz regały książkowe.

Dzięki Państwa życzliwości na-
sza szkolna biblioteka wzbogaciła 
się o kolejne ciekawe pozycje. Cie-
szy nas fakt, że posiadamy tylu 
przyjaciół, których los naszej szkoły 
nie jest obojętny i potrafią podzie-
lić się z nami tym co posiadają. Te 
miłe gesty pozostają na długo w na-
szej pamięci, a podarowane zbiory 
i wyposażenie z pewnością służyć 
będą Czytelnikom przez długie lata. 
Podarowane w 2019/20 roku książki 
wzbogaciły zbiory nie tylko o tytuły 
niedostępne już na rynku księgar-
skim, ale w większości okazały się 
nowościami wydawniczymi bardzo 

poszukiwanymi przez czytelników. 
Większość tytułów to literatura 
piękna, ale wśród nich były także 
książki z dziedzin pedagogiki, eko-
nomii, medycyny, psychologii, języ-
koznawstwa i in.

Dary książkowe wzbogacają 
i urozmaicają zbiory, szczególnie, 
gdy środki na kupno są ograniczone 
i wystarczają jedynie na literaturę 
ściśle odpowiadającą potrzebom na-
szych młodych czytelników. Cieszy 
nas to, że zjednaliśmy sobie wielu 
przyjaciół, którzy szczodrze obdaro-
wują nas prawie nowymi książka-
mi, bo tylko raz przeczytanymi. 

Ewa Dorynek

EDUKACJA

Wszystkim Darczyńcom 
książek w 2019/20 roku 

znanym nam z nazwiska, jak 
i tym anonimowym przyjacio-
łom, z całego serca dziękujemy.

W imieniu własnym, uczniów 
oraz pracowników Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ozimku proszę 
przyjąć serdeczne podziękowania 
za piękny dar, którym są podarowa-
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W poprzednim wydaniu gazety przedsta-
wiliśmy Państwu zestawienie projek-

tów, które zostały wybrane do dofinansowa-
nia na ten rok, z wyszczególnieniem, na jakim 
etapie jest ich realizacja. Ponieważ zostały już 
podpisane umowy z wykonawcami wszystkich 
zadań, a niektóre z nich zostały ukończone, 
w inforgrafice przedstawiamy aktualizację ze-
stawienia.

Do 28 września br. trwa nabór projektów do 
V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka 
na rok 2021. Zachęcamy do zgłaszania swoich 
pomysłów i zmieniania otoczenia, w którym na co 
dzień mieszkamy i spędzamy wolny czas.

Można składać wnioski na zadania:

• inwestycyjne (tj. budowa, rozbudowa, prze-
budowa lub remont elementu infrastruktury 
gminnej), których wartość nie może przekroczyć 
50 000,00 zł;

• nieinwestycyjne – małe, w tym wydarze-
nia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, 
edukacyjnym, sportowo–rekreacyjnym, tury-
stycznym, których wartość nie może przekroczyć 
10 000,00 zł;

• nieinwestycyjne – duże, w tym mające wpływ 
na bezpieczeństwo lub poprawę estetyki i wize-
runku miasta, których wartość nie może przekro-
czyć 35 000,00 zł.

Zgłoszone zadania muszą być:

• zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, 
• zlokalizowane na terenie miasta i realizowane 
wyłącznie na terenie stanowiącym własność gmi-
ny Ozimek,
• ogólnodostępne dla mieszkańców, w tym nie-
odpłatne,
• zgodne z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego,
• zgodne z planowanymi koncepcjami  zagospo-
darowania przestrzennego danego terenu.

Zgłaszane zadania nie mogą:
• naruszać obowiązujących przepisów prawa, 
praw osób trzecich w tym prawa własności,
• polegać na nabyciu prawa własności nierucho-
mości,
• naruszać powszechnie przyjętych norm moral-
nych i społecznych,
• być realizowane, gdy wymagają instytucjonalnej 
współpracy, jeżeli osoby odpowiedzialne za daną 
instytucję nie przedstawiły wyraźniej, pisemnej 
gotowości do współpracy w formie oświadczenia.

Budżet Obywatelski ma bardzo duży wpływ 
na wizerunek miasta i funkcjonalność ogólnodo-
stępnych przestrzeni. Mieszkańcy zgłaszając swoje 
pomysły, zmieniają nasze otoczenie. Powstają nowe 
miejsca rekreacji, place zabaw, siłownie, miejsca do 
uprawiania sportu, remontowane są chodniki. Po-
przez realizację przedsięwzięć o charakterze niein-
westycyjnym bogatsza jest  oferta kulturalna. 

Iwona Wiercińska

AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA

„Remont chodnika, wymiana płytek 

chodnikowych na kostkę betonową 

wzdłuż budynku przy ul. Sikorskiego 

2, 46–040 Ozimek”.

Zadanie zosta-
ło zrealizowa-
ne za kwotę 
45 980,00 zł.

Remont chodnika wzdłuż budynku 

mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 

6 a–d.

Zadanie zrealizo-
wane za kwotę 
48 100,00 zł.

„Szkoła SuperBabci i SuperDziad-

ka – lepsze życie poprzez edukację 

i integrację osób starszych”. Projekt 

w trakcie realizacji. Zajęcia trwają 

od 22 czerwca br. Do końca sierpnia 

odbyło się łącznie 15 spotkań (47 go-

dzin zajęć). Na zajęcia zapraszamy do 

końca listopada.

Wartość zadania  

10 000,00 zł.

„Witajcie w naszej bajce – Dzieci dzie-

ciom–Festiwal piosenek z bajek i ba-

śni”. Od 20 lipca do 23 sierpnia grupa 

40 dzieci wzięła udział w warsztatach 

wokalnych i tanecznych. Efektem tych 

zajęć był „Festiwal piosenek z bajek 

i baśni”, który odbył się 30 sierpnia br. 

w Domu Kultury.

Zadanie zakoń-
czone, wartość 
projektu wynio-
sła 9 900,00 zł.

„Wyspa zdrowia”. Podpisano umowę 

na utworzenie tzw. ścieżki zdowia. 

Urządzenia do ćwiczeń zostaną za-

montowane do końca października 

br.

Koszt przedsięwzię-

cia to 47 724,00 zł.

„Plac zabaw i strefa sport/fitness 

usytuowany w Parku – Wyspa Reh-

danz’a w Ozimku”. Podpisano umowę 

na realizację zadania z dwoma wy-

konawcami, realizacja do końca paź-

dziernika br.

Koszt urządzeń za-

bawowych 21 852,00 

zł, koszt siłowni ple-

nerowej 10 500,00 

zł. Wartość całego 

zadania wyniesie 

47 724,00 zł.

„Montaż ławek rezerwowych na sta-

dionie miejskim”.

Podpisano umowę 

na real izację za-

dania o wartości 

23 493,00 zł, zakoń-

czenie zadania za-

planowano do poło-

wy października br.
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Spis rolny przeprowadzany jest na tery-

torium RP w terminie od 1 września do 

30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 

czerwca 2020 r. Spis obejmuje zasięgiem rów-

nocześnie cały kraj. Spisywane będą gospo-

darstwa, które 1 czerwca br. prowadziły dzia-

łalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany 

metodami:

• samospisu internetowego, poprzez formularz 
spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.
gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu);

Samospis internetowy jest metodą obowiąz-
kową. Przez Internet można się spisać od 1 wrze-
śnia do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie 
poosiadają dostępu do Internetu lub maja trud-
ności z wypełnieniem formularza mogą skorzy-
stać również z metody:
• samospisu przez telefon, dzwoniąc na infoli-
nię spisową (tel. 22 279 99 99)
• Przez infolinię spisową można się spisać od 1 
września do 30 listopada 2020r.
• bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku lub Urzędzie Statystycznym w Opolu

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku udostęp-
nił od 1 września br. miejsca do samospisu dla 
rolników. W budynku Urzędu Gminy i Miasta 
w pokoju nr 20 można skorzystać z dostępu do 
aplikacji internetowej. Miejsce do samospisu do-
stępne jest dla rolników z naszej gminy w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

W ramach metod uzupełniających spisu z rol-
nikami będą kontaktować się rachmistrzowie 
spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa 
skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma 
obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi 
na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny 

dwoma metodami:

• wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 
listopada 2020 r.

• wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 
listopada 2020 r.

Rachmistrzowie będą realizowali wywiady 
bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwo-
li na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju 
i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. O realizacji wywiadów bezpośred-
nich przez rachmistrzów będziemy informować 
na bieżąco na stronie Powszechnego Spisu Rol-
nego i w mediach.

psr realizowany jest jako badanie pełne, skie-
rowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych 
oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. Zakres, formę 
i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związa-
nych z przygotowaniem i opracowaniem wyni-
ków spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie 
rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. 
Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału 
w spisie rolnym może skutkować nałożeniem 
kary grzywny określonej w ustawie o statystyce 
publicznej.

W ramach popularyzacji spisu rolnego został 
rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, który osobiście zachęca wszystkich 
objętych obowiązkiem spisowym rolników do 
wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu 
rolniczym w Polsce.

Uruchomiono również infolinię spisową 
o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny 
z cennikiem operatora), z którą można się kontak-
tować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wąt-
pliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam  
można pomoc w wypełnieniu formularza spiso-
wego, zweryfikować tożsamość rachmistrza tere-
nowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest 
objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, 
że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

Barbara Durkalec

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

 

Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny! 

Nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij 

obowiązek – spisz się przez Internet www.

spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych 
objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, 
którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej 
przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria.

Osoby, które poprzez aplikację wyrażą  za-
interesowanie  loterią, otrzymują na wskazany 
przez siebie adres e–mail unikalny kod upo-
ważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba 
będzie zarejestrować na stronie internetowej 
loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

Loteria będzie trwać od 1 października do 

23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania.  
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:
• laptopów  (nagroda główna)
• 88 tabletów
• 400 przenośnych dysków twardych

Losowania

W ramach loterii zostaną przeprowadzone  
3 losowania w terminach:
• 20.10.2020 r
• 03.11.2020 r.
• 23.11.2020 r.

Podczas dwóch pierwszych losowań, loso-
wane będą tablety i przenośne dyski twarde. 
Trzecie losowanie obejmie nagrody główne.  
W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody 
będą miały szanse na wygraną. Wszystkie loso-
wania będą odbywać się pod nadzorem komisji. 
Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo 
na kanale Youtube gus, a dodatkowo wyniki 
będą publikowane na stronie loterii.

Barbara Durkalec

PSR 2020
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Ochotnicza Straż Pożarna z Pustkowa 

w terminie od 16.08.2020 do 22.08.2020 

roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowe-

go Strażak w Turawie, zorganizowała obóz 

strażacki dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Ozimek. W obozie uczestniczyło 35–cioro 

dzieci – dziewczyn i chłopców w wieku od 8 

do 16 lat. Swym Patronatem obóz objął Bur-

mistrz Ozimka – Mirosław Wieszołek.

Głównym celem obozu, który założyli druhny 
i druhowie osp Pustków było wzbudzenie wśród 
dzieci i młodzieży od najmłodszych ich lat idei 
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, spędza-
nia wolnego czasu aktywnie z dala od telefonów, 
komputerów, tv oraz używek, jak i szanowania 
otaczającej nas natury oraz siebie nawzajem.

W trakcie wypoczynku obozowicze poznawa-
li podstawy kunsztu strażackiego oraz zasady 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przekazywane przez wykwalifikowanych straża-
ków ochotników z osp Pustków. Zdobytą wiedzę 
i umiejętności młodzież mogła sprawdzić podczas 
testu z wiedzy pożarniczo–ratowniczej oraz toru 
przeszkód połączonego z elementami toru ctif.

Podczas pobytu w Turawie młodych adep-
tów odwiedziły inne jednostki osp i grupy spe-
cjalistyczne prezentujące swój sprzęt i umiejęt-
ności: Grupa Poszukiwawczo–Ratownicza z osp 
Suchy Bór z psem ratownikiem Beti; osp Suchy 
Bór z wozem bojowym; osp Antoniów z łodzią 
strażacką; osp Schodnia z wozem–drabiną. 
Dodatkowym elementem była również wizyta 
funkcjonariuszy Policji z Ozimka, którzy prze-
prowadzili pogawędkę dotyczącą bezpieczeń-
stwa w życiu codziennym.

Codzienne zaprawy poranne, zajęcia musz-
try, gry i zabawy, liczne zajęcia sportowe orga-
nizowane min. przez trenerkę Panią Monikę 
Babij oraz trenera Pana Mateusza Pinkawę, 
czy choćby zajęcia na basenie z elementami 
ratownictwa wodnego pod okiem wykwalifiko-
wanego ratownika Pana Tadeusza przyczyni-
ły się do rozwoju aktywności fizycznej wśród 
wychowanków. Dzieci spały w namiotach woj-
skowych, za których porządek były codziennie 
odpowiedzialne. Do swoich obowiązków rów-
nież mogły zaliczyć dyżury podczas posiłków 
i po kąpieli w sanitariatach. Podczas pobytu 
nie zabrakło też wielu atrakcji, m.in. takich jak: 
zabawy na dmuchańcach, waty cukrowej, pop-
cornu, lodów, dyskotek, wieczorów filmowych, 
wycieczki do Opolskiego zoo i na salę zabaw 
Smocza Jama.

Obóz zakończył się wspólnym ogniskiem, 
podczas którego młodzież zaprezentowała wy-
myślone przez siebie piosenki obozowe. Każdy 
z obozowiczów otrzymał pamiątkowy medal 
i certyfikat uczestnika obozu. Podczas ogniska 
nie zabrakło rodziców obozowiczów, sponsorów 
i zaproszonych gości na czele z Panem Burmi-
strzem Mirosławem Wieszołkiem. Najlepszą na-
grodą i podziękowaniem za trud i poświęcenie 
strażaków z osp Pustków włożone w organizację 
obozu były uśmiechy i zadowolenie wszystkich 
uczestników!

To dodaje energii i motywuje do dalsze-
go działania i planowania obozu za rok. Bogu 
na chwałę! Ludziom na ratunek!

Katarzyna Szczemirska 

GMINA
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W piątek 11 września – w Domu Kultury 

w Ozimku odbyło się Ozimskie Forum 

Gospodarcze.

Zorganizował je Urząd Gminy i Miasta w Ozim-

ku wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospo-

darki oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomicz-

ną Invest–Park. Miało ono na celu przede wszystkim 

zaproszenie do dialogu przedsiębiorców z Gminy 

Ozimek (z których kilkudziesięciu wzięło udział 

w forum) oraz stanowiło rozpoczęcie cyklu spotkań 

z naszymi przedsiębiorcami. 

Ozimskie Forum Gospodarcze rozpoczęło się 

jednak od przywitania gości filmem pokazującym 

piękno naszej gminy, a następnie jego gospodarze 

przedstawili prezentacje tematyczne.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 

opowiedział o korzyściach i ryzykach przedsiębior-

czości na terenie Gminy Ozimek, przedstawiając 

zarazem jej charakterystykę. Następnie głos zabrał 

dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodar-

ki – Roland Wrzeciono, który przedstawił moż-

liwości wsparcia OCRG dla przedsiębiorców. Z kolei 

zagadnieniem dotyczące Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej jako szansy na rozwój przed-

siębiorczości omówił Wiceprezes WSSE Invest–Park 

Krzysztof Drynda.

Potem nastąpił moment kulminacyjny forum. 

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz wi-

ceprezes WSSE Krzysztof Drynda podpisali umowę 

o współpracy pomiędzy Gminą Ozimek a Wałbrzy-

ską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST–PARK! 

Wierzymy, iż wejście naszej gminy do WSSE będzie 

prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju go-

spodarczym naszej gminy. Umożliwi ono naszym 

przedsiębiorcom nie tylko uzyskiwanie korzystnych 

warunków w zakresie finansowania zewnętrznego, 

lecz także pozwoli im na zwolnienia podatkowe oraz 

pomoże Gminie Ozimek w pozyskaniu kolejnych 

inwestorów chętnych do prowadzenia działalności 

na terenie naszej gminy. 

Po części oficjalnej przedsiębiorcy mieli możliwość 

wypytania w rozmowach kuluarowych o wszelkie 

frapujące ich tematy nie tylko burmistrza Mirosława 

Wieszołka czy zastępcę burmistrza Ozimka Andrze-

ja Brzezinę, lecz także dyrektora OCRG wraz z jego 

współpracownikami oraz wiceprezesa WSSE, jak rów-

nież obecnych przedstawicieli Invest–Parku.

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez Urząd 

Gminy i Miasta w Ozimku formuła spotkania przy-

padła do gustu naszym przedsiębiorcom. Do zoba-

czenia na przyszłorocznej edycji Ozimskiego Forum 

Gospodarczego!

Arkadiusz Banik

 

GMINA
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Szlak drewnianego budownictwa sakralne-

go województwa opolskiego łączy Opole 

i Stare Olesno, a jego atrakcją są drewniane 

kościoły pochodzące głównie z xvii i xviii 

wieku. Ma długość 80 km i umożliwia zwie-

dzenie 12 miejscowości, w których znajdują 

się te obiekty. Rozpoczyna się w Muzeum Wsi 

Opolskiej w Bierkowicach, gdzie znajduje się 

drewniany kościół św. Katarzyny przeniesio-

ny z Gręboszowa k. Namysłowa, zbudowany 

w 1613 roku przez protestantów, później użyt-

kowany przez katolików. Wewnątrz można 

obejrzeć unikatowe epitafia chłopskie z ka-

plicy cmentarnej z Ligoty Górnej. 

Od maja, w comiesięcznych publikacjach na ła-
mach wo, zachęcam Państwa do aktywnej tury-
styki rowerowej, polecając trasy, na których znaj-
dują się drewniane kościoły leżące na opolskim 
szlaku turystycznym, a także poza nim. Na ko-
lejną wycieczkę proponuję trzy: w Kolanowicach, 
Dobrzeniu Wielkim i Czarnowąsach. Trasa jak 
zwykle biegnie drogami o mniejszym natężeniu 
ruchu. Z tego powodu wyłączyłem z niej Opole, 
gdyż dojazd do skansenu wymaga przejechania 
przez całe miasto. Poza tym, na zwiedzenie bierko-
wickiego muzeum warto poświęcić osobny dzień. 

Z Ozimka wyruszamy więc do Szczedrzyka 
i jadąc wzdłuż wału Jeziora Dużego docieramy 
do Kotorza Wielkiego, a później Kotorza Małe-
go, gdzie skręcamy w prawo na Węgry. Mijając 
tę miejscowość i przecinając drogę krajową nr 
45 dojeżdżamy do Kolanowic, o których pisałem 
już w ubiegłym miesiącu. Jeśli jednak znajdziemy 
się w tej miejscowości po raz pierwszy, to warto 
obejrzeć kościół filialny św. Barbary, należący 
do parafii św. Józefa Robotnika w Węgrach. Zo-
stał on wybudowany w 1678 roku w Opolu, przy 
klasztorze franciszkanów, w miejscu starej śre-
dniowiecznej świątyni. W 1810 r. klasztor został 
zlikwidowany, a kościół wystawiono na sprzedaż. 
Drewniana świątynia trafiła do Kolanowic, gdzie 
w grudniu 1812 r. odbyła się jej ponowna kon-
sekracja. W 1978 r. obok kościoła wybudowano 
drewnianą dzwonnicę, a w roku 1989 wymienio-
no gontowy dach i ogrodzenie. Kościół posiada 
bogate wyposażenie wnętrza, m.in. trzy barokowe 
ołtarze, ambonę, konfesjonał, stacje Drogi Krzy-
żowej, obrazy i rzeźby z xvii i xviii w. Ołtarz głów-
ny jest barokowy, z obrazem św. Barbary, dwoma 
parami kolumn i rzeźbami św. Franciszka i św. 
Antoniego. Parapet chóru i empory ozdobiono 
dwunastoma scenami z życia św. Barbary z około 
1700 r. Ponadto świątynię zdobi bogata polichro-
mia pochodząca prawdopodobnie z początków 
xx wieku. 

Z Kolanowic, częściowo leśnymi odcinkami 
dróg, przez Masów i Świerkle docieramy do Brze-
zia, wyjeżdżając wprost na Elektrownię Opole. 

Imponujące wrażenie robią z bliska dwie gigan-
tyczne chłodnie kominowe (po 185 m wysokości). 
Ich powłoki zewnętrzne pomalowane są w tę-
czowe motywy, uzupełnione nutami z opolskiej 
piosenki ludowej „Poszła Karolinka do Gogolina”. 
Jadąc z Brzezia do Dobrzenia Wielkiego najpierw 
mijamy łowisko „Okoniówka”, a za nim kąpieli-
sko „Balaton”, przy którym warto się na chwilę 
zatrzymać. Kąpielisko zostało w tym roku zrewi-
talizowane i wybudowano na nim nową zjeżdżal-
nię, więc szkoda, że jest już za chłodno na wodne 
kąpiele. Po krótkim odpoczynku w tym uroczym 
miejscu, dojeżdżamy do drugiego celu wycieczki 
– drewnianego kościoła odpustowego św. Rocha. 
Jest to rzymskokatolicka świątynia znajdująca 
się na cmentarzu, otoczona starodrzewiem oraz 
ceglanym murem. Należy do parafii św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim. 

Podczas epidemii dżumy, w miejscu obec-
nej lokalizacji kościoła znajdował się cmentarz, 
na którym chowano ofiary choroby. Cmentarz 
położony był poza ówczesnymi granicami wsi, 
przy skraju lasu należącego do klasztoru w pobli-
skich Czarnowąsach. W 1658 r. na terenie cmen-
tarza powstał kościół odpustowy poświęcony św. 
Rochowi, patronowi chorych, strzegącemu ludzi 
od zarazy. Kościół zbudowany jest w konstrukcji 
zrębowej, na podmurówce. Otaczające go soboty 
wsparte są na omieczowanych słupach, z rygla-
mi pełniącymi funkcję parapetu deskowej ba-
lustrady. Elewacje nad sobotami szalowane są 
pionowymi deskami. W bocznych elewacjach 
umieszczono po trzy prostokątne okna. We wnę-
trzu zachowało się bogate wyposażenie, m.in. 
barokowy ołtarz główny z retabulum w kształcie 
rzeźbionej ramy, w której umieszczony jest obraz 
z wizerunkiem św. Rocha; manierystyczne ołta-

rze boczne, barokowa ambona z początku xviii 
w. z rzeźbami czterech ewangelistów i baldachi-
mem. Regencyjno–rokokowy (ok. połowy xviii 
w.) prospekt organowy posiada pełną balustra-
dę, jego środkowa część jest wysunięta do przodu 
i wsparta na czterech słupach. Z zewnątrz kościół 
jest ogólnodostępny, natomiast wnętrze dostępne 
podczas nabożeństw. Przed wejściem do kościoła 
od 1913 r. stoi kamienna statua św. Rocha, dłuta 
kamieniarza Stehra, z napisem w języku polskim. 
Świątynia jest integralną częścią krajobrazu kul-
turowego wsi, a sierpniowe uroczystości odpusto-
we ku czci św. Rocha od wieków przyciągają tu 
tysiące pielgrzymów. 

Z Dobrzenia Wielkiego, z powrotem przez Brze-
zie lub przez Dobrzeń Mały kierujemy się w stronę 
Opola, docierając do Czarnowąsów, gdzie pośrod-
ku rozległego cmentarza stoi drewniany kościół 
odpustowy św. Anny. Również on znajduje się on 
na szlaku drewnianego budownictwa sakralnego, 
lecz w odróżnieniu od poprzednich nie jest obiek-
tem zabytkowym. Jest bowiem rekonstrukcją 
oryginalnej świątyni, która spłonęła w 2005 roku. 
Kościół należy do parafii Bożego Ciała i św. Nor-
berta w Opolu–Czarnowąsach. Oryginalny kościół 
wybudowano tu w latach 1684–1688 z inicjatywy 
prepozytora miejscowego klasztoru Balthasara 
De Gerberta von Hornana. Za 200 talarów pracę 
podjął cieśla Christoph Mlensky (Krzysztof Młeń-
ski) z Poręby. Prawdopodobnie świątynia stanęła 
na zgliszczach starszego kościoła, zniszczonego 
podczas wojny trzydziestoletniej. Kościół posia-
dał wyposażenie późnobarokowe, m.in. dwukon-
dygnacyjny, trójdzielny ołtarz główny z xvii wieku. 
W centralnym miejscu znajdował się obraz olejny 
ze św. Anną tłumaczącą Maryi Pismo Święte. 

Zabytkowy kościół spłonął doszczętnie w nocy 
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z 19 na 20 sierpnia 2005 roku. Śledztwo wykazało, że przyczyną było podpa-
lenie (budynek polano benzyną), ale sprawcy nie ustalono. Zdecydowano się 
na jego odbudowę w niemal identycznym kształcie – zlikwidowano jedynie 
niewielkie piętro i schody nad przedsionkiem. Zrekonstruowaną świąty-
nię otwarto ponownie w 2007 roku. Nowy ołtarz główny stylizowany jest 
na okres baroku. Również polichromia nawiązuje do dawnej, sprzed poża-
ru. Ponieważ poza figurą św. Anny niewiele ocalało z dawnego wyposażenia 
(odnaleziono jedynie tabernakulum wraz z dwoma kielichami, metalowe 
wazony, świeczniki, kraty oraz mocno zniszczoną przez ogień chrzcielnicę) 
wnętrze kościoła nie posiada obecnie cech zabytkowych. Ocalała z pożogi 
figura św. Anny jest główną częścią obecnego ołtarza głównego. Ze zgliszcz 
wydobyto również figurę św. Barbary, którą poddano konserwacji i także 
ona wróciła do odbudowanego obiektu. Obok kościoła stoi natomiast krzyż 
wykonany z belek pochodzących ze ścian spalonej świątyni. Poświęcenie 
krzyża w dniu 14 września 2005 roku przez biskupa Pawła Stobrawę było 
faktycznym początkiem jej odbudowy. 

Po obejrzeniu kościoła św. Anny w Czarnowąsach (obecnie dzielni-
ca Opola) pozostał nam już tylko powrót do Ozimka. Do wyboru mamy 
dwie trasy: przez Opole (czego nie polecam), Lędziny, Chrząstowice, Dęb-
ską Kuźnię i Schodnię, albo przez Krzanowice i lokalnymi drogami do Za-
wady, gdzie wjeżdżamy na drogę krajową nr 45, skręcając z niej w prawo 
na Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Szczedrzyk i Ozimek. Razem 80 km, czyli 
około 4 godzin jazdy rowerem. Zachęcam i życzę udanej wycieczki, a za mie-
siąc zaproponuję ostatnią w tym sezonie rowerowym wyprawę do ośmiu 
drewnianych kościołów w okolicach Wołczyna w powiecie kluczborskim. 

Janusz Dziuban 

Od 1997 roku Gmina Ozimek prowadzi owocną współpracę part-

nerską z miastem Rymarzów w Czechach, w trakcie której odby-

ły się liczne wydarzania kulturalne, nawiązano współpracę pomiędzy 

szkołami, organizacjami i instytucjami, ale przede wszystkim powsta-

ły trwałe przyjaźnie.

W dniu 17 kwietnia br. w dobie największego ogniska pandemii koro-
nawirusa w Gminie Ozimek miasto partnerskie Rymarzów w Czechach 
przekazało dla naszych mieszkańców 500 maseczek ochronnych i środki 
dezynfekcyjne – prezent, który burmistrz Mirosław Wieszołek osobiście 
odebrał na granicy z Republiką Czeską.

Ten gest pokazał, jak głębokie są więzi pomiędzy Ozimkiem i Rymarzo-
wem. Nie ograniczamy się jedynie do kontaktów samorządów i wspólnej reali-
zacji projektów na różnych płaszczyznach, ale służymy także wspólną pomocą 
i wsparciem podczas sytuacji kryzysowych, z jakimi mamy do czynienia.

W piątek, 4 września w godzinach porannych, grupa mieszkańców Gmi-
ny Ozimek w składzie: Pan Marek Musiał – Zasłużony dla Gminy Ozi-
mek, Pan Marceli Biskup – Radny Rady Miejskiej w Ozimku, Pan Adam 

Purwin – były pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Pan Grze-

gorz Burda – były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniowie oraz Pan 
Norbert Halupczok – Prezes OSP Antoniów (zadbał o bezpieczeństwo 
podczas wyjazdu) wybrali się do Rymarzowa na wycieczkę rowerową, by 
odwiedzić Honorowego Obywatela Gminy Ozimek Pavla Kolara – jednego 
z sygnatariuszy aktu partnerstwa pomiędzy naszymi miastami.

Korzystając z tej wyjątkowej okazji nasz włodarz Mirosław Wieszołek 
przekazał drobny upominek oraz podziękowanie za okazane wsparcie dla 
społeczności Rymarzowa z Panem Starostą Ludkiem Simko na czele.

Nasza grupa rowerowa została ciepło przyjęta i skorzystała z okazji by 
porozmawiać z władzami Rymarzowa o dalszych aspektach współpracy 
m.in. w dziedzinie turystyki rowerowej.

Marcin Widera

 

TURYSTYKA

Kościół z Gręboszowa – Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach

Kościół odpustowy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
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Ratowanie dziedzictwa kulturowego na-

rodu jest obowiązkiem nas wszystkich, 

zapisanym w artykule 5 Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej. W Ozimku realizują go 

pasjonaci historii hutnictwa, zrzeszeni w Sto-

warzyszeniu Dolina Małej Panwi. Aby „ocalić 

od zapomnienia” bogatą historię oraz mate-

rialne dowody dokonań naszych przodków, 

Stowarzyszenie prowadzi działalność wydaw-

niczą, organizuje konferencje naukowe, wy-

kłady historyczne, a także założyło Muzeum 

Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku, 

które przez kilka lat funkcjonowało w nieist-

niejącym już biurowcu huty. 

Z powodu rozbiórki „Manhattanu”, z począt-
kiem 2017 r. muzeum zaprzestało działalności, 
a zgromadzone w nim eksponaty, dzięki przy-
chylności ówczesnego zarządu Huty Małapanew, 
zmagazynowano w tzw. budynku nowej dyrek-
cji na terenie zakładu. Niebawem jednak i ten 
obiekt został przez właściciela przeznaczony do 
rozbiórki. Aby ratować miejsce zdeponowania 
eksponatów i sam powstały w 1941 roku budy-
nek, Stowarzyszenie zdecydowało się przejąć 
go od huty za symboliczną złotówkę, stając się 
w maju 2017 roku właścicielem nieruchomości. 
Budynek był mocno zdegradowany, pozbawiony 
prądu, wody i kanalizacji (której nie ma do dzi-
siaj), a zamiar przywrócenia go do użytkowania 
i utworzenia tu ponownie muzeum wydawał 
się bardzo odległy zwłaszcza, że Stowarzyszenie, 
będące organizacją pożytku publicznego, nie 
posiadało funduszy na jego utrzymanie, a tym 
bardziej na konieczny remont. Przełom przy-
niósł rok 2019, kiedy Fundacja Pawła Jurosa 

z Legnicy podjęła decyzję o przekazaniu kwoty 
120 tysięcy złotych dla Stowarzyszenia na prace 
remontowe w budynku. Pozyskano też innych 
sponsorów, spośród których największymi były: 
Grupa jd Trade z Opola, Lokalna Grupa Działa-
nia „Kraina Dinozaurów” (za pośrednictwem któ-
rej w ramach remontu zrealizowano dwa unijne 
projekty), inne lokalne firmy i indywidualni dar-
czyńcy, dzięki którym, przy dużym wsparciu ze 
strony Gminy Ozimek i wielu godzinom społecz-
nej pracy członków Stowarzyszenia oraz wolon-
tariuszy (łącznie tylko w tym roku przepracowa-
no 1750 godzin), po wydatkowaniu kwoty 350 tys. 
zł udało się doprowadzić do otwarcia muzeum 
w nowej siedzibie i w obecnym, niedokończonym 
jeszcze kształcie. 

Ponowne otwarcie Muzeum Hutnictwa miało 
miejsce 11 września, w przeddzień 193. rocznicy 
oddania do użytku żelaznego mostu wiszącego 
na rzece Mała Panew i w okresie obchodzonych 
w tym miesiącu Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną miało 
ono skromny charakter. Do dawnej sali konferen-

GMINA
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cyjnej na drugim piętrze „nowej dyrekcji” przyby-
li przedstawiciele władz wojewódzkich z wicemar-
szałkiem województwa opolskiego Romanem 

Kolkiem, powiatu opolskiego z wicestarostą Le-

onardą Płoszaj i członkiem Zarządu Powiatu 
Krzysztofem Wysdakiem, samorządowcy po-
wiatu opolskiego i gminy Ozimek z burmistrzem 
Mirosławem Wieszołkiem, przedstawiciele 
świata nauki, współpracujących stowarzyszeń, 
muzealników, instytucji kultury oraz sponsorzy. 
O ogromie prac związanych z ponownym otwar-
ciem muzeum oraz dalekiej i trudnej drodze, jaka 
czeka jeszcze ozimskich pasjonatów historii opo-
wiedział prezes Stowarzyszenia Józef Tomasz 

Juros, a zaproszeni goście złożyli życzenia i gra-
tulacje z okazji otwarcia muzeum. Uroczystość 
uświetnił „Chór na obcasach” pod dyrekcją Paw-

ła Wielgusa, a uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali: wicemarszałek Roman Kolek, burmistrz 
Mirosław Wieszołek oraz dyrektor Muzeum 
Hutnictwa Daniel Pupko. 

Oprowadzani przez j. t. Jurosa i innych człon-
ków Stowarzyszenia goście mogli zapoznać się 
z wystawą, urządzoną na razie w trzech wyre-
montowanych pomieszczeniach na parterze 
budynku. Pokazano na niej około połowy zgro-
madzonych eksponatów, a wśród nich te najważ-
niejsze, świadczące o bogatej historii Królewskiej 
Huty Malapane i kunszcie ozimskich hutników, 
m.in. oryginalny medal i Światowej Wystawy 
Przemysłowej w Londynie z 1851 r., gdzie wyro-

by z naszej huty zdobyły najwyższe wyróżnienie 
wśród 900 wystawców branży hutniczej; prze-
piękną plakietę Johna Baildona – twórcy prze-
mysłu hutniczego w Ozimku i na Śląsku, będą-
cą repliką oryginalnej plakiety z jego nagrobka 
na Cmentarzu Hutniczym w Gliwicach; praw-
dopodobnie najstarszy zachowany na ziemiach 
polskich żeliwny garnek, odlany w Hucie Mała-
panew około 1780 roku, misterną żeliwną biżu-
terię, a także nowy nabytek muzeum – maszy-
nę parową z ii połowy xviii w. wyprodukowaną 
w Hucie Małapanew ok. 1860 r., która pracowała 
w gorzelni pod Gliwicami, a po latach została od-
naleziona przez pasjonatów historii na złomie, 
przywieziona do Ozimka, odrestaurowana i wy-
eksponowana na półpiętrze budynku.

O ile w piątkowe popołudnie z muzealną 
ekspozycją mogli zapoznać się tylko zaproszeni 
goście, to przez całą sobotę i niedzielę 12–13 wrze-
śnia trwały Dni Otwarte Muzeum Hutnictwa 
w Ozimku. Przez oba dni muzeum odwiedziło 
ponad 1100 osób, zarówno mieszkańców Ozim-
ka i gminy jak i przyjezdnych, którzy w małych 
grupach, z zachowaniem wymagań sanitarnych, 
byli oprowadzani przez przewodników po mu-
zealnych salach. Dodatkowymi atrakcjami były 
pokazy strzelania z broni czarnoprochowej przy-
gotowane przez członków Bractwa Strzelców 
Hutniczych, sprzedaż wydawnictw Stowarzy-
szenia, w tym nowego, znacznie poszerzonego 
wydania książki j. t. Jurosa „W Dolinie Małej 

Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej 
Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku” z auto-
grafem autora oraz książki pod redakcją Teresy 

Kudyby o zmarłym niedawno dr Krzysztofie 
Spałku – odkrywcy krasiejowskiego dinozaura 
oraz wielkiego pasjonata lokalnej historii i przy-
rody. Osoby odwiedzające muzeum mogły też 
skorzystać z poczęstunku, odpoczywając w cie-
niu namiotu, przy rozstawionych obok budynku 
muzeum ławach i stołach.

Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi 
można będzie zwiedzać w weekendy: w soboty 
w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz niedziele od 
13.00 do 17.00, a w tygodniu po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie. W miarę możli-
wości i pozyskiwania dalszych środków finan-
sowych, planowany jest remont i urządzanie 
kolejnych sal ekspozycyjnych, sali wykładowej, 
archiwum, biblioteki, pracowni konserwator-
skiej, czy pomieszczeń na siedzibę Stowarzy-
szenia. W planach zagospodarowania budynku 
znajduje się także udostępnienie części pomiesz-
czeń innym organizacjom pozarządowym dzia-
łającym w gminie Ozimek, Domowi Kultury, 
a w przyszłości w piwnicach powstanie być może 
restauracja, by wygrodzony z terenu huty obiekt 
za rzeką Mała Panew, w bezpośrednim sąsiedz-
twie mostu wiszącego, był w pełni wykorzystany 
i wraz z naszym najcenniejszym zabytkiem sta-
nowił centrum turystyczne Ozimka. 

Janusz Dziuban 
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W dniu 13 września 2020 r. w niedzielne po-

południe uroczyście została odsłonięta 

makieta Opolskiej Kroszonki – tradycyjnego 

rękodzieła naszego regionu. Kroszonka o pokaź-

nych rozmiarach została wykonana przez naszą 

lokalną twórczynię Renatę Janik ze Szczedrzyka.

Niestety ze względu na nasilającą się sytu-
ację epidemiczną nie można było jej oficjal-
nie ustawić w okresie wielkanocnym, dlatego 
wspólnie podjęto decyzję, że zostanie zapre-
zentowana podczas Aktywnego Weekendu 
w Ozimku.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Dyrektor 
Muzeum Wsi Opolskiej Jarosław Gałęza oraz 
Renata Janik, która ozdobiła tradycyjnym opol-
skim wzorem kroszonkę.

Piękna makieta, która znajduje się na placu 
przed Domem Kultury w Ozimku symbolizuje 
także, że w naszej gminie dbamy o tradycję, kul-
turę i obrzędy lokalne. Regularnie odbywają się 
warsztaty i wydarzenia służące jej propagowaniu.

W wydarzeniu uczestniczyły także wszystkie 
zespoły ludowe z terenu Gminy Ozimek – Babie 

Lato i Heidi z Ozimka, Dzióbki z Biestrzynnika, 
Grodziec i Jutrzenka z Grodźca oraz Opolskie 

Dziołchy z Antoniowa. Projekt udało się zreali-
zować dzięki współpracy Gminy Ozimek oraz 
Muzeum Wsi Opolskiej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez 
Samorząd Województwa Opolskiego oraz dofi-
nansowane ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Marcin Widera
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Znowelizowana  w lipcu 2019 r. ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach wprowadza istotne zmiany w funkcjo-

nowaniu systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.

Do najważniejszych należą:

1) Ustawowy obowiązek selektywnego zbierania 
wytwarzanych odpadów komunalnych (brak 
możliwości zadeklarowania nieselektywnej 
zbiórki odpadów).

Oznacza on, że mieszkańcy, którzy dotychczas 
nie segregowali śmieci, zobowiązani są do złożenia 
nowych deklaracji, w których zgodnie z ustawo-
wym obowiązkiem zadeklarują segregację oraz 

wyposażą nieruchomość w odpowiednie pojem-
niki do segregacji.

2) Wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie 
przepisu dotyczącego selektywnego zbierania od-
padów komunalnych (dwukrotnie wyższa opłata).

Oznacza, że jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi obliczana bę-
dzie według stawki podwyższonej (dwukrotność 
stawki podstawowej).

3) Zwolnienie z części opłaty w przypadku po-
siadania przydomowego kompostownika (za-
chęta do kompostowania).

Oznacza, że właściciele nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi, którzy kompostują bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, mają prawo do częściowego 
zwolnienia, tzn. przy wyliczaniu opłaty stosuje 
się stawkę obniżoną. 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie 
nowej deklaracji.

Nowy formularz deklaracji będzie można 
pobrać na stronie internetowej www.ozimek.pl 
lub w siedzibie urzędu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr tel.: 774622852, 774622887.

Marzena Andrzejewska

Wielkość wydawanych pojemników uzależ-
niona będzie od ilości mieszkańców nieru-

chomości zgodnie ze złożoną deklaracją o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych od stycz-
nia 2021r. będą zbierać papier do worków, które 
otrzymają od firmy odbierającej odpady komu-
nalne.

W październiku planowane jest rozpoczę-
cie dostarczanie pojemników do mieszkańców. 
Osoby, które posiadają swój pojemnik w kolorze 
zielonym o pojemności 240 litrów będą mogły 
przeznaczyć go na zbieranie odpadów komunal-
nych – opakowania szklane.

Właściciele nieruchomości zabudowy jedno-
rodzinnej, którzy zdeklarują posiadanie na swojej 
nieruchomości przydomowego kompostownika 
mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty, 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w wysokości 2zł od osoby na miesiąc. Aby skorzy-
stać z tego zwolnienia należy złożyć nową deklara-
cję o wysokości opłaty. Zdeklarowanie posiadanie 
przydomowego kompostownia będzie związane 
z nie otrzymaniem pojemnika na bioodpady. 

Iwona Respondek

Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają komplet pojemników  
w następującej kolorystyce: 

CZARNY

NIEBIESKI

na odpady zmie-
szane i popiół; 

na papier;

ŻÓŁTY

na tworzywa
szatuczne i metale; 

ZIELONY

na szkło (mogą 

zbierać odpady 

w swoim pojemniku); 

BRĄZOWY
na odpady ulegające biodegradacji 

(te osoby które nie skorzystają z ulgi dot. kom-

postowania na własnym terenie bioodpadów).

Gmina Ozimek zamówiła kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
w następujących ilościach:

kolor czarny: 

2 200 szt. – 120 l,  

1 124 szt. – 240 l,  

20 szt. – 360 l,  

8 szt. – 660 l,  

150 szt. – 1 100 l;

kolor żółty: 

4 400 szt. – 240 l,  

30 szt. – 360 l,  

8 szt. – 660 l,  

111 szt. – 1 100 l;

kolor zielony: 

2 000 szt. – 120 l, 

32 szt. – 240 l, 

46 szt. – 660 l, 

23 szt. 1 100 l;  

kolor niebieski:

22 szt. – 240 l, 

8 szt. – 660 l, 

63 szt. – 1100 l; 
(dla zabudowy 

wielorodzinnej).

kolor brązowy: 

2 200 szt. – 120 l, 

1 190 szt. – 240 l; 

Gmina Ozimek zakończyła udział w akcji 
Aglomeracji Opolskiej pt. „Wymień elektro-

odpady na kulturalne wypady”.
Za przeprowadzenie powyższej akcji na te-

renie naszej gminy był odpowiedzialny Referat 
Komunikacji Społecznej ugim w Ozimku. Jego 
pracownicy rozdali mieszkańcom gminy Ozi-
mek dokładnie 101 biletów do instytucji kultury, 
takich jak kina, teatry czy muzea zlokalizowane 
na terenie Opolszczyzny – w zamian za pozosta-
wione na pszok w Antoniowie elektroodpady. 

Gmina Ozimek była pierwszą gminą, na te-
renie której akcja zakończyła się, a w jej efekcie 

na nasz pszok trafiły m.in. telewizory, monitory, 
komputery, telefony czy kilkanaście sztuk sprzę-
tu agd. Można więc z pewnością stwierdzić, iż ak-
cja na terenie Gminy Ozimek zakończyła się du-
żym sukcesem, a zainteresowanie nią przerosło 
– niestety – ilość otrzymanych biletów. Przedsta-
wiciel Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku podczas 
rozliczania akcji w siedzibie Aglomeracji Opol-
skiej, zapewnił o chęci wzięcia udziału w ewen-
tualnych kolejnych jej edycjach. W przypadku jej 
ponowienia, niezwłocznie Państwa o tym fakcie 
poinformujemy. 

Arkadiusz Banik
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Letnie Atrakcje to cykl spotkań o charakterze 
warsztatowym, przeznaczony dla dzieci i mło-

dzieży spędzających swoje wakacje w mieście. Re-
gularne, plenerowe spotkania, realizowane w lipcu 
oraz pierwszej połowie sierpnia, odbiegały tema-
tycznie od siebie, koncentrując się na zajęciach 
przybliżających świat tańca, plastyki, muzyki, 
filmu lub teatru. Czasem – jak w wypadku dnia 
poświęconego rozgrywkom laserowego paintballa 
– ograniczone bywały do czystej rozrywki.

Dom Kultury w Ozimku realizuje w ciągu 
roku zajęcia, które umożliwić mają jak najbar-
dziej wszechstronny rozwój ruchowy, manualny, 
przybliżają uczestnikom naszych zajęć podstawo-
we dziedziny sztuki. W podobny sposób, z wyko-
rzystaniem tych doświadczeń, które składają się 
na naszą działalność, przygotowane zostały zaję-
cia poświęcone różnym dziedzinom działalności 
artystycznej. O większej części z nich pisaliśmy 
w poprzednim numerze, tym razem, kończąc nasz 
cykli i dziękując wszystkim uczestnikom naszej 
wspólnej zabawy, zajmiemy się ostatnim dniem 
spotkań, którego celem było przybliżenie i zro-
zumienie świata teatru, wydało się to rozsądną 
decyzją, skoro poprzednie spotkania wyczerpały 
nieomalże spektrum naszych zainteresowań. 

KULTURA
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Czy wspomnieliśmy o tym, że każde z naszych 
spotkań było przygotowane pod kątem wyjścia 
w teren? Chyba tak. Decyzja taka została rzecz 
jasna podyktowana koniecznością dostosowa-
nia zajęć do sytuacji epidemiologicznej. Innymi 
słowy – była bardziej bezpieczna niż inne zna-
ne nam decyzje. Nie zawsze było to możliwe 
(przypadek zajęć filmowych), ale w znakomitej 
większości przypadków udało się. Tego dnia 
zajęcia rozpoczęły się tuż obok domu kultury, 
gdzie na uczestników zajęć czekała ustawiona 
tuż obok Czarodziejskiego Ogrodu drewniana 
skrzynia z pierwszą zagadką – rebusem. Co wy-
nika z połączenia trzech zdjęć przedstawiają-
cych wodę, wieżę Eiffla i aparatu do mierzenia 
ciśnienia? Trudności z odpowiedzią nie było. 
Po ustaleniu kierunku marszruty grupa wkrótce 
dotarła w okolice wieży ciśnień, gdzie – ukryta 
w krzakach – czekała na nią para kłótliwych 
(nie)przyjaciół: Bubel i Dubel (nigdy nie dowie-
my się tego, który był jednym, a który drugim 
z nich, możliwe nawet, iż sami tego nie wiedzą 
po dzień dzisiejszy). Osobnicy ci (w tych rolach 
wystąpiły lalki teatralne zwane jawajkami, 
animowane przez Szymka i Roberta), jak tyl-
ko mogli, starali się zwieść grupę, przekazując 
fałszywe informacje na temat dalszej drogi. 
Kłócili się nieustannie i trudno było orzec, któ-
ry z nich bardziej kłamał. Uczestnicy zabawy 
aż dwukrotnie zostali skierowani w niewłaści-
wym kierunku, co obu osobnikom wydawało 
się przednim żartem. Wreszcie – po skutecz-
nym przymuszeniu do powiedzenia prawdy 
za pomocą miotły – wskazany następny, tym 
razem już prawdziwy, cel wędrówki: strzelnica.  
Obok strzelnicy czekał na dzieciaków zama-
skowany samochód (oklejony folią i płachtami 
materiału) z Gerardem Wspaniałym, dziwacz-
nym osobnikiem w masce (maska – należy nad-
mienić – stanowi rodzaj teatru lalek). Gerard 
poszukiwał drogi do Juraparku, w którym miał 
nadzieję na angaż w charakterze nowej atrakcji 
– łysego straszydła (w zastępstwie animowane-
go rekina, który powinien iść na urlop z powo-
du wypalenia zawodowego). Angaż wątpliwy, ze 
względu na sporą popularność rekina, ale nikt 
nie zamierzał odbierać marzeń Andrzejowi, 
który wcielił się w rolę Wspaniałego osobnika. 
Po usłyszeniu instrukcji podanej przez człon-
ków wyprawy, Gerard postanowił się odwdzię-
czyć dzieciom, podarował im szpadel i wskazał 
miejsce, w którym należało kopać w poszukiwa-
niu kolejnej wskazówki. Dzięki temu grupa już 
po chwili stała się właścicielem wydobytej spod 
ziemi skrzyneczki. W jej wnętrzu znajdowała się 
fotografia siedziby lgd, z ławką i drewnianym 
stołem, stanowiącymi cel dalszej wędrówki. 
Nieopodal siedziby Lokalnej Grupy Działania 
Kraina Dinozaurów, oczekiwał na grupę wodnik 

Już dziesiątego października chcielibyśmy za-
prosić na najnowszą edycję Nocnika Teatral-

nego, czyli kolejną odsłonę Ozimskiej Nocy Te-
atralnej, podczas której będą się mogli spotkać 
z ozimską Publicznością najciekawsze grupy 
teatralne działające w ramach teatru offowego. 
W tym roku zaprosiliśmy do udziału kobiety, 
silne i niezależne, chciałoby się napisać, utalen-
towane aktorki, mówiące o świecie własnym, 
silnym głosem. Spektakle tradycyjnie wykona-
ne zostaną na sali widowiskowej domu kultury, 
z zachowaniem obostrzeń covidowych. A jest 
na co czekać. Pokażemy cztery spektakle: 

– Maria Matios „słodka”, wykonanie: Marta 
Pohrebny, (Zielonogórski Ośrodek Kultury), 
scen. Marta Pohrebny & Małgorzata Paszkier – 
Wojcieszonek, reż. Małgorzata Paszkier – Woj-
cieszonek Zielona Góra).

– Guus Kuijer „być szczęśliwym”, spektakl w wy-
konaniu Mileny Piejko (Teatr Plaster, Jarosławski 
Ośrodek Kultury i Sztuki), sc. i reż. Paweł Sroka 
(Jarosław).

– Ewa Pavlaksson & Marta Andrzejczyk „małe 
przyjemności”, wykonanie, sc. i reż.: Ewa Pavlaks-
son & Marta Andrzejczyk (Olsztyn).

– Weronika Gogola & Wioletta Grzegorzewska 
„guguły”, wykonanie Anna Janiec, scenariusz 
i reżyseria Maria Bębenek (Stalowa Wola

Imprezą towarzyszącą będzie wystawa „Por-
tret pięknej kobiety”, przygotowana dla Państwa 
w holu naszej placówki. Serdecznie zaprasza-
my do uczestnictwa w naszym święcie teatru! 
10.10.2020, godz. 18.00. Wstęp wolny.

Robert Konowalik

KULTURA

Szuwarek, strasznie spragniony i wiecznie narze-
kający na upał. Uratowany wodą podarowaną 
mu przez dzieci, chętnie zaoferował im pomoc 
w podróży. Pewnym problemem było jednak po-
zostawienie stołu i ławy bez opieki, którą miał 
w obowiązku pełnić jeszcze przez kolejnych kilka 
lat. Na szczęście postanowiono wykonać zastępcę 
dla wodnika. Nadała się do tego naprędce wyko-
nana kukła, którą dzieci, za pomocą flamastrów, 
upodobniły do Szuwarka. Kukła z oczywistych 
powodów, była  podobna do Szymka, który za-
grał rolę wodnika, ale nie ma w tym nic dziw-
nego, gdyż użyczył mu swej postaci i fizjonomii. 
Odpoczynek i czas na posiłek znalazły dzieci 
w okolicach kościółka ewangelickiego. Tam, 
oprócz chwili odsapnięcia, nabrania oddechu 
przed dalszymi zadaniami, na grupę oczeki-
wała pani Ania, która się w nikogo nie wcie-
lała, gdyż była sobą. Przygotowała dla dzieci 
spektakl teatru kamishibai o przygodach lwa 
w Paryżu. Forma planszowego teatru rodem 
z Japonii, to bardzo uproszczony teatr, któ-
rego głównymi czynnikami są plansze oraz 
odczytywany tekst. Ten rodzaj przedstawień 
święci w ostatnich latach triumfy na różnorod-
nych spotkaniach i imprezach kulturalnych. 
Również przy tej okazji cieszyła się zaintere-
sowaniem uczestników naszej gry. Po przed-
stawieniu trzeba było ruszyć w dalszą drogę. 
Następne spotkanie odbyło się tuż obok zabyt-
kowego, wiszącego mostu. Szeptacz, czyli Straż-
nik Zaklętych Kamieni (w tej roli kukła) wraz 
z animowaną przez siebie hinduską krową Ohi 

(marionetka) zlecił dzieciom zadanie odnalezie-
nia ukrytych, kolorowych kamieni, rozrzuco-
nych po okolicy. Rozpoczęły się poszukiwania, 
które zakończone zostały bardzo sprawnie, pręd-
ko i z całkowitym sukcesem.  Kamienie zostały 
odnalezione i przyniesione do strażnika. Umiesz-
czone pod spodem kamieni litery, utworzyły sło-
wo określające ostateczny cel wyprawy – wyspę. 
Na wyspie Rehdanza odbyły się warsztaty 
teatralne prowadzone przez jednoosobowy 
Teatr Miejsca z Płońska. Robert Poryziński 
rozpoczął spotkanie od wykonania przez dzie-
ci lalek z szarego papieru. Wykonał magiczną 
sztuczkę wyjmując z nosa sznurek oraz roz-
począł żonglerkę piłkami, maczugami i ma-
czetami. Na koniec zaprezentował żonglerkę 
z użyciem ogniowych kul i płonących pochodni. 
Przez znajomych nazywany od lat Telesforem, 
jak przystało na smoka – także ział ogniem. 
Akcja Letnie Atrakcje dobiegła końca, dziękuje-
my wszystkim osobom zaangażowanym w za-
jęcia, doceniając ich pomysłowość i inwencję. 
Dziękujemy Ośrodkowi Integracji i Pomocy 
Społecznej za umożliwienie przeprowadzenia 
zajęć w zaplanowanej przez nas formule. Skła-
damy podziękowania wszystkim uczestnikom 
zajęć, mając na względzie ich pomysłowość, za-
angażowanie czasem również trud włożony we 
wspólną zabawę.

Robert Konowalik
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Któż nie lubi wakacji? Marzymy o odpo-
czynku od pracy lub nauki i planujemy, 

nierzadko z dużym wyprzedzeniem, różnorodne 
wycieczki czy wczasy. I choć w tym roku musie-
liśmy dostosować swoje plany do ograniczeń 
epidemicznych, z pewnością większość miesz-
kańców Ozimka ma za sobą udany urlop. Jednak 
warto dodać, że nadal wiele osób nie wyobraża 
sobie letniego wypoczynku bez dobrej literatury, 
gdyż uważa czytanie za doskonałą formę relak-
su. Dzięki temu książki, w wersji papierowej lub 
elektronicznej na czytniku, wychodzą z domo-
wego lub bibliotecznego zacisza i wraz ze swoimi 
czytelnikami odwiedzają ciekawe miejsca nie tyl-
ko w Polsce, ale też poza naszym krajem. Dlatego 
właśnie ozimska biblioteka publiczna ogłosiła 
w tym roku wakacyjny konkurs fotograficzny pn. 
„Co książki widziały, czyli wakacje czytelników”. 
Był on skierowany do mieszkańców gminy Ozi-
mek oraz wszystkich użytkowników biblioteki. 

Spośród nadesłanych zdjęć przedstawiających 
książki lub osoby czytające w miejscach letniego 
wypoczynku jury, złożone z pracowników biblio-
teki i domu kultury, wyłoniło laureatów. Pierw-

sze miejsce zajęła praca pani Agnieszki Łęgosz 
pn. „Cisza”, która prezentuje książkę Katarzyny 
Bondy „Sprawa Niny Frank” na wakacjach nad 
jeziorem. Drugie miejsce przyznano pani Elż-
biecie Cieśli za nostalgiczne zdjęcie pn. „Swoj-
skie klimaty”. Trzecia nagroda trafiła do Marii 
Łęgosz, która w ciekawy sposób sfotografowała 
„Małego Księcia”. Ponadto przyznano pięć wy-
różnień. Otrzymali je: Paulina Paluszczak, Nata-
lia Grochol, Paulina Rolka, Aleksander Kowarz 

oraz Alina Kowarz.  Dla wszystkich laureatów 
przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz bony 
upominkowe do znanej sieci księgarń. 

Gratulujemy i dziękujemy mieszkańcom gmi-
ny za udział w tej wakacyjnej zabawie promują-
cej czytanie jako wartościową formę spędzania 
wolnego czasu. Prace konkursowe można obej-
rzeć na wirtualnej wystawie na stronie: dk.ozi-
mek.pl/biblioteka.

Jolanta Rogowska

 

Pamiętacie naszą imprezę Ozcarową z 2018 
roku? No więc wracamy do niej! 24 paź-

dziernika w domu kultury będzie się działo. Pre-
zentacje filmów wykonanych w gminie Ozimek, 
koncert piosenek disney’owskich w wykonaniu 
grupy Power of Sound, głosowanie na najlepszy 

film, profesjonalna ścianka fotograficzna, blichtr 
i przepych. Bądźcie z nami, nigdzie indziej tego nie 
przeżyjecie. Część osób wchodzi na zaproszenia, 
ale przecież nie wszyscy. Imprezę będzie można 
również śledzić na naszym profilu facebookowym.

Robert Konowalik

 

W realizowanym przez Radio Opole słucho-
wisku opartym o powieść Macieja Siem-

biedy „Wotum”, niewielkie role zagrali aktorzy 
teatru Fieter z naszego domu kultury. Widowi-
sko reżyserowane jest przez Pawła Chmielew-
skiego, a jego akcja skoncentrowana jest wokół 
obrazu próby kradzieży Madonny z Jasnogór-
skiego klasztoru oraz tajemniczej kopii obrazu 
chronionej w jednej z opolskich wsi. Kto nie czy-
tał, będzie sobie mógł posłuchać. Kiedy? Sami 
czekamy na wieści…

Robert Konowalik
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

09.10
(piątek)

9:00–12:00
plac przed Domem Kultu-

ry w Ozimku
Akcja poboru krwi

Klub Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża im. prof. Ludwika 
Bierkowskiego przy Hucie 
Małapanew. 

10.10
(sobota)

18:00
Dom Kultury

w Ozimku,
sala widowiskowa, hol

x nocnik teatralny:

• Maria Matios „SŁODKA”, wykonanie: Marta Pohrebny – 
(Zielonogórski Ośrodek Kultury), scenariusz: Marta Pohreb-
ny & Małgorzata Paszkier – Wojcieszonek, reż. Małgorzata 
Paszkier– Wojcieszonek.
• Guus Kuijer „być szczęśliwym”, spektakl w wykonaniu 
Mileny Piejko – Teatr Plaster(Jarosławski Ośrodek Kultury 
i Sztuki), scenariusz i reżyseria: Paweł Sroka.
• Ewa Pavlaksson & Marta Andrzejczyk „małe przyjemno-
ści”– (Stalowa Wola) wykonanie: Anna Janiec, scenariusz 
i reżyseria: Maria Bębenek.
• Weronika Gogola & Wioletta Grzegorzewska „guguły” – 
(Stalowa Wola), wykonanie: Anna Janiec, scenariusz i reży-
seria: Maria Bębenek.

Imprezy towarzyszące: 

• „Portret pięknej kobiety” – otwarcie wystawy starych fo-
tografii ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego

Dom Kultury w Ozimku

17.10
(sobota)

18:00

Dom Kulturyw Ozimku,
sala widowiskowa

opolskie kinoobjazdowe:

Film: „Jak zostać gwiazdą”

Bilety można zakupić przez stronę internetową www.film.
opole.pl bądź w dniu seansu. Dom Kultury w Ozimku,

Opolskie Kino Objazdowe

20:00

Film:„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Bilety można zakupić przez stronę internetową 
www.film.opole.pl bądź w dniu seansu.

21.10
(środa)

16:00
Dylaki

Filia MiGBP  
w Ozimku

spotkanie dyskusyjnego klubu książki
MiGBP w Ozimku 
Filia w Dylakach

21.10
(środa)

19:00
Dom Kultury

w Ozimku,
sala kameralna

klub dobrego filmu:

„Oficer i szpieg” reż. R. Polański

Bilety do nabycia przed seansem w cenie: 10 zł

Dom Kultury w Ozimku,
Opolskie Kino Objazdowe

24.10
(sobota)

18:00
Dom Kulturyw Ozimku,

sala widowiskowa
Filmowy wieczór Ozcarowy czyli przyznanie  
„Ozimskich Oscarów”

Dom Kultury w Ozimku

sołectwa i stowarzyszenia gminy ozimek

06.10 
(wtorek)

17:00
Szczedrzyk, świetlica 

wiejska
Rozpoczęcie sezonu rozgrywek skata  

sportowego
Klub Skata Szczedrzyk

10.10
(sobota)

Bardo Śląskie–Srebrna 
Góra

Wycieczka górska – „Poznajemy polskie góry– 

Góry Bardzkie”.

Klub Turystyki Górskiej  
„kozica”

24.10
(sobota)

Biskupia Kopa, Zlate 
Hory, Pokrzywna 

Wycieczka górska – Kozica kończy sezon – 
Góry Opawskie

Klub Turystyki Górskiej 
„kozica”

Ekspozycja wystaw: 

05.10.2020 – 30.10.2020 – „Portret pięknej kobiety”– wystawa starych fotografii ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego, miejsce: hol DK

KULTURA
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Dzięki wygranej złożonego projektu do 
Budżetu Obywatelskiego zorganizowano 

przepiękne przedsięwzięcie jakim był Witaj-
cie w Naszej Bajce – Dzieci Dzieciom – Festi-
wal Piosenek z Bajek i Baśni.

Dzięki takim okazjom do decydowania o tym, 
na co zostanie przeznaczony ułamek budżetu 
gminy, został wysłany projekt, który został za-
akceptowany i większością głosów mieszkańców 
przeszedł do realizacji.

Projekt zakładał warsztaty muzyczno-taneczne 
dla dzieci z Gminy Ozimek w wieku od 5 do 13 lat. 
Zadanie to zostało zrealizowane perfekcyjnie. Dla 
prawie czterdziestki dzieciaków warsztaty mu-
zyczne poprowadził Paweł Ekert, znany artysta 
występujący na co dzień w zespole 4Mation, zna-
nym z Koncertów Stwora Głodomora. Warsztaty 
taneczne poprowadziła Daria Skiba, młoda cho-
reografka, która pokazała tajniki odpowiedniego 
poruszania się podczas występu na scenie. Warsz-
taty prowadzono w małych grupach, zgodnie z za-
sadami reżimu sanitarnego, co nie przeszkodziło 
w nagraniu w profesjonalnym studio muzycznym 
czterech utworów oraz zrealizowaniu promocyjne-
go teledysku.

Efekty pracy można było obejrzeć podczas 
Pierwszego Festiwalu Piosenek z Bajek i Baśni - 

Witajcie w Naszej Bajce - Dzieci Dzieciom, który 
odbył się 30 sierpnia w Ozimskim Domu Kultu-
ry. Dzieciaki wykonały pięknie utwór tytułowy, 
czyli „Witajcie W Naszej Bajce” z filmu o Panu 
Kleksie oraz pomiędzy występami innych arty-
stów „Muchę w Mucholocie”. Na Festiwalu moż-
na było obejrzeć pokazy czarów i magii za spra-
wą Pana Magicznego, czyli znanego iluzjonisty. 
Wystąpiła także grupa 4Mation, z swoim baj-
kowym repertuarem, jednak cały urok skradły 
wokalistki, które zgłosiły się do konkursu Bajko-
wych Piosenek.

Jury było pod wrażeniem przygotowanych 
utworów jak i strojów. Wszystkie wykonania 
były pięknie wykonane, ale trzeba było przyznać 
nagrody w trzech kategoriach oraz Grand Prix 
Festiwalu, które otrzymała jednogłośnie Emilia 
Daniel za utwór „Naprawdę Chcę”.

Festiwal odbył się jako pierwsza impreza 
po tzw. odmrożeniu spowodowanym wirusem 
Covid-19, z zachowaniem pełnych obostrzeń sa-
nitarnych. Niestety nie można było zająć wszyst-
kich miejsc w sali Domu Kultury, dlatego więc, 
za pośrednictwem strony FB, był transmitowany 
on-line.

Dziękujemy serdecznie Panu Burmistrzowi 
Mirosławowi Wieszołkowi, który zaszczycił nas 

swoją obecnością i wręczył nagrody oraz Panu 
Robertowi Konowalikowi, który umożliwił organi-
zację tego Festiwalu w Domu Kultury w Ozimku.

Mamy nadzieję, że impreza stanie się imprezą 
cykliczną i będzie odbywać się co roku.

Maciej Paluszczak

Trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki Bajkowej w Bielsku Białej, 

w której wystąpił Zespół Akces I, już za nami. 
W tym roku pandemia troszkę pokrzyżowała 
plany organizatorom i do końca nie było wia-
domo jak przebiegnie Festiwal, ale się udało.

Do eliminacji zgłosiło się ponad 800 uczestni-
ków, aby wyrazić przez śpiew swoje emocje i prze-
nieść się do pięknej krainy z bajek i baśni. Jury 
spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrało 200 soli-
stów oraz 20 zespołów w tym Akces I. Eliminacje 
odbyły się on-line, a trzeba było zaprezentować 
w nich talent wokalny oraz pokazać choreografię 
sceniczną i to wszystko w bajkowej scenerii. Nasz 
zespól zaprezentował dwa utwory z filmu o Panu 
Kleksie : „Witajcie w Naszej Bajce” oraz „Kaczka 
Dziwaczka”. Dziewczyny, a były to Hania Ada-

miec, Emilia Daniel, Emilia Korzeniec, Ania Kula, 
Kasia Juruć, Lena Mannsfeld, Lena Bryja, Magda 
Joszko oraz Paulina Paluszczak urzekły swoim 
wdziękiem scenicznym i oczywiście wokalnym 
jurorów i tym samym zostały zakwalifikowane do 
wielkiego finału z utworem o Kaczce Dziwaczce.

Finał odbył się w bajkowym mieście Bielsku 
Białej. 29 sierpnia na scenie Bielskiego Centrum 
Kultury ponad 100 wykonawców zaprezentowało 
swój talent wokalno-aktorski w pięciu kategoriach. 
W jury zasiadły znane osobistości ze świata filmu 
oraz muzyki, a przewodniczyła im Anna Guzik, ak-
torka znana m.in z roli w serialu „Hela w opałach”.

Tegoroczne jury miało przed sobą trudne za-
danie – poziom młodych wykonawców był bar-
dzo wysoki i wyrównany. Ostatecznie przyznano 
po trzy nagrody w każdej kategorii, trzy wyróżnie-

nia i nagrodę Grand Prix festiwalu. Uwieńczeniem 
artystycznych zmagań był koncert zespołu Studio 
Accantus, który zaprezentował wiązankę najbar-
dziej popularnych, bajkowych piosenek. Pomimo, 
iż tegoroczna edycja festiwalu musiała odbyć się 
w warunkach reżimu sanitarnego, zarówno widow-
nia jak i młodzi wykonawcy bawili się doskonale. 
Nasz zespól w tegorocznej edycji nie zdobył nagro-
dy, ale występ wśród szóstki zespołów wybranej 
z całej Polski był już nie lada wyróżnieniem.

Dziękujemy organizatorom za miłe przyję-
cie, rodzicom dziewczyn za przygotowanie oraz 
możliwość transportu do Bielska, jak również 
naszym fanom, którzy trzymali kciuki.

Maciej Paluszczak
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W sobotę 15 sierpnia w Święto 
Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny odprawiona zo-
stała msza święta z podziękowa-
niem za 6 letnią posługę w naszej 
parafii w Ozimku siostrze Leonii, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo 
na nowej placówce. 

Msze świętą odprawił proboszcza 
ks. Marian Demarczyk w koncelebrze 
z ks. Mateuszem Kozielskim. Po od-
prawionej mszy delegacje: służby li-
turgicznej, dzieci, młodzieży oraz rady 
parafialnej złożyli siostrze Leonii po-
dziękowanie i kwiaty za 6 lat posługi 
w naszej wspólnocie parafialnej. 

Siostra Leonia była bardzo lubia-
ną, poważaną katechetką. Świadczy 
o tym jak w 2017 r. siostra Leonia zo-
stała wyróżniona jedną z 12 w Pol-

sce wolontariuszek w plebiscycie 
organizowanym przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Nagro-
dę odebrała w Zamku Królewskim 
w Warszawie . Podczas uroczystej 
Gali Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska nagrodziła naszą 
siostrę, przyznając jej wyróżnienie 
oraz tytuł Nauczyciela Wolontariu-
sza Roku. Było to wielkie wyróżnie-
nie dla naszej parafii. 

Po odśpiewaniu dziękczynne-
go Te Deum Laudamus oraz pieśń 
„Życzymy, życzymy…”. Proboszcz ks. 
Marian Demarczyk złożył siostrze 
Leonii podziękowania, życząc wie-
le Łask Bożych oraz dużo zdrowia 
na nowej placówce. 

Jan Niesłony

 

W związku z możliwością zwie-
dzania nowo otwartego Mu-

zeum Hutnictwa, piątkowe zajęcia 
w Klubie Seniora przeniesiono 
na sobotę 12 września w celu zwie-
dzenia tego Muzeum. Grupę naszą 
po Muzeum oprowadzał Marek 
Musiał, który w obszerny sposób 
przekazał nam historię powstania 

tego Muzeum. Następnie w usta-
wionym namiocie Daniel Pupko 
zaprezentował grupie broń, którą 
używali nasi przodkowie, po zała-
dowaniu prochu obok rzeki Mała 
Panew zademonstrowano wystrzał 
z tej broni. Była to bardzo ciekawa 
lekcja historii. 

Jan Niesłony

W ramach zajęć w Klubie Senio-
ra w Antoniowie 31 sierpnia 

zorganizowano wyjazd do Teatru 
Ekostudio w Opolu. Było to humo-
rystyczne spotkanie w przeprowa-
dzonym wykładzie przez profesora 
Bączkowskiego, o Bąkologii Stoso-
wanej. Tematem wykładu była ana-
liza słowa „Bąk”, posiadającego wie-

le znaczeń: w polityce, w przyrodzie 
oraz w aspekcie „Nic co ludzkie, nie 
jest nam obce”. Wykład przeplatany 
był piosenkami i wierszami związa-
nymi z tematyką wykładu, wyko-
nane przez asystentów bliźniaków 
jednoswetrowych: Paka i Maka. 

Jan Nieslony

W słoneczne sobotnie popołudnie 
5 września, Zespół Dziecięcy Akces 
wraz z rodzicami pojawił się nad 
Ptasim Stawkiem, urokliwym 
miejscu w miejscowości Spórok, 
aby nagrać kolejny teledysk. 

Dlaczego akurat tam? Ponieważ 
tytuł piosenki „Księżyc Raz Odwie-
dził Staw” z filmu o Panu Kleksie, 
bardzo wpasował się w klimat tego 
miejsca.

Dzięki Pani Annie Golec ze Sto-
warzyszenia Odnowy Wsi Spórok, 
mogliśmy skorzystać z tej przepięk-
nej lokalizacji i zabrać się do pracy. 
Realizatorem nagrania był nie kto 
inny jak zaprzyjaźniony z naszym 
zespołem i wykonujący wcześniejsze 
teledyski GregorShow, czyli Grzesiek 
Raś. Pogoda także tym razem nam 
sprzyjała. Słońce ładnie świeciło 

przez gałęzie drzew położonych nad 
stawkiem, a dzieciakom - a była ich 
prawie czterdziestka - humory i głosy 
dopisywały. Oczywiście nie obyło się 
bez dubli, ale za każdym razem było 
wręcz perfekcyjnie.

Po około godzinnej pracy, dzieci 
wraz z rodzicami zostały w tym ma-
gicznym i pełnym uroku miejscu, 
aby zrobić sobie małe spotkanie re-
kreacyjne przy grillu. Po zjedzeniu 
pysznych kiełbasek, pośpiewaniu 
piosenek bajkowych i nie tylko, a tak-
że miłym spędzeniu czasu w Akce-
sowym gronie, musieliśmy uciekać 
przed nadchodzącą burzą. Mamy 
nadzieję że efekty teledysku też będą 
piorunujące. Już nie możemy się ich 
doczekać. Obserwujcie nas na profilu 
fb oraz na stronie internetowej.

Maciej Paluszczak
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Kopciuszki to ptaki stosun-
kowo niepozorne, bo nieco 

mniejsze od wróbli, ale większość 
z nas na pewno je już kiedyś ob-
serwowała. Smukłe, bardzo ru-
chliwe, co rusz potrząsają ogon-
kami.

Są w miarę pospolite w mia-
stach i wioskach. Samce ubarwione 
ciemno–szaro z czarną twarzą, szy-
ją i piersią niczym okopcone sadzą 
kominiarczyki. Na lotkach widocz-
ne białe wstawki. Ich ogony i kupry 
są rdzawe. Samice są ciemno–szare 
również z rudawymi ogonami.

Kopciuszki zasiedlają Euroazję 
i północno–zachodnią Afrykę. U nas 
dawniej gatunek występował wyłącz-
nie w górach, gdzie gniazdował w ru-
mowiskach kamieni i półkach skal-
nych. Jeszcze w połowie xix wieku 
w Polsce był obecny jedynie w Kar-
patach, Sudetach i Jurze Krakow-
sko–Częstochowskiej. Potem wraz 
z rozbudową kamiennych, ceglastych 
i betonowych budowli rozprzestrze-
nił się na niżu zajmując siedliska 
przypominające macierzyste skały. 

Kopciuszki, choć są ptakami 
ostrożnymi, nie stronią od ludzi. Są 
bardzo plastyczne w doborze miejsc 
na lęgowiska. Gniazda zakładają 
w zakamarkach murów budynków 
i parkanów, w stertach gruzu i de-
sek, obelkowaniach: dachów, wiat, 
stodół i szop. Zdarzają się gniazda 
w pojazdach gospodarskich (trak-
torach, kombajnach, naczepach) 
i samochodach. Chętnie zasiedlają 
półotwarte skrzynki lęgowe. 5–6 jaj 
wysiadują przez 13–15 dni samice. 
Młode karmione są przez obydwoje 
rodziców. Nie wlecą one do gniaz-

da, jeśli widzą, że są obserwowane. 
Aby je podglądać, trzeba to czynić 
kątem oka udając przy tym, że się 
jest czymś zajętym. Same lęgowisko 
(zawsze osłonięte od góry) zbudo-
wane jest z traw, łodyg, korzonków 
i mchów. Wnętrze wyściełane jest 
sierścią, włosiem i piórami. 

W ciągu roku kopciuszki wy-
prowadzają dwa lęgi, czasem trzy. 
Pisklęta pozostają w gniazdach 2 
tygodnie, potem próbują same że-
rować. Często zostają na terytorium 
rodziców gdy te przystępują już do 
kolejnego lęgu. Zaobserwowano, 
że rekordzistka samica w pięcio-
letniej historii lęgów zniosła 62 jaja 
i wychowała 51 młodych.

Kopciuszki żywią się owadami 
i ich larwami, zjadają też ślimaki, 
dżdżownice, poza tym drobne owo-
ce (jałowca, bluszcza, czarnego bzu, 
porzeczki, morwy, maliny, jeżyny, 
poziomki). Polując na owady ska-
czą zwinnie po ziemi, potrafią je też 
łapać w powietrzu. Ich głos wabiący 
to cip cip cip lub tek tek tek. Odzyw-
ka w pobliżu gniazda to di di krrrsz. 
Głosy są bardzo ciche, a słyszeć je 
można już przed świtem, w mie-
ście przy sztucznym świetle nawet 
w nocy.

W mieście też najłatwiej je za-
obserwować. Nie przeszkadza im 
zgiełk, gwar oraz zatłoczone ulice. 
Przesiadują na skrajach dachów, 
antenach, kominach, latarniach, 
murkach. Mniej zauważalne są 
na obszarach wiejskich, gdzie róż-
norodność gatunków jest większa. 

Ptaki te migrują na krótkie dy-
stanse. Czynią to osobniki z zimniej-
szych rejonów. Populacje z obszarów 
cieplejszych prowadzą osiadły tryb 
życia. Gwarowe nazwy gatunku od-
nosiły się do koloru ogona (czerwo-
ny ogonek, pokrzewka rudobrzucha, 
rudogon). Również łacińska nazwa 
Phoenicurus ochruros nawiązuje do 
ubarwienia ogona. Obecnie polska, 
bajkowa nazwa gatunku związana 
jest czarnym ubarwieniem. Sądzo-
no, że kopciuszek przebywając koło 
komina umazał się sadzą. Stąd na-
zwy: kominiarczyk, czarnobrzuszek. 
Pasterze w górach zwali go gazdą.

Jerzy Stasiak 
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W związku z zamknięciem przejazdu na dk46 na wysokości foto-
radaru w Grodźcu powstały ogromne trudności z przejazdem 

autobusów przez Grodziec.
W porozumieniu z przewoźnikami komunikację publiczną podzielono 

na 3 grupy:
• Gmina komunikacja publiczna na linii Ozimek-Grodziec → Chobie →  
Mnichus, którą uruchomiono 1 września (bilet jednorazowy za 1 zł) po-
rusza się drogą równoległa tzw. Częstochowską ii przez wszystkie przy-
stanki w Grodźcu. Są to autobusy firmy pks Opolskie, posiadają max 22 
miejsca siedzące, o łącznej masie do 6 ton, z tyłu znajduje się duży herb 
gminy Ozimek.
• Autobusy innych przewoźników oraz duże autobusy Opolskie pks 
realizujące połączenia na trasie Dobrodzień → Ozimek → Opole przyjeż-
dżają do centrum Grodźca po pasażerów, po czym nawracają i jadą przez 
Mnichus i Krasiejów do Ozimka.
• Transport publiczny przewoźnika luz (18 autobusów dziennie) do 
Grodźca jest realizowany tylko do przystanku tymczasowego na tzw 
„kolanie”.

Obecnie wraz z prywatnym przewoźnikiem i sołtysem Grodźca pracu-
jemy nad znalezieniem miejsca do nawracania, aby autobusy tego prze-
woźnika mogły podjechać jak najbliżej remontowanego mostu na dk46. 
Jednocześnie informujemy, że inwestycję remontu mostu na rzece Białka 
realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

Gmina Ozimek w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Grodźca oraz 
możliwości techniczne (szerokość i nośność) lokalnych dróg stara się do mi-
nimum ograniczyć ruch na drogach lokalnych w Grodźcu. Ustawiono znaki 
dopuszczające ruch tylko dla mieszkańców Grodźca, ponadto są wydawane 
przepustki dla mieszkańców Chobia, Kniei i innych osób w uzasadnionych 
przypadkach (dojazd do pracy lub szkoły).

Dozwolony jest przejazd maksymalną prędkością 20 km/h oraz tylko 
dla samochodów osobowych do 3,5 tony (za wyjątkiem służb komunalnych 
np.: autobusy czy śmieciarki). Ponadto informujemy, że określony zakres 
prac będzie wymagał zamknięcia całkowicie drogi Częstochowskiej ii, wów-
czas możliwy będzie objazd dla mieszkańców Grodźca i osób z przepustka-
mi ulicami Kwiatową i Brzozową. Policja obecnie wystawia mandaty karne 
dla osób łamiących ww. zasady przejazdu mandatami w wysokości 500 zł 
oraz 5 punktami karnymi.

Za wszystkie utrudnienia gddkia w Opolu przeprasza, ale remont ww. 
mostku jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej 
dk46 na odcinku Opole – Częstochowa.

Prosimy, aby wszystkie rażące przypadki łamania przepisów zgłaszać na Po-
licję, gdyż tylko Policja może nakładać mandaty karne. Planowane zakończenie 
remontu mostku na rzece Białka ma nastąpić na początku grudnia. 

Marcin Widera
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Krwiodawcy zrzeszeni w klu-
bach hdk pck Rejonu Opol-

skiego nie tylko biorą udział 
w regularnie organizowanych 
akcjach krwiodawstwa, ale rów-
nież w imprezach o charakterze 
sportowo–rekreacyjnym integru-
jących środowisko honorowych 
dawców krwi. Pomimo obostrzeń 
związanych z pandemią korono-
wirusa, nie zaniechano ich rów-
nież w tym roku. 

Członkowie klubów hdk rywa-
lizowali już w zawodach wędkar-
skich w Otmuchowie, planowana 
jest organizacja mistrzostw kręglar-
skich w Zawadzkiem, a 5 września 
na strzelnicy sportowej w Ozimku 
odbyły się xii Rejonowe Zawody 
Strzeleckie hdk pck. Zawody zorga-
nizował ozimski Klub Honorowych 
Dawców Krwi, a przeprowadzili 
instruktorzy Klubu Strzeleckiego 
„Pasjonat” w Opolu z zachowaniem 
obowiązujących w czasie pandemii 
rygorów sanitarnych. 

Strzelano z karabinka bocznego 
zapłonu Smith&Wesson M&P–15 
kaliber 22. Każdy z zawodników 
miał do oddania po 10 strzałów z od-
ległości 25 m. Do udziału w rywali-
zacji stanęło siedem trzyosobowych 
drużyn, reprezentujących Oddział 
Rejonowy pck w Opolu, kluby hdk 
pck w Ozimku (2 drużyny), Prudni-
ku, Zawadzkiem, Lokomotywowni 

Opole oraz Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku. Zwycięstwo indywidu-
alne odniósł Mirosław Wieszołek 
(ugim), który wystrzelał 79 pkt. Dru-
gie miejsce zajął Mirosław Szmyt 

(Lokomotywownia Opole) – 73 pkt, 
a trzecie Kewin Adamczyk (Od-
dział Rejonowy pck) – 66 pkt. Dru-
żynowo triumfowała  drużyna Od-
działu Rejonowego pck w składzie 
Jerzy Cwynar, Czesław Adam-

czyk i Kewin Adamczyk zdobywa-

jąc 160 pkt. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się: 2. Prudnik – 123 pkt, 
3. ugim Ozimek – 119 pkt,  4. Ozimek 
ii – 109 pkt, 5. Lokomotywownia 
Opole – 106 pkt, 6. Ozimek i – 84 pkt, 
7. Zawadzkie – 64 pkt. Osobno w ry-
walizacji strzeleckiej uczestniczyły 
dzieci. Wśród nich pierwsze miejsce 
zajęła Matylda Podhorodecka, 
drugie Kacper Ciołek, a trzecie Jan 

Niedoba. 
Po zakończeniu zmagań na strzel-

nicy i poczęstunku odbyło się pod-
sumowanie zawodów. Z rąk prezesa 
Zarządu Oddziału Rejonowego pck 
w Opolu Jerzego Cwynara oraz bur-
mistrza Ozimka Mirosława Wie-

szołka wszyscy uczestnicy  otrzymały 
medale, zwycięzcy klasyfikacji indy-
widualnej i drużynowej pamiątkowe 
puchary, a kapitanowie wszystkich 
drużyn dyplomy za zajęte miejsca.

Janusz Dziuban 

 

GMINA



30

W niedzielę 13 września na gminnym bo-
isku sportowym oraz kompleksie bo-

isk Orlik w Ozimku odbył się turniej piłkarski 
athletic cup o Puchar Burmistrza Ozimka.

W turnieju uczestniczyło 36 drużyn (360 dzie-
ci), a został on zorganizowany przez stowarzysze-
nie uks Athletic Ozimek, przy wsparciu Burmi-
strza Ozimka Pana Mirosława Wieszołka oraz 
jego zastępcy Pana Andrzeja Brzeziny, za które 
bardzo dziękujemy. Burmistrz miał zaszczyt 

oficjalnie otworzyć turniej, a na podsumowaniu 
zmagań wraz z Panem Zastępcą udekorowali 
wszystkich uczestników pamiątkowymi meda-
lami, jak również wręczyli puchary najlepszym 
zespołom oraz drobne upominki najlepszym za-
wodnikom w poszczególnych teamach. 

W sesji przedpołudniowej turnieju, na sztucz-
nej nawierzchni ozimskiego Orlika rywalizowali 
zawodnicy z rocznika 2014 i młodsi. W tych roz-
grywkach nie była prowadzona klasyfikacja koń-

cowa, ponieważ celem była przede wszystkim 
fantastyczna zabawa najmłodszych zawodników. 
Klub uks Athletic w tej kategorii reprezentowały 
dwa zespoły, a w rozgrywce wzięły także udział 
drużyny: oks Odra Opole, Start Namysłów, ukp 
gol Opole oraz Młodzik Strzelce Opolskie. 

W tym samym czasie na boisku trawiastym 
Stadionu Miejskiego w Ozimku toczyły się zma-
gania drużyn z rocznika 2010 i 2012. 

W turnieju 2010 najlepszą okazała się druży-
na oks Odry Opole, na drugim miejscu uplaso-
wał się zespół gospodarzy – uks Athletic Ozimek, 
a na trzecim uks gosdim Turawa. Poza tymi eki-
pami w rozgrywkach uczestniczyły drużyny: uks 
Rodło Opole, Dziesiątka Opole oraz druga druży-
na uks Athletic Ozimek. 

W roczniku 2012 zwyciężył oks Olesno, 
na drugim miejscu rozgrywki ukończył mks 
Gogolin, a na trzecim gks Piomar Tarnów 
Opolski. W turnieju wystąpiły również zespoły: 
Młodzika Strzelce Opolskie, Dziesiątki Opole oraz 
oczywiście uks Athletic Ozimek.

W sesji popołudniowej do rywalizacji przystą-
pili zawodnicy z roczników 2011 oraz 2013. 

W rozgrywkach rocznika 2013 zwyciężyła 
ekipa Dziesiątki Opole, która ograła w fina-
le zespół Orła Źlinice. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna oks Olesno. W tym turnieju nasz klub 
wystawił aż trzy drużyny, a ponadto wystąpi-
ły w nim zespoły: gks Piomar Tarnów Opolski 
oraz m–gokis Praszka. 

W zawodach rocznika 2011 najlepszą druży-
ną był m-gokis Praszka, który wygrał w finale 
z ukp gol Opole, a w meczu o 3 miejsce oks 
Odra Opole okazała się minimalnie lepsza od 
uks Athletic Ozimek. W rozgrywkach uczest-
niczyły ponadto drużyny: gks Piomar Tarnów 
Opolski, Orzeł Źlinice, Młodzik Strzelce Opolskie 
oraz Dziesiątka Opole. 

Bardzo dziękujemy wszystkim drużynom 
za tak liczny udział w turnieju oraz grę w imię 
zasad Fair Play. Serdecznie dziękujemy ponad-
to wszystkim zawodnikom, którzy pokazali na-
prawdę wysokie umiejętności piłkarskie oraz 
ich rodzicom i trenerom za wspaniałe wsparcie 
okazywane wszystkim zespołom.

Dziękujemy firmie Jako Partner Opole Pana 
Krystiana Golec za pomoc w organizacji oraz 
wsparcie naszego turnieju.

Podziękowania należą się także rodzicom za-
wodników naszego klubu, którzy włożyli ogrom 
serca i zaangażowania w przygotowanie turnieju. 
Zadbali o kącik gastronomiczny z którego cała 
uzbierana kwota, czyli 5500 zł została przekazana 
na rehabilitację Kacpra – zawodnika zaprzyjaźnio-
nego z naszym klubem gks Piomar Tarnów Opol-
ski – Przywory. Żadne słowa nie opiszą tego jak 
bardzo jesteśmy wdzięczni Państwu za każdą ofia-
rowaną złotówkę, która pozwoli Kacprowi na szyb-
szy powrót do zdrowia. Do zobaczenia za rok!

Mateusz Pinkawa

ka
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Z końcem marca pandemia koronawiru-
sa przerwała przygotowania juniorów, 

trampkarzy i młodzików ks Małapanew do 
rundy rewanżowej. W rezultacie wiosenna 
runda piłkarskich rozgrywek została całko-
wicie odwołana. 

Dopiero 13 maja drużyny zaczęły na po-
wrót trenować w grupach sześcioosobowych, 
żeby uniknąć zakażeń wirusem covid–19. Do 
zmagań w nowym sezonie drużyny juniorów, 
trampkarzy i młodzików przygotowywały się 
także na obozie sportowym w Górach Bardz-
kich w dniach od 8 do 15 sierpnia. Przed wyjaz-
dem na obóz juniorzy rozegrali mecz kontrolny 
na wyjeździe z oks Olesno, wygrywając 3:0. Ze-
spół z Ozimka wystąpił w składzie: Franciszek 
Będkowski, Michał Geres, Fabian Łuczko, Da-
wid Ogorzałek, Dawid Chmura, Dawid Knop, 
Piotr Marzec, Paweł Marzec, Dominik Marzec, 
Adrian Halek, Wojciech Żaczek; trener Mariusz 
Suchecki, kierownik drużyny Grzegorz Geres. 
a bramki dla Małejpanwi zdobyli: Dominik 
Marzec, Wojciech Żaczek i Paweł Marzec.

Także na obozie przygotowawczym do rundy 

jesiennej nasi młodzieżowcy rozgrywali sparingi. 

Mecze juniorów kończyły się następującymi re-

zultatami: Małapanew – Nysa Kłodzka  4:2,  Unia 

Bardo śl. – Małapanew 0:6 i Nysa Kłodzka – 

Małapanew 5:2. Do tego spotkania Nysa Kłodzka 

przystąpiła wzmocniona kilkoma zawodnikami 

z tamtejszej iv ligi. Trampkarze zagrali dwa 

mecze, zakończone wynikami: Małapanew – 

Ząbkowice śl. 7:2, Małapanew – Śląsk Wrocław 

2:2. Młodzicy w jednym rozegranym meczu 

pokonali 6:3 swoich rówieśników z Ząbkowic. 

W meczach sparingowych ozimscy juniorzy 

występowali w składzie: Franciszek Będkowski, 

Fabian Łuczko, Szymon Hreczuch, Michał Ge-

res, Maciej Wieczorek, Dominik Marzec, Piotr 

Marzec, Paweł Marzec, Jakub Lewandowski, 

Wojciech Żaczek, Adrian Halek, Kamil Jarocki, 

Dawid Ogorzałek, Dawid Knop, a bramki dla 

drużyny zdobywali: Piotr Marzec, Jakub Lewan-

dowski, Paweł Marzec, Dominik Marzec i Woj-

ciech Żaczek. Ostatni sparing przed rozgrywkami 

nasi juniorzy rozegrali 23 sierpnia z trzecioligo-

wym zespołem żeńskim z Prószkowa. Wygrał 

zespół z Ozimka 10:5, a bramki dla Małejpanwi 

strzelali: W. Żaczek (2), M. Wieczorek, K. Jarocki, 

Dawid Knop (2), D. Ogorzałek, F. Łuczko, Piotr 

Marzec, D. Marzec. 
W sezonie 2020/2021 młodzieżowe drużyny 

KS Małapanew będą występować w ii lidze wo-
jewódzkiej juniorów, w i lidze trampkarzy oraz 
w lidze terytorialnej młodzików. Poniżej zamiesz-
czamy terminarze rundy jesiennej.

ii liga juniorów – grupa i 

06.09.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – zks Motor Praszka (5:3)
13.09.2020 r. godz. 11.00 
ks Stobrawa Ligota Dolna – ks Małapanew (0:7) 

20.09.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – ssr Kamyki Kamień Śląski 
27.11.2020 r. godz. 11.00
sstir lzs Mechnice – ks Małapanew 
04.10.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – ks Unia Kolonowskie 
11.10.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – lzs Jakub Proślice

18.10.2020 r. godz. 11.00 
lks Sokoły Bierdzany – ks Małapanew

i liga trampkarzy – grupa i 

21.08.2020 r. godz. 17.00
ks Małapanew – btp Stal ii Brzeg (6:1)

08.09.2020 r. godz. 17.00 
ks Małapanew – oks Olesno (7:1)

28.08.2020 r. godz. 17.00
lzs Ligota Oleska – ks Małapanew (2:2) 

01.09.2020 r. godz. 16.00
ks Małapanew – oks Odra iii Opole (3:7)

05.09.2020 r. godz. 11.00
ks Krasiejów – ks Małapanew (1:1) 

12.09.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – gz lzs Łubniany (7:1)

19.09.2020 r. godz. 11.00
uks Rodło Opole – ks Małapanew 

26.09.2020 r. godz. 10.00
btp Stal II Brzeg – ks Małapanew 

03.10.2020 r. godz. 11.00
 oks Olesno – ks Małapanew 

10.10.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – lzs Ligota Oleska

18.10.2020 r. godz. 11.00
oks Odra iii Opole – ks Małapanew 

24.10.2020 r. godz. 11.00
ks Małapanew – ks Krasiejów

31.10.2020 r. godz. 10.00
gs lzs Łubniany – ks Małapanew

07.11.2020 r. godz. 10.00
ks Małapanew – uks Rodło Opole

Liga terytorialna młodzików – grupa iv

31.08.2020 r. godz. 16.00
ks Małapanew – sks Piast i Strzelce Opolskie (2:4)

07.09.2020 r. godz. 18.00
1.fc Chronstau-Chrząstowice – ks Małapanew (4:1)

14.09.2020 r. godz. 17.30 
ks Małapanew – lks Źródło Krośnica (15:0) 

21.09.2020 r. godz. 17.30
ssks Stal Zawadzkie – ks Małapanew 

28.09.2020 r. godz. 17.00
ks Małapanew – lzs Piotrówka

05.10.2020 r. godz. 17.00
ks Małapanew – lzs gks Piomar Tarnów-Przywory

12.10.2020 r. godz. 16.30
lks Jedność Rozmierka – ks Małapanew 

19.10.2020 r. godz. 16.00
KS Małapanew – pauza 

6.10.2020 r. godz. 15.30
 uks Rodło iii Opole – ks Małapanew Ozimek

Terminarze i wyniki za www.pilkaopolska.pl

Mariusz Suchecki, Grzegorz Geres 
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Zastępca Burmistrza Ozimka 

od 3 kwietnia 2020r. funkcję tę pełni Andrzej 
Brzezina powołany na to stanowisko zarządze-
niem Burmistrza Ozimka nr bo.12.16.2020.

Kompetencje Zastępcy Burmistrza:

Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu swo-
ich kompetencji i zadań działa w granicach okre-
ślonych zarządzeniami Burmistrza oraz imien-
nymi pełnomocnictwami i upoważnieniami 
udzielonymi przez Burmistrza. Zastępca Burmi-
strza kieruje pracą Urzędu w czasie nieobecności 
Burmistrza, wykonując zadania i kompetencje 
Burmistrza jako kierownika Urzędu, z wyłącze-
niem zatrudniania i zwalniania pracowników. 

Do zadań Zastępcy należy w szczególności:
• wykonywanie zadań powierzonych przez Bur-
mistrza;
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad po-
wierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
• wydawanie decyzji administracyjnych w in-
dywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych 
przez Burmistrza;
• składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy 
w zakresie udzielonych pełnomocnictw lub upo-
ważnień;
• przyjmowanie interesantów w sprawach skarg 
i wniosków;
• reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości 
i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z 
Burmistrzem;
• udzielanie wywiadów i informacji dotyczących 
Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

W nowej strukturze organizacyjnej obowią-
zującej od 1 lipca 2020r. Zastępca Burmistrza 
bezpośrednio nadzoruje pracę:

• Urzędu Stanu Cywilnego, 
• Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, 
• Referatu Planowania Przestrzennego i Gospo-
darki Komunalnej ,

urząd stanu cywilnego

Kierownik usc – Ewa Bronder tel. 774622802, 
email: e.bronder@ugim.ozimek.pl
Zastępca Kierownika usc – Anna Ziemkiewicz  
tel. 774622801, email: a.ziemkiewicz@ugim.ozimek.pl

Do zakresu działania usc należy:

• sporządzanie aktów stanu cywilnego, 

• wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

• prowadzenie rejestracji i dokumentacji uro-

dzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami 

prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego,

• migrowanie aktów stanu cywilnego do Syste-

mu Rejestrów Państwowych, 

• wydawanie decyzji, zezwoleń i zaświadczeń 

przewidzianych w prawie o aktach stanu cywil-

nego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

• wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgod-

nie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

• przyjmowanie przewidzianych w kodeksie ro-

dzinnym i opiekuńczym oświadczeń dotyczących: 

– wstąpienia w związek małżeński,  

– uznania dziecka,  

– wyboru nazwiska,  

– nadania dziecku nazwiska,  

– zmiana imion dziecka,  

– powrotu do nazwiska,

• współdziałanie z sądami i innymi Urzędami 

Stanu Cywilnego w zakresie dokonywania zmian, 

mających wpływ na zasadniczą treść aktów sta-

nu cywilnego,

• współdziałanie z administracją rządową,

• wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i 

nazwisk,

• prowadzenie korespondencji konsularnej i kra-

jowej w zakresie prowadzonych spraw,

• prowadzenie, konserwacja i archiwizowanie 

ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

referat drogownictwa, rol-
nictwa i ochrony środowiska

Kierownik Referatu – Zbigniew Bahryj pokój 221, 
tel. 77 46 22 806, email: z.bahryj@ugim.ozimek.pl

Do zakresu działania referatu należy:

W zakresie rolnictwa:
• szacowanie strat w rolnictwie powstałych w 

wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, gradobicia, 

deszczy nawalnych, wymarznięcia),

• nadzorowanie obowiązków wynikających z 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubez-

pieczeniowym funduszu gwarancyjnym i pol-

skim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych,

• współdziałanie z właściwymi organami oraz 

instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony 

gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego,

• wybory do Izby Rolniczej, spisy rolne,

• prowadzenie spraw związanych ze zwrotem 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej.

W zakresie ochrony środowiska:

• prowadzenie publicznie dostępnego wykazu 

danych o dokumentach zawierających informa-

cję o środowisku i jego ochronie,

• prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpa-

dów komunalnych i opróżnianie zbiorników bez-

odpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków,

• prowadzenie i aktualizacja ewidencji wyrobów 

zawierających azbest, których właścicielami są 

osoby fizyczne,

• wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalno-

ści w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

• prowadzenie spraw związanych z gospodarką 

odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebez-

pieczne, w tym odpadami komunalnymi i biode-

gradowalnymi,

• wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów,

• przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,

• wymierzanie kar pieniężnych za samowolne 

usunięcie drzew i krzewów,

• ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji ro-

wów gminnych melioracyjnych i ich utrzymanie,

• koordynacja spraw związanych z łowiectwem 

na terenie obwodów łowieckich położonych w 

obrębie gminy Ozimek,

• wydawanie decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko,

• prowadzenie działań zmierzających do rozwią-

zania problemu bezdomności psów i kotów,

• wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy 

uznawanej za agresywną,

• dokonywanie przeglądu terenu pod kątem wy-

stępowania „dzikich wysypisk śmieci",

• kontrola i egzekwowanie utrzymania czystości 

i porządku posesji prywatnych i innych terenów,

• popularyzacja ochrony środowiska poprzez 

edukację ekologiczną i publikacje w mediach,

• prowadzenie zadań związanych z ochroną 

powietrza,

• koordynacja spraw z zakresu Odnowy Wsi,

• prowadzenie spraw związanych z wykonanie 

i aktualizacją dokumentów planistycznych z za-

kresu ochrony środowiska.

Z zakresu gospodarki odpadami  

komunalnymi:

• wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami,

• przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

• prowadzenie postępowania na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa;

• wydawanie decyzji określających wysokość opłaty;

•  wystawianie wezwań i postanowień.

W zakresie drogownictwa:

• prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem 

drogami gminnymi, w tym remonty, modernizacje 

i budowa dróg,

• prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzy-

maniem dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych i powiatowych w zakresie wynikają-

cym z podpisanych porozumień,

• prowadzenie spraw związanych z zarządza-

niem ruchem na drogach publicznych i we-

wnętrznych,

• prowadzenie spraw związanych z uzgodnie-

niem trasy przejazdu pojazdów ponad gabary-

towych,

• prowadzenie spraw związanych z zagospodaro-

waniem mienia gminnego w pasie drogowym (tj. 

bilbordy, słupki reklamowe, tablice reklamowe),
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• prowadzenie spraw związanych z utrzyma-

niem przystanków autobusowych na terenie 

gminy,

• wydawanie zezwoleń i wypisów na przewóz 

osób na terenie gminy oraz licencji na taksówki,

• wydawanie uzgodnień tras przewozu osób 

na terenie Gminy Ozimek,

• prowadzenie spraw związanych z transportem 

publicznym na terenie gminy.

Imię i nazwisko/ 
stanowisko

Zakres obowiązków Telefon/email Nr  
pokoju

Artur Korzyniec inspektor ds. infrastruktury 

gminnej

drogownictwo, transport publiczny 77 46 22 853

a.korzyniec@ugim.ozimek.pl

217

Waldemar Janik podinspektor ds. drogownictwa drogownictwo 77 46 22 853 

w.janik@ugim.ozimek.pl

217

Marzena Andrzejewska inspektor ds. gospodarki 

odpadami

gospodarka odpadami, akcyza 77 46 22 852

m.andrzejewska@ugim.ozimek.pl

218

Iwona Respondek podinspektor ds. gospodarki 

odpadami

gospodarka odpadami 77 46 22 887

i.respondek@ugim.ozimek.pl

218

Krzysztof Koźlik inspektor ds. ochrony środowiska ochrona środowiska gospodarka odpadami 

dotacje azbest, wymiana ogrzewania

77 46 22 864

k.kozlik@ugim.ozimek.pl

219

Mirosław Michalczyk inspektor ds. kontroli tere-

nowych

kontrole z zakresu ochrony środowiska, 

kontrole podatkowe

77 46 22 860

m.michalczyk@ugim.ozimek.pl

201

Dagmara Radziej inspektor ds. ochrony środowi-

ska i rolnictwa

ochrona środowiska

rolnictwo, wycinka drzew

77 46 22 863

d.radziej@ugim.ozimek.pl

220

referat planowania przestrzen-
nego i gospodarki komunalnej
Zbigniew Kowalczyk pokój 200, tel. 77 46 22 865,  
email: z.kowalczyk@ugim.ozimek.pl

Do zakresu działania referatu należy:

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
• realizacja zadań gminy określonych w przepisach 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:

– prowadzenie rejestru przedsiębiorców,

– rejestracja działalności gospodarczej osób fi-

zycznych, dokonywanie zmian w ewidencji,

– wydawanie decyzji w sprawie odmowy wpisu 

lub wykreśleń z ewidencji,

– zawieszanie lub wznawianie działalności go-

spodarczej,

– wydawanie zaświadczeń potwierdzających 

dane z rejestru.

• realizacja zadań związanych ze sprzedażą na-

pojów alkoholowych w tym między innymi:

– wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych,

– cofanie i wydawanie zezwoleń,

– współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych,

– przygotowywanie projektów uchwał w sprawie 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu,

– prowadzenie spraw związanych z opłatami 

za korzystanie z zezwoleń oraz oświadczeniami 

owartości sprzedaży napojów alkoholowych,

– sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 

targowisk, 

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

• prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nie-

ruchomości,

• sporządzanie planów wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości,

• prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego 

zasobu nieruchomości oraz nabywaniem nieru-

chomości do gminnego zasobu nieruchomości,

• wydzierżawianie, najem, użyczanie, oddawanie 

w trwały zarząd oraz użytkowanie nieruchomo-

ści wchodzących w skład gminnego zasobu nie-

ruchomości,

• występowanie z wnioskami do Sądu Rejono-

wego celem regulacji stanu prawnego nierucho-

mości wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości,

• organizowanie przetargów na sprzedaż nieru-

chomości,

• sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia 

warunków zagospodarowania działek przyległych,

• zamiana gruntów,

• wykonywanie prawa pierwokupu,

• sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

• sprzedaż oraz przekształcanie prawa użytkowa-

nia wieczystego w prawo własności nieruchomości,

• aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowa-

nia wieczystego nieruchomości gruntowych,

• udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z ty-

tułu użytkowania wieczystego gruntów,

• wydawanie zgody na wykreślenie hipotek usta-

nowionych na rzecz Gminy Ozimek,

• prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów,

• nadawanie numerów porządkowych dla nieru-

chomości (budynków),

• prowadzenie spraw związanych z rozgranicze-

niem nieruchomości,

• prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i 

podziałem nieruchomości,

• prowadzenie spraw związanych z podziałem 

nieruchomości,

• prowadzenie postępowań dotyczących uła-

twiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach 

gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej,

• sprawdzanie poprawności przekazywania 

salda czynszów mieszkalnych z dokumentacją 

sądową min. nakazami zapłaty, dokumentacją 

komorniczą oraz windykacja należności z tytułu 

czynszów mieszkalnych,

• prowadzenie analitycznej ewidencji gminnych 

lokali mieszkaniowych dla poszczególnych na-

jemców zgodnie z obowiązującymi stawkami 

czynszów oraz dokumentacją sądową i komor-

niczą.

Z zakresu planowania przestrzennego i bu-

downictwa:

• prowadzenie postępowań w sprawach wydawa-

nia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 

i ustalanie warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenu w odniesieniu do innych inwestycji,

• prowadzenie i koordynowanie prac związa-

nych z opracowaniem i realizacją miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego,

Zbigniew Bahryj
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• koordynowanie prac Gminnej Komisji Urbani-

styczno – Architektonicznej,

• obsługa zintegrowanego systemu zarządzania 

jednostką samorządu terytorialnego strateg: 

obsługa modułów systemowych ewmapa, doku-

ment, adres, mieszkaniec, winplan, mienie,

• wydawanie zaświadczeń dotyczących przezna-

czenia nieruchomości w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz „Stu-

dium”,

• wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

„Studium”,

• prowadzenie rejestru wydanych decyzji o wa-

runkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego,

• prowadzenie rejestru miejscowych planów za-

gospodarowani przestrzennego,

• udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu 

Uzgadniana Dokumentacji Projektowych dla Po-

wiatu Opolskiego .

Z zakresu gospodarki komunalnej:

• prowadzenie spraw związanych z gminną ewi-

dencją zabytków oraz gminnym programem 

opieki nad zabytkami, wydawanie zaświadczeń o 

wpisie obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków,

• prowadzenie spraw związanych z utrzyma-

niem obiektów gminnych i nadzór nad eksplo-

atacją mienia gminy ( min. świetlice wiejskie, 

budynek socjalny),

• ubezpieczenie mienia Gminy, prowadzenie 

procedur odszkodowawczych, prowadzenie do-

kumentacji ubezpieczeniowej,

• przygotowywanie i realizacja inwestycji i remon-

tów obiektów gminnych i infrastruktury gminnej,

• przeprowadzanie okresowych przeglądów bu-

dowlanych obiektów gminnych,

• nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych,

• prowadzenie spraw związanych z pomnikami 

i miejscami pamięci narodowej,

• prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, 

pielęgnacją, utrzymaniem i eksploatacją terenów 

zielonych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, te-

renów rekreacyjnych, skate–parku,

• prowadzenie spraw związanych z oświetleniem 

ulic i placów oraz konserwacją i budową nowych 

punktów świetlnych,

• sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i konser-

wacją zieleni w gminie,

• utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta.

W referacie zatrudnieni są również pracownicy 

gospodarczy, których podstawowym zakresem obo-

wiązków jest utrzymanie czystości na terenie miasta.

Barbara Durkalec

Zbigniew Kowalczyk Anna Ziemkiewicz Ewa Bronder

Imię i nazwisko/ 
stanowisko

Zakres obowiązków Telefon/email Nr  
pokoju

Justyna Matysek inspektor ds. gospodarki 

nieruchomościami

zasób mieszkaniowy

czynsze, koncesje na alkohol

77 46 22 855

j.matysek@ugim.ozimek.pl

222

Joanna Zielińska inspektor ds. planowa-

nia przestrzennego i budownictwa  

planowanie przestrzenne, działalność gospodarcza, 

dzierżawa nieruchomości budownictwo

77 46 22 856

j.zielinska@ugim.ozimek.pl

223

Patryk Dzienniak podinspektor ds. plano-

wania przestrzennego i budownictwa  

planowanie przestrzenne

opłata planistyczna budownictwo

77 46 22 857

p.dzienniak@ugim.ozimek.pl

223

Jacek Ginter inspektor ds. realizacji inwe-

stycji 

inwestycje 77 46 22 859

j.ginter@ugim.ozimek.pl

220a

Bolesław Czyżewski inspektor ds. gospo-

darki gruntami

podziały nieruchomości, gospodarka nieruchomościa-

mi, geodezja

77 46 22 854

b.czyzewski@ugim.ozimek.pl

201

Helena Podolska inspektor ds. infrastruk-

tury gminnej

oświetlenie uliczne, zieleń miejska, place zabaw, zabytki 77 46 22 832

h.podolska@ugim.ozimek.pl

220


