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Szanowni Państwo! Po raz pierwszy w hi-
storii część męskich pracowników Urzę-

du Gminy i Miasta w Ozimku wzięła udział 
w akcji movember, która zakończyła się 
w poniedziałek - ostatniego dnia listopada! 

Listopad został uznany na całym świecie 
miesiącem solidarności z mężczyznami zma-
gającymi się z nowotworami gruczołu kroko-
wego oraz rakiem jąder. Nie bez przyczyny, 
również na ten miesiąc przypada kampania 

Movember (w wolnym tłumaczeniu - wąso-
pad) – akcja społeczna zapoczątkowana w 1999 
roku w Australii, która swoim zasięgiem obję-
ła niemalże cały świat.

Idea kampanii Movember jest prosta – przez 
cały miesiąc Panowie – na czele z Burmistrzem 
Ozimka - Mirosławem Wieszołkiem zapuszczali 
wąsy, nie tylko na znak solidarności, ale rów-
nież aby wzbudzić ciekawość otoczenia oraz 
zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki 
oraz zachorowalności na męskie nowotwory. 
Z tego względu burmistrz Ozimka oraz część 
Panów pracujących w ozimskim magistracie 
wzięła udział w akcji oraz pokazała ogromny 
dystans do samych siebie! Efekty akcji zapre-
zentowano na kolażu zdjęć.

W akcji udział wzięli - na zdjęciu od góry: Zbi-
gniew Bahryj, Marcin Widera, Arkadiusz Banik, 
Mirosław Wieszołek oraz Wojciech Góźdź, który 
z pewnością może poszczycić się najbardziej im-
ponującym wąsem! 

Jesteśmy przekonani, że Movember na stałe 
wejdzie do kalendarza akcji propagowanych na 
terenie gminy Ozimek. Kto wie – może za śla-
dem Ozimka pójdą również inne urzędy z terenu 
Opolszczyzny?!

Arkadiusz Banik

BURMISTRZ INFORMUJE
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W dniu 23 listopada 2020 r. zakończono 
prace związane z kolejnym etapem 

budowy garażu wraz z pomieszczeniami 
biurowym przy świetlicy w Antoniowie.

W ramach inwestycji wymurowano ściany 
nośne i działowe oraz wykonano dach z płyt 
warstwowych. W odbiorze końcowym uczestni-
czyli Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
wraz z jego służbami, radny miejski Marcin 
Kowalewski, Naczelnik osp Antoniów Marek 
Pańczyk oraz Adrian Golletz właściciel Firmy 
a.d.i. – głównego wykonawcy inwestycji.

Garaż oraz pomieszczenia biurowe będą do-
celowo służyć strażakom osp z Antoniowa, co 
usprawni funkcjonowanie i gotowość tej jednostki. 
Całość kosztowała 92 865,00 zł.

Marcin Widera

BURMISTRZ INFORMUJE

Dnia 19 listopada 2020 r. Burmistrz Ozim-
ka Mirosław Wieszołek oraz właściciel 

firmy infel z Antoniowa Pan Rafał Kurda 
podpisali umowę na realizację zadania pn. 
„Modernizacja czterech przejść dla pieszych 
w Ozimku - Cz.2 Budowa oświetlenia przejść 
dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości”.

Oprócz wykonania oświetlenia przejść dla 
pieszych, na ul. Opolskiej, za zjazdem z drogi 
krajowej, będzie stała tablica wyświetlająca 
prędkość zbliżającego się pojazdu. Wartość tej 
części inwestycji wynosi: 106 997,70 zł

Również dnia 19 listopada 2020 r. Burmistrz  

Mirosław Wieszołek oraz Wojciech Burzyński – 

Członek Zarządu Firmy Reznak Sp. z o.o. z Opola 

podpisali umowę na zadanie pn. „Modernizacja 

czterech przejść dla pieszych w Ozimku – Cz.1 Wy-

konanie oznakowania pionowego i poziomego.”

W ramach umowy zostanie wykonane 
oznakowanie poziome i pionowe 4 przejść dla 
pieszych na drogach powiatowych i na drogach 
wojewódzkich na terenie miasta Ozimka. Koszt 
tej części zadania wynosi 15 744,00 zł

Projekt zakłada modernizację czterech 
przejść - dwóch na drogach powiatowych (ul. 
Opolska i ul. Częstochowska) oraz dwóch na dro-
dze wojewódzkiej (ul. Wyzwolenia). Czynnikiem, 
który miał decydujące znaczenie były niebez-
pieczne zdarzenia z udziałem pieszych (na pod-
stawie danych z systemu swd i analizy zdarzeń 
drogowych warunków ruchu i widoczności).

Inwestycja jest realizowana w ramach pro-
jektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych 
w Ozimku”, który jest dofinansowany w 2020 
roku z rządowego „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 
2018-2020” koordynowanego przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marcin Widera

 

Projekt dofinansowany w 2020 roku z rządo-
wego „Programu ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie 

im. Władysława Stasiaka na latach 2018-
2020” koordynowanego przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dnia 23 listopada br. podpisano umowę 
na zadanie pn: Remonty nawierzchni 

drogowych na terenie Gminy Ozimek. 
W ramach prac zostaną naprawione na-

wierzchnie drogowe w miejscowościach: Biestrzyn-
nik, Grodziec, Krasiejów, Nowa Schodnia, Schodnia 
oraz Szczedrzyk. Wartość inwestycji to 119 710,98 
zł. Prace powinny się zakończyć do końca roku.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg 
gminnych oraz rowów melioracyjnych w licznych 
miejscowościach naszej gminy zostały wyczysz-
czone z roślinności oraz odmulone koryta rowów 
melioracyjnych co poprawi odprowadzanie wód 
opadowych z okolicznych działek.

Marcin Widera
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W związku z trwającym zdalnym syste-
mem nauczania, nadal trwają stara-

nia o jak najszersze możliwości doposażenia 
placówek oświatowych, dla których Gmina 
Ozimek jest organem prowadzącym.  

Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglo-
meracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu 
Województwa Opolskiego, dodatkowe środki po-
chodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje 
terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały prze-
kazane na realizację projektu „Kreatywna Opol-
szczyzna – program twórczych metod kształce-

nia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, którego 
realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu. Projekt realizowany 
jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształ-
cenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

110 szkół podstawowych z terenu obejmują-
cego aglomerację, otrzymało 800 komputerów 
wraz z oprogramowaniem i urządzeniami pe-
ryferyjnymi. Sprzęt wykorzystywany będzie 
przez nauczycieli do prowadzenia edukacji on-
-line i zdecydowanie przyczyni się do poprawy 
komfortu i jakości prowadzenia zajęć zdalnych.

Środki na zakup wyposażenia zostały 
przekazane w specjalnej covidowej procedurze. 
Dzięki temu, komputery zarezerwowane dla 
Gminy Ozimek, już trafiły do ozimskich podsta-
wówek i będą wykorzystywane przez nauczycie-
li prowadzących w nich zajęcia.

Zakup sprzętu nie tylko przyczyni się do 
ułatwienia pracy nauczycielom, ale zapewni 
również ich stały kontakt z uczniami w tym 
trudnym czasie.

Arkadiusz Banik

Od wielu lat samorząd Ozimka boryka 
się z problemem niezbilansowanego 

systemu oświaty. Funkcjonowanie oświaty 
oparte jest na 4 filarach: subwencji oświa-
towej, dotacji na przedszkola, wpływach od 
rodziców oraz wkładzie własnym Gminy. 

Planowany budżet oświaty kolejnego 
roku Gminy Ozimek to 30.569.515zł. W roku 
2021 zmniejszona została subwencja oświa-
towa dla gminy o  183.113,00 zł,  zaś od 1 
września 2020 roku zostały zwaloryzowane 
wynagrodzenia  pracowników pedagogicz-
nych, którzy otrzymali ustawową podwyżkę 
wynagrodzeń w wysokości 6%.  Skutki tych 

działań mają wpływ na poziom zaplanowa-
nych wynagrodzeń w roku 2021 w oświa-
cie. Subwencja w przyszłym roku wyniesie 
16.477.857zł, dotacja na przedszkola 629.588zł, 
wpływy od rodziców szacujemy na około 
1.060.480zł, w związku z tym  wkład Gminy 
to 12.401.590zł

„W związku z trudnościami przy konstruk-
cji budżetu Gminy postanowiłem rozpocząć 
konsultacje społeczne na tematy oświatowe 
w Gminie. Obecnie wraz z gzo przygotowujemy 
się do powołania zespołu interdyscyplinarnego 
złożonego z radnych, nauczycieli, dyrektorów, 
rodziców oraz związków zawodowych – to na-

stąpi na przełomie listopada i grudnia. Wypra-
cowane stanowisko zamierzam przedstawić 
Opolskiemu Kuratorowi Oświaty na przeło-
mie roku 2020/2021.” – relacjonuje Burmistrz 
Ozimka. Wszystkie decyzje muszą zostać wpro-
wadzone w życie przez Radę Miejską do końca 
lutego 2021 r.

„Jaki model proponujemy dla gminy? 
Przede wszystkim przy założeniu, że zgodzimy 
się jako społeczeństwo na zmiany, to u podstaw 
będę kierował się przede wszystkim dobrem 
ucznia, następnie dopiero kosztami i optyma-
lizacją funkcjonowania oświaty w Gminie Ozi-
mek. Proponowany model oświatowy w gminie 
to cztery silne szkoły wiejskie: w Krasiejowie, 
Grodźcu, Dylakach i Szczedrzyku oraz cen-
tralny, metropolitalny zespół szkół w Ozimku 
– dotyczy to obecnych sp 1, 2 i 3 w Ozimku oraz 
szkoły w Antoniowie” – dodaje Burmistrz. 

Na terenie gminy Ozimek działa osiem szkół 
podstawowych, w których zatrudnionych jest 
203 nauczycieli. „Na wszelkie planowane zmia-
ny w organizacji szkół musimy nałożyć siatkę 
pracujących nauczycieli i pracowników obsłu-
gi. Oczywiście musimy przeanalizować nasze 
kadry pedagogiczne oraz pracowników obsługi. 
Ważne będzie ustalenie w jakim czasie poszcze-
gólni nauczyciele i pracownicy obsługi odchodzić 
będą na emerytury, aby skutecznie i umiejętnie 
uzupełnić powstające wakaty. Obecnie przygo-
towujemy arkusz organizacyjny dla reorganizo-
wanych szkół w Ozimku. Zaraz po jego ukończe-
niu przedstawimy propozycję zmian zespołowi, 
który rozpocznie proces konsultacji.” – kończy 
Burmistrz Ozimka, Mirosław Wieszołek.

Arkadiusz Banik
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Na terenie miasta istnieje 
już placówka, która oferuje 

opiekę dla dzieci w wieku od sze-
ściu miesięcy do trzeciego roku 
życia. Jednak liczba miejsc jest 
ciągle niewystarczająca. Gmina 
już trzykrotnie skorzystała z ze-
wnętrznej formy wsparcia i w la-
tach 2012, 2016 i 2018 z pozyska-
nych dotacji utworzono nowe 
grupy żłobkowe, a co za tym 
idzie zwiększono ilość miejsc 
w żłobku o 47 miejsc. Jednak cały 
czas odnotowuje się rosnące za-
potrzebowanie na miejsca opieki 
dla najmłodszych.  

Podczas rekrutacji do żłobka sa-
morządowego w tym roku, ponad 
40 dzieci nie udało się przyjąć do 
placówki. W pierwszej decyzji ma-
gistrat Ozimka zaproponował wy-
korzystanie środków z otrzymanej 
dotacji wsparcia dla Opolszczyzny 
w ramach rządowego Funduszu In-

westycji Lokalnych w wysokości 
1 714 365zł. W związku z tegorocz-
nym naborem programu Maluch+ 
2021 zdecydowano jednak sięgnąć 
po dodatkowe środki zewnętrzne na 
budowę filii Żłobka Samorządowego 
w Ozimku w ogłoszonym przez mi-
nisterstwo naborze.

Gmina Ozimek dzięki apliko-
waniu o dofinansowanie znalazła 
się wśród beneficjentów rządo-
wego programu Maluch + 2021. 
W ramach złożonego projektu 
naszemu samorządowi przyznano 
1 500 000,00 złotych dofinanso-
wania na budowę nowego obiek-
tu, zakup i montaż wyposażenia, 
zakup pomocy dydaktycznych 
i sprzętu do prowadzenia zajęć 
opiekuńczo – edukacyjnych oraz 
wyposażenie i montaż placu zabaw 
wraz z bezpieczną nawierzchnią. 
Wymagany wkład własny wynie-
sie 462 688,00 złotych.

Realizacja tego projektu będzie 
odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców naszej gminy, pomoże 
również w powrocie na rynek pra-
cy młodym rodzicom.

Żłobek będzie w bliskim są-
siedztwie Publicznego Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej, dzięki czemu 
rodzice posiadający dzieci również 
w innych placówkach będą mogli 
dowozić dzieci niemalże równocze-
śnie do różnych placówek. 

Na powierzchni ok. 334 m2 za-
projektowano pomieszczenia dla 50 
dzieci: przestrzenną szatnię, zaplecze 
ze strefą socjalną, salę integracji sen-
sorycznej, dwie sale pobytu dla dzieci 
wraz  łazienkami, oraz pomieszczenia 
techniczne. W salach pobytu zapla-
nowano duże przeszklenia, których 
zadaniem jest odpowiednie doświe-
tlenie. Budynek będzie parterowy na 
planie prostokąta, fasada budynku 
będzie oferować element zabawowy 

wzdłuż dwóch ścian zewnętrznych. 
Listwy zapewnią dzieciom zabawę 
i naukę. Podczas manipulowania ko-
lorowymi listewkami dzieci poznają 
różne kolory, doświadczą drewna 
jako naturalnego materiału i nie-
ustannie będą mogły zmieniać wy-
gląd swojego żłobka. 

Dużym atutem projektu jest 
wydzielenie ogrodu z placem za-
baw od strony wschodniej – dzieci 
będą mogły tam spędzać czas na 
odpoczynku i zabawie. Autorem 
projektu budowlanego jest mgr 
inż. Ramona Zygmunt-Olejnik.

Obecnie oczekujemy na pod-
pisanie umowy z Urzędem Woje-
wódzkim, który koordynuje pro-
gram Maluch+ 2021 na terenie 
naszego województwa. O kolej-
nych etapach inwestycji będziemy 
informować na bieżąco.

Marcin Widera

Nowe przedszkole w Grodź-
cu i modernizacja parteru 

w SP 3 w Ozimku
Prezes Rady Ministrów Pan 

Mateusz Morawiecki przyznał 
dotacje dla samorządów w ra-
mach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych (rfil). Nasza 
gmina otrzymała dofinanso-
wanie na dwa z siedmiu złożo-
nych projektów na łączną kwotę 
1 890 900,00 pln. 

Pierwszy z projektów zakłada 
modernizację parteru (szat-
ni) w Szkole Podstawowej nr 
3 w Ozimku. Zakres  prac obej-
muje wymianę okładzin podłogo-
wych, malowanie ścian i sufitów, 
demontaż boksów szatniowych, 
przygotowanie  powierzchni 
szatni pod montaż nowych szafek 
uczniowskich, wymianę oświetle-
nia szatni na energooszczędne, 
wymianę osłon grzejnikowych 
i stolarki drzwiowej oraz remont 

sanitariatów, pomieszczenia so-
cjalnego i pomieszczenia por-
tierni. Ponadto ze środków wła-
snych zakupione zostaną szafki 
uczniowskie. Całkowity koszt 
projektu 729 000,00 zł, z czego 
w dotacja ramach rfil wynosi 
656 100,00 zł. Planowany termin 
realizacji inwestycji czerwiec-paź-
dziernik 2021r. 

Drugi projekt to budowa 
przedszkola w Grodźcu. Zada-
nie przewiduje budowę wolno-
stojącego parterowego budynku 
o konstrukcji tradycyjnej. Przed-
szkole zaplanowano dla dwóch 
oddziałów przedszkolnych. Całko-
wity koszt projektu 1 372 000,00 
zł, z czego dotacja z rfil wynosi 
1 234 800,00 zł. Planowany ter-
min realizacji inwestycji styczeń-
-grudzień 2022r.

Joanna Bachłaj

W dniu 23 listopada 2020 
r. Burmistrz Ozimka Mi-

rosław Wieszołek podpisał ko-
lejne cztery umowy na moderni-
zację dróg gminnych – ul. Leśnej 
w miejscowości Mnichus (war-
tość inwestycji: 154 703,25 zł), ul. 
Polnej w miejscowości Chobie 
(wartość inwestycji: 48 904,80 zł), 
ul. Wczasowej w miejscowości 
Szczedrzyk (wartość inwestycji: 

124 214,75 zł) oraz ul. Spacerowej 
w miejscowości Szczedrzyk (war-
tość inwestycji: 170 940,97 zł).

Łączna wartość to: 498 763,77 
zł czyli prawie pół miliona złotych 
na modernizację dróg gminnych!

Wykonawcą prac będzie firma 
Protect Building, Łukasz Miko-
da z Lędzin.

Marcin Widera

GMINA
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Z wielką przyjemnością informujemy, że zakończono remont na moście na rzece Białka w Grodźcu i odcinek jest już przejezdny.

Burmistrz Ozimka podjął de-
cyzję o wyposażeniu wszyst-

kich mieszkańców w nowe po-
jemniki na odpady. Zakup ten 
został sfinansowany ze środków 
budżetu gminy Ozimek.  Za pod-
jęciem takiej decyzji przemawia-
ły następujące argumenty:
a. ustawowy obowiązek wyposa-
żenia mieszkańców w pojemniki 
o odpowiednich kolorach  przez 
gminę lub firmę świadczącą usługi 
odbioru odpadów;
b. obecnie ceny pojemników są 
niższe o ponad 50% niż ceny ubie-
głoroczne;
c. brak konieczności wliczania 
w cenę usługi odbioru odpadów 
przez firmę komunalną wypo-
sażenia w pojemniki wszystkich  
mieszkańców gminy;

Wszystkim mieszkańcom, 
którzy złożyli deklarację odpa-
dową Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Antoniowie w listopadzie 
dostarczyło czarny pojemnik na 
odpady zmieszane.  Pojemniki na 
odpady segregowane są obecnie 
dostarczane wszystkim miesz-
kańcom, którzy dostarczyli do 
gminy lub sołtysa umowę użycze-
nia oraz nie posiadają zaległości 
z wpłatami za gospodarowanie 
odpadami.  Bardzo prosimy 
osoby, które nie dostarczyły 
umów użyczenia lub posia-
dają zaległości o zwrot umów 
oraz uiszczenie zaległych opłat.  
Wówczas wszystkie pojemniki 
na odpady segregowane zostaną 
Państwu dostarczone. 

Firma „Strach” przy ostat-
nim odbiorze każdej frakcji od-
padów zabiera swoje pojemniki.  
Jeżeli Państwo posiadacie swoje 
prywatne pojemniki to bardzo 
prosimy o naklejenie na górną 
pokrywę pojemnika kartki „Wła-
sność prywatna”. 

Jeżeli państwo dysponujecie re-
gularnie większą ilością odpadów 
zmieszanych (np: popiół, pieluchy), 
które mogą nie zmieścić się dostar-
czonym pojemniku przez gminę to 
można do pojemnika prywatne-
go te odpady złożyć i wystawiać 
dwa pojemniki (gminy i pry-
watny) w dacie wywozu zgod-
nym z harmonogramem. Fakt 
ten prosimy zgłosić telefonicznie 
do urzędu (tel. 77 4622 887) celem 
otrzymania stosownej naklejki. 

Po dostarczeniu w styczniu 
Państwu wszystkich pojemników 
bardzo prosimy o wpisanie do 
wcześniej dostarczonego protoko-
łu nr pojemników oraz zwrot tych 
podpisanych protokołów do Urzę-
du Miasta i Gminy lub sołtysa. 

Za wszystkie trudności pań-
stwa przepraszamy, ale jesteśmy 
pewni, że zmiany te przyczynią 
się do wzrostu jakości usług od-
bioru odpadów oraz długoter-
minowo do zastosowania opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
niższej niż w innych podobnych 
gminach. W razie jakichkolwiek 
trudności prosimy o kontakt 
z naszymi urzędnikami pod te-
lefonem 77 4622 887. 

Andrzej Brzezina

Dnia 8 grudnia podpisano 
umowę z firmą Przedsię-

biorstwo Handlowo-Usługowe 
„Larix” z Lublińca na zadanie 
pn. Przebudowa drogi gmin-
nej (zaprojektuj i wybuduj): ul. 
Turawska w m. Dylaki. W ra-
mach inwestycji zostanie wyko-
nawca przygotuje dokumenta-
cję projektowo-kosztorysową, 
na której podstawie wykona 
roboty związane z przebudową 

drogi gminnej ul. Turawskiej 
w m. Dylaki o długości około 
134 m. Wartość inwestycji wy-
nosi 96 518,22 zł.

Zaś 11 grudnia br. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek 
oraz Łukasz Mikoda właściciel 
firmy Potect Building z Lędzin 
podpisali dwie umowy – na re-
mont ul. Łąkowej w Szczedrzyku 
oraz na przebudowę ul. Leśnej 
w Antoniowie.

Zadanie pn. „Remont ulicy 
Łąkowej wraz z jej odnogami w 
miejscowości Szczedrzyk” zakła-
da wykonanie robót budowlanych 
w ramach remontu ulicy Łąkowej 
wraz z jej odnogami – ulicą Dębową 
oraz ulicą Wrzosową. Prace rozpo-
częte w tym roku zakończone zo-
staną, z uwzględnieniem warunków 
atmosferycznych, w pierwszym 
kwartale 2021. Wartość inwestycji 
wynosi 312 635,19 zł.

W ramach zadania pn. Przebu-
dowa drogi gminnej (zaprojektuj i 
wybuduj): ul. Leśna w m. Antoniów 
zostaną wykonane roboty związane 
z przebudową drogi gminnej ul. Le-
śnej, od skrzyżowania z ul. Ozimską do 
posesji nr 12 włącznie, o długości oko-
ło 250 m. Wartość inwestycji wynosi 
117 643,72 zł. Prace już trwają i powin-
ny się zakończyć w kolejnym roku.

Marcin Widera
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Lp Nr projektu Nazwa zadania Kwota Głosy

projekty, które zostały wybrane do realizacji

1 7/2020
SuperBabcia i Superdziadek – lepsze życie przez animację i integrację 
społeczną

10 000,00 245

2 6/2020
Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni – zajęcia psychoruchowe dla 
osób starszych

10 000,00 120

3 10/2020
Remont chodnika przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. 
Sikorskiego 27

49 500,00 93

4 4/2020
Witajcie w naszej bajce – Dzieci dzieciom – ii Festiwal piosenek z bajek 
i baśni

10 000,00 87

5 2/2020
Remont chodnika pomiędzy budynkami 
ul. Księdza Kałuży 25 i 27 (przejścia)

24 791,88 61

6 5/2020
Remont chodnika 
(przy wjeździe na ul. Sikorskiego od strony ul. Cmentarnej, wzdłuż pło-
tu cmentarza)

49 815,00 60

7 12/2020 Boisko do plażowej piłki siatkowej 36 500,00 56

8 3/2020 Remont chodnika przy ul. Sikorskiego 4 45 074,61 55

projekty, które nie zostały wybrane do realizacji

9 9/2020
Modernizacja oświetlenia boiska głównego Stadionu Miejskiego 
w Ozimku

18 000,00 50

10 13/2020 Budowa systemu defibrylatorów na terenie Ozimka 33 000,00 50

11 14/2020
Wykonanie monitoringu na Wyspie Rehdanz’a w Ozimku przy ul. Ko-
lejowej

30 000,00 19

Łącznie oddano 924 głosy. Ważnych 896, nieważnych 28.

GMINA

Gmina Ozimek w ramach współpracy jst przeprowadzi remont chodnika na ul. Danieckiej. 
Ponadto zostaną dokonane remonty cząstkowe chodników na ul. Częstochowskiej oraz Opolskiej. 

Marcin Widera
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Mieszkańcy niewielkiej miejscowości 
Schodnia położonej obok Ozimka od 

lat czekają na poprawę bezpieczeństwa na 
drodze powiatowej, która przechodzi przez 
miejscowość. W związku z tym, Marta Su-
checka spotkała się z Panią Sołtys Julitą 
Widerą oraz mieszkańcami wsi: Panią Ber-
nadetą Gonsior i Panem Markiem Elisem, 
aby bliżej przyjrzeć się sprawie.

Marta Suchecka – Jak oceniają Państwo 

stan drogi powiatowej?

Soltys Wsi Julita Wider – Ogólnie uwa-
żam, że droga powiatowa jest w dobrym 
stanie, ponieważ po przyłączeniu kanaliza-
cji została naprawiona nawierzchnia ulicy. 
Największy problem, z którym zmagają się 
mieszkańcy miejscowości Schodnia to brak 
chodnika, ścieżki rowerowej i poboczy – mówi 
sołtys J. Widera. Niewielki fragment chodni-
ka został naprawiony, za co jesteśmy bar-
dzo wdzięczni, ale jest to zdecydowanie za 
mało, patrząc jak dużo aut jeździ tą drogą. 
W Schodni postawiono jedyny sklep Dino, do 
którego ciężko się dostać, ponieważ od stro-
ny wsi nie prowadzi do niego żaden chodnik. 
Mieszkańcy, którzy posiadają auta mają 
sprawę ułatwioną, natomiast starsze osoby 
zamieszkujące wioskę – a jest ich sporo – 
mają już z tym duży kłopot.

Bernadeta Gonsior – Zgadzam się z tym, 
co mówi Pani sołtys. W Schodni jest jeden sklep, 
który znajduje się przy wjeździe do miejscowości. 
Nieraz widzę jak sąsiadka – starsza Pani idzie 
poboczem do sklepu. Jest to niebezpieczne, prze-
cież w podeszłym wieku refleks jest spowolniony, 
a przy nadmiernej prędkości kierowców wystar-
czy chwila nieuwagi i dochodzi do nieszczęścia. 
Myślę, że w dzisiejszych czasach chodnik przy 
tak ruchliwej drodze powiatowej to powinien być 
standard, a nie przywilej.

Marek Elis – Dodatkowo jest to droga 
często uczęszczana przez mieszkańców dojeż-
dżających do pracy w Opola oraz osoby, które 
posiadają domki letniskowe w Turawie. Jak 
wspomniała Pani sołtys, w okresie od wiosny 
do późnego lata ruch na tej drodze jest wzmo-
żony. Brak chodników i ścieżek rowerowych za-
graża bezpieczeństwu i utrudnia funkcjonowa-
nie w życiu codziennym. Do przystanku dzieci 
jadące do szkoły, ale też mieszkańcy muszą 
przejść wąskim poboczem. Jest to niebezpieczne 
i zagrażające życiu. Pas pobocza też pozosta-
wia wiele do życzenia, ponieważ powinien on 
być wykaszany razem z rowem, a często rów 
zostaje pominięty.

B.G. – Dokładnie, jest to problem, z którym 
borykamy się co roku. Nie dość, że robią to rzad-
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ko, to jeszcze niestarannie – mówi mieszkanka. 
Nie wszystkie rowy są przycinane, co powoduje 
stanie w nich wody. Natomiast te, które znajdu-
ją się blisko posesji są czyszczone przez samych 
mieszkańców, ponieważ Zarząd Dróg Powiato-
wych je pomija. 

J.W.  – Kolejnym problemem są rosnące 
wzdłuż ulicy drzewa. Co prawda, gałęzie zostają 
podcinane przez pracowników zdp, ale w niewiel-
kim stopniu, przez co widoczność na drodze jest 
ograniczona.

Czy sołectwo podejmuje jakieś kroki, aby 

droga była bezpieczniejsza, jeśli tak to jakie?

J.W. – Zostały wysłane pisma do staro-
stwa z prośbą o pomoc w remoncie drogi 
powiatowej. Niestety, niejednokrotnie otrzy-
maliśmy odpowiedź, że remont nie został 
uwzględniony w budżecie i żeby złożyć po-
nownie wniosek w następnym roku budże-
towym. Zarząd Dróg Powiatowych odpowie-
dział, że jeśli będzie partycypacja ze strony 
Gminy to może uda się uwzględnić dalszą 
inwestycję w budżecie.

B.G. – Ponadto na każdym spotkaniu wiej-
skim poruszamy temat bezpieczeństwa na dro-
dze powiatowej.

Czy Zarząd Dróg Powiatowych odpowied-

nio dba o stan drogi powiatowej, która prze-

chodzi przez miejscowość Schodnia?

M.E. – Muszę przyznać, że po zgłoszeniu 
jakichkolwiek problemów Zarząd Dróg Po-
wiatowych reaguje i odpowiada na prośby. 
Tak jak zostało powiedziane wcześniej, pro-
blemem jest niedokładność wykonywania 
prac. Dotyczy to zarośniętych poboczy, rowów 
i niepodciętych drzew wzdłuż drogi. Ja, jako 
mieszkaniec chcę tu prosić o ujęcie w planach 
realizacji chodnika w kierunku miejscowości 
Ozimek i Pustków. Poprawiłoby to komfort 
życia mieszkańców. 

Podsumowując proszę powiedzieć, jakie 

Państwa zdaniem potrzebne są do zrealizo-

wania inwestycje na tym odcinku drogi?

J.W.  –  Jak już wspomniałam razem 
z mieszkańcami najważniejsza sprawa to 
budowa chodnika wraz z odpowiednim od-
prowadzeniem wody. Wcześniej nie doma-
galiśmy się tego remontu, bo wiedzieliśmy, 
że będzie doprowadzona kanalizacja, jednak 
w obecnej sytuacji należy się mieszkańcom 
i użytkownikom drogi, aby inwestycja zosta-
ła dokończona. 

M.E. Prosimy Starostę oraz Zarząd Po-
wiatu o ujęcie w planach realizacji inwestycji 
chodnika ze ścieżką rowerową na odcinku od 
ronda w Ozimku do miejscowości Pustków – 
dodaje M. Elis. Ostatnim, ale równie ważnym 
aspektem jest zajęcie się wycinką lub do-
kładniejszym przycięciem drzew rosnących 
wzdłuż drogi. 

Marta Suchecka

GMINA
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Lata 2019-2020 były dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Gminy Ozimek pod względem 

pozyskanych środków zewnętrznych bardzo 
owocne. Na terenie gminy działa 8 jednostek 
– 4 należące do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego: osp Schodnia, osp Krasiejów, 
osp Szczedrzyk i osp Antoniów oraz pozostałe 
jednostki (nie będące w ksrg): osp Chobie, osp 
Dylaki, osp Krzyżowa Dolina i osp Pustków.

Wszystkie mają bardzo ważny wpływ na bez-
pieczeństwo mieszkańców i mienia w Gminie Ozi-
mek i są istotną częścią sprawnie funkcjonującej 
sieci jednostek osp na terenie gminy.

W latach 2019-2020 jednostki pozyska-
ły łączenie 60 892,00 zł w ramach dotacji 
z KSRG, zaś ze środków pochodzących z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, z których korzystają jednostki nie będące 
w systemie pozyskano łącznie 27 774,00 zł. 

W ramach dotacji „5000+”, która jest przezna-
czona na akcje z zakresu propagowania pierw-
szej pomocy, czy wydarzeń sportowych lub kul-
turalnych pozyskano łącznie 40 000,00 zł. osp 
Schodnia otrzymała w ramach unijnej dotacji 
sprzęt warty 53 389,00 zł, a osp Antoniów w ra-
mach dotacji z wfośigw i nfośigw 25 000,00 zł.

Dnia 24 września w Osowcu odbyło się uro-
czyste przekazanie sprzętu do walki z covid-19, 
które sfinansował Urząd Marszałkowski w Opo-
lu. Wszystkie jednostki z naszej gminy otrzymały 
pakiety z zestawami środków ochrony osobistej, 
kupione przez Marszałka Województwa Opolskie-
go. Ponadto jednostki pozyskują środku z 1% 
podatku, od sponsorów i sympatyków osp.

Mimo, iż Gmina Ozimek kładzie bardzo duży 
nacisk na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
i mienia oraz ochronę przeciwpożarową, wspie-
rając nasze osp w roku 2019 kwotą 371 219,00 
zł oraz w roku 2020 kwotą 294 146,91 zł (stan 
na 30.11.2020 r.) należy przyznać, że oprócz pry-
watnych sponsorów i 1% podatku jednostki 
pozyskały w tych latach bardzo dużą kwotę ze 
środków zewnętrznych – łącznie 204 055,03 zł.

Jeżeli uda się zrealizować w kolejnych latach 
planowane zakupy nowych wozów pożarniczo-ga-
śniczych ta kwota powinna znacząco wzrosnąć. 
Poniżej przedstawiamy jak przeznaczono środki 
zewnętrzne w poszczególnych jednostkach.

osp schodnia
Jednostka, która od 1995 r. jest w ksrg – czyli 
najdłużej z wszystkich osp w gminie – w 2019 
r. otrzymała w ramach systemowej dotacji 8 
270,00 zł, za które zakupiono 5 hełmów Ro-
senbauer oraz które przeznaczono na remont 
pomieszczeń jednostki, zaś w 2020 r. otrzymała 
8 482,00 zł – z czego zakupiono buty specjalne 

oraz dokonano remontu dalszej części pomiesz-
czeń jednostki. W ramach dotacji „5000+” zaku-
piono 5 hełmów Rosenabauer.

Ponadto osp Schodnia została wsparta po-
mocą Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Dnia 
16 października 2020 r. jednostka otrzymała 
sprzęt zakupiony w ramach projektu unijne-
go, realizowanego przez Oddział Wojewódzki 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych rp.  
W ramach przeciwdziałania covid-19 zakupiono 
wyposażenie sfinansowane przez Unię Europej-
ską, a OSP Schodnia otrzymała z rąk Wicemar-
szałka Zbigniewa Kubalańcy zestaw składający 
się z namiotu pneumatycznego, fumigatora, 
środku do fumigatora, kombinezonów ochron-
nych lekkich oraz gogli ochronnych o łącznej 
wartości 53 389,03 zł. Jednostka pozyskała łącz-
nie: 75 141,03 zł.

osp krasiejów
Strażacy z Krasiejowa, którzy w 1997 r. zostali 
włączeni do ksrg, otrzymali w ramach dotacji 
w 2019 r. 8 200,00 zł, a w 2020 r. 8 520,00 zł. Po-
nadto jednostka otrzymała 5000,00 zł w ramach 
programu rządowego „5000+”. Druhowie z Kra-
siejowa pozyskują także duże środki w ramach 
przekazanego 1 % podatku – łącznie w ostatnich 
2 latach 6 600,00 zł. Wszystkie te środki finan-
sowe sią przeznaczane na usprawnienie dzia-
łalności jednostki oraz zakup nowego sprzętu. 
Jednostka pozyskała łącznie: 21 270,00 zł.

osp szczedrzyk
Jednostka ze Szczedrzyka pozyskała w roku 
2019 w ramach dotacji z ksrg (należy od 2013 r. 
do systemu): 6 270,00 zł, które wydatkowano 
na remont dachu wspinalni za 3 288,00 zł oraz 
zakup agregatu oddymiającego za 2 982,00 zł. 
Z dotacji „5000+” zakupiono hełmy Rosenbauer 
za 5 000,00 zł. Zaś w 2020 r. otrzymano z ksrg 
dotację w wysokości 6 426,00 zł, którą przezna-
czono na remont wewnątrz wspinalni – 2 726,00 
zł oraz zakup butów specjalnych za 3 700,00 zł.
Jednostka pozyskała łącznie: 17 696,00 zł.

osp antoniów
Jednostka, która specjalizuje się w ratownictwie 
wodnym (od 2015 r. w ksrg) otrzymała w 2019 r. 
7 270,00 zł dotacji z ksrg, którą wykorzystano na 
remont strażnicy i zakup 4 par butów specjalnych. 
Dotację z programu „5000+” – kwotę 5 000,00 zł 
przeznaczono na zakup defibrylatora aed i fantom 
szkoleniowy. Rok 2020 był równie owocny – oprócz 
dotacji z ksrg w kwocie 7 454,00 zł, za które do-
konano remontu strażnicy i zakupiono 4 hełmy 
– pozyskano także dotacje z wfośigw i nfośigw. 
To odpowiednio kwoty 5 000,00 zł i 20 000,00 

zł – czyli łącznie 25 000,00 zł, a przeznaczono je 
na zakup 14 hełmów Rosenbauer z latarkami. Jed-
nostka pozyskała łącznie: 44 724,00 zł. Ponadto 
jednostka w latach 2019-2020 otrzymała 7 649,00 zł 
ze zbiórki białego szkła, które zostało przeznaczone 
na cele statutowe.

osp chobie
Mimo, że jednostka osp Chobie jest usytuowana 
w małej miejscowości ma bardzo ważne znacze-
nie, ponieważ graniczy z Grodźcem i Mnichusem. 
W 2019 r. w ramach dotacji z mswia pozyskano 
2500,00 zł, z których 1000,00 zł strażacy przezna-
czyli na remont oraz malowanie podłogi w boksie 
i malowanie ścian wewnątrz remizy, 1 200,00 zł na 
zakup sprzętu – węża ssawnego oraz prądownicy 
wodnej, jak również 300,00 zł na rękawice specjal-
ne. Z dotacji „5000+” zakupiono 10 hełmów mdp 
oraz 10 kompletnych koszul wyjściowych mdp.  
W 2020 r. udało się pozyskać 11 600,00 zł z mswia, 
które przeznaczono na wymianę słupa pod syrenę 
alarmową (2 100,00 zł) oraz zakup agregatu prą-
dotwórczego trójfazowego Honda ect 7000p gv (9 
500,00 zł). Jednostka pozyskała łącznie: 19 100,00 zł.

osp dylaki
osp Dylaki pozyskała w 2019 r. dofinansowanie 
z mswia w wysokości 2 500,00 zł, które przezna-
czono na malowanie strażnicy, zakup rękawic 
i kominiarek, zaś w 2020 r. pozyskano 1 840,00 
zł, które przeznaczono na malowanie wspinalni 
w remizie. Z programu „5000+” środki przezna-
czono na zakup pilarki i rękawic technicznych. 
Jednostka pozyskała łącznie: 9 340,00 zł. Ponad-
to aktywnie pozyskuje sponsorów, którzy wsparli 
osp całościową kwotą w wysokości 5 200,00 zł.

osp krzyżowa dolina
Druhowie z Krzyżowej Doliny w 2019 roku po-
zyskali 1 300,00 zł dotacji z mswia w ramach 
której dokonano remontu posadzki w remizie, 
a w 2020 r. z 1 582,00 zł, które przeznaczono na 
remont strażnicy i sygnalizator bezruchu. Z do-
tacji „5000+” jednostka zakupiła defibrylator 
Philips. Jednostka pozyskała łącznie: 8 152,00 zł.

osp pustków
Najmłodsza jednostka w naszej gminie także 
aktywnie pozyskuje zewnętrzne środki na dzia-
łalność. W ramach dotacji z mswia otrzymano 
w 2019 r. 1 600,00 zł za które zakupiono węże 
tłoczne oraz koc gaśniczy, jak również wykonano 
ocieplenie garażu. W 2020 r. udało się otrzymać 
1582,00 zł na zakup dodatkowych węży tłocz-
nych i remont szafek w remizie. Z programu 
„5000+” druhowie zakupili defibrylator aed. 
Jednostka pozyskała łącznie: 8 182,00 zł.

GMINA
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Dobra współpraca z samorządem gminnym, 
umiejętne pozyskiwanie zewnętrznych środków 
oraz przede wszystkim zaangażowanie i profe-
sjonalizm to gwarancja bezpieczeństwa w Gmi-
nie Ozimek. Samorząd – Burmistrz Ozimka 
i Rada Miejska w Ozimku bardzo dobrze ro-
zumieją ważność sprawnie funkcjonujących 
Ochotniczych Straży Pożarnych w tak kom-
pleksowej aglomeracji jaką jest Gmina Ozimek. 
Dziś do zadań osp nie należy jedynie ochrona 
przeciwpożarowa, ale również szereg innych – 
akcje ratownicze, akcje związane z bezpieczeń-
stwem przeciwpowodziowym, zdarzenia komu-
nikacyjne, itp. Ponadto jednostki mają istotny 
aspekt społeczny – szczególnie na obszarach 
wiejskich są bardzo ważnym centrum skupia-
jącym mieszkańców – często młodzież poprzez 
drużyny mdp. Ich wieloaspektowe znaczenie 
powoduje, że mamy naturalny obowiązek 
wspierania osp i powinniśmy być zadowoleni, 
że dysponujemy aż 8 jednostkami, które dbają 
o nasze bezpieczeństwo.

Osobiście uważam, że nasze jednostki osp 
są bardzo dobrze wyposażone. Naturalnie stale 
staramy się uzupełniać sprzęt oraz wymieniać 
na nowocześniejszy. Jednak w porównaniu do 
innych gmin jesteśmy bardzo dobrze przygoto-
wani oraz dysponujemy sprawnym i w prawie 
wszystkich jednostkach nowym sprzętem. Mam 
nadzieję, że będziemy mogli zrealizować w naj-
bliższych latach zakup nowego samochodu dla 
osp Szczedrzyk i jednocześnie doposażyć osp 
Dylaki samochodem, który od 2013 r. bardzo 
dobrze służy druhom w Szczedrzyku – mówi 
Prezes Zarządu m-g zosp rp w Gminie Ozi-
mek Marek Elis.

Od wielu lat obserwuję działalność jedno-
stek osp na terenie naszej gminy z ogromnym 
szacunkiem i respektem. Obecnie dostrzegam 
wyraźniej wszelkie trudności, z jakimi muszą 
zmagać się nasi strażacy. Jako Gmina staramy 
się pomagać jednostkom osp nie tylko w za-
kupie sprzętu, ale także zabiegamy o pozyski-
wanie środków zewnętrznych i wspieramy 
w codziennej działalności. Z zadowoleniem 
mogę stwierdzić, że wspólnie z Miejsko-Gmin-
nym Zarządem osp udało nam się w tym 
roku sporo dokonać a środki, które osp mają 
do dyspozycji, są dobrze zainwestowane. Naj-
większe potrzeby – choćby takie jak wymia-
na wysłużonych wozów bojowych – są wciąż 
ogromne. Podjęliśmy w tym roku decyzję 
o budowie kolejnego etapu nowego garażu na 
potrzeby osp w Antoniowie, ponieważ bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców jest dla mnie 
osobistym priorytetem, a sprawnie działający 
strażacy – mający odpowiednie warunki do 
służby – są jednym z jego gwarantów. Dzięku-
ję za Wasze poświęcenie! – Burmistrz Ozim-
ka Mirosław Wieszołek. 

Marcin Widera

GMINA
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Seniorzy to grupa osób szcze-
gólnie narażona na niebez-

pieczeństwo zarażenia koro-
nawirusem, dlatego w czasie 
pandemii pracownicy Ośrodka 
Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku zwracają na nich 
szczególną uwagę.

Osoby starsze zamieszkują-
ce Gminę Ozimek mogą liczyć na 
różne formy pomocy realizowane 
przez tut. ośrodek. Zaliczyć do nich 
można m.in. pomoc w formie usług 
opiekuńczych, świadczonych przez 
opiekunki w miejscu zamieszkania 
podopiecznego, polegające na za-
spakajaniu najpilniejszych potrzeb 
Seniora. W czasie pandemii pracow-
nicy socjalni w ramach świadczonej 
pracy socjalnej częściej kontaktują 

się telefonicznie z osobami star-
szymi, pytając o ich sytuację oraz 
potrzeby. Rozmowy te wykonywa-
ne są bez względu na to czy osoba 
znajduje się na kwarantannie czy 
nie. Przypomina się także o obowią-
zujących godzinach dla Seniora od 
10:00 do 12:00, w których to osoba 
starsza może bezpiecznie zrobić za-
kupy i załatwić swoje sprawy. Każdy 
senior może liczyć także na wsparcie 
psychologiczne udzielane przez psy-
chologa zatrudnionego w tut. ośrod-
ku, zgłaszając taką potrzebę pod nr 
tel. 77 46 22 885  lub 77 46 22 884.

 Ponadto oiips współpracuje 
z sołtysami wsi, którzy w środo-
wisku lokalnym mają szczególnie 
rozeznaną sytuację osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych.

 W okresie od 06.04.2020r. do 
30.06.2020r. oraz od 01.12.2020r. 
do 31.01.2021r. dla 30 seniorów 
z gminy Ozimek świadczona 
jest usługa kuriera społecznego 
w ramach programu „Nie-Sami-
-Dzielni”, dzięki której seniorzy 
codziennie przez 7 dni w tygo-
dniu otrzymują ciepły posiłek 
oraz pomoc w formie dokony-
wania zakupów.

 Seniorzy o niskich docho-
dach oraz znajdujący się w trud-
nej sytuacji zdrowotnej i ma-
terialnej mogą liczyć na pomoc 
w formie zasiłku celowego lub 
specjalnego zasiłku celowego 
w szczególności na zakup le-
karstw, leczenie lub w okresie 
zimowym na zakup opału.

Ośrodek Integracji i Pomo-
cy Społecznej w Ozimku stoi na 
straży, aby osoby starsze, szcze-
gólnie obecnie w czasie pandemii, 
w miarę możliwości prawidłowo 
funkcjonowały w środowisku oraz 
były zaspakajane ich podstawo-
we potrzeby umożliwiające życie 
w warunkach odpowiadających 
godności człowieka.

W ramach programu „Wspieraj 
Seniora”, każda potrzeba zgłoszona 
przez Seniora do tutejszego Ośrodka 
lub na ogólnopolską infolinię jest 
załatwiana w możliwie najszybszym 
czasie, aby osoba starsza potrzebu-
jąca pomocy, nie musiała narażać 
swojego zdrowia wychodząc z domu.

Natalia Kałużny

W niedzielę 15 listopada 
odprawiona została uro-

czysta msza św. z okazji 37. rocz-
nicy konsekracji kościoła pw. 
św. Jana Chrzciciela w Ozimku. 
Mszę w intencji zmarłego bu-
downiczego tego kościoła – Za-
służonego Dla Gminy Ozimek – 
ks. Prałata Gerarda Kałuży oraz 

wszystkich budowniczych para-
fian, odprawił ks. Proboszcz Ma-
rian Demarczyk w koncelebrze 
z ks. Mateuszem Kozielskim.

Podczas homilii proboszcz 
nawiązał do konsekracji kościo-
ła, która miała miejsce 13 listo-
pada 1983 r., a dokonał jej ks. Bp. 
Jan Wieczorek z Opola. W trak-

cie konsekracji ołtarza biskup 
włożył i zamurował w mensie 
ołtarzowej relikwie św. Serenu-
sa i św. Liberaty – prze-niesione 
z opuszczonego kościoła oraz re-
likwie męczenników św. Tymote-
usza i św. Aurelii.

Po odśpiewaniu hymnu Te 
Deum Laudamus, ze względu na 

pandemię zrezygnowano z pro-
cesji do grobu budowniczego 
kościoła ks. prałata Gerarda Ka-
łuży. Jednak wierni pamiętają 
o naszym proboszczu przez cały 
rok, przynosząc kwiaty i zapala-
jąc znicze.

Jan Niesłony

GMINA
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W dniu 04 listopada 2020 r. z uwagi na 
obecną sytuację epidemiologiczną 

związaną z wirusem Covid-19 zdalnie odby-
ła się xxvi Sesja Rady Miejskiej w Ozimku.

Sesja została zwołana w trybie sesji nadzwy-
czajnej, a podczas jej obrad radni uchwalili dwie 
uchwały: w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2020 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej. 

Z kolei w dniu 30 listopada br. odbyła 
się – także drogą zdalną – xxvii Sesja Rady 
Miejskiej w Ozimku, na której radni przyjęli 7 
uchwał: w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek 
do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organi-
zacja Turystyczna; w sprawie uchwalenia gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2021 rok; w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Ozimek; w sprawie wybo-
ru metody ustalenia wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-

nia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym; 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok; 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej oraz w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Obrady zdominowała przede wszystkim 
dyskusja na temat nowych stawek za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Ostatecznie 
Rada Miejska ustaliła stawki w następującej 
wysokości: 25 zł/mieszkańca za odpady segre-
gowane, 50 zł/mieszkańca za odpady nieprawi-
dłowo segregowane oraz 23 zł/mieszkańca za 
odpady kompostowane. Oznacza to ni mniej 
ni więcej, ale wzrost o kilka złotych w stosun-
ku do stawek dotychczas obowiązujących oraz 
fakt powstania ok. milionowej dziury w bu-

dżecie gminy, która będzie zobowiązana do 
pokrycia z własnych środków różnicy pomię-
dzy wpłatami mieszkańców, a kwotą określoną 
w przetargu dot. odpadów. Należy jednak za-
uważyć, iż przyjęte stawki i tak będą plasowały 
Gminę Ozimek wśród jednych z najniższych 
na Opolszczyźnie. 

Po przyjęciu uchwał, Radni zapoznali się 
z informacją o realizowanych remontach i in-
westycjach w 2020 r. oraz oceną wykorzystania 
pozyskanych środków unijnych. 

Następnie rajcy jednogłośnie przyjęli proto-
kół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kon-
troli wydatkowania środków na utrzymanie 
gminnych jednostek osp w latach 2017-2019. 

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Ozimku zo-
stała zaplanowana na 21 grudnia br.

Arkadiusz Banik

GMINA

-

-

-

-



14

Najstarsi górale (także ci nizinni) pamiętają 
telewizyjną Kobrę, czyli czwartkowy teatr 

sensacji, podczas którego po dzienniku telewi-
zyjnym siadywało się przed czarno – białym 
odbiornikiem, by zakosztować poczucia de-
kadencji, otrzeć się o wyrafinowaną zbrodnię 
i spędzić czas z Marlowem czy innym Poirotem. 

Kobra stała się przeżytkiem wraz z pojawia-
niem się na naszych ekranach większej ilości 
zagranicznych produkcji, ale sentyment został. 
U niektórych przynajmniej. Stąd też pomysł 
na Korbę, krótkie filmowo – teatralne formy 
tworzone na terenie naszej gminy od listopa-
da. Część zdjęć zresztą została wykonana nieco 
wcześniej, gdyż projekt nie jest nowy i przygo-
towywany był od jakiegoś czasu.

W czwartki na facebookowym kanale domu 
kultury, prezentujemy krótkie historyjki krymi-
nalne, starając się o taką różnorodność, jaka leży 
w naszym zasięgu. W miarę możliwości inicja-
tywa ta będzie przez nas kontynuowana, o ile 
wciąż będą istnieć widzowie, gotowi poświęcić 
nam kilkanaście minut tygodniowo i zasiąść 
przed monitorem w oczekiwaniu na kolejną opo-
wieść, nadawaną o tradycyjnej godzinie 20.00.
Dotychczas zrealizowane projekty:

próba chóru (premiera 19.11.). Czarno – biała 
opowieść w trzech aktach skupia się na wizycie 
pewnej kobiety, szukającej pomocy u Eleonory 
Holmes, psychiatry z zawodu i detektywa – ama-
tora z zamiłowania. Kobietę niepokoją pewne zja-
wiska, dziejące się wokół niej, ale czy na pewno są 
to zjawiska, które ją samą niepokoją? Wydaje się, 
że bardziej zaniepokojeni powinni być inni.

Opowieść została zrealizowana w klasyczny 
sposób, pastiszowa tonacja dotyka klasycznych 
opowieści detektywistycznych, znanych chociaż-
by z repertuaru Doyla i Christie, a skupiających 
się na postaci wszechwiedzącego detektywa, 
który w końcowym rozrachunku decyduje się 
wyjaśnić widzom oraz pozostałym bohaterom 
wszystkie meandry prowadzonej przez siebie 
sprawy. Obsada: Justyna Mehl, Magda Ku-
nysz, Maria Brejwo. Gościem specjalnym od-
cinka był Kuba Kunysz oraz kot na drzewie.

parking (premiera 26.11.). Pora na bardziej 
skomplikowaną opowieść, która w rzeczywisto-
ści jest szalenie prosta, ale wskutek zapropo-
nowanych przez nas zabiegów stylistycznych 
(wszechobecne prezentowanie daty i godziny 
w trakcie których dzieje się akcja w kolejnych 
segmentach opowieści, jak również użycie kon-
trastowych filtrów) wprowadza dodatkowy 
element niepewności i pogmatwania intrygi. 
Bohaterem, lub raczej anty – bohaterem tej opo-
wieści jest Michał Zalewski, mężczyzna wraca-
jący z pracy do domu po długiej nieobecności. 
W pracy powodzi mu się znakomicie, w miesz-
kaniu czeka kochająca żona z dziećmi. Podróż 
z nieznanymi pasażerami zostaje urwana, gdy 
nad ranem budzi się w samochodzie. Wszyscy 
pasażerowie są martwi, poza tym są to osoby, 
które zna ze swojej pracy. Szef, dwie koleżanki, 
kolega. Ich telefony skrywają dziwne i powią-
zane z Michałem nagrania. Chyba, że prawda 
jest inna. Chyba, że Michałowi źle powodzi się 
w pracy a z żoną od lat nie mieszka. Chyba, że 
niektóre rzeczy sobie wymyślił, ale które? 

Obsada: Filip Brejwo, Grzegorz Rolka, 
Szymon Początek, Olga Nawarowska, Nata-
lia Dołęgowska, Agnieszka Jarocka, Monika 
Heflik, Paulina Koczur. Gościnnie wystąpiły 
w scenie z poprzedniego filmu Justyna Mehl 
i Maria Brejwo.

plan a z kosmosu (premiera 03.12.). Zreali-
zowana w 2006 roku nowelka stanowiąca część 
filmu „Żelazko, spluwa i taśma klejąca” prezen-
towana była do tej pory jednorazowo, tuż po 
jej zmontowaniu. Stąd też niezłym pomysłem 
wydaje się jej obecna, szersza prezentacja. Nie-
stety, aby umieścić ją w sieci, konieczne były 
pewne modyfikacje, polegające na cenzorskim 
wycięciu słów powszechnie uznawanych za 
nieprzyzwoite (czasem te ingerencje w filmie 
widać). Poza tym jednak jest to prosty, chociaż 
znacznie bardziej intensywny i brutalniejszy od 
realizowanych obecnie filmik.

Bohaterami jest czworo mężczyzn, reali-
zujących niejasne, polegające na likwidacji lu-
dzi zadanie. Jednego z nich nie poznamy zbyt 
dobrze, leży związany na podłodze. Za to inni 
mają do przerobienia trudną sytuację, w której 
się znaleźli. Plan operacji nie wypalił, konieczne 
jest zatem sięgnięcie po plan awaryjny. Tylko, 
czy którykolwiek z planów jest prawdziwy? Być 
może jest wśród nich ktoś, kto nie do końca jest 
szczery wobec pozostałych.

W filmie wystąpił nieżyjący od kilku lat 
aktor naszych grup teatralnych, członek sekcji 
plastycznej i instruktor grupy fotograficznej – 
Wojtek Siudeja.  Jest to jedna z niewielu okazji, 
podczas których można zobaczyć go w jakiej-
kolwiek roli, spektakle z Jego udziałem raczej 
nie są prezentowane przez nas w sieci. Każdy 
z pozostałych aktorów nie należy już w chwili 
obecnej do naszego zespołu teatralnego. Dla nas 
samych, a pewnie i dla wielu widzów, projek-
cja tego filmu jest wędrówką w czasie i próbą 
schwytania przeszłości.

Obsada: Wojtek Siudeja, Radek Czu-
pryński, Łukasz Buda, Bartek Głąb.

drugi parking (premiera 10.12.). Konty-
nuacja „Parkingu” powstała wskutek licznych 
głosów, które dotarły do nas po prezentacji 
pierwszego filmu. Mając na uwadze to, że pew-
ne rzeczy mogły nie zostać zrozumiałe, lub też 
fakt, iż film posiadał tzw. otwarte zakończenie, 
sugerujące kontynuowanie opowieści, postano-
wiliśmy pójść tym tropem i stworzyć film z jed-
nej strony podobny wizualnie, ale drastycznie 
odmienny w formie. Wybór, sugerowany zresz-

w 

KULTURA
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tą warstwą wizualną poprzedniej części, padł 
na komiks. W kontynuacji zrezygnowaliśmy 
z mówionych dialogów, zastępując ich stylem 
opowieści graficznych. 

Michał Zalewski zostaje aresztowany, 
ale nie chce z nikim rozmawiać. Sytuacja 
zmienia się w momencie skonfrontowania go 
z koleżanką z pracy, o której myśli, iż zosta-
ła przez niego znaleziona martwa w samo-
chodzie na parkingu. Michał jest zdezorien-

towany i nie potrafi wyjaśnić rzeczy, które 
tak dobrze zapamiętał, ale policja ma swoje 
zdanie na temat wydarzeń w samochodzie. 
Konsultacje z panią Eleonorą Holmes, boha-
terką pierwszego filmu z cyklu, utwierdzają 
obie śledcze co do słuszności swoich podej-
rzeń. Niespodziewanie ktoś uwalnia Michała 
z prowizorycznego aresztu. 

Obsada: Filip Brejwo, Agnieszka Jarocka, 
Monika Heflik, Natalia Dołęgowska, Olga 

Nawarowska, Justyna Mehl, Paulina Koczur. 
W epizodach, na zdjęciach można zobaczyć kil-
ku pracowników naszego domu kultury.

Wszystkie odcinki prezentowanych przez 
nas cyklicznie kryminałków można zoba-
czyć zarówno na fanpage’u domu kultury jak 
i – za pomocą umieszczonych tam linków – na 
YouTube. Zapraszamy do seansów.

Robert Konowalik

Organizacja festiwali teatralnych przy 
braku możliwości wystąpienia zespo-

łu przed publicznością i jury, stawia przed 
twórcami i organizatorami wiele przeszkód 
i nowych form działań. 

Konkursy, przeglądy odbywające się w sieci 
stają się oczywiście namiastką występów, brak 
zarówno odpowiedniej atmosfery jak i między 
ludzkiego i między artystycznego kontaktu. 
A jednak mając w perspektywie zawieszenie 
wszelkiej działalności a spróbowanie nowych jej 
rodzajów, wybieramy czynność i dostosowanie.

xxxviii Ogólnopolskie Spotkanie Amatorskich 
Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów 
Poezji i Kabaretów „Proscenium 2020” odbyły się 
w formule on – line w dniach 27-28 listopada 2020r.

Jury w składzie: Joanna Szczepkowska, Jan Fe-
usette oraz Roman Hudaszek, po obejrzeniu spek-
takli biorących udział w przeglądzie przyznali aż 
dwie nagrody dla spektaklu z Ozimka. ii Nagroda 
przeglądu za spektakl „Palacz zwłok. Panoptikum” 
powędrowała do teatru Fieter, natomiast i Nagro-
da Aktorska została przyznana Robertowi Ko-
nowalikowi za rolę w tym przedstawieniu.

Romana Klimek

Sukces teatru Fieter na festiwalu teatralnym w Nysie

KULTURA
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Uczestniczenie w imprezie kulturalnej leżąc 
wygodnie na własnej kanapie, na pewno 

nie oddaje atmosfery udziału w niej na żywo.
 Doświadczanie wszystkimi zmysłami tego, 

co dzieje się wokół nie może równać się oglą-
daniu obrazu, nawet w jakości Full HD czy 4K. 
Półmrok w sali widowiskowej, podekscytowana 
publiczność oczekująca rozpoczęcia pokazów. 
Zniecierpliwienie i oczekiwanie za kulisami na 
swój występ, a potem natychmiastowa reakcja 
publiczności: uśmiechy, oklaski. To obrazek, 
który pamiętamy jeszcze z „normalnej” - „przed-
pandemicznej” rzeczywistości. Jednak większość 
z nas zdążyło się już przyzwyczaić do organizo-
wania i uczestniczenia w wydarzeniach online. 
„Wieczór z Orientem” również transmitowany 
był w sieci, 21 listopada na fanpage’u Domu 
Kultury w Ozimku.

Kolejne obostrzenia i  strajk kobiet 
w ostatnim kwartale 2020 roku przyniosły 
wiele niepewności, strachu, frustracji, zło-
ści, gniewu i bezsilności. Tak wiele skrajnych 
uczuć, nagromadzonych szczególnie w kobie-
cym ciele, popchnęło nas do stworzenia in-
dywidualnych występów, często improwi-
zowanych, wynikających z dużej potrzeby 

KULTURA

podzielenia się pasją do tańca. Występy były 
różnorodne, tak jak różniły się temperamenty 
tancerek. Każdy taniec to indywidualnie do-
brana muzyka, bo każdy czuje się swobodnie 
w czymś innym. Stroje różniły się od siebie na 
co wpłynęły indywidualne gusta każdej tańczą-
cej. Tanecznie wyrażane emocje również charak-
teryzowały każdą z tancerek. Specyfika pracy 
również wymagała zupełnie innego podejścia. 
Jak nagrywać występy, by uchwycić jak najlep-
szy kadr, jak zapowiadać występy, nie widząc ich 
w danej chwili, jak stworzyć scenografię, która 
będzie dobrze wyglądała w obiektywie.

Możliwość stworzenia własnych solowych wy-
stąpień dodała nam skrzydeł i motywacji do no-
wych działań i spojrzenia na rzeczywistość z innej, 
nieco jaśniejszej strony. Podziękowania dla zespo-
łu Kaszmir, Kalila oraz Izdihar z Opola za taniec 
oraz dla wszystkich, którzy zorganizowali „Wieczór 
z Orientem”. Mamy nadzieję, że mogliśmy chociaż 
odrobinę polepszyć wirtualnej publiczności nastrój. 

Tatiana Kowalczyk
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Żyjemy w czasach, w których hasło 
„zostań w domu” spędza nam sen z po-

wiek. Doskonale wiemy przecież, że dbanie 
o zdrowie swoje i innych jest priorytetem. 
No właśnie, ale zadbajmy zarówno o zdro-
wie fizyczne jak i psychiczne. Pamiętajmy 

o tym, że potrzebujemy kontaktu, nie tyl-
ko z najbliższą rodziną, ale także z innymi 
ludźmi, żeby po prostu nie zwariować. Do 
tego szczypta zdrowego egoizmu i przepis 
na chwilkę szczęścia gotowy. Dlatego my 
jako Dom Kultury w Ozimku oraz Magda-
lena Kadela-Beauty Designer stworzyliśmy 
cykl spotkań o tematyce kobiecej „Piękna 
bo zdrowa”.

Pomysł ten zrodził się z myślą o kobietach 
z naszej gminy, z potrzeby spędzenia czasu 
w kobiecym gronie. A przede wszystkim po 
to, aby móc zasięgnąć cennych rad specjali-
stek z różnych kobiecych dziedzin oraz aby 
wesprzeć się i zainspirować nawzajem. Dwa 
spotkania już za nami. Podczas pierwszego 
gościliśmy Barbarę Skudrzyk ambasador-
kę projektu pod nazwą „Żyję Świadomie 
– Kampania Społeczna”, która doradziła 
nam jak wzmocnić odporność dzięki natural-
nym rozwiązaniom i jak świadomie się odży-
wiać dbając tym samym o siebie od środka. 
Magdalena Kadela, która profesjonalnie zaj-
muje się wizażem, pokazała nam jak szybko 
i efektownie wykonać makijaż dzienny oraz 
w jaki sposób używać kosmetyków aby wy-
dłużyć ich trwałość.

W dniu 9 grudnia odbyło się kolejne 
spotkanie, tym razem w świątecznym kli-
macie. Oprócz naszej wizażystki Magdy, 
towarzyszyła nam Magdalena Zakrzew-
ska – Twoja Stylistka. Obie Magdy za-
prezentowały specjalnie przygotowany 
„Wigilijny ekspresowy poradnik uro-
dowy”, w ramach którego podpowiedziały 
nam jak możemy się ubrać i umalować na 
kolację wigilijną, aby czuć się pięknie i lśnić 
niczym pierwsza gwiazdka. Bo przecież czas 
świąteczny to nie tylko sprzątanie i goto-
wanie, ale także okazja do zajęcia się sobą, 
o czym często zapominamy. 

Na kolejne spotkania zapraszamy w stycz-
niu i w lutym. Na tym jednak nie koniec. 
W marcu z okazji Dnia Kobiet odbędzie się 
Babski Fajrant, podczas którego podsumuje-
my cały cykl. Te wszystkie kobiece działania 
to również okazja, aby wzmocnić społeczność 
wspierających się kobiet z Gminy Ozimek, 
dlatego zachęcamy Was do dołączenia do 
facebookowej grupy pod nazwą „Babskie 
pogaduszki”, która może być strefą naszych 
wspólnych działań. 

Tatiana Kowalczyk

KULTURA

W listopadzie wystartowała druga edy-
cja programów o tematyce artystycz-

nej, przygotowywanych przez pracownię 
plastyczną działająca w naszym ośrodku 
pod kierunkiem Agnieszki Jarockiej. 

Nieznacznie, w stosunku do wiosennej edy-
cji programów, zmienił się ich kształt i formuła 
spotkań, tym razem bowiem są one nagrywane 
w Domu Kultury, a nie – jak wcześniej – w wa-
runkach domowych. Pani Agnieszce jak zwykle 
towarzyszy ośmioletnia Laura, ostatnio jednak 
w realizacjach wspiera nas sześcioletnia Iza. Bez 
ich udziału program można robić, ale to nie bę-
dzie to samo… Poza tymi zmianami, program stał 
się bardziej cykliczny, kolejne odcinki są umiesz-
czane na naszym fanpage’u regularnie w piątki. 
W ostatnich odcinkach mieliśmy możliwość wy-
konać Tajemniczą Księgę, niebanalny kalendarz 
adwentowy, rodzaj karmnika dla ptaków oraz 
spróbować swoich sił w używaniu akwareli. 

Ideą naszych działań jest dotarcie do dzieci 
przebywających w domach, uzależnionych od 
codziennych zajęć szkolnych prowadzonych on-
-line. Staramy się, aby ta forma kontaktu z nauką 
miała w sobie element zabawy, czegoś nieznane-
go, a często pożytecznego. Próbujemy dotrzeć do 
dzieci zainteresowanych wykonywaniem poza-
obowiązkowo prac wypływających z pasji, dosko-
nalenia swoich umiejętności oraz zaspokajania 
naturalnej ciekawości. Program adresowany jest 
zresztą do każdego, wyobrażamy sobie, iż w ta-
kich zajęciach plastycznych dzieci wspomagane 
są przez rodziców, starsze rodzeństwo lub opieku-
nów. Zachęcamy serdecznie do śledzenia naszych 
poczynań i wspólnej zabawy. Zaprezentujemy 
w sieci efekty waszej pracy, jeśli zdecydujecie się 
nimi z nami podzielić. Pierwsze takie działania 
mamy za sobą, czekamy na więcej. 

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

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

04.01, 11.01, 18.01, 25.01
(poniedziałek)

18:00
fanpage Domu Kultury 

w Ozimku
„Zatańcz z nami – Delementami”
– cykliczny program taneczny on-line

Dom Kultury w Ozimku

07.01, 14.01, 21.01, 28.01
(czwartek)

20:00
fanpage Domu Kultury 

w Ozimku
Kultowy teatr sensacji „Korba” 
– prezentacje on-line

Dom Kultury w Ozimku

08.01, 15.01, 22.01, 29.01
(piątek)

12:00
fanpage Domu Kultury 

w Ozimku
„W pokoiku na stoliku” – cyklicz-
ny program plastyczny on-line

Dom Kultury w Ozimku

10.01
(niedziela)

19:30
Plac przed Domem 
Kultury w Ozimku

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy – Program będzie dostępny 
na stronie internetowej oraz fanpa-
ge'u Domu Kultury w Ozimku

Zespół Szkół w Ozimku 
Dom Kultury w Ozimku

11–15.01
(poniedziałek – 

piątek)
11:00

fanpage Domu kultury 
w Ozimku

Małe kryminałki – konkurs z na-
grodami dla dzieci 

Dom Kultury w Ozimku

12.01, 19.01, 26.01
(wtorek)

15:00
fanpage Domu Kultury 

w Ozimku
Andrzejkowe melodie – cykliczny 

program muzyczny on-line
Dom Kultury w Ozimku

13.01
(środa)

17:00–18:00 platforma Google meet

Spotkanie z cyklu „Piękna bo zdro-
wa”. Obowiązują zapisy poprzez 
mail sekretariat@dk.ozimek.pl 
lub na facebooku (w treści prosi-
my podać imię, nazwisko, numer 
telefonu oraz adres e-mail)

Magdalena Kadela  
Dom Kultury w Ozimku

18.01–04.02
(poniedziałek – 

czwartek)
08:00–16:00

Instytucje zgłoszone do 
konkursu

Prezentacje grup w ramach xxvi 
Rejonowego Przeglądu Teatrów 
o Tematyce Zimowej, Świątecz-
nej oraz Grup Jasełkowych

Dom Kultury w Ozimku

22.01
(piątek)

18:00
fanpage Domu Kultury 

w Ozimku

Dzień Babci i Dziadka – artystycz-
ny program on-line zespołów działa-
jących przy Domu Kultury w Ozim-
ku

Dom Kultury w Ozimku

W dniu 6 grudnia to jeden z najfajniejszych 
dni w całym roku kalendarzowym. 

Bo kto z nas nie lubi mikołajek? Dom Kultu-
ry w Ozimku oraz Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ozimku przygotowały z tej okazji 
kilka świątecznych prezentacji, które w samo 
południe zostały pokazane na naszym facebo-
okowym fanpage`u.

Mogliśmy posłuchać pięknych piosenek 
w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 
„Nonet” . Milena Wilk zaśpiewała utwór 
pt. „Najmilszy Święty”, natomiast Agata 
Kołodziejczyk wykonała piosenkę pt. „Na 
całej połaci śnieg”, a to wszystko w pięknej 
zimowej scenerii zaaranżowanej na naszej 
sali widowiskowej.

Anna Kępkowska z Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej wprowadziła nas w baj-
kowy nastrój opowiadając znaną baśń Braci 
Grimm pt. „Królewna Śnieżka”. Zaśpiewała 
także piosenkę pt. „Przyjdź do nas Miko-
łaju” przy akompaniamencie gitary. Pojawił 
się również akcent orientalny. Grupa „Kalila” 
z Opola zatańczyła wesołą fuzję mikołajkową 
a tancerki z zespołu „Kaszmir” przedstawiły 
układ do świątecznej wersji znanej piosenki 
„Jingle Bells”.

Mikołajkowe i świąteczne szaleństwo widać 
wszędzie i nawet pandemia nie może pozbawić 
nas radości płynącej z grudniowej atmosfery.

Tatiana Kowalczyk
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Zespół ludowy „Heidi” obchodził w tym 
roku 25-lecie działalności. Z tej też okazji 

w środę 22 października obchody tego jubi-
leuszu zorganizowano bardzo skromnie na 
wieczornej mszy świętej, którą odprawił ks. 
Marian Demarczyk z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Błogo-
sławieństwo Boże z okazji 25-lecia Zespołu 
„Heidi” oraz opiekę Matki Bożej i patronki 
św. Cecylii za wszystkich obecnych i zmar-
łych członków zespołu.

Historia Zespołu „Heidi” – Zespół „Heidi” 
działający przy kole dfk w Ozimku założony 
został w 1995 r. i jest najmłodszym Zespołem 
Ludowym w naszej gminie. W okresie swo-
jej 25-letniej działalności brał aktywny udział 
w wielu festiwalach folklorystycznych, prze-
glądach, imprezach plenerowych i dożynkach 
organizowanych na terenie Gminy Ozimek 
i Województwa Opolskiego. Został wielokrotnie 
nagradzany – m.in. otrzymał wyróżnienie na 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Strze-
leczkach, wielokrotnie uczestniczył w Festiwa-
lu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości 
Niemieckiej w Walcach uzyskując wyróżnienia 
oraz zajmując drugie i trzecie miejsca. „Heidi” 
uczestniczył w szeregu imprez okolicznościo-
wych (m.in. festyny, imprezy tskn) prezentując 
swój bogaty repertuar i dorobek artystyczny. 
Kierowniczką „Heidi” od chwili założenia, aż do 
dnia dzisiejszego jest Pani Krystyna Koźlik. 
W 25 letnim okresie działalności akompaniato-

rami zespołu byli: Pani Ruta Dyllong –akom-
paniowała najdłużej bo 10  lat, Pani Monika 
Skibińska - dwa lata, Pan Jan Białas oraz 
obecnie Józef Palt. Instruktorem artystycz-
nym Zespołu „Heidi” jest Pan Paweł Wielgus 
z Domu Kultury w Ozimku.

Jan Niesłony

25-lecie zespołu Heidi – Podczas ostatniej 
próby delegaci Domu Kultury w Ozimku 
wręczyli jubilatom list gratulacyjny i kwiaty, 
następnie odbyła się msza święta w intencji 
członków zespołu.Z ogromną radością skła-

damy Zespołowi Heidi serdeczne gratulacje 
z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia. Miniony 
czas działalności artystycznej to wspaniała hi-
storia wypełniona licznymi sukcesami i wie-
loma koncertami. Pragniemy podziękować 
wszystkim członkom zespołu za niezwykłe za-
angażowanie, życzliwość i stałą obecność w ży-
ciu kulturalnym i społecznym naszej gminy. 
A do jubileuszowych gratulacji dołączamy ży-
czenia wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej 
pomyślności osobistej wszystkich, którzy na te 
sukcesy pracują

Karolina Stopińska

Dnia 6 grudnia ulicami Schodni przejechali. 
Mikołaj wraz z Aniołkami, którzy obdaro-

wali najmłodszych mieszkańców słodyczami. 
Mimo panujących obostrzeń należy zachować 
wieloletnią tradycję i dać mieszkańcom odrobi-
nę radości – szczególnie w tym trudnym czasie.

Ze względu na pandemię nie było możliwości 
zorganizowania „Spotkania ze św. Mikołajem” 
w formie tradycyjnej w świetlicy wiejskiej. Dla-
tego organizatorzy – Sołtys i Rada Sołecka Wsi 
Schodnia oraz koło dfk Stara Schodnia wspólnie 
postanowili w tym niełatwym dla nas okresie, do-
trzeć do mieszkańców w ich domostwach. Przed 
posesjami na Mikołaja czekały dzieci wraz z ro-
dzinami – a ich uśmiechy i radość były bezcen-
ne. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym 
roku uda się wrócić do tradycyjnej formy spotka-
nia połączonego z grami i zabawami dla dzieci.

Marcin Widera
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Po raz czwarty, tym razem jak większość 
imprez kulturalnych on-line, został zor-

ganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Promocji Talentów Akces, Festiwal Arty-
styczny Jesteśmy Tacy Sami.

Przekaz tego festiwalu jest jeden i nie 
zmienia się od początku powstania tego wspa-
niałego przedsięwzięcia, jest to integracja 
osób pełno- i niepełnosprawnych. W tym 
roku wystąpiło tylko pięcioro przedstawicie-
li dzieci niepełnosprawnych, ale nie zmienia 
to faktu, iż to oni są najważniejsi podczas tej 
gali. Spełniają marzenia o występie na scenie, 
pokazują siebie z jak najlepszej strony, niejed-
nokrotnie miesiącami przygotowując się do 
tych występów. Dzieci pełnosprawne uczą się 
przy okazji takich festiwali, jak wspierać takie 
osoby, pomagają im się znaleźć na scenie i za-
śpiewać wraz z nimi równie pięknie. To nie 

tylko edukacja muzyczna, ale nauka toleran-
cji, akceptacji i zrozumienia niepełnospraw-
ności – powiedziała Elżbieta Pisula-Bie-
niecka. Dodała również – „Fakt, że na scenie 
spotkają się dzieci pełno i niepełnosprawne 
pozwala mieć nadzieję że w przyszłości widok 
człowieka niepełnosprawnego wywoła podziw 
,a nie zdziwienie.”

Festiwal tegoroczny składał się z dwóch 
części, w pierwszej członkowie Zespołu Akces 
recytowali fragmenty wiersza, który mówił 
o tym co to znaczy być niepełnosprawnym. 
Druga część to oczywiście wielka Gala Finało-
wa, podczas której wystąpiły obok siebie dzieci 
pełno i niepełnosprawne. Tegoroczne zmaga-
nia obserwowali i wybierali laureatów Mag-
dalena „Meg” Krzemień wokalistka, pół-
finalistka Voice of Poland oraz zwyciężczyni 
pierwszej w historii polskiej edycji show The 

Four. Bitwa o sławę! emitowanego na antenie 
Polsatu oraz Karol Kukowka lekarz, woka-
lista, aktor amatorskiego Teatru Po Pracy. 
Od wielu lat również reżyser licznych przed-
stawień i widowisk refleksyjnych. Uczestnik 
programu „Szansa Na Sukces”. Zaangażowany 
w tworzenie wieczorów poetyckich z gwiazda-
mi scen warszawskich. Pomysłodawca i orga-
nizator akcji „twoje tak ma znaczenie”. 

Wybór wcale nie był łatwy, jak powiedziała 
„Meg”, była to uczta dla ucha, a każdy wykazał 
się aktorsko oraz muzycznie. Pogratulowała 
szczerości scenicznej, którą emanują młodzi 
wykonawcy. Ale cóż, trzeba było wyłonić laure-
atów i tak w kategorii i – pierwsze miejsce zaję-
ły ex aequo Ala Musiał w utworze „Kołysan-
ka dla Jezusa” oraz Lena Bartczak w utworze 
„Pięknie żyć”, podium kategorii ii otwiera 
Emilka Wiora śpiewając „Maleńką Miłość”. 
Kategoria iii to wysyp gwiazd, a to za sprawą 
Marzeny Kotołowskiej śpiewającej piękną 
kolędę „Wśród nocnej ciszy” oraz Kamila 
Sali, który zaśpiewał „Świeć gwiazdeczko”.  
A to nie koniec nagrodzonych w tym Festiwa-
lu, listę laureatów w kategorii iii uzupełniają 
Kasia Juruć oraz Emilka Daniel, laureatki 
miejsca i, Lena Mannsfeld uplasowała się na 
drugim miejscu, a trzecie miejsce przypadło 
Ani Kuli. Kategoria ii to pierwsze miejsce Leny 
Bryi, dwa drugie miejsca przypadły Magdzie 
Joszko i Blance Brzozowskiej, a trzecie miej-
sce otrzymała Julia Krawczuk. W pierwszej 
kategorii dwa drugie miejsca otrzymały Pauli-
na Paluszczak oraz Ania Chmura, a podium 
zamknęła Lena Kaczmarczyk.

W tym roku Grand Prix Festiwalu przypa-
dło Hani Adamiec za wykonanie utworu „Pół 
kroku stąd” z Disney’owskiej produkcji Vaiana – 
Skarb Oceanu. Serdecznie gratulujemy laureatom.

Na koniec, Julia Dota – najstarsza pod-
opieczna Stowarzyszenia pożegnała niedawno 
zmarłego, wielkiego sympatyka Stowarzysze-
nia, człowieka o muzycznej duszy i wielkim 
sercu – Jacka Korniaka. Pożegnała go jego 
własnym utworem, zagranym przez Niego 
na jednym z konkursów – „Ja nie odchodzę 
kiedy trzeba…” 

Festiwal powstał dzięki finansowemu 
wsparciu w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w Gmi-
nie Ozimek oraz dotacji z Fundacji pzu.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w produkcję tego Festiwalu, w szczególności 
montażyście Łukaszowi Józwence, za nagra-
nia studyjne Arkowi Kondrowskiemu, ro-
dzicom dzieci z Zespołu Akces oraz samym 
wokalistom za trud, zapał i cierpliwość.

Maciej Paluszczak
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Jak co roku odbył się Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Religijnej. Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Komprachcicach po raz dwudzie-
sty drugi przygotował przegląd pełen ducho-
wych doznań pod nazwą „Dobrze jest śpie-
wać naszemu Panu”.

W malowniczym, zabytkowym kościele p.w. 
Św. Marcina w Ochodzach, ponad czterdzie-
stu wykonawców oraz sześć zespołów repre-
zentujących różne zakątki Polski stanęło tuż 
przed ołtarzem w pełnym reżimie sanitarnym, 

aby dobrze zaśpiewać Naszemu Panu. W do-
bie pandemii trudno było zorganizować takie 
przedsięwzięcie, ale organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania. Odbył się przepiękny kon-
kurs, wszak bez udziału publiczności, która co 
roku wypełniała po brzegi ten kameralny ko-
ściółek, ale tym razem z transmisją na żywo. 

W tym roku zespoły zostały ograniczone 
pod względem ilości osób występujących, dlate-
go Zespół Dziecięcy Akces reprezentował tylko 
ośmioosobowy skład. Zespół w tak wąskim gronie 

zaprezentował dwie piosenki „Ty Tylko Mnie 
Poprowadź” z repertuaru Tomka Kamińskiego 
oraz „Góry Do Góry” z repertuaru Małego tgd. Do-
datkowo do konkursu zakwalifikowały się nasze 
solistki w dwóch kategoriach. W kategorii i Akces 
reprezentowały Lena Kaczmarczyk w utworze 
„Nie zastąpi Ciebie Nikt”, Lena Bryja zaśpiewała 
„Wśród Tylu Dróg”, Paulina Paluszczak w swojej 
kategorii zdobyła wyróżnienie za utwór „Ukulele” 
z repertuaru Małego tgd, a Ania Chmura zdo-
była wykonaniem utworu „Siedem” iii miejsce. 
W kategorii ii Akces pięknie reprezentowały Mag-
da Joszko w utworze Eleni „Maryjo Śliczna Pani”, 
Dominika Cebula wykonała utwór „Schowaj 
mnie” oraz Emilia Daniel zaśpiewała „Szukam 
Chwały Twej”.

Po raz kolejny miło będziemy wspominać 
Ochodze. Jednak ani temperatura na zewnątrz 
ani reżim sanitarny nie były w stanie zepchnąć 
na dalszy plan pogody ducha jaki zagościł 
w tych młodych wokalistkach. Już dziś bierzemy 
się do pracy, aby w przyszłym roku również się 
pokazać z jak najlepszej strony. Dziękujemy or-
ganizatorom za miłe przyjęcie i profesjonalizm 
oraz rodzicom dziewczynek za transport.

Maciej Paluszczak

Po raz kolejny Stowarzyszenie Akces może się 
pochwalić wspaniałymi występami swoich 

podopiecznych, tym razem na arenie międzyna-
rodowej. I Międzynarodowy Przegląd Piosenki 
Dziecięcej 2020 w ramach projektu „Poznajemy 
siebie i swoje kraje” miał odbyć się w Walcach 
20 listopada 2020 roku, niestety ze względów 
epidemiologicznych, jak większość imprez kul-
turalnych musiał przenieść się do sieci. 

Ponad dwudziestu młodych artystów, którzy 
przeszli eliminacje, w trzech kategoriach wieko-
wych reprezentowało Polskę i Czechy w konkursie 
on-line. W tym znakomitym gronie znalazły się 
Hania Adamiec oraz Paulina Paluszczak.

Wykonawców oceniało międzynarodowe 
jury w składzie Pan Tomas Uhlir – Dyrektor 
Podstawowej Szkoły Artystycznej w Jeseniku, 
multiinstrumentalista, dyrygent, członek komi-
sji amatorskich twórców kultury przy Ministrze 
Kultury Republiki Czeskiej, Pani Katarzyna 
Paszula jest dyrektorem i instruktorem zajęć 
wokalnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie 
im. Agnieszki Osieckiej, Pani Agnieszka La-

tusek śpiewa od czasów szkoły średniej, gdzie 
zakochała się w piosence francuskiej i Edith 
Piaf. W 2010 roku wzięła udział w programie 
Szansa na Sukces, z udziałem zespołu Blue Café, 
wygrała go i znalazła się w gronie laureatów, 
którzy mogli zaprezentować się w finale tego 
programu na sali Kongresowej w Warszawie. 

Jurorzy oceniali wartości artystyczne, umu-
zykalnienie, dobór repertuaru, dykcję oraz natu-
ralną interpretację wykonywanego utworu. Jako, 
że Przegląd odbywał się w Walcach, dodatkowe 
punkty można było dostać za utwór w rytmie 
walca. Tym tropem poszły reprezentantki Akcesu 
i tym samym zdobyły uznanie w oczach jurorów. 
Hania, „Wieczornym Walczykiem” wyśpiewała 
i miejsce w swojej iii kategorii, a Paulina zajęła ii 
miejsce w swojej ii kategorii, śpiewając jesienny 
walczyk „Z liściem na trzy czwarte”. Gratulujemy 
laureatkom, to ogromny zaszczyt i wyróżnienie 
znaleźć się na podium wraz z tak utalentowanymi 
wokalistami z Polski oraz Czech.

Maciej Paluszczak

 

Laureatka II. miejsca Paulina Paluszczak
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Filia Biblioteczna w Grodźcu obchodzi 
w tym roku jubileusz 65-lecia swojej 

działalności. Choć nie mogliśmy z uwagi na 
obostrzenia epidemiologiczne zorganizo-
wać tradycyjnej uroczystości jubileuszowej, 
postanowiliśmy uczcić to święto biblioteki 
w nieco inny sposób. 

Zaproponowaliśmy uczniom Szkoły Podstawo-
wej w Grodźcu, z którą nasza placówka od wielu lat 
owocnie współpracuje, udział w konkursie plastycz-
no-literackim pn. „Kartka urodzinowa dla mojej 
biblioteki”. Mogli w nim wziąć udział zarówno naj-
młodsi podopieczni  szkoły z oddziału przedszkolne-
go i zerówki, jak i starsi uczniowie z klas i–viii.  

Łącznie na konkurs wpłynęło  30 prac, 
z czego 2 nie spełniało wymogów formalnych 
(brak karty zgłoszenia). Uczestnicy włożyli wie-
le pracy, aby samodzielnie wykonać kartki, ale 
niektóre z nich rzeczywiście wyróżniały się ory-
ginalnością i pomysłowością, jak np. kartka 3d 
z motywami mitologicznymi i fantastycznymi.  
Jury w składzie: Agnieszka Jarocka, Iwona 
Chętnicka oraz Jolanta Rogowska po wni-
kliwej ocenie zarówno strony plastycznej prac, 
jak i walorów literackich życzeń postanowiło 
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a autorzy prac najwyżej 

ocenionych przez jury nagrody książko-
we. Serdecznie dziękujemy nauczycielom 
Szkoły Podstawowej  w Grodźcu za pomoc 
w popularyzacji konkursu. Mamy nadzieję, 
że wszystkie życzenia złożone przez dzieci 
i młodzież się spełnią i Filia Biblioteczna 
w Grodźcu przez długie lata będzie się cie-
szyła wieloma czytelnikami oraz środkami 
na zakup nowych książek. Niech też zawsze  
wszystkim  „służy wiedzą , a w pochmurne 
dni przygodą”, jak na swojej kartce napisała 
Karolinka Mazur.

Jolanta Rogowska

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA

Od 1 grudnia 2020 roku Miejska i Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Ozimku 

umożliwia swoim czytelnikom bezpłatne 
korzystanie z 60 000 książek elektronicz-
nych dostępnych na popularnym portalu 
Legimi. Wystarczy zgłosić się do biblioteki, 
aby pobrać kod aktywacyjny, dzięki które-
mu po zalogowaniu do serwisu można przez 
30 dni cieszyć się e-czytaniem na własnych 
smartfonach, czytnikach czy tabletach.

Legimi to obecnie największa baza e-booków 
i audiobooków w Polsce. Wiele nowości wy-
dawniczych pojawia się w serwisie już w dniu 
premiery wersji papierowej.  W bardzo bogatej 
ofercie znajdują się różnorodne gatunkowo po-
zycje, dlatego śmiało można stwierdzić, że każ-
dy znajdzie coś dla siebie. E-czytanie w ramach 

abonamentu bez limitu to m.in. doskonałe roz-
wiązanie dla osób podróżujących, gdyż na jed-
nym lekkim urządzeniu można zabrać ze sobą 
wiele książek. Także czytelnicy poszukujących 
odpowiedniej lektury poprzez podczytywanie 
początku mogą „bezkarnie” testować wiele ty-
tułów bez konieczności fizycznego zakupu. 

Ilość kodów do rozdania dla ozimskich czy-
telników  jest ograniczona, dlatego zachęcamy do 
jak najszybszego  zgłaszania się do Biblioteki dla 
Dorosłych. Kody odebrane w danym miesiącu 
muszą być aktywowane do jego końca, gdyż 
potem ich ważność wygasa. Aktywacji pobra-
nego kodu należy dokonać na stronie https://www.
legimi.pl/wbp_opole/  podając jednocześnie nazwę  
użytkownika, swój adres e-mail oraz tworząc wła-
sne hasło do konta. Staje się ono aktywne po klik-

nięciu w link przesłany na adres e-mail użytkow-
nika. Wybrane do czytania książki można  pobrać 
na e-półkę za pośrednictwem aplikacji Legimi, za-
instalowanej na wybranym urządzeniu. Warto do-
dać, że jedno konto  umożliwia czytanie na dwóch 
urządzeniach jednocześnie, czyli np. członkowie 
rodziny mogą się dzielić e-książkami. 

Nowa usługa w ofercie biblioteki jest moż-
liwa dzięki udziałowi migbp w Ozimku w kon-
sorcjum koordynowanym przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną w Opolu. Będzie ona do-
stępna do końca listopada 2021 roku. Na po-
czątku każdego miesiąca będzie można pobrać 
nowy kod z wykupionej przez placówkę puli. 
Serdecznie zapraszamy.

Jolanta Rogowska

Kategoria: przedszkole/zerówka:

I miejsce:   Antoni Łęgosz
II miejsce:   Wojciech Górski
III miejsce:   Antonina Smolorz
Wyróżnienie:  Franciszek Górski

Kategoria: klasy i–iii:

I miejsce:   Maria Łęgosz 
II miejsce:   Karolina Mazur 
III miejsce:   Natalia Krafczyk 

Kategoria: klasy iv–viii:

I miejsce:             Aleksander   
   Furman 
II miejsce:   Filip Wierny 
III miejsce ex aequo:        Hanna Derda, 
             Inga Łęgosz
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W dniach 25.11-02.12.2020 r. na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozim-

ku odbyły się warsztaty terapii zajęciowej, 
w trakcie których powstały niezwykłe wień-
ce adwentowe i stroiki świąteczne. 

Prace i ozdoby wykonane z udziałem 
uczniów niepełnosprawnych cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i od tej pory zdobią domy 
lokalnej społeczności. Elementy arteterapii 
wykorzystywane w trakcie zajęć miały na celu 
zaktywizowanie uczniów niepełnosprawnych 
uczęszczających do szkoły. Zaangażowanie 
w tego typu projekty pozwala podopiecznym 
zapomnieć o ograniczeniach, rozwija wrażli-
wość i buduje poczucie własnej wartości. 

Boże Narodzenie to wyjątkowy, magiczny 
czas, a każdy moment poświęcony na tworze-
nie świątecznych ozdób, potęguje ten klimat. 
Dzięki miłej i rodzinnej atmosferze panującej 
na zajęciach, uczniowie mieli okazję się wyci-
szyć i zrelaksować przy dźwiękach świątecznych 
piosenek. Warsztaty, choć prowadzone z dbało-
ścią o higienę i bezpieczeństwo uczniów, przy-
pomniały wszystkim, jak przygotowywaliśmy 
się do świąt w poprzednich latach, kiedy świat 
był wolny od zmartwień wynikających z panu-
jącej pandemii.

Anna Gaszczyk

W dniu 22 października 
w Domu Kultury w Ozim-

ku odbył się i Gminny Konkurs 
Recytatorski „Ozimskie Spotka-
nia z Poezją”, objęty patronatem 
Burmistrza Ozimka. 

Pierwszą grupą startującą 
w tym konkursie, a odizolowa-
ną od innych grup wiekowych ze 
względu na pandemię, były klasy 
1-3 szkół podstawowych. W gro-
nie 11 uczniów znalazło się czworo 
z „Trójki”: Kalina Olczyk i Witold 
Szczemirski z kl. 2a oraz Ryszard 
Godyń  i Stanisław Walczak 
z kl. 3b, zeszłoroczni laureaci etapu 
szkolnego Małego okr-u w sp 3. 

Po oficjalnym otwarciu kon-
kursu przez Burmistrza Ozimka 
Mirosława Wieszołka, przepięk-

nie zaprezentowali swoje recyta-
cje jego mali uczestnicy. Decyzją 
komisji w składzie: Wiesława 
Piechaczek, Jolanta Rogow-
ska i Robert Konowalik, nasi 
uczniowie znaleźli się w gronie 
laureatów. Witold Szczemirski 
i Stanisław Walczak otrzymali 
wyróżnienia, Kalina Olczyk za-
jęła ii miejsce, a Ryszard Godyń, 
ex aequo z koleżanką z innej szko-
ły, zajął i miejsce. Wszystkie dzie-
ci zostały uhonorowane dyplo-
mami uczestnictwa w konkursie, 
a laureaci pięknymi książkami. 
Serdecznie gratulujemy uczest-
nikom i laureatom tego uroczego 
spotkania z poezją.

Beata Misiura
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W dniu 10 stycznia 2021 r. w naszej gmi-
nie odbędzie się kwesta 29. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mimo utrudnień związanych z pandemią, 

jest ona możliwa do przeprowadzenia przy za-
chowaniu ostrożności i stosowania się do obo-
strzeń. Wolontariusze będą zbierać pieniądze 
do pięknych, kolorowych puszek. Będą masze-
rować po ulicach naszej gminy i z wdzięczności 
za pomoc Orkiestrze będą rozdawać wyczekane 
i lubiane przez wszystkich serduszka. 

Finałowi wośp zawsze towarzyszy uśmiech 
i wzajemny szacunek, które powodują, że czuje-
my się dumni wiedząc, że czynimy wspólnie coś 
ważnego. Wiemy, że ta akcja jest ważna, szcze-
gólnie kiedy widzimy serduszko naklejone na 
sprzętach w szpitalach czy innych placówkach 
medycznych. Fundacja wośp wspiera działania 
polskiego systemu opieki zdrowotnej, prowadzi 
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, za-
kupuje sprzęt do ratowania życia, inkubatory, 
finansuje zakup pomp insulinowych, wspiera 
geriatrię, a w ostatnim czasie zakupiła także 
sprzęt do leczenia covid-19 (łóżka i respiratory) 
za kwotę 70 mln zł. Kwesta z tegorocznego 29. Fi-
nału wośp będzie przeznaczona na laryngologię, 
otolaryngologię i diagnostykę głowy. Dlatego 
hasło tego finału brzmi „Gramy z głową!”.

Zapraszamy do udziału w zbiórce, która roz-
pocznie się już w grudniu. Przedsiębiorcy z naszej 
gminy przyłączą się do zbiórki i wstawią koloro-
we puszki na datki w swoich lokalach, a trady-
cyjna zbiórka uliczna odbędzie się – jak co roku 
– dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom.

Nasz zespół to grupa wolontariuszy w różnym 
wieku. Będą cierpliwie czekać na wsparcie naszych 
mieszkańców, więc mamy nadzieję, że będą mogli 
się wykazać. Zachęcamy do wyjścia z domów na 
świeże powietrze. Unikając zgromadzeń i zacho-
wując reżim sanitarny, możemy spędzić ten dzień 
bezpiecznie. Niestety na razie wszelkie występy 
i pokazy artystyczne są odwołane i niemożliwe do 
przeprowadzenia. Mimo to organizatorzy kwesty 
starają się przygotować bezpieczne atrakcje. 

Wciąż poszukują także wolontariuszy, któ-
rzy w ten magiczny dzień pomogą zbierać pie-
niążki na wośp! Władze gminy na czele z Bur-
mistrzem Panem Mirosławem Wieszołkiem 
wspierają nasze działania. Siedzibą sztabu jest 
Dom Kultury w Ozimku.

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się 
Wolontariat Zespołu Szkół w Ozimku. Szefem 
gminnego sztabu wośp jest p. Jolanta Szyporta 
(opiekun Wolontariatu w Zespole Szkół w Ozim-
ku). Informacje kontaktowe można znaleźć na 
stronie szkoły lub na stronie wośp, wybierając 
nasz sztab z listy. Można też kierować zapytania 
na adres jszyporta@zsozimek.pl. Mile widzia-
na jest pomoc i wsparcie przy organizacji akcji. 
Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje. 

Sztab WOŚP w Ozimku
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Otwierając Akademię Młodego 
Hutnika „Małapanew” Ozi-

mek mieliśmy na celu nauczyć 
młodych chłopaków gry w piłkę 
oraz przygotowywać ich do po-
dejmowania trudnych decyzji 
i poszanowania innych ludzi.  Czy 
nam się to udało? Zobaczymy za 
jakiś czas. Chcemy, aby w druży-
nie seniorów grało jak najwięcej 
chłopaków z gminy Ozimek.

Za nami zakończenie rundy 
jesiennej 2020 i bardzo udanego 
sezonu – zarówno w grupie junio-
rów, trampkarzy jak i młodzików. 
Juniorzy zakończyli rozgrywki 
jesienne na 1. miejscu, trampkarze 
na 3. miejscu (mając najmłodszych 
zawodników w grupie), natomiast 
młodzicy na 4 . miejscu (pomi-
mo budowania grupy i stawiania 
przez niektórych zawodników 
pierwszych kroków w piłce nożnej). 
Grupy juniorów i trampkarzy pro-
wadzi trener Mariusz Suchecki, 
natomiast grupę młodzików trener 
Patrick Riemann. Dwóch na-
szych trampkarzy: Dawid Sudoł 
i Piotr Czopkiewicz było na te-
stach w klubach Raków Częstocho-
wa oraz Piast Gliwice. 

Po udanej jesieni w rozgryw-
kach młodzieżowych Akademii 
Młodego Hutnika „Małapanew” 
Ozimek, już myślimy o wiośnie. 
Opadły emocje ligowe, ale my nie 
próżnujemy. Wszystko co robimy, 
robimy z myślą o rozwoju na-
szych zawodników.  Dobre wyniki 

nie przychodzą same, muszą być 
poparte ciężką pracą na trenin-
gach oraz możliwością rozgrywa-
nia meczy z silnymi drużynami 
z innych województw. Dlatego, 
mając ambitne plany, przystąpi-
liśmy do zimowych rozgrywek 
o tytuł „Zimowego Mistrza Dolne-
go Śląska”, gdzie będziemy mogli 
rywalizować z silnymi drużynami. 
Zawodnicy naszej Akademii rów-
nież w meczach sparingowych 
będą mieli okazję sprawdzić swo-
je umiejętności z rówieśnikami 
z klubów Raków Częstochowa 
oraz Polonia Bytom. Biorąc udział 
w dwóch turniejach czterodnio-
wych, będą mieli szansę sparować 
z drużynami z całej Polski. Jest to 
dla naszych młodych zawodników 
wielka przygoda, przygoda, która 
dużo kosztuje. Chcąc w jakimś 
stopniu pomóc finansowo ro-
dzicom, staramy się przyciągnąć 
do Akademii ludzi o wielkim 
sportowym sercu. Udało nam się 
spotkać takich, którzy chcą wspo-
magać dalszy rozwój obecnych, 
jak i nowych zawodników naszej 
Akademii. Dziękujemy firmom 
prefcon Spółka z o.o. oraz ba 
glass poland Sp. z o.o. za to, że są 
z nami. Oczywiście zapraszamy 
inne firmy do współpracy.  Jeśli 
zależy Wam na rozwoju młodzie-
żowej piłki nożnej w Ozimku nie 
czekajcie – dołączcie do nas.

Mariusz Suchecki 

 

W mijającym roku, zdomi-
nowanym przez pande-

mię koronawirusa, utrudniona 
była organizacja wyjazdów tury-
stycznych. Z tego powodu mody-
fikacji i ograniczeniu uległ rów-
nież plan imprez rowerowych 
Klubu Turystyki Kolarskiej 
„Amator” Ozimek, który zawie-
rał 15 punktów tematycznych. 
Pomimo pandemicznych ogra-
niczeń i obaw o własne zdrowie, 
i tak udało się wiele zorganizo-
wać, chociaż przy mniejszej niż 
zakładano liczbie uczestników. 

Już 1 stycznia wjechaliśmy 
rowerami w Nowy Rok, pokonując 
w 6-osobowym składzie trasę Ozi-
mek, Niwki, Krośnica, Borycz, Kra-
siejów (42 km). Zaplanowany rajd 
„Szlakiem zabytków hutniczych” 
realizowany był w trzech etapach: 
Ozimek, Murów, Zagwiździe (74 
km, 5 uczestników); Ozimek, Fo-
sowskie, Kolonowskie, Zawadzkie, 
Żędowice, Kielcza (81 km, 5 uczest-
ników); Ozimek, Turawa, Trzęsina, 
Osowiec (58 km, 6 uczestników). 

Trzech turystów z ktk „Ama-
tor” wzięło udział w dorocznej 
pielgrzymce rowerzystów na Górę 
Świętej Anny (76 km), a w dwu-
osobowym składzie pojechali na 
pierwszy etap rajdu wzdłuż Du-
naju (Donaueschingen, Regens-
burg, Passau, Wiedeń, Bratysława, 
Budapeszt), pokonując 1 362 km. 
W trzydniowym rajdzie po Be-
skidzie Żywieckim uczestniczyły 
3 osoby, pokonując w poszczegól-
nych dniach trasy: Międzybrodzie, 
Góra Żar, Żywiec (54 km); Żywiec, 
Korbielów, Międzybrodzie (49 
km); Międzybrodzie, Węgierska 
Górka, Istebna, Wisła, Ustroń (50 
km). Również w trzyosobowym 
składzie odbył się 4-dniowy rajd 
po Ziemi Wałbrzyskiej, w ramach 
którego nasi rowerzyści pokonali 
(dzień i - 70 km, dzień ii - 65 km, 
dzień iii - piesze wędrówki, dzień 
iv – 120 km).

Jedna osoba odbyła 4-dniowy 
rajd po okolicach Krapkowic, prze-
jeżdżając 192 km, a w tygodniówce 
po Pomorzu Zachodnim uczestni-
czyły 2 osoby, pokonując 354 km. 
Kolejną letnią imprezą były 14 
etapowe przejażdżki po Popradz-
kim Parku Krajobrazowym z bazą 
w Muszynie-Zdroju. Wzięły w nich 
udział 2 osoby, a łączna długość 
przebytych tras wyniosła 414 km. 
W rajdzie partnerskim – przyja-
cielskiej wizycie w Rymarzowie 
wzięło udział 5 kolarzy, którzy pod-
czas 3-dniowego wypadu do Czech 
przejechali 326 km. W „Pożegna-
niu lata” na liczącej 98 km trasie: 
Ozimek, Dobrodzień, Zawadz-
kie, Gąsiorowice, Osiek, Daniec, 
Niwki, Szczedrzyk wzięło udział 
5 osób, a w „Rajdzie Niepodległo-
ści” zorganizowanym 11 listopada, 
uczestniczyło 8 kolarzy, którzy na 
udekorowanych w biało-czerwone 
barwy rowerach objechali wszyst-
kie miejscowości Gminy Ozimek, 
pokonując trasę długości 82 km. 

W ramach coniedzielnych spo-
tkań rowerowych przejechaliśmy 
tysiące kilometrów, odwiedzając 
dziesiątki miejscowości województw 
opolskiego i śląskiego. Nie brakowa-
ło też wyjazdów indywidualnych, 
połączonych ze zwiedzaniem wielu 
ciekawych miejsc. Jedna osoba prze-
znaczyła tegoroczne lato na wyjazdy 
do drewnianych kościołów Opolsz-
czyzny, odwiedzając połowę spośród 
65 zabytków leżących na szlaku 
drewnianego budownictwa sakral-
nego województwa opolskiego.  

Najaktywniejszymi członka-
mi klubu okazali się być: Adam 
Purwin – 9 000 km, Stanisław 
Pluta – 6 400 km, Janusz Dziu-
ban – 4 200 km, Ryszard Wilko-
szewski – 4 000 km i Grzegorz 
Burda – 3 650 km. Do zobaczenia 
na rowerowych szlakach w No-
wym Roku 2021. 

Grzegorz Burda, Janusz Dziuban 
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Rajd górski „Tatrzańska jesień” był jedy-
ną imprezą wielodniową zorganizowa-

ną przez Klub Turystyki Górskiej „Kozica” 
w okresie pandemii koronawirusa. Odbył 
się w dniach 9-13 września, a jego bazą był 
ośrodek „Limba” w Poroninie. Rajd prowa-
dził urokliwymi i majestatycznymi, jak rów-
nież trudnymi technicznie szlakami polskiej 
części Tatr Wysokich i Zachodnich. Był to 
już kolejny – 24. rajd tatrzański i nasi tury-
ści przemierzyli setki kilometrów szlaków, 
zdobywając najwyższe szczyty i eksponowa-
ne granie po obu stronach polsko-słowac-
kiej granicy. Tegoroczny cieszył się również 
dużym zainteresowaniem – wzięło w nim 
udział 44 członków i sympatyków klubu.

Tatry, to najwyższe wypiętrzenie w całych 
Karpatach. Są jedynymi górami wysokimi w tej 
części Europy na linii łączącej Alpy z Kauka-
zem. Charakteryzuje je typowa rzeźba alpejska 
ze strzelistymi szczytami i turniami, mocno po-

szarpaną i trudną technicznie granią oraz wyso-
kimi stromymi ścianami o trudno dostępnych 
żlebach i kotłach, w których zalegają płaty wiecz-
nego śniegu. Powierzchnia całych Tatr to około 
750 km kw., z czego w naszych granicach około 
175 km kw., czyli niespełna jedna czwarta. Podzie-
lone są na trzy zasadnicze części: Tatry Bialskie 
z najwyższym szczytem Hawraniem (2152 m), 
Tatry Wysokie z najwyższym szczytem całych 
Tatr Gerlachem (2655 m) i Tatry Zachodnie ze 
szczytami Bystra (2248 m), Rysy (2499 m). Jest to 
najwyższy szczyt graniczny między Polską a Sło-
wacją. Najwyższym szczytem niegranicznym jest 
Kozi Wierch (2292 m) w grani bocznej Orlej Perci. 
Tatry zbudowane są ze skał osadowych – wapie-
ni, dolomitów, piaskowców. Perłami tatrzańskich 
dolin są stawy pozostałe po zejściu lodowca, któ-
ry zszedł z tych terenów zaledwie 10 tysięcy lat 
temu. Największym jest Morskie Oko w jednej 
z najpiękniejszych dolin tatrzańskich – Dolinie 
Rybiego Potoku, o powierzchni 35 ha i głęboko-

ści 50 m. Do kolejnych pięknych dolin należy 
Dolina Pięciu Stawów Polskich z największą głę-
bią – Wielkim Stawem Polskim (79 m). Dolina 
Kościeliska obfituje w zjawiska krasowe – kil-
kadziesiąt jaskiń, wśród których do najpiękniej-
szych i najczęściej odwiedzanych należą Jaskinia 
Mroźna oraz Jaskinia Mylna. Od 1 stycznia 1954 
r. powierzchnia Tatr objęta jest Parkiem Naro-
dowym o powierzchni 22 tys. ha. Chroniona jest 
fauna i flora, a wiele gatunków objętych jest 
ścisłą ochroną. Kilka gatunków ma swoje jedy-
ne stanowiska (endemity), są również gatunki 
reliktowe pochodzące z epoki lodowcowej. Klej-
notem tatrzańskiej flory jest majestatyczna lim-
ba, występująca w rejonie  Morskiego Oka, duże 
połacie sosny karłowatej (kosodrzewiny) w re-
glu górnym i na subalpejskich łąkach (halach). 
Trudno dostrzegalna jest niepozorna szarotka 
(logo tpn). Do pospolitych ssaków należą liczne 
sarny i jelenie w reglu dolnym, a najwspanial-
szym drapieżnikiem jest niedźwiedź brunatny. 
W całych Tatrach żyje obecnie ok. 100 osobni-
ków. Główną atrakcję dla turystów stanowi jed-
nak fauna najwyższych pięter – kozica, świstak, 
polnik tatrzański, które często można spotkać na 
szlakach. Nad szczytami i wzdłuż tatrzańskich 
grani można również dostrzec objętego ścisłą 
ochroną orła przedniego i orła bielika. W 1993 r. 
decyzją unesco Tatry zostały uznane za rezerwat 
biosfery o międzynarodowym znaczeniu. Bardzo 
bogata baza turystyczna, wiele schronisk, hoteli 
i pensjonatów wokół Tatr i Zakopanego sprawia, 
że co roku ten rejon odwiedza kilka milionów tu-
rystów z kraju i z zagranicy. 

Prognozy są optymistyczne i zapowiada 
się, że uda nam się zrealizować program rajdu. 
W słoneczny poranek wyjeżdżamy autokarem 
z Ozimka. W dobrym czasie i w znakomitych 
nastrojach dojeżdżamy do parkingu przy Wier-
chu Poroniec (1101 m). Tu opuszczamy autokar 
i udajemy się w góry. Po wykupieniu biletu do 
tpn idziemy do malowniczej Rusinowej Polany 
(1210 m). Szlak jest bardzo łagodny, nie spra-
wiający żadnej trudności. Pogoda znakomita, 
a widoki należą do jednych z najwspanialszych 
w całych Tatrach. Znajdują się tu zabytkowe 
szałasy pasterskie i kontynuowane są kulturo-
we wypasy owiec. Jest też bufet, gdzie można 
kupić oscypki, żętycę i inne wyroby. Dalej szlak 
prowadzi na popularny szczyt Gęsią Szyję (1489 
m). Podejście jest dosyć ostre, ale nie sprawia 
trudności. Widok ze szczytu też cudowny, z pa-
noramą na najwyższe szczyty tatrzańskie. Po 
odpoczynku schodzimy na dół, zatrzymując 
się na Wiktorówkach, gdzie znajduje się kościół 
mb Jaworzyńskiej – Królowej Tatr. Kościół zo-
stał zbudowany w latach 1936-38 i znajduje się 
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w nim obraz mb Jaworzyńskiej, koronowany 
w 1992 roku. Kustoszami i opiekunami sanktu-
arium są ojcowie Dominikanie. Po zwiedzeniu 
tego ciekawego miejsca idziemy do parkingu, 
gdzie czeka nasz autokar. Ostatnim punktem 
bardzo udanego dnia jest zakwaterowanie, 
obiadokolacja i czas na odpoczynek, bo  następ-
nego dnia czekają nas kolejne wyzwania.

Po śniadaniu wyjeżdżamy na kolejny wypad 
w góry. Tym razem przed nami wyższe cele, bo 
wejście na najwyższy szczyt w polskiej części 
Tatr Zachodnich – Starobociański Szczyt. Dojeż-
dżamy do Kir – parking przy wejściu do Doliny 
Kościeliskiej, jednej z najpiękniejszych w Tatrach 
Zachodnich. Wzdłuż potoku Kościelisko, wygod-
ną ścieżką turystyczną, obok kulturowych sza-
łasów dochodzimy do schroniska pttk na Hali 
Ornak (1108 m). Jest to jedno z najpiękniejszych 
schronisk tatrzańskich, zbudowane w stylu za-
kopiańskim, którego prekursorem był Stanisław 
Witkiewicz – znakomity artysta, projektant, po-
eta, malarz. Po krótkiej przerwie ruszamy kie-
runku Iwanickiej Przełęczy (1459 m). Podejście 
jest krótkie, ale bardzo ostre, bez dodatkowych 
utrudnień. Z przełęczy kierujemy się na grań Or-
naku (1854 m). To przepiękna i widokowa trasa, 
gęsto porośnięta kosodrzewiną. Pogoda się po-
gorszyła, my jednak idziemy dalej i po przejściu 
całej grani dochodzimy do Siwej Przełęczy (1812 
m). Stąd część naszej grupy schodzi bardzo uciąż-
liwą Doliną Starej Roboty (Starobociańską) do 
Doliny Chochołowskiej, a mocniejsi kontynuują 
podejście pod Siwy Zwornik (1965 m) – Raczko-
wa Przełęcz i już monotonnym, bezpiecznym po-
dejściem osiągamy Starobociański Wierch (2176 
m). Jesteśmy szczęśliwi ale trochę zawiedzeni, 
bo widoki są prawie zerowe – mgła, chmury, 
ale na szczęście nie pada. Chwila wytchnienia 
i schodzimy w dół. Kolejny szczyt to Kończysty 
Wierch (2002 m), a wszystko to w głównej grani 
Tatr. Ostatnie krótkie wejście na Trzydniowiań-
ski Wierch (1765 m) i zejście do Polany Huciska 
(983 m). Tu zaświeciło znowu słońce, poprawia-
jąc nasze humory. Po prawie dziesięciogodzin-
nym marszu planowo meldujemy się przy au-
tokarze w Dolinie Chochołowskiej. Jedziemy do 
bazy, gdzie czeka na nas smaczna obiadokolacja. 
Jest jeszcze czas, by skorzystać z basenu, a wie-
czorne spotkania jak zawsze są miłe. 

Po dobrej i spokojnej nocy, kolejny dzień 
zapowiada się również pogodny. Po śniadaniu, 
zgodnie z programem, udajemy się do najbar-
dziej obleganego rejonu Tatr – Palenicy Biał-
czańskiej. Przy pięknej pogodzie wychodzimy na 
szlak. Turystów jest sporo i to całymi rodzinami. 
Pierwszy, prosty odcinek doprowadza nas do Wo-
dogrzmotów Mickiewicza (1100 m). Dalej Doliną 
Roztoki, wygodnym chodnikiem dochodzimy do 
największego wodospadu – Wielkiej Siklawy (72 
m). Widoki są przepiękne zarówno na wodospad, 
jak i na potężny Wołoszyn. Ostrym podejściem 
dochodzimy do jednej z najpiękniejszych dolin 

tatrzańskich – Doliny Pięciu Stawów Polskich. 
Przy Pośrednim Stawie urokliwe schronisko, 
gdzie robimy przerwę na herbatkę i posiłek. Na-
szym celem jest wejście na Szpiglasową Przełęcz 
i sam szczyt. Wzdłuż Wielkiego Stawu (głębia 79 
m), trawersem podchodzimy pod przełęcz i po-
konując ostatni etap z niewielkimi utrudnienia-
mi technicznymi (łańcuchy, klamry), osiągamy 
przełęcz (2210 m). Stąd poza szlakiem dochodzi-
my na sam szczyt Szpiglasowego Wierchu (2172 
m). Widoki są przepiękne na najwyższe szczyty 
tatrzańskie. Widokowym trawersem dochodzimy 
do Doliny za Mnichem (1788 m), a dalej do schro-
niska pttk przy Morskim Oku (1406 m). Tu rów-
nież ruch bardzo duży – setki turystów. Chwila 
odpoczynku i udajemy się w kierunku Palenicy, 
gdzie czeka autokar. Kilku naszych turystów al-
ternatywnie poszło innymi szlakami, m.in. przez 
atrakcyjną Świstówkę oraz schronisko Roztoka. 
Trochę zmęczeni wracamy do bazy, a na wieczor-
nych spotkaniach jest o czym pogadać. 

Sobotni poranek jest również słoneczny. 
Po śniadaniu jedziemy autokarem do Kuźnic. 
Głównym celem jest wejście na najpopularniejszy 
szczyt wokół Zakopanego – Giewont (1894 m), 
chociaż część z nas ma inne plany i swobodę na 
ich realizację. Z Kuźnic dochodzimy do schroni-
ska na Hali Kondratowej (1333 m) z jej niezwy-
kłym klimatem. Dalej monotonnie, wśród gęstej 
kosodrzewiny idziemy do Kondrackiej Przełęczy 
(1725 m). Tradycyjnie w kolejce oczekujemy na 
wejście (ruch wzdłuż łańcucha jest jednokierun-
kowy). Udaje nam się wejść na szczyt w przy-
zwoitym czasie. Ogromna radość, bo od naszego 
ostatniego wejścia minęło kilka lat. Panorama, 
sam krzyż i widoki jak zwykle robią ogromne 
wrażenie. Przez Grzybowiec dochodzimy do Po-
lany Strężyńskiej (1042 m), a dalej do Doliny Strę-
żyńskiej, skąd busem jedziemy do Zakopanego, 
aby posmakować atmosfery obleganych przez 
turystów Krupówek. Zwiedzamy historyczne Za-
kopane, m.in. zabytkowy kościół i cmentarz na 
Pęksowym Brzysku oraz Muzeum Tatrzańskie. 
O wyznaczonej porze wracamy do ośrodka, a po 
obiadokolacji odbył się tradycyjny wieczorek to-

warzyski, który w miłej atmosferze trwał do póź-
nych godzin wieczornych. 

Niedzielny poranek jest także piękny, ale czas 
odjeżdżać. Po śniadaniu oraz zakupie regional-
nych oscypków i serków żegnamy się z miejscem, 
w którym od lat czujemy się bardzo dobrze i już 
zarezerwowaliśmy je na przyszły rok (mały jubi-
leusz). Mimo modernizacji Zakopianki, i tak kilka 
godzin jedziemy w korku, dojeżdżając w końcu 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ruch pielgrzymko-
wy jest ogromny i nie udaje nam się podjechać 
pod sanktuarium. Ostatni kilometr idziemy pod 
bazylikę ostrym podejściem. Zdążyliśmy jeszcze, 
by wziąć udział w niedzielnej mszy świętej. Kal-
waria Zebrzydowska to po Jasnej Górze najlicz-
niej odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w Polsce. 
Budowę kalwarii rozpoczął wojewoda krakowski 
Mikołaj Zebrzydowski w 1602 r. Następnie jego 
syn Jan i wnuk Michał kontynuowali jej roz-
budowę. dzieła kończącego rozbudowę kalwarii 
dokonuje Magdalena Czartoryska i jej syn Józef 
w 1802 r. Z tego okresu pochodzi główna budowla, 
nawa główna kościoła i kaplica cudownego ob-
razu mb Kalwaryjskiej, który został koronowany 
w 1887 r. W stulecie koronacji – w 1987 r., pod-
czas pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł 
ii ofiarował sanktuarium Złotą Różę. W 2006 r. 
pielgrzymował tu również papież Benedykt xvi. 
Po częściowym zwiedzeniu tego szczególnego 
miejsca, a czasu mieliśmy bardzo mało, udajemy 
się w drogę powrotną do Ozimka, docierając do 
domów w godzinach wieczornych. 

Dziękuję wszystkim za piękny udział, miłą 
i zawsze sympatyczną atmosferę, gratulując 
zdobycia wysokich szczytów i życiowych osią-
gnięć. Kierowcy panu Piotrowi dziękuję za bez-
pieczną i kulturalną jazdę. Mimo ambitnych 
planów, z wiadomych powodów nie udało nam 
się zorganizować kolejnych zaplanowanych 
imprez. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że 
spotkamy się w bardziej dogodnym i bezpiecz-
nym czasie, gdy tylko będzie to możliwe. Do zo-
baczenia na turystycznych szlakach.

Józef Kozioł 

Piękna jest radość w święta, ciepłe 
są myśli o bliskich. Niech pokój, 

radość i miłość otoczą nas wszystkich. 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w atmosferze życzliwości, 

w gronie najbliższych oraz zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w Nowym  Roku 

2021 życzy
Zarząd ktg „Kozica” i O/Z pttk
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Jesienna runda piłkarska, roze-
grana w większości bez udzia-

łu kibiców, dobiegła prawie do 
końca. W bs iv lidze jeden zaległy 
mecz ma jeszcze do rozegrania 
Chemik Kędzierzyn-Koźle, ale 
jego wynik nie zaważy na kolej-
ności drużyn w czołówce tabeli. 
Zdecydowanym liderem na pół-
metku rozgrywek jest więc Ruch 
Zdzieszowice z dorobkiem 57 
pkt., kolejne miejsca zajmują lzs 
Starowice, Agroplon Głuszyna 

i Po-Ra-Wie Większyce, a ks Ma-
łapanew plasuje się na 5. miejscu 
z 40-toma punktami, zdobytymi 
w 12 wygranych i 4 zremisowa-
nych meczach. Ozimski zespół 
poniósł też 5 porażek. 

Jesienne rozgrywki w klasie 
okręgowej odbywały się w dwóch 
grupach. Po 8 najlepszych drużyn 
z każdej grupy będzie na wiosnę 
walczyć o mistrzostwo i awans, 
a pozostałym przyjdzie się bronić 
przed spadkiem do klasy A. Wy-

stępujący w grupie i ks Krasie-
jów zajął na półmetku sezonu 14. 
miejsce, zdobywając 21 pkt. w 6 
wygranych, 3 zremisowanych i 10 
przegranych meczach. Na wiosnę 
piłkarze z Krasiejowa będą więc 
walczyć o utrzymanie się na obec-
nym szczeblu rozgrywek. 

W grupie v klasy A występowa-
li piłkarze ks Szczedrzyk, kończąc 
jesienną rundę na 11. miejscu w ta-
beli. Zespół zdobył 20 pkt. w 6 wy-
granych, 2 zremisowanych i 7 prze-

granych meczach. W grupie vi klasy 
b liderem jest ks ii Krasiejów, któ-
ry jesienią zdobył 28 pkt. wygrywa-
jąc 9 oraz remisując i przegrywając 
po 1 spotkaniu. 4. miejsce w tabeli 
zajmuje lzs Grodziec z dorobkiem 
20 pkt., zdobytych w 6 wygranych, 
2 zremisowanych i 3 przegranych 
meczach. Poniżej publikujemy ta-
bele rozgrywek seniorów po zakoń-
czeniu jesiennej rundy.   

Janusz Dziuban

BS Leśnica IV liga

1. MKS Ruch Zdzieszowice   21  57 91:10
2. LZS Starowice Dolne   21 48 55:21
3. LZS Agroplon Głuszyna   21 48 44:14
4. LKS Po-Ra-Wie Większyce   21 42 54:23
5. KS Małapanew Ozimek   21 40 50:26
6. MKS Gogolin    21 35 44:25
7. KS Unia Krapkowice   21 35 44:32
8. TS Chemik Kędzierzyn-Koźle  20 34 49:41
9. LZS Victoria Chróścice   21 32 46:50
10. OKS Odra II Opole   21 31 43:34
11. SKS Piast Strzelce Opolskie  21 29 33:32
12. LZS Skorogoszcz   21 29 38:39
13. KS Polonia Głubczyce   21 28 47:41
14. LKS Skalnik Gracze   20 23 23:27
15. KS Fortuna Głogówek   21 21 39:55
16. NKS Start Namysłów   21 21 21:39
17. LZS Swornica Czarnowąsy  21 21 22:55
18. OKS Olesno    21 20 31:52
19. LZS Olimpia Lewin Brzeski  21 18 23:64
20. GKS Głuchołazy   21 15 22:57
21. LZS Walce    21 13 24:62
22. MKS Pogoń Prudnik   21 9 18:62

Klasa okręgowa – Grupa I 

1. SKF TOR Dobrzeń Wielki   19 47 72:14
2. SSTiR LZS Mechnice   19 45 64:27
3. ULKS Orzeł Źlinice   19 40 60:27
4. LZS Jełowa     19 38 73:46
5. LZS Ligota Turawska    19 37 46:19
6. KS Unia Kolonowskie   19 32 39:32
7. LZS Kuniów    19 31 41:38
8. GZ LZS Łubniany   19 31 49:45
9. LZS Żubry Smarchowice Śląskie  19 29 39:48
10. UKS Rodło Opole   19 25 31:31
11. 1.FC Chronstau-Chrząstowice  19 25 35:40
12. ZKS Motor Praszka   19 23 35:49
13. LZS GKS Piomar Tarnów-Przywory 19 23 35:43
14. KS Krasiejów    19 21 40:38
15. LKS Polonia Karłowice   19 21 37:58
16. LZS Victoria Dobrzyń   19 16 32:52
17. KS Stobrawa Ligota Dolna  19 15 31:47
18. KS Start Dobrodzień   19 14 26:56
19. LKS Hetman Byczyna   19 10 26:68
20. MKS Wołczyn    19 9  36:69

Klasa A – Grupa V

1. LZS Błękitni Jaryszów   15 38 53:24
2. LKS Sokoły Bierdzany   15 36 64:15
3. LKS Victoria Żyrowa   15 32 42:16
4. LKS Groszmal Opole   15 32 31:15
5. LKS Silesius Kotórz Mały   15 28 34:32
6. SSKS Stal Zawadzkie   15 26 26:34
7. LZS GKS Izbicko-Otmice   15 24 35:24
8. LKS Rzemiosło Dziewkowice  15 24 32:33
9. LZS Unia Raszowa-Daniec  15 23 37:23
10. LZS Adamietz Kadłub   15 21 40:29
11. KS Szczedrzyk    15 20 28:32
12. LZS Odra Kąty Opolskie   15 13 23:35
13. LZS Dąbrówka Górna   15 12 21:52
14. KS Unia II Żywocice-Krapkowice  15 10 24:46
15. LZS Sokół Leśnica   15 4 19:65
16. LZS Radawie    15 4 23:57

Klasa B – Grupa VI 

1. KS II Krasiejów    11 28 38:15
2. LKS Źródło Krośnica   11 24 42:13
3. LZS Staniszcze Wielkie   11 24 34:13
4. LZS Grodziec    11 20 37:28
5. LKS Błękitni Rozmierz   11 19 42:28
6. LZS Kadłubiec    11 18 28:25
7. LZS Fiorentina Kamex Nakło  11 16 32:24
8. LKS Czarni Kalinów-Kalinowice  11 13 24:23
9. LZS GKS Piomar II Tarnów-Przywory 11 12 19:42
10. LKS Victoria II Żyrowa   11 7 17:44
11. LZS Zimna Wódka   11 6 17:35
12. LKS Plon Błotnica Strzelecka  11 3 10:50


