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Z zadowoleniem informujemy, że zakończono 
prace i odbyły się odbiory końcowe na ul. 

Częstochowskiej 2 w Grodźcu, której kolejny etap 
wykonano w ramach zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej wewnętrznej ul. Częstochowskiej 
w m. Grodziec etap iii - zaprojektuj i wybuduj”, 
podczas których obecny był Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek wraz z jego służbami, sołtys 
wsi Zdzisław Adamski oraz przedstawiciele głów-
nego wykonawcy – firmy Hucz z Boronowa.

W ramach zamówienia firma Hucz Sp. z o.o., 
sp. k. zrealizowała zamówienie obejmujące wy-
konanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej, a następnie wykonanie na jej podstawie 
robót związanych z przebudową drogi gminnej 
wewnętrznej ul. Częstochowskiej 2 od skrzyżo-
wania z ul. Robotniczą do dk 46 o dł. ok 477 m.

Wartość inwestycji to 324 560,28  zł.

Marcin Widera

Jedną z priorytetowych spraw podejmo-
wanych stale przez mieszkańców gminy 

Ozimek jest stan dróg. Pomimo trwającej 
pandemii koronawirusa, ozimski magistrat 
nie zwolnił tempa realizacji planowanych 
prac, a co więcej – właśnie podał aktualną 
informację o odbytym przetargu na remont 
dróg zarządzanych przez gminę.

Dnia 3 listopada otwarto oferty w procedu-
rze przetargowej dotyczącej remontów bieżących 
i utwardzenia powierzchni dróg gminnych. Ubyt-
ki zostaną uzupełnione na następujących dro-
gach: ul. Spacerowa w Grodźcu, ul. Wspólna (do 
skrzyżowania z ul. Sosnową) w Szczedrzyku, ul. 
Długa (do numeru 19) w Schodni, ul. Polna i Dyla-
kowska w Biestrzynniku oraz na drogach w Kra-
siejowie: ul. Robotnicza, ul. Wrzosowa, łącznik ulic 
Pustki i Kolejowej a także na odnodze ulicy Szkol-
nej. Łącznie na tych drogach zostaną uzupełnione 
ubytki na długości 4 305 metrów. Wykonanie prac 
zaplanowane jest do końca 2020 roku.

Ponadto wykonawca przeprowadzi kory-

towanie oraz ułożenie warstwy kamiennej 
na ul. Wspólnej (powyżej skrzyżowania z ul. 
Sosnową), na odnodze ul. Nowej i ul. Buko-
wej w Szczedrzyku oraz na ul. Przemysłowej 
w Nowej Schodni. Korytowanie zostanie prze-
prowadzone na tych drogach na powierzchni 
2 025 m2, a ich wykonanie zaplanowano do 
końca bieżącego roku.

Powyższe remonty to jednak tylko część ro-
bót prowadzonych na drogach gminy Ozimek. 
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku w ostatnim 
czasie wyłonił wykonawców siedmiu kolejnych, 
planowanych na najbliższe miesiące inwestycji. 
A będą to: 
– Modernizacja ul. Szymona w Dylakach – 
na kwotę 188 300, 70 zł; –
– Modernizacja ul. Spacerowej w Szczedrzy-
ku – na kwotę 170 940, 97 zł;
– Modernizacja ul. Polnej w Chobiu –  na 
kwotę 48 904, 80 zł;
– Modernizacja ul. Leśnej w Mnichusie – na 
kwotę 154 703, 25 zł;

– Modernizacja ul. Wczasowej w Szczedrzy-
ku – na kwotę 124 214, 75 zł.
– Modernizacja ul. Leśnej w Antoniowie – 
na kwotę 117 643, 72 zł;
– Modernizacja odcinka ul. Turawskiej 
w Dylakach – na kwotę 96 518, 22 zł;
– Modernizacja ul. Łąkowej w Szczedrzyku 
- na kwotę 312 635,19 zł

Ponadto, oprócz powyższych remontów i in-
westycji, gmina zleciła już także wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej pod re-
alizowane w przyszłości modernizacje kolejnych 
dróg gminnych w przetargach: ul. Dylakowskiej 
w Biestrzynniku, ul. Ozimskiej w Dylakach, ul. 
Piaskowej oraz ul. Niwki w Krasiejowie, ul. 
Opolskiej oraz ul. Krótkiej w Schodni a także 
odnogi ul. Powstańców Śl. w Krzyżowej Dolinie. 
Na realizację wykonania powyższej dokumenta-
cji gmina zamierza na tym etapie przeznaczyć 
kwotę powyżej 72 000 zł. 

Arkadiusz Banik  

Szanowni Państwo, informujemy, że od 
18.11.2020 r. rozpoczęły się prace związane z reali-

zacja zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. 
Polnej w m. Pustków – zaprojektuj i wybuduj”.

Za wszelkie utrudnienia związane z realiza-
cją tego zadania z góry przepraszamy i prosimy 
o wyrozumiałość.

Marcin Widera 

Rusza remont na ul. 

Polnej w Pustkowie 
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Szanowni Państwo, jak wcześniej infor-
mowaliśmy, 20 sierpnia br. odbyło się 

spotkanie Burmistrz Ozimka Mirosława 
Wieszołka oraz Zastępcy Burmistrza Ozim-
ka Andrzeja Brzeziny z Członkiem Zarządu 
Województwa Opolskiego Panem Szymo-
nem Ogłazą i Dyrektorem Departamentu 
Infrastruktury i Gospodarki umwo Panem 
Remigiuszem Widera.

Podczas spotkania uzyskano potwier-
dzenie,  że Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zamierza wydać około 180 tys. złotych na 
remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 463 
Dylaki – Antoniów. W ramach tego remon-
tu mają być zlikwidowane najbardziej nie-
bezpieczne miejsca na tej drodze. Ta inwe-
stycja już się zakończyła.

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich 
uzgodnił z włodarzami gminy, że przeznaczy 
prawie  500 tys. złotych na gruntowny remont 
chodnika w Antoniowie – na odcinku od ronda 

przy dk46 do siedziby osp Antoniów. W jego 
ramach będzie wykonany ciąg pieszo-rowero-
wy o nawierzchni asfaltowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wstęp-
nie proponowano, aby Gmina Ozimek partycy-
powała w kosztach inwestycji na poziomie 50%. 

Udało się jednak wynegocjować, że Samorząd 
Województwa przeprowadzi inwestycję w całości 
z własnych środków.

Marcin Widera

W dniu 17 listopada br. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek oraz 

Prezes Zarządu firmy Pracownia Projek-
towa mostopol Sp. z o.o. z Opola Mariusz 
Pustelnik podpisali umowę na wykona-
nie dokumentacji technicznej przebudo-
wy drogi gminnej ul. Powstańców Ślą-
skich w m. Schodnia.

Zamówienie dotyczy odcinka od skrzyżo-
wania z droga krajową nr 46 do skrzyżowania 

z drogą powiatową ul. Kolejową w Ozimku. 
W projekcie ma zostać ujęte poszerzenie jezdni 
wraz ze ścieżką pieszo–rowerową i infrastruk-
turą towarzyszącą, w tym oświetlenie. 

Roboty będą przebiegały na odcinku o dłu-
gości 1850 m (z sięgaczami na terenach pohut-
niczych) wraz z wyznaczeniem granic pasa dro-
gowego w następującym zakresie: poszerzenie 
jezdni, budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz 
z odwodnieniem i przebudową zjazdów; prze-

budowa skrzyżowań; przebudową lub budową 
oświetlenia ulicznego; przebudową kolidujące-
go uzbrojenia terenu; wydzielenie niezbędnego 
gruntu do realizacji zadania; uzyskanie stosow-
nych uzgodnień i właściwych decyzji admini-
stracyjnych wymaganych przepisami prawa 
budowlanego.

Wartość zamówienia to 147 600 zł.

Marcin Widera

Szanowni Państwo, informujemy, że najpóź-
niej dnia 11.12.2020 r. zakończą się prace 

związane z realizacją remontu mostu na płyną-
cej przez Grodziec Białce.

Za wszystkie utrudnienia podczas 
remontu gddkia w Opolu przeprasza, 
ale remont ww. mostku był niezbęd-
ny dla prawidłowego funkcjonowania 

drogi krajowej DK46 na odcinku Opo-
le–Częstochowa.

Andrzej Brzezina



W xxi wieku naukowcy dowiedli, jak 
ogromne znaczenie dla zdrowia ludz-

kiego ma jakość powietrza. Niestety w Pol-
sce mamy największą ilość pyłów pm10 oraz 
pm2,5 w powietrzu w całej Unii Europejskiej.
Dwie główne przyczyny to:

• System ciepłownictwa oparty na węglu;
• Klimat wymagający ogrzewania przez oko-
ło 6-7 miesięcy w roku.
Gmina Ozimek stara się zachęcać swoich 

mieszkańców do wymiany pieców węglowych 
na kotły ekologiczne. Od 2019 roku funkcjo-
nuje system dopłat do wymiany ww. kotłów 
w wysokości 2-3 tys. złotych w zależności od 
docelowego źródła energii. W 2020 roku Gmina 
Ozimek przeznaczyła na ten cel ze swojego bu-
dżetu 100 tys. zł. Obecnie Burmistrz i pracow-
nicy urzędu gminy zaangażowali się w lobbo-
wanie w Polskiej Spółce Gazowniczej w sprawie 
inwestycji w sieć gazową na terenie gminy.

W dniu 29 maja Burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek i Zastępca Burmistrza Andrzej 
Brzezina spotkali się w Opolu z dyrektorem psg 
sp. z o.o. Oddział Opole Rafałem Adamiszynem 
oraz Kierownikiem Działu Rozwoju w spółce – 
Andrzejem Górskim.

Następnie 24 czerwca dyrekcja psg sp. 
z o.o. przyjechała do Ozimka celem weryfikacji 
potenc ja łu  gminy  Oz imek w zakres ie 
gazyfikacji. W sierpniu pracownicy urzędu 
wykonali analizę potencjału 5 sołectw: Nowej 
Schodni, Schodni, Pustkowa, Szczedrzyka oraz 
Antoniowa. Zachęcamy mieszkańców ww. 
sołectw o składanie w jak najszybszym cza-

sie wniosków do psg sp. z o.o. w Opolu przy 
ul. Armii Krajowej 2 o wydanie warunków 
przyłączenia.

Takie wnioski nie są zawarciem umowy 
podłączenia gazu, ale spora ilość złożonych 
wniosków pokazuje potencjał naszej gminy. 
Niestety z powodu ograniczonych środków ca-
łej grupy kapitałowej pgnig s.a. oraz ogromnego 
zainteresowania mieszkańców całej Polski gazy-
fikacją, zmieniła się procedura wyboru inwesty-
cji do gazyfikacji. Obecnie skrócono okres zwro-
tu inwestycji z 30 lat do 20 lat. Tylko masowa 
ilość wniosków o wydanie warunków przyłą-
cza oraz spora ilość właścicieli nowych domów 
jednorodzinnych, którzy zamierzają ogrzewać 
swoje nieruchomości gazem, może spowodować 
wymagalną opłacalność w naszej gminie.

W praktyce oznacza to, że oprócz budynków 
położonych w Nowej Schodni i Krasiejowie 
w bliskiej odległości od sieci, pozostałe sołec-
twa: Schodnia, Pustków, Szczedrzyk i Antoniów 
mogą być podłączane najwcześniej za 3-4 lata.

Czas ten jest związany z potrzebą wykona-
nia analizy strategicznej, uzyskania zgody na 
realizację inwestycji w centrali w Warszawie, 
zaprojektowania sieci oraz skutecznego prze-
prowadzenia przetargu na wybór wykonawcy.

Obecnie w Nowej Schodni wzdłuż ul. Da-
nieckiej realizujemy rozbudowę sieci gazowej 
ś/c dn 90 o łącznej długości ok. 670 mb (do po-
ziomu skrzyżowania ul. Opolskiej z Daniecką). 
Przewidziany termin zakończenia inwestycji to 
przełom 2020/21 – relacjonuje Andrzej Górski 
z psg sp. z o.o. Oddział Opole.

Mieszkańcy Krzyżowej Doliny, Grodźca, 
Dylak i Biestrzynnika będą rozpatrywani do 
gazyfikacji w przypadku pojawienia się jakie-
goś strategicznego odbiorcy gazu pobierające-
go ponad 10 m3 na godzinę lub w przypadku 
uwzględnienia tych miejscowości w budowie 
gazociągu z Ozimka do Dobrodzienia lub Bier-
dzan. Mimo, że gazyfikacja nie jest zadaniem 
własnym gminy, włodarzom Ozimka bardzo 
zależy na realizacji tego zadania. Dlatego tak 
wiele różnych działań jest podejmowanych 
w gminie. Miejscowy urząd chce, aby jak naj-
większy obszar gminy został podłączony do 
sieci gazowniczej. Obecnie szkoły i przedszkola 
w sołectwach ogrzewane są za pomocą drogiego 
oleju opałowego.

We wrześniu Gmina Ozimek zadeklarowała 
do podłączenia ogrzewania gazowego trzy obiek-
ty w gminie, które nie mają dostępu ciepła sys-
temowego. Są to: Szkoła Podstawowa w Anto-
niowie oraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
Publiczne w Szczedrzyku. W odpowiedzi otrzy-
manej w pierwszym tygodniu listopada psg 
sp. z .o.o. Oddział Opole pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek z Antoniowa, odrzuciła zaś możli-
wość budowy sieci do psp i pp w Szczedrzyku. 
W związku z możliwościami jakie daje prawo, 
Gmina Ozimek zwróci się do Urzędu Regulacji 
Energetyki z odwołaniem od decyzji w sprawie 
Szczedrzyka, natomiast możliwość podłączenia 
sp w Antoniowie otwiera mieszkańcom tej miej-
scowości drogę do gazyfikacji.

Andrzej Brzezina

GMINA
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Po długich pracach, konsultacjach oraz 
uwagach wnoszonych przez mieszkań-

ców, został sporządzony projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi 
Antoniów oraz części wsi Schodnia na łącz-
ną powierzchnię ok. 850 ha. Działania te były 
prowadzone ze względu na często wskazywa-
ne przez mieszkańców oraz przedsiębiorców 
zainteresowanych inwestowaniem w Ozimku 
niedostosowanie dotychczas obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego do 
obecnych czasów oraz planów zabudowy czy 
inwestycji czynionych w Ozimku. 

Przygotowanie tego złożonego projektu 
zostało poprzedzone analizą obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta Ozimek – Nowa Schod-
nia w granicach administracyjnych, części wsi 
Schodnia oraz części wsi Antoniów po wschod-
niej i zachodniej stronie ulicy Powstańców 
Śl. do skrzyżowania z ulicą Dylakowską oraz 
analizą wniosków złożonych przez właścicieli 
nieruchomości o zmianę przeznaczenia swoich 
działek, głównie pod zabudowę mieszkaniową 

oraz usługową. Do zmiany miejscowego planu 
przystąpiono z inicjatywy poprzedniego burmi-
strza Jana Labusa w 2016 roku. Po dokonaniu 
szczegółowej analizy obowiązującego planu oraz 
złożonych wniosków w świetle ustaleń obowią-
zującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ozi-
mek” stwierdzono zasadność opracowania pla-
nu i rozpoczęto prace.

Projekt planu poddany został następ-
nie procedurze formalno-prawnej określonej  
w obowiązujących przepisach. Zakres opraco-
wania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Ponad-
to został on zaopiniowany przez Gminną Komi-
sję Urbanistyczno-Architektoniczną w Ozimku. 
Przy jego tworzeniu wzięto pod uwagę nie tylko 
wymagania ładu przestrzennego, ochrony środo-
wiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, czy wymagania ochrony zdrowia oraz bez-
pieczeństwa ludzi i mienia, ale także wymagania 
dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
walory ekonomiczne przestrzeni. Oznacza to ni 

mniej ni więcej fakt wprowadzenia możliwości 
realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowousługowej, zabudowy usługowej, 
obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów, obiektów transportu samochodowego oraz 
usług, zabudowy zagrodowej, co wpłynie na 
znaczny wzrost wartości walorów ekonomicz-
nych terenów objętych planem.

Ponadto projekt planu uwzględnia wszelkie 
zapisy dotyczące prawa własności, potrzeb obron-
ności i interesu publicznego, zapewnienia odpo-
wiedniej ilości i jakości wody oraz zapewnienia 
potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej. 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, 
części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia 3 
listopada 2020 r. został zatwierdzony z kilkoma 
uwagami przez nadzór prawny Wojewody Opol-
skiego. Wszedł on  w  życie w środę 18 listopada br. 

Można stwierdzić, iż jest to jedna z najważ-
niejszych i najbardziej złożonych prac, umożliwia-
jących kolejny krok w rozwoju Gminy Ozimek. 

Arkadiusz Banik

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w Ozimku

Gmina Ozimek, podobnie jak inne samorzą-
dy w Polsce, zmuszona będzie od 1 stycz-

nia 2021 roku do podniesienia opłat za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Obecnie koszty 
całego systemu odpadowego w naszej gminie 
wynoszą 5,5 mln zł. W przeliczeniu na wszyst-
kich mieszkańców którzy z ww. systemu ko-
rzystają daje to opłatę miesięczną sięgającą  
31 zł na mieszkańca! 

Głównymi powodami tej trudnej decyzji 
były nowe uwarunkowania prawne i czynniki 
ekonomiczne niezależne od gminy:
1. Ustawowy obowiązek bilansowania się 
systemu gospodarki odpadami, który unie-
możliwia samorządom dopłacanie ze swoich 
budżetów do systemu;
2. Drastyczny wzrost opłat za składowanie 
odpadów (obecnie 270 zł za tonę odpadów, 
w 2019 roku - 170 zł, a w 2018 roku - 140 zł);
3. Wzrost strumienia odpadów spowodo-
wany m.in. wzrostem konsumpcji, relatywnie 
słabą jakością produktów, marnowaniem żyw-
ności, brakiem kompostowania bioodpadów na 
swoich posesjach;
4. Wzrost kosztów pracy spowodowany wzro-
stem minimalnego wynagrodzenia (od 2021 
roku 2800 zł brutto miesięcznie);

5. Niemal całkowite załamanie się rynku 
odpadów zebranych selektywnie. Dla 
przykładu, w 2017 roku można było sprze-
dać odpady z tworzyw sztucznych do spa-
larni, obecnie trzeba dopłacić ponad 300 zł 
za możliwość przyjęcia przez spalarnie tony 
tych odpadów. Ponadto firmy produkują-
ce opakowania praktycznie nie przyjmują 
tworzyw sztucznych, makulatury, nawet 
złomu opakowaniowego do ponownego 
wykorzystania;
6. Znaczne zaostrzenie wymagań w stosun-
ku do firm prowadzących komunalne instala-
cje przetwarzania odpadów, m.in wymagające 
przepisy p-poż i bhp, konieczność zabezpieczeń 
finansowych, stałego monitoringu;
7. Mniejsza liczba firm zajmujących się odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów (monopo-
lizacja rynku);
8. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej 
w 2020 roku;
9. Konieczność dodatkowych odbiorów: 
kolejnej frakcji – papieru (dodatkowe trasy 
i pojemniki) oraz odpadów bio przez cały rok;
10. Konieczność wielomilionowych inwe-
stycji w linie sortujące odpady, kwatery do 
składowania odpadów. Dodatkowo nowy 

tabor samochodowy powoduje znaczny 
wzrost amortyzacji;
11. Niestabilność prawa i czynników makro-
ekonomicznych powodują ryzyko zawiera-
nia wieloletnich umów, które przerzucane 
są na samorządy.

Wymienione czynniki zmuszają do podję-
cia przez Radę Miejską bolesnej dla budże-
tów domowych uchwały. Mamy nadzieję, że 
ta tendencja wzrostowa z 2020 roku zostanie 
zahamowana. Jednocześnie apelujemy do 
Państwa przede wszystkim o przemyślaną 
konsumpcję, aby nie generować dodatkowe-
go strumienia odpadów, bo choć trudno w to 
uwierzyć, to rocznie marnujemy 235 kg żyw-
ności na osobę. W sali kraju to około 9 mln 
ton. Znajdujemy się na piątym miejscu w Unii 
Europejskiej. Zachęcamy także do korzysta-
nia z opakowań wielokrotnego użytku oraz 
do kompostowania odpadów zielonych (ulga 
dla mieszkańców domów jednorodzinnych - 2 
zł na osobę). Prosimy także o właściwą segre-
gację odpadów, bo to właśnie Państwo mają 
bezpośredni wpływ na ilość wytwarzanych 
odpadów oraz jakość segregacji.

Andrzej Brzezina 



Policja: Nasi Dzielnicowi
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Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP w Ozimku

 asp. szt. Krzysztof 
e-mail: 

tel. 77 40 26 740, 47 86 31 203, 

-

-

-
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Aplikacja mobilna „Moja Komenda” zo-
stała przygotowaną przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Policję w ramach programu „Dzielnicowy 
bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opra-
cowana na urządzenia mobilne bazujące na 
systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Policji zależy, aby funkcjonariusze 
byli bliżej nas, dlatego aplikacja posiada rów-

nież funkcję wyszukiwania „policjantów pierw-
szego kontaktu” czyli dzielnicowych.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bez-
pośredni kontakt ze społecznościami lokalny-
mi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby 
i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak 
i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie 
z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich 
przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecz-

nych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i or-
ganizując niezbędne działania, angażują do tego 
zarówno instytucje publiczne, w tym samorzą-
dowe, placówki oświatowe, organizacje pozarzą-
dowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to 
policjanci, do których można zwrócić się o po-
moc w granicach kompetencji Policji lub prze-
kazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Źródło: www.policja.pl

POLICJA



Z Czesławem Adamczykiem – wieloletnim 
Prezesem Klubu Honorowych Dawców 

Krwi im. Prof. Ludwika Bierkowskiego przy 
Hucie Małapanew w Ozimku rozmawia 
Marcin Widera.

Ilu członków zrzesza Klub Honorowych 

Dawców Krwi w Ozimku?

W tej kwestii należy rozróżnić - mamy 20 
członków pck, jednak aż 60 wolontariuszy, któ-
rzy regularnie oddają krew. To naprawdę duża 
liczba, jednak zawsze mogłoby być lepiej. I to 
właśnie jest naszym największym zadaniem, by 
pozyskać jak największą ilość dawców.

W 2019 roku oddano 84 litry krwi, w 2018 
roku 104 litry, a w 2020 r. ok. 50 litrów – należy 
jednak zaznaczyć, że obecny rok ze względu na 
pandemię jest bardzo trudny, ale została nam 
jeszcze jedna akcja zbiórki krwi, która odbędzie 
się 11 grudnia tradycyjnie przed Domem Kultury 
w Ozimku, na którą już dziś zapraszam.

Może doda Pan coś o historii klubu? Jest 

on przecież jednym z najstarszych w Polsce.

Nasz klub powstał w 1958 r. a pierwszym pre-
zesem, a zarazem założycielem był ówczesny 
redaktor Głosu Odlewnika Pan Roman Waleczek. 

Przez wiele lat pełnił Pan funkcję Pre-

zesa Klubu Honorowych Dawców Krwi 

w Ozimku. Proszę powiedzieć, jakie zadania 

stoją przed osobą pełniącą tak ważną funk-

cję w gminie? 

Prezes musi zorganizować pracę Zarządu, 
przede wszystkim nadzoruje i organizuje akcje 
zbiórki krwi na terenie gminy oraz koordynuje 
akcje związane z propagowaniem i promowa-
niem idei honorowego krwiodawstwa.

Przy okazji pragnę zapytać – oczywiście o ile 

nie ma Pan nic przeciw – ile oddał Pan krwi?

Oddałem podczas mojej aktywności ponad 70 
litrów, jednocześnie zostałem odznaczony jako 
Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia 
Narodu (2008 r.) oraz otrzymałem Odznakę Ho-
norową Polskiego Czerwonego Krzyża ii stopnia. 

Te odznaczenia mają dla mnie duże znaczenie, 
jednak najbardziej dumny jestem z ilości krwi, którą 
oddałem na rzecz osób, którym mogłem tym pomóc.

Niesamowite osiągnięcia! Wracając jed-

nak do Pańskiej wieloletniej prezesury. Co 

Pana skłoniło do pełnienia tak trudnej, a za-

razem ogormnie odpowiedzialnej funkcji?

Już w 1978 r. pierwszy raz oddałem krew i za-
wsze czułem, że to bardzo ważne, ponieważ moż-
na w ten sposób uratować życie ludzkie. 

Kiedy w 1996 r. zostałem wybrany na pre-
zesa był to nie tylko wielki zaszczyt, ale przede 
wszystkim obowiązek. Kolejne lata niosły wiele 
pracy, trudu i zaangażowania na rzecz honoro-
wego krwiodawstwa.

Szczególnym wydarzeniem, które na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci było, gdy w latach 

80. otrzymałem telegram ze stacji krwiodaw-
stwa w Opolu z wezwaniem o pilne stawienie się 
w stacji. Byłem wstępnie przerażony, bo nie wie-
działem o co chodzi i obawiałem się najgorszego. 
Jednak sprawa dot. 17 letniego chłopaka, który 
zatruł się grzybami i by mu pomóc było potrzeb-
ne 40 litrów krwi, na co potrzeba ok. 100 dawców. 
Wtedy oddawano po 400 ml (obecnie pobiera się 
450 ml. jednorazowo, przyp. red.) krwi na osobę. 

Ta sytuacja jeszcze bardziej zmobilizowała 
mnie do działalności na rzecz hdk, z którym je-
stem związany do dziś.

Czy było jakieś wyjątkowe wydarzenie, 

które pozostało w Pana pamięci?

W 2018 r. dzięki współpracy z Gminą Ozimek 
byliśmy gospodarzem – organizatorem Woje-
wódzkiej Akademii z okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa pck. Było to wielkim wydarze-
niem szczególnie dla nas – ozimskich krwiodaw-

ców – móc gościć najważniejsze osoby związane 
z województwem i krwiodawstwem.

W roku stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, jubileusz 60-lecia świętowali polscy 
krwiodawcy zrzeszeni w klubach Honorowych 
Dawców Krwi pck. Co prawda krwiodawstwo 
i krwiolecznictwo mają swoją wcześniejszą, dłu-
gą historię, ale właśnie 60 lat temu – w 1958 roku 
zaczęły powstawać pierwsze kluby krwiodaw-
ców działające pod egidą Polskiego Czerwone-
go Krzyża, a idea honorowego oddawania krwi 
stała się obowiązującym w całej Polsce modelem, 
opartym na bezinteresownym niesieniu pomocy 
drugiemu człowiekowi, potrzebującemu najcen-
niejszego daru – ludzkiej krwi.

Uroczystość odbyła się na Sali widowiskowej 
Domu Kultury w Ozimku. Szczególnie cieszyły nas 
same pozytywne opinie oraz liczne podziękowania 
za bardzo dobrą organizację tego przedsięwzięcia.



Obecnie jest Pan Członkiem Zarządu 

hdk pck w Ozimku. Pałeczka prezesa po-

wędrowała do młodszego Adama Kolmana. 

Jak ocenia Pan „świeżą krew” na stanowisku 

kierowniczym?

Jego pracę oceniam bardzo pozytywnie. 
Zmiany pokoleniowe mają istotne znaczenie dla 
przyszłości i funkcjonowania klubu. Jak wcze-
śniej wspomniałem sam kiedyś przejmowałem 
funkcję szefa krwiodawców. Dziś prezesem jest 
Pan Adam Kolman, który nie tylko kontynuuje 
moją wieloletnią pracę, ale również rozwija ją, 
wprowadzając pewne działania dostosowane do 
potrzeb obecnego czasu.

Jest Pan także delegatem na zjazd Rady 

Rejonowej pck. Jakie w ramach tej funkcji 

pełni Pan obowiązki?

Przede wszystkim wybieramy nowy Zarząd 
Rejonowy oraz ustalamy zakres, jak również kie-
runki działalności pck w naszym rejonie, ponad-
to wybieramy delegatów na zjazd okręgowy pck.

Jakie – według Pana opini – stoją wyzwa-

nia przed krwiodawcami z Gminy Ozimek? 

Przede wszystkim pozyskanie jak największej 
ilości krwi oraz dawców. Staramy się tego dokonać 
poprzez aktywną promocję krwiodawstwa i zdro-
wia. Najważniejszym zadaniem jest, aby pokazać 
naszym członkom, krwiodawcom, że jesteśmy jed-

ną wielką rodziną i że ich rola dla społeczeństwa 
jest bardzo istotna. Ponieważ jak naturalnie wie-
my, krwi nie da się wyprodukować.

W jaki sposób powstaje tak kameralna, 

niemalże rodzinna atmosfera?

Organizujemy wspólne zawody strzeleckie, na 
które zapraszamy wszystkich członków i dawców. 
Odbywają się co roku we wrześniu. Muszę przyznać, 
że cieszą się zawsze bardzo dużym zainteresowa-
niem zaprzyjaźnionych klubów oraz osób z nami 
związanych. W tym roku zawody indywidualne 
wygrał Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. 

Dodatkowo organizujemy uroczyste spotka-
nia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
w Polsce, które odbędą się na koniec listopada. 
Podczas nich składamy podziękowania oraz od-
znaczamy zasłużonych krwiodawców.

Ponadto bardzo często bierzemy aktywny 
udział w wydarzeniach organizowanych przez 
inne kluby hdk.

Czy gmina wspiera waszą działalność?

Tak naturalnie gmina wspiera ideę krwio-
dawstwa, nie tylko finansowo, ale również 
w kwestii informacyjno-promocyjnej. Ponadto 
bardzo się cieszę, że samorząd gminny udostęp-
nił na potrzeby naszego klubu pomieszczenie 
biurowe, w którym odbywają się także posiedze-
nia zarządu, przechowywane są dokumenty, a co 
najważniejsze honorowe miejsce znalazł w nim 
nasz sztandar. A pragnę zaznaczyć, że ma dla 
nas ogromną wartość, ponieważ nadano nam go 
na 25 lecie – czyli ma już 37 lat.

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Widera



GMINA

Nie tak spodziewaliśmy się obchodzić 
Święto Wszystkich Świętych w tym 

roku. Ze względu na panującą pandemię 
nie było możliwości uczestnictwa w nabo-
żeństwach na cmentarzach. Uroczystości 
te przeniesione zostały do kościołów. 

W kościele parafialnym w Ozimku odpra-
wiono dwie msze św. – o godz. 13:30 i 15:00 - za 
zmarłych wspomnianych oraz parafian, a po 
odprawionych mszach odbyły się również krót-
kie nabożeństwa, które odbywają się zwykle na 
trzech cmentarzach: ewangelickim, „starym pa-
rafialnym” i komunalnym.

Mimo panującej pandemii, Dzień Wszyst-
kich Świętych w kościołach ma radosny cha-
rakter obchodów. W dniu tym kościół uwielbia 
Boga w życiu świętych i błogosławionych. To 
nasi bracia i nasze siostry z różnych pokoleń 
i ludów, którzy całym sercem szukali Boga, 
a teraz cieszą się obecnością przy Jego Obliczu.

Jan Niesłony 

W dniu 24 października o godz. 11:00 na 
cmentarzu Ewangelickim w Ozimku 

nastąpiło poświęcenie nowego krzyża. Po-
przedni krzyż, który przez wiele lat służył 
wiernym, nie nadawał się do dalszego użytko-
wania, stwarzając niebezpieczeństwo.

W uroczystym poświęceniu nowego krzyża 
uczestniczyli: pastor Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Opolu Wojciech Pracki oraz proboszcz Pa-
rafii w Ozimku ks. Marian Demarczyk. Ceremonia 
połączona została z krótkim nabożeństwem eku-
menicznym, czytaniem Starego Testamentu, Lek-
cji Apostolskiej, śpiewu pieśni oraz wygłoszonego 
przez ks. Wojciecha Prackiego kazania. Nawiązał 

w nim do tego jak ważne znaczenie w życiu wier-
nych ma krzyż. W jego słowach padło stwierdzenie, 
że mimo, że wierzymy inaczej to wierzymy w tego 
samego Boga. Dlatego łączy nas wspólnota – nie 
musimy jej szukać daleko – ponieważ cmentarz, 
na którym wszyscy się zgromadzili służy dla wier-
nych katolików z kościołem pw. Św. Jana Chrzcicie-
la, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego również p. w. św. Jana 
Chrzciciela. Następnie ks. Marian Demarczyk po-
świecił krzyż, a na zakończenie nabożeństwa eku-
menicznego odśpiewano pieśń „Pod Twoją Obro-
nę” oraz modlitwę.

Jan Niesłony  



W nocy 17 listopada 2019r. w opolskim 
szpitalu po ciężkiej chorobie zmarł 

nasz burmistrz Jan Labus, cieszący się po-
wszechną sympatią wspaniały człowiek, do-
bry i doświadczony samorządowiec. Właśnie 
minęła pierwsza rocznica jego śmierci…

Jan Labus był wieloletnim społecznikiem i sa-
morządowcem. Funkcję Burmistrza pełnił 3 ka-
dencje (w latach 2002-2006, 2006-2010, 2014-2018). 
W wyborach samorządowych w 2018 roku poko-
nał swoich konkurentów, uzyskując 59% popar-
cia i wygrywając w pierwszej turze, a tym samym 
zostając Burmistrzem Ozimka na kolejną czwartą 
kadencję. Niestety nie udało mu się jej dokończyć.

Jan Labus urodził się 2 lutego 1963 roku. 
Mieszkaniec Antoniowa, mąż, ojciec trójki dzieci. 
Całe swoje życie związał z gminą Ozimek. W 1989 
r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Opo-
lu, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryki. 
Swoje życie zawodowe najpierw związał z Hutą 
Małapanew, gdzie zajmował się sprawami infor-
matycznymi, a potem z Urzędem Gminy i Miasta 
w Ozimku, gdzie piastował funkcję Burmistrza.

W kartach historii Ozimka z pewnością zosta-
nie zapisany jako dobry włodarz dlatego, że był 
nietuzinkowym człowiekiem i zrobił wiele dobre-
go dla Gminy Ozimek oraz dla jej mieszkańców.

W 2002 roku w pierwszych bezpośrednich 
wyborach Burmistrza (w których o wyborze 
nie decydowała już Rada Miejska, ale wszyscy 

mieszkańcy gminy Ozimek) uzyskał ogromne 
poparcie, które było dla niego siłą napędową 
do działania na rzecz gminy. Przeprowadził na-
szą społeczność przez transformację ustrojową 
wprowadzając gminę Ozimek do Unii Europej-
skiej. Z tym związane było wcześniejsze przygo-
towanie i wdrożenie inwestycji, po raz pierwszy 
wykorzystujących unijne środki pomocowe.

Mało kto pewnie dziś pamięta, ale to właśnie 
Jan Labus rozpoczął wielkie, wieloletnie i wielo-
milionowe przedsięwzięcie budowy kanalizacji 
- rozbudowy oczyszczalni ścieków w Antoniowie 
i budowy od podstaw kanalizacji w sołectwach. Był 
inicjatorem i głównym realizatorem wielu inwesty-
cji. To jego starania przyczyniły się do poprawy sta-
nu placówek oświatowych, które poddane zostały 
termomodernizacji, ponadto za jego kadencji roz-
budowano żłobek, tworząc nowe miejsca dla dzieci. 
Przystąpiono do budowy dróg, poprawy funkcjono-
wania Ochotniczych Straży Pożarnych. Podjął się 
także bardzo trudnego działania jakim była reno-
wacja zabytkowego mostu na rzece Mała Panew. 

Był wielkim mecenasem sportu. Jako aktyw-
ny sportowiec, a zarazem zagorzały kibic zawsze 
wspierał środowiska związane z kulturą fizycz-
ną, uprawianiem sportu drużynowego i indywi-
dualnego. Poprawił nie tylko stan infrastruktu-
ry, tworząc Kompleks Boisk orlik w Ozimku 
i wiele innych obiektów sportowych, które po 
dzień dzisiejszy dobrze służą mieszkańcom, ale 

również z determinacją wspierał rozwój sportu 
w gminie poprzez finansowe wsparcie skierowa-
ne do klubów i wybitnych zawodników będą-
cych wizytówkami naszej społeczności.  

To dzięki niemu, Ozimek zmieniał się na oczach 
mieszkańców. Szczególnie na sercu leżała mu este-
tyka gminy – tak, by mieszkańcom nie tylko żyło 
się tu dobrze, ale żeby mogli być dumni, że mieszka-
ją w tak pięknej i rozwojowej gminie. Przedstawiał 
swoją działalnością wzór prawdziwego dobrego go-
spodarza, który szukał sobie równych!

Przyjaciele, samorządowcy i mieszkańcy gmi-
ny Ozimek zawsze będą go pamiętać jako czło-
wieka wyjątkowego. Kiedy z kimś rozmawiał, 
poświęcał mu całą swoją uwagę. Nie traktował 
spraw, ani tym bardziej ludzi powierzchownie. 
Zawsze myślał o innych. O wszystko się troszczył 
– mając wyjątkowy dar skupiania się na deta-
lach. Zależało mu na tematach, na realizowaniu 
ich, a nie na promocji siebie. Drzwi jego gabine-
tu zawsze były otwarte. Ludzie przychodzili co-
dziennie. Czasem z urzędowymi sprawami, a cza-
sem z bardzo osobistymi dramatami. Każdego 
wysłuchał, każdemu starał się pomóc.

Jan Labus na zawsze pozostanie w naszych 
sercach, w naszych myślach, naszej pamię-
ci jako ciepły, zawsze uśmiechnięty człowiek 
otwarty na problemy innych.

Marcin Widera

 



Pan Bernard Materne   urodził się 
13.12.1933 roku w Krasiejowie. W zawo-

dowej przeszłości od 1956r. do 1998r. związa-
ny był z Hutą Małapanew w Ozimku. Jego 
życie i działalność społeczna ściśle związana 
była z Krasiejowem. 

Pan B. Materne dał się poznać jako czło-
wiek głębokiej wiary, zawsze chętny do po-
mocy, odpowiedzialny i sumienny. Znany 
był w środowisku z umiłowania porządku, 
dyscypliny i rzetelności. W 1971 roku był 
członkiem komitetu obchodów 25-lecia 
hks-u. Aktywnie zaangażował się w roku 1992 
w obchody 700-lecia wsi Krasiejów. Od 2000 
roku pełnił w Stowarzyszeniu Miłośników 
Krasiejowa funkcję skarbnika, którą wykony-
wał wzorowo do końca swoich dni. Przez wiele 
lat brał udział w pracach Rady Parafialnej wsi 
Krasiejów. Pełnił także funkcję przewodniczą-
cego Rady Sołeckiej oraz księgowego w lokal-
nym kole dfk.

Zawsze znajdował czas, aby pomagać 
i udzielać się społecznie na rzecz wsi i jej miesz-
kańców. Był współorganizatorem corocznych 
bożonarodzeniowych spotkań mieszkańców-
-członków dfk. Pan Materne opiekował się 
przez wiele lat cmentarzem parafialnym dba-
jąc o jego porządek i czystość. Był inicjatorem 
nazwania jednej z ulic nazwiskiem ks. Maksy-
miliana Senfta oraz umieszczenia pamiątkowej 
tablicy informacyjnej na grobie budowniczego 
kościoła w Krasiejowie. Wielokrotnie pomagał 
podczas prac związanych ze stawianiem sta-
jenki bożonarodzeniowej, służył radą i pomocą 
byłemu Proboszczowi śp. Alojzemu Malcher-
kowi podczas remontów kościoła. Jest autorem 
rozdziału książki „Historia i przyroda gminy 
Ozimek”, który zatytułował „Mój Krasiejów”, 
co świadczy o Jego silnych związkach z naszą 
miejscowością. Pan Materne brał czynny udział 
w gromadzeniu materiałów dotyczących pole-
głych podczas ii wojny światowej mieszkańców 

parafii Krasiejów oraz przygotowaniu uro-
czystości odsłonięcia tablic pamiątkowych na 
placu kościelnym. Chętnie udostępniał swoje 
pamiątki do lokalnej Izby Historii. Wiele razy 
brał udział w nagraniach wspomnieniowych 
o sytuacji i życiu w powojennym Krasiejowie. 
Wspomagał Parafialny Zespół Caritas podczas 
organizowania cieszących się dużym powodze-
niem pikników rodzinnych.

Pan Bernard Materne był szanowanym, 
cenionym i zasłużonym mieszkańcem wsi 
Krasiejów, który zawsze pozostanie w naszej 
pamięci jako wyjątkowa osobowość o wyso-
kiej kulturze osobistej i dużej wiedzy na te-
mat lokalnej historii. Zmarł niespodziewanie 
dn. 8 listopada 2020 r. 

Żegnamy Cię Nestorze Krasiejowa. Spoczywaj 
w pokoju! Rodzinie Zmarłego składamy 
najszczersze wyrazy współczucia.

Sylwia Widawska

Bernard Materne



Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
w Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu 

Opolskiego – badaczem geografii roślin, geo-
botaniki, fitosocjologii, fitoterapii i lecznictwa 
uzdrowiskowego. Współredagował pierwszą 
w Polsce regionalną „Czerwoną księgę roślin 
województwa opolskiego”. Przez mieszkańców 
naszej gminy znany był przede wszystkim jako 
odkrywca kości „krasiejowskiego dinozaura”.  
Za to i swoje inne dokonania naukowe otrzy-
mał wiele nagród oraz zaszczytny tytuł „Zasłu-
żony dla Gminy Ozimek (2010)”. 
Dr Krzysztof Spałek zmarł po długiej i wyczerpu-
jącej chorobie 10 grudnia 2019 roku, nie dożywszy 
50. urodzin. Niewątpliwie do jego choroby przyczy-
nił się fakt, że mimo znaczącego dorobku naukowe-
go i publicystycznego, nie potrafił zdobyć upragnio-
nej habilitacji. Swoją ponadprzeciętnością wymykał 
się bowiem  spod utartych kanonów „naukowca”, 
nie zyskując wystarczającego  uznania w opolskim 
środowisku naukowym. Jego proces habilitacyjny 
został zamknięty bez podania uzasadnienia. Ab-
surdalnie „przegrał wynikiem 2:2 – napisała Tere-
sa Kudyba w wydanej przed dwoma miesiącami 
książce „Przerwany lot barwnego motyla”, 
poświęconej swojemu przyjacielowi – wybitnemu 
botanikowi, wszechstronnemu badaczowi i popu-
laryzatorowi przyrody Śląska Opolskiego. 

Przez kilkanaście lat Krzysiek był współpra-
cownikiem Wiadomości Ozimskich, publikując na 
łamach naszej gazety artykuły poświęcone przyro-
dzie gminy Ozimek, doliny Małej Panwi i Śląska 
Opolskiego, ale nie tylko. Pisał również o historii 
i wielu ciekawostkach związanych z naszą i swoją 
małą ojczyzną, a Jego publikacje cieszyły się za-
wsze dużą poczytnością. Mimo wieloletniej współ-
pracy, nie mogę niestety powiedzieć, że byliśmy 
bliskimi przyjaciółmi. Raczej znajomymi, których 
łączyły wspólne zainteresowania. Oddam zatem 
głos tym, którzy byli z Nim dużo bliżej, a swoimi 
wspomnieniami i refleksjami podzielili się na ła-
mach książki, napisanej na Jego 50. urodziny. 
Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – 
były rektor Uniwersytetu Opolskiego:

„Krzysztof Spałek był niewątpliwie jednym 
z najbardziej twórczych uczonych opolskiego śro-
dowiska akademickiego. Był erudytą i autentycz-

nym pasjonatem. I potrafił o tych swoich pasjach 
interesująco pisać. A ponieważ był niezwykle de-
likatny i kruchy osobowościowo, łatwo Go moż-
na było zranić. Mam przekonanie, że środowisko, 
w którym pracował, nie umiało docenić Jego ory-
ginalności i wyjątkowości oraz pozycji intelektu-
alnej, jaką miał w kraju i… właściwie wyrządziło 
Mu krzywdę. Blokowano jego naukowe awanse, 
twierdząc, że jest tylko popularyzatorem nauki. (…) 
Czasem słyszy się niefrasobliwe stwierdzenie, że 
nie ma ludzi niezastąpionych. Krzysztofa Spałka 
nikt nie zastąpi. Odszedł strażnik zabytków kultu-
ry materialnej na Śląsku, kolekcjoner i publicysta, 
subtelny, wrażliwy erudyta, uczynny Kolega.”
Sylwia Widawska – Stowarzyszenie Mi-
łośników Krasiejowa: 

„Krzysztof Spałek jest odkrywcą stanowiska 
paleontologicznego w Krasiejowie, dzięki czemu 
nasza przeciętna, niewyróżniająca się niczym 
szczególnym wioska, stała się jednym z naj-
ważniejszych miejsc na paleontologicznej ma-
pie Polski i Europy. Krzysztof był człowiekiem 
ciekawym świata, a region, w którym mieszkał, 
ukochał najbardziej. W terenie spędzał niemal 
cały swój zawodowy i wolny czas. Wciąż czegoś 
poszukiwał: ciekawych przyrodniczo miejsc, 
legend, historycznych zagadek. Fotografował 
wszystkie napotkane rośliny i zwierzęta. Jego 
publikowane w „Gazecie Wyborczej” artykuły 
z cyklu „Wyprawy ze Spałkiem” były chętnie 
czytane przez miłośników turystyki lokalnej.”
Roman Hlawacz – artysta fotograf: 

„Krzysztof był nie tylko pracowitym na-
ukowcem, ale także utalentowanym foto-
grafem. Interesujące Go tematy utrwalał na 
fotografii, a przyrodę jako temat fotografii 
traktował z pasją i wielkim profesjonalizmem.
(…) W ostatnim czasie zdecydował się pokazać 
niezwykle interesującą i nowatorską wystawę. 
Jako jeden z pierwszych w Polsce pokazał pięk-
no podwodnej przyrody, mało znany świat flory 
i fauny. (…) Wystawę zaplanowaliśmy pokazać 
Opolanom na początku grudnia 2019 roku. Bar-
dzo mu zależało na otwarciu wystawy w wyzna-
czonym terminie, bez względu na to, czy będzie 
na niej obecny, czy nie. Wernisaż wystawy „Pod-
wodny świat” musiał odbyć się, niestety, bez au-

tora. A wkrótce dotarła do nas ta najsmutniej-
sza wiadomość, że Krzysztof odszedł.”
Józef Tomasz Juros – prezes Stowarzysze-
nia Dolina Małej Panwi:

„Można powiedzieć, że był człowiekiem re-
nesansu. Jego zainteresowania i szeroka wiedza 
nie ograniczały się tylko do umiłowanej przez 
Niego przyrody i biologii. Pasjonował się między 
innymi lokalną historią, która była płaszczyzną 
naszych wielu kontaktów i rozmów. Jak niejed-
nokrotnie opowiadał, dziejami Śląska i najbliż-
szej okolicy interesował się już od dzieciństwa. 
W swoich poszukiwaniach odkrywał często za-
skakujące związki wydarzeń z przeszłością naszej 
małej ojczyzny z historią i wybitnymi postaciami 
w dziejach Europy i świata. Swoimi odkryciami 
i wiedzą dzielił się na łamach lokalnej prasy oraz 
w wielu publikacjach. Członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi mieli oka-
zję niejednokrotnie słuchać Krzysztofa na wy-
kładach organizowanych przez Stowarzyszenie.”
Teresa Kudyba – dziennikarka, autor-
ka książki: 

„Zycie zaczyna się po pięćdziesiątce – prze-
konujemy bliskich, którzy się miotają ze swoimi 
przeciwnościami, często nie rozumiejąc tak zwa-
nej niesprawiedliwości losu. (…) Radziłam Krzyś-
kowi wielokrotnie, aby pozostawił na razie tę swo-
ją nieszczęsną habilitację i opolskie środowisko 
naukowe, gdzie Go władze wydziału nie cenią (…) 
Porównywałam Jego los ze swoim własnym: po 
wielu  niegodziwościach i prymitywnym hejcie, 
podsycanym przez „przyjaciół”, wolałam przerwać 
moją opolską „karierę” (…) i zacząć od zera w re-
gionie kompletnie mi obcym, gdzie nie znałam 
ani jednej osoby, gdzie nie miałam też na starcie 
żadnych widoków na zawodowe zajęcia – będąc 
już „po pięćdziesiątce”. Ale wyposażona byłam 
w coś najważniejszego: w wiarę. I tego Krzyśkowi 
zabrakło. Wiary, że czasem warto odejść, utracić, 
pozornie przegrać, aby tak naprawdę odzyskać 
życie… Chciał uparcie zdobyć tytuł doktora ha-
bilitowanego. W Opolu! Moim zdaniem, właśnie 
dlatego Krzyś nie mógł dokończyć swojej Własnej 
Legendy. Bo pozostał w Opolu.”

Janusz Dziuban 

Dr Krzysztof 



Na Początku lat 90-tych przyszedł do 
wówczas malutkiej szkoły w Antonio-

wie, uczyć języka polskiego, i tym samym 
pokazał dorastającym uczniom, że istnieje 
świat inny niż ten który znali do tej pory: 
świat muzyki, świat książki i filmu. 

Pomógł nam oderwać się od prostej formy ko-
miksu i wciągnął nas w niesamowitą przygodę z li-
teraturą,  która począwszy od sienkiewiczowskie-
go  „W pustyni i w puszczy”  poprzez fantastyczne 
lemowskie „Opowieści o Pilocie Pirxie”, kończyła 
się często na odległych światach niesamowitej  
wyobraźni Philippa Dicka „Człowiek z Wysokie-
go Zamku”, bądź „Ubika”, Urszuli Le Guin i jej 
„Lewej Ręki Ciemności”, czy przede wszystkim 
niezapomnianego postmodernistycznego mistrza 
ironii Kurta Vonegutta i jego świata ukazanego 
w „Rzeźni numer pięć”, „Syrenach z Tytana”, czy 
chociażby „Śniadania mistrzów”. To właśnie dzięki 
temu ostatniemu autorowi, mały chłopiec z wioski 
odkrył motto Marka Aurelusza – filozofa i cesarza 
rzymskiego – i zapisał sobie tę najpiękniejszą mak-
symę życia na swoim tapczanie, która to pozwalała 
iść przez najciemniejsze zakamarki swojego życia 
z uśmiechem na twarzy. Motto, które w tych dzisiaj 
smutnych okolicznościach przyrody, chciałbym 
przypomnieć Wam wszystkim:
Boże, daj mi pogodę ducha,  

abym godził się z tym czego zmienić nie mogę,

Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę, 

I mądrość, abym zawsze potrafił odróżnić 

jedno od drugiego.

Pan Marek, przy tym wszystkim nie budował 
dystansu do siebie jako nauczyciela, co skutko-
wało czasem wchodzeniem mu na głowę przez 
niektórych uczniów, ale przede wszystkim otwo-
rzył się nam tym samym jako przyjaciel, z któ-

rym można było pogadać o wszystkim. Nikt nie 
rozumiał dlaczego nie miał prawa jazdy i czemu 
chodzi wszędzie na piechotę, ale pozwalało to 
wyróżniać tylko jego osobę spośród innych. I ten 
charakterystyczny sposób chodzenia, taki inny, 
ale wpadający w oko, pełen luzu, że jako małolaty 
też  chcieliśmy chodzić oryginalnie jak on. Dla-
czego?  Był jednym z najinteligentniejszych ludzi, 
jakich poznaliśmy w swoim życiu, nie chwalił się 
tym, tylko pokazywał swój punkt widzenia. 

Kochał dobrą muzykę, to on w głównej 
mierze wprowadził nas do świata rock’n’rol-
la, bo jazz – ulubiony przez niego jazz – był 
dla uczniów podstawówki jeszcze wówczas za 
trudny. Nie zapomnę nigdy, gdy nagrał nam 
pierwszą płytę Led Zeppelin i jego ulubioną 
„Sticky Fingers” Rolling Stonesów, a potem 
ze spokojem i uśmiechem słuchał nas, gdy 
w zachwytach opowiadaliśmy mu o pierwszych 
wrażeniach po ich przesłuchaniu. Powiedział 
wówczas szczerze (co było niezłym kontrapunk-
tem do jego ironicznego humoru), że zazdrości 
nam tego, że możemy po raz pierwszy delekto-
wać się tak piękną muzyką. 

To pan Marek wraz z panem Podborączyń-
skim (swoim przyjacielem), wyrwali nas na 
pierwsze młodzieńcze eskapady i pokazali uroki 
trekkingu i wycieczek rowerowych,  począwszy od 
Turawy i Góry Świętej Anny, a skończywszy na 
wyprawach do pobliskiego Beskidu śląskiego i Ży-
wieckiego. Hartowali tym samym nasze niecier-
pliwe wtedy duchy. Wtedy najbliżej dzieliliśmy 
z nim ten wspaniały przedział życia, i mogliśmy 
dyskutować o emocjach, m.in. wyłożonych na pły-
cie „Zooropa” zespołu U2, czy rewolucyjnie odmie-
niających historię rocka Rage Against The Ma-
chine, o filmach Dawida Lyncha, Tarantino czy 

Oliviera Stone’a, to wtedy poznaliśmy absurdalny 
świat humoru Monthy Pythona, to dzięki temu 
uczyliśmy się od niego samokrytycznego postrze-
gania świata, wskutek czego – dziś po latach - mo-
żemy samodzielnie analizować świat wokół.  

Chciałbym dziś w imieniu wszystkich 
uczniów podziękować za twój slogan Marku, 
który do dziś pamiętamy – „Nie jest źle czuć się 
dobrze”, za to, że potrafiłeś tak trafnie dotrzeć 
do najgłębszych zakamarków mojej patetycznej 
wówczas osobowości, zauważając jej ówczesne 
zmory i pozwoliłeś tym samym leczyć się z nie-
potrzebnych lęków. Dziękuje, że napisałeś mi 
na zakończenie naszej podstawówkowej przy-
gody na jednym ze zdjęć pamiątkowych swoim 
niezapomnianym maleńkim maczkiem  – „Nie 
bierz życia zbyt poważnie, bo jest to wielka gra, 
z której nikt z nas nie wychodzi żywy”.

Po latach pracy pedagogicznej zostałeś 
dziennikarzem. Swobodne władanie piórem 
oraz niezwykła przenikliwość otworzyły przed 
Tobą możliwość pracy w opolskim radiu oraz 
tvp3 Opole. Dzięki temu niemalże codziennie 
mogliśmy słuchać Ciebie i obserwować Twoją 
pracę. Byłeś także Radnym i społecznikiem, ale 
przede wszystkim niesamowitym, otwartym 
człowiekiem pełnym wiedzy, wiary w ludzi, ale 
i ogromnego dystansu. 

Dziś chciałbym Cię pożegnać panie Marku 
nauczycielu i Marku przyjacielu, w imieniu nas 
wszystkich cytatem jednej z matek bohaterów 
ulubionego przez ciebie „Paragrafu 22” Josepha 
Hellera, którąkolwiek alternatywną rzeczywi-
stością przyjdzie Ci teraz kroczyć:

„Ubieraj się tam ciepło, i nie daj sobą pomiatać”

Szymon Iwański

 

i prawdziwy przyjaciel



Zawsze uśmiechnięty, wesoły i bardzo 
uczynny – taki był Edward Głodowicz. 

Jego nagła śmierć 12.09.2020 r. w przeddzień 
jego 70. urodzin była wielkim szokiem dla 
rodziny, przyjaciół i znajomych.

Edward Głodowicz był wieloletnim Sołty-
sem Wsi Schodnia – funkcję objął w 1996 roku 
i sprawował ją do 2011 r. Następnie przez kolejne 
4 lata pełnił funkcję Członka Rady Sołeckiej Wsi 
Schodnia. W trakcie oddanej służby na rzecz 
społeczności lokalnej zawsze angażował się 
z ogromną pasją, przyczyniając się do rozwoju 
Sołectwa Schodnia.

Pan Edward Głodowicz urodził się 13.09.1950 r., 
a w 1992 roku związał się na stałe z Gminą Ozimek, 
a dokładnie miejscowością Schodnia, do której 
przeprowadził się razem z rodziną i rozpoczął nowy 
etap swojego życia. 

Kiedy 4 sierpnia 1996 roku zdecydował się 
zostać Sołtysem Wsi Schodnia mieszkańcy ode-
tchnęli z ulgą – ponieważ w sołectwie panowało 
wielomiesięczne „bezkrólewie”. Jako emeryto-

wany górnik z Jastrzębia Zdrój musiał dopiero 
poznać rolę sołtysa, oczekiwania mieszkańców 
oraz możliwości jakie daje mu samorząd w wie-
lu istotnych kwestiach – społecznych i inwe-
stycyjnych. Jak sam wielokrotnie mawiał nie 
było łatwo, ale jego praca na rzecz społeczności 
lokalnej sprawiała mu wiele satysfakcji, a do 
każdego nowego wyzwania podchodził z pełną 
determinacją.

Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, 
wydarzeń oraz inwestycji zrealizowanych na 
terenie sołectwa podczas jego społecznej pracy. 
Liczne drogi, punkty świetlne i szereg innych 
inwestycji w znacznym stopniu przyczyniły się 
do poprawy wizerunku i standardu życia miesz-
kańców Schodni. Ponadto imprezy, wydarzenia 
kulturalne i sportowe organizowane we współ-
pracy z wszystkimi organizacjami działającymi 
na terenie wsi, pozostaną na zawsze w pamięci 
społeczności lokalnej.

Pan Głodowicz był powszechnie szano-
wany, a ludzie cenili Go przede wszystkim 

za jego wszechobecną chęć bezinteresownej 
pomocy. Szczególnie osoby starsze – seniorzy 
zawsze mogli liczyć na jego wsparcie – robił 
im zakupy, zawoził do lekarza i pomagał za-
łatwiać codzienne sprawy. A co najważniej-
sze rozmawiał z mieszkańcami, zawsze miał 
czas, odwiedzał ich w domu, służył pomocą 
i słowem.

Gdy zakończył aktywną pracę w Radzie So-
łeckiej, zawsze służył dobrą radą.

Każdemu można życzyć takiego przyjacie-
la, sąsiada, który w swój wyjątkowy serdeczny 
sposób dał się poznać jako osoba zawsze pogod-
na, która mimo swojego zdania była gotowa na 
kompromis. 

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci, 
jesteś częścią naszej społeczności, symbolem 
dobrego gospodarza – aktywnego działacza, 
a przede wszystkim prawdziwym przyjacielem.

Edwardzie, będzie nam Ciebie brakowało.

Marcin Widera



Na kilka chwil przed wybuchem maso-
wego niezadowolenia kobiet, niezgody 

na otaczającą rzeczywistość i uprzedmioto-
wienie, na moment przed erupcją gniewu 
spowodowanego utrwalaniem patriarchal-
nych stereotypów dotyczących roli kobiet 
w życiu społecznym, swój teatralny głos za-
brały artystki zaproszone do uczestnictwa 
w dziesiątej, jubileuszowej edycji Nocnika 
Teatralnego. I – jak było do przewidzenia – 
był to głos, który wybrzmiał na scenie na-
szego domu kultury wyjątkowo donośnie, 
a przy okazji różnorodnie.

Do uczestnictwa w nocy teatralnej (wyjątkowo 
w tym roku można mówić o wieczorze, ta edycja 
zrealizowana została nad wyraz sprawnie, w tem-
pie wręcz błyskawicznym – wystarczy wspomnieć, 
że zakończyła się na długo przed północą) zapro-
siliśmy cztery niezwykłe przedstawienia. Osta-
tecznie jednak gościliśmy tylko/aż trzy spektakle, 
z Olsztyna, Jarosławia i Zielonej Góry. Forma 
i zakres poruszanych treści były na tyle zróżnico-
wane, by nie można było mówić o jakimkolwiek 
rodzaju monotonii, niemniej cechą wspólną wido-
wisk była ich kameralność i – wspomniany już – 
bardzo kobiecy punkt widzenia.

Być szczęśliwym. Pomyślany jako reali-
zacja interwencyjna, nawet rodzaj widowiska 
profilaktycznego, dzięki użytym środkom arty-
stycznym i wrażliwości realizatorów, spektakl 
bardzo daleko odszedł ponad swój publicystycz-
ny charakter. Tak daleko, iż publicystyki mógłby 
się w nim dopatrzeć wyłącznie ktoś, kto z całych 
swych sił pragnął ją znaleźć. Przedstawienie zo-
stało bowiem zrealizowane z naciskiem na jego 
wydźwięk artystyczny, pozostawiając warstwę 
publicystyczną daleko w tle, co nie oznacza 
oczywiście, iż główny temat spektaklu – prze-
moc domowa – stracił cokolwiek na sile. Wręcz 
przeciwnie, mieliśmy do czynienia z klarownym 
wywodem, przedstawionym za pomocą prostych 
i trafionych zabiegów inscenizacyjnych. Bohater-
ką spektaklu była młoda dziewczyna dorastająca 
w domu rządzonym ciężką dłonią despotyczne-
go ojca. Bohaterką sceniczną zaś Milena Piejko, 
dwudziestoletnia aktorka jarosławskiego teatru 
Plaster, która z tą rolą związana jest od kilku lat. 
Młodość i naturalne dyspozycje (mówiąc ogląd-
nie mam na myśli talent) zostały sprzężone z do-
świadczeniem scenicznym, obyciem z tekstem, 
jego zrozumieniem i przetrawieniem. W spekta-
klu, poruszającym przecież ciężki i wymagający 

odporności psychicznej problem, pojawiło się za-
skakująco wiele lekkości, której jednak nie należy 
utożsamiać z poczuciem beztroski. Jednak akcen-
ty porozstawiane były na różnych piętrach, fa-
buła odegrana na scenie otrzymała niejednolitą 
formę. Sceny o ciężkim ładunku emocjonalnym 
unikały patosu, skupiały się raczej na odnajdy-
waniu różnych odcieni reakcji, zróżnicowanego 
zabarwienia. To nie był po prostu czarno-biały 
spektakl o jednoznacznej figurze potwornego 
ojca i jego wpływie na życie zastraszonej rodzi-
ny. Odcieni było w tej opowieści znacznie więcej. 
Spora w tym zasługa odtwórczyni głównej i jedy-
nej roli – mieliśmy do czynienia z monodramem 
– jak również odpowiedzialności i wrażliwości 
Pawła Sroki, reżysera spektaklu. Ten męski 
– raczej jedyny – wątek tegorocznego Nocnika, 
niech nam wszystkie kobiety po prostu darują. 

Teatr Plaster, „Być szczęśliwym”. Spek-
takl w wykonaniu Mileny Piejko, zrealizo-
wany w kwietniu 2017 roku na podstawie 
powieści „Książka wszystkich rzeczy” Gu-
usa Kuijera w tłumaczeniu Jadwigi Jędryas. 
Scenariusz i reżyseria Paweł Sroka, muzyka 
Wiktor Marut.

Małe przyjemności. Olsztyn i Gorzów Wiel-
kopolski. Marta i Ewa. Słowo i muzyka. W tym 
spektaklu, który od biedy wcale nie był spekta-
klem…, czy też może:  w tym koncercie zupełnie 
– formalnie rzecz biorąc – „niekoncertowym”, 
połączyły się w ramach jednego spójnego wystę-
pu znakomicie uzupełniające się przeciwieństwa. 
Marta Andrzejczyk i Ewa Pavlaksson poja-
wiły się na ozimskiej scenie z opowieścią swo-
bodną, przyjemną i rozśpiewaną. Opowieścią na 
każdy temat. Momentami improwizowaną, naj-
częściej niezaprzeczalnie śmieszną, wypełnioną 
dowcipnymi ripostami, przekomarzaniem się. 
Również, a może przede wszystkim – liryczną. 
Czego tu nie było? Nic nie przychodzi mi do gło-
wy, gdyż było tego wiele. Oprócz autotematycz-
nych, burzących czwartą ścianę akcji, działań 
i anegdotek (osobliwie kilka z nich dotyczyło 
mężczyzn, zwłaszcza jednego, Piotra Banaszka, 
który jest trzecim, odpowiedzialnym za muzykę 
elementem tego niezwykłego tria, występującego 
czasem jako duet), pojawiały się tematy bieżące, 
teksty dotyczące wizyty w Ozimku, konwersacje 
z publicznością. No i śpiew, piosenki, śpiewy, ich 
niezwykłe tłumaczenia (tak, jedna z nich, za-
śpiewana w języku niemieckim przez Ewę, była 
tłumaczona w czasie rzeczywistym przez Martę). 

Przebieranki również zostały zaliczone. Prosta 
scenografia, laptop, z którego Marta osobiście 
kierowała warstwą muzyczną występu, jakieś 
dwa krzesła, skrzynia. Ale można też było bez 
skrzyni, krzeseł, widać tu było zupełną dowol-
ność, przemyślaną przypadkowość także. Nie 

„Być szczęśliwym”

„Słodka”
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mogło być inaczej – scenarzystkami i reżyser-
kami widowiska, koncertu, spektaklu czy może 
dziwowiska były obie aktorki, piosenkarki. Było 
więc o mężczyznach i kobietach, o miłości, po-
szukiwaniach, stosunku do otaczającej rzeczywi-
stości, było – co ważne w świetle październiko-
wych wydarzeń w kraju – o niezgodzie, potrzebie 
zmiany, poczuciu własnej wartości. Ale bez obaw, 
wszystko skąpane w dowcipie, zaśpiewach. Przy-
jemnie. Małe, lecz wielkie.

„Małe przyjemności”, performance w wy-
konaniu Marty Andrzejczyk i Ewy Pavlaks-
son, muzyczne aranżacje Piotr Banaszek.

Słodka. Intensywny zapach ziemi, roz-
sypanej na jasnej scenie. Początkowy mrok, 
niespieszne pojawienie się postaci, będącej 
główną i jedyną  bohaterką dramatu, który 

rozegrać się ma w ciągu następnych kilku-
dziesięciu minutach. Biała, zgrzebna suknia, 
brunatniejąca coraz bardziej wraz z kolejnym 
kontaktem z ziemią. Przesypywanie grud zie-
mi tam i z powrotem, na prawo i lewo. Cza-
sem trzeba się na tej ziemi położyć, wtulić 
w nią, innym razem walczyć w histerycznym 
amoku. Tak to wygląda z perspektywy widza. 
Prosta symbolika, nieuchwytne przeczucie 
tragedii, wszechobecna śmierć skontrasto-
wana z pozornie obyczajową opowieścią 
o dziewczynie, której nikt nie bierze na serio, 
kolejnej obcej wśród swoich, niedopasowa-
nej. Trzeba czasu, by ta opowieść w należyty 
sposób zgęstniała i objawiła swoje prawdziwe 
oblicze. Pojawiają się pierwsze sygnały, zwią-
zek z chłopcem, aresztowanie, kara oraz sło-

dycze. Historia bowiem dotyczy dziewczynki, 
która była łasa na cukierki. Huculska wieś 
i niema Darusia, uznana przez otoczenie za 
osobę niespełna rozumu. Nikt się zresztą 
jej wyimaginowanej chorobie nie dziwi, nie 
po tym co przeszła, nie po tym do czego do-
prowadziła swoim łakomstwem, nie po tym 
co stało się z jej rodzicami. Po czymś takim 
nie można być normalnym, jest to po pro-
stu niewyobrażalne. Spektakl zrealizowany 
został przez dwie niezwykłe artystki: Martę 
Pohrebny w roli tytułowej oraz Małgorza-
tę Paszkier-Wojcieszonek w roli reżyserki. 
Scenariusz jest ich wspólnym dziełem. Poza 
rozrzuconą ziemią nie ma w przedstawieniu 
innej scenografii. Jest chwila niezwykłego 
tańca i poruszającej, huculskiej pieśni, po 
wykonaniu której na widowni słychać było 
cichy płacz. Muzyki, prócz tej wygrywanej 
przez Martę, także w spektaklu nie ma. Wo-
koło roznosi się zapach wilgotnej ziemi.

„Słodka”, Zielonogórski Ośrodek Kultury. 
Na podstawie powieści Marii Matios „Słodka 
Darusia”, Scenariusz: Małgorzata Paszkier-
-Wojcieszonek i Marta Pohrebny, scenografia, 
choreografia i reżyseria: Małgorzata Paszkier-
-Wojcieszonek, taniec: Ewa Chamera. 

Dziesiąty Nocnik Teatralny odbył się 
w warunkach wymuszonych ograniczeniami 
związanymi z sytuacja epidemiologiczną. Pięć-
dziesięcioro widzów zostało podzielonych na 
dwie, niestykające się ze sobą grupy.  Uczestni-
czyli, w dwóch turach, w wernisażu fotografii 
„Portret pięknej kobiety”, po którym opro-
wadziła zwiedzających Jolanta Rogowska, 
kierowniczka Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ozimku. Wystawę, przeniesioną 
z okazji Nocnika do sali tanecznej, przygoto-
wano w oparciu o kolekcję przedwojennych 
zdjęć ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego, 
znanego opolskiego wydawcy oraz wybitnego 
znawcy historii fotografii na Śląsku.  Można 
ją było oglądać przez cały październik na holu 
naszego domu kultury.

W głosowaniu Publiczności zwyciężył mo-
nodram „Słodka”. Oprócz tej nagrody, wręczo-
ne zostały specjalne, tradycyjne i przygotowane 
jako rodzaj scenicznego żartu nagrody teatral-
ne wszystkim artystom, którzy pojawili się tego 
wieczoru na naszej scenie. 

Organizatorzy Nocnika: Agnieszka 
Jarocka, Andrzej Wilczyński, Natalia 
Grochol, Szymon Początek, Robert Kono-
walik, Jolanta Rogowska, Danuta Kinder, 
Anna Szałobryt; specjalne podziękowania 
kierujemy w stronę Bartka Zaparta.

Robert Konowalik
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Nagrody Akademii Filmowej od lat 
uznawane są za najbardziej prestiżo-

wą nagrodę filmową. O statuetce wykona-
nej z brązu i pokrytej warstwą 24 karato-
wego złota marzy wiele filmowców, a Gala 
Oscarowa i słynny czerwony dywan stały 
się symbolem splendoru i luksusu. Również 
Ozimek doczekał się swojej lokalnej gali na 
miarę kultowych Oscarów.  

Ozimskie OZcary, bo taką nazwę noszą sta-
tuetki przedstawiające postać męską trzyma-
jącą wieniec, zostały rozdane 24 października 
podczas Filmowego Wieczoru OZcarowego, 
transmitowanego online z sali widowiskowej 
Domu Kultury w Ozimku. Dzień przed impre-
zą, wszyscy wyczekiwaliśmy konferencji pra-
sowej i nowych informacji na temat obostrzeń 
z powodu pandemii. Byliśmy pełni nadziei, 
że spotkamy się osobiście, ubrani na galowo 
i z należytą, wielką pompą uczcimy rozdanie 
Ozimskich OZcarów. Jednak ze względu na 
wprowadzenie czerwonej strefy w całym kra-
ju uroczystość przenieśliśmy do Internetu, 
co w tak krótkim czasie było dla nas nie lada 
wyzwaniem. Transmisja na facebookowym 
fanpage’u Domu Kultury w Ozimku dotar-
ła do niespełna 7 tysięcy odbiorców. Ta liczba 
dodaje nam otuchy, ponieważ cieszymy się, że 
w tych trudnych czasach możemy jednoczyć się 
z mieszkańcami naszej gminy za pomocą wirtu-
alnej rzeczywistości. 

W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni 
zasiedli dostojnie ubrani prowadzący galę: 
Hanna Pogorzelska i Paweł Wielgus. Sta-
tuetki i złote koperty z nazwiskami zwycięz-
ców w danej kategorii zostały ułożone na stole. 
Duży ekran był przygotowany do wyświetlania 
filmów powstałych w ostatnim czasie w naszej 
gminie. Kilkuosobowa publiczność, w odpo-
wiednich odstępach i w maskach cierpliwie 
oczekiwała otwarcia Gali OZcarowej. Dookoła 
mnóstwo sprzętów, kabli i pracowników domu 
kultury czuwających nad transmisją online, 
czego widzowie siedzący w swoim zaciszu do-
mowym nie mogli zobaczyć. Dwie reporterki 
w terenie: Katarzyna Kamińska oraz Syl-
wia Magnuszewska zajęły swoje stanowiska. 
Marznąc, dzielnie czekały aż prowadzący galę 
połączą się z nimi telefonicznie i będą mogły 
na żywo wręczyć OZcara w domu zwycięzcy. 

Nowością na tegorocznej Gali OZcarowej 
było głosowanie sms-owe na film, który naj-
bardziej spodobał się publiczności. Siedzący na 
wygodnych kanapach widzowie, z ulubionym 
trunkiem w jednej ręce i telefonem w drugiej, 
mogli zdecydować, który twórca ich zdaniem 
zasługuje na laury. Najwięcej sms-ów otrzyma-
ła produkcja autorstwa Michała Katolika pt. 
„Dni Ozimka”, dzięki której mogliśmy prze-
nieść się w czasie do roku 2019 i powspominać 
czasy, kiedy to beztrosko uczestniczyliśmy 
w obchodach dni naszego miasta. 

W kategorii „Debiuty” nagrodę otrzymała 
Julia Podborączyńska, mieszkanka naszego 
miasta, za film pt. „Dom Kultury to…”, któ-

ra ze swojego pokoju podziękowała za wyróż-
nienie. Statuetkę w tej samej kategorii dostała 
także Martyna Jarocka za film pt. „Winyl” 
i mogła na żywo odebrać swojego OZcara. 

Studenci z Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Opolskiego wzięli udział w projekcie identyfika-
cji wizualnej Domu Kultury w Ozimku, a także 
w konkursie na nowe logo naszej placówki. Pod-
czas realizacji projektu powstały krótkie animacje 
filmowe, które wzięły udział w naszym konkursie. 
OZcara za infografikę otrzymała Emilia Święc-
ka, a za najlepsze logo domu kultury statuetka 
powędrowała do Martyny Spólnickiej. OZcara 
honorowego za opiekę artystyczną nad studenta-
mi otrzymali: Paulina Ptaszyńska, Bartosz Po-
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sadzki, Michał Misiura z Pracowni Multime-
diów w Opolu oraz Grzegorz Gajos z Pracowni 
Projektowania Graficznego w Opolu.

 Podczas Gali mogliśmy obejrzeć krótki 
zapis działalności filmowej Bartka Zapar-
ta zatytułowany „Retrospektywa”. Bartek jest 
wieloletnim współpracownikiem i przyjacielem 
naszej placówki, który realizował wiele projek-
tów filmowych związanych z teatrem i nie tylko. 
OZcara za całokształt twórczości odbierał osobi-
ście w apokaliptycznym skafandrze, doskonale 
wpasowującym się w obecne czasy.

Andrzejowi Wilczyńskiemu, muzykowi 
i kapelmistrzowi Ozimskiej Orkiestry Dętej zo-
stała wręczona statuetka za muzykę oryginalną 
do klipów pt.: „Dzień Taty”, „Letnie atrakcje” oraz 
do materiałów na „Dzień Mamy” i za piosenkę 
przygotowaną na akcję „Hot16Challenge2”. Za 
wykonanie utworu w teledysku „Dzień Taty” 
OZcara osobiście odebrała Kinga Musiał, wie-
loletnia członkini studia piosenki Nonet, pro-
wadzonego przez Annę Sitarz. Za udział dzieci 
w tym teledysku statuetki otrzymały Estera 
i Eliza Wilczyńskie, które dzielnie towarzyszyły 
swojemu tacie podczas nagrywania. 

„Myszy Natalii Mooshaber” to filmowa wer-
sja spektaklu zrealizowanego przez Teatr Fieter, 
prowadzonego przez Roberta Konowalika 
i nagranego w trakcie remontu domu kultury 
w 2014 roku. Film otrzymał wiele nagród: za 
drugoplanową rolę żeńską dla Martyny Ko-
nowalik, za drugoplanową rolę męską OZcara 
otrzymał Witold Sułek, za pierwszoplanową 

rolę żeńską statuetka powędrowała do Elżbie-
ty Cieśli. Ta ostatnia nagroda została wręczo-
na przez szalejącą reporterkę, Sylwię Magnu-
szewską, w domu zaskoczonej, acz szczęśliwej 
laureatki. Nieoczekiwanie, ku zdziwieniu wi-
dzów i organizatorów, Anna Juros-Brejwo, 
aktorka Teatru Fieter, odtwórczyni jednej z ról 
żeńskich w spektaklu „Myszy Natalii Moosha-
ber”, niezadowolona z przebiegu wydarzeń, 
wtargnęła na scenę i sama sobie przyznała 
OZcara. Na szczęście byliśmy przygotowani na 
ewentualny bunt któregoś z artystów i zaopa-
trzyliśmy się w dodatkową statuetkę.

Istnieje fragment Polskiej Kroniki Filmowej, 
numer 45/55 pt. „Weterani. 200 lat huty Małapa-
new” z 1955 roku (repozytorium.fn.org.pl), w któ-
rej wystąpili trzej ówcześni pracownicy huty. Jed-
nym z nich był Józef Popiołek. Udało nam się 
odnaleźć jego wnuczkę, panią Sylwię Mateję, 
mieszkankę Ozimka. Mieliśmy zaszczyt gościć 
ją w domu kultury, porozmawiać i poznać kil-
ka niezwykle ciekawych i wzruszających historii 
o jej dziadku. Tak powstał film dokumentalny 
pt. „Kultowa Kronika Filmowa. 01/20” autorstwa 
Michała Katolika, a pani Sylwia Mateja otrzyma-
ła specjalnego OZcara za występ w tymże filmie. 
Nasza reporterka, Katarzyna Kamińska wręczyła 
go osobiście wzruszonej laureatce w jej domu.

Rok 2020 jest trudny dla nas wszystkich, 
a druga edycja Filmowego Wieczoru OZcarowe-
go miała wyglądać zupełnie inaczej. Zespół „Po-
wer of Sound”, prowadzony przez Agnieszkę 
Wilczyńską oraz muzycy: Anna Pawłowska, 

Aleksander Gonsior oraz Dawid Mazurek, 
przygotowali koncert specjalnie na tę okazję. Ja-
cek Korniak miał uprzyjemnić wieczór muzyką 
na żywo, a zdjęcia na ściance i czerwonym dywa-
nie miał fotografować Adam Kolman. Statuet-
ki gotowe były wręczyć ważne dla miasta osoby: 
burmistrz Mirosław Wieszołek, wiceburmistrz 
Andrzej Brzezina, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Aldona Koczur, ozimscy radna, Urszu-
la Musiał oraz Paulina Koczur, Arkadiusz 
Banik, Marcin Widera, prezes Stowarzyszenia 
Dolina Małej Panwi Józef Tomasz Juros. 

Czerwony dywan tylko czekał aż przechadzać 
się będą po nim zaproszeni goście. Ścianka do zdjęć 
z utęsknieniem oczekiwała blasku fleszy. Kawa 
w złotych kubkach zapraszała do dyskusji na te-
mat prężnie rozwijającej się ozimskiej kinemato-
grafii. Jednak to wirus podyktował warunki. Nie 
ulega wątpliwości, że zdrowie nasze i mieszkańców 
jest najważniejsze, dlatego zrealizowaliśmy impre-
zę w możliwie najbezpieczniejszych warunkach. 
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na żywo.

Dziękujemy wszystkim osobom, które były 
zaangażowane w drugą edycję Filmowego Wie-
czoru OZcarowego oraz wszystkim tym, którzy 
włożyli ogrom pracy w to wydarzenie, ale z wia-
domych względów nie mogli się na nim pojawić. 
Dziękujemy również patronom medialnym: 
telewizji tvp 3, Radiu Opole, Radiu Doxa, 
Radiu Park, Tygodnikowi Ziemi Opolskiej 
oraz Wiadomościom Ozimskim.

Tatiana Kowalczyk



Z sołtysem Szczedrzyka Iwoną Feliks oraz 
mieszkanką wsi Magdaleną Wesołow-

ską rozmawia Marta Suchecka.
W związku z licznymi sygnałami mieszkań-

ców jednej z największych miejscowości z terenu 
Gminy Ozimek, udałam się do Szczedrzyka, aby 
przyjrzeć się przebiegającej przez miejscowość 
drodze powiatowej. W tym celu umówiłam się na 
rozmowę z sołtys Iwoną Feliks oraz mieszkanką 
tej miejscowości – Magdaleną Wesołowską.

Marta Suchecka: Na jakie codzienne pro-

blemy związane z przebiegającymi przez wieś 

drogami powiatowymi skarżą się mieszkańcy 

Szczedrzyka?

Iwona Feliks: Największymi problemami, z ja-
kimi zmagają się mieszkańcy Szczedrzyka, są przede 
wszystkim dziury, niedokończone chodniki oraz brak 
poboczy. Dziury dokuczają nam szczególnie w czasie 
deszczu, wtedy pobocze zmienia się w bajorko. Pro-
blem ten możemy szczególnie zaobserwować w oko-
licach sklepu przy ulicy Opolskiej, gdzie jest kłopot 
chociażby z zaparkowaniem samochodu, nie mówiąc 
już o dojściu pieszo czy podjeździe na rowerze. 

Magdalena Wesołowska: Powodem tego 
jest brak odpowiednio działającego systemu 
odprowadzającego wodę z drogi. Spływa ona 
z ulicy i gromadzi się wzdłuż jezdni, utrudniając 
przejazd i przejście. Ponadto woda, która zalega 
na poboczu wzdłuż domów, przeszkadza miesz-

kańcomi zalewa podwórka. Do tego dochodzi 
katastrofalnie wyprofilowane pobocze oraz jego 
ewidentny brak w wielu miejscach.

IF: Kolejny aspekt to chodniki, które powinny 
zostać dokończone, by poprawić bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców. Przy wjeździe do miejsco-
wości zarówno od strony Pustkowa, jak i Turawy 
droga jest wyboista i dziurawa z powodu wyrasta-
jących korzeni. A jakby tego było mało, pobocza są 
wąskie i nie posiadają chodnika. Chodnik przecho-
dzi tylko przez centrum Szczedrzyka, co powodu-
je utrudnienia i duże niebezpieczeństwo dla osób 
mieszkających na obrzeżach miejscowości. 

MS: Jakie macie Panie spostrzeżenia na 

temat dbałości Zarządu Dróg Powiatowych 

o główne drogi Szczedrzyka?

IF: Niestety moim zdaniem zdp nie dba 
o drogi tak, jak powinien. Przykładem może być 
skrzyżowanie ulic Jedlickiej i Ozimskiej, gdzie dla 
„poprawy” bezpieczeństwa postawiono słupki, by 
wjeżdżać pod kątem prostym. Niestety na słup-
kach się skończyło. Zresztą ich historia jest bar-
dzo ciekawa, ponieważ raz do roku są demon-
towane, gdy przez miejscowość przebiega trasa 
kolarskiego Memoriału J. Halupczoka. Skrzy-
żowania nie ulepszono w żaden inny sposób, 
olbrzymia studzienka pozostała, przez co ciężko 
jest się tam wyminąć samochodom. Zazwyczaj 
kierowcy skręcający z Ozimskiej wpadają w nią, 
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niejednokrotnie niszcząc sobie zawieszenie. Je-
dynie dzięki staraniom radnego powiatowego 
Antoniego Gryca namalowano na jezdni linie 
poziome przy wjeździe z ulicy Jedlickiej na drogę 
główną. Na to skrzyżowanie słyszę często skargi 
mieszkańców miejscowości. Kolejna kwestia to 
chodniki – czekamy na dokończenie tej inwesty-
cji. Było składanych przez pana Gryca już kilka 
interpelacji do starosty opolskiego w tej sprawie. 
Praktycznie na każdym zebraniu wiejskim jest 
ten temat poruszany. Niestety - póki co - nasze 
prośby trafiają w próżnię. Mamy wrażenie, że 
powiat o nas zapomniał. Przypomina sobie naj-
częściej przy okazji wcześniej wspomnianego 
memoriału – wtedy – raz do roku – uzupełniane 
są ubytki w nawierzchni oraz wykasza się pobo-
cza. Szkoda, że musimy potem czekać 12 miesięcy 
na kolejne tego typu działania.

MW: Ja nie będę wypowiadać się na temat 
całej drogi powiatowej w Szczedrzyku, ale jeśli 
chodzi o odcinek bezpośrednio przy moim domu, 
to muszę stwierdzić, że niestety Zarząd Dróg Po-
wiatowych kompletnie go zaniedbał. Mieszkam 
przy ulicy Opolskiej i mam wieczny problem 
z wielkimi kałużami zalegającymi obok posesji. 
Powodują one notoryczne zalewanie mi bramy, 
furtki i wideodomofonu przez mijające się auta. 
Zresztą nie jest to tylko mój problem, ale dotyka 
także wielu innych sąsiadów. 

MS: Czy mieszkańcy często składają zaża-

lenia w sprawie stanu dróg?

IF: Tak jak wspominałam wcześniej – oczy-
wiście, praktycznie na każdym zebraniu wiej-
skim jest ten temat poruszany. Pomijając wszyst-
kie kwestie, o których już mówiłam, dotykają nas 
także inne zaniedbania: nie są czyszczone kratki 
kanalizacyjne odprowadzające wodę wzdłuż 
dróg powiatowych, brak jest dbałości o chodniki 
i przerastającą zieleń. Na przykład bardzo rzu-
cają się w oczy rażące defekty ostatniej naprawy 
odcinka ulicy Opolskiej: został on źle wykona-
ny i woda stoi na drodze przy krawężniku, metr 
od nowej studzienki. Wiele osób zwraca uwagę 
na bariery architektoniczne, które powodują, że 
matki z wózkami mają problemy z poruszaniem 
się tym odcinkiem, że nie wspomnę o osobach 
niepełnosprawnych. Poza tym standardowym 
problemem przy wjeździe do Szczedrzyka jest 
zaniedbana zieleń – zdp po prostu nie podka-
sza regularnie poboczy, nie mówiąc o podci-
naniu przerastających gałęzi przy wjeździe od 
strony Pustkowa. Poza tym obecny stan drogi, 
chodników i poboczy ma wpływ na komfort 
i bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości. Jak 
wiadomo, ulice Ozimska i Opolska prowadzą 
w kierunku Jezior Turawskich. Latem są to czę-
sto uczęszczane drogi i ruch na nich jest bardzo 
duży. Przejeżdżające samochody nie zawsze sto-
sują się do ograniczeń prędkości, tutaj chodniki 
byłyby więc bardzo wskazane, by poprawić bez-
pieczeństwo mieszkańców, jak i turystów, którzy 
odwiedzają naszą miejscowość. Jestem wręcz 

zdziwiona, że Zarząd Dróg Powiatowych tak 
beztrosko podchodzi do tych kwestii.

MS: Jakie działania podejmuje sołectwo, 

aby poprawić jakość dróg powiatowych bie-

gnących przez Szczedrzyk?

IF: Temat dróg, chodników i poboczy roz-
począł już mój poprzednik – ówczesny sołtys, 
wraz z radnym powiatowym Antonim Grycem, 
który bardzo chętnie pomaga i okazuje ogromne 
wsparcie w tematach powiatowych.

MW: Poza tym składamy już od kilku lat 
wnioski o poprawę sytuacji na tym odcinku wraz 
ze zdjęciami i filmikami, a do tego pan radny pi-
sze obszerne interpelacje.

IF: Aktualny jest również temat przystanku 
na ulicy Opolskiej. Jest tu skomplikowana sytu-
acja związana z remontem drogi znajdującej się 
za przystankiem, która jest po części powiatowa, 
a po części gminna. Mieszkańcy tego odcinka 
od wielu lat zmagają się z dziurami w jezdni 
i związanym z tym problemem codziennego do-
jazdu do domu. Chcielibyśmy tutaj zawalczyć 
o rozwiązanie takie jak przy ulicy Ozimskiej, 
czyli o powstanie zatoczki dla autobusu, z czym 
wiąże się oczywiście również remont tego odcin-
ka ulicy, a zarazem dojazdu do posesji. Ale idzie 
to bardzo opornie. 

A znów mamy deszczową jesień. I woda 
znów będzie się zbierać. 

Marta Suchecka

GMINA
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

05.12
(sobota)

17:00
Dom Kultury 
w Ozimku, sala 
widowiskowa

Zimowy pokaz magii i iluzji 
Pokaz iluzji w wykonaniu Bartosza Lewandowskiego. 
Darmowe wejściówki dostępne w portierni dk od 30.11.2020r.

Dom Kultury w Ozimku

06.12
(niedziela)

12:00
strona interneto-
wa Domu Kultu-
ry w Ozimku

Kultura on-line: mikołajkowe spotkanie z teatrem ka-
mishibai. Prezentacja spektaklu na facebookowym 
kanale Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku

09.12
(środa)

17:00 – 19:00
Dom Kultury 
w Ozimku, sala 
kameralna

Spotkanie z cyklu „Piękna bo zdrowa”. 
Telefoniczne zapisy w sekretariacie dk od 19.11.2020r.Forma 
imprezy uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Magdalena Kadela
Dom Kultury w Ozimku

11.12
(piątek)

09:00 – 12:00
plac przed Do-
mem Kultury 
w Ozimku

Akcja poboru krwi

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

Hucie Małapanew

12.12
(sobota)

16:00
Dom Kultury 
w Ozimku, sala 
widowiskowa

Koncert galowy oraz finał konkursu na Szopkę Betle-
jemską i Ozdobę Choinkową. Forma imprezy uzależ-
niona od sytuacji epidemicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Przyszłość” – Ozimek,  

Dom Kultury w Ozimku

Co? Gdzie? Kiedy? W grudniu 2020

Już wiemy, że rok 2020 zapisze się niechlubnie 
zarówno w oficjalnych, jak i tych prywatnych, 

rodzinnych kronikach. Pandemia, której doświad-
czamy, szczególnie dotkliwie odbije się także na sze-
roko rozumianej sferze kultury. Zamknięte bibliote-
ki, domy kultury, kina i teatry staną się smutnym 
znakiem czasów zarazy. Jednak choć ten szczególny 
rok w żaden sposób nie zachęca do hucznego świę-
towania różnorodnych jubileuszy, warto przypomi-
nać, że w naszym otoczeniu działają instytucje, które 
od wielu dziesięcioleci pełnią swoją kulturotwórczą 
misję. Taką placówką jest właśnie Filia Biblioteczna 
w Grodźcu obchodząca 65-lecie swojej działalności.

Już na początku lat 50-tych działał w Grodźcu 
punkt biblioteczny, który zaspokajał potrzeby czy-
telnicze mieszkańców wsi i okolic. Prowadziła go 
Aleksandra Krupa. Po reformie administracyj-
nej kraju w 1954 roku, w wyniku której powstały 
Gromadzkie Rady Narodowe, w Grodźcu została 
utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna. 
Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej z tego 
okresu jest datowany na 1 września 1955 roku, choć 
sama biblioteka powstała prawdopodobnie nieco 
wcześniej. Wśród pierwszych bibliotekarek prowa-
dzących placówkę znalazły się Maria Bednarz, 
a nieco później Aleksandra Wierna. W 1956 
roku do biblioteki zapisano 43 osoby, a stan księ-
gozbioru wynosił 388 woluminów. Placówka roz-

wijała sieć punktów bibliotecznych. Początkowo 
były one zlokalizowane w Mnichusie i Chobiu. 
W 1963 pod bibliotekę podlegały już cztery punk-
ty: w Mnichusie (prowadził go Jan Szydłow-
ski), Chobiu (Władysław Kułaga), Krasiejowie 
(Maria Korzonek) i Krzyżowej Dolinie (Maria 
Flach). Po kolejnej reformie administracyjnej kra-
ju tworzącej gminy (1973), biblioteka w Grodźcu 
stała się filią Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ozimku. Po Aleksandrze Wiernej pro-
wadzenie biblioteki przejęła Maria Kozakiewicz 
(1984), a po niej Genowefa Juszczyszyn (1986). 
W 1988 pracę w placówce podjęła Anna Bednarz, 
która prowadziła ją aż do przejścia na emeryturę 
w roku 2015. Jej następczynią została znana obec-
nym czytelnikom  Iwona Chętnicka.

Przez wiele lat placówka mieściła się w budyn-
ku Domu Ludowego, a potem w maleńkiej salce 
w szkole podstawowej. Niestety bardzo trudne wa-
runki lokalowe uniemożliwiały jej prawidłowy roz-
wój. Szczęśliwie we wrześniu 2011 roku filia została 
przeniesiona do znacznie większego pomieszczenia 
w wyremontowanym budynku gminnym przy 
ulicy Częstochowskiej 115a. Dzięki nowej lokalizacji 
biblioteka mogła wreszcie rozwijać działalność kul-
turalno-edukacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

Dzisiaj Filia Biblioteczna w Grodźcu to nie tyl-
ko wypożyczalnia  książek i czasopism. To także 

tzw. „trzecie miejsce”, czyli przestrzeń publiczna, 
w której – poza pracą i domem – można spędzać 
czas i spotykać się z innymi ludźmi. To właśnie 
tutaj  można zobaczyć interesującą wystawę, wziąć 
udział w warsztatach rękodzieła czy spotkaniu au-
torskim. Tutaj dzieci przychodzą na ciekawe zaję-
cia biblioteczne, a młodzież korzysta z kompute-
rów i Internetu. Biblioteka aktywnie współpracuje 
ze szkołą, sołectwem oraz Stowarzyszeniem „Nasz 
Grodziec”.  Warto też wspomnieć, że pasją obecnej 
bibliotekarki jest historia lokalna. Być może kiedyś 
zrodzi się z tego publikacja lub wystawa poświę-
cona przedwojennym dziejom wsi. Kto choć raz 
był w tej filii wie także, że zdolne ręce pani Iwonki 
oraz jej twórcza wyobraźnia  potrafią wyczarować 
przepiękne dekoracje w przestrzeni bibliotecznej.

Niech ten cichy jubileusz będzie dla czytelni-
ków Wiadomości Ozimskich przyczynkiem do re-
fleksji na temat roli placówek kultury, nawet tych 
najmniejszych, w lokalnym życiu społecznym. Gdy 
miną złe czasy i będziemy mogli bez strachu spoty-
kać się w przestrzeni publicznej, pamiętajmy o ma-
łych wiejskich bibliotekach, w których wychowało 
się już niejedno pokolenie mądrych i uczciwych 
ludzi. Sensem istnienia każdej biblioteki są czy-
telnicy, dlatego tak bardzo na ich pamięć liczymy. 

Jolanta Rogowska
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Dostrzegając doniosłość zagadnień socjal-
nych w życiu społeczeństwa i ogrom pracy wy-
konywanej przez rzesze pracowników w róż-
nych instytucjach pomocowych, ustanowiono 
dzień pracownika socjalnego, który od wielu 
lat, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, ob-
chodzony jest 21 listopada.

Pracownicy socjalni niosą pomoc w naj-
trudniejszych sytuacjach życiowych osób i ro-
dzin. Są tymi, którym osoby te powierzają swo-
je najtrudniejsze sprawy życiowe, żale, rozterki 
i problemy. Spotykają się w swojej pracy z ludź-
mi pokrzywdzonymi przez innych i przez los. 
Z tymi, którzy dokonali nietrafnych wyborów, 
którym się nie powiodło, a ich potrzeby, nawet 

te najbardziej podstawowe, nie są zaspokojone 
na wystarczającym poziomie. 

Pomocą pracowników socjalnych objęci 
są również Ci, którzy zaplątali się w sieć uza-
leżnień, nie potrafią sobie radzić i brną coraz 
głębiej nie widząc wyjścia z trudnej sytuacji. 
Pracownik socjalny musi zadbać o ich godność 
i egzystencję. 

Pracownicy socjalni pomagają w najtrud-
niejszych sytuacjach i warunkach. Muszą 
znaleźć w sobie siłę do bycia profesjonalnym 
i spolegliwym „pomagaczem”, umieć odnaleźć 
się w wielu trudnych emocjonalnie sytuacjach, 
nie urazić godności człowieka, a jednocześnie 
być skrupulatnym urzędnikiem.

Pomoc udzielana drugiemu człowie-
kowi jest świadectwem człowieczeństwa 
i ludzkiej wrażliwości. Zdarza się, że 
ludzie udzielając pomocy stają się bo-
haterami, jednak najczęściej pozostają 
anonimowi ze swoją wolą naprawiania 
krzywd i wspierania tych, którzy pomo-
cy potrzebują. 

Oby pracownikom socjalnym nie zabrakło 
zdrowia, wytrwałości i bezpieczeństwa podczas 
wykonywania swojej pracy, a w życiu osobi-
stym i zawodowym towarzyszyło powodzenie 
i radości z pomagania innym.

Jolanta Janerka
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Sekretarz Gminy 
Od 18 lutego 2008r. funkcję tę pełni Barbara 
Durkalec, powołana na to stanowisko Uchwałą 
Rady Miejskiej w Ozimku nr xviii/153/08 z dnia 
18 lutego 2008r.

Kompetencje Sekretarza Gminy:
Sekretarz Gminy przy wykonywaniu swo-

ich kompetencji i zadań działa w granicach 
określonych zarządzeniami Burmistrza oraz 
imiennymi pełnomocnictwami i upoważnie-
niami udzielonymi przez Burmistrza. Sekre-
tarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowa-
nie Urzędu i warunki jego działania, a także 
organizuje pracę Urzędu.

Do podstawowych obowiązków Sekretarza 
należy w szczególności:

a. nadzór nad organizacją pracy Urzędu, 
inicjowanie usprawnień, upowszechnianie 
nowoczesnych metod organizacji pracy,
b. opracowywanie projektów: statutu 
gminy i jednostek pomocniczych, regu-
laminu organizacyjnego Urzędu, regula-
minu wynagradzania oraz nadzór nad 
ich realizacją,
c. opracowywanie zakresów czynności dla 
kierowników referatów i samodzielnych 
stanowisk pracy,
d. rozstrzyganie sporów kompetencyj-
nych między referatami i stanowiskami 
pracy,
e. współdziałanie z Burmistrzem w zakresie 
realizacji polityki kadrowej i płacowej Urzędu,
f. nadzór nad prowadzoną procedurą na-
boru pracowników na wolne stanowisko 
urzędnicze,
g. nadzór nad przebiegiem służby przygo-
towawczej,
h. dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez 
pracowników,
i. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli 
spadkodawcy,
j. pełnienie funkcji Zastępcy Inspektora 
Danych Osobowych, nadzór nad realizacją 
spraw związanych z ustawą o ochronie da-
nych osobowych.
k. wykonywanie w imieniu Burmistrza 
czynności związanych z przyjmowaniem 
oświadczeń majątkowych składanych przez 
pracowników Urzędu i kierowników jedno-
stek organizacyjnych gminy,
l. sporządzanie corocznego raportu o sta-
nie gminy,
m. pełnienie funkcji koordynatora ds. 
dostępności,

n.  nadzór nad zamówieniami publicznymi,
W nowej strukturze organizacyjnej obowią-
zującej od 1 lipca 2020r. Sekretarz Gminy 
Ozimek bezpośrednio nadzoruje pracę:

a. Referatu Organizacyjnego,
b. Referatu Spraw Obywatelskich,
c. Biura Rady Miejskiej,
d. Biura Funduszy Zewnętrznych i Zamó-
wień Publicznych
e. Samodzielnego stanowiska ds. informatyki
f. Samodzielnego stanowiska ds. osobowych i bhp

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Monika Langosz, pokój 114, 
tel. 774622810, email: m.langosz@ugim.ozimek.pl

Do zakresu działania referatu należy:
1) w zakresie organizacyjnym:

a. dbałość o sprawne funkcjonowanie i or-
ganizację Urzędu,
b. opracowywanie propozycji i wdraża-
nie zmian w organizacji i funkcjonowaniu 
Urzędu,
c. prowadzenie rejestrów i zbiorów zarzą-
dzeń Burmistrza oraz ich udostępnianie,

• prowadzenie archiwum zakładowego 
Urzędu, w tym:
• przyjmowanie dokumentacji archiwal-
nej z poszczególnych komórek organiza-
cyjnych Urzędu,
• udostępnianie materiałów archiwal-
nych i dokumentacji niearchiwalnej,
• przekazywanie materiałów archiwalnych 
do Archiwum Państwowego w Opolu,
• brakowanie akt,

d. prowadzenie kancelarii ogólnej oraz Punk-
tu Informacyjnego Urzędu, w tym:przyjmowa-
nie, rejestrowanie oraz dystrybucja pism wpły-
wających do Urzędu w oparciu o tradycyjny 
i elektroniczny system obiegu dokumentów,

• doręczanie korespondencji i przesyłek 
do jednostek organizacyjnych Urzędu, 
spółek gminnych oraz innych instytucji 
zlokalizowanych na terenie gminy,
• przyjmowanie, rejestrowanie oraz do-
starczanie do urzędu pocztowego kore-
spondencji wychodzącej z Urzędu,
• organizacja i załatwianie skarg, wnio-
sków, petycji – prowadzenie zbiorczej 
ewidencji skarg, wniosków i petycji,
• udzielanie informacji dot. funkcjonowania 
Urzędu (o strukturze organizacyjnej Urzędu), 
miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzę-
dzie oraz innych instytucjach i urzędach, 
wskazywanie kompetentnych osób,
• udzielanie informacji o sposobie za-
łatwiania spraw, obsługa interesantów 
w zakresie: wydawania druków, wnio-
sków do załatwiania spraw, pomoc przy 
ich wypełnianiu, przyjmowanie wnio-
sków wraz z wymaganą dokumentacją 
i przekazywanie komórkom organizacyj-
nym celem ich załatwienia,
• prowadzenie zbioru „kart usług” oraz 
udostępnianie ich interesantom oraz wy-
dawanie druków urzędowych formularzy 
(załączników do kart usług),
• udzielanie informacji w sprawie skła-
dania i przyjmowania skarg, wniosków 
dotyczących funkcjonowania Urzędu 
i jednostek organizacyjnych Gminy,
• udostępnianie zbiorów przepisów 
prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor 
Polski i inne) oraz udzielanie informa-
cji o przepisach prawa miejscowego 
(Uchwały Rady Miejskiej),
• prowadzenie punktu potwierdzania 
Profilu Zaufanego,
• prowadzenie punktu potwierdzania 
konta na portalu e-Obywatel

 

Gminy i Miasta w Ozimku cz.4

Wykaz pracowników referatu
Imię i nazwisko/

stanowisko
Zakres obowiązków Telefon/email Nr 

pokoju

Katarzyna Jonczyk 
inspektor ds. organiza-
cyjnych

sprawy organizacyjne, pro-
wadzenie kancelarii ogólnej, 
poczta

774622800/
k.jonczyk@ugim.ozimek.pl

21

Donata Ozimek 
podinspektor ds. organi-
zacyjnych

prowadzenie kancelarii 
ogólnej i punktu informa-
cyjnego Urzędu, poczta

774622805/ 
d.ozimek@ugim.ozimek.pl

21

Sarah Kotula 
goniec

dostarczanie przesyłek 
pocztowych, prowadzenie 
kancelarii ogólnej i punktu 
informacyjnego Urzędu, ar-
chiwum

774622805/
s.kotula@ugim.ozimek.pl

21
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e. prowadzenie Sekretariatu Burmistrza 
i Zastępcy Burmistrza, w tym:

• organizowanie i prowadzenie termina-
rza spotkań i narad kierownictwa Urzędu,
• organizowanie przyjęć interesantów 
przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
• zapewnienie właściwego obiegu kore-
spondencji wpływającej do Burmistrza, 
Zastępcy Burmistrza,
• organizacyjna i techniczna obsługa 
pracy kierownictwa Urzędu,
• przygotowywanie i prowadzenie zwy-
kłej i okolicznościowej korespondencji,
• organizowanie niezbędnych materia-
łów dla potrzeb kierownictwa Urzędu,

2) w zakresie administracyjnym:
a. zapewnienie warunków eksploatacji 
obiektów i pomieszczeń użytkowanych 
przez Urząd, w tym:

• dokonywanie przeglądów stanu tech-
nicznego budynków i pomieszczeń biu-
rowych oraz opracowywanie planów ich 
bieżących remontów,
• zapewnienie warunków sanitarnych, 
bhp i p.poż.,
• prowadzenie spraw związanych z udo-
stępnianiem pomieszczeń w budynku 
Urzędu,
• zapewnienie ochrony budynków,
• prowadzenie remontów, modernizacji 
i prac adaptacyjnych pomieszczeń użyt-
kowanych przez Urząd,

b. gospodarowanie rzeczowymi składnika-
mi majątkowymi Urzędu, w tym:

• konserwacja i naprawa wyposażenia 
biur Urzędu,
• likwidacja zużytych i zniszczonych 
składników majątkowych Urzędu w po-
rozumieniu z Referatem Finansowo-Bu-
dżetowym,
• zaopatrywanie komórek organizacyj-
nych Urzędu w materiały biurowe,
• prowadzenie spraw związanych z pre-
numeratą wydawnictw specjalistycznych, 
czasopism i prasy,
• zamawianie pieczęci urzędowych, pro-
wadzenie ich ewidencji oraz kasacja,
• zapewnienie i aktualizacja informacji 
wizualnej w Urzędzie /tablice informa-
cyjne, oznakowanie pomieszczeń biuro-
wych i budynku Urzędu.

3) w zakresie informacji niejawnych:
a. zapewnienie ochrony informacji niejaw-
nych, w tym ich ochrony fizycznej,
b. zapewnienie  ochrony systemów 
i sieci teleinformatycznych, w których 
są wytwarzane, przetwarzane, przecho-
wywane lub przekazywane informacje 
niejawne,
c. kontrola ochrony informacji niejawnych 
oraz przestrzegania przepisów o ochronie 
tych informacji,

d. okresowa kontrola ewidencji, materiałów 
i obiegu dokumentów,
e. opracowywanie planu ochrony informa-
cji niejawnych w jednostce organizacyjnej 
i nadzorowanie jego realizacji,
f. szkolenie pracowników w zakresie ochro-
ny informacji niejawnych na zasadach okre-
ślonych w ustawy.

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu – Katarzyna Smolnik pokój 105, 
tel. 77 46 22 819, email: k.smolnik@ugim.ozimek.pl

Do zakresu działania referatu należy:
1) w zakresie spraw obywatelskich:

a. dokonywanie czynności zameldowania, 
wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu poza 
granice rp jak i powrotu z wyjazdu poza gra-
nice rp trwającego dłużej niż 6 miesięcy oraz 
wprowadzanie tych zmian do rejestru pesel,
b. aktualizacja danych w Rejestrze pesel, 
c. wydawanie zaświadczeń z rejestrów: 
mieszkańców, pesel i Rejestru Dowodów 
Osobistych, określonych przepisami prawa, 
d. udostępnianie lub odmowa udostepnienia 
danych osobowych z rejestru mieszkańców, re-
jestru pesel oraz Rejestru Dowodów Osobistych, 
e. prowadzenie postępowań administracyj-
nych w sprawach o wymeldowanie, zamel-
dowanie oraz uchylenie czynności mate-
rialno-technicznych jak i wydanie w tych 
sprawach decyzji administracyjnej,
f. prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej 
mieszkańców, nadawanie numerów ewiden-
cyjnych pesel nie zastrzeżonych do kompe-
tencji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
g. prowadzenie rejestru mieszkańców oraz 
aktualizacja danych w Rejestrze pesel, 
h. usuwanie niezgodności poprzez aplikację 
,,Źródło”,
i. udzielanie odpowiedzi na Wnioski o Udo-
stępnienie Danych Osobowych,
j. opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, 
informacji i danych osobowych zgodnie 
z prawnymi wymogami w tym zakresie,

k. współdziałanie z innymi organami admi-
nistracji publicznej oraz organami państwo-
wymi w zakresie ewidencji ludności,
l. prowadzenie rejestru wyborców, sporzą-
dzanie spisów wyborców oraz innych wyka-
zów wymaganych ustawami,
m. prowadzenie spraw związanych z wyda-
waniem dowodów osobistych:

• przyjmowanie wniosków od osób 
uprawnionych,
• wydawanie osobom uprawnionym,
• przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu przez uprawnione do tego 
osoby, 
• wymiana, unieważnienie w przypad-
kach przewidzianych w ustawie,

n. przechowywanie dokumentacji związa-
nej z dowodami osobistymi,
o. prowadzenie archiwum kopert dowodo-
wych,
p. obsługa kopert z kodem puk oraz obsługa 
warstwy elektronicznej dowodu,
q. realizacja zadań związanych z organiza-
cją i przebiegiem wyborów zgodnie z Kodek-
sem Wyborczym oraz z innymi ustawami 
(sejm, senat, burmistrz, rada miejska, refe-
rendum),
r. wykonywanie zadań gminy w zakresie fi-
nansowania ochotniczych straży pożarnych 
i nadzorowanie ich działalności,

2) w zakresie spraw obronnych i zarządzania 
kryzysowego:

a. organizowanie i prowadzenie kwalifika-
cji wojskowej,
b. prowadzenie spraw związanych z nakła-
danie obowiązków świadczeń na rzecz obro-
ny oraz opracowywanie rocznych planów 
świadczeń osobistych i rzeczowych, a także 
innych niezbędnych w tym zakresie doku-
mentów,
c. prowadzenie spraw związanych z usta-
leniem i wypłacaniem żołnierzowi rezerwy 
świadczenia pieniężnego rekompensującego 
utracone wynagrodzenie ze stosunku pra-
cy lub stosunku służbowego albo dochód 

Imię i nazwisko 
/stanowisko

Zakres obowiązków Telefon/email Nr 
pokoju

Anna Boduch inspektor ds. 
ewidencji ludności i doku-
mentów tożsamości

dowody osobiste
ewidencja ludności

77 46 22 818/
a.boduch@ugim.ozimek.pl

104

Agnieszka Mientus podin-
spektor ds. ewidencji ludno-
ści i dokumentów tożsamości

dowody osobiste
ewidencja ludności 

77 46 22 817/
a.mientus@ugim.ozimek.pl

103

Zbigniew Koziarz inspek-
tor ds. wojskowych i OC  

sprawy obronne, sprawy 
wojskowe, zarządzanie 
kryzysowe, ochotnicze 
straże pożarne

77 46 22 820/
z.koziarz@ugim.ozimek.pl

110

Wykaz pracowników referatu



z prowadzonej działalności gospodarczej, 
które mógłby uzyskać w okresie odbywania 
ćwiczeń wojskowych,
d. utrzymanie stałego dyżuru,
e. prowadzenie spraw związanych z rekla-
mowaniem z urzędu i na wniosek żołnierzy 
rezerwy będących pracownikami Urzędu 
lub radnymi,
f. opracowywanie dokumentacji oraz orga-
nizowanie innych przedsięwzięć przygoto-
wawczych do prowadzenia Akcji kurierskiej,
g. przygotowanie ludności do uczestnictwa 
w powszechnej samoobronie, działalność 
szkoleniowa i upowszechniająca w zakresie 
problematyki obrony cywilnej,
h. uczestniczenie w przygotowaniu i orga-
nizowaniu ewakuacji ludności wraz z zabez-
pieczeniem pomocy medycznej i podstawo-
wych warunków przetrwania na wypadek 
powstania masowego zagrożenia, 
i. wykonywanie zadań z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej i koordynowanie dzia-
łań w przypadku klęsk żywiołowych,
j. zapewnienie funkcjonowania systemu alar-
mowania i ostrzegania mieszkańców gminy,
k. organizowanie, koordynacja i prowadze-
nie działań ratowniczych na terenie gminy.

Biuro Rady Miejskiej

Pracownicy Biura: 
Bogumiła Kozan – podinspektor ds. organiza-
cyjnych i obsługi Rady Miejskiej tel. 774622808, 
email: b.kozan@ugim.ozimek.pl, pokój 122
Justyna Widera – inspektor ds. organizacyjnych 
i obsługi Rady Miejskiej tel. 774622808, 
email: j.widera@ugim.ozimek.pl, pokój 122

Do zakresu działania Biura należy:
a. obsługa sesji Rady, komisji stałych i do-
raźnych, zespołów kontrolnych oraz spotkań 
radnych z wyborcami,
b. obsługa sekretarska Przewodniczącego 
Rady Miejskiej,
c. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał 
Rady Miejskiej oraz opinii i wniosków ko-
misji, radnych i podejmowanie działań 
w celu ich wykonania,
d. udzielanie pomocy radnym w wykony-
waniu ich ustawowych obowiązków,
e. prowadzenie korespondencji Przewodni-
czącego Rady,
f. opracowywanie analiz i informacji z dzia-
łalności Rady,
g. opracowywanie projektów uchwał Rady 
wnioskowanych przez komisje i radnych 
w sprawach funkcjonowania Rady i gminy,
h. prowadzenie archiwum Rady Miejskiej,
i. sporządzanie wykazów potrąceń diet rad-
nych z powodu nieobecności na posiedze-
niach sesji rady i na posiedzeniach komisji,
j. prowadzenie spraw związanych z wybo-
rami ławników,

k. prowadzenie spraw związanych z odzna-
czeniami oraz tytułami honorowymi,
l. organizacja konsultacji społecznych doty-
czących spraw gminnych,

Biuro Funduszy Zewnętrznych i Zamó-

wień Publicznych

Pracownicy Biura:
Iwona Wiercińska – inspektor ds. środków pomo-
cowych i obsługi jednostek pomocniczych gminy, 
tel. 774622833, email: i.wiercinska@ugim.ozimek.pl, 
pokój 118
Joanna Bachłaj – inspektor ds. środków pomoco-
wych oraz organizacji pozarządowych tel. 774622839, 
email: j.bachlaj@ugim.ozimek.pl, pokój 118
Agata Kekin – podinspektor ds. zamówień pu-
blicznych i środków pomocowych tel. 774622862, 
email: a.kekin@ugim.ozimek.pl, pokój 116

Do wspólnych zadań wszystkich pracowni-
ków biura należy:

a. koordynowanie i monitorowanie możli-
wości pozyskiwania środków ze źródeł ze-
wnętrznych dla przedsięwzięć i projektów,
b. inicjowanie, planowanie przedsięwzięć 
i projektów związanych z pozyskiwaniem 
i wykorzystaniem zewnętrznych środków 
pomocowych,
c. opracowywanie wniosków o dofinanso-
wanie projektów z zewnętrznych środków 
pomocowych,
d. kompletowanie i przygotowywanie za-
łączników niezbędnych do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu z zewnętrznych 
funduszy pomocowych,
e. działania związane z procedurą podpisa-
nia umowy o dofinansowanie projektu,
f. współpraca z przedstawicielami instytucji 
krajowych i międzynarodowych w zakresie 
pozyskiwania dofinansowania z funduszy 
zewnętrznych,
g. współpraca z regionalnymi instytucja-
mi i organizacjami w kraju i za granicą 
w zakresie przygotowania i koordynowania 
przygotowania wspólnych projektów roz-
wojowych dofinansowywanych ze środków 
pomocowych,
h. koordynowanie i monitorowanie realizacji 
projektów w ramach programów pomocowych,
i. nadzór nad wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z umów zewnętrznych dofi-
nansowania projektów,
j. sporządzanie wniosków o płatność we 
współpracy z jednostkami organizacyjnymi.

Pani Agata Kekin w ramach swoich obowiąz-
ków wykonuje zadania w zakresie zamówień 
publicznych i jest odpowiedzialna za.:

a. przygotowywanie i przeprowadzenie po-
stępowania o udzielenie zamówienia,
b. udzielanie zamówień w trybie: prze-
targ nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konku-
rencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, za-
mówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, 
licytacji elektronicznej,
c. zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Za-
mówień Publicznych udostępnianym na 
stronach portalu internetowego Urzędu Za-
mówień Publicznych,
d. publikację ogłoszeń w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej,
e. zamieszczanie ogłoszeń na stronach in-
ternetowych gminy Ozimek,
f. udział w pracach komisji przetargowej, 
na zasadach określonych w zarządzeniu 
Burmistrza,
g. nadzór nad prawidłową realizacja usta-
wy – Prawo zamówień publicznych przez 
jednostki organizacyjne gminy,
h. opracowywanie sprawozdań z przeprowa-
dzonych procedur zamówień publicznych,
i. prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,

Pani Joanna Bachłaj w ramach swoich obo-
wiązków wykonuje zadania w zakresie współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi tj: 

a. przygotowanie projektu uchwały w spra-
wie szczegółowego sposobu konsultowania 
się z radami działalności pożytku publiczne-
go lub organizacjami pozarządowymi,
b. prowadzenie konsultacji,
c. opracowanie projektu uchwały w spra-
wie rocznego lub wieloletniego programu 
współpracy Gminy Ozimek z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego,
d. organizowanie otwartego konkursu ofert 
na wspieranie lub powierzanie organiza-
cjom realizacji zadań publicznych,
e. przyjmowanie ofert na realizację zadania,
f. przyjmowanie sprawozdań z realizacji 
zadań, rozliczanie przekazanych dotacji 
przy współudziale pracownika referatu Fi-
nansowo-Budżetowego, tak żeby nie dzieliło 
ponownie
g. kontrola prawidłowości wykorzystania 
przyznanych dotacji,
h. opracowanie projektu uchwały w spra-
wie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej,
i. przyjmowanie i dokonywanie oceny 
wniosku złożonego w ramach inicjatywy 
lokalnej,
j. opracowywanie wspólnie z wnioskodawcą 
dokumentów niezbędnych do przeprowa-
dzenia inicjatywy lokalnej,

Ponadto p. Joanna Bachłaj odpowiada za:
koordynacja zadań związanych z Młodzieżową 
Radą Miejską w Ozimku, koordynacja zadań 
związanych z Gminną Radą Seniorów, oraz 
pełni  funkcję Inspektora Danych Osobowych 



i koordynatora gminnego ds. kontaktów ze 
Związkiem zit Aglomeracja Opolska.

Pani Iwona Wiercińska w ramach swoich obo-
wiązków wykonuje zadania w zakresie obsługi 
jednostek pomocniczych gminy poprzez:

• wykonywanie zadań związanych z wy-
borami sołtysów i rad sołeckich,
• prowadzenie pełnej dokumentacji zwią-
zanej z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich,
• opracowywanie statutów organów po-
mocniczych i dokonywanie w nich zmian,
• pomoc i koordynacja w zakresie pla-
nowania i wykorzystywania funduszu 
sołeckiego,
• prowadzenie dokumentacji związanej 
z uchwałami zebrań wiejskich,
• rozliczanie miesięcznych diet dla sołtysów, 
• prowadzenie spraw związanych z two-
rzeniem, likwidacją sołectw.

Ponadto p. Iwona Wiercińska odpowiada za 
koordynację zadań związanych z Budżetem 
Obywatelskim Miasta Ozimka oraz pełni funk-
cję  koordynatora ds. gminnych dokumentów 
strategicznych i reprezentuje gminę w Radzie 
Opiniującej Lokalnej Grupy Działania Kraina 
Dinozaurów.

Stanowisko Ds. Informatyki

Tomasz Krzyżowski – inspektor ds. informatyki, 
tel. 774622831 email: informatyk@ugim.ozimek.pl, 
pokój 107a
Sławomir Nowak – inspektor ds. informatyki, 
tel. 774622831 email: s.nowak@ugim.ozimek.pl, 
pokój 107a

Do podstawowych obowiązków należy:
a.  prowadzenie całokształtu spraw związanych 
z informatyzacją Urzędu, a w szczególności:
b. tworzenie podmiotowej strony www.ozi-
mek.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej 
w trybie i na zasadach określonych w obo-
wiązujących przepisach prawnych,
c. budowa zintegrowanego systemu infor-
matycznego w Urzędzie oraz jednostkach 
organizacyjnych gminy poprzez: – analizę 
potrzeb oraz planowanie rozwoju opro-
gramowania, – zakup i wdrażanie opro-
gramowania, – nadzór nad eksploatacją 
oprogramowania,
d. administrowanie serwerami i bazami 
danych Urzędu , jednostek organizacyjnych 
gminy,
e. administrowanie siecią teleinformatyczną,
f. zarządzanie dostępem do Internetu,
g. zapewnienie ochrony zasobów informa-
cyjnych znajdujących się w sieci Urzędu,
h. konfigurowanie i administrowanie 
oprogramowaniem systemowym i siecią 
komputerową w stopniu umożliwiającym 

zabezpieczenie danych osobowych przed 
nieupoważnionym dostępem,
i. archiwizacja danych,
j. wykonywanie zadań „administratora sieci 
informatycznej”,
k. nadzór nad eksploatacją sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania oraz funkcjono-
wania poczty elektronicznej,
l. udzielanie pomocy pracownikom w spra-
wach związanych z eksploatacją sprzętu 
i oprogramowania komputerowego,
m. nadzór nad wykonywaniem usług gwa-
rancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego,
n. prowadzenie ewidencji sprzętu i opro-
gramowania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

Stanowisko ds. Osobowych i BHP

Miriam Szczurek – inspektor ds. kadr, 
tel. 774622838, email: kadry@ugim.ozimek.pl, 
pokój 120
Do podstawowych obowiązków należy:

a. prowadzenie spraw osobowych pracow-
ników Urzędu,
b. prowadzenie spraw związanych z dyscy-
pliną pracy pracowników, wykorzystywa-
niem przez nich urlopów wypoczynkowych 
i poddawaniu się pracowników badaniom 
lekarskim zgodnie z kodeksem pracy,
c. sporządzanie sprawozdań obowiązują-
cych na danym stanowisku,
d. prowadzenie spraw związanych ze spra-
wozdawczością w Urzędzie,
e. prowadzenie spraw dotyczących współ-
pracy z Państwowym Funduszem Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych,
f. prowadzenie spraw związanych z or-
ganizacją staży zawodowych i praktyk 
zawodowych,
g. prowadzenie kancelarii materiałów nie-
jawnych Urzędu.

Beata Derus – inspektor ds. bhp i p.poż., 
tel. 774622838, email: b.derus@ugim.ozimek.pl, 
pokój 120
Do podstawowych obowiązków należy:

a. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy w Urzędzie,
b. okresowa analiza bhp, stwierdzanie za-
grożeń zawodowych, przeprowadzanie kon-
troli warunków pracy i zgłaszanie wniosków 
dotyczących poprawy stanu bhp,
c. przygotowywaniem projektów we-
wnętrznych zarządzeń i instrukcji doty-
czących wypadków przy pracy, rejestracją 
i przechowywaniem dokumentów z tym 
związanych oraz udziałem w dochodze-
niach powypadkowych 

Barbara Durkalec

Tylko do 30 listopada 2020 r.  rolnicy 
mogą się spisać w  Powszechnym Spisie 

Rolnym 2020. W ramach spisu spisywane są 
gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadzi-
ły działalność rolniczą.
Spis jest obowiązkowy!
W jaki sposób można dokonać spisu:

• samospis internetowy, poprzez formu-
larz spisowy dostępny na stronie:
https://spisrolny.gov.pl (przejdź do 
wypełnienia samospisu);
• samospis przez telefon, dzwoniąc na 
infolinię spisową (tel. 222799999)
• bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Mia-
sta w Ozimku po wcześniejszym telefo-
nicznym umówienia wizyty 
(tel. 774622863 lub 794476108)
W ramach metod uzupełniających spisu 

z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodar-
stwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik 
ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowie-
dzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny 
poprzez wywiad telefoniczny, od 16 września do 
30 listopada 2020 r

Jeszcze raz zachęcam do spisania się, gdyż 
brak udziału w spisie rolnym może skutkować 
nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie 
o statystyce publicznej.

Dla rolników uruchomiono infolinię spi-
sową o numerze 222799999 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora), z którą można 
się kontaktować w przypadku jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. 
Uzyskać tam  można pomoc w wypełnieniu 
formularza spisowego, zweryfikować tożsamość 
rachmistrza terenowego, upewnić się czy 
nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem 
spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy 
gospodarstwa rolnego.

Barbara Durkalec
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Spis rolny 2020 

 



We wtorek 20 października br. mieliśmy okazję zobaczyć jak rywalizują 
ze sobą najszybsze dzieci z całej gminy z klas i – viii na dystansie 60 

metrów. Druga edycja zawodów lekkoatletycznych „Festiwal Sprintu” została 
zorganizowana przez młodych lekkoatletów z gminy Ozimek – Rafała Jur-
czyńskiego i Aleksandrę Lach przy współpracy z przedstawicielami Opol-
skiego Związku Lekkoatletyki na czele z Panem Januszem Trzepizurem, 
Panią Magdaleną Lach oraz dr Krzysztofem Ziembą. Impreza odbyła się 
także dzięki wsparciu lo nr 6 w Opolu, które prowadzi klasy lekkoatletycz-
ne, jak również klubu ku azs Politechnika Opolska, których przedstawiciele 
wykazali się nieocenioną pomocą przy jej organizacji. Dużym wsparciem 
w przygotowaniu młodych sportowców oraz organizacji festiwalu okazali się 
nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy, którzy znakomicie przygotowali dzieci do startu. ii Festiwal Sprintu 
swoim Patronatem objął Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. 

Zawody rozpoczęły się o godzinie 10:00, kiedy to zostały otwarte 
przez burmistrza Mirosława Wieszołka, Janusza Trzepizura oraz Rafa-
ła Jurczyńskiego. Następnie odbyły się biegi eliminacyjne osobno dla 
chłopców i dziewcząt w 4 kategoriach wiekowych. Dzieci startowały 
w parach, a czasy były zapisywane. Najlepsze 4 czasy z każdej kategorii 
wiekowej przechodziły następnie do biegów finałowych. Ostatecznie 
po rozstrzygnięciu wszystkich biegów klasyfikacja końcowa zawodów 
wyglądała następująco: 

Wszyscy wyżej wymienieni młodzi sportowcy otrzymali nagrody 
w postaci dyplomów, pamiątkowych statuetek oraz pucharów, które zo-
stały im wręczone przez organizatorów oraz burmistrza. Zwycięzcy zostali 
ponadto nagrodzeni upominkami rzeczowymi. 

Była to już druga edycja zawodów, które wywołują niesamowite emo-
cje i radość, nie tylko dzieci, ale również organizatorów, władz samorządo-
wych oraz nauczycieli! Mamy nadzieję, że impreza ta wejdzie na stałe do 
kanonu wydarzeń sportowych organizowanych na terenie naszej gminy. 
Serdecznie gratulujemy Wszystkim Uczestnikom zawodów!

Arkadiusz Banik

Klasy 1-2:

 chłopcy:    dziewczęta:
 1. Seweryn Walus,  1. Zofia Kulik, 
 2. Franciszek Dudek,  2. Barbara Brodowska, 
 3. Jan Niedoba,   3. Paulina Mrozik, 
 4. Kamil Racławski;   4. Anna Chmura;

Klasy 3-4:

 chłopcy:     dziewczęta:
 1. Patryk Kuśnierz,   1. Agata Kotysz, 
 2. Daniel Martyniuk,   2. Michalina Stańczyk,
 3. Fabian Słowikowski,   3. Agata Kokot,
 4. Kamil Matysek;  4. Zuzanna Piórkowska;

Klasy 5-6:

 chłopcy:    dziewczęta:
 1. Bartosz Oleś,    1. Marta Kucharska,
 2. Bartłomiej Golonko,   2. Laura Kulik, 
 3. Bartosz Kucharski,   3. Amelia Depta,
 4. Dominik Błaziak;   4. Oliwia Tiszbierek;

Klasy 7-8:

  chłopcy:     dziewczęta:
 1. Adam Kiepulski,   1. Patrycja Bojko,
 2. Szymon Łysiak,   2. Hanna Silicka,
 3. Dawid Sudoł,    3. Laura Adamietz,
 4. Michał Zienc;   4, Katarzyna Marcinków.

SPORT



Kończący się rok 2020 został zdomino-
wany przez pandemię koronawirusa, 

ale mimo to strzelcy z Klubu Żołnierzy Re-
zerwy lok-opole wystartowali w kilku waż-
nych rywalizacjach.

Dnia 16 sierpnia w Rybniku  odbyły się za-
wody o puchar dyrektora śląskiej organizacji 
lok. Strzelano z karabinu wzór ak-47 na od-
ległość 100 metrów z trzech postaw: do tarczy 
terrorysta zasłania się kobietą (widać tylko jego 
głowę) 10 strzałów, postawa leżąc z wolnej ręki; 
tarczy popiersie wojskowe 10 strzałów postawa 
klęcząc i tarczy bandyta w kapeluszu (tak zwa-
ny Francuz) postawa stojąc. Z naszego klubu 
startowało dwóch zawodników, którzy zdekla-
sowali swoich rywali, bo tylko oni przekroczyli 

200 punktów w łącznej klasyfikacji. Główne tro-
feum zdobył już po raz trzeci Jerzy Urbaniak 
z wynikiem 221 punktów, a drugie miejsce zajął 
jego wychowanek Patryk Czapracki – 212 pkt. 

Dnia 19 września w Nowym Łupkowie na 
Podkarpaciu odbyły się Centralne Zawody 
Klubów Żołnierzy Rezerwy lok. Reprezentacja 
Opolszczyzny składała się z członków kżr-lok-
opole, a w jej składzie, obok kierownika zespołu 
Jerzego Urbaniaka, wystąpili jego wychowan-
kowie: Piotr Mienkina, Patryk Czapracki 
i Paweł Zembaty. Zdobyli oni drugie miejsca 
w konkurencjach zespołowych: pistolet, w dwu-
boju pistolet i karabin łącznie oraz w prestiżo-
wej konkurencji pojedynek strzelecki, ulegając 
tylko zespołowi z Podkarpacia. W generalnej 

klasyfikacji zawodów nasz zespół zajął czwarte 
miejsce, a w klasyfikacji województw Opolszczy-
zna była trzecia.

Dnia 25 października w Myszkowie na Ślą-
sku zakończyła się Śląska Liga Klubów Żołnie-
rzy Rezerwy lok. Po sześciu rundach indywi-
dualnie Patryk Czapracki zdobył 4 brązowe 
medale w konkurencjach: pistolet, karabin, 
granat, dwubój oraz srebro w trójboju. Jerzy 
Urbaniak zajął drugie miejsce w konkuren-
cji pistolet, pierwsze w konkurencji karabin 
i pierwsze w dwuboju. W generalnej klasyfikacji 
Śląskiej Ligi kżr-lok, nasz zespół uplasował się 
na czwartym miejscu.

Janusz Dziuban

Strzeleckie rezultaty

Zanim kolejny szkolny lockdown za-
mknął uczniów w domach, skazując ich 

na zdalne nauczanie, zdążyli jeszcze wziąć 
udział w finale wojewódzkim sztafetowych 
biegów przełajowych oraz gminnych zawo-
dach w halową piłkę nożną.

Wojewódzki finał biegów sztafetowych od-
był się 8 października w Namysłowie, a naszą 
gminę reprezentowały dwie drużyny chłopców 
z sp nr 3 w Ozimku. W rywalizacji klas vii-viii 
(rocznik 2007-2008) nasza sztafeta zajęła wy-
sokie – piąte miejsce w województwie. Skład: 
Dawid Sudoł, Piotr Czopkiewicz, Bartło-
miej Jędrysiak, Tymoteusz Włodarski, 

Karol Krzewica, Szymon Łysiak, Adam 
Kiepulski. Tuż za podium – na czwartym 
miejscu w województwie, rywalizację zakoń-
czyła sztafeta klas v-vi (rocznik 2008-2008) 
w składzie: Bartłomiej Golonka, Danylo 
Bedletskyi, Bartosz Klemens, Marcel Ku-
biciel, Bartosz Oleś. Opiekunem obu sztafet 
była Barbara Klemens.

W dniu 10 października w Ozimku roze-
grano gminne zawody w halową piłkę nożną 
chłopców klas v-vi. Pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna sp nr 3 w składzie: Bartłomiej Golonka, 
Marcel Kubiciel, Szymon Królak, Bartosz 
Klemens, Bartosz Szajewski – op. Barbara 

Klemens. Na drugim miejscu uplasowała się 
sp Krasiejów, trzecie i czwarte zajęły ex aequo 
sp nr 1 Ozimek i sp Grodziec, a piąte i szóste sp 
Dylaki i sp Antoniów.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że 
dalsze rozgrywki sportowe zostały zawieszone. 
Zostaną wznowione po powrocie uczniów do 
szkół, ale zapewne nie uda się zorganizować 
i przeprowadzić zawodów we wszystkich dys-
cyplinach sportowych, przewidzianych w kalen-
darzu Szkolnego Związku Sportowego na rok 
szkolny 2020/2021. 

Janusz Dziuban

Szkolna kronika sportowa

SPORT



KULTURA

Kolejna, trzecia edycja Wojewódzkiego 
Festiwalu Artystycznego Tobie Polsko, 

tym razem odbyła się w sieci. Po raz kolejny 
tegoroczna pandemia pokrzyżowała plany 
organizatorom tak pięknego przedsięwzięcia 
jakim jest ten festiwal. 

A miało być tak pięknie i też tak było, ale mia-
ło być na żywo. Pięknie przygotowane prace przez 
laureatów konkursu w kategorii plastycznej oraz 
rozśpiewani laureaci z kategorii wokalnej, nie-
cierpliwie oczekiwali swoich występów na scenie 
w Ozimskim Domu Kultury. Nutę podekscyto-
wania podsycał fakt, iż tegoroczny festiwal miała 
retransmitować telewizja tvp 3 Opole w specjal-
nie przygotowanym bloku w Dzień Niepodle-
głości. Niestety w dzień poprzedzający festiwal, 
wszelkie koncerty i uroczystości kulturalne za-
wieszono. Jednak organizatorzy się nie poddali 
i zorganizowali piękną galę w internecie.

Zespół Dziecięcy Akces nagrał zdalnie hymn 
Polski czyli „Mazurka Dąbrowskiego” oraz 
utwór „Niepodległość” i 11 listopada w samo 
południe nagrania te zostały wyemitowane na 
antenie patrona medialnego festiwalu czyli tvp 
3 Opole w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do 
hymnu”. Następnie na fanpage’u facebooko-
wym Stowarzyszenia Akces dokładnie o 12:12 
mogliśmy obejrzeć zmontowany film, czyli 
Wirtualną Galę iii Wojewódzkiego Festiwalu 
Artystycznego tobie polsko. 

Przygotowaną ponad godzinną Galę rozpo-
częli członkowie Zespołu Akces wraz z kierow-
nikiem artystycznym Stowarzyszenia Akces 
Panią Elżbietą Pisulą-Bieniecką prezentując 
wiersz Władysława Bełzy „Polak Mały”. Na-
stępnie rozpoczęła się prezentacja laureatów 
wspaniałych prac plastycznych, nadesła-
nych z całej Opolszczyzny. Serdecznie dzię-
kujemy jurorom w tej kategorii pani Urszuli 
Serafin, Aleksandrze Pandza oraz Izabeli 
Bagińskiej, które miały nie lada orzech do 
zgryzienia wyłaniając laureatów. Prace, które 
dotarły na konkurs z roku na rok są robio-
ne różnorodnymi technikami plastycznymi 
i w wyborze tych najlepszych przeważyła wy-
obraźnia artystyczna. Pierwsze miejsce w tej 
kategorii oraz nagrodę Burmistrza Ozimka 
otrzymała Julia Pietroń za obraz pt. „11 Listo-
pada”, drugie miejsce zajęła Paulina Białec-
ka, a trzecie miejsce przypadło ex aequo Barto-
szowi Bednarskiemu oraz Emilii Miszczyk. 

W dalszej części mogliśmy zobaczyć i posłu-
chać laureatów w kategorii wokalnej, prze-
platanej wywiadami z dziećmi na temat niepodle-
głości oraz Polski i symboli narodowych. Poziom 
nadesłanych zgłoszeń na konkurs wokalny był 

bardzo wyrównany, ale też dość wysoki, także ju-
rorzy bardzo długo debatowali. W tym roku za-
szczycili nas zdalnie Martyna Młynarska-Mo-
dlińska laureatka min: Szansy na sukces, aktorka 
i wokalistka agencji artystycznej Prym-Art. oraz 
Marcin Jajkiewicz laureat min: Teatralnej Na-
grody Muzycznej im. Jana Kiepury w kategorii 
najlepszy wokalista musicalowy. Jednogłośnie 
Grand Prix Festiwalu została Julia Dota w in-
terpretacji utworu „Polska Madonna”, natomiast 
w poszczególnych kategoriach miejsca zajęli: 
Kategoria i 
klasy i-iv: miejsce iii Anastazja Szalek oraz 
Ania Chmura, miejsce ii zajęła Hania Soj-
ka, i miejsce wyśpiewała Paulina Paluszczak 
w utworze „Historia Polski. 
W kategorii ii 
klasy v-viii: iii miejsce zajęły Emilia Daniel 

oraz Urszula Buba, ii miejsce zajęła Zuzanna 
Sojka, a prym pierwszeństwa w tej kategorii 
należy się Kasi Juruć za wykonanie utworu 
„Walczyk”.
Kategorię najstarszą otwiera
laureat iii miejsca Dawid Bac, ii miejsce zajęła 
Natalia Sałata, a pierwszego miejsca tym razem 
nie przyznano. Gratulujemy serdecznie wszyst-
kim wykonawcom, także laureatom wyróżnień. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, dzię-
ki którym ten festiwal się mógł odbyć: Mar-
szałkowi Województwa Opolskiego panu 
Andrzejowi Bule, Staroście Opolskiemu panu 
Henrykowi Lakwie, Burmistrzowi Ozimka 
panu Mirosławowi Wieszołkowi. Impreza od-
była się pod Patronatem Burmistrza Ozimka.

Maciej Paluszczak

tym razem w sieci



102 lata temu, 11 listopada 1918 roku 
Polska odzyskała niepodległość. 

Tegoroczne obchody narodowego Święta 
Niepodległości w Ozimku miały symbo-
liczny charakter z powodu obowiązującego 
reżimu sanitarnego, ale nie zabrakło w nich 
tradycyjnych elementów. 

O godzinie 9:30 w kościele parafialnym p.w. 
św. Jana Chrzciciela odprawiona została uroczysta 
msza święta za Ojczyznę, po której, pod Pomni-
kiem Martyrologii obok Domu Kultury, odbyło 
się składanie wiązanek kwiatów. Indywidualnie 
przeszły z kościoła pod pomnik i złożyły je delega-
cje Powiatu Opolskiego z wicestarostą Leonardą 
Płoszaj, władz Gminy Ozimek z burmistrzem 
Mirosławem Wieszołkiem i wiceburmistrzem 
Andrzejem Brzeziną oraz przedstawiciele Rady 
Miejskiej Ozimka w składzie Marek Elis, Urszu-
la Musiał i Marcin Kowalewski. W ten sposób 
uczcili pamięć wszystkich, którzy kiedyś walczyli 
o wolność naszej Ojczyzny, a później pracowali na 
rzecz jej odbudowy i pomyślnego rozwoju. 

Po uroczystości, sprzed pomnika wyruszyli 
członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej „Amator” 
Ozimek, którzy na przystrojonych w biało-czer-
wone barwy rowerach objechali wszystkie miej-
scowości gminy Ozimek, pokonując w ponad 3 
godziny około 70-kilometrowy dystans. Przejazd 
rowerzystów odbywał się w pięcioosobowych 
grupkach, zgodnie z obostrzeniami obowiązują-
cymi w czasie pandemii koronawirusa. 

Janusz Dziuban

W dniu 26 października 2020 r. z uwagi 
na obecną sytuację epidemiologiczną 

związaną z wirusem Covid-19 zdalnie odbyła 
się xxv Sesja Rady Miejskiej w Ozimku.

Podczas obrad radni uchwalili następujące 
uchwały: w sprawie załatwienia skargi z dnia 
18 września 2020 r. na Burmistrza Ozim-
ka w zakresie braku reakcji na pismo z dnia 
30.03.2020 r.; w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Ozimek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021; w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego rozwoju sportu na te-
renie Gminy Ozimek; w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości nowych inwestycji 
na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy 
de minimis; w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2020 rok; w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.

Na Sesji Rady Miejskiej omówiono sprawozda-
nie z realizacji budżetu gminy za i półrocze 2020r., 
ponadto dokonano oceny funkcjonowania oświaty 
w gminie – potrzeby inwestycyjne i remontowe oraz 
stan bezpieczeństwa w szkołach. Poruszono temat 
działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej 
dotyczący profilaktyki dzieci i młodzieży oraz prze-
kazano informacje o funkcjonowaniu osp w gminie.

Marta Suchecka

XXV Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

GMINA



W słoneczne popołudnie dn. 11 września ok. 
40-osobowa grupa członków i sympaty-

ków Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa 
udała się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. 

Po zakwaterowaniu w pensjonacie „Willa Pa-
norama” udaliśmy się na kolację do restauracji 
„Nad Stawami”, gdzie zaprzyjaźniony pan Paweł 
wraz z żoną ugościli nas smacznym pstrągiem. 
Tego wieczoru spotkaliśmy się z Zbigniewem 
Łopusiewiczem – byłym Burmistrzem oraz 
sekretarzem Stronia Śląskiego – Tomaszem 
Olszewskim i ich małżonkami. W prezen-
cie zastępca prezesa smk – Werner Klimek  
otrzymał książkę z najciekawszymi obiektami 
turystycznymi regionu z dedykacją Starosty 
i przewodniczącego Rady Powiatu. Rozmowy 
dotyczące działań na rzecz rozwoju turystyki 
trwały do późnych godzin wieczornych. 

Następnego dnia zgodnie z planem udali-
śmy się do Kłodzka, aby zwiedzić Minieuroland 
– przeurocze miejsce z miniaturami najbardziej 
znanych europejskich obiektów wraz z okazałym 
arboretum. Cudowna pogoda podkreślała swoisty 
klimat tego miejsca, w którym każdy mógł zna-
leźć dla siebie najpiękniejszy zakątek, oddać się 
relaksacyjnej muzyce i nasycić barwami letnich 
kwiatów. A były ich tam tysiące ułożone w swoiste 
dywany, girlandy, po prostu małe dzieła sztuki. 
Wśród  zielonej trawy spotkać można było do-
stojnego pawia, gdzie indziej w zieleń wkompo-
nowano fortepian i skrzypce, a jeszcze  w innym 
miejscu wiły się szumiące potoki z  wodospadami. 
Przez kilka spędzonych tam godzin mogliśmy za-
trzymać się przed londyńskim zegarem Big Ben, 
Bramą Brandenburską, Bazyliką św. Piotra, krzy-
wą wieżą w Pizie, drezdeńskim Zwingrem, Łukiem 
Tryumfalnym i wieloma innymi obiektami. Zo-

baczyliśmy min. kamieniczki i twierdzę Kłodzka, 
bazylikę w Wambierzycach, gmach Uniwersytetu 
Wrocławskiego, zabytkowy most nad Jeziorem 
Pilchowickim i inne atrakcje regionu. Przy wie-
ży Eiffla zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Po 
spożyciu smacznej kawy i gofrów udaliśmy się do 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. 

Podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy 
wpisany w 2011 r. na listę pomników historii 
obiekt,  w którym poznaliśmy historię papieru 
na świecie, Polsce i Śląsku i dowiedzieliśmy się, 
że w dusznickim młynie papier czerpie się po 
dzień dzisiejszy. W czasie wędrówki po salach 
muzealnych poznaliśmy sposoby zabezpiecze-
nia banknotów, podziwialiśmy urządzenia pa-
piernicze i  zbiór arkuszy z filigranami od xvi do 
xxi w. W przyległym sklepiku wielu z nas naby-
ło ozdobną papeterię listową i okolicznościowe 
kartki wykonane na papierze czerpanym. 

Po wizycie w muzeum udaliśmy się na smacz-
ny obiad do restauracji „Mateo”, którą można po-
lecić smakoszom jedzenia. Ręcznie robiony ma-
karon w rosole to naprawdę już rzadkość. Przed 
kolacją uczestnicy wycieczki udali się indywidual-
nie na spacery, aby zmieścić jeszcze tego wieczoru 
w żołądkach zapowiedziane golonko. 

W niedzielę po śniadaniu udaliśmy się do 
Nowej Rudy. Tutaj w towarzystwie przewod-
nika sudeckiego zwiedzaliśmy zabytki miasta. 
Część uczestników wycieczki udała się do ko-
ścioła św. Mikołaja na mszę świętą. Niecodzien-
nym przeżyciem dla dużej grupy był pobyt 
w kawiarni zwanej „Białą Lokomotywą“. Wła-
ściciel lokalu – mistrz baristyki – do każdego 
klienta podchodził z indywidualną propozycją 
oryginalnej smakowej kawy z niezwykłymi do-
datkami takimi jak np. szafran czy kasztany. 

Po zwiedzeniu centrum miasta pojecha-
liśmy do dawnej kopalni węgla kamiennego. 
Przeszliśmy turystyczną trasę podziemną, 
a następnie zwiedziliśmy część muzealną z ko-
lekcją skamieniałości węglowych, akcesoriów 
związanych z górnictwem (lampy, maski, heł-
my, otwory i górnicze środki strzałowe, stroje 
ratownicze i galowe) oraz stację dowodzenia 
naziemnego. W kopalni zobaczyliśmy ostatni 
załadowny węglem wózek z pola Piast z 1994 r., 
który zakończył eksploatację tego surowca w re-
gionie sudeckim. Kolejnym punktem programu 
kończącym oficjalną część wycieczki był obiad 
w restauracji „Zapiecek”. Po południu udaliśmy 
się w drogę powrotną pełni wrażeń, żegnani 
ostatnimi już promieniami lata i bardzo  zado-
woleni z mile spędzonego czasu. 

W autobusie – od początku wycieczki do jej  
końca – naszym przewodnikiem był Werner 
Klimek – główny organizator tego bardzo uda-
nego i dobrze zaplanowanego wyjazdu, który od 
lat jest miłośnikiem Ziemi Kłodzkiej. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom wycieczki za chęć 
poznawania walorów tego regionu i wzorowe 
zachowanie oraz kierowcy – panu Adrianowi, 
który od lat wozi nas bezpiecznie po Kotlinie 
Kłodzkiej. Na zakończenie niżej podpisana do-
konała podsumowania 20-letniej już działal-
ności Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa, 
którego jednym z działań jest organizacja wy-
jazdów integracyjno-poznawczych i zaprosiła na 
spotkanie autorskie z Teresą Kudybą – autor-
ką książki o dr Krzysztofie Spałku – zmarłym 
członku smk, Naukowcu, Regionaliście i wiel-
kim Miłośniku przyrody. 

Sylwia Widawska

 



Lokalna Grupa Działania „Kraina Dino-
zaurów” z siedzibą w Ozimku, obejmuje 

swym zasięgiem siedem gmin: Chrząstowice, 
Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, 
Zawadzkie, Zębowice. 

Głównym wyróżnikiem jest współpraca 
trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 
oraz społecznego. Głównymi celami są: wzrost 
konkurencyjności obszaru objętego lsr i ochro-
na środowiska oraz zwiększenie integracji i po-
czucia przynależności do obszaru objętego lsr.

Środki finansowe w ramach lsr są przeznacza-
ne na wsparcie rozwoju firm i wsparcie nowych 
działalności gospodarczych, budowę i moderniza-
cje obiektów małej architektury, siłowni i placów 
zabaw, szlaków, ścieżek tematycznych, jak również 
renowację i oznakowanie obiektów sakralnych. 
Wspierany również tzw. „miękkie projekty” – cykle 
spotkań i warsztatów edukacyjnych – integracyj-
nych dla mieszkańców, publikacje związane z za-
chowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego, 
opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla ob-
szaru lgd materiałów informacyjno-promocyjnych. 

Oprócz naborów wniosków lgd „Kraina Di-
nozaurów” prowadzi liczne inicjatywy aktywizu-
jące lokalną społeczność, wśród których możemy 
wyróżnić coroczny spływ kajakowy Małą Panwią 
kończący się biesiadą informacyjno-promocyjną 
czy spotkania z Dinozaurem na leśnych ścieżkach. 

W tym roku zrealizowano również projekt 
,,Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda ro-
werowa’’ – promujący produkty lokalne i tradycyj-
ne z obszaru lgd kd. Ponadto w ramach operacji 
własnej zostało przeszkolonych 20 Przewodników 
Lokalnych, którzy w profesjonalny sposób potra-
fią przekazać informacje i oprowadzić po najcie-
kawszych miejscach  w woj. opolskim. 

lgd Kraina Dinozaurów odgrywa ważną rolę 
na obszarach wiejskich – jej działalność przy-
czynia się do wzmocnienia kapitału społeczne-
go, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infrastruk-
tury oraz zachowania dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego obszaru. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad 
aplikowania o środki w ramach organizo-
wanych naborów oraz działań lgd można 
znaleźć na stronie internetowej www.kra-
inadinozaurów.pl lub uzyskać w biurze lgd 
w Ozimku przy ul. Słowackiego 18, e-mail: kra-
inadino@onet.eu, tel. 77 4651213 i 605 052 777
Ponadto: 
Zapraszamy na wirtualny spacer po Krainie Di-
nozaurów http://spacer.krainadinozaurow.pl/
Zapraszamy do wzięcia udziału w grze Geoskarby: 
http://gra.annaland.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia strony:
https://odkryjnaszetajemnice.pl/

Joanna Malcherczyk

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie lgd „Kraina Dinozaurów”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 
Minister i Rozwoju Wsi.



W dniu 16.10.2020 5 i 6-latki z Przedszko-
la Publicznego nr 5 w Krasiejowie 

zwiedziły Muzeum Hutnictwa w Ozimku.
Wycieczka okazała się atrakcyjną for-

mą poznania przez dzieci zawodu hutnika 
oraz ciekawych faktów z historii Huty Ma-
łapanew. Szczególnym zainteresowaniem 

przedszkolaków cieszyły się wyroby z żela-
za wykorzystywane w przeszłości w gospo-
darstwie domowym. Rada Rodziców oraz 
uczestnicy wycieczki dziękują panu Burmi-
strzowi Mirosławowi Wieszołkowi za po-
moc w zorganizowaniu wycieczki. Dziękuje-
my również Panu Markowi Musiałowi za 

fantastyczne wprowadzenie nas w historię 
naszej najbliższej okolicy. Byliśmy pod wra-
żeniem historycznej wiedzy pana przewod-
nika i umiejętności przekazania jej dzieciom 
w bardzo interesujący sposób.

Krystyna Helman

PP 5 w Krasiejowie
Zwiedzanie Muzeum Hutnictwa w Ozimku

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła 
przystąpiła do realizacji projektów 

w ramach współpracy międzynarodowej na 
platformie eTwinning. 

Realizujemy dwa projekty. Pierwszy projekt 
nazywa się „Welcome to my dreamland” czyli 
„Witam w krainie moich marzeń”, w którym 
uczestniczą uczniowie z naszej szkoły z klasy 
8a i uczniowie ze szkół z Francji, Chorwacji, 
Włoch, Turcji, Macedonii, Armenii oraz Moł-
dawii. Idea projektu opiera się na stworzeniu 
krainy marzeń za pomocą zestawu wspólnych 
działań, w ramach których wszystkie uczestni-
czące szkoły pracują wspólnie. Podczas pracy 
nad zawartością każdego zadania uczniowie 
współpracują z innymi chłopcami i dziewczę-
tami z różnych krajów. Uczą się ich szanować 
i rozumieć, a także osiągać wspólne cele z mo-
tywem opartym na tworzeniu krainy marzeń. 

Drugi projekt, który stworzyłam sama, na-
zywa się „Let’s Get to know” czyli „Poznajmy 
się”. Uczestniczą w nim uczniowie naszej szkoły 
z klas 7a i 7b oraz uczniowie z Turcji, Francji, 
Portugalii i Macedonii. W tym projekcie ucznio-
wie wykonują w języku angielskim zadania, 
które są poświęcone różnym aspektom naszego 

życia: mój kraj, dom, szkoła, zainteresowania 
i czas wolny, zwiedzanie, tradycyjne potrawy.

 Jednym z  głównych założeń nawiązania 
współpracy międzynarodowej jest poznanie 
kultury, zwyczajów i mentalności innych na-
rodów poprzez komunikację z rówieśnikami. 
Ponadto pozwala to ukształtować obraz innych 
krajów oraz tolerancję i zrozumienie. Jedną 
z przyczyn powstania tych projektów jest chęć 
doskonalenia w uczniach umiejętności spraw-
nego komunikowania się w języku angielskim 
oraz kompetencji językowych. Zastosowanie 
nowoczesnych narzędzi i aplikacji technolo-
gicznych i informatycznych (Word, Excel, Dysk 
Google, aplikacje do komunikacji internetowej, 
itp.) sprawia że uczenie się języka obcego bę-
dzie przebiegać w sposób atrakcyjny i natu-
ralny. To również pomaga uczniom dostrzec 
znaczenie uczenia się informatyki. Korzysta-
nie z nowoczesnych technologii udowadnia, 
że uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej 
technologii nie tylko do zabawy, ale także jako 
narzędzia pracy. Te projekty uczą ich także cy-
frowej wielokulturowości.

Wykorzystanie międzynarodowej współpra-
cy do usprawnienia aspektu komunikacyjnego 

znacznie zwiększy  szanse uczniów na realizację  
ambitnych planów na przyszłość oraz wzmoc-
ni wiarę uczniów w ich umiejętności, poczucia 
własnej wartości, wdroży do samodzielnej i ze-
społowej pracy w procesie uczenia się języka 
obcego, ukształtuje poczucie odpowiedzialności 
za własne wyniki w nauce. Jest to też jeden ze 
sposobów przygotowania uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty oraz zachęcania do udziału w róż-
nych konkursach językowych.

Wiodącym celem jest chęć zainteresowania 
uczniów i  podnoszenie ich motywacji do nauki 
języka obcego oraz urozmaicenie zajęć w szkole.

Nasi absolwenci, którzy brali udział w ze-
szłorocznym projekcie, mieli bardzo pozytyw-
ne wrażenia i podkreślali, że w dużym stopniu 
udział w projekcie przyczynił się do skutecznego 
przygotowania się  do egzaminu ósmoklasisty 
oraz uzyskania wysokich wyników.

I chociaż obecna sytuacja związana z pan-
demią oraz zdalne nauczanie stawiają duże wy-
zwanie dla nas, wykorzystywanie rozmaitych 
narzędzi technologicznych i aplikacji umożliwia 
dalszą realizację naszych projektów. Przecież dla 
chcącego nic trudnego!

Alesia Asmushkina



Uczniowie najmłodszych klas Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Ozimku wzięli udział 

w projekcie „Nauka łączy pokolenia - Od 
klocków do robotów”, zrealizowanym dzięki 
grantowi w kwocie 7 tysięcy złotych otrzy-
manym z Fundacji Santander w ramach 
programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam eko”. 
Realizację projektu, w którym uczestniczyli 
pierwszo – i drugoklasiści z „Trójki” rozpo-
częto jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, ale 
z powodu pandemii koronawirusa zakończył 
się w październiku, gdy dzieci rozpoczęły już 
naukę w następnej klasie. 

Głównym założeniem projektu była nauka 
programowania w formie zabawy, jak również 
rozwijanie logicznego myślenia i kreatywności po-
przez gry, zabawy, komputerowe symulacje i wi-
zualne programowanie. W jego ramach uczniowie 
budowali roboty z klocków lego WeDo, łączyli je 
poprzez aplikacje z komputerem i odpowiednio 
programowali. Podczas zajęć, prowadzonych 
przez panie Dorotę Olearczyk (klasa 2b), Annę 
Maciochę (3a) i Elżbietę Semków (3c) dzieci 
wykorzystywały także Ozoboty i sterowały Pho-
tonem. Nad całością czuwała pomysłodawczyni 
projektu, wicedyrektor szkoły Jolanta Bajor. 

Dnia 9 października w szkolnej auli odbyło 
się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia pro-
jektu. Wzięli w nim udział uczniowie klas, w któ-
rych był realizowany, ich rodzice, a także zapro-
szeni goście. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
oglądały wystawę, na której oprócz dawnych za-
bawek i gier, którymi bawili się ich rodzice, a być 
może nawet dziadkowie,  znalazły się winylowe 

płyty gramofonowe, kasety wideo,  stary aparat 
fotograficzny, projektory bajek, a także zabytko-
wy komputer atari z kasetowym magnetofo-
nem – nośnikiem danych. Dla dzieci była to już 
prawdziwa „prehistoria”, w odróżnieniu od poka-
zu robotów, przygotowanego przez  przedstawi-
ciela Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji 
w Opolu pana Radosława Trzcińskiego. Na 
koniec wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty za 
udział w projekcie. Jego uroczystego podsumo-

wania dokonała wicedyrektor Jolantę Bajor wraz 
z przedstawicielką Fundacji Santander.

Dzięki udziałowi w takich projektach już 
w najwcześniejszych etapach edukacji, dzieci 
mogą zdobywać wiedzę i umiejętności korzy-
stania z nowoczesnych technologii, by umiały 
sprostać wymaganiom szybko zmieniającego 
się świata, a w przyszłości rynku pracy. 

Janusz Dziuban 

W tym trudnym dla nas czasie chcieliby-
śmy przywołać chociaż odrobinę miłych 

chwil i wspomnień. Dlatego postanowiliśmy 
zaprosić Państwa do kolejnej edycji popularne-
go konkursu fotograficznego „Wakacje mijają, 
wspomnienia zostają”. Jeśli zrobiliście ciekawe 
zdjęcia i filmy w czasie Waszych wakacji, po-
dzielcie się z nami. Wyślijcie na naszego ma-
ila: malidziennikarze@spoko.pl. Czekają też 
atrakcyjne nagrody! zapraszamy do udziału!

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie: www.psp1.ozimek.pl 
w zakładce aktualności.  

Grażyna Świercz



 
Miasta Ozimka

W dniu 28 października 2020 r. Klara i Józef 
Wacławczyk – mieszkańcy Ozimka ob-

chodzili wyjątkowy jubileusz – 70-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego – „kamienne gody”. Do-
stojnym jubilatom najserdeczniejsze życzenia 
złożył osobiście Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek, który wręczył im pamiątkowy list 
gratulacyjny oraz upominek.

My naturalnie przyłączamy się do gratula-
cji, życząc wielu dalszych wspólnych lat mał-
żeńskich, pomyślności, zdrowia oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń.

Marcin Widera

Dobiega końca procedura v edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Ozimka. Za nami 

już czas konsultacji, zgłaszania wniosków 
i ich weryfikacji. Obecnie trwa głosowanie. To 
mieszkańcy Ozimka zdecydują, które z zadań 
przedstawionych w tabeli na stronie 37 znajdą 
się w przyszłorocznym budżecie gminy. 
Wnioski można było składać w trzech kategoriach: 
– inwestycyjne (tj. budowa, rozbudowa, przebudo-
wa lub remont elementu infrastruktury gminnej), 
których wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł,
– nieinwestycyjne – małe, w tym wydarzenia 
o charakterze prospołecznym, kulturalnym, 
edukacyjnym, sportowym, których wartość nie 
może przekroczyć 10 000,00 zł, 
– nieinwestycyjne – duże, w tym mające wpływ 
na bezpieczeństwo lub poprawę estetyki i wize-
runku miasta, których wartość nie może prze-
kroczyć 35 000,00 zł.

Łącznie wpłynęło 14 projektów. Po ich weryfi-
kacji i procedurze odwoławczej do głosowania zo-
stało dopuszczonych 11 zadań, z czego 7 projektów 
w kategorii inwestycyjne, 3 projekty jako niein-
westycyjne małe i 1 projekt nieinwestycyjny duży.

Do podziału jest 250 000,00 zł. O wyborze 
zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy Ozim-
ka. Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na 
poszczególne projekty. Do realizacji zostaną prze-
znaczone te projekty, które uzyskały najwyższą 
liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków 
finansowych przeznaczonych na Budżet Obywa-
telski. Zagłosować będzie można tylko i wyłącznie 
w formie elektronicznej poprzez stronę interne-
tową https://bo.ozimek.pl. Głosowanie będzie 
trwało do czwartku –  3 grudnia br. Zachęcamy 
mieszkańców miasta do udziału w głosowaniu.

Iwona Wiercińska

GMINA



Nr 
projektu Nazwa zadania Kwota Opis

2/2020
Remont chodnika pomię-

dzy budynkami, ul. Księdza 
Kałuży 25 i 27 (przejścia)

24 791,88

Wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową z wymianą obrzeży. Kostka be-
tonowa grubości 6 cm szara z elementami kostki czerwonej. Zaplanowano poszerzenie 
chodnika do 1,5 metra. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

3/2020
Remont chodnika przy ul. 

Sikorskiego 4
45 074,61

Wymiana płytek chodnikowych, obrzeży  i krawężników (niski krawężnik). Celem za-
dania jest poprawa bezpieczeństwa. 

4/2020
Witajcie w naszej bajce – 

Dzieci dzieciom – ii Festiwal 
piosenek z bajek i baśni

10 000,00

Organizacja warsztatów z choreografem i instruktorem wokalnym (24 godziny) dla 40 
dzieci i młodzieży oraz organizacja festiwalu piosenek. Celem projektu jest aktywizowa-
nie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, wyzwolenie potencja-
łu tkwiącego w środowisku artystów amatorów, rozwój talentów, prezentowanie form 
twórczości artystycznej dzieci i młodzieży szerszemu gronu odbiorców.

5/2020

Remont chodnika, (przy 
wjeździe na ul. Sikorskiego 
od strony ul. Cmentarnej, 
wzdłuż płotu cmentarza)

49 815,00

Remont chodnika z uwzględnieniem potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych. 
Wymiana płytek chodnikowych z krawężnikami. Celem zadania jest poprawa bezpie-
czeństwa oraz walory estetyczne.

6/2020

Jesteśmy młodzi, bo 
jesteśmy sprawni – zajęcia 
psychoruchowe dla osób 

starszych

10 000,00

Zajęcia na terenie Domu Kultury lub  na terenach zielonych miasta skierowane dla 
osób starszych w zakresie:
– kinezygeronto profilaktyki,
– aktywności psychoruchowej metodami tańców integracyjnych.
Celem zadania jest aktywność psychofizyczna ludzi starszych, podsunięcie pomysłu na 
umiejętne wykorzystanie czasu wolnego, poszerzanie wiedzy, budowanie grup wsparcia, 
dbałość o jak najdłuższą sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych.

7/2020

SuperBabcia i Superdzia-
dek – lepsze życie przez 

animację i integrację 
społeczną

10 000,00

Zajęcia na terenie Domu Kultury lub  na terenach zielonych miasta skierowane dla 
osób starszych w zakresie:
– zajęcia animacji kulturowej („Babcia Lata” – stare i nowe zabawy podwórkowe w okre-
sie wakacji),
– zajęcia warsztatowe pomagające w zdobyciu kompetencji miękkich (budowanie dobrych 
relacji międzysąsiedzkich w ramach wspólnych tańców w kręgu pod Domem Kultury).
Celem projektu jest wspomaganie rozwoju umiejętności i kompetencji oraz poszerzanie 
wiedzy na drodze indywidualnego rozwoju, budowanie prawidłowych relacji z otocze-
niem społecznym, wyzwalanie potencjału tej grupy społecznej. 

9/2020
Modernizacja oświetlenia 
boiska głównego Stadionu 

Miejskiego w Ozimku
18 000,00

Wymiana energochłonnego oświetlenia boiska głównego Stadionu Miejskiego na oświe-
tlenie energooszczędne. W ramach zadania zaplanowano wymianę 12 opraw świetlnych 
i podłączenie elektryczne.
Celem zadania jest bezpieczeństwo i poprawa warunków prowadzenia szkoleń pił-
karskich w okresie jesienno–zimowym. Obecne oświetlenie w sposób niedostateczny 
oświetla plac treningu. 

10/2020
Remont chodnika przylega-

jącego do budynku mieszkal-
nego przy ul. Sikorskiego 27

49 500,00

Wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową o grubości 6 cm i wymiana kra-
wężników. Długość chodnika ok. 120 m i szerokość 2m. Eliminacja ograniczeń dla po-
ruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy chodnikiem a jezdnią oraz możliwością  
parkowania samochodów (z wyłączeniem fragmentu przy istniejącym parkingu).

12/2020
Boisko do plażowej piłki 

siatkowej
36 500,00

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku. 
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pod boisko, wysypanie piachu o wymia-
rach 18 x 8, postawienie słupów oraz siatki, postawienie ławek bądź małej trybuny, 
zakupienie kilku piłek do siatkówki. Celem zadania jest aktywizacja mieszkańców do 
spędzania wolnego czasu na sportowo.

13/2020
Budowa systemu defibry-
latorów na terenie Ozimka

33 000,00

Zadanie polega na montażu w przestrzeni publicznej trzech defibrylatorów aed (to 
przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z na-
głym zatrzymaniem krążenia) z uniwersalnymi elektrodami zarówno dla dzieci i do-
rosłych. Jako lokalizację wybrano budynki Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku i w Domu Kultury. Projekt zakłada montaż urządzeń oraz 
przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia.

14/2020

Wykonanie monito-
ringu na Wyspie Reh-

danz’a w Ozimku przy ul. 
Kolejowej

30 000,00

W ramach zadania zostanie wykonany system monitoringu wizyjnego obejmujący teren 
Wyspy Rehdanz’a. W ramach usługi zamontowane zostaną kamery (6 sztuk), które swoim 
zasięgiem będą obejmować najważniejsze punkty tego miejsca. Całość zostanie odpowied-
nio oznakowana zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych. 

GMINA


