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W dniu 16 grudnia Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek uczestniczył 

w spotkaniu z mieszkańcami Grodźca 
w osobach: Pana Sołtysa Zdzisława Adam-
skiego, Radnego – Pana Krzysztofa Klesz-
cza, przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz 
Grodziec – Pani Heleny Gruszki oraz Pana 
Jana Karpy, a także przedstawicieli Rady 
Sołeckiej Grodźca. 

Spotkanie odbyło się w budynku tzw. miej-
scowej „Kuźni”, a poruszono na nim wiele tema-
tów dotyczących Sołectwa Grodziec. 

Rozmowy dotyczyły m.in.: zniszczonych 
mostków na cieku Białka oraz rewitalizacji 
obszarów znajdujących się nad Białką, plano-
wanych remontów dróg gminnych, ścieżki ro-
werowej Opole – Grodziec, dalszego lobbowania 
w sprawie budowy obwodnicy Grodźca, inwenta-
ryzacji suchych drzew oraz budowy przedszkola 
w Grodźcu.

Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie 
oraz tak owocne rozmowy – dodaje Burmistrz 
Mirosław Wieszołek.

Arkadiusz Banik

Dnia 17.12.2020 r. Wicemarszałek Woje-
wództwa Opolskiego Zbigniew Kubalań-

ca przekazał koperty życia oraz kieszonkowe 
pakiety ochronne przeciw „covid-19” – to 
świąteczny prezent dla naszych starszych 
i samotnych mieszkańców.

Odebrali je Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek , Zastępca Burmistrza Ozimka 
Andrzej Brzezina oraz Dyrektor Ośrodka 
Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Jo-
lanta Janerka.

Pakiety będą rozdysponowane przez pra-
cowników oiips w Ozimku.

Karta życia to zwykła koperta, a w niej za-
warte są najważniejsze informacje o stanie 
zdrowia. Ten prosty pomysł może usprawnić 
pracę ratowników medycznych, a nawet urato-
wać komuś życie.

Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego przygotował takie koperty, które trafiają 
już do najbardziej potrzebujących osób – także 
z naszej gminy.

Koperty powinny mieć nie tylko osoby star-
sze, ale właściwie każdy, bez względu na wiek, 
zwłaszcza, gdy mieszka sam.

Marcin Widera
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Rozpoczął się Narodowy Pro-
gram Szczepień przeciw co-

vid-19. Aktualnie trwa szczepienie 
grupy „0”, czyli m.in. personelu me-
dycznego, w szpitalach węzłowych.

Od 15 stycznia rusza rejestracja 
na szczepienia przeciw covid-19 
dla seniorów, którzy skończyli 80 
lat. Natomiast od 22 stycznia za-
rejestrować się będą mogły osoby 
powyżej 70. roku życia. 25 stycznia 
rozpoczną się szczepienia dla zare-
jestrowanych seniorów.

Na terenie Gminy Ozimek funk-
cjonuje 5 punktów szczepień: 

• emc, Szpital Specjalistyczny 
Św. Rocha w Ozimku,  
ul. Częstochowska 31, Ozimek;
• nzoz Leszek Wyrwa, ul. 
Częstochowska 31, Ozimek;
• nzoz Synapsa, ul.  
Częstochowska 31, Ozimek;
• nzoz „Poradnia Ogólna”,  
ul. Częstochowska 31, Ozimek;
• nzoz Wit-Med, 
ul. Częstochowska 31, Ozimek,
Szczepionka jest ogromną szan-

są na uodpornienie społeczeństwa 

na zakażenie, zdobycie kontroli nad 
transmisją wirusa sars-cov-2. Jest 
nadzieją na powrót do normalności. 

Osoby zainteresowane szcze-
pieniem, a nie posiadające 
możliwości własnego dojazdu 
do punku szczepień, proszone 

są o kontakt z Ośrodkiem In-
tegracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku pod numerem telefo-
nu – 77 4622 884. Wtedy zostanie 
zorganizowany dla nich trans-
port do punktów szczepień. Jed-
nocześnie informujemy, że dla 

osób, które skorzystają z trans-
portu publicznego, aby dotrzeć 
do punktu szczepień przejazd 
jest bezpłatny. 

Zastępca Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych jest częścią wyna-

grodzenia brutto każdego pra-
cownika i odprowadzany jest do 
urzędu skarbowego właściwego 
dla miejsca zamieszkania na 
podstawie deklaracji pit. 

Pamiętajmy, że podatek ten 
zasila nie tylko budżet państwa. 
Jego część trafia tam gdzie jesteśmy 

zameldowani. Każda złotówka prze-
kazywana w ramach tego podatku 
wpływa więc na poprawę standar-
du życia w naszej gminie – na re-
monty dróg i chodników, szkoły, 
przedszkola, place zabaw, a przede 
wszystkim inwestycje, z których 
wszyscy korzystamy. 

Dlatego apelujemy do osób 
mieszkających i pracujących w Gmi-

nie Ozimek o rozliczanie swojego po-
datku w naszej gminie. 

Aby zmienić miejsce wpływu 
przedmiotowego podatku nie potrze-
ba mieć specjalistycznej wiedzy i mnó-
stwa czasu. Wystarczy, aby osoby fi-
zyczne wypełniły formularz zap-3 
dostępny w urzędzie skarbowym lub 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów www.mf.gov.pl. Formularz 

należy złożyć po zmianie danych oso-
bowych, np. miejsca zamieszkania 
w ii Urzędzie Skarbowym w Opolu. 
Formularz ten nie podlega opłacie 
skarbowej. Można dostarczyć go oso-
biście, wysłać pocztą lub załączyć do 
rocznego zeznania podatkowego (pit).

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek
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W roku 2020 zostało rozpoczęte i zakoń-
czone 6 inwestycji drogowych, co daje 

łączną długość 4811 mb nowych dróg na te-
renie Gminy Ozimek. Inwestycje ukończono 
między innymi w miejscowościach:

• dylaki, biestrzynnik ul. Poliwodzka, Micha-
lońska, długość 1683 mb – o wartości 501 130,04 zł
• krasiejów ul. Pustki (dojazd Jurapark), 
długość 760 mb – o wartości 1 765 776,68zł
• szczedrzyk ul. Sosnowa, długość 269mb 
– o wartości 133 946,02 zł
• grodziec ul. Częstochowska ii, długość 
464 mb – o wartości 324 560,28 zł
• pustków ul. Polna, długość 715 mb – 
o wartości 343 807,14 zł
• schodnia ul. Rzeczna, długość 920 mb – 
o wartości 444312,90 zł

Wartość wykonanych inwestycji to kwota 
3 513 533,06 złotych. Warto nadmienić, że inwe-
stycje w wyżej wymienionych miejscowościach 
były korzystne szczególnie dzięki staraniom 
Gminy o uzyskanie dofinansowań z takich pro-
gramów jak:

• Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 
• Fundusz Dróg Samorządowych
z których Gmina uzyskała w 2020 dofinanso-

wanie o łącznej kwocie 1 216 042,36 zł.
W ubiegłym roku rozpoczęto realizację inwesty-

cji drogowych w poszczególnych miejscowościach:
• antoniów ul. Krótka o długości 180 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
15.02.2021, wartość inwestycji 176 382,00 zł
• ozimek ul. Korczaka, Słowackiego, Si-
korskiego sp3 o długości 310 mb, planowane 

zakończenie zgodnie z umową 31.03.2021, war-
tość inwestycji 207 825,46 zł
• szczedrzyk ul Łąkowa z odnogami o dłu-
gości 728 mb, planowane zakończenie zgod-
nie z umową 31.03.2021, wartość inwestycji 
312 635,19 zł
• nowa schodnia ul. Waryńskiego, Jele-
nia długości 543 mb, planowane zakończenie 
zgodnie z umową 02.04.2021, wartość inwe-
stycji 338 111,11 zł
• chobie ul. Polna o długości 85 mb, pla-
nowane zakończenie zgodnie z umową 
19.04.2021, wartość inwestycji 48 904,80 zł
• dylaki ul. Szymona o długości 330 
mb, planowane zakończenie zgodnie 
z umową 04.05.2021, wartość inwestycji 
188 300,70 zł

Schodnia, ul. Rzeczna
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• krasiejów ul. Szkolna odnoga o długości 
112 mb, planowane zakończenie zgodnie z umo-
wą 21.05.2021, wartość inwestycji 57 827,71 zł
• dylaki ul. Szkolna łącznik Szymona 
o długości 110 mb, planowane zakończenie 
zgodnie z umową 21.05.2021, wartość inwe-
stycji 60 027,08 zł
• grodziec ul. Brzozowa o długości 930 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
21.05.2021, wartość inwestycji 337 494,78 zł
• krasiejów ul. Pustki odnoga o długości 107 
mb, planowane zakończenie zgodnie z umową 
21.05.2021, wartość inwestycji 54 320,98 zł
• szczedrzyk ul. Spacerowa o długości 218 
mb, planowane zakończenie zgodnie z umo-
wą 08.06.2021, wartość inwestycji 170 940,97 zł
• mnichus ul. Leśna o długości 350 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
08.06.2021, wartość inwestycji 154 703,25 zł

Krasiejów, ul. Pustki
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• szczedrzyk ul. Wczasowa o długości 143 
mb, planowane zakończenie zgodnie z umo-
wą 08.06.2021, wartość inwestycji 124 214,75 zł
• antoniów ul. Leśna o długości 250 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
26.06.2021, wartość inwestycji 117 643,72 zł
• dylaki ul. Turawska o długości 134 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
26.06.2021, wartość inwestycji 96 518,22 zł
• schodnia ul. Opolska o długości 200 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
30.06.2021, wartość inwestycji 54 683,96 zł
• dylaki ul. Ozimska o długości 210 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
30.06.2021, wartość inwestycji 121 263,12 zł
• krasiejów ul. Piaskowa o długości 153 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
30.06.2021, wartość inwestycji 104 271,95 zł
• krzyżowa dolina ul. Powstańców Ślą-
skich o długości 165 mb, planowane zakoń-
czenie zgodnie z umową 30.06.2021, wartość 
inwestycji 69 941,43 zł
• schodnia ul. Krótka o długości 145 mb, 
planowane zakończenie zgodnie z umową 
30.06.2021, wartość inwestycji 106 204,35 zł
Inwestycje drogowe, które w obecnym 2021 

roku wymagają ogłoszenia procedury przetar-
gowej w poszczególnych miejscowościach:

• biestrzynnik ul. Dylakowska o długości 
970 mb, planowane ogłoszenie przetargu 
(część i) do końca stycznia 2021, szacowana 
wartość (część i) inwestycji 139 483,00 zł
• krzyżowa dolina ul. Polna o długości 
190 mb, planowane ogłoszenie przetargu do 
końca marca 2021, szacowana wartość inwe-
stycji 148 200,00 zł
• ozimek ul. Sportowa o długości 165 mb, 
planowane ogłoszenie przetargu do końca 
maja 2021, szacowana wartość inwestycji 
100 000,00 zł
• ozimek parking ul. Lipowa planowane 
ogłoszenie przetargu do końca czerwca 2021, 
szacowana wartość inwestycji 210 000,00 zł.
• antoniów ul. Jaśminowa o długości 250 
mb, planowane ogłoszenie przetargu do 
końca lipca 2021, szacowana wartość inwe-
stycji 158 340,00 zł
• dylaki ul. Jakuba o długości 175 mb, plano-
wane ogłoszenie przetargu do końca lipca 2021, 
szacowana wartość inwestycji 119 434,00 zł.
Łącznie w roku 2021 ma zostać ukończo-

ne 9304 mb dróg na terenie naszej Gminy za 
kwotę około 6 000 000,00 złotych. 

Do końca roku 2020 została zlecona 
i w większości wykonana dokumentacja pro-
jektowo-kosztorysowa na inwestycje dotyczące 
całej gminy za łączną kwotę 250 980,99 złotych. 
Powyższa dokumentacja została opracowana 
dla dróg w  takich miejscowościach jak: An-
toniów ulica Jaśminowa, Biestrzynnik ulica 
Dylakowska, Dylaki ulica Jakuba oraz odnoga 
ulicy Ozimskiej, Krasiejów ulica Piaskowa oraz 
Robotnicza, Krzyżowa Dolina odnoga ulicy Po-
wstańców Śląskich, Pustków ulica Powstańców 
Śląskich, Schodnia ulica Opolska oraz Krótka, 
Szczedrzyk ulica Niwecka, Ozimek ulice Dębo-
wa, Świerkowa, Modrzewiowa. 

Dokumentacja dla ulic Dębowej, Mod-
rzewiowej oraz Świerkowej w Ozimku po-
służyła do ubiegania się o dofinansowanie 
z programu „Fundusz Dróg Samorządowych” 
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– wniosek został pozytywnie zaopiniowany 
przez Wojewodę Opolskiego i czeka obecnie 
wyłącznie na decyzję Prezesa Rady Mini-
strów o dofinansowanie. Wartość inwestycji 
2 125 702,00 zł.

Dokumentacja dla ulicy Robotniczej w Kra-
siejowie, posłużyła jako niezbędny element do 
ubiegania się o dofinansowanie z programu 
„Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” – wartość 
inwestycji 651 184,29 złotych, zaś dokumentacja 
dla ulicy Niweckiej w Szczedrzyku, posłużyła 
jako element do ubiegania się o dofinansowa-
nie z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. 
Wartość inwestycji 562 438,26 zł.

Dokumentacja dla ulicy Powstańców Ślą-
skich w Pustkowie, posłuży jako element do 
ubiegania się o dofinansowanie z programu 
„Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” w iv 
kwartale 2021 roku.

Dodatkowo w trakcie opracowania jest do-
kumentacja projektowo-kosztorysowa, zlecona 
łącznie dla odcinków 4608 mb dróg za sumę 
410 697,00 zł. Dokumentacja jest opracowywana 
dla miejscowości:

• grodziec ul. Spacerowa o długości 930 
mb za kwotę 147 600,00zł, do ubiegania się 
o dofinansowanie z programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” w iii kwartale 2021;
• ozimek i schodnia ulica Powstańców Śl. 
o długości 1850 mb za kwotę 147 600,00zł, do 
ubiegania się o dofinansowanie z programu 
„Fundusz Dróg Samorządowych” w iii kwar-
tale 2021 roku;
• grodziec ulica Ogrodowa o długości 
960mb za kwotę 57 072,00 zł, do ubiegania się 
o dofinansowanie z programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” w iii kwartale 2022 roku.
• krasiejów ulica Niwki o długości 498 mb 
za kwotę 13 000,00zł do ubiegania się o dofi-
nasowanie z „Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich” w iv kwartale 2022;
Warto nadmienić, iż Gmina Ozimek ma 

przygotowaną koncepcje projektową – plan 
funkcjonalno-użytkowy ścieżki rowerowej na 
trasie Ozimek wyspa Redanza – Schodnia Nowa 
ulica Opolska. 

Oprócz inwestycji związanych z wykona-
niem nawierzchni drogowych powstały rów-
nież inne inwestycje związane z infrastrukturą 
drogową. Zadania tego rodzaju były wykona-
ne w Ozimku, między innymi: wybudowano 
nowe odcinki chodników przy ulicy Sikor-
skiego 2 oraz 6, poprawiono stan nawierzchni 
chodników wzdłuż ulic Częstochowskiej oraz 
Danieckiej, co było możliwe dzięki porozumie-
niu z Zarządem Powiatu. Poprawiono również 
bezpieczeństwo ruchu drogowego na osiedlu 
Sikorskiego poprzez wykonanie nowych przejść 
dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym 
i poziomym oraz nowym odcinkiem chodnika. 
W ramach rządowego Programu ograniczenia 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Ra-
zem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na 
latach 2018-2020” dokonano modernizacji 4 
przejść dla pieszych w Ozimku poprzez wyko-
nanie nowego oznakowania poziomego i piono-
wego wraz z oświetleniem modernizowanych 
przejść za łączną kwotę 151 587,70 złotych. 

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek
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Dnia 4 stycznia br. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wie-

szołek oraz Prezes Opolskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej s.a. Przemysław 
Nijakowski podpisali umowę 
na zadanie pn. „Świadczenie 
usług przewozowych w gmin-
nej komunikacji publicznego 
transportu zbiorowego dla Gmi-
ny Ozimek”.

Gmina Ozimek w ramach prze-
targu nieograniczonego na świad-
czenie usług gminnej komunikacji 
publicznej wyłoniła firmę, która 
będzie świadczyła te usługi – Opol-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej s.a.

Szacowany roczny koszt usługi 
to – 681 670,08 zł, z czego min. 10% 
jest udziałem własnym, a max. 
90% kwoty zostanie pokryte z dofi-
nansowania Wojewody Opolskiego.

W ramach zadania uruchamia-
my 30 kursów na czterech liniach 
autobusowych. Autobusy będą 
jeździć od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem 24.12, 31.12 oraz świąt. 
Szacowana łączna długość wszyst-
kich linii w 2021 r. wynosi 235 872 
km. Godziny – podana jest godzina 
wyjazdu z Ozimka pierwszego kursu 
i godzina powrotu ostatniego kursu

Zastępca Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina 

ozimek → ozimek przez grodziec → chobie → mnichus 
– 5 kursów pomiędzy godz. 6:00 a 22:59. 

ozimek → ozimek przez krasiejów → krzyżowa dolina → 
nowa schodnia (cmentarz)
– 4 kursy pomiędzy godz. 5:20 a 20:11. 

ozimek → ozimek przez schodnia → szczedrzyk
– 4 kursy pomiędzy godz. 5:20 a 20:32. W tym linia profilowana 
dla uczniów i pracowników oświaty.

ozimek → ozimek przez antoniów → jedlice → biestrzynnik 
→ dylaki – linia profilowana dla pracowników do ba Glass 
w Jedlicach i WeWire (dawny Coroplast) w Dylakach
– 5 kursy  pomiędzy godz. 5:30 a 22:30

ozimek → ozimek przez grodziec → chobie → mnichus + sp. 3
– 3 kursy pomiędzy godz. 7:00 a 16:02. Linia profilowana 
dla uczniów i pracowników oświaty.

ozimek → ozimek przez krasiejów → krzyżowa dolina 
→ nowa schodnia + sp. 3
– 3 kursy pomiędzy godz. 7:05 a 16:15. Linia profilowana dla 
uczniów i pracowników oświaty.

ozimek → ozimek przez  schodnia → szczedrzyk → nowa 
schodnia + sp. 3
– 3 kursy pomiędzy godz. 7:05 a 15:56. Linia profilowana dla 
uczniów i pracowników oświaty.

ozimek → ozimek przez antoniów → jedlice → biestrzynnik 
→ dylaki + sp. 3
– 3 kursy pomiędzy godz. 7:10 a 15:52 – Linia profilowana 
dla uczniów i pracowników oświaty.
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linia nr 1 ozimek → ozimek przez grodziec → chobie → mnichus

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego 
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm Dm Dm

1 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 06:00 11:00 17:30 19:30 22:15

2 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 06:02 11:02 17:32 19:32 22:17

3 Ozimek – Szpital 06:05 11:05 17:35 19:35 22:20

4 Grodziec i 06:10 11:10 17:40 19:40 22:25

5 Grodziec – Tartaczna 06:13 11:13 17:43 19:43 22:28

6 Chobie – Kuziory 06:16 11:16 17:46 19:46 22:31

7 Chobie – i 06:18 11:18 17:48 19:48 22:33

8 Chobie – ii 06:20 11:20 17:50 19:50 22:35

9 Mnichus – Centrum 06:24 11:24 17:54 19:54 22:39

10 Grodziec – Boisko 06:29 11:29 17:59 19:59 22:44

11 Grodziec – Centrum 06:31 11:31 18:01 20:01 22:46

12 Grodziec i 06:34 11:34 18:04 20:04 22:49

13 Ozimek – Szpital 06:39 11:39 18:09 20:09 22:54

14 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 06:42 11:42 18:12 20:12 22:57

15 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 06:44 11:44 18:14 20:14 22:59

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.xii

linia nr 2 ozimek → ozimek przez krasiejów → krzyżowa dolina →nowa schodnia

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm Dm

1 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 05:20 10:30 17:45 19:15

2 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 05:22 10:32 17:47 19:17

3 Ozimek – Wyzwolenia 05:24 10:34 17:49 19:19

4 Krasiejów – Skrzyżowanie Młyńska 05:26 10:36 17:51 19:21

5 Krasiejów – Rondo 05:28 10:38 17:53 19:23

6 Krasiejów – Centrum 05:33 10:43 17:58 19:28

7 Krasiejów – Skrzyżowanie 1 Maja 05:35 10:45 18:00 19:30

8 Krasiejów – JuraPark 05:37 10:47 18:02 19:32

9 Krasiejów – Cegielniana 05:39 10:49 18:04 19:34

10 Krasiejów – Dworzec 05:41 10:51 18:06 19:36

11 Krasiejów – Szkoła 05:43 10:53 18:08 19:38

12 Krzyżowa Dolina – Skrzyżowanie 05:47 10:57 18:12 19:42

13 Krzyżowa Dolina – osp 05:48 10:58 18:13 19:43

14 Krzyżowa Dolina – Skrzyżowanie 05:52 11:02 18:17 19:47

15 Krasiejów – Szkoła 05:54 11:04 18:19 19:49

16 Krasiejów – Dworzec 05:56 11:06 18:21 19:51

17 Krasiejów – Brzeziny Cmentarz 05:57 11:07 18:22 19:52

18 Krasiejów – Brzeziny–Młyńska 05:59 11:09 18:24 19:54

19 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 06:01 11:11 18:26 19:56

20 Ozimek – Powstańców Śląskich 06:02 11:12 18:27 19:57

21 Ozimek – Szkoła nr 2 06:06 11:16 18:31 20:01

22 Nowa Schodnia – Cmentarz 06:08 11:18 18:33 20:03

23 Schodnia – ks. Piotra Gołąba–dk 46 06:10 11:20 18:35 20:05

24 Ozimek – Powstańców Śląskich 06:12 11:22 18:37 20:07

25 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 06:14 11:24 18:39 20:09

26 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 06:16 11:26 18:41 20:11
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D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

linia nr 3 ozimek → ozimek przez schodnia → szczedrzyk 

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm Dm

1 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 05:20 11:00 18:00 20:00

2 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 05:22 11:02 18:02 20:02

3 Ozimek – Powstańców Śląskich 05:24 11:04 18:04 20:04

4 Schodnia – Szkoła 05:27 11:07 18:07 20:07

5 Schodnia – Powstańców Śląskich 05:29 11:09 18:09 20:09

6 Pustków – Centrum 05:31 11:11 18:11 20:11

7 Szczedrzyk – Boisko 05:33 11:13 18:13 20:13

8 Szczedrzyk – Centrum 05:35 11:15 18:15 20:15

9 Szczedrzyk – Jezioro 05:37 11:17 18:17 20:17

10 Szczedrzyk – Centrum 05:39 11:19 18:19 20:19

11 Szczedrzyk – Boisko 05:41 11:21 18:21 20:21

12 Pustków – Centrum 05:43 11:23 18:23 20:23

13 Schodnia – Powstańców Śląskich 05:45 11:25 18:25 20:25

14 Schodnia – Szkoła 05:48 11:28 18:28 20:28

15 Ozimek - Powstańców Śląskich 05:50 11:30 18:30 20:30

16 Ozimek - Punkt przesiadkowy Sikorskiego 05:52 11:32 18:32 20:32

17 Ozimek - Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 05:54 11:34 18:34 20:34

LINIA NR 4 ozimek → ozimek przez antoniów → jedlice - biestrzynnik→ dylaki 

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego

kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm Dm Dm

1 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 05:30 11:15 17:15 19:15 21:30

2 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 05:32 11:17 17:17 19:17 21:32

3 Ozimek – Powstańców Śląskich 05:35 11:20 17:20 19:20 21:35

4 Antoniów – osp 05:37 11:22 17:22 19:22 21:37

5 Antoniów – Market 05:38 11:23 17:23 19:23 21:38

6 Jedlice – Huta 05:40 11:25 17:25 19:25 21:40

7 Antoniów – Sosnowa 05:42 11:27 17:27 19:27 21:42

8 Biestrzynnik – Centrum 05:44 11:29 17:29 19:29 21:44

9 Biestrzynnik – Cmentarz 05:46 11:31 17:31 19:31 21:46

10 Dylaki – Kościół 06:10 11:37 17:37 19:37 22:10

11 Dylaki – Centrum 06:12 11:39 17:39 19:39 22:12

12 Antoniów –  Sosnowa 06:17 11:44 17:44 19:44 22:17

13 Jedlice – Huta 06:20 11:47 17:47 19:47 22:20

14 Antoniów – Market 06:22 11:49 17:49 19:49 22:22

15 Antoniów – osp 06:24 11:51 17:51 19:51 22:24

16 Ozimek – Powstańców Śląskich 06:26 11:53 17:53 19:53 22:26

17 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 06:28 11:55 17:55 19:55 22:28

18 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 06:30 11:57 17:57 19:57 22:30
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linia nr 2k ozimek → ozimek przez krasiejów → krzyżowa dolina → nowa schodnia + sp. 3

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm

1 Ozimek – Korczaka 07:05 13:40 15:10

2 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:07 13:42 15:12

3 Ozimek – Wyzwolenia 07:09 13:44 15:14

4 Krasiejów – Skrzyżowanie Młyńska 07:11 13:46 15:16

5 Krasiejów – Rondo 07:13 13:48 15:18

6 Krasiejów – Centrum 07:18 13:53 15:23

7 Krasiejów – Skrzyżowanie 1 Maja 07:20 13:55 15:25

8 Krasiejów – JuraPark 07:22 13:57 15:27

9 Krasiejów – Cegielniana 07:24 13:59 15:29

10 Krasiejów – Dworzec 07:26 14:01 15:31

11 Krasiejów – Szkoła 07:28 14:03 15:33

12 Krzyżowa Dolina – Skrzyżowanie 07:32 14:07 15:37

13 Krzyżowa Dolina – osp 07:33 14:08 15:38

14 Krzyżowa Dolina – Skrzyżowanie 07:37 14:12 15:42

15 Krasiejów – Szkoła 07:39 14:14 15:44

16 Krasiejów – Dworzec 07:41 14:16 15:46

17 Krasiejów – Brzeziny Cmentarz 07:42 14:17 15:47

18 Krasiejów – Brzeziny–Młyńska 07:44 14:19 15:49

19 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:46 14:21 15:51

20 Ozimek – Korczaka 07:48 14:23 15:53

21 Ozimek – Powstańców Śląskich 07:53 14:28 15:58

22 Ozimek – Szkoła nr 2 07:57 14:32 16:02

23 Nowa Schodnia – Cmentarz 07:59 14:34 16:04

24 Schodnia – ks. Piotra Gołąba–dk 46 08:01 14:36 16:06

25 Ozimek – Powstańców Śląskich 08:03 14:38 16:08

26 Ozimek – Korczaka 08:06 14:41 16:11

27 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 08:08 14:43 16:13

28 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 08:10 14:45 16:15

linia nr 1k ozimek → ozimek przez grodziec → chobie → mnichus + sp. 3

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm

1 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 07:00 13:30 15:10

2 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:02 13:32 15:12

3 Ozimek – Korczaka 07:04 13:34 15:14

4 Ozimek – Szpital 07:07 13:37 15:17

5 Grodziec i 07:12 13:42 15:22

6 Grodziec – Tartaczna 07:15 13:45 15:25

7 Chobie – Kuziory 07:18 13:48 15:28

8 Chobie – i 07:20 13:50 15:30

9 Chobie – ii 07:22 13:52 15:32

10 Mnichus – Centrum 07:26 13:56 15:36

11 Grodziec – Boisko 07:31 14:01 15:41

12 Grodziec – Centrum 07:33 14:03 15:43

13 Grodziec i 07:36 14:06 15:46

14 Ozimek – Szpital 07:41 14:11 15:51

15 Ozimek – Korczaka 07:47 14:17 15:57

16 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:50 14:20 16:00

17 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 07:52 14:22 16:02
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linia nr 3k ozimek → ozimek przez schodnia → szczedrzyk + sp. 3

lp Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm

1 Ozimek – Korczaka 07:05 13:00 15:00

2 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 07:09 13:04 15:04

3 Schodnia – Szkoła 07:12 13:07 15:07

4 Schodnia – Opolska 07:14 13:09 15:09

5 Schodnia – ul. Długa 07:17 13:12 15:12

6 Schodnia – Powstańców Śląskich 07:19 13:14 15:14

7 Pustków – Centrum 07:21 13:16 15:16

8 Szczedrzyk – Boisko 07:23 13:18 15:18

9 Szczedrzyk – Szkoła 07:25 13:20 15:20

10 Szczedrzyk – Centrum 07:28 13:23 15:23

11 Szczedrzyk – Jezioro 07:30 13:25 15:25

12 Szczedrzyk – Centrum 07:32 13:27 15:27

13 Szczedrzyk – Boisko 07:34 13:29 15:29

14 Pustków – Centrum 07:36 13:31 15:31

15 Schodnia – Powstańców Śląskich 07:38 13:33 15:33

16 Schodnia – Długa 07:40 13:35 15:35

17 Schodnia – Opolska 07:43 13:38 15:38

18 Schodnia – Szkoła 07:46 13:41 15:41

19 Ozimek – Szkoła nr 2 07:49 13:44 15:44

20 Ozimek – Powstańców Śląskich 07:54 13:49 15:49

21 Ozimek – Korczaka 07:57 13:52 15:52

22 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:59 13:54 15:54

23 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 08:01 13:56 15:56

linia nr 4k
ozimek → ozimek przez antoniów → jedlice

→ biestrzynnik → dylaki + sp. 3

LP Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego
kursy (oznaczenie kursowania)

Dm Dm Dm

1 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:10 13:30 15:10

2 Ozimek – Korczaka 07:12 13:34 15:14

3 Ozimek – Powstańców Śląskich 07:15 13:37 15:17

4 Antoniów – osp 07:17 13:39 15:19

5 Antoniów – Market 07:18 13:40 15:20

6 Jedlice – Huta 07:20 13:42 15:22

7 Antoniów – Sosnowa 07:22 13:44 15:24

8 Biestrzynnik – Centrum 07:24 13:46 15:26

9 Biestrzynnik – Cmentarz 07:26 13:48 15:28

10 Dylaki – Kościół 07:28 14:10 15:30

11 Dylaki – Centrum 07:30 14:12 15:32

12 Antoniów – Sosnowa 07:35 14:17 15:37

13 Jedlice – Huta 07:37 14:19 15:39

14 Antoniów – Market 07:39 14:21 15:41

15 Antoniów – OSP 07:41 14:23 15:43

16 Ozimek – Powstańców Śląskich 07:43 14:25 15:45

17 Ozimek – Korczaka 07:46 14:28 15:48

18 Ozimek – Punkt przesiadkowy Sikorskiego 07:48 14:30 15:50

19 Ozimek – Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy 07:50 14:32 15:52
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Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy 
najczęściej zadawane pytania mieszkań-

ców Gminy Ozimek związane z gospodarką 
odpadami oraz odpowiedzi:

1. Dlaczego zmieniła się firma która od-
biera odpady? 

Obecnie w naszej gminie ww. usługi świadczy 
firma Remondis Opole sp. z o.o., która wygrała 
przetarg na najbliższe dwa lata na świadczenie 
usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
(oferta firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach  z Częstochowy była 
droższa o 2,7 mln zł). Grupa kapitałowa Remon-
dis jest jedną  z największych firm komunalnych 
w Europie, ponadto należy zaznaczyć, że w więk-
szości gmin powiatu opolskiego świadczy usługi 
dot. kompleksowej gospodarki odpadami. 

2. Czy firma Remondis będzie odbierała 
odpady z prywatnych pojemników wysta-
wionych w terminie przewidzianym w har-
monogramie?

Jeżeli dostarczone przez gminę pojemno-
ści pojemników są dla kogoś niewystarczające 
(duża ilość popiołu, pieluch itp.), dana osoba 
może wyposażyć się w dodatkowy pojemnik 
z każdej frakcji i zgłosić posiadanie pojemnika 
do urzędu celem dostarczenia naklejki. Na-
stępnie należy nakleić odpowiednią naklejkę 
z herbem gminy i nazwą odpowiedniej frakcji 
na dodatkowy pojemnik. Wszystkie odpady 
wystawiane w dodatkowych pojemnikach 
będą odbierane u źródła przez firmę Remon-
dis. Można pojemnik w dowolnym kolorze 
przeznaczyć na odpady zmieszane (Gmina do-
starczy naklejkę czarną). Prosimy jednak, aby 
odpady zbierane selektywnie były wystawiane 
w odpowiedniej kolorystyce zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska tj. 
1. odpady z tworzyw sztucznych i metali – kolor żółty
2. odpady szklane – kolor zielony
3. odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy
4. odpady z papieru – kolor niebieski. 

Osoby, które zgłoszą chęć używania dodat-
kowego pojemnika telefonicznie lub pisem-
nie do gminy do końca stycznia otrzymają 
odpowiednie naklejki. Naklejki te dostarczy 
pracownik Urzędu Gminy i Miasta Ozimek. 
Zgłoszenia po 31 stycznia przyjmujemy tylko 
pisemnie, a naklejki należy odebrać w urzędzie. 
Na razie  można wystawiać pojemnik prywatny 
bez oznaczenia.

3. Kiedy i gdzie należy oddać protokoły 
odbioru? 

Protokoły z wpisanymi numerami pojemni-
ków należy oddać do końca lutego br. do Urzędu 
Gminy i Miasta Ozimek lub do sołtysa. 

4. Kiedy mieszkańcy otrzymają komplet 
pojemników? 

Od połowy listopada 2020 roku trwa rozwo-
żenie pojemników na odpady do naszych go-
spodarstw domowych. Planujemy zakończyć 
dostawę pojemników do końca stycznia br. 
Obecnie wszystkie gospodarstwa domowe, któ-
re zawarły umowę użyczenia pojemników oraz 
nie mają zaległości większych niż 3-miesięczne 
opłaty za gospodarowanie odpadami dostały 
już pojemniki czarne na odpady zmieszane oraz 
żółte na odpady z tworzywa sztucznego i metali. 

5. Czy dostawa pojemników wiąże się 
z dodatkową opłatą? 

Gmina bezpłatnie dostarcza pojemniki na 
odpady mieszkańcom. Ponadto wystawianie 
pojemnika prywatnego nie wiąże się z dodatko-
wymi kosztami.  Należy tylko podpisać umowę 
użyczenia oraz nie posiadać zaległości z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami. 

6. Czy zmienił się numer rachunku ban-
kowego w związku ze zmianą firmy świad-
czącej usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów?

Nie zmienił się rachunek bankowy, na któ-
ry należy wpłacać opłaty za gospodarowanie 
odpadami. 

7. Czy zmiana stawki z 19 zł na 25 zł od 
osoby ma związek ze zmianą firmy? 

Zmiana stawki nie ma żadnego związ-
ku ze zmianą firmy. Gdyby gmina przyjęła 
ofertę poprzedniej firmy (oferta droższa o 2,7 
mln zł rocznie) to stawka od osoby musiałaby 
być droższa o około 8 zł od osoby i wyniosła-
by 33 zł. W ciągu ostatnich 3 lat drastycznie 
wzrosły koszty odbioru i zagospodarowania 
odpadów w Polsce. W większości podobnych 
gmin miejsko-wiejskich w Polsce stawka ta 
obecnie wynosi 28 zł (np: Opole, Krapkowice, 
Zawadzkie, Olesno). 

8. Czy można otrzymać dodatkowe worki 
na papier lub wystawiać papier w prywat-
nym niebieskim pojemniku? 

Odpady z papieru będą zabierane przez 
„śmieciarkę” dwukomorową, co oznacza, 
że osoby które wytwarzają dużo odpadów 
z papieru mogą wyposażyć się w prywatny 
pojemnik niebieski o pojemności 120 lub 240 
litrów i zbierać odpady w tym pojemniku. Oczy-
wiście fakt ten proszę zgłosić do Urzędu Gmi-
ny i Miasta celem dostarczenia odpowiedniej 
naklejki. Zdecydowana większość gospodarstw 
będzie wystawiała odpady z papieru w dostar-
czonych do państwa workach niebieskich na 
papier. Prosimy w tych workach zbierać gazety, 
książki i inny suchy papier, a ostrokrawędziowe 
tektury prosimy wkładać do żółtych pojemni-
ków, aby nie przeciąć niebieskiego worka. Po-
nadto zachęcamy mieszkańców do korzystania 
ze zwrotnych opakowań (głównie butelek), aby 
strumień odpadów był jak najmniejszy. Ponad-
to można w urzędzie lub u sołtysów otrzymać 
dodatkowe worki na papier, jeżeli Państwo nie 
będziecie w stanie się zmieścić z odpadami pa-
pierowymi w pojedynczym worku. 

9. Dlaczego Gmina zakupiła pojemniki na 
odpady, a nie wzorem innych gmin pojemni-
ki dostarcza firma komunalna? 

Obecnie w czasach pandemii koronawirusa 
ceny jednostkowe pojemników są o ponad 
40% tańsze niż rok temu. Ponadto firma ko-
munalna dostawę i użytkowanie pojemników 
dolicza do oferty świadczenia usług gospodarki 
odpadami, co automatycznie przekłada się na 
opłatę dla mieszkańców o 2-3 zł od osoby wyż-
szą. Zakup pojemników z gwarancją 8 lat spo-
wodował, że stawki jednostkowe w gminie są 
o 3 zł niższe niż w innych podobnych gminach. 

10. Jaki był mechanizm doboru pojemno-
ści pojemników do wielkości rodzin?

Wielkości pojemników, które są dostarczane 
do gospodarstw domowych ustalono na podsta-
wie praktyk ogólnopolskich oraz w taki sposób, 
aby zachęcić mieszkańców do większej segrega-
cji odpadów (zawsze pojemności pojemników 
na tworzywa sztuczne są większe niż na odpady 
zmieszane). Ponadto liczymy, że część miesz-
kańców zmniejszy strumień wytwarzanych od-
padów, korzystając z opakowań wielokrotnego 
użytku oraz liczymy, że cześć mieszkańców zde-
cyduje się odpady biodegradowalne zagospoda-
rowywać na swojej nieruchomości, dzięki czemu 
skorzysta z ulgi 2 zł od osoby miesięcznie. 

11. W jaki sposób osoby, które nie zwróci-
ły umowy użyczenia lub jeszcze nie uregulo-
wały zaległości mogą w przyszłości odebrać 
gminne pojemniki? 

Należy zrobić 3 kroki: 
a) uregulować zaległości finansowe/zwrócić umowę 
użyczenia (w przypadku jej zgubienia należy zgłosić 
ten fakt dzień wcześniej w celu jej przygotowania); 
b) zgłosić potrzebę odebrania pojemników do 
urzędu telefonicznie lub pisemnie; 
c) następnie własnym transportem odebrać te 
pojemniki z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów w Antoniowie.

12. Czy w przyszłości będą kolejne pod-
wyżki opłaty za gospodarowanie odpadami ?

Obecnie gmina corocznie dopłaca ze swojego 
budżetu do systemu gospodarki odpadami po-
nad 1 mln zł. Zgodnie wytycznymi Regionalnej 
Izby Obrachunkowej system powinien sam się 
finansować, czyli wszystkie koszty powinny być 
zapłacone z wpływów od mieszkańców. Stawka, 
która równoważyłaby wpływy z wydatkami po-
winna obecnie wynosić 31 zł miesięcznie od osoby. 
Jeżeli spadnie liczba osób, które uiszczają opłaty 
za gospodarowanie odpadami lub wzrośnie ilość 
odbieranych od państwa odpadów w porów-
naniu z poprzednimi latami lub wzrosną inne 
koszty utrzymania systemu, to niestety będziemy 
musieli podjąć kolejną trudną decyzję o podwyż-
ce stawki. Dlatego zachęcamy do zmniejszenia 
strumienia wytwarzanych odpadów, właściwej 
segregacji oraz systematycznego płacenia opłat.

13. Gdzie należy nakleić naklejkę, z której 
strony pojemnika?

Naklejkę należy nakleić z przodu pojemnika, 
czyli od strony gdzie otwiera się górna klapa.

14. Czy odpady biodegradowalne powinny 
być wyrzucane w workach plastikowych?

Odpady biodegradowalne powinny być wy-
rzucane luzem, to znaczy wyrzucić do pojemnika 
zawartość worka, a następnie brudny worek pla-
stikowy wrzucić do odpadów zmieszanych. 

Wszystkich informacji dot. gospodarki od-
padami udzielają pracownicy urzędu pod tele-
fonem 77 4622 887 lub 77 4622 852. Za wszyst-
kie trudności przepraszamy. Mamy nadzieję, 
że Państwo szybko dostosujecie się do nowych 
założeń systemu, a firma Remondis Opole sp.  
z o.o. wraz z naszym podwykonawcą pgkim sp. 
z o.o. w Antoniowie sprostają Państwa oczekiwa-
niom i będą świadczyć usługi odbioru i zagospo-
darowania odpadów na najwyższym poziomie. 

Zastępca Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
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Rada Miejska w Ozimku jednogłośnie przy-
jęła projekt budżetu na 2021 rok – 11 mi-

lionów złotych na inwestycje! Podczas xxviii 
sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła 
się 28 grudnia 2020r.w Urzędzie Gminy i Mia-
sta w Ozimku przy zachowaniu wszelkich za-
sad bezpieczeństwa sanitarnego radni przyjęli 
przedstawiony przez Burmistrza Ozimka bu-
dżet na 2021 rok. Przewiduje on dochody gminy 
na poziomie 82,1 mln zł oraz wydatki w wyso-
kości 91,3 mln zł, z czego 11 mln zł na inwestycje.

Zanim radni zajęli się przyszłorocznym bu-
dżetem, zapoznali się ze zmianami w tegorocz-
nych finansach. Związane to było m.in. z dodat-
kowymi dofinansowaniami i przesunięciami 
w działach. Zmieniono przy tym, jak zwykle, 
wieloletnią prognozę finansową.

Po zapoznaniu się ze zmianami zaczęła się 
dyskusja nad projektem budżetu Gminy Ozimek 
na 2021 rok. Wraz z autopoprawką przedstawi-
ła go skarbnik Maria Błahuta. Pełny projekt 
budżetu i jego dochody oraz plan wydatków, 
zwłaszcza inwestycyjnych jest opisany w osob-
nym tekście na stronach 15-17.

Wśród zaplanowanych do rozpatrzenia 9 
projektów uchwał, jakie znalazły się w porządku 

xxviii sesji rm, była to najważniejsza uchwała, 
dotycząca przyjęcia budżetu na 2021 rok. 

Projekty uchwały budżetowej na 2021 r. oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ozi-
mek uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, 
którzy w poniedziałek jednogłośnie przyjęli oba 
dokumenty. „Za” było 14 obecnych na sesji rajców. 

Ponadto zostały podjęte następujące uchwały:
1. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024;
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Ozimek, 
a Gminą Kolonowskie w sprawie przekazania 
przez Gminę Kolonowskie Gminie Ozimek 
zadania publicznego w zakresie zapewnienia 
uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałe-
mu na terenie Gminy Kolonowskie, bezpłat-
nego transportu i opieki w czasie przewozu 
do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu;
3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym;
4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w try-
bie bezprzetargowym;

5. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
6. w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej;
7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia poręczenia; 
Grudniowa sesja rm była też podsumowaniem 

pracy radnych w 2020r. Przewodnicząca Rady 
Miejskiej oraz przewodniczący czterech komisji 
rm odczytali sprawozdania ze swojej działalności 
w 2020 r. i przyjęli Plan Pracy rm na 2021 rok.

Swoje sprawozdanie za iv kwartał 2020r. 
przedstawił Burmistrz Ozimka Mirosław Wie-
szołek, który szczegółowo omówił sprawy, któ-
rymi się zajmował wraz ze współpracownikami.

Pomimo trudnego roku 2020 i niepewno-
ści związanych z rokiem 2021 Gmina zrealizuje 
kilka ważnych zadań, mających na celu przede 
wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców 
oraz mających wpływ na wizerunek miasta po-
strzegany przez odwiedzających naszą gminę 
gości  i turystów.

Szczegółowe informacje na temat uchwały budże-
towej oraz innych uchwał Rady Miejskiej w Ozimku 
dostępne są na stronie internetowej Ozimka. 

Barbara Durkalec

Transport publiczny 2021. Dnia 4 stycznia 
2021r. odbyła się xxix Sesja Rady Miejskiej 

w Ozimku, która była sesją nadzwyczajną. 
Podczas obrad radni uchwalili trzy uchwa-

ły: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 
rok; w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej; w sprawie zmiany uchwały dotyczą-
cej określenia przystanków komunikacyjnych 
w gminie, których właścicielem lub zarządcą 
jest Gmina Ozimek, warunków i zasad korzy-
stania z nich. 

Obrady zdominował temat przystanków 
komunikacyjnych w Gminie Ozimek. Dnia 30 
grudnia 2020 roku został przyjęty wniosek o do-
finansowanie transportu gminnego. W związku 
z tym został zaktualizowany rozkład jazdy auto-
busów o dodatkowe trasy i przystanki dopaso-
wane do potrzeb mieszkańców. 

Marta Suchecka
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W dniu 28 grudnia 2020 roku, podczas 
xxviii sesji Rady Miejskiej w Ozim-

ku radni przyjęli jednogłośnie uchwałę nr 
xxviii/252/20 w sprawie budżetu gminy 
Ozimek na 2021. 

W przyszłorocznym budżecie zaplanowane 
dochody gminy w 2021 r. wyniosą 82 162 965 zł, 
a wydatki – 91 276 725 zł, co przekłada się na 
deficyt w wysokości 9 113 760 zł. 

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wol-
nych środków, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
(kwota 5 508 495 zł) oraz niewykorzystanych 
środków pieniężnych pozostających na rachun-
ku bieżącym budżetu wynikających z rozlicze-
nia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykony-
wania budżetu określnymi w odrębnych usta-
wach w wysokości 3 605 265,00 zł.

Warto tutaj zwrócić uwagę na wielkość wy-
datków bieżących, które z roku na rok wzrasta-
ją i w 2021 r. wyniosą 80 184 965 zł, co stanowi 
87,85 % zaplanowanych wydatków. Pozostałe 
12,15% to wydatki majątkowe. W przyszłym 
roku wyniosą one 11 091 760 zł. Na zwiększenie 
wydatków bieżących w 2021 r. ma wpływ pla-
nowany wzrost kosztów utrzymania jednostek 
organizacyjnych (koszty prądu, wody, śmieci 
itp.) oraz wzrost najniższego wynagrodzenia 
do kwoty 2800,00 zł, co daje wzrost gminnych 
wydatków o około 100 000 zł w skali roku.

wydatki
Zaplanowane wydatki zostaną w 2021 r. prze-

znaczone m.in. na:

Największa część przyszłorocznych wydat-
ków będzie przeznaczona na obszar oświaty 
i wychowania obejmujący m.in. bieżące funk-
cjonowanie szkół i przedszkoli oraz wynagrodze-
nia nauczycieli i pracowników placówek oświa-
towych. Będzie to 32,7 mln zł stanowiące 35,9 % 
całości budżetu.

Na politykę społeczną, obejmującą m.in. 
świadczenia pomocy społecznej, świadczenia ro-
dzinne i środki na program „500+”, przeznaczone 
zostanie 25,8 mln zł, które stanowią 28,3% bu-
dżetu gminy.

Ważnym obszarem jest obszar gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska, na który 
przeznaczone zostanie 8 mln zł, czyli 8,8% przy-
szłorocznego budżetu. Obszar ten swoim zakresem 
obejmuje m.in. bieżące utrzymanie zasobów komu-
nalnych, oczyszczanie miasta, gospodarkę odpada-
mi komunalnymi, czy dopłaty do wymiany pieców.

Wartym zaznaczenia jest również ob-
szar transportu i łączności, na który prze-
znaczone zostanie 7% procent wydatków, 
czyli 6,9 mln zł . W ramach tych środków 
finansowany jest m.in. transport publiczny, 
a także remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz 
inwestycje drogowe.

Kwota 11 mln zł spośród wszystkich przy-
szłorocznych wydatków to nakłady, jakie zosta-
ną przeznaczone na inwestycje. Najważniejsze 
z nich to:

• Przebudowa dróg gminnych,
• Budowa nowych punktów świetlnych,
• Remont dworca pkp w Ozimku,
• Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego 
dla osp Szczedrzyk,
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• Modernizacja parteru w sp. nr 3 w Ozimku,
• Budowa filii żłobka w Ozimku,
• Budowa Przedszkola w Grodźcu,
• Adaptacja oddziału przedszkolnego 
w psp Antoniów,
• Rewitalizacja i modernizacja kompleksów 
sportowych przy sp. nr 1, i kompleksie Orlik 
w Ozimku,
• Remont zabytkowego mostu w Ozimku.
Jednym z priorytetów gminy są działania 

związane z ochroną środowiska. W ramach 
tych działań przeznacza się dotacje na:

• Program ograniczenia niskiej emisji – dofinan-
sowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne 
– dotacje dla mieszkańców w kwocie 50 000 zł.
•  Dofinansowanie do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenach nie-
skanalizowanych – dotacje dla mieszkań-
ców w kwocie 10 000 zł.
W drugim półroczu gmina Ozimek wraz z in-

nymi gminami województwa opolskiego rozpo-
czyna realizację pilotażowego programu life, 
który poświęcony jest wyłącznie współfinanso-
waniu projektów z dziedziny ochrony środowi-
ska i klimatu. Jego głównym celem jest wspie-
ranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa 
ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki 
w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja 
nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 
środowiska w tym przyrody.

W budżecie zabezpieczono również środki 
na dotacje dla:

• Domu Kultury w wysokości 1 550 000 zł na 
bieżącą działalność instytucji.

• Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w wysokości 522 000 zł na bieżącą działal-
ność instytucji.
• Klubów i stowarzyszeń sportowych w wy-
sokości 300 000 zł przyznawane w trybie 
ustawy o sporcie.
• Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
w wysokości 205 000 zł przyznawane w try-
bie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie.
W roku 2021 kwota w wysokości 400 663 zł 

trafi do sołectw w ramach funduszu sołeckie-
go na realizację wielu zadań wynikających 
z potrzeb mieszkańców. Wśród nich znalazły 
się m.in. place zabaw oraz siłownie plenerowe, 
remonty świetlic, budowy oświetlenia ulicznego 
oraz remonty dróg. Wiele sołectw zdecydowa-
ło się również przeznaczyć część pieniędzy na 
kulturę i organizację różnych imprez integrują-
cych lokalną społeczność.

Kolejny raz w budżecie zaplanowano do realiza-
cji zadania i projekty w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Ozimka. Na ten cel przeznaczo-
no 250 000,00 zł. Środki te decyzją mieszkańców 
Ozimka przeznaczone będą na remonty chodników, 
budowę boiska do piłki plażowej, działania kultural-
ne i integrujące mieszkańców.

dochody
W przyjętej uchwale budżetowej dochody 

wyniosą 82 162 965 zł i pokryte zostaną z nastę-
pujących źródeł:

Na wysokość zaplanowanych dochodów 
w 2021 roku mają wpływ zwiększone stawki 

podatkowe oraz zwiększona opłata za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Natomiast otrzy-
mywane subwencje z budżetu Państwa nie 
wyrównują zwiększonych wydatków (ponad-
to w 2021 roku subwencja oświatowa została 
zmniejszona o 183 113,00 zł, a subwencja wy-
równawcza o kwotę 523 062 zł w stosunku do 
2020 r.). Wydatki na oświatę w 2021 r. wyniosą 
32 747 314 zł, z czego subwencja oświatowa po-
kryje kwotę 19 733 369,00 zł, a pozostałe środki 
będą pochodzić z budżetu gminy.

Również dotacje na zadania zlecone, w tym 
500+ zostały zmniejszone o kwotę 1 895 800,00 
zł względem roku 2020. Pomimo trudnego okre-
su pandemii, który odbija się nie tylko na finan-
sach firm, ale również samorządów, udało się 
nam opracować zrównoważony budżet gminy 
Ozimek na 2021 rok. Budżet 2021 roku skrojo-
ny jest na miarę naszych możliwości. Wszyscy 
wiemy, że potrzeby są zawsze większe, a społe-
czeństwo oczekuje od nas konkretnych działań. 

W mieście i wszystkich sołectwach będziemy 
mogli nie tylko zrealizować wiele zadań inwesty-
cyjnych, ale również zachowamy bieżące utrzy-
manie infrastruktury gminnej, na co najmniej 
dotychczasowym poziomie. W trakcie roku plan 
budżetu może być modyfikowany, jeśli pojawią 
się możliwości pozyskania środków zewnętrz-
nych, o które na pewno będziemy aplikować, 
aby realizować kolejne zadania oczekiwane 
przez mieszkańców.

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek
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Z Prezesem Stowarzyszenia 
„Nasza Nowa Schodnia” Grze-

gorzem Filipkiem oraz Sołtysem 
Nowej Schodni Leszkiem Jarem-
ko rozmawia Marta Suchecka.

Kiedy zostało założone Stowa-
rzyszenie „Nasza Nowa Schodnia” 
oraz skąd w ogóle wziął się pomysł 
na jego założenie?

Stowarzyszenie zostało założo-
ne w 2009r. przez 17 mieszkańców 
Ozimka i Nowej Schodni, ponieważ 
nie było wtedy sołectwa, działał 
wyłącznie Komitet Osiedlowy nr 3. 
Prezesem zarządu był obecny soł-
tys Leszek Jaremko. Stowarzysze-
nie zostało powołane by promować 
i zdobywać środki zewnętrzne, aby 
poprawić byt naszych mieszkańców. 
Pozyskane środki zostały przezna-
czone na kupno namiotów, ławek, 
stołów, krzeseł oraz podestu na im-
prezy – opowiada Pan sołtys.

Dodatkowo zaczęliśmy organi-
zować spotkania „Wigilia dla star-
szych i samotnych” połączone z ja-
sełkami. Natomiast w okresie letnim 
organizowaliśmy spływy kajakowe 
Doliną Małej Panwi oraz rajdy ro-
werowe. Te wydarzenia stały się już 
tradycja, bo mieszkańcy i sympaty-
cy stowarzyszenia do dziś uczestni-
czą w nich. Zachęcam, aby wszyscy 
mieszkańcy korzystali z tego co ofe-
ruje zarząd – mówi Pan sołtys.

W 2018r. został powołany nowy 
zarząd, którego prezesem został Pan 
Grzegorz Filipek. Głównym celem 
jest promocja sołectwa oraz pomoc 
w bieżących sprawach i problemach 
mieszkańcom wsi. Chcemy, żeby głos 
mieszkańców był szerzej usłyszany - 
mówi Pan Filipek. Moja inicjatywą 
było także połączenie siły stowarzy-
szenia, szkoły, rady sołeckiej, a także 
koła dfk Nowa Schodnia w różnych 
przedsięwzięciach.  

Kilka tygodni temu do Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku w imie-
niu stowarzyszenia złożył Pan 
pismo wskazujące na potrzeby 
mieszkańców Sołectwa, szczegól-
nie związane z trudnościami doty-
kającymi Nową Schodnię z powo-
du przebiegającej przez wieś drogi 
powiatowej. Jak Rada Sołecka na 
czele z Sołtysem przyczynia się do 
rozwiązywania bieżących proble-
mów mieszkańców?

Wymienione pismo zostało 
wprawdzie napisane przeze mnie, 
ale miałem aprobatę zarządu sto-
warzyszenia oraz sołtysa. Chociaż 
prawdę mówiąc, jeśli ktoś miałby 
coś przeciwko to wysłałbym go jako 

mieszkaniec, a nie prezesa Stowa-
rzyszenia „Nasza Nowa Schodnia”. 
Wysłałem to pismo, aby Urząd Gmi-
ny i Miasta w Ozimku wraz ze Sta-
rostwem Powiatowym uwzględniły 
chociaż część inwestycji w Nowej 
Schodni w nadchodzących latach, co 
znacząco mogłoby poprawić kom-
fort życia mieszkańców. Te działa-
nia większości zostały ujęte w pro-
tokole z zebrania wiejskiego z dnia 
30 września br.

Problem chodników i dróg od 
lat jest poruszany na zebraniach 
wiejskich. We wrześniu podczas 
zebrania zostały złożone wnioski 
mieszkańców o remont chodnika 

wzdłuż ul. Danieckiej - niestety do 
dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Jest to droga powiatowa, w związku 
z tym chcielibyśmy wraz z miesz-
kańcami, aby Powiat wpisał tą in-
westycję do harmonogramu swoich 
inwestycji - mówi Pan Jaremko. Po-
nadto jako jeden z Radnych, brałem 
udział w pozytywnym głosowaniu, 
dzięki któremu przyjęliśmy uchwa-
łę o wzięciu przez Pana Burmistrza 
obligacji na odtworzenie dróg po 
budowie kanalizacji, dzięki czemu 
powstanie nowa nawierzchnia na 
ul. Jeleniej i Waryńskiego.

Na terenie Nowej Schodni 
znajduje się kilka prężnie rozwija-

jących się zakładów, a co za tym 
idzie ruch na drodze jest wzmożo-
ny, czy to w jakiś sposób utrudnia 
codzienne funkcjonowanie miesz-
kańcom?

Tiry to duża zmora sołectwa. Lu-
dzie mieszkający przy ul. Danieckiej, 
która jest drogą powiatową często 
narzekają na przejeżdżające samo-
chody, które nie dostosowują się do 
ograniczeń w terenie zabudowanym. 
Dodatkowo samochody ciężarowe są 
mocno załadowane, co źle wpływa 
na stan nawierzchni drogi. Szybko 
robią się dziury i nierówności, mówi 
G. Filipek. Ponadto dużym proble-
mem jest brak dużej części chodnika 
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w miejscowości wzdłuż tejże ulicy 
w kierunki m. Daniec, a także w kie-
runku cmentarza komunalnego.

Zgadzam się z tym, nawet na 
zebraniach wiejskich był poruszany 
temat, aby zrobić próg zwalniający 
bądź zatoczkę na wysokości kościo-
ła. Niestety dowiedzieliśmy się, że 
próg zwalniający nie może pojawić 
się na drodze powiatowej, ale temat 
zatoczki upadł i do dnia dzisiejszego 
nic nie zostało w tym kierunku zro-
bione, dopowiada Pan Sołtys Jarem-
ko. Brak jakiejkolwiek reakcji Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Opolu jest 
dla nas prawdziwym szokiem oraz 
decyzją, którą trudno zrozumieć.

Podobny problem występuje na 
ul. Kuczki. Notorycznie przejeżdża-
ją tamtędy samochody ciężarowe, 
mimo widocznych z obu stron zna-
ków zakazu. Niestety kierowcy ti-
rów dalej nie przestrzegają zakazów 
i stwarzają zagrożenie, powodując 
strach na drodze.

Co jest największym utrapie-
niem dla mieszkańców?

Dużym problemem, z którym się 
zmagamy jest brak chodników i to 
w szczególności chciałem podkreślić 
w piśmie wysłanym do ozimskiego 
magistratu. Prawda jest taka, że 
chodnik znajduje się wyłącznie na 
terenie Ozimka, czyli w centrum wsi, 
przy sklepie i szkole. W dalszej części 
wsi, czyli od ul. Zielonej w kierunku 
ul. Opolskiej go nie ma. Nowa Schod-
nia nie posiada nawet 1 m chodnika.

Poruszanie się tam pieszo jest 
utrudnione i zagrażające życiu – 
opowiada Pan L. Jaremko. Miesz-
kańcy od lat upominają się o to, 
żeby inwestycja została dokończona. 
Niestety także w tej sprawie Zarząd 
Dróg Powiatowych nabrał wody 
w usta i liczymy, że być może Pan 
Burmistrz w jakiś sposób wpłynie na 
władze powiatowe w tej sprawie.

Mimo, że obecnie zmniejsza się 
ludność Nowej Schodni, to młodzi lu-
dzie chcą mieszkać na wsi żeby uciec 
od zgiełku miasta. Nowa Schodnia 
dzięki swojemu położeniu zachęca 
do zamieszkania. Odległość, jaka 
dzieli wieś od Ozimka jest niewiel-
ka, a mimo to pokonanie jej pieszo 
jest wyzwaniem. Chodnik kończy się 
na wysokości przejazdu kolejowego, 
a później jest widoczny za daw-
nym skupiskiem złomu. Dodatkowo 
w czasie pory deszczowej na tym od-
cinku stoją duże kałuże utrudniające 
przejście. Jest to punkt stwarzający 
zagrożenie w ruchu pieszym, jak 
i samochodowym – opowiada Sołtys.

Kolejna rzecz to remont na-
wierzchni dróg. Ludzie mieszkający 
przy ul. Przemysłowej starają się 
o remont tego odcinka już od 30 lat. 
Myślę, że przyszedł czas, aby spełnić 
ich prośby i dać im możliwość do-

godnego dojazdu do posesji. Prawdę 
mówiąc to osobiście zależy mi na re-
moncie tej drogi, ponieważ mieszka 
tam dziewczynka, która ciężko cho-
ruje i codziennie zmaga się z trudno-
ściami losu - mówi G. Filipek.

Dokładnie, stan nawierzchni na 
większości drogach przechodzących 
przez Nową Schodnię pozostawia 
wiele do życzenia. Przykładem jest 
ulica Opolska, która wymaga re-
montu. Dziury na każdym kroku, 
nierówna powierzchnia i zapadnięte 
studzienki. Oczywiście nie wspomnę 
o braku poboczy i nieczyszczonych 
rowach – mówi sołtys. Przecież to ru-
chliwa droga powiatowa w kierun-
ku Opola,  a także prowadząca do 
cmentarza znajdującego się w na-
szym sołectwie.  

Czy dostrzegają Panowie jakieś 
inne problemy sołectwa, jeśli tak 
to jakie?

Moim zdaniem największym 
problemem jest brak bezpieczeń-
stwa w sołectwie i na tym się naj-
bardziej skupiamy. Ewentualnie 
mogę dodać, że jeśli chodzi o aspekt 
estetyczny Nowej Schodni, który zo-
stał pominięty, to ozdoby w okresie 
świątecznym. Są miejscowości, gdzie 
dekoracje pięknie ozdabiają i roz-
świetlają drogi. Niestety u nas tego 
brak, a szkoda, bo przez wieś prze-
jeżdża sporo aut w kierunku Ozim-
ka, czy Opola – mówi Pan Filipek.

Dużym zmartwieniem dla mnie 
i sołtysa jest niski poziom integra-
cji mieszkańców. Mieszka tu wiele 
młodych osób, jednak nie interesu-
ją się oni losem wsi tak jak starsze 
pokolenie. Do wzięcia udziału w ze-
braniach wiejskich, na których są 
poruszane najważniejsze kwestie 
zachęcam młodych, bo to od nich 
zależy, co dzieje się we wsi. Ponad-

to namawiamy do zgłaszania pro-
jektów z funduszu sołeckiego, bo to 
w ludziach jest siła do walki o lep-
sze jutro!

Z funduszu sołeckiego powstała 
już siłownia na wolnym powietrzu, 
plac zabaw, grill i wiata, które są do 
dyspozycji mieszkańców, a dzięki 
posiadanym środkom chcemy jesz-
cze bardziej rozwijać naszą wieś. 
Zgłoszenie projektów przez miesz-
kańców ułatwia dostrzeżenie ich po-
trzeb. To wszystko jest dla nas, dla 
ludzi – mówi sołtys.

Na koniec wspólnie chcielibyśmy 
prosić o uwzględnienie Nowej Schod-
ni w najbliższych inwestycjach. Wy-
słanie wspomnianego pisma to akt 
desperacji i wołanie o pomoc w imie-
niu mieszkańców, bo bezpieczeństwo 
i komfort życia ludzi są najważniejsze.  

Marta Suchecka
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Dnia 5 grudnia 2020 roku Mikołaj odwiedził 
mieszkańców wsi Chobie wręczając „dobrym” 
dzieciom i „grzecznym” rodzicom drobne upo-
minki. Niestety nie spadł śnieg, ale dla Mikołaja 
nie stanowiło to problemu i przybył świątecz-
nym pojazdem na czterech kołach, rozwożąc 
podarunki od domu do domu, gdzie czekały na 
niego wytęsknione dzieci.

Wszyscy mieszkańcy byli pod wrażeniem przy-
gotowanej niespodzianki w tak nietypowej oprawie.

Magdalena Panitz

Schodnia – Paczki dla najstarszych miesz-
kańców wsi
Dnia 20 grudnia 2020 r. Sołtys i Rada Sołec-

ka Wsi Schodnia odwiedzili najstarszych miesz-
kańców wsi składając im serdeczne życzenia 
bożonarodzeniowo-noworoczne oraz wręczając 
świąteczne paczki. 

W tym roku nie może się odbyć tradycyjne 
spotkanie wigilijne, jednak aby umilić miesz-
kańcom ten trudny czas odwiedzono ich w do-
mostwach. Ponadto wszyscy mieszkańcy wsi 
znaleźli w swoich skrzynkach na listy kartki 
świąteczne z życzeniami wszystkich organizacji 
działających na terenie miejscowości.

Tego samego dnia Zarząd dfk Stara 
Schodnia obdzielił wszystkich swoich człon-
ków paczkami świątecznymi.

W niedzielę 20 grudnia 2020 r. Zarząd koła 
dfk Stara Schodnia odwiedził wszystkich człon-
ków Mniejszości Niemieckiej w Schodni, wręcza-
jąc każdej rodzinie paczki z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

Niestety ze względu na sytuację epidemiczną nie 
można było zorganizować wspólnej wigilii – „Weih-
nachtsfeieru”, dlatego postanowiono odwiedzić 
członków w ich domach z życzeniami i paczkami.

Marcin Widera

 

Wczesnym wigilijnym porankiem 24 
grudnia o godzinie 6.30 odprawiona 

została uroczysta msza święta w intencji ks. 
Mariana Demarczyka z okazji urodzin. 

Po odśpiewaniu dziękczynnego Te Deum Lau-
damus, delegacje z burmistrzem Mirosławem 
Wieszołkiem, wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Ozimku Markiem Elisem, Rady 
Parafialnej, służby liturgicznej i pozostałych grup 
działających przy naszej parafii, złożyły probosz-
czowi życzenia, wręczając wiązanki kwiatów.

Ks. Marian Demarczyk bardzo serdecznie po-
dziękował za pamięć i udział wiernych w mszy 
świętej oraz za złożone życzenia urodzinowe.

Do życzeń dołącza się również redakcja Wia-
domości ozimskich.

Marcin Widera
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Skromny, zawsze uśmiechnięty, a przede 
wszystkim pozytywnie nastawiony do 

życia – takim będziemy Go pamiętać. Dnia 4 
stycznia 2021 r. niespodziewanie zmarł nasz 
wieloletni współpracownik Jan Niesłony – 
jego nagła śmierć zaskoczyła nas wszystkich.

Jan Niesłony urodził się 29 maja 1937 r. 
w Antoniowie, a swoje życie zawodowe związał 
z Hutą Małapanew, w której pracował aż do 
zasłużonej emerytury. Od tego momentu mógł 
się już pełni poświęcić swojej największej pasji 
– pracy redakcyjnej w lokalnej gazecie Wiado-
mościach Ozimskich.

Nasz wieloletni współpracownik, który swo-
ją pracę wykonywał z wielką pasją i oddaniem, 
był nie tylko naszym kolegą z pracy, ale także 
przyjacielem, który posiadał ogromną wiedzę 
i niezliczony zasób materiałów archiwalnych 
o najważniejszych wydarzeniach i historii 
gminy. Zawsze otwarty – służył dobrą radą, 
a pomocy drugiemu człowiekowi nigdy nie 
mógł odmówić.

Szczególne zamiłowanie miał do uwiecznia-
nia wydarzeń z życia Parafii p.w. Jana Chrzci-
ciela w Ozimku. Jako gorliwy katolik uczest-
niczył nie tylko jako fotograf i reporter, ale 
przede wszystkim jako parafianin. Dzięki Jego 
wieloletniemu zaangażowaniu można stworzyć 
szczegółową kronikę parafialną – za co cenili 
Go nie tylko proboszczowie parafii, ale także 
wierni, którym zawsze chętnie udostępniał 
zdjęcia. Ponadto przekazując materiały do lo-

kalnej gazety Wiadomości Ozimskie – zapew-
nił, żeby wieści parafialne docierały do wszyst-
kich mieszkańców. 

Współpracował  także  bardzo  śc i ś l e 
z różnorodnymi środowiskami gminy – para-
fią w Schodni, licznymi kołami dfk, seniorami, 
przedszkolami, Domem Kultury w Ozimku, ze-
społami ludowymi, sołectwami, ochotniczymi 
strażami pożarnymi i wieloma innymi, których 
nie sposób wymienić. 

Dzięki jego ogromnym prywatnym zbiorom 
zdjęć i informacji, można było przygotować sze-
reg wyjątkowych materiałów, publikacji oraz 
artykułów prasowych. Ponadto pan Jan jako 
świadek historii, obecny przy większości wyda-
rzeń, bardzo chętnie przekazywał szczegółowe 
relacje o nich.

Był powszechnie cenioną i szanowaną oso-
bistością, która miała wielu przyjaciół. Swoją 
pogodą ducha, chęcią życia, uczestniczenia we 
wszystkich wydarzeniach gminnych przedsta-
wiał postawę aktywnego mieszkańca – a później 
aktywnego seniora.

Jan Niesłony to postać wybitna, która w nie-
powtarzalny sposób oddała się życiu społeczno-
ści Gminy Ozimek. Był nie tylko społecznikiem 
– ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, 
który musi szukać sobie równych.

Będzie nam Pana Jana Niesłonego bar-
dzo brakowało…

Marcin Widera

W poniedziałek 4 stycznia 2021 roku na-
gle zmarł wieloletni współpracownik 

Wiadomości Ozimskich Jan Niesłony. Wia-
domość o jego śmierci przyjęliśmy z wielkim 
smutkiem i głębokim żalem. 

Dnia 9 stycznia 2021 roku odprowadziliśmy 
Zmarłego na miejsce wiecznego odpoczynku. 
Msza św. pogrzebowa, którą odprawił ks. pro-
boszcz Marian Demarczyk, odbyła się w kościele 
parafialnym w Ozimku. Na pożegnanie z Panem 
Janem przybyła rodzina, wielu przyjaciół, współ-
pracowników, liczne delegacje – m.in. z Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku z Burmistrzem Mi-
rosławem Wieszołkiem na czele, Rady Miejskiej 
w Ozimku z Wiceprzewodniczącym Markiem 
Elisem na czele, osp Antoniów, sołtysi i rady so-
łeckie, koła dfk oraz zespoły ludowe.

Podczas pięknej homilii proboszcz nawiązał 
do życia Pana Niesłonego, który przez wiele lat 
uwieczniał wydarzenia w parafii na fotogra-
fiach, a także pisał liczne artykuły do Wiado-
mości Ozimskich. Realizując swoją pasję nie 
zapominał nigdy o Panu Bogu. Po zakończe-
niu eucharystii zebrani udali się na cmentarz 
komunalny w Nowej Schodni, gdzie pochowa-
no Zmarłego.

W imieniu Redakcji Wiadomości Ozim-
skich składamy Rodzinie wyrazy głębokie-
go współczucia.

Marcin Widera
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Mijający rok kalendarzowy jest trady-
cyjnie okazją do próby podsumowań 

działań podejmowanych przez każdego z nas 
na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.

 Podsumowania, które z konieczności pozosta-
wać będą w cieniu pandemii, zmieniającej charak-
ter naszych działań, nasz dzień powszedni, stosunek 
do wielu spraw i rzeczy, czasami wywracając nasze 
utarte postrzeganie rzeczywistości do góry nogami. 
Nie inaczej jest w przypadku działalności instytu-
cji, która na trwale i stale została unieruchomiona 
przez połowę roku, w pozostałych miesiącach była 
dodatkowo mocno ograniczana obowiązującymi 
przepisami. W związku z tym, trzeba było działa-
nia nasze dostosować, przemodelować rodzaj pracy, 
znaleźć nowe drogi rozwoju i przygotowywać ofertę 
dla – być może – zupełnie nowego widza, nie zapo-
minając o tych, dla których do tej pory działaliśmy.

część pierwsza: styczeń – luty – po-
łowa marca.

To ta normalniejsza wersja działalności na-
szej placówki, która miała miejsce stosunkowo 
niedawno, ale przeprowadzona była w innym, 
nieomalże zapomnianym dziś świecie. Rok roz-
poczęliśmy balem sylwestrowym w stylu Disco. 
Zrealizowany został Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, kolędowaliśmy w ko-
ściołach, przeprowadziliśmy „Babski Comber” 
i „Babski Fajrant”, natomiast Teatr Fieter 
wyjechał po nagrodę do Horyńca Zdroju i wy-
stawił swój najnowszy spektakl na naszej scenie. 
Uczestnicy naszych sekcji spędzili tanecznie ferie 
zimowe. Również tanecznie wraz z mieszkańca-
mi Ozimka wsparliśmy akcję „Nazywam się 
Miliard”, a seniorzy bawili się podczas Balu 
Seniora. Zorganizowaliśmy także Festiwal Pio-
senki do-re-mi wraz z Koncertem Finałowym.

część druga: w zamknięciu. 

Pierwszy okres wstrzymania zwykłej działal-
ności był o tyle specyficzny, iż każdy z nas spo-
tykał się z zupełnie nowymi warunkami. Wobec 
braku kontaktu z podopiecznymi, którzy do tej 
pory realizowali wytyczane przez nas zadania, 
przy sporej ilości osób, które musiały pozostawać 
w domu, na tzw. opiece lub wykonując pracę zdal-
ną, ciężar wykonawczy spadł na barki kilku osób, 
które w budynku pozostały. Działalność, o ile mia-
ła istnieć, musiała przenieść się do internetu, tam 
właściwie realizowana jest po chwile obecną.

W tym okresie powstają inicjatywy w rodzaju 
codziennych emisji „kultowych poczytajek” –
bajki czytane przez naszych pracowników w po-
rze wieczornej, jak również programy cykliczne: 

„W pokoiku na stoliku” – cykl spotkań pla-
stycznych, „Andrzejkowe melodie” – progra-
my muzyczne, wyjaśniające tajniki dźwięku i in-
strumentów, taneczny cykl „Kultowy rozruch” 
oraz poradnik na temat tego, w co się można 
bawić w domu: „Nuda – z Kultem się nie uda”. 
Powstał również program teatralny „Zrób sobie 
teatr”, w ramach którego dodatkowo zrealizo-
wane zostały dwa spektakle lalkowe. Do sieci 
trafiło zresztą więcej archiwalnych spektakli 
teatralnych wykonanych w naszym domu kul-
tury, zrealizowane zostały również internetowe 
poradniki profilaktyczne dla najmłodszych. In-
ternetowo zrealizowany został również konkurs 
pn. „Idzie wiosna”.

Dom Kultury w Ozimku uczestniczył nieco 
nieoficjalnie w muzycznych wyzwaniach w ro-
dzaju #hot challenge16 i #GaszynChallange. 
Wreszcie zrealizowana została pierwsza impreza 
streamingowa: koncert z okazji Dnia Matki, 
podczas którego zaprezentowana została twór-
czość członków sekcji Domu Kultury, wykonana 
w domowym zaciszu, nagrana i zmontowana 
przez nas w jeden spójny program artystyczny. 
Z okazji Dnia Ojca wykonany został przez pra-
cowników naszej instytucji okolicznościowy te-
ledysk z gościnnym udziałem wokalistki Studia 
Piosenki Nonet: Kingi Musiał.

część trzecia: odwilż. 

Czerwiec przyniósł zmiany w życiu każde-
go z nas, była to okazja, by z działalnością Domu 
Kultury wyjść na zewnątrz. Powstały wówczas: gra 
terenowa „Ozimek – bezpiecznym miastem”, 
na finał której zaprosiliśmy Burmistrza Ozimka 
Mirosława Wieszołka; w miesiącach letnich zor-
ganizowana została akcja letnia, w ramach której 
odbyły się: podchody taneczne „Zakręceni magią”, 
„Muzyczne podchody rowerowe”, rozgrywki lase-
rowego paintbala,  spotkania z filmem „Movie(sz) 
z nami” i teatralna gra terenowa połączona z wy-
stępem żonglerskim Roberta Poryzińskiego oraz 
prezentacją teatrzyku kamishibai. Wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Opolskie Lamy zaprosiliśmy 
ozimską publiczność na cztery bezpłatne seanse 
kinowe na Wyspie Rehdanza, zaś dodatkowo dzia-
łając we współpracy z Ośrodkiem Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku wyświetlony został 
film o tematyce profilaktycznej „Mój piękny film”.

Bez specjalnych zmian wykonana została ju-
bileuszowa, dziesiąta edycja „Nocnika Teatral-
nego”. Przy zachowaniu rygorów sanitarnych 
możliwe były prezentacje trzech grup teatral-
nych oraz dwuczęściowy wernisaż wystawy „Ko-
biety…”. W podobny sposób wykonane zostały: 
prezentacja filmu „Kraina miodu” w ramach 
Dokumentalnej Odsłony Kina, jak również 
przed – ozcarowa projekcja filmu Teatru Fieter 

„Myszy Natalii Mooshaber”, połączona z gło-
sowaniem publiczności w aktorskich katego-
riach ozcarowych.

część czwarta: drugie zamknięcie. 

Wraz z koniecznością ograniczeń wpro-
wadzonych w kraju, powróciliśmy do spraw-
dzonych działań wiosennych. Powróciły cykle 
internetowe „W pokoiku na stoliku” oraz 
„Andrzejkowe melodie”. Powstają także nowe: 
taneczny program „Zatańcz z nami – Delemen-
tami” oraz cykl filmowo teatralny „Kultowy 
teatr sensacji korba”. Realizowane są również 
spotkania streamingowe przeznaczone dla ko-
biet: „Piękna bo zdrowa”. Ogłosiliśmy również 
konkurs fotograficzny „Podwórko” i czekamy 
na zdjęcia wykonane przez mieszkańców.

Pewne dotychczasowe imprezy musiały został 
przemodelowane. i tak na przykład wieloforma-
towy Wieczór Ozimskich Ozcarów z konieczno-
ści został wykonany jako kameralne widowisko, 
podczas którego zaprezentowane zostały filmy 
konkursowe, łączyliśmy się w czasie rzeczywistym 
z laureatami przez skype’a, a do niektórych z nich 
wysłaliśmy swoich pracowników, którzy przepro-
wadzili bezpośrednią relację ze spotkania. Zor-
ganizowany został także internetowy „Wieczór 
z Orientem”, a także program mikołajkowy wy-
konany przez przedstawicieli grup artystycznych 
działających w naszej placówce. Bez wyjeżdżania 
z Ozimka udało się otrzymać przez nasz teatr 
dwie nagrody podczas tegorocznej, wirtualnej edy-
cji przeglądu teatralnego „Proscenium” w Nysie.

Przeprowadzone zostały przez nas dwa co-
roczne konkursy realizowane przy współudzia-
le Administracji Osiedla Ozimek Opolskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” 
(konkurs na Szopkę Betlejemską oraz Ozdo-
bę Choinkową), co zaowocowało rekordowym 
zainteresowaniem i wspaniałymi pracami, któ-
rych ocena została podana do publicznej wia-
domości przy okazji Internetowego Koncertu 
Świątecznego. W przygotowaniu są następne 
internetowe imprezy: Festiwal Piosenki Do-
-Re-Mi, Babski Comber i Babski Fajrant, 
koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, plene-
rowa prezentacja filmowa przy okazji WOŚP, 
walentynkowy koncert życzeń, cykl teatral-
ny „Lektury swojskie”, konkurs taneczny 
„Tanecznym krokiem w wiosnę”. Przygotowy-
wane są obchody okrągłych jubileuszy Teatru 
Fieter oraz Ozimskiej Orkiestry Dętej.

W najbliższej przyszłości realizowany będzie 
projekt pt. „Naturalnie, że naturalne!” dzięki 
dotacji pozyskanej z programu „Równać Szanse” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży. W kolejce czeka realizacja zamrożonych 
projektów, w których wezmą udział sekcje dk.
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Epidemia odcisnęła swoje piętno także 
na działalności ozimskiej biblioteki. 

Niemalże z dnia na dzień bibliotekarze byli 
zmuszeni zamknąć drzwi przed czytelnika-
mi i podjąć prace nad tworzeniem katalogu 
elektronicznego i związanym z tym kodo-
waniem zbiorów.

Jedna z bibliotekarek posiadająca umiejęt-
ności krawieckie włączyła się do akcji szycia 
maseczek dla mieszkańców Ozimka. W ścisłym 
reżimie sanitarnym przeprowadzono dwie in-
wentaryzacje księgozbiorów filii. Jednocześnie 
byliśmy zmuszeni odwołać zaplanowane na 
marzec konkursy recytatorskie dla dzieci i mło-
dzieży oraz 4 wiosenne spotkania autorskie.

Po lockdownie migbp w Ozimku została 
otwarta w pierwszym możliwym terminie. Prio-
rytetem w działalności biblioteki od 5 maja 2020 
roku stało się zapewnienie podstawowej obsługi 
czytelniczej przy zachowaniu zasad bezpieczeń-
stwa zarówno dla czytelników, jak i pracowni-
ków placówki. Stąd przy ladach pojawiły się 
przesłony z pleksi, wprowadzono kwarantannę 
dla książek zwracanych i obowiązkowe odkaża-
nie rąk oraz zasłanianie ust i nosa. Normą stało 
się częste odkażanie nie tylko klamek i poręczy, 
ale też lady bibliotecznej i komputerów. 

Od lata powoli podejmowaliśmy działa-
nia kulturalno-edukacyjne z zachowaniem 
wytycznych sanitarnych. W Dylakach ruszył 
Dyskusyjny Klub Książki, którego spotka-
nia odbywały się w sąsiadującym z biblio-
teką ogrodzie. Kolejną inicjatywą biblioteki 
był wakacyjny konkurs fotograficzny pn. „Co 
książki widziały”. Jeszcze jesienią udało się 
przygotować wystawę rocznicową o Leopol-
dzie Tyrmandzie oraz zorganizować konkurs 
recytatorski dla uczniów szkół podstawowych 
pn. „Ozimskie Spotkania z Poezją”. 

Niestety wprowadzenie czerwonej strefy 
uniemożliwiło przeprowadzenie kolejnych czte-
rech zaplanowanych spotkań z pisarzami. Nato-
miast pomimo trudności związanych z epidemią, 
dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w wy-
sokości 41 000 zł łącznie, udało się wzbogacić 
zbiory biblioteczne o nowości wydawnicze oraz 
zmodernizować bazę komputerową placówki.

Jolanta Rogowska

Zajęcia w sekcjach, jeśli to tylko możliwe, odby-
wają się w tym trudnym okresie w formie on-line.

Niezależnie od rozwijającej się sytuacji spo-
łecznej, działalność w sieci będzie w jakimś stop-
niu przez nas kontynuowana, ma ona swoich 
wiernych widzów, których nie chcemy pozostawić 
samym sobie nawet wtedy, gdy będzie można bez 
obaw poruszać się wśród innych. Niezależnie od 
tego, w którym momencie taki dzień nadejdzie. 

Robert Konowalik

 

Wyniki konkursów na ozdobę choinko-
wą i szopkę betlejemską.

Tuż przed świętami, choć w sposób nie-
tradycyjny, zostały ogłoszone wyniki xi edycji 
konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinko-
wą oraz xxiii konkursu na szopkę betlejemską. 

Nietradycyjne, gdyż coroczny koncert, pod-
czas którego zwycięzcy mogli odebrać nagrody, 
przeprowadzony został w formule on-line. Jak 
co roku konkursy organizowane są przez Dom 
Kultury w Ozimku oraz osm „Przyszłość” 

Administracja Osiedla Ozimek. Choć poja-
wiały się wątpliwości i obawy, czy w dzisiejszych 
czasach jest sens organizować taki konkurs, 
ostatecznie wszyscy odetchnęli z ulgą patrząc na 
przybywające zgłoszenia. W sumie w konkur-
sach wzięło udział aż 193 uczestników.

W sobotni wieczór 12.12.2020 r. w zaciszu 
domowego ogniska, można było poczuć magicz-
ną moc Świąt Bożego Narodzenia, uczestnicząc 
w koncercie transmitowanym na facebookowym 
fanpage’u Domu Kultury w Ozimku.
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Solistki Studia Nonet, w zaaranżowanej 
zimowej scenerii, wykonały piękne polskie 
kolędy. W przerwach między utworami łą-
czyliśmy się ze „studiem”, gdzie Pani Da-
nuta Derda (osm Przyszłość) oraz Han-

na Pogorzelska (dk) budowały napięcie, 
stopniowo zdradzając nazwiska laureatów. 
Pomimo braku publiczności na żywo, stu-
dio opanowane zostało przez twórczy stres 
i napięcie, które towarzyszą nam zawsze 

podczas tradycyjnych koncertów. Na zdję-
ciach prezentujemy laureatów konkursów 
oraz ich prace.

Agnieszka Jarocka
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

DATA GODZ. MIEJSCE NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

31.01
(niedziela)

19:30
plac przed Domem  
Kultury w Ozimku

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy
Program będzie dostępny na 
stronie internetowej oraz fanpa-
gu Domu Kultury w Ozimku

Zespół Szkół w Ozimku
Dom Kultury w Ozimku

01.02
08.02
15.02
22.02

(poniedziałek)

18:00
Fanpage Domu  
Kultury w Ozimku

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

Dom Kultury w Ozimku

02.02
09.02
16.02
23.02

(wtorek)

15:00
Fanpage Domu 
Kultury w Ozimku

Andrzejkowe melodie – cykliczny 
program muzyczny on-line

Dom Kultury w Ozimku

05.02
(piątek)

10:00 sala widowiskowa 

Gala rozdania nagród w xxvi Rejo-
nowym Przeglądzie Teatrów o Tema-
tyce Zimowej, Świątecznej oraz Grup 
Jasełkowych

Dom Kultury w Ozimku

06.02
(sobota)

17:00
Fanpage Domu 
Kultury w Ozimku

xvi Festiwal Piosenki do-re-mi Dom Kultury w Ozimku

10.02
(środa)

17:00 – 18:00
uzależnione od obowią-
zujących obostrzeń

Spotkanie z cyklu „Piękna bo zdro-
wa”. 
Obowiązują zapisy poprzez mail 
sekretariat@dk.ozimek.pl lub na 
facebooku (w treści prosimy po-
dać imię, nazwisko, numer tele-
fonu oraz adres e-mail)

Magdalena Kadela
Dom Kultury w Ozimku

18:00
Fanpage Domu
Kultury w Ozimku

Retransmisja gali rozdania nagród 
w xxvi Rejonowym Przeglądzie Te-
atrów o Tematyce Zimowej, Świą-
tecznej oraz Grup Jasełkowych

Dom Kultury w Ozimku

12.02
(piątek)

09:00 – 12:00
plac przed Domem 
Kultury w Ozimku

Akcja poboru krwi

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

Hucie Małapanew

11.02
25.02

(czwartek)
18:00

Fanpage Domu 
Kultury w Ozimku

„Lektury swojskie” – cykliczne spo-
tkania teatralne online

Dom Kultury w Ozimku

12.02
26.02

(piątek)
18:00

Fanpage Domu 
Kultury w Ozimku

„W pokoiku na stoliku” – cykliczny 
program plastyczny on-line

Dom Kultury w Ozimku

13.02
(sobota)

18:00
Fanpage Domu 
Kultury w Ozimku

Babski Comber jakiego nie było
- informacje na fanpagu i stronie 
Domu Kultury 

Dom Kultury w Ozimku

14.02
(niedziela)

18:00
Fanpage Domu 
Kultury w Ozimku

Walentynkowy Koncert Życzeń
– koncert Studia Piosenki „Nonet” 
oraz odczytanie życzeń walentynko-
wych

Dom Kultury w Ozimku

19.02.
(piątek)

18.00 strona internetowa
„Polacy nie gęsi i swój język znają” 
– quiz on-line z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczystego

Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ozimku

W lutym startują działania w ramach projektu „Równać szanse” pn. „Naturalnie, że naturalnie”.
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Minął kolejny, wspaniały rok pełen sukce-
sów dla naszego Stowarzyszenia! Pełen 

radości i wielu wzruszeń. Mimo tak trudnych 
czasów, mamy się także czym pochwalić!

Uzyskaliśmy 7 dotacji. Zorganizowaliśmy 3 
wojewódzkie przedsięwzięcia – iii edycję To-
bie Polsko, iv Festiwal Jesteśmy tacy sami 
oraz Folk Festiwal, nasi podopieczni i człon-
kowie zespołu mogli brać udział w zajęciach 
wokalnych, integrować się, tworzyć teledyski 
i nagrania, a nawet spłynąć kajakiem. Razem 
także stworzyliśmy wspólną bajkę, jaką był 
teledysk, Festiwal piosenek z bajek i baśni 
i płytę Akces-Baśniowo.

Nasi podopieczni wygrywali wiele konkur-
sów, festiwali oraz przeglądów.

Zespół Akces został laureatem i zdobywcą 
dwóch nagród w konkursie nto Pokaż Talent. 
Julia Dota została Laureatką Grand Prix v Juraj-
skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Łazy – 
2020 oraz zdobyła iii miejsce w Międzynaro-
dowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. 
Kazimierza Szwarlika.

Zespół dziecięcy Akces został laureatem ii 
miejsca w kat. zespoły, a Julia Dota uzyskała wy-
różnienie w kategorii 16-25 lat, podczas vi Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Pajęcznie.

Hania Adamiec została laureatką ii miejsca 
w xix Festiwalu Piosenki z Serduszkiem. 
Paulina Paluszczak zdobyła ii miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Piosenka przekracza 
bariery organizowanego przez Famę Konin - 
Szkołę Wokalno-Aktorską.

Kasia Juruć, Julia Dota, Przemek Wałowski 
zostali laureatami Piosenkobrania.

Ponad 450 zgłoszeń z Polski i zagranicy, a Ju-
lia Dota, Kasia Juruć i Magdalena Joszko zostały 
laureatami w Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Dolnośląska Nutka. Zespół Akces 
jako jeden z 6 polskich zespołów wystąpił w fina-
le Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Baj-
kowej w Bielsku Białej.

Ania Chmura zajęła i miejsce, a Kasia Juruć 
iii miejsce, w Jubileuszowym Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenek Anny Jantar i Jarosława 
Kukulskiego – Komprachcice 2020.

Magda Joszko została laureatką Konkursu 
Piosenki Superstar. W konkursie w Łęczycy 
podopieczne Stowarzyszenia odniosły ogromny 
sukces – Katarzyna Juruć zdobyła i miejsce, zaś 
Magdalena Joszko wyróżnienie.

Hania Adamiec – została laureatką I miejsca 
w Międzynarodowym Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej – Walce 2020. Paulinka Paluszczak 
zdobyła ii miejsce w swojej kategorii.

W konkursie kolęd, pastorałek i piosenek 
o tematyce świątecznej „Jaśniej” w Jabłono-
wie Pomorskim Ania Chmura zdobyła iii miej-
sce, a Dawid Bac wyróżnienie. Pokazaliśmy, że 
siedzenie w domu może być nie tylko twórcze, 
a czasem bezwzględnie potrzebne.

Chociaż nasza przestrzeń została ograniczo-
na do czterech ścian, to przestrzeń pracy twór-
czej nie ma granic. Nagraliśmy 4 zdalne utwory! 
Jeden z nich – „Witajcie w naszej bajce” został 

nagrodzony I miejscem w zdalnym konkursie 
Bo Życie jest piękne, który zorganizowała 
Fundacja Twoje tak ma znaczenie.

Zespół dziecięcy Akces nie tylko uświetnił 
Galę Szlachetnej Paczki, ale również wystąpił 
wraz z Julią Dotą i Dawidem Bacem na deskach 
Filharmonii Opolskiej podczas Wojewódzkiego 
Święta Babci i Dziadka organizowanego przez 
Marszałka Województwa Opolskiego.

Ponadto zorganizowaliśmy własne imprezy 
integracyjne – Dzień Kobiet, Przywitanie lata 
oraz Były czary i nieco magii. Gościła nas tele-
wizja tvp3 Opole, Radio Opole oraz Radio Doxa.

Kończymy ten wspaniały rok mottem – wy-
starczy chcieć. A nam się chce! – Pracować, 
rozwijać, wspierać! Ale bez Was nie byłoby nas. 
Podziękowania ślemy tym, na których pomoc 
zawsze mogliśmy liczyć.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym dar-
czyńcom sympatykom, członkom, partnerom 
oraz rodzicom dzieci, za ogromne wsparcie i po-
zytywny odbiór naszej ciężkiej pracy. Wszystkim 
życzymy wam równie wspaniałego, a także lep-
szego, wspólnego 2021 roku!

Elżbieta Pisula-Bieniecka
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Z początkiem grudnia 2020 r. 
został powołany przez Burmi-

strza Ozimka zespół interdyscy-
plinarny ds. reorganizacji oświaty 
na terenie Gminy Ozimek. Swoje 
prace rozpoczął od spotkania 
17 grudnia i omówienia mode-
lu zmian w ozimskim systemie 
oświaty z dyrektorami zaintere-
sowanych placówek. Spotkanie 
dotyczyło reorganizacji ozim-
skich jednostek oświatowych: Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ozimku, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Ozimku oraz Szkoły Pod-
stawowej w Antoniowie. Szkole 
Podstawowej nr 2 w Ozimku za-
proponowano zmianę budynku.

W dniu 7 stycznia 2021 r. odbyło 
się kolejne spotkanie przedstawicie-
li gminy, radnych, dyrektorów oraz 
związków zawodowych i przedstawi-
cieli szkół wznawiające dyskusję o re-
organizacji oświaty w naszej gminie, 
na którym omówiono szczegółowo 
zmiany w zakresie kadry nauczy-
cielskiej oraz pracowników obsługi.

Niezwykle istotne w kwestii 
utrzymania wszystkich placówek, 
szczególnie obwodu Ozimka, jest 
spojrzenie na prognozę demogra-
ficzną mieszkańców Gminy Ozi-
mek w okresie 6 lat, która wskazu-
je, że liczba dzieci zameldowanych 
w Ozimku, które rozpoczną naukę 
w szkołach już w ciągu najbliższych 
2 lat znacząco spadnie, zaś w per-
spektywie 6 lat zmniejszy się o 14 
uczniów, co jest jednym z aspektów 
analizowanej reorganizacji.

W perspektywie najbliższych 6 
lat zauważalna staje się tendencja 
ogólna w demografii Gminy Ozi-
mek sygnalizująca spadek ilości 
urodzonych dzieci o ponad 30 w la-
tach 2014-2020.

Z zaprezentowanych danych 
statystycznych wynika jak zmienia 
się proporcja ilości dzieci uczęsz-
czających do poszczególnych ozim-
skich szkół.

W latach 2018-2020 liczba uczących 
się dzieci znacząco zmniejszyła się w psp 
nr 1 łącznie o 69 uczniów, a zwiększyła 
w sp. nr 3 łącznie o 79 uczniów. W szko-
łach sp. nr 2 oraz sp. Antoniów nie za-
chodzą znaczące zmiany.

Wielkość oddziałów przedszkol-
nych oraz nauki szkolnej w pro-
wadzonych szkołach kształtuje się 
następująco.

Rekrutacja optymalnie prowa-
dzona jest w sp. nr 3, średnio w od-
dziale przebywa 23 uczniów, w psp 
nr 1 jest to 15 uczniów, w sp. nr 2 12 
uczniów, zaś w sp. Antoniów uczy 
się średnio 9 uczniów w klasie.

W trakcie prac zespołu poruszo-
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ny został temat ciągłości zatrudnie-
nia grona pedagogicznego oraz obaw 
z tym związanych. Zaprezentowana 
została tabela dotycząca awansu za-
wodowego oraz wieku nauczycieli 
co w najbliższych latach okaże się 
kluczowe dla zapewnienia ciągłości 
edukacji na najwyższym poziomie.

W perspektywie najbliższych 
pięciu lat 34 nauczycieli z wspomnia-
nych szkół będzie mogło skorzystać 
z przysługującego mu prawa do eme-
rytury, a w całej Gminie Ozimek aż 
49 nauczycieli. Obecnie uczy w syste-
mie 10 nauczycieli emerytów oraz 3 
nauczycieli z prawem do emerytury. 
W zaistniałej sytuacji ozimski system 

będzie wymagał znaczącego uzupeł-
niania kadry pedagogicznej w ciągu 5 
lat o 62 nauczycieli – 30% wszystkich 
zatrudnionych obecnie.

W zaistniałej sytuacji ozimski 
system będzie wymagał znaczącego 
uzupełniania kadry pedagogicznej.

W zakresie działu Oświata war-
tość wydatków bieżących Gminy 
Ozimek związanych z prowadze-
niem szkół to orientacyjnie 2⁄3 zada-
nia. Łącznie w budżecie 2021 roku 
planowane wydatki wyniosą prawie 
33 000 000,00 złotych co oznacza, 
że dla ozimskiego systemu szkół 
zapewniono środki w wysokości 
blisko 22 000 000,00 złotych. 

Wśród analizowanych materiałów 
kluczowe dla budżetu Gminy Ozimek 
są koszty funkcjonowania placówek 
oświatowych z ostatnich dwóch lat.

Środki własne jakie kieruje Gmi-
na Ozimek do poszczególnych pla-
cówek oświatowych ulegają zmianie 
w ciągu ostatnich lat. Środki własne 
Gminy Ozimek porównując rok 2020 
do 2019 zmieniły się w poszczegól-
nych szkołach o następujące wartości:

Koszt kształcenia w przeliczeniu 
na 1 dziecko w analizowanych pla-
cówkach również wygląda różnie 
w odniesieniu do lat poprzednich 
jak i między sobą. Koszt na 1 dziec-
ko w sp. nr 3 w latach 2019-2020 
z ponad 13 tys. zł zmniejszył się na 
prawie 12 tys. zł, w psp nr 1 zwięk-
szył się z prawie 14,5 tys. zł do ponad 
17 tys. zł, w sp. nr 2  zwiększył się 
z prawie 17,5 tys. zł do prawie 21 tys. 
zł, zaś w sp. Antoniów zwiększył się 
z nieco ponad 16 tyś. zł do 19 tys. zł. 
Biorąc jednak pod uwagę wartość 
środków własnych gminy jakie 
dopłaca do sp. Antoniów i sp. nr 2, 
jest tu już wyraźna różnica pomię-
dzy szkołami, która wynosi ponad 
350 tyś. zł w roku 2020 na nieko-
rzyść sp. Antoniów.

W ramach przygotowywania 
materiałów do analizy z końcem 
2020 roku rozpoczęto konsulta-
cje społeczne. Wszyscy rodzice 
uczniów, objętych propozycją 
zmian otrzymali ankiety, w któ-
rych zostali zapytani o wyrażenie 
zdania na temat proponowanej re-
organizacji, które wypełnione do 15 
stycznia 2021 r. mogli dostarczyć do 
Urzędu Gminy i Miasta.

W dniach 11-13 stycznia br. 
w szkołach odbyły się spotkania 
Burmistrza Ozimka z przedstawi-
cielami rodziców, na których pro-
wadzono dialog, dający możliwość 
przedstawienia środowiskom szkol-
nym swojego punktu widzenia. Na 
spotkaniach omówiono również 
szczegółowo pytania, które zostały 
zadane w ankiecie.

W dniu 12 stycznia br. odbyło 
się w Opolu zaplanowane wcze-
śniej spotkanie Burmistrza Ozim-
ka z Opolskim Kuratorem Oświa-
ty w celu przedstawienia planu 
reorganizacji i omówienia kalen-
darium procedury wystąpienia 
o pozytywną opinię do Kuratora 
Oświaty Michała Sieka.

W dniu 15 stycznia br. pod-
czas ostatniego spotkania zespołu 
oświatowego doszło do podsu-
mowania prac i rozpoczęto gro-
madzenie materiału, który został 
przedstawiony Radnym na posie-
dzeniach komisji 18 i 19 stycznia 
2021 roku. Podczas sesji Rady Miej-
skiej 25 stycznia 2021 roku Radni 
podejmować będą uchwały inten-
cyjne pozwalające na wystąpienie 
do Kuratora o pozytywną opinię. 
Dopiero sprawdzenie przez Opol-
skiego Kuratora zakresu zgroma-
dzonego materiału jak i pozytyw-
na ocena reorganizacji w Gminie 
Ozimek otwiera procedurę zmian 
w ozimskim systemie oświaty.

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

psp. nr 1 Ozimek sp. nr 2 Ozimek

115 772,39 - 1 228,08

sp. nr 3 w Ozimku sp. w Antoniowie

64 051,59 135 648,29
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Pomimo trudności spowodowanych przez 
pandemię koronawirusa, miniony sezon 

wędkarski w Kole pzw Jedlice możemy uznać za 
udany, mówi jego prezes Waldemar Konieczko. 

W 2020 roku udało się zorganizować cykl pię-
ciu zawodów zaliczanych do Grand Prix Koła oraz 
dwa spotkania towarzyskie. Braliśmy także czyn-
ny udział i pomagaliśmy jako obsługa techniczna 
w zawodach o Puchar Burmistrza Ozimka 
i w zawodach o Puchar Przewodniczącej Rady 
Miejskiej. Jako koło wędkarskie dbamy o ład 
i porządek tam, gdzie odbywają się nasze zawody 
i na terenach przyległych. Zawody organizujemy 
na stawach w Biestrzynniku oraz nad Jeziorem 
Turawskim. Sprzątając te tereny dbamy o ochro-
nę środowiska, jak też dajemy przykład młodym 
wędkarzom –  uczestnikom naszych spotkań nad 
wodą. Jak co roku zarybiamy wody eksploatowane 
przez nas jako członków koła wędkarskiego i gdzie 
odpoczywamy w wolnych chwilach. W minionym 
sezonie zakupiliśmy z własnych środków trzysta ki-
logramów karpia, który został rozdysponowany na 
dwa stawy w Biestrzynniku – „Duży” i „Mleczny”.

Z ubiegłorocznych rywalizacji warto wymie-
nić udział w xxiv zawodach o Puchar Burmi-
strza Ozimka, odbytych 28 czerwca na stawie 
„Dużym” w Biestrzynniku, gdzie Łukasz Jantos 
i Mariusz Mularczyk zajęli dwa pierwsze miej-
sca, a Koło Jedlice wygrało drużynowo. Także 
gruntowe zawody o puchar Przewodniczącej 
Rady Miejskiej, rozegrane 2 sierpnia w Bie-
strzynniku, wygrali wędkarze z Jedlic: Walde-
mar Słowik przed Adamem Halupczokiem. 
Doroczne zawody o Puchar Prezesa Koła, zor-
ganizowane 9 sierpnia na zbiorniku wodnym 
Ośrodka Wypoczynkowego „Bajka” w Grodźcu, 
wygrał Andrzej Kowalik przed Waldemarem 
Słowikiem i Danielem Piegzą, a zawody spła-
wikowe w Biestrzynniku, odbyte 20 września 

na zakończenie sezonu, zakończyły się zwy-
cięstwem Waldemara Słowika przed Mariu-
szem Mularczykiem i Markiem Kowali-
kiem. 18 października na zbiorniku o.w. „Bajka” 
w Grodźcu odbyły się jeszcze towarzyskie zawo-
dy karpiowe, które wygrał Krzysztof Wojdy-
ła. Drugi był Roman Stotko, a trzeci Janusz 
Mularczyk. Zwycięzcą klasyfikacji gp Koła za 
2020 rok został Waldemar Słowik z wynikiem 
320 pkt. Drugie miejsce z wynikiem 180 zajęli 
ex aequo: Janusz Mularczyk, Mariusz Mular-

czyk i Andrzej Kowalik, a trzecie Andrzej Leś 
– 155 pkt. Najlepszym juniorem w sezonie 2020 
został Adam Halupczok – 330 pkt. 

Koło prowadzi stronę internetową na której 
zamieszcza wszelkie informacje związane ze swoją 
działalnością, gdzie oprócz informacji można rów-
nież znaleźć ciekawą galerię zdjęć. Zapraszamy do 
odwiedzania strony, a także chętnych kandyda-
tów na członków koła wędkarskiego pzw Jedlice.

Janusz Dziuban

Działające w Szczedrzyku Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego liczy 117 człon-

ków, w tym 3 kobiety oraz 20 młodzieżowców. 
Prezes Krystian Wolny, oceniając miniony 
rok podkreśla, że na działalność negatywnie 
wpłynęła pandemia Covid-19, przeszkadzając 
w organizacji pierwszych w 2020 r. zawodów 
i innych planowanych przedsięwzięciach. 

Pomimo tego, Zarząd Koła zebrał się siedem 
razy. Zorganizowano cykl pięciu zawodów wędkar-
skich objętych współzawodnictwem o tytuł „Naj-
lepszego wędkarza Koła” oraz zawody towarzyskie 
z udziałem wędkarzy ze Szczedrzyka oraz Turawy. 
Członkowie Koła uczestniczyli również w zawo-
dach organizowanych przez Okręg pzw w Opolu. 
Trzykrotnie zorganizowano czyny społeczne na Je-
ziorze Średnim, sprzątając teren wokół jeziora oraz 
przygotowując stanowiska dla wędkarzy na zawo-
dy. Przeprowadzono wiosenne zarybianie Jeziora 
Średniego narybkiem sandacza, węgorza i amu-
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Koniec starego i początek nowego roku, to 
okazja do oceny dokonań i zakreślania 

planów na przyszłość. Nie inaczej dzieje się 
wśród ozimskich i szerzej opolskich wędka-
rzy, zrzeszonych w kołach Polskiego Związku 
Wędkarskiego. 

Trwająca od marca pandemia w istotny 
sposób wpłynęła na realizację planów ozim-
skich wędkarzy. W znaczący sposób utrud-
niła opłacanie składek, ograniczyła ilość 
organizowanych imprez sportowych lub wy-

musiła konieczność zmiany terminów wielu 
z nich. Tym bardziej cieszymy się, że w roku 
2020 nie odwołaliśmy żadnych z zaplanowa-
nych zawodów wędkarskich. Zorganizowali-
śmy min. Spławikowy Puchar Burmistrza, 
Gruntowy Puchar Przewodniczącej Rady 
Miejskiej, Spławikowe Mistrzostwa Powia-
tu Opolskiego, czy też po raz pierwszy we 
wrześniu, w nowej, wymuszonej formie xxxii 
Spławikowe Zawody Wędkarskie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Niestety 

pandemia i związane z nią obostrzenia nie 
pozwoliły na uruchomienie naszej stanicy 
wędkarskiej nad Jeziorem Turawskim, po raz 
pierwszy od ponad dwudziestu lat, tj. od po-
czątku jej istnienia. Zwieńczeniem całorocz-
nej wędkarskiej rywalizacji jest klasyfikacja 
Grand Prix Koła, której zwycięzcą w 2020 
roku został Rafał Skrzypczak – 220 pkt. 
przed Marcinem Osadą – 160 pkt. i Toma-
szem Gnyszką – 125 pkt. Wśród kobiet zwy-
ciężyła Magdalena Osada – 300 pkt., a wśród 
juniorów Dawid Sudoł – 100 pkt. 

Z optymizmem wchodzimy w nowy 2021 rok, 
czego przejawem jest przygotowany projekt na-
szego kalendarza imprez sportowych i zamierzeń 
na kolejny sezon. Mimo trwającego nadal loc-
kdownu wierzymy, że rozpoczynające się szcze-
pienia umożliwią w miarę normalne funkcjo-
nowanie, a więc także i swobodne wędkowanie 
oraz rywalizację, w trakcie zawodów w najważ-
niejszych dyscyplinach wędkarskich. Nadzieją 
napawa nas aura i zapowiadane w prognozach 
długoterminowych mrozy, bowiem być może 
po raz pierwszy od wielu lat będziemy mogli 
cieszyć się możliwością wędkowania na lodzie! 
W rozpoczynającym się roku liczymy także na 
owocniejsza współpracę z Kołami pzw w Jedli-
cach i Szczedrzyku. 

Przed nami także wybory nowych władz 
i organów w Kołach pzw. Mamy nadzieję, że 
zostaną one zrealizowane w rozsądnym, nieza-
burzonym przez covid-19 terminie. Jak widać 
rok 2021 dla ponad tysięcznej rzeszy ozimskich 
wędkarzy może być obfitym w istotne zdarze-
nia, bogatym w jeszcze liczniejsze sukcesy węd-
karskie. darz wodo!

Prezes zo pzw Opole 
Wiesław Miś

ra. Na jesienne zarybianie zamówiono z Zarządu 
Okręgu leszcza, płoć i okonia, ale narybek ten Koło 
otrzyma dopiero na wiosnę. Za własne pieniądze 
zakupiono i wpuszczono do wody karasia, płoć, 
okonia i leszcza – łącznie 200 kg za kwotę 1200 zł.  

W 2020 r. odbyły się m.in. coroczne zawody: 4 
lipca nad Kanałem Ulgi w Opolu gruntowe o pu-
char Konrada Konieczki, a 10 sierpnia spławikowe 
mistrzostwa Koła. W ich ramach przeprowadzono 
zawody z okazji Dnia Dziecka (w kategorii junior). 
Z powodu pandemii po raz pierwszy nie zaproszo-
no na nie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szcze-
drzyku. Największe zawody towarzyskie odbyły 
się 12 września na Jeziorze Średnim, a uczestniczyli 
w nich wędkarze ze Szczedrzyka i reprezentacje 
dwóch kół działających w Turawie (pzw i Ludo-
wego Koła Wędkarskiego). Ich zwycięzcą został Jó-
zef Derkacz z Koła pzw Turawa, drugie miejsce 
zajął Janusz Michna, a trzecie Zenon Kierat – 
obaj z Koła pzw Szczedrzyk. W rywalizacji o tytuł 
„Najlepszego wędkarza Koła” w 2020 roku brało 

udział 15 wędkarzy, zbierając punkty do klasyfi-
kacji generalnej zgodnie z zasadami punktowania 
zatwierdzonymi na zebraniu sprawozdawczym 
w 2014 roku. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Kry-
stian Halupczok, Krystian Wolny i Joachim 
Wiesbach, zdobywając po 13 pkt. Na drugim miej-
scu uplasował się Janusz Michna – 17 pkt., a na 
trzecim Joachim Wycisk – 18 pkt.  

Podsumowując całą czteroletnią kaden-
cję prezes Krystian Wolny przypomniał także, 
że w 2019 roku świętowano 35-lecie Koła pzw 
Szczedrzyk, organizując z tej okazji jubileuszowe 
zawody wędkarskie. Co roku wędkarze uczest-
niczyli w czynach społecznych na Jeziorze Śred-
nim, którym opiekuje się to koło wędkarskie 
oraz brali udział w akcjach „sprzątania świata” 
nad Jeziorem Dużym, porządkując kamienie 
na wale w Szczedrzyku i zbierając śmieci 
pozostawione przez wędkarzy i turystów. 

Janusz Dziuban 
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Świąteczny prezent dla uks Athletic Ozi-
mek, który został oficjalnie partnerem 

14-krotnych Mistrzów Polski – Górnika Zabrze 
oraz Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. 

W piątek 18 grudnia przedstawiciele Zarządu 
klubu Mateusz Pinkawa oraz Arkadiusz Lech 
wraz z Burmistrzem Ozimka Mirosławem Wie-
szołkiem podpisali trójstronną umowę z Górni-
kiem Zabrze i Akademią Piłkarską Górnika Zabrze.

Dyrektor Akademii Pan Łukasz Milik za-
znajomił przedstawicieli uks i Gminy Ozimek 
z filozofią klubu oraz przedstawił warunki 
współpracy, która zakłada m.in. wymianę myśli 
szkoleniowej, wsparcie organizacyjne, wspólne 
sparingi i udział w turniejach, a wyróżniający 
się zawodnicy uks-u będą mogli sprawdzić swo-
je umiejętności w drużynach Akademii Górnika. 

Jesteśmy dumni, że zostaliśmy docenieni przez 
tak utytułowany klub w historii polskiej piłki noż-
nej, jest to wielka mobilizacja do dalszej pracy na 
rzecz rozwoju sportu dziecięcego w Gminie Ozimek 
– dodają przedstawiciele uks Athletic.

Marcin Widera

Szanowni Państwo! Niezmiernie miło jest 
nam poinformować, iż na kompleksie 

boisk Orlik w Ozimku ustawiliśmy ogromną 
„piłkę”, do której każda chętna osoba może 
wrzucać plastikowe nakrętki po napojach.

Piłka powstała dzięki współpracy Stowarzy-
szenia uks Athletic Ozimek oraz Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku, a jej fundatorem jest firma 
ProLicht Reklama Sp. z o.o.! Jest to jedna z pierw-
szych tego typu inicjatyw na terenie naszej gminy, 
za którą – mamy nadzieję – pójdą kolejne tego 
typu pomysły! Środki pozyskane ze sprzedaży na-
krętek zostaną przekazane na jeden ze wskaza-
nych przez uks Athletic Ozimek szczytnych celów.

Serdecznie dziękujemy całej ekipie uks 
Athletic, który jest klubem prowadzącym na 
terenie naszej gminy szkolenie dzieci w zakresie 
piłki nożnej. Pokazaliście jak ogromne macie ser-
ca, jesteście Wielcy! A Was – drodzy mieszkańcy 
– bardzo zachęcamy do jak najszybszego zapeł-
nienia tej wielkiej piłki nakrętkami.  

Arkadiusz Banik

W piątek 18 grudnia 2020 r. odbył się vi 
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowe-

go o Puchar Burmistrza Ozimka.
Mimo małej liczby zawodników, związanej tak-

że z panującymi obostrzeniami, rywalizacja była 
jak co roku bardzo zacięta, a zawodnicy dali z siebie 
wszystko. Najważniejsza jednak jest dobra zabawa 
i propagowanie sportowego trybu życia. W turnieju 
gościnnie uczestniczył także Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek.W turnieju rozgrywanym sys-
temem każdy z każdym I miejsce zajął Wojciech 
Plucik, ii miejsce Grzegorz Łuczko, zaś iii miejsce 
Stefan Grzybek. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pu-
chary oraz pamiątki z Gminy Ozimek.

Ta inicjatywa ma już kilkuletnią tradycję 
i mamy nadzieję, że w przyszłości uda się ją kon-
tynuować w tradycyjnej formie. 

Marcin Widera
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W 2021 roku przypada 75 rocznica po-
wstania Robotniczego Klubu Sporto-

wego Małapanew  Ozimek. Z powodu tego 
pięknego jubileuszu rozpoczynamy cykl 
artykułów mających przybliżyć historię 
oraz ludzi związanych z naszym klubem. 
W styczniowej części opowiemy o trudnych 
początkach klubu. 

Piłkę nożną na terenie Ozimka uprawiano 
już przed wojną – w 1904 roku założono druży-
nę piłkarska fsv (Fussballmannschaft Spor-
tverein) Malapane, jednakże o tym zespole 
posiadamy szczątkową ilość informacji i póki co 
nie wiemy, w jakich rozgrywkach brał on udział. 

Po II wojnie światowej Ozimek znalazł się 
w granicach Polski. Rozpoczęła się odbudo-
wa Huty Małapanew ze zniszczeń wojennych 
i proces przywracania zdolności produkcyj-
nych zakładu. W tym trudnym dla lokalnej 
społeczności okresie znalazła się grupka zapa-
leńców, którzy po pracy spotykali się, aby grać 
w piłkę nożną. 26 maja 1946 r. ci ludzie oraz 
inni sympatycy sportu zawiązali Robotniczy 
Klub Sportowy przy Hucie Małapanew, na 
czele którego stanął Rudolf Gorys.  W swoim 
pierwszym meczu towarzyskim, rozegranym 
w czerwcu 1946 r. rks Małapanew wygrywa ze 
Stalą Zawadzkie 3-2. Pierwszy zespół tworzyli 
wówczas: Gerard Sklorz, Józef Halupczok, 
Jan Czech (kapitan), Ludwik Malosek, R. 
Malosek, Ernest Klimek, Antoni Respon-
dek, Alfons Hadaś, A. Przybyła, Alojzy 
Grzyb, Rudolf Gorys i Alfons Kucharczyk. 
Zespół zmagał się jednak z wieloma proble-
mami, począwszy od braku sprzętu, butów, 
transportu (w tamtym czasie na lokalne mecze 
dojeżdżano rowerami, autobus był luksusem) 
oraz zaplecza treningowego. Istniało kiepskie 
i często zalewane boisko z dwiema bramkami, 
przy którym brak było szatni. Jej tymczasową 
rolę pełniło pomieszczenie, które znajdowało 
się w bloku mieszkalnym przy ulicy Mickie-
wicza 6, zaś magazynem było prywatne miesz-
kanie R. Gorysa. We wrześniu 1946 r. zespół 
zostaje zgłoszony do rozgrywek Klasy C. rks 
Małapanew rywalizuje z ekipami: Bolko Nowa 
Wieś Królewska, Rodło Gosławice, aks Tar-
nów Op. oraz Promień Suchy Bór. Po rundzie 
jesiennej Małapanew zajmowała 3. miejsce 
z dorobkiem 4 pkt i bilansem bramkowym 6-6. 
Niestety nieznane są wszystkie wyniki całego 
sezonu (poza wyjazdowym meczem w Tarno-
wie Op. gdzie padł remis 3-3 oraz meczu z Ro-
dłem Gosławice przegranym 0-2), pewne jest 
natomiast, że drużyna nie awansowała. Z cie-
kawostek warto wspomnieć o zachowanym 
szczątkowym komunikacie Wydziału Gier 
zpn w Opolu z opisem wyjazdowego meczu 
z dnia 10 października 1946 r. przeciwko dru-
żynie Bolko Nowa Wieś Królewska (ówczesny 
triumfator ligi). Mecz został przerwany z po-
wodu opuszczenia pola gry przez zawodników 
rks-u. W ramach kary zpn przyznał walkower 
3:0 dla Bolko, J. Czecha ukarał pozbawieniem 
funkcji kapitana drużyny na okres pół roku za 
niesportowe zachowanie, a cały zespół został 
ukarany naganą. Jak widać ozimscy piłkarze 
już wtedy byli bardzo charakterni.

Kolejny sezon przynosi walkę o awans do 
Klasy B zakończoną niepowodzeniem. Wiadomo 
natomiast, że zespół do ostatnich kolejek rywa-
lizował o prym w lidze z ekipami ks Otmęt oraz 
Tektury Kolonowskie. 

W 1948 roku zatrudniono pierwszego 
w historii klubu instruktora piłki nożnej – 
Jana Dębickiego, który oprócz działalności 
piłkarskiej prowadził treningi z gimnastyki, 
lekkoatletyki, boksu oraz siatkówki, kładąc 
podwaliny pod powstanie nowych sekcji klu-
bu. W tamtym czasie sportowcy często z po-
wodzeniem uprawiali kilka dyscyplin, nie było 
takiej specjalizacji, jaka ma miejsce dzisiaj. 
Pierwszy awans w historii klubu przypadł 
w sezonie 1948/49 kiedy Małapanew wygrała 
rozgrywki gr. ii klasy c. Zespół prowadzony 
prawdopodobnie przez Edwarda Fika, w po-
konanym boju pozostawił kolejno ekipy Piły 
Żędowice, Tektury Kolonowskie, Jedności Go-
golin, Gwardii z Dobrodzienia i Strzelec Op. 
oraz Stali Osowiec. Radość z awansu jednak 
nie trwała długo, bowiem w kolejnym sezo-
nie rks Ozimek wycofał się. Decyzja ta była 
nieoczekiwana, ponieważ założona niedawno 
drużyna juniorów została uznaną za najlepszą 
w swoim okręgu, przekazując utalentowanych 
zawodników do pierwszej drużyny. Początek 
lat 50. przyniósł prawdziwe zamieszanie w roz-
grywkach piłkarskich – runda jesienna w roku 
1950 została ...anulowana. Wprowadzono wów-
czas reformę rozgrywek piłkarskich na wzór 
sowiecki, w wyniku której piłkarze mieli rywa-
lizować w systemie wiosna-jesień. Lata 1951-52 
to okres, gdy nasza drużyna rywalizowała bez 
większych sukcesów w ligach powiatowych. 
Mało tego – od 1952 roku klub musiał zmienić 
nazwę na Zrzeszenie Sportowe „Stal” Ozimek – 
stało się to z racji przypisania poszczególnych 
klubów sportowych do zrzeszeń przemysło-
wych. Ozimecki klub dostał się pod skrzydła 
federacji „Hutnik”. To wówczas nasz kraj za-
lały kluby o identycznych nazwach powiąza-
nych z branżami gospodarki typu stal, unia 
(przem. chemiczny), górnik, budowlani itd.  
W Ozimku dobrze jednak rozwinęło się szko-
lenie młodzieży – juniorzy należą wówczas do 
czołówki całej Opolszczyzny, a w klubie ob-
jawiają się talenty Henryka Brejzy oraz Jana 
Fraska. Przekłada się to na wyniki seniorów, 

którzy w sezonie 1953 zdecydowanie wygrywają 
swoją grupę w b-klasie i awansują na wyższy 
szczebel. Prawdziwą sensację hutnicy sprawi-
li w sezonie 1954, kiedy to jako beniaminek 
z marszu wygrali rozgrywki klasy a i awanso-
wali do 3. ligi wrocławsko-opolskiej! W publi-
kacjach ten sezon rozgrywkowy jest pierwszym 
z kompletem wyników meczów, stąd ukazuje-
my je wszystkie w systemie dom-wyjazd: 

• Stal – Spójnia Kluczbork 0:1, 1:1;
• Stal - Unia Zdzieszowice 3:3, 0:0;
• Stal – Włókniarz Strzelce Op. 4:2, 2:3; 
• Stal – Budowlani II Opole 1:2, 3:4;
• Stal – Ogniwo Nysa 4:1, 1:3;
• Stal – Spójnia Koźle 3:2, 0:0; 
• Stal – Unia Głuchołazy 2:5, 2:8;
• Stal – Włókniarz Nędza 4:0, 0:3;
• Stal – Włókniarz Brzeg 4:2, 0:2. 

Najlepszym strzelcem Stali był wówczas Jó-
zef Halupczok, który swoimi bramkami zapra-
cował na przydomek „króla strzelców”. Warto 
odnotować, że ten zawodnik bronił barw Ma-
łejpanwi od powstania aż do 1960 roku – co 
w tamtych czasach było bardzo długim okre-
sem gry. Szkoleniowcem hutników, który do-
konał tego sukcesu był Władysław Żabicki. 
Ogólnie w okresie 1946-1954 prezesami klubu 
byli: Rudolf Gorys (1946-47), Paweł Gałeczka 
(1947-48), Władysław Łysiak (1948-49), Adolf 
Rondio (1949-50), Edmund Janicki (1950-52), 
Bernard Twardoch (1952-53), Jan Mięso (1953), 
Edward Panoch (1953-54). Trenerami drużyny 
piłkarskiej w latach 1948-1954 byli: Jan Dębicki, 
Eugeniusz Fik i Władysław Żabicki. 

W kolejnej części opowiemy o pierwszym 
sezonie Stali Ozimek w iii lidze, przypomnimy 
pierwsze spotkania naszych piłkarzy z ekipami 
z i ligi oraz o narodzinach zespołu, który później 
zaprowadzi sekcję piłki nożnej do największych 
sukcesów. Dziękuję Panu Mieczysławowi Więc-
kowi, który w latach 50. grał w juniorach Stali 
Ozimek i przesłał skany zdjęć. Mam też apel do 
wszystkich byłych zawodników, działaczy klubu 
i kibiców o udostępnianie swoich pamiątek, fo-
tografii lub innych informacji o historii klubu. 
Kontakt mailowy: kevin14@poczta.onet.pl. 

Kewin Adamczyk


