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Trwają prace nad dokumentacją nie-

zbędną do aplikowania na utworzenie 

nowych miejsc opieki dla najmłodszych 

mieszkańców gminy. Planuje się złożenie 

wniosku o dofinansowanie do Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resor-

towego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „maluch+” 

2021. Realizacja inwestycji przyczyni się do 

utworzenia nowych 50 miejsc dla mieszkań-

ców Gminy Ozimek.  

Po rekrutacji w maju br. nie zostało przy-
jętych do żłobka 46 dzieci. Odbierając liczne 
sygnały rodziców oraz spoglądając na listę 
oczekujących Burmistrz Ozimka podjął de-
cyzję, że niezbędnym jest utworzenie nowych 
miejsc żłobkowych dla najmłodszych miesz-
kańców gminy.

Miejsce, w którym ma zostać utworzona 
nowa placówka to teren leżący w bliskości 
Publicznego Przedszkola nr 2 w Ozimku. To 
centralny punkt w mieście, który skupia wielu 
mieszkańców, a w następstwie pozyskania do-
finansowania powstanie edukacyjny kompleks 
żłobek – przedszkole - szkoła.
– Jednym z naszych priorytetowych zadań jest 

rozwój infrastruktury edukacyjnej polegają-

cy m.in. na zapewnieniu opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, tak aby ułatwić mieszkańcom 

podjęcie decyzji o powrocie do pracy – dodaje 

burmistrz Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera

Rozpoczęły się prace związane z realizacją 
zadania pn. Dobudowa garażu z częścią 

biurową (osp Antoniów). Wartość inwestycji 
polegającej m.in. na budowie ścian budynku, 
wykonaniu i montażu konstrukcji skręca-
nych oraz pokrycia dachu płytami warstwo-
wymi wynosi 92 865 zł.

To pierwszy etap powstania nowego garażu, 
który będzie przeznaczony na przechowywa-
nie łodzi będącej na stanie osp Antonów, która 
specjalizuje się w ratownictwie wodnym.

Marcin Widera 

W dniu 15 października Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek oraz 

Piotr Owczarek reprezentujący głównego 
wykonawcę puh domax - Arkadiusz Mika 
z Boronowa podpisali kolejną umowę na 
modernizację drogi gminnej – ul. Szymona 
w miejscowości Dylaki.

Inwestycja polega na wykonaniu doku-
mentacji projektowo–kosztorysowej wraz 
z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i po-
zwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót), 
a następnie wykonanie na jej podstawie robót 
związanych z modernizacją drogi gminnej ul. 
Szymona w m. Dylaki od posesji nr 10c do po-
sesji nr 18 wraz z boczną odnogą w kierunku 
ul. Szkolnej o łącznej długości ok. 330 m. War-
tość inwestycji to 188 300,70 zł.

Marcin Widera

-

BURMISTRZ INFORMUJE 
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W czwartek 16 października 
odbyło się zebranie miesz-

kańców ul. ks. P. Gołąba w Schod-
ni, którego głównym tematem było 
rozwiązanie niedogodności zwią-
zanych z betonowymi korytkami 
ściekowymi i odwadniającymi do 
odprowadzania wody deszczowej, 
w którym uczestniczyli także: Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszo-
łek, Zastępca Burmistrza Ozimka 
Andrzej Brzezina oraz Kierownik 
Referatu Planowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Komunalnej 
Zbigniew Kowalczyk.

Korytka zamontowano po za-
kończonej inwestycji kanalizacji 
wsi, podczas odtwarzania ul. ks. 
P. Gołąba. Miały poprawić bezpie-
czeństwo – poszerzyć drogę oraz 

zapewnić poprawne odprowa-
dzanie wody z jezdni. Mieszkań-
cy jednak zasygnalizowali, że ich 
głębokość powoduje dyskomfort 
przy wjeżdżaniu na posesje oraz 
niebezpieczeństwo i zwrócili się do 
Burmistrza Ozimka o rozwiązanie 
tej sprawy.

Władze samorządowe podczas 
zebrania zaproponowały montaż 
modułów z tworzywa sztuczne-
go, które przy zachowaniu funk-
cjonowania korytek zapewnią 
dogodny wjazd na posesje i za-
pewnią bezpieczeństwo użytkow-
ników tej drogi. Takie rozwiązanie 
zostało przez zgromadzonych za-
akceptowane i zostanie niebawem 
zamontowane.

Marcin Widera

Przebudowa drogi gminnej (za-
projektuj i wybuduj): Cz. 1 ul. 

Turawska w m. Dylaki, Cz. 2 ul. 
Leśna w m. Antoniów
• Remonty nawierzchni drogo-
wych na terenie Gminy Ozimek
• Remont ulicy Łąkowej wraz z jej 
odnogami w miejscowości Szczedrzyk

Ponadto ogłoszono przetarg 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo–kosztorysowej prac mo-

dernizacyjno-remontowych dla 
dróg gminnych: Cz. 1. ul. Piaskowa 
w m. Krasiejów, Cz. 2. ul. Opolska 
w m. Schodnia, Cz. 3. odnoga ul. 
Powstańców Śląskich w m. Krzy-
żowa Dolina, Cz. 4. ul. Dylakowska 
w m. Biestrzynnik. Cz. 5. ul. Krót-
ka w m. Schodnia, Cz. 6. ul. Niwki 
w m. Krasiejów, Cz. 7. odnoga ul. 
Ozimskiej w m. Dylaki.

Marcin Widera

BURMISTRZ INFORMUJE 

W dniu 16 października dokona-
no odbioru końcowego na ul. 

Sosnowej w Szczedrzyku. Moderniza-
cji drogi dokonano w formule „Zapro-
jektuj i wybuduj”, a wykonawcą inwe-
stycji była firma phu Larix Sp. z o.o.

Z wielkim zadowoleniem infor-
mujemy, że prace udało się zreali-
zować przed terminem, a całość 
kosztowała 133 946,02 zł.

Marcin Widera
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Szanowni Państwo,

Drodzy mieszkańcy,

Czytelnicy Wiadomości Ozimskich,

Nazywam się Marcin Wide-
ra i z dniem 1 października 

2020 r. zostałem powołany przez 
Burmistrza Ozimka Mirosława 
Wieszołka do pełnienia funkcji 
Redaktora Naczelnego biuletynu 
Wiadomości Ozimskie, wydawa-
nego przez Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku.

Jak Państwo zauważyliście, 
w ostatnich tygodniach dokonano 
licznych zmian w naszym biule-
tynie – nie tylko wizualnych, ale 
także związanych z zawartością 
Wiadomości Ozimskich – źródła 
informacji dot. Gminy Ozimek. 

Głównym celem jest jeszcze 
lepsze dotarcie do mieszkańców, 

miłośników oraz przyjaciół „Naszej 
Małej Ojczyzny” z najważniejszymi 
informacjami o działalności władz 
gminy i urzędu, inwestycjach, spra-
wach obywateli, o wydarzeniach 
z życia gminy, kulturze, sporcie 
i wszystkim tym, o czym nasi czy-
telnicy chętnie czytają.

W tym numerze dodajemy ko-
lejną nowość po zmianie logotypu 
i layoutu – kupony, które są skie-
rowane do naszych czytelników! 
Zasada jest bardzo prosta: w pięciu 
kolejnych, następujących po sobie 
wydaniach Wiadomości Ozimskich 
znajdziecie Państwo kupony, które 
należy wyciąć i zachować. Po za-
kończeniu akcji, osoby, które zbiorą 
całą piątkę kuponów, będą mogły 
w Referacie Komunikacji Społecznej 
ugim w Ozimku odebrać karnet na 
mecze domowe dowolnej drużyny 

piłkarskiej z Gminy Ozimek rozgry-
wane w ramach rundy wiosennej se-
zonu 2020/2021. Oczywiście w przy-
padku klubów, które nie biletują 
swoich spotkań, będzie to karnet np. 
na drobny poczęstunek w trakcie 
meczu. Oczywiście, nagroda usatys-
fakcjonuje głównie fanów piłki noż-
nej, ale już pracujemy nad kolejnymi 
„karnetowymi” pomysłami. 

Zaznaczam na starcie, że na-
turalnie jesteśmy otwarci na kon-
struktywną krytykę, uwagi do na-
szych tekstów, ponieważ pracujemy 
przede wszystkim z myślą o Was!

Jednocześnie dodaję, że Wiado-
mości Ozimskie zostały zbudowane 
na współpracy licznych podmiotów 
– urzędu, instytucji kultury, placó-
wek oświatowych, sołectw, organi-
zacji pozarządowych oraz wielu in-
nych indywidualnych osobowości, 

które przez wiele lat aktywnie anga-
żowały się w każdy numer naszego 
biuletynu. Zapewniam, że chcemy 
kontynuować tę dobrą współpracę, 
a co ważniejsze rozwijać ją – i tylko 
dzięki takim działaniom zapew-
nimy, że Wiadomości Ozimskie 
pozostaną podstawowym źródłem 
informacji nie tylko mieszkańców, 
ale licznych sympatyków i przyja-
ciół w kraju oraz poza jego granica-
mi. Z wyrazami szacunku

Marcin Widera

Redaktor Naczelny WO

Nowy Redaktor Naczelny  

Folk Festiwal – Regionalny 

Festiwal Dźwięków, Smaków 

i Tradycji, to pierwsza edycja 

organizowanego przez Stowa-

rzyszenie Akces takiej imprezy 

w gminie Ozimek o randze wo-

jewódzkiej. 

Impulsem do zorganizowania te-
goż Festiwalu, była wydana już jakiś 
czas temu płyta Stowarzyszenia pod 
tytułem FolkLove, gdzie młodzi arty-
ści z Dziecięcego Zespołu Akces oraz 
podopieczni Stowarzyszenia wyko-
nali kilkanaście utworów folkowych, 
w nowych dziecięcych aranżacjach. 

Przedsięwzięcie to miało na 
celu kultywację lokalnego dorobku 
i dziedzictwa kulturowego w róż-
nych obszarach tj. sztuki, rękodzie-
ła, kulinariów, tradycji i obyczajów 
a przede wszystkim muzyki i lokal-
nego dialektu gwary śląskiej, która 
jest jeszcze w znacznej mierze uży-
wana przez mieszkańców nie tylko 
naszej gminy, ale także na obszarze 
naszego województwa. Tym Festi-
walem chcieliśmy przybliżyć uroki 
i atrakcyjność Gminy i dostarczyć, 
po trudnym okresie izolacji, atrakcji 

nie tylko mieszkańcom naszej gmi-
ny, ale także całego województwa. 
Wspólne spędzenie czasu w parku 
na Wyspie Rehdanz’a dostarczyło 
mieszkańcom, tym młodym jak 
i starszym, wiele radości, mogli al-
ternatywnie spędzić czas. Był to Fe-
stiwal skierowany do całych rodzin, 
które przez ponad cztery godziny 
mogły w przyjemny sposób obco-
wać z szeroko pojętą kulturą.

Dz ięk i  zaproszonym mu-
zycznym gościom, publiczność 
się nie nudziła, a dzięki naszym 
wystawcom, nikt chyba nie wy-
szedł głodny. Kromka pysznego 
regionalnego chlebka ze świeżut-
kim smalcem i skwarkami oraz 
kiszonym ogórkiem w połączeniu 
z nutą piosenki biesiadnej wyko-
nanej przez zaproszone gwiazdy, 
do tego panie w regionalnych 
strojach, podające pyszne swojskie 
wypieki, to obraz który chyba za-
padnie nam głęboko w pamięci.  
Do tego możemy dołożyć zdrowe 
miody z własnej pasieki, kozie 
sery własnej produkcji, makaro-
ny produkowane z prawdziwych 

kurzych jaj oraz herbatę parzoną 
z zebranych ziół. To tylko niektó-
re produkty spożywcze naszych 
regionalnych wystawców. Pojawili 
się także wystawcy z rękodziełem 
czyli różnorodne wyroby wikliniar-
skie oraz twórczość ludowa w po-
staci malunków na porcelanie.

Główną atrakcją tegorocznego 
Festiwalu były występy gwiazd 
czyli Mirka Jędrowskiego z ze-
społem oraz Janusza Żyłki, który 
wystąpił z najstarszą podopieczną 
Stowarzyszenia Akces – Julią Dotą. 
Suportem dla naszych gości był 
występ Zespołu Dziecięcego Akces 
z repertuarem folkowym, gdzie 
podczas trzech wejść zaprezento-
wali utwory z płyty FolkLove jak 
i kilka nowych wykonań w aran-
żacjach folkowych.

Nie odbyło by się to wszystko 
gdyby nie nasi darczyńcy i sponso-
rzy, czyli wielkie ukłony i podzięko-
wania dla: Marszałka Województwa 
Opolskiego pana Andrzeja Buły, 
Starosty Opolskiego pana Henryka 
Lakwy, Burmistrza Ozimka pana 
Mirosława Wieszołka.

Za udział w wydarzeniu dzię-
kujemy panu Szymonowi Ogłaza, 
Członkowi Zarządu Województwa 
Opolskiego, Wicestaroście Opol-
skiemu pani Leonardzie Płoszaj 
oraz Burmistrzowi Ozimka Miro-
sławowi Wieszołkowi i Radnym 
Rady Miejskiej w Ozimku, którzy 
także byli z nami.

Dziękujemy wszystkim wy-
stawcom, a było ich sporo, za to że 
chcieli się pokazać ze swoimi wy-
robami jak również z rękodziełem. 
Wielkie podziękowania należą się 
również tym wszystkim, którzy 
bezinteresownie zechcieli włączyć 
się w udział zorganizowania tej 
imprezy, Sołtys Antoniowa pani 
Magdalenie Kotuli za udostępnie-
nie Korony Żniwnej oraz Sołtyso-
wi Nowej Schodni panu Leszkowi 
Jaremko za udostępnienie ławek 
jak również rodzicom dziecia-
ków z Zespołu Dziecięcego Akces. 
Liczymy że ten Festiwal będzie im-
prezą cykliczną i że będziemy się 
spotykać co rok na Wyspie Reh-
danz’a.

Maciej Paluszczak

GMINA
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r. prze-
prowadzany jest na terytorium rp Po-

wszechny Spis Rolny 2020. W ramach spisu 
spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą.
W jaki sposób można dokonać spisu:

• samospis internetowy, poprzez formularz spi-

sowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl 

(przejdź do wypełnienia samospisu);

• samospis przez telefon, dzwoniąc na info-

linię spisową (tel. 22 279 99 99)

• 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. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do 
Internetu, mogą skorzystać ze specjalnie przygo-
towanego stanowiska do samospisu w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 
4B, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
wizyty (tel. 77 46 22 863 lub 794 476 108).

W ramach metod uzupełniających spisu 
z rolnikami będą kontaktować się rachmi-

strzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem 
gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz 
spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rach-
mistrzowi odpowiedzi na pytania z formula-
rza 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.

Rachmistrzem terenowym na terenie gmi-

ny Ozimek jest Pani Agnieszka Orzechowska.

Tożsamość rachmistrza spisowego można 
potwierdzić poprzez:
• Okazanie przez rachmistrza identyfikatora 
zawierającego m. in zdjęcie rachmistrza, imię 
i nazwisko, nr identyfikatora, podpis Dyrektora 
Urzędu Statystycznego
• Stronę internetową pod adresem  
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
• Infolinię pod numerem 22 279 99 99 (od po-
niedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00)

Udział w spisie jest obowiązkowy! 

Brak udziału w spisie rolnym może skut-
kować nałożeniem kary grzywny określonej 
w ustawie o statystyce publicznej.

Dla rolników uruchomiono  infolinię spiso-

wą o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora), z którą można 
się kontaktować w przypadku jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolne-
go. Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu 
formularza spisowego, zweryfikować tożsamość 
rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze 
gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spiso-
wym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy 
gospodarstwa rolnego.

Dla rolników, którzy dokonają samo-

spisu poprzez formularz internetowy 

przewidziane są ciekawe nagrody w loterii 

Powszechnego Spisu Rolnego.

Barbara Durkalec

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
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Z Andrzejem Jakubcem – Komendantem 

Gminnym zosp rp w Ozimku rozmawia 

Marcin Widera. 

Od 42 lat jest pan związany z jednostką 

osp Szczedrzyk, a czynnym strażakiem ochot-

nikiem jest Pan od 18 roku życia. Jak ocenia 

Pan ten czas?

Czas, który spędzam w straży zawsze uwa-

żam za czas, który jest przeze mnie bardzo do-

brze wykorzystany, czas, który poświęcam by 

aktywnie działać na rzecz społeczności lokal-

nej. Nie tylko pod kwestią zapewnienia bezpie-

czeństwa osób i mienia, ale także w kwestiach 

związanych z codzienną działalnością na rzecz 

mieszkańców. Dziś jednostki osp mają bardziej 

rozbudowane znaczenie dla otoczenia. Koncen-

trujemy się nie tylko na ratowaniu, ale także na 

angażowaniu się w życiu wsi, gminy, a nawet 

powiatu i województwa.

Obecnie pełni Pan funkcję Prezesa osp 

Szczedrzyk. Jakie są największe bolączki, 

z którymi walczy jednostka?

Największe trudności spotykamy przy po-

zyskiwaniu nowych ochotników. W dzisiej-

szych czasach trudno odciągnąć młodzież od 

komputerów oraz innych zajęć, a dodatkowym 

utrudnieniem jest to, że nie każdemu jest łatwo 

zrozumieć, że bycie strażakiem – ochotnikiem, 

to tak naprawdę służba na rzecz społeczeń-

stwa, która wymaga wielu wyrzeczeń i czasa-

mi stałej gotowości do działania. Dodatkowo 

każdy młody strażak musi zrozumieć, że prze-

strzegamy pewne procedury wynikające ze 

statutu i regulaminu, a nie zawsze jest łatwo 

się do nich dostosować.

Jestem jednak optymistą, że ważność straży 

pożarnej oraz jej zadania będą powodować za-

interesowanie wśród młodych adeptów w myśl 

słów, które towarzyszą nam każdego dnia – 

„strażakiem się jest, a nie bywa”.

W dniu 24 września br. w Osowcu odbyło 

się uroczyste przekazanie lokalnym jednost-

kom osp sprzętu do walki z covid-19, które 

sfinansował Urząd Marszałkowski w Opolu. 

Czy takie wsparcie jest ważne? 

Uważam, że wsparcie jest bardzo potrzebne, 

szczególnie w dobie walki z pandemią. To nie 

pierwsza, a zapewne też nie ostatnia pomoc rze-

czowa lub finansowa, na którą jednostki mogą 

liczyć. Najważniejsze, że na wszelkich szcze-

blach samorządowych: gminnym, powiatowym 

czy wojewódzkim osoby decydujące zdają sobie 

z tego sprawę, że jednostki wymagają regularne-

go wsparcia – a to przekłada się na ich gotowość 

bojową oraz usprawnia działania, jak również 

zwiększa bezpieczeństwo.

Tego wyjątkowego dnia za całokształt pra-

cy na rzecz społeczności Województwa Opol-

skiego oraz wieloletnią działalność społeczną 

na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, jak 

również rozwoju struktur osp został Pan od-

znaczony, jako Zasłużony dla Województwa 

Opolskiego. Jakie znaczenie ma dla Pana to 

wyróżnienie?

Muszę przyznać, że czułem się zaszczycony, 

a przede wszystkim bardzo zaskoczony. Nie spo-

dziewałem się, że ktoś na wyższym szczeblu za-

uważył strażaka ochotnika, który tak naprawdę, 

na co dzień jest tylko zwykłym obywatelem.

Tak, jednak uznano Pana nie tylko za Pana 

służbę w osp, ale również za całokształt dzia-

łalności.

Tak i jak wspomniałem jest to dla mnie wiel-

ki zaszczyt, jednak nie odznaczenia czynią z nas 

dobrych strażaków, ale wieloletnia służba i do-

świadczenie, jak również oddanie się jej w pełni 

według naszego motto „Bogu na chwałę, ludziom 

na ratunek”.

Dodatkowo jest Pan także członkiem Za-

rządu m-g zosp w Ozimku. Co należy do Pana 

zadań, jako Komendanta Gminnego?

Podstawową funkcją komendanta gminne-

go jest koordynacja przedsięwzięć dotyczących 

przygotowania ochotniczych straży pożarnych 

do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych 

działaniach. Ponadto Komendant Gminny jest 

dowódcą jednostek operacyjno-technicznych 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Oznacza to, że organizuję i prowadzę ćwicze-

nia i szkolenia podległych jednostek osp, jak rów-

nież działań ratowniczych tych jednostek.

Nadzoruję np. gotowość operacyjno-technicz-

ną w osp w gminie oraz dokonuję kontroli goto-

wości bojowej.

Bardzo ważnymi zadaniami są także opinio-

wanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego 

wyposażenie podległych jednostek oraz stała 

bieżąca współpraca z władzami samorządowymi 

oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Po-

żarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym zosp 

rp oraz innymi instytucjami zajmującymi się 

sprawami ochrony p.poż. na terenie gminy. Nie 

sposób wymienić wszystkich zadań, ale to bardzo 

rozbudowany zakres.

Podczas Pana wieloletniej działalności 

uczestniczył Pan w wielu akcjach, przedsię-

wzięciach oraz spotkaniach. Co uważa Pan za 

największy sukces?

Podczas mojej wieloletniej działalności było 

wiele pozytywnych wydarzeń. Pełniąc jesz-

cze funkcję naczelnika osp Szczedrzyk wielkim 

wydarzeniem dla naszej jednostki był zakup 

pierwszego nowego samochodu ratownictwa 

technicznego marki ford (2006r.), który dobrze 

służy jednostce do dziś oraz zakup średniego sa-

mochodu ratowniczo-gaśniczego po kasacji mar-

ki star 266 z silnikiem Man(2012 r.). Szczególnie 

dumny byłem gdy nasza jednostka świętowała 

wejście do ksrg w 2013 roku. Zostaliśmy wtedy 

trzecią jednostką gminną, która spełniła wysokie 

wymogi tej prestiżowej przynależności. 

A jako Komendant Gminny?

Jako komendant byłem mile zaskoczony, że 

wszystkie jednostki gminne zostały zadyspono-

wane do udziału w ćwiczeniach ogólnopolskich 

„Solidarni 2016”, które zorganizowano na terenie 

naszej gminy. Profesjonalizm oraz zaangażowa-

nie, jakie zaprezentowali wtedy „moi” ochotnicy 

z naszych jednostek osp do dziś zostało bardzo 

 

OSP



7

pozytywnie zapamiętane i świadczy na arenie 

krajowej o dobrym przygotowaniu i wyszkoleniu 

naszych strażaków – co stało się swoistą marką 

Gminy Ozimek oraz spowodowało, że jestem bar-

dzo dumny.

Czy były także niepowodzenia – jeśli tak, 

to jakie?

Niestety są także chwile w życiu strażaka 

oraz społecznika, które należy zaliczyć do swoje-

go rodzaju niepowodzeń. Chciałbym w tym miej-

scu pominąć sprawy związane z działalnością 

ratowniczo-gaśniczą, ponieważ każda z akcji ma 

swoja specyfikę i nie zawsze kończy się sukcesem.

Chciałbym jednak w tym miejscu wskazać 

na kwestie związane z doposażaniem jednostki, 

które nie zawsze jest oczywistą sprawą. Niestety 

nie udało się pozyskać dotacji z Komendy Głów-

nej psp na zakup nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego.

Mimo dużego wsparcia finansowego samo-

rządu gminnego, które zostało nam przyznane, 

wniosek został odrzucony. 

Czuję szczególny zawód, ponieważ zakup 

samochodu nie dotyczył jedynie jednostki OSP 

Szczedrzyk, ale również osp w Dylakch, która 

miała otrzymać naszego stara 266. Obecne stra-

żacy z Dylak mają wysłużony samochód, który 

wymaga częstych napraw i dużych nakładów 

finansowych, a jednostka ma strategiczne po-

łożenie w północno-wschodniej części gminy. 

Miałem nadzieję, że uda nam się jednym posu-

nięciem zmodernizować obie jednostki i tym sa-

mym zwiększyć ich gotowość bojową. Nie tracę 

jednak nadziei, że w przyszłym roku uda nam 

się zrealizować nasze plany.

Na zakończenie pragnę podziękować samo-

rządowi, zarządom poszczególnych jednostek 

oraz druhom i druhnom w naszej gminie za 

bardzo dobrą dotychczasową współpracę, mając 

nadzieję na dalsze realizowanie zadań na rzecz 

zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa na tere-

nie Gminy Ozimek.

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Widera

Podczas roboczego spotkania Zarządu 
Miejsko-Gminnego zosp rp w Gminie Ozimek 
w dniu 05 października br., Burmistrz Ozim-
ka Mirosław Wieszołek spotkał się z naszymi 
strażakami ochotnikami oraz Komendan-
tem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu - st. bryg. Leszkiem Koksanowiczem 
i jego służbami.

Strażacy podjęli uchwałę o zakupie nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla osp Szcze-
drzyk w 2021 roku. Jednocześnie ustalono, że na-
stępna jednostką która otrzyma nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy będzie osp Antoniów. 

Ponadto zebrani dyskutowali na temat ko-
nieczności zakupu sprzętu stanowiącego wypo-
sażenie podległych jednostek osp, szkoleniach 

w okresie koronawirusa, wspólnych ćwicze-
niach jednostek na strategicznych obiektach, 
a także niezwykle ważnej, codziennej działalno-
ści osp na terenie naszej gminy.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”

Marcin Widera

OSP
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Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, drogi powiatowe 

i bezpieczeństwo w gminie Ozimek, to te-

maty, które dominowały podczas xxiv sesji 

Rady Miejskiej w Ozimku, która miała miej-

sce 28 września 2020 r.

Podczas obrad radni uchwalili następujące 
uchwały: w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi 
Antoniów oraz części wsi Schodnia; 6 uchwał 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym; w spra-
wie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz określenia warunków i trybu skła-
dania deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej; w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Ozimek; w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.; 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej; w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 
września 2020 r. na działanie Dyrektor psp nr 1 
w Ozimku.

Przedstawiciele Komisariatu Policji w Ozim-
ku przedstawili w ramach oceny bezpieczeń-
stwa na terenie miasta i gminy w rozbiciu na 
poszczególne miejscowości szczegółowe dane 
w latach 2019 i 2020. Miasto i gmina są general-
nie bardzo spokojnymi terenami. W 2020 r. było 
91 wykroczeń, najczęstsze są te dot. pandemii – 
czyli nie zastosowania się do zasad bezpieczeń-
stwa związanego z kwarantannami. Zakłócenia 
porządku publicznego i kradzieże to również 
spora plaga oraz zdarzenia związane z ruchem 
drogowym – naruszenia prędkości i inne nie-
bezpieczne sytuacje drogowe.

Rajcy ocenili także gospodarowanie od-
padami komunalnymi za rok 2019. Na dzień 
31.07.2020 r. wpłynęło 3050 deklaracji. Dodatko-
wo gmina ciągle prowadzi kontrole w zakresie 
zawartych umów w tej dziedzinie przez firmy 
działające na terenie gminy. W wyniku doko-
nanych kontroli firmy „Strach” okazało się, że 
odpady są zbierane od mieszkańców na bieżąco 
przez samochody do tego przeznaczone. Dużym 
problemem są gromadzone odpady przy alta-
nach śmietnikowych, pomimo umieszczonych 
na ścianie informacji o zakazie. Reasumując 
stwierdzono, że gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Ozimek jest 
realizowany zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości.  

Obrady zdominował miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla miasta Ozi-
mek, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz 
części wsi Schodnia. Duża część uwag została 
nie uwzględniona, w większości z powodu nie-
zgodności ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Dlatego Rada Miejska podjęła podczas czerw-
cowej sesji uchwałę w sprawie sporządzenia 
nowego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ozi-
mek (nr xxi/172/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.) 
w celu wyeliminowania potencjalnych przy-
szłych problemów przy sporządzaniu przy-
szłych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, wynikających z przestarzałego 
i nieaktualnego dokumentu – studium.

Burmistrz złożył także bardzo obszerne 
sprawozdanie z działalności za iii kwartał 2020 
r. Przeprowadzono szereg spotkań i rozmów 
z instytucjami oraz przedsiębiorcami – odbyło 
się m.in. Ozimskie Forum Gospodarcze, podczas 
którego podpisano porozumienie pomiędzy 
Gminą Ozimek i wsse Invest Park. Pozyskano 
dotacje: 100 000,00 zł z Rządowego Programu 
Razem Bezpieczniej – na zadanie „Bezpieczne 
przejścia dla pieszych w m. Ozimek”, 64 368,00 
zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
zadanie „Publiczny Internet w gminie Ozimek” 
(10 hotspotów), 67 428,00 zł z Programu Operacyj-

nego ryby na „Święto Pstrąga”. Z Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach 
interreg va w ramach partnerstwa z Rymaro-
vem otrzymano dotacje w wysokości: 10 258,03 
euro na projekt „Żyjemy sportem” (dla senio-
rów); 9337,75 Euro na projekt Strażacy w akcji; 
15 025,06 Euro na projekt „Wspólne doświadcze-
nia zbliżają nas do siebie”; 11 245,00 Euro na pro-
jekt „Dziedzictwo naszych przodków”. Ponadto 
złożone zostały wnioski do projektu: rpo wo dla 
Aglomeracji Opolskiej  „Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej – etap iii” – projekt partnerski 
– wartość dla Ozimka – 5 253 937,67 zł – projekt 
na etapie po uzupełnieniach merytorycznych 
i środowiskowych (wrzesień 2020) i fds „Bu-
dowa dróg gminnych ulicy Dębowej w Ozim-
ku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej 
w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem 
oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ulicy 
Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwo-
lenia w miejscowości Ozimek” – wartość dla 
Ozimka – 2 227 322,20 zł – złożone uzupełnienie 
formalne (16.09.2020).

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

Marcin Widera

stwo

GMINA
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Dla prawdziwego wędkarza nie ma złej 
pogody, zwłaszcza, gdy połowom towa-

rzyszy dreszczyk emocji związanych z czę-
stymi „braniami”. Udowodniły to dzieci 
i ich opiekunowie uczestniczący w xxxii 
Dziecięcych Zawodach Wędkarskich, zor-
ganizowanych na stawie w Biestrzynniku 
w sobotnie przedpołudnie 26 września. 

W padającym chwilami mocno deszczu 
wędkowało sześćdziesięcioro uczestników, 
w trzydziestu dwuosobowych drużynach. 
Przed rozpoczęciem połowów wszystkie 
drużyny wzięły udział w odprawie, a dzieci 

otrzymały paczki ze słodyczami, owocami 
i napojem.

Tegoroczna edycja zawodów z okazji Dnia 
Dziecka, organizowanych co roku przez Koło 
pzw „Małapanew” w Ozimku, odbyła się 
z opóźnieniem z powodu pandemii korona-
wirusa. Była też jedną z imprez zorganizowa-
nych z okazji Święta Karpia, obchodzonego we 
wrześniu na terenie województwa opolskiego. 
Rywalizacja przebiegała w zmienionej formu-
le, która przypadła zawodnikom do gustu. Na 
każdym stanowisku ryby łowiły na dwie wędki 
dzieci i ich dorośli opiekunowie, a do końcowej 

klasyfikacji zaliczany był łączny wynik dru-
żyny. Nagrodzono również troje dzieci, które 
złowiły największe ryby oraz najmłodszego 
uczestnika zawodów. 

W czasie prac komisji sędziowskiej, któ-
ra ważyła złowione ryby i ustalała końcowe 
wyniki, deszcz rozpadał się jeszcze bardziej, 
więc oczekując na wręczenie nagród wszyscy 
chronili się pod parasolami i stojącą nad sta-
wem drewnianą wiatą, gdzie odbyło się pod-
sumowanie rywalizacji. Było na co czekać, 
gdyż zakończenie zawodów odbyło się „na 
bogato” za sprawą sponsorów imprezy, który-
mi były: Koło pzw „Małapanew” w Ozimku, 
Okręg pzw w Opolu, Rybacka Lokalna Grupa 
Działania „Opolszczyzna”, Opolska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Przyszłość” oraz Gmina 
Ozimek. Najpierw wszystkie drużyny dostały 
torby z upominkami (kubki termiczne, smy-
cze i inne gadżety) ufundowanymi przez rlgd 
„Opolszczyzna” oraz po dwa wędzone pstrągi 
z Ośrodka Zarybieniowego pzw w Poliwodzie. 
Następnie nagrody otrzymały dzieci, któ-
re złowiły największe ryby: Jakub Serwotka 

(karaś 540 g), Borys Halupczok (karaś 520 g) 
i Małgorzata Kierat (sumik 420 g). Pucharami, 
medalami, dyplomami oraz cennym nagroda-
mi wędkarskimi nagrodzeni zostali zwycięz-
cy zawodów: 1. Borys i Krystian Halupczok 

– 1200 g, 2. Kamil Szkwarek i Jacek Tomczyk 
– 1160 g, 3. Kacper Wysocki i Dariusz Blum – 
1020 g. W ścisłej czołówce znaleźli się również: 
4. Karol i Krzysztof Wojdyła – 1000 g, 5. Kac-

per i Piotr Zarębski – 940 g, 6. Małgorzata 

i Zenon Kierat – 880 g. Nagrody według ko-
lejności zajętych miejsc otrzymały wszystkie 
drużyny, a osobnym pucharem został nagro-
dzony najmłodszy wędkarz – sześcioletni Fa-

bian Wotka.  Na koniec została jeszcze jedna 
niespodzianka – wędki dla każdej drużyny 
ufundowane przez osm „Przyszłość” w Opolu. 

Podsumowania i zakończenie zawodów 
przeprowadził ich wieloletni organizator Wie-

sław Miś, a wśród wręczających nagrody były 
przedstawicielki rlgd „Opolszczyzna” oraz osm 
„Przyszłość”: przewodnicząca Rady Osiedla Da-

nuta Derda i kierowniczka Administracji Osie-
dla Ozimek, a zarazem przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku Aldona Koczur, która 
podziękowała wszystkim dzieciom i ich opie-
kunom za udział, zapraszając do uczestnictwa 
w przyszłorocznych zawodach wędkarskich, 
które, jeśli pozwoli sytuacja epidemiologiczna, 
powinny odbyć się w okolicach 1 czerwca, jak 
zwykle z okazji Dnia Dziecka.

Janusz Dziuban 

W zawodach wzięło udział 60 uczestników

Najlepsi otrzymali cenne nagrody
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SKARBNIK GMINY – od lutego 25 
września 1992 r. funkcję tę pełni Maria Błahuta 
powołana na to stanowisko Uchwałą Rady 
Miejskiej w Ozimku nr xxix/165/92 z dnia 25 
września 1992 roku.
Kompetencje Skarbnika Gminy:

Skarbnik Gminy przy wykonywaniu swoich 
kompetencji i zadań działa w granicach okre-
ślonych zarządzeniami Burmistrza oraz imien-
nymi pełnomocnictwami i upoważnieniami 
udzielonymi przez Burmistrza.
Do podstawowych obowiązków  
Skarbnika należy w szczególności:
• opiniowanie i nadzorowanie przygotowania 
projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej 
zmian oraz sprawozdania z realizacji budżetu,
• opiniowanie projektów decyzji finansowych 
gminy,
• kontrasygnowanie dokumentów stanowiących 
podstawę do wydatkowania środków finansowych 
oraz innych świadczeń majątkowych w zakresie 
gminy,
• realizowanie działalności finansowej gminy 
i prowadzenie jej gospodarki finansowej,
• nadzorowanie przygotowania materiałów 
o stanie finansów gminy, w celu możliwości 
określenia przez Radę Miejską kierunków po-
lityki społecznej i gospodarczej,
• koordynowanie działań mających na celu po-
zyskiwanie nowych źródeł budżetu,
W nowej strukturze organizacyjnej 
obowiązującej od 1 lipca 2020r. Skarbnik 
Gminy bezpośrednio nadzoruje pracę:
• Referatu Finansowo-Budżetowego, 
• Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.
referat finansowo-budżetowy
• Kierownik Referatu – Jadwiga Michnik pokój 203, 
tel. 77 46 22 843, email: j.michnik@ugim.ozimek.pl
• Z-ca Kierownika Referatu – Karolina Rojek- 
Nawarowska
Do zakresu działania referatu należy:
• prowadzenie obsługi finansowo-księgo-
wej wzakresie realizowanych dochodów, 
przychodów, wydatków i rozchodów, dla budżetu 
gminy jak i urzędu jako jednostki budżetowej,
• uruchamianie środków finansowych dla po-
szczególnych dysponentów budżetu Gminy, 
sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką 
finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
• prowadzenie ewidencji księgowej środków 
pomocowych pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych nie podlegających zwrotowi, dla 
których wymagana jest odrębna ewidencja,
• prowadzenie ewidencji księgowej z tytułu 
opłat za zajęcie pasa drogowego,

• prowadzenie rachunkowości funduszu świad-
czeń socjalnych,
• prowadzenie obsługi kasowej urzędu,
• prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycz-
nej środków trwałych, pozostałych środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• rozliczanie inwentaryzacji mienia Urzę-
du i mienia gminy, dokonywanie wyceny 
i ustalanie ewentualnie różnic inwentaryza-
cyjnych,
• wystawianie faktur vat oraz prowadzenie reje-
stru zakupu i sprzedaży podatku vat w Urzędzie,
• dokonywanie wspólnych rozliczeń podatku 
vat Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
• sporządzanie zbiorczej deklaracji vat i jpk,
• sporządzanie poleceń przelewów oraz list płac 
pracowników administracji, pracowników robót 
publicznych i prac społecznie użytecznych,
• odprowadzanie zaliczek na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych składek zus, Funduszu 
Pracy i innych obciążeń pracowniczych, spo-
rządzanie rocznych informacji o uzyskanych 
dochodach – pit,
• naliczanie i windykacja należności cywilno-
-prawnych,
• prowadzenie procedur umarzania, odroczeń  
należności cywilno-prawnych,
• naliczanie wysokości Funduszu Sołeckiego 
oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczo-
ści wtym zakresie,
• obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych 
przez Gminę oraz współpraca z bankami,
• realizacja zadań związanych z emisją i wyku-
pem obligacji komunalnych,

• prowadzenie obsługi rachunkowo – finanso-
wej zadań zleconych, powierzonych gminie na 
podstawie porozumień lub umów,
• prowadzenie i kontrola ewidencji przyjętych 
wadiów przetargowych, zabezpieczeń wykona-
nia umów w formie papierowej gwarancji ban-
kowej lub ubezpieczeniowej,
• dokonywanie płatności na podstawie dokumen-
tów przedłożonych przez merytoryczne referaty,
• rozliczanie kosztów podróży służbowych,
• obsługa rachunkowa dotacji udzielanych 
z budżetu gminy,
• przekazywanie jednostkom budżetowym 
środków finansowych na realizację zadań wła-
snych, zleconych, środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych,
• prowadzenie ewidencji księgowej zobowiązań 
urzędu oraz szczegółowa analiza i kontrola za-
angażowanych wydatków budżetowych przez 
pracowników merytorycznych,
• prowadzenie prac przygotowawczych do pro-
jektu budżetu gminy i projektów uchwał zmie-
niających budżet,
• przygotowywanie projektów zmian planów 
finansowych wydatków Urzędu,
• prowadzenie prac na projektem Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, przedsięwzięć oraz ich zmian,
• sporządzanie Wieloletniej prognozy finanso-
wej oraz przedsięwzięć,
• sporządzanie prognozy długu,
• opracowywanie informacji publicznych i in-
nych z zakresu działalności referatu, przezna-
czonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu,

imię i nazwisko/stanowisko telefon/email nr  
pokoju

zuzanna wolter–gloger – inspektor 
ds. księgowości budżetowej

77 46 22 844
z.wolter@ugim.ozimek.pl

213

aldona początek – inspektor ds. księ-
gowości budżetowej

77 46 22 846/ 
a.poczatek@ugim.ozimek.pl

214

magdalena wencke – inspektor ds. 
księgowości budżetowej

77 46 22 846
m.wencke@ugim.ozimek.pl

214

katarzyna błach – inspektor ds. księ-
gowości budżetowej

77 46 22 845
k.blach@ugim.ozimek.pl

214

urszula lauer – inspektor ds. księgo-
wości budżetowej

77 46 22 847
u.lauer@ugim.ozimek.pl

215

patrycja jonietz – inspektor ds. księ-
gowości budżetowej

77 46 22 848
p.jonietz@ugim.ozimek.pl

215

alicja bartocha – inspektor ds. księ-
gowości budżetowej

77 46 22 848
a.bartocha@ugim.ozimek.pl

215

urszula kaczmarczyk – inspektor 
kasjer 

77 46 22 841
u.kaczmarczyk@ugim.ozimek.pl

113
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• opracowywanie projektów przepisów we-
wnętrznych dotyczących prowadzenia ra-
chunkowości,
• sporządzanie miesięcznych, kwartalnych 
i rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie 
realizowanych wydatków i dochodów,
• sporządzanie kwartalnych sprawozdań z tytu-
łu wykonywanych przez Gminę zadań zleconych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych Urzę-
du oraz budżetu Gminy,
• sporządzanie półrocznych , rocznych spra-
wozdań z wykonania budżetu Gminy oraz  
zbiorczych sprawozdań finansowych,
• kontrolowanie realizacji wykonania budże-
tu, poziomu deficytu budżetowego, nadzór nad 
przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.
referat podatków i opłat 
lokalnych
• Kierownik Referatu-p.o. Roman Bajorek pokój 107, 
tel. 77 46 22 824, email: r.bajorek@ugim.ozimek.pl
Do zakresu działania referatu należy:
• opracowanie projektów uchwał o podatkach 
iopłatach lokalnych,

• ustalenie i określenie należności z zakresu 
podatków lokalnych tj. wydawanie decyzji dot. 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pienięż-
nego oraz podatku od środków transportowych,
• prowadzenie spraw dotyczących udzielenia 
ulg i zwolnień podatkowych,
• wydawanie decyzji o odpowiedzialności po-
datkowej spadkobierców,
• Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewi-
dencji podatkowej, o ilości ha fizycznych i przeli-
czeniowych gospodarstwa rolnego, niezaleganiu 
w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
• prowadzenie windykacji i egzekucji zaległo-
ści (w tym egzekucja z nieruchomości) z tytułu 
podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
• występowanie o wpis hipoteki przymusowej 
zabezpieczający interes Gminy w przypadku 
nieprawidłowości w zapłacie,
• współdziałanie z innymi instytucjami celem 
usprawnienia egzekucji,

• ustalanie planów i przeprowadzanie kontroli 
podatkowych osób fizycznych i prawnych w za-
kresie podatków,
• wykonywanie czynności sprawdzających zło-
żonych deklaracji i informacji podatkowych,
• przygotowywanie i przedkładanie koniecz-
nych sprawozdań,
• wnioskowanie o kierowanie postępowania na 
drogę karno-skarbową,
• księgowanie i rozliczanie wpłat podatków 
osób fizycznych i prawnych oraz opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,
• nadzór i kontrola nad poborem przez inka-
sentów opłaty targowej, podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącz-
nego zobowiązania pieniężnego,
• udzielanie niezbędnych informacji w ramach 
posiadanych uprawnień o podatnikach,
• podawanie do publicznej wiadomości wyka-
zu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 
spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, 
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia - zgodnie z art. 37 
ust. 1 pkt. 2, lit. f ustawy z dnia 27.08.2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
• podawanie do publicznej wiadomości wyka-
zu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 
zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2, lit. g ustawy z dnia 
27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869).

Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek

imię i nazwisko/stanowisko zakres obowiązków telefon/email nr  
pokoju

grażyna rudolf – inspektor ds. księ-
gowości budżetowej i podatkowej  

księgowość podatkowa od osób fizycznych i prawnych, księ-
gowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

77 46 22 830/
g.rudolf@ugim.ozimek.pl

108

dorota bąk – inspektor ds. li-
kwidacji zaległości podatkowych 
i opłat lokalnych

Egzekucja należności, likwidacja zaległości podatkowych 
i opłat lokalnych

77 46 22 828/
d.bak@ugim.ozimek.pl

108

urszula sklorz – inspektor ds. 
wymiaru podatków

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycz-
nych dla miejscowości Antoniów, Chobie, Jedlice, Nowa 
Schodnia, Pustków, Szczedrzyk

77 46 22 827/
u.sklorz@ugim.ozimek.pl

112

paulina kierys – inspektor ds. 
wymiaru podatków

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycz-
nych dla miejscowości Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schod-
nia i Biestrzynnik 

77 46 22 829/
p.kierys@ugim.ozimek.pl

112

grażyna pańczyk – inspektor ds. 
wymiaru podatków

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych 
dla miejscowości Grodziec, Krzyżowa Dolina i Ozimek

77 46 22 827/
g.panczyk@ugim.ozimek.pl

112

ewa stanisławska – inspektor 
ds. księgowości podatkowej

Księgowość podatkowa od osób fizycznych 77 46 22 826/
e.stanislawska@ugim.ozimek.pl

108

andrzej górecki – inspektor ds. 
kontroli terenowych

kontrole podatkowe w terenie 77 46 22 825/
a.gorecki@ugim.ozimek.pl

106

mirela giera – Pomoc admini-
stracyjna

pomoc administracyjna 77 46 22 825/
m.giera@ugim.ozimek.pl

106

Roman Bajorek Jadwiga Michnik
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Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, 
podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica 

i dla dziecka. Warto zatem udać się do ozimskiej biblioteki, gdzie na każdego 
Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym (roczniki 2014 – 2017) czeka wy-
jątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku po raz drugi uczest-
niczy w projekcie pn. „Mała książka – wielki człowiek”, który od 2018 roku 
realizuje Instytut Książki. Do tej pory Wyprawki Czytelnicze odebrało 
około 160 ozimskich przedszkolaków.

Każde dziecko z roczników 2014 – 2017, które jeszcze nie odebrało swo-
jego czytelniczego upominku, zapraszamy do naszych placówek (w tym 
także do filii na wsi). 

Warunkiem otrzymania wyprawki jest zapisanie dziecka do biblioteki. 
Przysługuje ona również przedszkolakom będącym już naszymi czytelnika-
mi. Dzieci, które już wcześniej odebrały wyprawki, zachęcamy do dalszego 
odwiedzania biblioteki i zbierania naklejek, zwłaszcza że od października 
rusza kolejna edycja konkursu „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą”.

Więcej informacji na stronie na stronie: www.wielki-czlowiek.pl oraz 
w bibliotece.

Drodzy rodzice, pamiętajcie, że miłość do czytania, jaką zaszczepicie 
swoim pociechom w dzieciństwie, jest dla nich prezentem na całe życie!

Jolanta Rogowska, Anna Kępkowska

Jeden z najważniejszych festiwali filmowych w kraju, Opolskie Lamy, 
zaznaczył swoją obecność w Ozimku za sprawą organizacji pojedyn-

czego seansu w ramach cyklu „Dokumentalna odsłona kina”. Cykl ten, 
stanowiący jeden z głównych elementów festiwalu, ma za zadanie prezen-
tacje najciekawszych filmów dokumentalnych, obrazów nagradzanych, 
głośnych lub istotnych z powodów artystycznych lub społecznych. Wrze-
śniowy seans, który odbył się na sali kameralnej domu kultury, był wyni-
kiem współpracy nawiązanej z organizatorem festiwalu podczas letnich 
seansów kina plenerowego. Seans był bezpłatny, dostępny dla każdej za-
interesowanej nim osoby. No i oczywiście – jak wszystko dookoła – odbył 
się z zachowaniem koniecznych środków bezpieczeństwa.

Kraina miodu to macedoński dokument na temat pszczelarki, ostatniej 
takiej, co z pszczołami rozmawia. Przedstawicielki ginącego zawodu. Oso-
by o trudnym do określenia wieku, żyjącej wśród skał wraz z niewidomą, 
gasnącą w oczach matką. Dokument na temat ginących zwyczajów, odsu-

wania się z niebyt mistycznej, ale i naturalnej formy hodowania pszczół 
i pozyskiwania miodu. Historia o świecie, w którym potrzeba szybkiego 
zysku, nieoglądania się na późniejsze skutki nieprzemyślanych działań, do-
prowadzają do zguby. Opowieść, która wybrzmiewa podczas seansu niczym 
przekaz z najdalszego rejonu galaktyki, jakiegoś dziwacznego, fantastyczne-
go miejsca, w którym jednocześnie trwa czas znany naszym przodkom, jak 
i sięgają doń nowoczesność, pośpiech i brak szacunku dla tradycji.

Potraktowaliśmy ten seans jako swoistą zapowiedź restartu cyklu 
Klub dobrego filmu, który rozpoczęliśmy w październiku po wielomie-
sięcznej przerwie. Mamy nadzieję, iż obecne i przyszłe seanse pozwolą 
miłośnikom dobrego, wartościowego kina na regularne spotykania się, 
częste chwile refleksji i zachwytu jak również umożliwią wymiana wrażeń 
i zachęcą do dyskusji. 

Robert Konowalik

Książka „Pierwsze czytanki dla…”

starannie dobrany zestaw utworów wybitnych pol-

skich poetów i pisarzy przeznaczony dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.

Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli 

przedszkolak idzie do biblioteki”

praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z co-

dziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki.

 

Karta Małego Czytelnika 

pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania 

naklejek za wypożyczone książki.

W wyprawce znajdują się:

Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciń-

stwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestni-

kiem życia kulturalnego.

Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, 

ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, 

jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, 

warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bi-

bliotekarzy.

Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podej-

mowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypo-

życzoną książkę.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem 

bibliotekę?
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W dniu 27 września zespół folklorystyczny Dzióbki z Biestrzynnika 
wystąpił na corocznym Święcie Plonów w Muzeum Wsi Opolskiej. 

Jest to duża, zawsze ciesząca się sporym zainteresowaniem, bardzo ciekawa 
impreza. W tym roku, ze względu na pandemię, a do tego zapowiadaną 
fatalną pogodę, organizatorzy obawiali się, że publiczność nie dopisze. Tak 
się jednak nie stało – na Święto Plonów przyszło ponad 2,5 tysiąca osób!  
Dzióbki występowały dwa razy: za pierwszym pokazały swój hit: obrzęd 
kiszenia kapusty – mini-spektakl, w którym pokazują, że kiedyś był to wła-
śnie obrzęd, a nie trywialna praca kuchenna. Wszystko odbywa się według 
ustalonej przez tradycję kolejności. Kapustę się kroi, wrzuca do drewnianej 
beczki, dodaje sól i inne dodatki. Potem następuje przygotowanie do jej 
ubijania: jedna z kobiet zdejmuje buty, wchodzi do cebrzyka, w którym inne 
kobiety szoruję jej stopy; tymi stopami następnie ubija kapustę w beczce. 
Wszystko odbywa się z pełną celebrą i oczywiście z towarzyszeniem odpo-
wiednich śpiewów. Dzióbki wykonują to przedstawienie po mistrzowsku, 
nieodmiennie wzbudzając zachwyt publiczności.Kierowniczką zespołu jest 
Krystyna Klimas, na akordeonie akompaniuje Marian Szymczyk. 

Paweł Wielgus

 

Zespół ludowy Grodziec obchodzi w tym roku jubileusz 45-lecia. Z tej 
okazji odwiedziliśmy grupę podczas próby. To już trzeci zespół, świę-

tujący w tym roku mniej lub bardziej okrągłą rocznice powstania, ale nie 
ostatni w kolejce, gdyż po celebracji swojego święta przymierza się całkiem 
na poważnie kolejny solenizant – grupa Heidi. Z uwagi na trwające zagro-
żenie epidemiologiczne także i ten jubileusz – podobnie jak poprzednie 
– został przeniesiony na przyszły rok. Niemniej nie zwalnia to nikogo z po-
winności złożenia na ręce naszych artystek życzeń zdrowia, wytrwałości, 
świeżych i niezbywalnych sił potrzebnych do pielęgnowania wschodniac-
kich tradycji, odkrywania jej najpiękniejszych kart z przeszłości oraz two-
rzenia swoistej symbiozy pomiędzy pięknem tworzonym przez poprzednie 
pokolenia, a inwencją twórczą wyrastającą z codziennego życia. Naszym 
Paniom życzymy weny twórczej, nowych entuzjastów pieśni ludowych, 
umożliwiających istnienie zespołu przez następne, oby jak najdłuższe lata.

Robert Konowalik

W niedzielny wieczór 27 września, odbył się plenerowy koncert 
naszej Ozimskiej Orkiestry Dętej. 

Był to pierwszy od wybuchu pandemii koncert naszych ozimskich muzy-
ków. Choć wydarzenia ostatnich miesięcy nie sprzyjają zespołowemu muzy-
kowaniu, trudno bowiem w trakcie obostrzeń spotkać się, by wspólnie pograć 
na instrumentach, trenować siatkówkę czy choćby poćwiczyć z kolegami na 
siłowni, to okazuje się, że – jak śpiewała Halina Kunicka – „jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła”. Siła, która spowodowała, że członkowie naszej orkiestry 
za wszelką cenę usiłowali zebrać się, by wspólnie coś stworzyć. Pierwszym 
owocem tych dążeń był wirtualnie nagrany utwór wyemitowany przez dom 
kultury podczas internetowego koncertu z okazji Dnia Matki 26 maja tego 
roku. Kolejne rozluźnienia obostrzeń dały muzykom cień nadziei na wycze-
kiwane spotkanie. Ponieważ w domu kultury w dalszym ciągu nie można 
było, ze względu na panujące obostrzenia, przeprowadzać prób, orkiestranci 
rozpoczęli poszukiwania miejsca spełniającego określone wymogi, w któ-
rym mogliby się spotkać i poćwiczyć. Na grupie whatsappowej, aż wrzało od 
przeróżnych pomysłów na lokalizację i formę spotkania. Choć okazało się, że 
ciężko przeprowadzić próbę w pełnym składzie, to bez większego problemu 
orkiestra mogła spotykać się w małych grupach – tzw. sekcjach. W takiej 
formie orkiestra funkcjonowała prawie całe wakacje, natomiast wiadomość 

o ponownym otwarciu domu kultury od września wywołała uśmiech na 
twarzach naszych muzyków i już 9 września odbyła się pierwsza oficjalna 
próba na sali widowiskowej domu kultury. Od razu pojawił się pomysł za-
grania koncertu, a skoro czasy są niebezpieczne – bo przecież za każdym 
rogiem może czaić się wirus – to szybko wyklarował się pomysł, by zorgani-
zować koncert plenerowy na tarasie domu kultury od strony parku z fontan-
ną. Muzycy szybko zabrali się za nadrabianie strat... co więcej, udało im się 
w krótkim czasie zrobić dwa nowe utwory. Przecież muszą zagrać coś nowego 
dla swoich ozimskich fanów. Choć w ostatnią niedzielę września pogoda nie 
sprzyjała wyjściu na spacer, a tym bardziej na koncert plenerowy, publicz-
ność zaczęła schodzić się już 20 minut przed rozpoczęciem koncertu. O godzi-
nie 18:00 zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki orkiestrowej. Bardzo miłym 
widokiem dla muzyków było obserwowanie przypadkowych przechodniów 
przyciągniętych do „parku z dinozaurem” dźwiękami muzyki na żywo. Pu-
bliczność, oprócz zróżnicowanego gatunkowo repertuaru, mogła usłyszeć 
również dwa premierowe wykonania nowych utworów. Pomysł koncertów 
plenerowych spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony publiczności, a dom 
kultury zapewnia, że był to pierwszy, ale nie ostatni koncert na tarasie. 

Andrzej Wilczyński
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Dziesięć lat temu o godzinie 20.00 rozpoczę-
ła się pierwsza edycja Nocnika Teatralnego, 
który w tamtej chwili jeszcze się tak nie na-
zywał. W trakcie dziewięciu godzin trwania 
Ozimskiej Nocy Teatralnej, która skończyła 
się przed piątą nad ranem (sic!), wystąpiło 
na naszej scenie pięć zespołów teatralnych, 
w tym nasz rodzimy, na sam koniec. Więk-
sza część widowni wytrwała, chociaż ostatni 
spektakl, wykonany w chmurze dymu tyto-
niowego, stał się dla widzów sprawdzianem 
silnej woli i wytrwałości. Ale koniec końców 
mówimy o ozimskiej Publiczności, nie ma 
więc powodów do zaskoczenia. Obsada tej 
pierwszej edycji była imponująca. Obok 
spektakli kameralnych w rodzaju „Żanety, 
Weroniki, Magdaleny” teatru Narybek From 
Poland lub „Princessy” teatru Bestia, obej-
rzeliśmy dwa większe widowiska: komedio-
wą „Epopeję” Kampanii Teatralnej Mamro 
i plastyczny, pozbawiony słów spektakl  
opolskiego Teatru Zapadnia „Mężczyzna 
przychodzi w deszczu”. Ozimski Teatr Kto? 
wystartował z premierą komedii kryminal-
nej nawiązującej do szekspirowskiego Ham-
leta oraz powieści Raymonda Chandlera 
„Toobie Or nein To Be. Tren Fortynbrasa 
czyli mówi Marlowe”. Imprezą towarzyszącą 
spektaklom był wówczas wernisaż wystawy 
rzeźb Wojtka Siudei.

Drugie nocne spotkanie z teatrem nie było 
już tak ekstremalnie długie, ale i tak impreza, 
rozpoczynająca się od godziny 18.00, standar-
dowo przez kilka lat z rzędu kończyła się przed 
pierwszą w nocy. Wśród gości występujących 
na naszej scenie znalazł się zaprzyjaźniony Te-
atr Kreatury, wystawiający aż dwa spektakle: 
własną wersję „Żanety, Weroniki, Magdaleny” 
(w poprzednim roku pokazywanej przez teatr 
Narybek From Poland) oraz spektakl „Ku Pa”, 
oparty – dosyć niecodzienne zjawisko – na serii 
rysunków satyrycznych.  Gdański Teatr Zie-
lony Wiatrak wystawił swoich głośnych „Dra-
paczy chmur” – z autorskim tekstem Marka 
Brandta, zaś Teatr From Poland zaprezento-
wał utytułowanego „Saksofonistę” Jarosława 
Filipskiego w wykonaniu Wojtka Kowalskiego, 
który w późniejszych latach stał się stałym go-
ściem naszych spotkań teatralnych.  Sporym 
wydarzeniem było zainaugurowanie wieczoru 
przedstawieniem francuskiej grupy teatralnej 
Compagnie Ombradiperter pt. „Pasja artysty”. 

Ponownie przy okazji nocy teatralnej przygo-
towaliśmy dla widzów wystawę prac Wojtka 
Siudei, natomiast w przerwach pomiędzy spek-
taklami swój kilkuczęściowy koncert zaprezen-
tował Ufecki.

Następna noc odbyła się dopiero w 2013 
roku. Przerwa spowodowana była niespodzie-
waną śmiercią aktora, scenografa i fotografa 
naszych grup teatralnych – Wojtka Siudei. Wy-
korzystując Jego pracę (w tym zaprojektowanie 
nowego logo imprezy), zmieniona została jej na-
zwa i styl graficzny. Po raz pierwszy spotkania 
odbyły się jako Nocnik Teatralny, natomiast 
wielka wystawa nieomalże wszystkich prac 
Wojtka, wykonana na terenie całego holu domu 
kultury, była znaczącym i bardzo mocno zapa-
dającym w pamięć elementem tego wieczoru.

Pokazaliśmy wówczas pełną ekspresji, au-
torską (autor, aktor i reżyser Marek Kościółek) 
„eksPLorację” teatru Krzyk, „Gracza” (mono-
dram na podstawie utworu Fiodora Dostojew-
skiego w wykonaniu Michała Pustuły) teatru 
Ecce Homo (po raz pierwszy, ale nie ostatni na 

naszej imprezie), „Po nitce do kłębka” Teatru 
Białego (Marta Andrzejczyk, aktorka tego te-
atru gościć będzie jeszcze u nas w roku 2019 
oraz podczas tegorocznej edycji Nocnika), 
„Tchnienie” Teatru Przedmieście (Paweł Sroka, 
aktor tej grupy teatralnej prezentował w tym 
roku w Ozimku reżyserowany przez siebie 
spektakl) oraz nowelowy, komediowy spektakl 
„Opowieści z szafy” Grupy Winegret (obecnie 
Teatr z Walizki).

Ponowna przerwa w realizacji Nocnika Te-
atralnego spowodowana została remontem 
domu kultury. Spotkaliśmy się w 2015 roku. 
Czwarta część imprezy to cztery spektakle. Tylko 
jeden z nich wykonany przez zespół goszczący na 
naszej scenie po raz pierwszy – spektakl „Dzba-
nek z czarnej gliny” inspirowany Balladyną Ju-
liusza Słowackiego  w wykonaniu teatru pid/gin 
z Krakowa. Pozostałe występy to prezentacje Te-
atru From Poland („Rok 1913” z udziałem Wojt-
ka Kowalskiego i  Pawła Zieglera), Teatru Ecce 
Homo („Padamme, Padamme”, poruszająca in-
scenizacja Oddziału chorych na raka Aleksandra 

Historia Ozimskich Nocy Teatralnych w zarysie
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Sołżenicyna) oraz Kampanii Teatralnej Mamro 
(„Mąż i żona”, wystawiona na łóżku inscenizacja 
komedii Aleksandra Fredry). Dwuczęściowy kon-
cert duetu muzycznego bow (Maria Spólna, To-
masz Matuszek) oraz wystawa lalek scenicznych 
ozimskiego Teatru Animacji Sanmun przygoto-
wanych pod kierunkiem Martyny Konowalik, 
uświetniły tę odsłonę Nocnika.

Edycja piąta. Ponownie pięć zespołów teatral-
nych, ale trzeba odnotować, że po raz pierwszy 
doszło do głosowania Publiczności i wręczenia 
nagród. Plebiscyt wygrała Wioleta Komar za 
niezwykły i przejmujący spektakl „Diva”. Zoba-
czyliśmy także Damiana Kierka z Teatru Tata 
ze spektaklem „Et in Arcadia ego” opartym na 
tekście Franza Kafki (Damian, w charakterze 
reżysera, brał udział w pierwszej edycji Nocni-
ka, przywożąc do nas spektakl teatru Bestia). 
Krapkowicki  Teatr Tańca Siera  przedstawił 
się naszej Publiczności wystawiając widowisko 
taneczne „Podszepty”, a Teatr Wojtka Kowal-
skiego, stałego bywalca Nocników, przyjechał do 
nas z monodramem słowno – wokalnym „3xTak 
Rudnicki”. Na naszym teatralnym świecie poja-
wił się inny weteran – Teatr Ecce Homo który 
wystąpił z przedstawieniem „Vattene!”, opartym 
na motywach zaczerpniętych z kina włoskiego. 
Spektaklom towarzyszył wernisaż wystawy „25 
lat teatru Fieter”, na który złożyły się elementy 
scenografii, lalek teatralnych i plakatów.

Podczas szóstej Ozimskiej Nocy Teatralnej 
ponownie wystąpił ozimski teatr. Pokazaliśmy 
premierowo dramat Williama Saroyana „Jest 
tam kto?” w wykonaniu Teatru Fieter.  Ponow-
nie gościliśmy Wioletę Komar, wystawiającą 
inny swój monodram „Biały na białym” według 
Miasta ślepców Jose Saramagi, po raz pierwszy 
wystąpił u nas Bartosz Mazurkiewicz z teatru 
kod, który zaprezentował becketowski spektakl 
„Milczenie”. Powołana do życia przez twórców 
Teatru From Poland formacja Teatr Poświęco-
ny pokazała zabawny, chociaż niewesoły mo-
nodram w wykonaniu Jarosława – syna (znany 
nam z występu w Roku 1913 Paweł Ziegler), pt. 
„Jarosław Ocalony”. Odkryciem tej edycji Noc-
nika i laureatem Nagrody Publiczności przez 
dwa lata z rzędu okazał się tyski Teatr t.c.r. ze 
spektaklem „Knienie”, opartym na wydarzeniach 
autentycznych i porażającej, rodzinnej tragedii.

Rok 2018 to siódme wieczorno – nocne  spo-
tkanie teatralne. Teatr t.c.r. otrzymuje nagrodę 
za studium alkoholizmu „Gnienie”, a ozimska 
Publiczność oklaskuje kolejno: grupę Tetraedr 
(gombrowiczowski i bardzo młodzieżowy „Gwo-
li jakiejś tajemnicy”), Magdalenę Bochan – Ja-
chimek (przezabawny monodram macierzyński 
„Mamy problem”), Fundację Banina („Cudzołoż-

nice”, według Spisu cudzołożnic Jerzego Pilcha). 
Ostatni na liście wśród grup występujących na 
naszej scenie był Teatr Ecce Homo, który łącząc 
siły z dramaturgiem i reżyserem Kampanii Te-
atralnej Mamro wystawił komediową opowieść 
o pewnej „Audycji” radiowej.

W następnym roku następuje eksperyment. 
Powstają dwie edycje Nocnika: ósma „zimowa” 
oraz dziewiąta „jesienna”. Podczas każdej z nich 
wystawione zostają po trzy przedstawienia. 
W lutym oglądamy biograficzny monodram 
z elementami recitalu – „Wiera Gran” Marty An-
drzejczyk, żywiołową adaptację utworów Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Być świnią 
w maju” (Teatrzyk Zielona Gęś) w wykonaniu 
aktorek Teatru Ecce Homo oraz spektakl teatru 
Fieter „Wizyta”, oparty na tekście Friedricha 
Durrenmatta. Rezygnujemy z Nagrody Publicz-
ności, byłoby nieładnie, gdyby walczyć o nią mia-
ły zaledwie dwa przyjezdne zespoły. Nocnikowi 
towarzyszy koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej 
prowadzonej przez Andrzeja Wilczyńskiego 

oraz wernisaż prac grupy Sektor G, wykonanych 
w pracowni grafiki warsztatowej pod kierunkiem 
Agnieszki Jarockiej. W październiku wystawiane 
są kolejne przedstawienia: „satyryczny, zabawny 
spektakl Wojtka Kowalskiego „Homosovietikus”, 
oparty na tekstach Michaiła Zoszczenki, mono-
dram Jurka Kałdusia wystawiony na podstawie 
powieści Edwarda Redlińskiego „Konopielka” 
oraz spektakl teatru Fieter „Czy wariat zje lite-
rackie”, czyli pastiszowe spojrzenie na twórczość 
Witolda Gombrowicza, Franza Kafki i Edwarda 
Stachury. Imprezą towarzyszącą była plenerowa 
wystawa Teatru Fotografii „Zbrodnia i kara” wy-
konana przez Przemka Wiśniewskiego z udzia-
łem aktorów rzeszowskiego Teatru Maska wraz 
z tekstami Roberta Konowalika.  

W tym roku spotkaliśmy się po raz dzie-
siąty. I było to – jak zwykle – spotkanie sa-
tysfakcjonujące, ale o tym napiszemy w ko-
lejnym numerze.

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

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

06.11
(piątek)

08:00 Duszniki Zdrój jesienny plener malarski  
pt. „Zaczerpnij historii”

Dom Kultury 
 w Ozimku

10:00

Dom Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

spotkanie autorskie z dorotą  
combrzyńską-nogalą

migbp w Ozimku,
Oddział dla Dzieci

12:00
Szkoła Podstawowa 

w Grodźcu
spotkanie autorskie z dorotą  

combrzyńską-nogalą

migbp w Ozimku,
Filia w Grodźcu

11.11
(środa)

09:30 Ozimek obchody narodowego święta niepodległości  
w ozimku

Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku, Dom Kultury 

w Ozimku

16.11
(poniedziałek)

10:00 – 17:00
Plac przed Domem 

Kultury
badania mammograficzne dla kobiet lux med

21.11
(sobota)

18:00
Dom Kultury 

w Ozimku,
sala widowiskowa

wieczór z orientem – pokaz tańca orientalnego.
Bilety w cenie 5,00 zł do nabycia w księgowości  

Domu Kultury w Ozimku.

Dom Kultury  
w Ozimku

21-22.11
(sobota i niedziela)

—
Gminny Ośrodek 

Kultury w Walcach

xxix festiwal chórów i zespołów śpiewaczych 
mniejszości niemieckiej w walcach

wyjazd „Chóru na Obcasach” oraz zespołów folklorystycz-
nych „Heidi” i „Opolskie Dziołchy” 

Gminny Ośrodek  
Kultury w Walcach

tskn na Śląsku  
Opolskim

25.11
(środa)

18:00
Świetlica wiejska 

w Dylakach
spotkanie autorskie z pisarką edytą świętek

wbp w Opolu,
migbp w Ozimku,
Filia w Dylakach

28.11
(niedziela)

09:00
Dom Kultury 

w Ozimku

warsztaty brushletteringu
obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób).

Płatność w wysokości 30,00 zł w kasie Domu Kultury 
 w Ozimku.

Dom Kultury  
w Ozimku

sołectwa i stowarzyszenia gminy ozimek

07.11
(sobota)

07:00 – 20:00 Góry Opawskie zakończenie sezonu
Klub Turystyki Górskiej 

„kozica”

08.11 
(sobota)

18:00
Dom Kultury 

w Ozimku,
sala widowiskowa

„tobie polsko” 
Klub Turystyki Gór-

skiej „kozica”

11.11
(środa)

11:00 Grodziec dzień niepodległości
Rada Sołecka oraz Stowa-

rzyszenie „Nasz Grodziec”

16:00
Plac św. Mikołaja 

w Szczedrzyku
msza św. za ojczyznę. obchody dnia św. marcina p.z. Caritas i dfk

11.11
(środa)

17:00 Schodnia obchody dnia św. marcina dfk Stara Schodnia

27.11
(piątek)

— Grodziec turniej kota
Stowarzyszenie „Nasz 

Grodziec”
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PGKiM Sp. z o.o.  w  Antoniowie
Wydział Zarządzania i Administrowania  
Wspólnotami Mieszkaniowymi
ul. J. Słowackiego 1
46-040 Ozimek

W dniu 19.11.2020 r. (CZWARTEK) odbędzie się zaplanowana przez 

Gminę Ozimek, nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabary-

towych od mieszkańców z lokali w zabudowie wielorodzinnej. 

Odpady powinny być wystawione w okolicy altany śmietnikowej 

nie wcześniej niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem 

odbioru. 

Składowanie odpadów wokół altan poza wyznaczonym termi-

nem jest niedozwolone. Poza wyznaczonymi terminami zbiórki 

odpady wielkogabarytowe mogą być dostarczone przez miesz-

kańców indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

w Antoniowie. 

Zbiórka takich odpadów poza wyznaczonymi terminami może 

się odbyć również na zlecenie Zarządów poszczególnych Wspól-

not Mieszkaniowych użytkujących altany, co wiąże się z ko-

niecznością pokrycia kosztów usługi odbioru i zagospodaro-

wania odpadów. 
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W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy na odbiór 
odpadów komunalnych i koniecznością wymiany pojemników na 

nowe (w odpowiedniej kolorystyce), Gmina Ozimek postanowiła wyposażyć 
mieszkańców w nowe pojemniki. Dotychczasowe pojemniki z końcem roku 
zostaną zabrane przez firmę wykonującą usługę. Każdy właściciel lub użyt-
kownik nieruchomości, który złożył w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(tzw. „deklaracja śmieciowa”) otrzyma komplet pojemników w ilości i po-
jemności uzależnionej od liczby zadeklarowanych osób. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kom-
postownika mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty, za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł od osoby na miesiąc. 
Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć nową deklarację. Zadekla-
rowanie posiadania przydomowego kompostownika oznacza rezygnację  
z pojemnika na bioodpady. 

Osoby, które posiadają swój pojemnik w kolorze zielonym o pojemno-
ści 240 litrów mogą zbierać odpady szklane w swoim dotychczasowym 
dużym pojemniku i nie muszą przyjąć nowego pojemnika gminnego  
o pojemności 120 l. Wówczas proszę poinformować telefonicznie lub pi-
semnie urząd o rezygnacji z dostarczenia mniejszego pojemnika gmin-
nego. Gmina dostarczy na prywatny pojemnik odpowiednią naklejkę  
z nazwą „Szkło Gmina Ozimek”. 

W październiku planowane jest rozpoczęcie dostarczania pojemników 
czarnych do mieszkańców. 

Warunkiem otrzymania nowych pojemników jest zawarcie umowy uży-
czenia. Po zapoznaniu się z warunkami umowy, proszę o jej podpisanie 
przez osobę wskazaną w treści i zwrócenie jednego egzemplarza umowy 
w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania do sołtysa lub Urzędu Gminy i Mia-
sta w Ozimku. W przypadku braku możliwości podpisania umowy przez 
osobę, która złożyła deklarację, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem 
Gminy i Miasta w Ozimku pod numerem tel.: 77 46 22 887 lub 77 46 22 852.

W przypadku braku dostarczenia podpisanej umowy w wyzna-
czonym terminie nie zostaną Państwu przekazane pojemniki na od-
pady segregowane oraz zostanie zabrany pojemnik czarny. Wówczas 
będzie można odebrać  pojemniki osobiście w siedzibie pgkim Sp. 
z o.o. w Antoniowie, przy ulicy Powstańców Śląskich 54 po zwróceniu 
podpisanej umowy. 

Protokoły odbioru pojemników należy zwrócić do sołtysa lub Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku po otrzymaniu wszystkich pojemników. 

W 2021 roku nie będą odbierane odpady z pojemników/worków nie 
spełniających wymogów ustawowych.

Iwona Respondek

GMINA
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W październiku zeszłego roku ruszył pro-
jekt na rzecz seniorów pod nazwą „Opol-

ski Senior”, prowadzony przez Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim, w ramach którego w dwudziestu ma-
łych miejscowościach województwa opolskiego 

powstały kluby dla osób powyżej 50-go roku 
życia, nieaktywnych zawodowo.

Misją klubu jest aktywizacja, integracja, 
mobilizacja i edukacją, ale przede wszyst-
kim miejsce spotkań i przestrzeń, w której 
każdy członek może czuć się swobodnie, 

spotykać innych, realizować i rozwiać swo-
je zainteresowania i dzielić się codzienną 
radością i też trudnościami.

Spotkania odbywają się pięć razy w tygodniu 
a w programie są zajęcia kulinarne, sportowe, 
manualne, rozrywkowe oraz różnorakie wy-
cieczki jak np. do Panoramy Racławickiej we 
Wrocławiu, do Muzeum Śląska Opolskiego, do 
Muzeum Hutnictwa w Ozimku, na Jarmark 
Bożonarodzeniowy, na spektakle i koncerty, do 
groty solnej w Opolu lub na Nocnik Teatral-
ny w Ozimku. Popularne wśród klubowiczów 
są również wycieczki rowerowe w okolicy jak 
np. do Izby Ołmy i Ołpy w Biestrzynniku. Nie 
zabrakło też imprez okolicznościowych typu 
Andrzejki, Babski Comber lub Walentynki. 
Ważnym elementem są poza tym spotkania 
z Paniami psycholog, które regularnie odwie-
dzają wszystkie kluby.

Karolina Osiecka

Pierwsza Komunia Święta w kościele pa-
rafialnym w Ozimku odbyła się w nie-

dzielę 27 września. Do Sakramentu przystą-
piło 64 dzieci – 38 chłopców i 26 dziewcząt. 

Tradycyjnie dzieci zebrały się na placu ko-
ścielnym. Komunikantów i ich rodziców oraz 
gości przywitał proboszcz ks. Marian Demar-
czyk, który poświęcił wszystkie dzieci udające 
się do kościoła na uroczysta mszę świętą. Po 
mszy świętej delegacje dzieci podziękowały 
księżom za przygotowanie ich do tego ważnego 
sakramentu, wręczając wiązanki kwiatów. Ze 
względu na panującą pandemię popołudniowe 
nabożeństwo się nie odbyło, a pamiątkowe ob-
razki z okazji przystąpienia do pierwszej komu-
nii wręczone zostały w poniedziałek 28 września 
na mszy wieczornej. 

Jan Niesłony

GMINA

Drodzy Seniorzy!

Z okazji Waszego Święta przypadającego na 
dzień 01. października 2020 r., składam Pań-
stwu najserdeczniejsze życzenia. 

Trudny czas 2020 roku znacząco wpłynął 
na organizację wszelkich uroczystości. Z tego 
powodu nie zdecydowałem się na organizację 
obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych na terenie naszej gminy, jednakże mam 
ogromną nadzieję, iż w przyszłym roku nic nie 
stanie na przeszkodzie we wspólnej organizacji 
tego niezwykłego dnia. 

Dlatego też na łamach Wiadomości Ozim-
skich składam Państwu życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz niesłabnącej radości życia, którą 
nieraz zawstydzacie osoby młodsze od Was o 
kilka pokoleń. Życzę także, abyście dbali o siebie 
i w jak najlepszym zdrowiu weszli w nowy – 
miejmy nadzieję dużo spokojniejszy – rok.

Kochani, Wszystkiego Najlepszego!

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek
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Dnia 07 października br. w Parku Nauki 
i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie 

odbyło się spotkanie z Panią Teresą Ku-

dybą - redaktorką i wydawcą książki o śp. 
dr. Krzysztofie Spałku. W sali kinowej zgro-
madziło się wielu gości, w tym Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek i jego Zastępca 
Andrzej Brzezina, Radny Powiatu i prezes 
SMK - Krzysztof Koźlik, Radny Rady Miej-
skiej w Ozimku - Jan Polaczek, współauto-
rzy książki, członkowie rodziny K. Spałka, 
mieszkańcy, przyjaciele, koledzy oraz znajo-
mi, którzy mieli przyjemność współpraco-
wać z Krzysztofem.

„Książka o Krzyśku to moja misja, wynik-
nęła ona z potrzeby napisania o człowieku 
wielkim, mądrym i wrażliwym. Ale też z pew-
nej niezgody. Mojej niezgody osobistej na nie-
godziwości, nieprawości, jakie Krzyśka i nas 
pewnie też spotykają” – mówiła Teresa Kudy-
ba. „Krzysztof długo starał się o habilitację, był 
absolutnie wielkim biologiem, ale nie został do 
niej dopuszczony, pomimo ogromnej ilości pu-
blikacji o charakterze międzynarodowym i kra-
jowym”. Opowiadała o wieloletniej znajomości 
z Krzyśkiem, o nakręconych z Nim filmach, 
o przedsięwzięciach, których był autorem.

Po wystąpieniu autorki odbyła się projekcja 
filmu „Dinozaury z Krasiejowa” z udziałem śp. 
Krzysztofa Spałka.

Następnie głos zabrał prof. Arkadiusz No-
wak, przyjaciel Krzysztofa, który w swej narracji 
opowiadał o spędzonych z Nim zawodowo 
i prywatnie chwilach, o problemach z jakimi 
boryka się świat nauki, braku funduszy, 

wszechobecnej „punktozie”, która może wywie-
rać istotny wpływa na osoby wrażliwe, a taką 
z pewnością był Krzysiek. Mówił o swoim Przyja-
cielu jako o wspaniałym botaniku, który chodził 
własnymi ścieżkami, ale nie był typem wojowni-
ka. Zauważył również, że nie da się wszystkiego 
ciągnąć na raz: publikować piękne monografie, 
współtworzyć filmy, uczestniczyć w edukacji spo-
łeczeństwa i jednocześnie być wybitnym zgodnie 
z normami ministerstwa nauki naukowcem, bo 
może to pociągać za sobą fatalne skutki.

Po prof. Nowaku głos zabrała członki-
ni smk – Sylwia Widawska, która opowie-
działa o wspólnych wycieczkach Krzysztofa 
Spałka z młodzieżą szkolną, dla której był 
niekwestionowanym autorytetem, pasjona-
tem i człowiekiem ogromnej wiedzy, a przede 
wszystkim prekursorem odkryć paleonto-
logicznych, które rozsławiły nasz Krasiejów 
w Polsce, Europie i świecie. Następnie na 
scenę wstąpił Józef Tomasz Juros, zwracając 
uwagę na historyczne zainteresowania 
Krzysztofa, który kolekcjonował i restaurował 
ciekawe przedmioty, żywo interesował się 
rozwojem hutnictwa w dolinie Małej Panwi 
i  był  uczestnikiem spotkań sdmp oraz 
pikników strzeleckich. Obydwoje współautorzy 
podkreślili, że swoimi działaniami przyczynił 
się do tego, aby znaleźć się w panteonie osób 
zasłużonych dla gminy Ozimek. Głos zabrał 
także były dyrektor Górażdże Cement sa. 
Andrzej Balcerek, który w serdeczny sposób 
wspominał kontakty z K. Spałkiem i mówił 
o Jego inicjatywach dot. projektów wdrażanych 
na terenie kopalni.

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko od-
chodzą”- tymi słowami swoje wystąpienie roz-
począł ks. dr hab. Erwin Mateja, który mówił 
o wielu talentach i pasjach Krzysztofa, w tym 
związanych ze sztuką ludową Śląska oraz o Jego 
zasługach w powstaniu ogrodu zielnego przy 
Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.

Jako ostatni przemówił prof. Andrzej Tu-
kiendorf, który znał Zmarłego i miał świa-
domość jego wielorakich zainteresowań 
i dokonań, w tym Jego udziału w odkryciu 
paleontologicznym. Przypomniał epizod, gdy 
Krzysztof o świcie potrafił być już na nogach, 
aby zrobić unikalne zdjęcie bociana czarnego. 
Zwrócił też uwagę na wszechobecny w mediach 
społecznościowych hejt, na który nie wolno 
dawać przyzwolenia, a z którym często ludzie 
nauki muszą się mierzyć.

Zgromadzeni na sali po wysłuchaniu tylu 
wzruszających słów jednego byli pewni, że 
w osobie dr Krzysztofa Spałka Opolszczyzna 
straciła znakomitego botanika, regionalistę, 
przyrodnika i fotografa w jednej osobie, po 
prostu człowieka „zbudowanego z pasji”.

Po spotkaniu można było nabyć książkę 
„Przerwany lot barwnego motyla” z autografa-
mi współautorów, a JuraPark i Stowarzyszenie 
Miłośników Krasiejowa przygotowało mały 
poczęstunek dla uczestników tego wydarzenia.

Informujemy zainteresowanych, iż książka 
w cenie 25 zł jest do nabycia w Muzeum miesz-
czącym się w Starej Szkole w Krasiejowie oraz 
na stronie internetowej Wydawnictwa Igimedia.

Sylwia Widawska
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W tym roku jak i w ubiegłym mieszkańcy 
Krzyżowej Doliny mogli dwukrotnie wy-

ruszyć na turystyczne wojaże. Pierwsze z nich 
zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina w ramach 
wsparcia zadania publicznego z zakresu kultury 
fizycznej i sportu „Promocja Gminy Ozimek na 
spływie pontonowym przełomem Bardzkim”. 

Na tę okoliczność zakupiono plastrony z her-
bem i napisem Gmina Ozimek oraz różnego 
rodzaju biuletyny i ulotki z atrakcjami naszej 
Gminy. Początkowo los tego przedsięwzięcia był 
pod znakiem zapytania ze względu na korona-
wirusa i obostrzenia w tym zakresie. 

W lipcu można było zorganizować wyjazdy, ale 
pewne obostrzenia nadal obowiązywały, dlatego 
zdecydowaliśmy o ich przełożeniu. Tradycyjnie, 
uczestnicy byli zapoznawani z historią mijanych po 
drodze zabytków przez Bernarda Sklorza. Po przy-

jeździe do Kamieńca Ząbkowickiego rozpoczęliśmy 
zwiedzanie pałacu Marianny Orańskiej, jednocze-
śnie dowiadując się o jej burzliwym życiu, oraz tym, 
jak wiele zrobiła dla regionu Ziemi Kłodzkiej, któ-
rej była właścicielem. Zbudowała drogę z Ząbkowic 
Śląskich do Nowej Morawy, zaprowadziła prawi-
dłową gospodarkę leśną, zbudowała piec hutniczy, 
szlifiernię, hutę szkła, kamieniołomy marmurów, 
szkoły, szpitale, schronisko pod Śnieżnikiem, a na 
terenach nizinnych stawy rybne z hodowlą pstrąga. 

Ewenementem jest fakt, że pamięć o niej prze-
trwała mimo całkowitej wymiany narodowościo-
wej na Ziemi Kłodzkiej po ii wojnie światowej. Po 
dzień dzisiejszy jest wiele pamiątek po niej jak np. 
imienia szkół, Mariańskie skały, Źródło Marianny, 
tablice pamiątkowe, pomnik, Biała i Zielona Ma-
rianna. Ozimskim akcentem jest to, że architektem 
Pałacu był nie kto inny jak Karl Schinkel, architekt 
i budowniczy Kościoła Ewangelickiego w Ozimku. 

Kolejnym etapem było równie zabytkowe 
miasto Bardo. Stamtąd udaliśmy się do Mły-
nowa, gdzie rozpoczęliśmy spływ pontonowy 
pięcioma meandrami Nysy Kłodzkiej, pra-
dawną doliną pomiędzy łąkami i skałami gór 
Bardzkich porośniętych lasami. Podczas spływu 
można było się zrelaksować i odpocząć, choć 
momentami było trochę rywalizacji z załogami 
pontonów z innej przystani. Po 2,5 godzinnym 
spływie dotarliśmy do przystani, gdzie posilili-
śmy się smacznym pstrągiem. W tych dwóch 
miejscowościach obdarowaliśmy wycieczkowi-
czów z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i śląskie-
go materiałami promującymi Gminę Ozimek. 
Od kilku osób dowiedzieliśmy się, że ich dzie-
ci już zwiedziły Jurapark w Krasiejowie. W tej 
eskapadzie przy świetnej pogodzie wzięło udział 
60 uczestników. 

Bernard Sklorz
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W ramach akcji „Wakacje na wsi” sołtys 
i Rada Sołecka zorganizowali wy-

cieczkę do Szczawnicy i okolic. 
Po przybyciu do Sromowców Wyżnych, Pie-

niny przywitały nas upalną pogodą. Tam też 
rozpoczęliśmy spływ flisackimi tratwami – to 

jedna z największych atrakcji turystycznych gór 
polskich. Jednocześnie jest to najlepszy sposób 
na zwiedzanie Pienińskiego Parku Narodowego, 
wąwozem, który Dunajec wyżłobił w wapien-
nych skałach, zwanych przełomem Dunajca. 
Podczas spływu słuchaliśmy flisackich legend, 
dowcipów, oglądaliśmy najciekawsze miejsca 
i widoki oraz robiliśmy sobie pamiątkowe zdję-
cia. Chłód od wody niwelował panujący upał, 
co sprawiło bardzo przyjemne spędzenie tego 
2,5-godzinnego czasu. Po przybyciu do Szczaw-
nicy udaliśmy się do schroniska „Orlica”, gdzie 
zjedliśmy obiad, a następnie wyruszyliśmy gór-
skim szlakiem na Palenicę przez Szafranówkę. 
Po przybyciu na Palenicę odpoczęliśmy, przy 
okazji oglądając piękne widoki. Dzięki wspa-
niałej pogodzie widać było pasmo Beskidów, 
Gorców, Pieniny i Tatry. Po odpoczynku zjecha-
liśmy koleją linową do Szczawnicy, aby doko-
nać pamiątkowych zakupów przed odjazdem do 
pensjonatu w Grywałdzie. Pensjonat położony 
na wzniesieniu za wsią, gdzie podczas wieczor-
nego grilla pięknie było widać oświetloną miej-
scowość usytuowaną po drugiej stronie doliny. 

Po śniadaniu udaliśmy się na spacer po Gry-
wałdzie, a przy okazji do kościoła p.w. Matki 
Bożej Śnieżnej oraz zobaczyć zabytkowy, drew-
niany kościół p.w. Św. Marcina – gotycki obiekt 

wzniesiony w ii połowie xv wieku, później re-
montowany, ale z zachowaniem gotyckiego 
charakteru. Po obiedzie opuściliśmy pensjonat, 
którym wszyscy byli zachwyceni i pojechaliśmy 
do Jaworek za Szczawnicą. Tam udaliśmy się do 
wąwozu Homole, jednego z największych przy-
rodniczych atrakcji Pienin. Dnem tego wąwozu 
płynie potok Kamionka, który tworzy liczne ka-
skady. Idąc turystyczną ścieżką przekraczaliśmy 
kilkukrotnie stalowymi mostkami potok. Uda-
jąc się dalej lesistym zawalonym rumowiskiem 
głazów, strome podejścia ułatwiały drewniane 
stopnie i poręcze. Dotarliśmy na polanę, gdzie 
odpoczęliśmy przy stołach dla turystów mo-
gąc jednocześnie podziwiać widoki na Beskid 
Sądecki, Pieniny oraz miejscowość Jaworki, do 
której zeszliśmy łąkami, gdzie wypasane były 
owce.  Po zjedzeniu posiłku w punkcie gastro-
nomicznym Jaworek udaliśmy się w drogę po-
wrotną, podczas której snuto plany wyjazdu na 
następny rok. 

Uczestnicy wycieczki dziękują Ośrodkowi 
Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku z Pa-
nią dyrektor Jolantą Janerką na czele za finan-
sowe wsparcie, a także organizatorom. 

Bernard Sklorz
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Znane wśród fanów jazdy na rowerze po-
rzekadło mówi, że nie ma złej pogody, 

są tylko nieodpowiednio ubrani rowerzyści. 
Jeździć można przez cały rok, choć oczywi-
stym jest, że jesień nie jest już okresem tak 
sprzyjającym, nie tylko z powodu aury, ale 
też szybko zapadającego zmroku. Na dłuższe 
wyjazdy trzeba więc rezerwować weekendy. 
Na ostatnią wycieczkę szlakiem drewnia-
nych kościołów Opolszczyzny zapraszam 
zatem w jakiś pogodny dzień pod koniec 
października, lub nawet w listopadzie.

Celem wyjazdu są drewniane kościółki 
w okolicach Wołczyna w powiecie kluczbor-
skim, a jego trudnością to, że rozpoczyna się od 
przejazdu samochodem do tego miasta odda-
lonego o 50 km od Ozimka. Nie jest to wielki 
problem dla osób mających bagażniki rowero-
we, a tych jest całkiem sporo, co widać podczas 
wakacyjnych wojaży. Pakujemy więc rowery na 
samochód i jedziemy do Wołczyna. Samo mia-
steczko, liczące około 6 tysięcy mieszkańców, 
nie ma zbyt wielu atrakcji. Wokół niego znaj-
duje się natomiast osiem zabytków drewnianej 
architektury sakralnej. Wsiadamy więc na ro-
wery i ruszamy na trasę wiodącą ich szlakiem. 

Aby dotrzeć do kościoła ewangelickiego p.w. 
Michała Archanioła musimy oznaczoną ścież-
ką rowerową wzdłuż ul. Opolskiej (kierunek 
Murów, Opole) pojechać do Gierałcic. Pierw-
szym obiektem sakralnym we wsi była kaplica 
grobowa rodziny Gierałtowskich, wybudowana 
na przełomie xv i xvi wieku. W 1560 roku ka-
plica została przejęta przez ewangelików, którzy 
w 1617 roku przebudowali ją na kościół. Jest to 

jeden z pięciu na Opolszczyźnie kościołów salo-
wych, którego wnętrze dostosowane jest ściśle 
do wymogów liturgii protestanckiej: posiada 
układ bez wyodrębnionego prezbiterium oraz 
obszerne empory będące przeciwwagą dla am-
bony i ołtarza, a waga głoszonych kazań została 
zaakcentowana przez umieszczenie ambony po-
nad ołtarzem. Obecna świątynia została zbudo-
wana w 1694 r., choć istnieją też przypuszczenia, 
że jest ona przebudowaną starszą konstrukcją.

Tą samą drogą wracamy do Wołczyna, skąd 
wyruszamy w kierunku Byczyny, aby po 10 km 
jazdy dotrzeć do poewangelickiego kościoła 
p.w. Narodzenia nmp w Brzezinkach. Po dro-
dze, 2 km od centrum miejscowości, przy ul. 
Byczyńskiej mijamy ogrodzony drewnianym 
płotem cmentarz żydowski założony w 1833 
roku, na którym do naszych czasów zachowało 
się ok. 30 macew. Najstarsza – z roku założenia 
cmentarza. Kościół w Brzezinkach istniał już 
w średniowieczu. Pierwsza wzmianka, z 1527 
roku, mówi o kościele należącym do prote-
stantów. Jego obecny wygląd pochodzi z 1550 
roku, a w 1693 roku został rozbudowany. Ko-
ściół ten jest jedną z najstarszych drewnianych 
budowli w województwie. Wyróżnia go bogata 
dekoracja malarska wnętrza, która wraz z roz-
budowanymi, typowymi dla kościołów prote-
stanckich emporami, tworzy barwne wnętrze 
o licznych podziałach. Wystroju dopełniają 
sprzęty kościelne: późnoklasycystyczne (am-
bona z malowanymi postaciami ewangelistów 
z 1 połowy xvii w.), barokowe (architektoniczny, 
kolumnowy ołtarz główny) oraz ludowe (skrzy-
nia, ławy) itp. Z tryptyku pochodzącego z xv w. 

zachowała się obudowa, wypełniona kopiami 
skradzionych rzeźb. Odlany w 1819 roku dzwon 
pochodzi z pracowni Jerzego Beniamina Krie-
gera we Wrocławiu. Przy kościele rozpościera 
się porośnięty starodrzewiem cmentarz. Teren 
okala drewniane, xviii-wieczne ogrodzenie z za-
daszonymi bramami. 

Jadąc dalej, docieramy do kościoła św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Rożnowie. Kościół 
w Rożnowie był wzmiankowany już w 1376 r. 
Posiadał wówczas wezwanie św. Trójcy. Od 1530 
r. użytkowany był przez protestantów. Obecny 
wzniesiono w 1788 roku, a od 1945 r. jest świą-
tynią katolicką. Jest on jednym z młodszych 
drewnianych kościołów w regionie. Skrom-
ne wyposażenie tworzą m.in. tryptyk gotycki 
z końca xv w., odnowiony w 1913 r., rokokowe 
organy i ambona, zdobiona akantem chrzciel-
nica z początku xviii w. oraz odlany w 1523 r. 
dzwon. W sąsiedztwie kościoła znajduje się 
murowany grobowiec w kształcie piramidy. 
Został on wybudowany w 1780 roku dla właści-
cieli tych ziem. Carl Adolf August Freiherr von 
Eben und Brunnen, oficer armii pruskiej, zafa-
scynowany Egiptem, zapragnął spocząć w gro-
bowcu w kształcie piramidy. Jej projektantem 
był Carl Gotthard Langhans, którego dziełem 
jest m.in. Brama Brandenburska w Berlinie. 
Budowla ma 8,5 metra wysokości, zaś proporcje 
takie jak piramidy w Gizie. Wewnątrz spoczęło 
28 członków rodziny. W 1945 roku grobowiec 
został splądrowany przez czerwonoarmistów. 
Również w późniejszym czasie był bezczeszczo-
ny. Obecnie jest zamknięty i nie można wejść 
do środka.

Z Rożnowa wracamy kilka kilometrów do wsi 
Skalągi, skąd przez Jakubowice i Bruny jedziemy 
do Komorzna, gdzie stoi Kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Jadwigi Śląskiej, znaj-
dujący się na Szlaku Drewnianego Budownictwa 
Sakralnego województwa opolskiego. Jest on 
nośnikiem wielowiekowej tradycji budowlanej 
oraz cennym elementem krajobrazu kulturowe-
go wsi opolskiej – jedną z nielicznych w regionie 
świątyń jednoprzestrzennych, będącą realizacją 
protestanckiej koncepcji „domu modlitwy”. Ko-
ściół w Komorznie istniał już w xii w., należał 
wówczas do klasztoru św. Wincentego. Obecny 
został wzniesiony w 1753 r. przez cieślę Christia-
na Kihla z Namysłowa, o czym świadczy napis 
na belce podtrzymującej chór muzyczny. Wieża 
pochodzi prawdopodobnie z wcześniejszego ko-
ścioła z przełomu xvi i xvii w. W latach 1530-1945 
kościół należał do ewangelików, a obecnie pełni 
funkcję świątyni katolickiej. Jego wyposażenie 
pochodzi w większości z poprzedniego kościoła. Kościół p.w. Narodzenia NMP w Brzezinkach
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Składa się z barokowego ołtarza głównego z ok. 
połowy xvii w. z płaskorzeźbą Ostatniej Wiecze-
rzy między skręconymi kolumnami zdobionymi 
winoroślą, z figurami św. Piotra i Pawła w usza-
kach i apostołami w łodzi w predelli; a także po-
chodząca z tego samego czasu ambona z malo-
wanymi scenami biblijnymi, regencyjne organy, 
chrzcielnica, itp. 

Za sobą mamy mniej więcej połowę tra-
sy, więc czas zawrócić i wyruszyć z powrotem 
w kierunku Wołczyna. Na tej drodze napotka-
my kościół p.w. św. Trójcy w Krzywiczynach. 
Kościół w Krzywiczynach wzmiankowany był 
jako kaplica już w 1483 roku. Około 1530 r. zo-
stał przejęty przez protestantów. Obecna świą-
tynia została wybudowana w 1623 r. przez cie-
ślę Krzysztofa Bittnera. Od 1945 r. pełni funkcję 
kościoła katolickiego. Jest to budowla o kon-
strukcji zrębowej, orientowana na podmuro-
waniu ceglanym. Posiada słupową wieżę, gdzie 
znajduje się wejście na chór muzyczny. Empo-
ra podparta jest słupami. Bryła wieży w górnej 
części zmienia kształt z kwadratu w ośmiobok. 
W dolnej części otoczona jest wysoko sięgają-
cym fartuchem gontowym ze ściętymi naroż-
nikami. Całość zwieńcza chorągiewka z herbem 
i datą 1623. Na uwagę wewnątrz zasługują m.in. 
rokokowe organy, klasycystyczny ołtarz głów-
ny i ambona z około 1800 roku oraz cynowa 
chrzcielnica z końca xvii w. 

Skręcając za kościołem w Krzywiczynach 
w prawo, po około 5 km dotrzemy do Świniar 
Wielkich, gdzie stoi drewniany kościół p.w. św. 
Bartłomieja zbudowany w 1762 roku. Jest to 
budowla konstrukcji zrębowej na podmurów-
ce, orientowana.  Dach  jest typu siodłowego, 
pokryty gontem, a wieża konstrukcji słupowej, 
nakryta dachem namiotowym. Klepkowe drzwi 
wejściowe posiadają stare okucia, a w okienku 
zakrystii znajduje się krata kowalska. Wnę-
trze świątyni zdobią: ołtarz główny pochodzący 
z 1698 roku, renesansowa ambona, ławy loka-
torskie z xvii w., barokowy krucyfiks, a na wie-
ży osadzony jest dzwon z 1622 r., ufundowany 
przez Adama Posadowskiego, ówczesnego wła-
ściciela Wołczyna i Świniar. 

Zaledwie kilka kilometrów jazdy dzieli nas od 
poewangelickiego kościoła Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Wierzbicy Dolnej z 1688 roku. Został 
on ufundowany przez Melchiora von Studnitz. 
Wieża kościoła jest starsza i pochodzi z xvi w. Ko-
ściół został zrekonstruowany w 1933 r. z zachowa-
niem starej wieży. W 1975 r. dokonano wymiany 
pokrycia dachowego. Kościół jest orientowany, 
nieoszalowany, na kamiennej podmurówce, 
konstrukcji zrębowej. Przylegająca wieża ma 
konstrukcję słupową. Na ścianie nawy widać 
niewielki fragment stropu z xvii w. ze sceną Sądu 
Ostatecznego, który jest ozdobiony ludowo-rene-
sansową ramą o motywach i dekoracji roślinnej, 
pochodzącą również z xvii w. Późnobarokowy oł-
tarz główny pochodzi z pierwszej połowy xviii w. 

Ozdobiony jest rzeźbami aniołów oraz Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Barokowa ambona pocho-
dzi z połowy xviii w. Widnieją na niej malowane 
postacie czterech ewangelistów. Organy pocho-
dzą z początku xviii w.  

Z Wierzbicy Dolnej jedziemy kolejne 2,5 km 
do skrzyżowania z drogą krajową nr 42, przy 
którym stoi kościół p.w. św. Jacka w Wierz-
bicy Górnej, Reprezentuje on grupę wiejskich 
świątyń protestanckich z terenu Śląska Opol-
skiego, wykonanych w konstrukcji szkieletowej 
(szachulcowej). Niewielki drewniany kościół 
katolicki istniał w Wierzbicy Górnej przed 1592 
rokiem, kiedy ewangelicki duchowny Mattha-
eus Pfellius przejął świątynię na potrzeby swojej 
gminy. Z inicjatywy pastora Thomasa Maciew-
skiego rozebrano zbyt małą świątynię i w latach 
1719-1722 wybudowano obecny kościół, którego 
fundatorem był właściciel Wierzbicy Górnej 
– Joachim Wenzl von Neffe und Obsichau. 
W latach 1937-1939, po alarmujących sprawoz-

daniach ówczesnych służb konserwatorskich, 
podjęto gruntowną renowację kościoła. Po 1945 
r. kościół stał się filią parafii rzymskokatolickiej. 
Jego wyposażenie pochodzi głównie z xix i xx w. 
Na uwagę zasługuje późnobarokowy, pierwot-
nie ambonowy ołtarz główny, sygnowany datą 
1729 i nazwiskiem fundatora Jana Lebnara. Ko-
ściół otoczony jest drewnianym ogrodzeniem 
z bramkami od północy i południa. 

Na koniec czeka nas najmniej przyjemny 
odcinek jazdy – powrót drogą nr 42 Namysłów-
-Kluczbork (o dużym natężeniu ruchu) do Woł-
czyna, gdzie robimy ostatni odpoczynek przed 
załadowaniem rowerów na samochód i powro-
tem do Ozimka, po przejechaniu na rowerach 
60 kilometrów i obejrzeniu ośmiu zabytków 
drewnianej architektury sakralnej Opolszczy-
zny. Do zobaczenia na rowerowych szlakach 
w przyszłym roku. 

Janusz Dziuban 

Piramida obok kościoła w Rożnowie

Kościół p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej
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Po mocnym zimowym rozpoczęciu sezo-
nu, nastąpiła kilkumiesięczna przerwa 

w wyjazdach organizowanych przez Klub 
Turystyki Górskiej „Kozica”, spowodowana 
pandemią koronawirusa. Nie odbył się m.in. 
tradycyjny Rajd Górski Hutników i wiele in-
nych planowanych imprez. Dopiero w poło-
wie wakacji udało się zorganizować trzy jed-
nodniowe wycieczki w polskie góry. Łącznie 
wzięło w nich udział 108 uczestników – 
członków i sympatyków Klubu. 

Pierwszą była wycieczka, która odbyła się 
18 lipca i prowadziła malowniczymi szlakami 
w Górach Bystrzyckich. Góry te leżą w Sudetach 
Środkowych, pomiędzy przełęczami Międzyleską 
(534 m) a Spaloną (811 m), która dzieli je na dwie 
części: północną i południową z najwyższym 
szczytem Jagodną (977 m). W całości zbudowane 
są ze skał metamorficznych: łupków krystalicz-
nych i gnejsów. Cechuje je również wysoka lesi-
stość, a dominuje świerk z domieszką modrzewia 
i jawora. Mało jest miejsc widokowych i z tego 
powodu na szczycie Jagodnej postawiono w tym 
roku stalową 38-metrową wieżę widokową. 

W sobotni poranek z Ozimka przez Nysę 
i Kłodzko jedziemy do Bystrzycy Kłodzkiej, która 
należy do najstarszych osad na tym terenie i po-

siada wiele zabytkowych obiektów, m.in. rene-
sansowy i barokowy rynek z ratuszem, kolumnę 
wotywną Świętej Trójcy z 1736 r., gotycki kościół 
św. Michała Archanioła z xiv w. oraz Muzeum 
Filumenistyczne, przedstawiające dzieje i sposo-
by wzniecania ognia oraz historię przemysłu za-
pałczanego. Dalej jedziemy do przełęczy Spalona, 
gdzie stoi schronisko turystyczne z 1885 r., kilka-
krotnie przebudowywane. Jest chłodno i mgli-
sto, a widoczność mocno ograniczona. Mimo to 
wyruszamy na zaplanowany szlak wiodący na 
Jagodną. Łagodną i szeroką ścieżką wśród dorod-
nych świerków dochodzimy do szczytu, gdzie nie-
którzy, pomimo mocnej mgły, wchodzą na nową, 
nieodebraną jeszcze wieżę widokową. Po krótkiej 
przerwie schodzimy drugą stroną do schroniska. 
Pogoda się poprawiła i nawet wyjrzało słońce. 
Ostatnim punktem jest tradycyjne spotkanie przy 
grillu, który rozpalamy w wyznaczonym miejscu 
przy schronisku. Pod koniec zmoczył nas rzęsisty 
deszcz, a tym samym impreza dobiegła końca 
i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Ozimka.

Kolejny wyjazd miał miejsce 8 sierpnia i pro-
wadził szlakami Beskidu Śląskiego. Jest to pasmo 
górskie leżące w Beskidach Zachodnich, w dorze-
czu Wisły i Olzy. Podzielone jest na dwie zasadni-
cze części: pasmo Równicy i Stożka oraz pasmo 

wiślańskie, które dzieli przełęcz Kubalonka (876 
m). Najwyższym szczytem jest Skrzyczne (1257 
m), a drugim Barania Góra (1222 m). Tu swoje 
źródła ma nasza najdłuższa polska rzeka – Wi-
sła. Beskid Śląski należy do najatrakcyjniejszych 
grup górskich i jest najlepiej zagospodarowany 
turystycznie, z licznym schroniskami, szeroką 
bazą hotelową i gastronomiczną. Głównymi 
ośrodkami, tzw. stacjami turystycznymi są: Biel-
sko-Biała, Wisła, Szczyrk, Brenna. Naszym celem 
jest tym razem rejon pomiędzy Bielskiem-Białą 
a Brenną, z gniazdem Klimczoka i Błatniej. 

W słoneczny poranek jedziemy przez Gliwi-
ce, Żory, Skoczów do Bielska-Białej – Dębowiec 
(491 m). Zdecydowana większość naszej grupy 
udaje się na szlak, który prowadzi dosyć ostrym 
podejściem (ponad 500 m przewyższenia) do 
schroniska pttk na Szyndzielni (1002 m). Wy-
godniejsi lub mniej dysponowani korzystają 
z wjazdu kolejką gondolową pod Szyndzielnię. 
Kolejkę tą zbudowano w latach 60. xx wieku, 
a ostatnio zmodernizowano i prezentuje się 
okazale. Korzystają z niej również rowerzyści, 
uprawiający niebezpieczne (dla nas) zjazdy gór-
skie. Po odpoczynku w schronisku idziemy dalej 
szlakiem w kierunku kolejnego schroniska pttk 
pod Klimczokiem. Przez Siodło pod Klimczokiem 
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dochodzimy do schroniska, gdzie panuje bardzo 
duży ruch. Po uzupełnieniu płynów wchodzimy 
na kopułę szczytową Klimczoka (1117 m), skąd 
rozciąga się piękny widok na Skrzyczne i Baranią 
Górę. Grzbietem z lekkim obniżeniem, w prawie 
otwartym i widokowym terenie dochodzimy do 
trzeciego schroniska na naszym szlaku – Błatnia 
(893 m). Tu kolejny odpoczynek i pozostało nam 
zejście do miejscowości Brenna. Jest to duża wieś 
letniskowa, leżąca nad Brennicą u stóp Równicy, 
Orłowej i Trzech Kopców od zachodu, a Błatniej 
i Czuplem od północy. Przy regionalnej karczmie 
dostajemy zezwolenie na ostatni punkt progra-
mu, czyli tradycyjnego grilla. Kiełbaski i krup-
nioki były wyjątkowo smaczne, a zimne napoje 
orzeźwiające. Po tej atrakcji udajemy się w drogę 
do Ozimka. Usatysfakcjonowani, po piękne spę-
dzonym dniu, docieramy wieczorem do domów. 

Trzecia wycieczka górska, zorganizowana na 
pożegnanie wakacji, odbyła się 28 sierpnia i wio-
dła szlakami Beskidu Żywieckiego, grupa Babiej 
Góry. Piękno i niepowtarzalny charakter Beski-
du Żywieckiego tworzą wyniosłe szczyty, długie 
grzbiety z rozległymi i malowniczymi halami oraz 
rezerwaty, ukrywające często prastarą puszczę 
karpacką, zachowaną w niemal nienaruszonym 
stanie. Wśród grup górskich i szczytów króluje 
Babia Góra – masyw o zdecydowanie alpejskim 
charakterze, najwyższy poza Tatrami wierzchołek 
w Polsce (1725 m). Masyw Babiej Góry, o długości 
grzbietu około 10 km, wznosi się między Przełęczą 
Jałowiecką na zachodzie a Przełęczą Krowiarki 
na wschodzie. Rozporządzeniem Rady Mini-

strów 30 października 1954 roku na obszarze ok. 
1750 ha utworzono Babiogórski Park Narodowy, 
w którym 60 procent stanowią rezerwaty ścisłe. 
W 1977 r., jako pierwszy z parków narodowych 
w Polsce, bpn został wpisany przez unesco do 
sieci Światowych Rezerwatów Biosfery. Ozdobą 
babiogórskiej fauny jest niedźwiedź brunatny 
i ryś, występują również jelenie, dziki i wilki. Nie-
zwykle bogata jest także flora. Można tu spotkać 
liczne gatunki alpejskie: urdzik górski, zawilec 
alpejski, omieg, lilia i wiele innych. 

Okienko pogodowe mamy zagwarantowane, 
chociaż ranek jest pochmurny. Przez Gliwice, 
Wadowice, Suchą Beskidzką dojeżdżamy do Za-
woi – najdłuższej wsi w Polsce (ok. 14 km), roz-
ciągającej się wzdłuż spływającego z Babiej Góry 
potoku Skawica. Przy pięknych widokach na ma-
syw Policy i Babiej Góry dojeżdżamy do przełęczy 
Krowiarki (982 m) Po wykupieniu biletu do bpn 
udajemy się na główny szlak beskidzki, prowa-
dzący na sam szczyt. Początek, to ostre i uciążliwe 
podejście na Sokolicę (1367 m) Po wyjściu z lasu 
mamy piękny widok na szczyt Babiej Góry. Trasa 
do samego Diablaka prowadzi wysokogórską dro-
gą wśród bujnej kosodrzewiny. Po przejściu Gów-
niaka (1617 m) pojawia się gołoborze – liczne bloki 
skalne o urozmaiconych kształtach. Po kolejnych 
kilkunastu minutach osiągamy szczyt – kamieni-
stą kopułę Diablaka (1725 m) Tutaj zdecydowanie 
mocniej wieje, ale widoki na Tatry, lekko ogra-
niczone chmurami, są przepiękne. Pod samym 
szczytem znajduje się tablica poświęcona papie-
żowi Janowi Pawłowi ii. Po odpoczynku i zrobie-

niu pamiątkowych zdjęć schodzimy głównym 
szlakiem do przełęczy Brona (1408 m), która dzieli 
masyw na dwie części – Babią Górę i Małą Babią 
Górę. Z przełęczy dochodzimy do schroniska na 
Markowych Szczawinach (1188 m), gdzie  spotyka-
my sporo turystów w różnym wieku. W miejscu 
starego schroniska, które służyło turystom przez 
ponad sto lat, zostało wzniesione nowe, bardziej 
współczesne, ale duchem i klimatem jeszcze dłu-
go będziemy wracać do tego starego, bo w nim 
została cała historia turystyki babiogórskiej. Po 
odpoczynku i małym posiłku udajemy się do Za-
woi – Markowe. Zejście jest uciążliwe i męczące, 
ale wszyscy dajemy sobie doskonale radę i spo-
tykamy się jak zwykle na grillu, w bardzo ładnie 
przygotowanym miejscu biwakowym (miejsce 
na ognisko, ławki, wiata). Jest miło i nastrojowo, 
a słońce chyli się powoli ku zachodowi – to znak, 
że trzeba wracać. W późnych godzinach wieczor-
nych szczęśliwie docieramy do Ozimka.

Mimo trwającej pandemii potrafiliśmy się 
zmobilizować i wyruszyć na szlak. Za wszystkie 
wspólne wyjazdy dziękuję ich uczestnikom, któ-
rzy wykazali się piękną postawą na stokach oraz 
tworzyli miłą i sympatyczną atmosferę. Dziękuję 
również kierowcy Piotrowi za bezpieczną i kul-
turalną jazdę. Zapraszam na kolejne imprezy 
górskie. W następnym numerze WO – rela-
cja z wrześniowego rajdu „Tatrzańska Jesień 
2020”, który również był bardzo udany.

Józef Kozioł
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Oddział Zakładowy Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

w Hucie Małapanew w Ozimku jest tereno-
wą jednostką organizacyjną pttk. Powstał 
zgodnie z artykułem 50. Statutu pttk, a te-
renem jego działalności jest środowisko za-
kładów pracy w mieście i gminie Ozimek 
oraz bezpośrednio jego mieszkańcy. Pomimo 
statusu Oddziału Zakładowego, od wielu lat 
nie korzysta on z patronatu macierzystego 
zakładu pracy, prowadząc działalność wśród 
mieszkańców gminy Ozimek.  

Oddział pttk posiada osobowość prawną, 
którą nabył z dniem uprawomocnienia się po-
stanowienia Sądu Rejonowego. Posiada swoją 
odznakę oraz własny sztandar, który został 
ufundowany przez Zarząd Główny Związku 
Zawodowego Hutników w dniu 27 września 
1974 roku, a uroczyście poświęcony przez śp. 
ks. Gerarda Kałużę 4 maja 2020 r. Również 27 

września 1974 r. Oddział został wyróżniony Złotą 

Honorową Odznaką pttk.

Zebranie założycielskie Oddziału odbyło 

się 12 października 1963 r. w Polanicy Zdrój. 

Wpisano go do rejestru stowarzyszeń i związ-

ków Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu 23 

grudnia 1963 r. Prezydium Zarządu Głównego 

pttk wyraziło zgodę na działalność Oddziału 

jako członka pttk – osoby prawnej w dniu 8 

stycznia 1964 r. Pierwszym prezesem Oddziału 

został kol. Józef Janik, który z ogromnym zaan-

gażowaniem w popularyzowaniu turystyki gór-

skiej i krajoznawczej pełnił tę funkcję do końca 

swojego życia – maja 1990 r.

W okresie transformacji ustrojowej – 20 

marca 1991 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd 

Oddziału, zwołany w celu uzupełnienia skła-

du Zarządu i wyboru nowego prezesa, którego 

obowiązki do czasu zjazdu pełnił wiceprezes 

kol. Antoni Gryc. Uchwałą nadzwyczajnego 

zjazdu Oddział wpisano do rejestru Sądu Wo-

jewódzkiego w Opolu w dniu 24 czerwca 1991 

r., a jego prezesem został wybrany kol. Włady-

sław Łysiak, który swą funkcję pełnił również 

z wielkim zaangażowaniem do xv Zjazdu Od-

działu w styczniu 2017 roku. Na zjeździe tym 

delegaci wybrali nowy zarząd i prezesa, który 

został kol. Bartosz Kozioł. Po powstaniu Kra-

jowego Rejestru Sądowego, w 1999 r. Oddział 

wpisano do tego rejestru jako Oddział Zakłado-

wy w Hucie Małapanew, którego terenem dzia-

łalności jest cała Polska, a szczególnie gmina 

i miasto Ozimek. Obecnie jest on Oddziałem 

Terenowym pttk. 

W roku założenia Oddział liczył 100 człon-

ków skupionych w trzech kołach oraz trzech 

sekcjach: motorowej, górskiej i organizatorów 

turystyki. Ich działalność była stosunkowo 

krótka, po czym powstały sekcje: narciarska, 

kolarska i turystyki górskiej, które dotrwały do 

1983 r. Wówczas w ich miejsce powstały: Klub 

Turystyki Górskiej „Kozica”, Klub Turystyki 

Kolarskiej „Amator”, Klub Turystyki Pieszej, 

Klub Motorowy i Klub Organizatorów Tury-

styki. Działały one do 1990 r., po którym zostały 

tylko ktg „Kozica” i ktk „Amator”, działające do 

Jubileuszowy – 50. Rajd Górski Hutników w Bieszczady (2015)
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dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat zmieniała 

się liczebność członków Towarzystwa. Na po-

czątku było ich 100, w następnych latach ilość 

członków rosła, osiągając maksimum w latach 

1979-1980, gdy było ich 1250. W następnych la-

tach, podobnie jak w całym pttk, ilość członków 

malała, aby w latach 1990-2000 ustabilizować 

się na poziomie około 150, która to liczba utrzy-

muje się do dzisiaj. 

Nasz Oddział działa już 57 lat i przygotowu-

jemy się do pięknego jubileuszu 60-lecia, który 

przypadnie w 2023 roku. Należy wspomnieć 

o tych, którzy odeszli, a ich zaangażowanie 

w pracę społeczną zasługują na upamiętnienie: 

Józefa Aleksę, Kazimierę Teodorowicz, Krzysz-

tofa Demciucha, Tadeusza Greba oraz tych, 

dzięki którym Oddział działa nadal: najstar-

szego (od 1971 r.) honorowego członka Zarządu, 

naszego „kronikarza” Piotra Gaszewskiego czy 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marka 

Musiała. W działalności Oddziału na szczegól-

ne uznanie zasługuje Klub Turystyki Górskiej 

„Kozica”, którym kieruje Józef Kozioł. Na prze-

strzeni 35 lat zorganizował on kilkaset imprez 

turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej oraz 

kulturalnej (m.in. wystawy fotografii turystycz-

nej), o których to imprezach cyklicznie pisały 

i piszą na swoich łamach Wiadomości Ozim-

skie. Także Klub Turystyki Kolarskiej „Ama-

tor” ma wiele osiągnięć, zwłaszcza za czasów 

prezesury nestora turystyki rowerowej Fran-

ciszka Wojczyka. Po latach chudych, w 2014 r. 

nastąpiła jego reaktywacja, a prezesem został 

kol. Grzegorz Burda. Obecnie jego członkowie 

notują wiele osiągnięć w turystyce rowerowej.

Oddział pttk jest nastawiony przede wszyst-

kim na organizację imprez turystycznych dla 

swoich członków i sympatyków oraz ich rodzin. 

Mimo obecnej sytuacji związanej z epidemią 

koronawirusa, również w tym roku udało się 

zorganizować kilka rajdów oraz jednodniowych 

wycieczek, z których najważniejszą będzie 55. 

Rajd Górski Hutników w Bieszczady w dniach 

21-25 października. Zapraszamy na górskie i ro-

werowe szlaki. 

Bartosz Kozioł

Beata Bogacz 
-Woźniak

Romualda  
Barczik

Anna  
Duda

Barbara 
Starzycka

Norbert 
Jonczyk

Andrzej  
Drozdek

PREZES WICEPREZES SEKRETARZ SKARBNIK CZŁONEK CZŁONEK

Bartosz Kozioł Stanisław Pluta Jolanta Dziwis Józef Kozioł Adam Purwin Grzegorz Łuczko

PREZES WICEPREZES SEKRETARZ SKARBNIK CZŁONEK CZŁONEK

Prezes Oddziału pttk Bartosz Kozioł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki za-

rejestrowano w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 25 marca 2009 roku. Organizacja 

posiada status organizacji pożytku publicz-

nego. Stowarzyszenie liczy 30 członków i jest 

otwarte na nowych członków zwyczajnych 

lub wspierających. 

Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Dylaki oparta jest przede wszystkim na pra-

cy społecznej członków. Celem działania jest 

zbieranie i propagowanie informacji na te-

mat miejscowości Dylaki i okolic, w tym do-

tyczących środowiska naturalnego, historii, 

teraźniejszości i przyszłości, inicjowanie dzia-

łań mogących przyczynić się do rozwoju wsi. 

Stowarzyszenie współpracuje z samorządem 

gminnym i jednostkami samorządowymi, ta-

kimi jak – szkoła, przedszkole, filia biblioteki 

publicznej, współpracuje także z Radą Sołecką 

i osp oraz organizacjami pozarządowymi, insty-

tucjami, zakładami pracy i osobami fizycznymi. 

Stowarzyszenie składa wnioski na ogłaszane 

projekty i konkursy. W roku 2020 organizacja 

w ramach dotacji gminy Ozimek na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury, tradycji 

i edukacji o nazwie „Chęć tworzenia łączy poko-

lenia” otrzymała 5500,00 złotych, a na zadanie 

z zakresu kultury fizycznej o nazwie „Szybkim 

krokiem do lepszej formy” 2500,00 złotych. Pod-

sumowując działalność naszego Stowarzyszenia 

dziękujemy naszym darczyńcom, sponsorom za 

pomoc w różnej formie i w dalszym ciągu pro-

simy o 1% odpisu z podatku pit. Numer krs: 

0000326643. 

Barbara Starzycka
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku od wielu 

lat wyróżnia się w gminie w aspekcie nie-

sienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym 

i potrzebującym niestandardowych metod na-

uczania. Wszyscy pracujący w niej nauczyciele 

posiadają kwalifikacje pozwalające na pracę  

z uczniami, którzy na co dzień zmagają się 

z różnorodnymi problemami i potrzebują 

szczególnego wsparcia w procesie dążenia do 

osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Ozimska 

„Dwójka” jest szkołą małą, ale przyjazną i do-

stosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Pracownicy pedagogiczni są zmotywowani, 

wyrozumiali i otwarci na zmiany, które mają 

służyć podopiecznym. Wszystko to sprawia, że 

uczniowie niepełnosprawni chętnie uczęszczają 

do szkoły, bo w niej czują się bezpiecznie – są 

rozumiani i akceptowani. 

Odpowiednie podejście szkoły do zaspoka-

jania potrzeb osób z różnorodnymi deficytami 

to jedno – z drugiej strony, warto zaznaczyć, 

że placówka realizuje wiele projektów, które 

stawiają również na rozwój uczniów uzdolnio-

nych. Nauczyciele przygotowują ich do konkur-

sów, na których zdobywają oni bardzo wysokie 

noty, a absolwenci bez większych problemów 

dostają się do wymarzonych szkół. W środowi-

sku lokalnym panuje błędne przekonanie, że  

w związku z tym, że szkoła mocno stawia na 

integrację, poziom nauczania w niej jest ob-

niżony. Wieloletnie doświadczenie i bardzo 

dobre wykształcenie nauczycieli tam pracują-

cych, przekładają się na ich umiejętność pra-

cy z każdym dzieckiem. Wystarczy spojrzeć 

na tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

aby przekonać się, że Szkoła Podstawowa nr 2  

w Ozimku wspiera wszystkich swoich uczniów 

i ma swój czynny udział w osiąganych przez 

nich sukcesach. Dziewiąty stanin (grupa naj-

zwyższych wyników w kraju) z matematyki 

i j. niemieckiego oraz ósmy stanin z j. angiel-

skiego tylko potwierdzają fakt, że idea integracji 

uczniów niepełnosprawnych z ich rówieśnika-

mi, z powodzeniem jest realizowana w tam-

tejszej placówce. Jest to powód do dumy, nie 

tylko dla uczęszczających do szkoły uczniów, 

ale przede wszystkim dla kadry pedagogicznej 

oraz całego środowiska lokalnego, które dwa-

dzieścia lat temu zaakceptowało wprowadzenie 

innowacji pedagogicznej w zakresie kształcenia 

integracyjnego.

Kamila Słowik

J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI J. NIEMIECKI

polska 59% 46% 54% 46%

powiat opolski 61,1% 47% 56,8% 63%

woj. opolskie 60% 44,7% 54% 56,1%

gmina ozimek 61,4% 48,9% 63,2% 63,5%

sp nr 2 59,3% 67,4% 71,2% 91,3%

Dzień Edukacji Narodowej to święto pol-

skiej szkoły, święto nauczycieli od przed-

szkola po szkoły wyższe. W tym szczególnym 

dniu – 14 października składamy nauczycie-

lem oraz wszystkim pracownikom oświaty 

gratulacje oraz życzymy dalszej wytrwałości 

w tak trudnej pracy wychowawczej.

By uczcić ten wyjątkowy dzień Burmistrz 

Ozimka Mirosław Wieszołek zaprosił laure-

atów Nagrody Burmistrza Ozimka z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej na uroczyste spotkanie, 

podczas którego osobiście złożył życzenia zdro-

wia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, 

satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 

pomyślności w życiu osobistym.

Wyróżniającymi się nauczycielami, którym 

w tym roku przyznano Nagrody Burmistrza 

Ozimka są: Beata Manczyk – nauczyciel Przed-

szkola Publicznego Nr 1 w Ozimku; Anna Pędzik 

– nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Grodźcu; Renata Przybyła – nauczyciel Przed-

szkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku; Grażyna 

Krzyś – nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 

4 w Ozimku; Elżbieta Walewska – nauczyciel 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku; 

Alesia Asmushkina – nauczyciel Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku; Barbara 

Łoboziak – dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 

3 w Dylakach; Elżbieta Pluta – dyrektor Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Dylakach; Elżbieta 

Kwapisz – dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 

5 w Krasiejowie; Magdalena Dudkiewicz – dy-

rektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku; 

Ewa Dziemba – dyrektor Przedszkola Publicz-

nego Nr 4 w Ozimku; Dorota Mrozek – dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu; Jo-

lanta Bajor - wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Ozimku.

Wszyscy wymienieni nauczyciele cechują się 

tym, co jest tak ważne w dzisiejszej nowoczesnej 

edukacji. Nie tylko potrafią prowadzić zajęcia 

ze swoimi uczniami w sposób otwarty na nowe 

technologie i sposoby nauczania, lecz przede 

wszystkim potrafią słuchać. Ich cechy powodu-

ją, że są nie tylko znakomitymi pedagogami, ale 

również niezwykłymi kompanami swoich mło-

dych uczniów.

Marcin Widera
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Karola Miarki w Dylakach zorganizo-

wano akcję charytatywną w ramach szkol-

nego wolontariatu. 

Wszystko zaczęło się od zdjęcia umieszczo-

nego w mediach społecznościowych – Twitter  

z dalekiego Peru, gdzie misjonarzem jest ks. Da-

riusz Flak z naszej diecezji opolskiej, a pochodzą-

cy z Olesna. Ks. Dariusz przekazał informację, 

że rozdawał pluszowe misie dzieciom w swojej 

parafii, na które żadna rodzina nie mogła sobie 

pozwolić z powodu ubóstwa mieszkańców. Ra-

dość dzieci była wielka. Okazało się, że pluszaki to 

nadal deficytowy towar, a parafia przyjmie każdą 

ilość. I tak rozpoczęło się zbieranie, które trwało 

od połowy listopada do ferii zimowych.  

Idealnym miejscem do przechowywania 

pluszaków w naszej szkole stał się duży, pla-

stikowy pojemnik, umieszczony na korytarzu. 

Każdy podchodził i sprawdzał jak szybko po-

większa się jego zawartość. 

Na misie czekała daleka podróż, na odległy 

kontynent. Przez kilka tygodni trwało sortowanie, 

ważenie, pakowanie do czego przyczyniły się na-

sze młode wspólnoty parafialne: Dzieci Maryi czyli 

Marianki i Rycerze Chrystusa, a wszystko to odby-

wało się w klasztorze Sióstr Sercanek w Dylakach. 

Cel akcji charytatywnej został osiągnięty. Dzieci 

wykazały się dobrym sercem i  podzieliły się swo-

imi zabawkami. Okazały wsparcie swoim rówie-

śnikom w dalekich krajach Ameryki Południowej. 

Pod koniec wakacji, po opóźnieniach wywo-

łanych epidemią, ks. Dariusz przekazał wiado-

mość, że dwie kolejne wioski (4050 m n.p.m.) 

otrzymały pomoc humanitarną, a wraz z nią 

pluszaki od dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Dylakach. Patrząc na zdjęcia dzieci, 

możemy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy 

warto pomagać?

siostra Alexandra Bednarz 
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W dniu 15 września 2020 r. na auli 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku 

z zachowaniem zasad reżimu epidemiolo-

gicznego odbyła się Debata Oświatowa, 

której temat przewodni brzmiał: „Od ja-

kości pracy szkoły do kompetencji klu-

czowych uczniów”. 

Debata była elementem unijnego projektu 

„Vulcan kompetencji w województwie opolskim”, 

w którym uczestniczy Gmina Ozimek. Organiza-

cja tego spotkania była efektem uczestnictwa 

zespołu projektowego, złożonego z pracowników 

Gminnego Zakładu Oświaty oraz Urzędu Gminy 

i Miasta w Ozimku w odbywających się na 

przestrzeni minionych miesięcy kilkudniowych 

panelach szkoleniowych, organizowanych przez 

firmę Vulcan pod nadzorem Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej.

W skład zespołu projektowego Gminy Ozi-

mek weszły następujące osoby: Barbara Dur-

kalec, Alicja Jonczyk-Boguta, Justyna Bęben, 

Agnieszka Walczak, Arkadiusz Banik, a po-

nadto w organizacji i współprowadzeniu debaty 

wzięły udział: Katarzyna Kamala oraz Elżbieta 

Zalewska-Gaszczyk.

Moderatorem, a zarazem osobą prowadzącą 

całe wydarzenie była przedstawicielka firmy Vul-

can – Maria Szostak, która przez cały okres szko-

leniowy pełniła także funkcję opiekuna zespołu 

projektowego Gminy Ozimek. Debata odbywała 

się na zasadzie pracy warsztatowej w pięciu ze-

społach. W centrum uwagi znaleźli się uczniowie 

szkół podstawowych z terenu Gminy Ozimek, 

a pozostałe zespoły stanowili: Rodzice uczniów, 

Nauczyciele z placówek oświatowych z terenu 

naszej gminy, Dyrektorzy Szkół Podstawowych 

oraz Samorządowcy, na czele z Burmistrzem 

Ozimka Mirosławem Wieszołkiem oraz jego 

Zastępcą Andrzejem Brzeziną.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania 

zgromadzonych gości przez burmistrza, a na-

stępnie głos zabrała Dyrektor Gminnego Zakła-

du Oświaty w Ozimku – Alicja Jonczyk-Boguta. 

Przedstawiła ona zarys tematu debaty oraz 

wyjaśniła pojęcie kompetencji kluczowych, na 

które składają się:

– kompetencje w zakresie czytania i pisania; 

– kompetencje językowe; 

– kompetencje matematyczne oraz kompeten-

cje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 

i inżynierii; 

– kompetencje cyfrowe; 

– kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się; 

– kompetencje obywatelskie; 

– kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;  

– kompetencje w zakresie świadomości i eks-

presji kulturalnej. 

Następnie prowadzenie wydarzenia 

przejęła Pani Maria Szostak, która zapre-

zentowała kilka filmów tematycznych oraz 

wyjaśniła zasady debaty. Oczekiwanym 

efektem tego wydarzenia miało być  opra-

cowanie działań podejmowanych w placów-

kach oświatowych gminy, sprzyjających 

kształtowaniu kompetencji kluczowych 

uczniów. Zespoły miały więc wypracować 

działania, które będą wspierane przez sa-

morząd w ramach procesowego wspoma-

gania. Aby osiągnąć rzeczony cel, każdy 

zespół otrzymał temat, nad którym miał 

dyskutować na zasadzie „burzy mózgów” 

oraz następnie zapisać swoje wnioski na 

dużej karcie. Tematami do dyskusji w ze-

społach były : „robić więcej”, „robić mniej”, 

„zacząć robić”, „przestać robić” oraz „robić 

inaczej”. Debata była prowadzona w sposób 

obwodowy, tzn. po kilku minutach dysku-

sji, na znak prowadzącej dany temat wę-

drował do kolejnego stolika. Miało to na 

celu umożliwienie wszystkim zespołom 

zapoznania się z każdym tematem i wnie-

sienia do niego swoich uwag. Bardzo ważna 

okazywała się pomoc współprowadzących 

debatę pracownic gzo w Ozimku, które nie-

rzadko pomagały zebranym w sprawnym 

formułowaniu swoich przemyśleń. Szcze-

gólnie wiele wniosków wysnuwały przede 

wszystkim uczestniczące w spotkaniu ze-

społy uczniów oraz rodziców, które czę-

sto wskazywały na trudne doświadczenia 

ostatnich miesięcy, spowodowane zdalnym 

systemem nauczania. 
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Po kilkudziesięciu minutach i przepraco-

waniu wszystkich tematów przez każdy z ze-

społów, odbyło się podsumowanie debaty oraz 

wyciągnięcie jak najdalej idących wniosków. 

Przedstawiciele wszystkich zespołów zaprezen-

towali następujące wnioski, które najczęściej 

powtarzały się w ich przemyśleniach:

„Robić więcej”: 

• Mniej teorii, więcej innowacji pedagogicznych;

• Więcej nauczania empirycznego;

• Więcej praktycznych zajęć;

• Więcej takich debat;

• Większa współpraca między szkołami;

• Więcej wycieczek ;

• Więcej możliwości do samorealizacji i prezentacji.

„Robić mniej”: 

• Mniej zajęć teoretycznych;

• Mniej zadań domowych;

• Mniej oceniania (więcej doceniania).

„Zacząć robić”: 

• Poznanie ucznia; 

• Rozwijanie mocnych stron, zainteresowań 

ucznia;

• Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami 

przez nauczycieli;

• Kształtowanie odpowiedzialności za siebie;

• Nauka zarządzania czasem, organizacji pracy;

• Kompetencje miękkie - uczyć uczenia się;

• Poprawa komunikacji.

„Przestać robić”:

• Zrewidować biurokrację;

• Przestać eksperymentować na dzieciach 

i programach nauczania;

• Nauczyciele nie muszą być dyspozycyjni 

przez całą dobę.

„Robić inaczej”:

• Indywidualnie podejście do ucznia;

• Zmiana sposobu nauki z zzz („zakuć, zdać, 

zapomnieć”) na kkkk (krytyczne myślenie, ko-

munikacja, kooperacja, kreatywność);

• Aktywne metody nauczania, metody projek-

towe, doświadczenia, działanie;

• Lepsza diagnoza potrzeb kulturalnych i edu-

kacyjnych.

Aby nieco łatwiej opisać podsumowanie tych 

wniosków warto jest odnieść się do słynnych 

słów Lwa Tołstoja: Często, aby stało się to, cze-

go pragniemy, trzeba tylko przestać robić to, 

co robimy.

Mamy nadzieję, iż debaty oświatowe na stałe 

wejdą do programu wydarzeń edukacyjnych or-

ganizowanych na terenie Gminy Ozimek, a wy-

ciągnięte z nich wnioski wpłyną na podniesie 

jakości kształcenia naszych uczniów.

Arkadiusz Banik



34

W nowym roku szkolnym uczniowie 

przystąpili do udziału w zawodach 

sportowych, zgodnie z kalendarzem opra-

cowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego 

Szkolnego Związku Sportowego. 4 września 

w Turawie odbył się zjazd sprawozdawczo-

-wyborczy szs na szczeblu powiatu. Preze-

sem na kolejną kadencję został wybrany 

Jan Kamiński, który jest również koordyna-

torem sportu szkolnego w gminie Ozimek.

Pierwszą dyscypliną, w której zmierzyli się 

uczniowie szkół podstawowych, były indywi-

dualne biegi przełajowe. 25 września na terenie 

sp nr 3 w Ozimku odbyły się zawody gminne. 

Przeprowadzono sześć biegów na dystansach 

od 800 do 1200 m. Mistrzami gminy zostali: 

dziewczęta rocznik 2010 – Michalina Stańczyk, 

rocznik 2008-2009 – Marta Kucharska, rocznik 

2006-2007 – Karolina Włoch (wszystkie sp nr 

3); chłopcy rocznik 2010 – Adam Wiesbach (sp 

Szczedrzyk), rocznik 2008-2009 – Daniel Pytel (sp 

nr 1), rocznik 2006-2007 – Dawid Sudoł (sp nr 3). 

30 września w Dąbrowie odbył się finał 

powiatowy w indywidualnych biegach prze-

łajowych, w którym miejsca na podium zajęli 

następujący uczniowie ze szkół gminy Ozimek: 

dziewczęta rocznik 2010 i młodsze – 1. Agata 

Kokot, 3. Michalina Stańczyk (obie sp nr 3); 

chłopcy rocznik 2008-2009 – 1. Daniel Pytel (sp 

nr 1), 3. Bartek Golonka (sp nr 3); rocznik 2006-

2007 – 1. Szymon Łysiak, 3. Bartek Jędrysiak 

(obaj sp nr 3). Uczniowie ci awansowali do fina-

łu wojewódzkiego. 

W dniu 5 października na boisku sp nr 3 

w Ozimku odbyły się igrzyska dzieci – finał po-

wiatowy w sztafetowych biegach przełajowych. 

Rywalizacja w poszczególnych grupach wieko-

wych zakończyła się następująco: dziewczęta 

rocznik 2008-2009 – 1. sp Tarnów Opolski, 2. 

sp nr 1 Niemodlin, 3. sp nr 3 Ozimek, rocznik 

2006-2007 – 1. psp Popielów, 2. psp Stare Sioł-

kowice, 3. sp nr 1 Niemodlin; chłopcy rocznik 

2008-2009 – 1. sp nr 3 Ozimek, 2. sp nr 1 Niemo-

dlin, 3. sp Karłowice, rocznik 2006-2007 – 1. sp 

nr 3 Ozimek, 2. sp nr 1 Niemodlin, 3. sp Tarnów 

Opolski. Do finału wojewódzkiego awansowały 

sztafety z pierwszych miejsc. 

Janusz Dziuban

Biegi przełajowe – nasi medaliści w Dąbrowie

Biegi sztafetowe – rozpoczęcie finału powiatowego w Ozimku

W poniedziałek 31 sierpnia br. na kom-

pleksie boisk orlik w Ozimku odbyły 

się ostatnie zajęcia dla najmłodszych dzieci 

z cyklu „Wakacje na Orliku”. 

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż zajęcia spor-

towe prowadzone przez pracowników Orlika 

– Pana Patricka oraz Pana Łukasza - cieszy-

ły się takim zainteresowaniem najmłodszych 

sportowców!

Na ostatnim treningu naszych milusińskich 

odwiedził Burmistrz Ozimka - Pan Mirosław 

Wieszołek, który wręczył wszystkim dzieciom 

drobne podarunki w nagrodę za uczestnictwo 

w zajęciach. 

Mamy nadzieję, że kolejne aktywności ozim-

skiego Orlika będą cieszyły się co najmniej tak 

dużym zainteresowaniem jak zajęcia waka-

cyjne. Najważniejsze jest to, że osiągnęliśmy 

cel, którym było zachęcenie dzieci do wyjścia 

z domu oraz uprawiania aktywności fizycznej.

Ponadto informujemy, iż od 01 września 

kompleks boisk orlik w Ozimku będzie otwar-

ty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00, 

a w soboty i niedziele w godz. 10.00-20.00

Zapraszamy do korzystania z ozimskiego 

Orlika.

Arkadiusz Banik

SPORT


