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Dnia 26 stycznia br. Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek oraz Zastępca Bur-

mistrza Ozimka Andrzej Brzezina spotkali 
się z przedstawicielami Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Opolu – Dyrektorem Jackiem 
Dziatkiewiczem i Zastępcą Dyrektora Roma-
nem Figurą. Podczas rozmów obecny był tak-
że radny powiatowy Antoni Gryc.

Poruszono szereg spraw związanych z dro-
gami i chodnikami powiatowymi na terenie 
Gminy Ozimek. Rozmawiano o ich stanie, re-
montach i bieżącym utrzymaniu, jak również 
o planowanych inwestycjach oraz ewentual-
nej partycypacji Gminy Ozimek w kosztach 
ich realizacji.

Marcin Widera

W dniu 27.01.2021 r. odbyło się spotka-
nie Burmistrza Ozimka Mirosła-

wa Wieszołka z Prezesem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Athletic Ozimek Mate-
uszem Pinkawą. 

Podczas wizyty poruszono szereg ważnych 
kwestii związanych z działalnością klubu, które-
go główną misją jest propagowanie idei szkole-
niowej młodych piłkarzy, jak również budowanie 
aktywnego społeczeństwa i zaangażowanie nie 
tylko młodych sportowców, ale także ich rodzi-
ców w rozwój kultury fizycznej i sportu na tere-
nie naszej gminy.

Ponadto rozmawiano o współpracy z Gminą 
Ozimek, która wspiera działalność uks-u w ra-
mach dotacji na sport. Klub będzie realizował 
zdanie pod nazwą „Radość! Pasja! Wychowa-
nie! Rozwój sportu poprzez organizację zajęć 
sportowych dla dzieci z gminy Ozimek”.

Marcin Widera

Dnia 27.01.2021 r. Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku otrzymał nieodpłatnie 6 500 szt. 

maseczek od anonimowego darczyńcy. Bardzo 
dziękujemy za ten dar, który wspomoże nas 
w walce z wirusem Covid-19 i w jak najszybszym 
powrocie do normalności.

Marta Suchecka
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Strategiczna inwestycja dla gospodarki 
wodno-ściekowej w naszej gminie za ok. 25 

milionów zł. Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej realizując strategię 
inwestycyjną gminy Ozimek, wkrótce rozpo-
czyna realizację kluczowej i bardzo oczekiwa-
nej inwestycji związanej z przebudową i mo-
dernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie. 

Tym razem, po inwestycjach związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej będzie to rozbu-
dowa obiektów, do których trafiają ścieki odpro-
wadzane zbiorczym systemem sieci kanalizacji 
sanitarnej z naszych domów. Po wielu latach 
pracy w zmiennych warunkach pogodowych 
oraz w towarzystwie agresywnego środowiska 
ścieków, obiekty i urządzenia wymagają już 
gruntownego remontu. 

Realizacja tak dużego i kosztownego zadania 
możliwa będzie dzięki wsparciu ze strony Funduszu 
Spójności i rozszerzeniu projektu budowy kanali-

zacji w Schodni, Pustkowie i Ozimku pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek 
wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem 
sieciowym i wykorzystaniem oze” wdrażane-
go w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-
-ściekowa w aglomeracjach” ii oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”. 

Szacunkowa wartość zadania brutto wyniesie 
ok. 26 mln zł, w tym dofinansowanie z Fundu-
szu Spójności stanowi ok. 15 mln zł. Z kolei fi-
nansowanie wielomilionowego wkładu własnego 
umożliwi zaciągnięcie pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W ramach tego zadania 
opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja 
projektowa oraz przeprowadzona zostanie roz-
budowa i modernizacja istniejących obiektów 
oczyszczania mechanicznego i biologicznego 
ścieków, w tym budowa nowego reaktora z dwo-

ma ciągami technologicznymi. Dzięki temu, 
zminimalizowane zostanie ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii instalacji służących oczysz-
czaniu naszych ścieków. Realizacja tego Projektu 
pozwoli nam spełnić zobowiązania wynikające 
z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych a w szczególności wymagania Dy-
rektywy Rady nr 91/271/ewg dotyczące odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Celem zadania jest zapewnienie mieszkań-
com naszej gminy nowoczesnego i bezpieczne-
go dla środowiska sytemu oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Antoniowie będzie zatem w latach 
2021-2022 strategiczną inwestycją dla gospo-
darki wodno-ściekowej w naszej gminie.

Mirosław Wieszołek
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antoniów 
Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu 

kwoty 1 300,00 zł na utrzymanie świetlicy 
wiejskiej (zakup środków czystości) oraz jej 
doposażenie (wyposażenie kuchni i niezbędne 
zakupy). Na przegląd urządzeń zabawowych 
i siłowych wydzielono 295,57 zł, a na utrzyma-
nie zieleni wiejskiej kwotę 4 000,00 zł (w tym 
koszenie i pielęgnacja boiska, placu zabaw 
i pielęgnacja skalników). Zaplanowano zakup 
parasoli ogrodowych na organizację wyda-
rzeń kulturalnych za 4 200,00 zł. Najmłodsi 
mieszkańcy sołectwa będą mogli skorzystać 
z nowych urządzeń na placu zabaw, tj. domku 
oraz zjazdu linowego, na które przeznaczono 
łącznie 20 200,00zł. Na organizację festynu, 
dożynek, spotkania o tematyce świątecznej 
oraz warsztaty o tematyce regionalnej prze-
znaczono 8 000,00 zł. Łącznie pula funduszu 
dla sołectwa Antoniowa wynosi 37 995,57 zł. 

biestrzynnik
Sołectwo Biestrzynnik dysponowało do po-

działu kwotą 31 612,32 zł. Na remont świetlicy 
wiejskiej planuje się wydać 18 000,00 zł. W za-
kresie prac wskazano malowanie ścian, impre-
gnację belek, gruntowanie i malowanie elewacji 
zewnętrznej, tynkowanie i malowanie kotłowni, 
wymianę instalacji elektrycznej. Na utwardzenie 
tłuczniem odcinka drogi gminnej ul. Poliwodz-
kiej przeznaczono 8 000,00 zł. Kwota 500,00 zł zo-
stała zabezpieczona na opłaty i media, a 3 000,00 
zł na utrzymanie zieleni oraz porządku terenu 
wokół świetlicy. Na organizację festynu i doży-
nek zaplanowano 2 112,32 zł. 

chobie 
Powstałe w centrum wsi miejsce rekreacyj-

no-sportowe zostanie doposażone za 9 350,00 
zł w czworokąt wielofunkcyjny oraz w urzą-
dzenie siłowe za 4 200,00 zł. Na utrzyma-
nie zieleni wiejskiej zaplanowano 400,00 zł, 
a utrzymanie mienia gminy 1 053,84 zł. Na re-
alizację wydarzeń kulturalnych (warsztaty, fe-
styn i dożynki) wydzielono środki w wysokości 
3 500,00 zł. Sołectwo dysponuje budżetem 
na poziomie 18 503,84 zł.

dylaki
Mieszkańcy sołectwa zdecydowali o podziale 

kwoty 37 995,57 zł. Na gabloty do świetlicy wiej-
skiej zabezpieczono środki w kwocie 3 000,00 zł. 
Jedna z gablot będzie przygotowana do umiesz-
czenia w niej korony żniwnej. Pozostałe gablo-
ty przeznaczono na pamiątki i eksponaty z so-
łectwa w celu stworzenia miejsca pamięci oraz 
zachowania lokalnych tradycji, a także pamięci 
o przemijających i wychodzących z użycia przed-
miotach domowego użytku. Na utwardzenie 
tłuczniem części drogi gminnej ul. Ozimskiej za-
planowano 8 000,00 zł, na utrzymanie terenów 
zieleni wiejskiej 3 000,00 zł. Budowę oświetlenia 
ulicznego przy drodze gminnej ul. Jeziornej wy-
ceniono na 12 300,00 zł, a remont świetlicy wiej-
skiej (wstawienie nawiewników do okien, mon-
taż drzwi wejściowych, malowanie korytarza) 
ma kosztować 5 300,00 zł. Na spotkania i wyda-
rzenia kulturalne przeznaczono kwotę 6 395,57 zł.

krzyżowa dolina
Mieszkańcy zadysponowali 10 000,00 zł 

na ciąg dalszy remontu ul. Polnej, 10 000,00 zł 
na zorganizowanie festynu, konkursów oraz 
spotkań kulturalnych. Na zakup akcesoriów 
elektrycznych, przegląd urządzeń na placu za-
baw oraz klimatyzatorów w świetlicy przewi-
dziano kwotę 900,00 zł. Na remonty świetlicy 
i obiektów gminnych zabezpieczono 4 898,11 zł. 
Utrzymanie zieleni w sołectwie kosztować będzie 
3 600,00 zł. Sołectwo zaplanowało doposażenie 
w stoły i ławki festynowe za 4 000,00 zł. Kwota 
funduszu sołeckiego dla Krzyżowej Doliny wy-
nosi 33 398,11 zł.

grodziec 
Uczestnicy zebrania kwotę 15 000,00 zł za-

bezpieczyli na organizację spotkań, festynu 
wiejskiego oraz konkursu o tematyce świą-
tecznej dla dzieci. Na utrzymanie zieleni za-
planowano wydatki na poziomie 2 500,00 zł, a  
na utrzymanie świetlicy 1 500,00 zł. Na zakup 
i montaż ławek oraz wybrukowanie kostką 
pod ławkami wyodrębniono kwotę 18 995,57 zł. 
Łącznie sołectwo dysponuje budżetem w wyso-
kości 37 995,57 zł.

szczedrzyk
W Szczedrzyku przewidziano szereg dzia-

łań kulturalnych i aktywizujących miesz-
kańców sołectwa za kwotę 8 496,57 zł. Celem 
przedsięwzięć jest promocja lokalnych tra-
dycji, m.in. artystycznych, sportowych, pla-
stycznych oraz kulinarnych. Zaplanowano 
warsztaty kroszonkarskie, tradycyjne stawia-
nie drzewka majowego, dzień dziecka, „dziyń 
chopa”, dożynki sołeckie połączone z warsz-
tatami kulinarnymi, warsztaty adwentowe, 
warsztaty malowania porcelany, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, jesienny koncert orkiestr 
dętych, turnieje sportowe, dzień zdrowego 
kręgosłupa i dzień jogi. Kolejnym zadaniem 
jest zakup zadaszenia do sceny estradowej za 
24 000,00 zł. Pojawiła się również pozycja dla 
najmłodszych mieszkańców, tj doposażenie 
placu zabaw za kwotę 5 499,00 zł. Cały budżet 
sołectwa wynosi 37 995,57 zł. 

schodnia
Schodnia do podziału miała kwotę 37 995,57 zł. 

Na wydarzenia kulturalne wydzielono pulę 
8 074 ,76 zł (w tym: warsztaty florystyczne 
o tematyce dożynkowej, organizacja dożynek 
wiejskich, spotkanie o tematyce świątecznej 
oraz warsztaty kulinarne). Na utrzymanie zie-
leni i czystości w sołectwie planuje się wydatki 
na poziomie 3 000,00 zł, a na utrzymanie świe-
tlicy (ogrzewanie) 2 000,00 zł. Sołectwo zapla-
nowało również rozbudowę istniejącej wiaty. To 
przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 21 100,00 
zł. Założenie monitoringu na boisku kosztować 
będzie 3 820,81 zł.

jedlice
Sołectwo Jedlice na zebraniu podzieliło 

pulę 11 056,71 zł . Kwota 3 000,00 zł będzie 
przeznaczona na organizację festynu sołeckie-
go, 3 000,00 zł na zakup zestawu nagłośnienia 
do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz 
zebrań wiejskich. Na utrzymanie czystości 
i zieleni w sołectwie wydzielono 3 500,00 zł, 
a 700,00 zł na przeglądy placu zabaw i siłowni. 
Zakup stojaka na rowery na plac zabaw bę-
dzie kosztował 856,71 zł. 

 

PLANY SOŁECTW NA 2021 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Na przełomie lata i jesieni ubiegłego roku, 
szczęśliwie przed ogłoszeniem zakazu 

organizowania zgromadzeń, na zebraniach 
wiejskich mieszkańcy sołectw zdecydowali 
o podziale środków z funduszu sołeckiego 
na rok 2021. Doświadczenia w realizacji fun-
duszu w 2020 roku nie były łatwe w związku 
z sytuacją epidemiologiczną oraz – co za tym 
idzie – wprowadzonymi w marcu ogranicze-
niami w organizowaniu zgromadzeń i wyda-
rzeń kulturalnych. Nie odbył się cały szereg 
imprez i spotkań kulturalnych. Niepewność 

co do możliwości organizowania spotkań, fe-
stynów czy warsztatów kulturalnych w związ-
ku ze stanem zagrożenia z powodu covid – 19 
oraz obawa o zdrowie mieszkańców miały 
znaczny wpływ na podejmowane decyzje. 

Część sołectw w obawie przed niemożliwymi 
do przewidzenia ograniczeniami, które mogą 
zostać wprowadzone, postawiło na działania 
związane z infrastrukturą we wsiach. Część 
ukierunkowało działania na przedsięwzięcia 
bez konieczności bezpośredniego kontaktu, np. 
konkursy tematyczne dla mieszkańców. Część 

z kolei postanowiła przeznaczyć środki na dzia-
łania kulturalne w tradycyjnej formie, licząc 
na powrót do dotychczasowej formuły spotkań 
i odmrożenie zakazów. 

Zmiana wprowadzona niedawno ustawą 
o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw-
działania społeczno–gospodarczym skutkom 
covid-19 umożliwi sołectwom w przypadku po-
trzeby zmiany przedsięwzięć bądź ich zakresu, 
podejmowanie takich decyzji bez konieczności 
zwoływania zebrań wiejskich. Będzie mogła do-
konać tego Rada Sołecka na wniosek Sołtysa. 
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mnichus
Kwota do dyspozycji mieszkańców wynosiła 

12 652,53 zł. Zdecydowano ją podzielić w nastę-
pujący sposób: na działania kulturalne 1 052,53 
zł, na utrzymanie mienia gminy 600,00 zł, na za-
kup mebli kuchennych do świetlicy 3 000,00 zł, 
remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (po-
łożenie gładzi, zakup i położenie glazury, zakup 
i montaż lamp oraz malowanie ścian w pomiesz-
czeniach) 8 000,00 zł.

pustków
Mieszkańcy zaplanowali organizację: warszta-

tów regionalnych, spotkań o tematyce świątecznej, 
organizację festynu i zawodów sprawnościowych 
o tematyce strażackiej. Na tę działalność zadys-
ponowano 5 470,80 zł. 1 000,00 zł przeznaczono 
na utrzymanie świetlicy wiejskiej, a 5 500,00 zł 
na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej. 
Na doposażenie placu zabaw przy świetlicy planu-
je się wydatki na poziomie 7 000,00 zł. Na zakup 
kosiarki oraz serwis sprzętu do utrzymania zieleni 
kwotę 4 000,00 zł. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w urządzenie do ćwiczeń oraz doposażenie kuchni 
i zakup obrusów pochłoną łącznie 4 500,00 zł. Cały 
budżet dla Pustkowa wynosi 27 470,80 zł.

nowa schodnia
Najwyższą pozycję w budżecie sołectwa zaj-

muje utworzenie nowego placu zabaw przy ul. 
Jelenia za 29 995,57 zł. Spotkania dla mieszkań-
ców o tematyce świątecznej oraz wydarzenia 
sportowe aktywizujące mieszkańców wyceniono 
na kwotę 5 000,00 zł. Na utrzymanie czystości 
i zieleni w sołectwie planuje się wydać 3 000,00 zł.  
Całkowita kwota funduszu sołeckiego dla Nowej 
Schodni wynosi 37 995,57 zł.

krasiejów
Mieszkańcy wsi podzielili kwotę 37 995,57 zł 

na pięć zadań. Doposażenie i utrzymanie „Starej 
Szkoły” (m.in. akcesoria przeciwpożarowe, na-
prawa żaluzji oraz meble kuchenne) wyceniono 
na 4 000,00 zł, a zadania z zakresu poprawy es-
tetyki wsi na 4 500,00 zł. Na działalność kultural-
ną (warsztaty artystyczne, spotkania, konkursy) 
i promocję wsi (utrzymanie strony internetowej 
i certyfikaty bezpieczeństwa) zabezpieczono 
łącznie kwotę 12 706,64 zł. Zaplanowano również  
remont muszli koncertowej za 12 000,00 zł i wy-
konanie monitoringu przy boisku za 4 788,93 zł. 

Iwona Wiercińska

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Schodnia  

Utrzymanie, rewitali-

-

tlic wiejskich

Utworzenie, rewita-

lizacja i remonty 

placów zabaw

Organizacja imprez 

i warsztatów

Rozbudowa infra-

struktury drogowo-

Utrzymanie zieleni 



6

Zakończył się nabór wniosków o przyzna-
nie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na dofinansowanie zadań własnych 
gminy w zakresie realizacji małych projektów 
lokalnych na terenach wiejskich na rok 2021.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pie-
niądze na projekty dla wszystkich sołectw wo-
jewództwa opolskiego. Pomogą one w realizacji 
przedsięwzięć służących rozwojowi  i integracji 
lokalnych społeczności w regionie. Głównym 
celem mis-u jest umożliwienie mieszkańcom 
wsi realnego wpływu na przeznaczenie środków 
z budżetu województwa opolskiego. Pomoc fi-
nansowa na realizację zadania dla jednego so-
łectwa nie może być większa niż 5 000,00 zł. 
Warunkiem otrzymania pomocy finansowej 
na realizację zadania jest wymagany wkład 
własny gminy na poziomie minimum 20% 
kwoty dofinansowania. 

Z dotacji przewidzianych w trzyletnim okre-
sie, każde z sołectw może skorzystać tylko raz 
wnioskując o realizację zadania na terenie swojej 
wsi. W 2020 roku w przedsięwzięciu udział wzię-
ło 5 sołectw z naszej gminy: Antoniów, Chobie, 
Dylaki, Jedlice i Pustków. 

W tym roku o dofinansowanie wystąpiły 
sołectwa: Biestrzynnik, Mnichus, Schodnia 
i Szczedrzyk. Zadania wybrane przez Sołtysów 
i Rady Sołeckie przedstawiają się następująco:

• Biestrzynnik zgłosił zadanie pod nazwą 
„Izba regionalna Ołmy i Ołpy w Biestrzyn-
niku”. W ramach tego przedsięwzięcia zaplano-
wano zamontowanie wewnętrznych drzwi drew-
nianych dwuskrzydłowych w celu poprawienia 
szczelności i funkcjonalności obiektu oraz wyko-
nanie dwóch gablot szklanych przystosowanych 
do przechowywania strojów (strój strażaka oraz 
strój kobiecy) w celu ich wyeksponowania i za-
bezpieczenia przed zniszczeniem. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że izba powstała dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców pod przewodnic-
twem Pani Sołtys i Rady Sołeckiej. Budynek 
po byłej remizie strażackiej przez wiele lat po-
padał w ruinę. Dzięki determinacji Pani Sołtys 
i przeznaczaniu środków z funduszy sołeckich 
na remonty budynek ten funkcjonuje w obec-
nej formie. Jest udostępniany nieodpłatnie do 
zwiedzania. Stworzono miejsce, w którym moż-
na zobaczyć jak ludzie kiedyś żyli, jakie mieli 
meble, w czym robili pranie, na czym spali i jak 

malowali ściany. Sołectwo Biestrzynnik w 2018 
roku otrzymało wyróżnienie za wyremontowa-
nie budynku od Marszałka Województwa Opol-
skiego w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa” w kategorii „Najciekawszy projekt 
sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego”; 

• Mnichus również zdecydował się na przed-
sięwzięcie, które jest rozszerzeniem dotychcza-
sowych działań przy świetlicy wiejskiej. Pani 
Sołtys z Radą Sołecką  i mieszkańcami od kilku 
lat bardzo intensywnie działają na rzecz zago-
spodarowania terenu przy świetlicy. W ostatnich 
latach z funduszu sołeckiego utworzono boisko 
do siatkówki plażowej, siłownię plenerową i  plac 
zabaw dla dzieci. Do mis-u zgłoszono zadanie pn. 
„Doposażenie placu zabaw w urządzenia i sprzęt 
sportowy”. Zaplanowano zakupy min. stołu do te-
nisa, dwóch bramek do piłki nożnej, kosza do ko-
szykówki i zakup drobnego sprzętu sportowego;

• Schodnia to kolejne sołectwo, które stawia 
na komplementarność działań w ramach mis-u  
ze środkami dotychczas wydatkowanymi z fundu-
szu sołeckiego. Przy boisku wiejskim, z funduszy 
sołeckich powstała siłownia plenerowa i został do-
posażony plac zabaw. Jako przedsięwzięcie do do-
finansowania wybrano „Doposażenie placu zabaw 
w sołectwie Schodnia” polegające na zakupie i mon-
tażu urządzenia pn. czworobok linowy. Pozwoli to 
na rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu. 
Wybrana lokalizacja jest ogólnodostępna. Realiza-
cja zadania przyczyni się do integracji mieszkańców;

• Szczedrzyk wybrał działania ukierunkowa-
ne na poprawę funkcjonowania świetlicy wiej-
skiej. Zadanie pod nazwą „Poprawa funkcjonalno-
ści świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku” ma na celu 
wymianę nieszczelnych i zniszczonych drzwi oraz 
doposażenie zaplecza kuchennego w szafki. Nowe 
szafki umożliwią przechowywanie większej ilości 
sprzętu, w które sołectwo doposaża się dzięki re-
alizacji funduszu sołeckiego. Działalność kultural-
na ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców, 
w ramach funduszu sołeckiego są realizowane 
bardzo różnorodne przedsięwzięcia, spotkania, 
warsztaty. Realizacja zadania będzie miała wpływ 
m.in. na organizację działań kulturalnych;

W 2022 roku Gmina Ozimek będzie wniosko-
wać o realizację zadań dla Krasiejowa, Krzyżo-
wej Doliny, Nowej Schodni oraz Grodźca. 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 
na realizację zadania inwestycyjnego jest po-
siadanie prze gminę tytułu prawnego do dys-
ponowania nieruchomością, na terenie której 
będzie realizowane zadanie. Do mis nie mogą 
być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub 
będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowa-
na ze środków finansowych zewnętrznych (np. 
instrumenty wsparcia z funduszy ue lub krajo-
wych) lub dotacji pozyskanych z innych jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

Iwona Wiercińska
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Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego na nowy 

okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:
• od 1 lutego 2021 roku drogą elektronicz-
ną (za pośrednictwem portalu Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez banko-
wość elektroniczną oraz przez portal pue zus), 
Uwaga! Przy wyborze okresu zasiłkowego 
prosimy o zaznaczenie roku 2021/2022
• od 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej.
Prawo do świadczenia wychowawczego 

na nowy okres świadczeniowy będzie ustalone 
na okres od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
złoży wniosek w terminie do 30 kwietnia 2021 

r., ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przysługującego świadcze-
nia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. – co 
gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od 
pierwszego miesiąca nowego okresu, czyli od 
01 czerwca 2021 r.

W przypadku wniosków składanych na nowy 
okres zasiłkowy w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 
maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na okres zasiłko-
wy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymagany-
mi dokumentami w okresie od 01 czerwca 2021 
r. do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata 

przyznanego świadczenia nastąpi nie później 
niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Jeżeli osoba złoży wniosek w późniejszym 
terminie, tj. po 30 czerwca 2021 r., świadczenie 
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone 
od miesiąca złożenia wniosku.

Barbara Durkalec

Informujemy, że z dniu 4 stycznia 2021 r. zo-
stała opublikowana  ustawa z dnia 10 grud-

nia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspie-
rających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 
r. poz. 11) umożliwiająca przyznanie najemcom 
oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, któ-
rzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami 
epidemii covid-19, dodatków mieszkaniowych 
powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o do-
płatę z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 
przysługuje najemcom oraz podnajemcom 
lokali mieszkalnych, którym przysługuje do-
datek mieszkaniowy przyznany na podstawie 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego powiększonego o dopłatę do czynszu skła-
da się do 31 marca 2021 r. w Ośrodku Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku. Pobieranie do-
datku mieszkaniowego nie przeszkadza w ubie-
ganiu się o dodatek mieszkaniowy powiększony 
o dopłatę do czynszu. W przypadku przyznania 
dodatku mieszkaniowego powiększonego o do-

płatę do czynszu, okres wypłaty dodatku miesz-
kaniowego ustalonego wcześniejszą decyzją zo-
staje skrócony. Uwagę należy zwrócić na nowy 
dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 
do czynszu przysługuje tylko najemcom oraz 
podnajemcom lokali mieszkalnych i nie przy-
sługuje osobom posiadającym niżej wymienione 
tytuły prawne do lokalu:

• spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie 
lub własnościowe);
• własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej;
• własność innego lokalu mieszkalnego;
• własność domu jednorodzinnego;
• własność budynku wielorodzinnego, w któ-
rym zajmuje lokal;
• inny tytuł prawny;
• bez tytułu prawnego, ale oczekujący na do-
starczenie przysługującego lokalu zamienne-
go lub socjalnego.
Szczegółowe informacje na temat nowych 

dopłat do czynszu można znaleźć na stronie: 
http://oiipsozimek.pl/.

Anna Kłosko

 

Od 1 stycznia 2021 r. instytucją, która realizuje 
zadania w ramach Karty Dużej Rodziny oraz 
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest Ośro-
dek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

Wszystkie informacje na temat Opolskiej Kar-
ty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny 
znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka 
Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

Za realizację zadań wynikających z Karty 
Dużej Rodziny oraz Opolskiej Karty Rodziny 
i Seniora w oiips w Ozimku odpowiada Pani Jo-
anna Suszlik – pok. nr 2 (parter) numer telefonu 
77 4622 875.

Anna Kłosko 
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 
Główny Urząd Statystyczny przepro-
wadza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Udział 
w spisie jest obowiązkowy!

Spisem objęci są: 
• mieszkańcy Polski – zarówno 
Polacy, jak i cudzoziemcy, 
• sta l i  mieszkańcy Polski 
przebywający w czasie spisu 
za granicą. 
Zgodnie z ustawą o narodo-

wym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. nie 
można odmówić przekazania 
danych spisowych. 

Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzyw-
ny na podstawie art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej. 

Chcesz sprawdzić, o co zosta-
niesz zapytany w spisie? Zapo-
znać się z ustawą spisową? Zwe-
ryfikować rachmistrza? Wejdź 
na spis.gov.pl i bądź na bieżą-
co! W kolejnych numerach wo 
będziemy przedstawiać Państwu 
bieżące informacje na temat spisu 
w gminie Ozimek.

Barbara Durkalec
Zastępca Komisarza Spisowego
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Jeden procent podatku dla organizacji pożytku publicznego i osób 
potrzebujących z terenu naszej Gminy.

Każdy sam decyduje dla jakiej organizacji pozarządowej przekaże swój 
1% podatku. Jako mieszkańcy Gminy Ozimek możemy spowodować, aby 
nasze odpisy 1% trafiły do organizacji pożytku publicznego, które dzia-
łają na rzecz naszej lokalnej społeczności i osób potrzebujących z terenu 
Gminy. uwaga dla emerytów i rencistów – dla podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, którzy od organu rentowego otrzymali 
roczne obliczenie podatku pit-40a:

pit-op Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku 
publicznego umożliwia emerytom i rencistom przekazanie 1% dla wybra-
nej organizacji pożytku publicznego. 

Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy wyliczy kwotę 1% po-
datku i przekaże wskazanej w oświadczeniu organizacji pożytku publicznego.

Wzór druku pit-op można pobrać ze strony www:https://www.podat-
ki.gov.pl/pit/pit-op/ lub otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 
(parter – Biuro Podawcze).

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku za 2020 rok  
znajduje się na stronie www: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Barbara Durkalec

Informujemy, że w celu ułatwienia dłuż-
nikom będącym w trudnej sytuacji mate-

rialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu 
użytkowania komunalnych lokali mieszkal-
nych, umożliwia się odpracowywanie zale-
głości czynszowych. Warunki uczestnictwa 
w programie pomocy w spłacie zadłużenia są 
określone zarządzeniem Burmistrza Ozim-
ka nr bo.0050.134.2013 z 29 listopada 2013 r. 
w sprawie Programu ułatwiania spłaty za-
dłużenia za czynsz w lokalach gminnych, 
osobom będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej.

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest 
alternatywą do płacenia czynszu, lecz ma na celu 
ułatwienie spłaty zobowiązań czynszowych oso-
bom, które znaleźli się w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej.

Jak skorzystać z możliwości odpracowania?
• złożyć wniosek w sprawie odpracowania 
zadłużenia za korzystanie z lokalu gminnego,
• podpisać umowę,
• po wykonaniu prac następuje zmniejszenie 
zadłużenia.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie 

posiadanych dokumentów i informacji zosta-

nie wytypowana grupa zadłużonych najemców, 
którym zaproponowany zostanie udział w pro-
gramie, a tym samym możliwość uregulowania 
zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu 
mieszkalnego.

Osoby zainteresowane tą formą pomo-
cy w uregulowaniu zaległości czynszowych 
prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku 
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku przy ul. księdza Jana Dzierżona 
4b, 46-040 Ozimek.

Barbara Durkalec
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Gmina Ozimek udostępni mieszkanie dzie-
ciom po tragicznie zmarłej Katarzynie 

Konieczko-Pałgan. Rada Miejska przyjęła 
już jednogłośnie poprawkę do regulaminu 
przydzielania mieszkań, która ułatwi pomoc 
poszkodowanej rodzinie.

Pani Katarzyna z Ozimka osierociła czwórkę 
dzieci – trzy córki oraz syna. Zaopiekowała się 
nimi jej mama – babcia rodzeństwa. Niestety nie 
posiada ona swojego mieszkania, dlatego Gmi-
na Ozimek postanowiła pomoc mieszkańcom 
w wielkiej potrzebie. Rodzina otrzyma wsparcie 
– mama Pani Katarzyny będzie mieć możliwość 
stworzenia swoim wnukom domu, który ma od-
powiednie warunki mieszkalne. To bardzo waż-
ne, aby mogli pozostać razem.

Niedawno zwolniło się trzypokojowe miesz-
kanie, które ma 47 m2. Dodatkowym jego atutem 
jest to, iż jest to lokal komunalny, który ma nieco 
niższy czynsz, niż mieszkania na wolnym rynku.

Podczas Sesji w dniu 25.01.2021 r. Rada Miej-
ska w Ozimku przyjęła uchwałę w sprawie zmia-
ny uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Ozimek. Ta poprawka w regula-
minie przydzielania mieszkań daje Burmistrzo-
wi Ozimka możliwość w szczególnych sytuacjach 
losowych, przydzielić rodzinie wielodzietnej lokal 
bez kolejki. Obecnie trwa remont nowego 47-me-
trowego lokalu przeznaczonego na rzecz rodziny.

W mieszkaniu były dwa pokoje, które do-
celowo zmienią się w trzy, ponadto jest także 
kuchnia i łazienka – mówi Tomasz Kowalczyk 
właściciel firmy budowlanej fuh Tomasz Ko-
walczyk, która wykonuje za darmo prace zwią-
zane z remontem.

Dodatkowo remont wspierają firmy Bruk 
Termm-Bis Materiały Budowlane z Krasie-
jowa (udostępnili materiał budowlany), p.h.u. 
draco Grzegorz Lauer (w zakresie hydrauliki), 
Multi-Tronik Jacek Gawlita. Ponadto pomoże 
także zaprzyjaźniony stolarz, który przygotuje 
meble. Do końca lutego br. mieszkanie powinno 
być gotowe i stać się dla rodziny nowym pięk-
nym domem.

Pani Katarzyna mimo, że samotnie wy-
chowywała czwórkę dzieci, zawsze chętnie an-
gażowała się w pomoc innym. Miała licznych 
przyjaciół, a każdemu dała się poznać jako sym-
patyczna i zawsze uśmiechnięta osoba.

Jej znajomi i przyjaciele także włączyli się 
w pomoc rodzinie – na portalu pomagam.pl jest 
zbiórka „Dla dzieci Kasi po tragedii”, na której 
bardzo szybko uzbierano pokaźną kwotę. Po-
nadto na Facebooku trwały licytacje na grupie 
pn. „Pomoc dla dzieci Śp. Katarzyny Koniecz-
ko-Pałgan”, z których dochód został przekazany 
na rzecz osieroconych dzieci.

Znajdowały się tam naprawdę ciekawe 
przedmioty, za które już dziękujemy wszystkim 
darczyńcom. Były nie tylko rzeczy codziennego 
użytku, ale także takie unikaty jak np. Złoty 
Medal Mistrzostw Świata w Siatkówce Męż-
czyzn, koszulka kpr gwardia opole – drużyny 
pgnig Superliga z podpisami zawodników oraz 
wiele innych.

Marcin Widera 
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Nie  wrzucamy:
 » odpadów medycznych, przeterminowanych leków, itp.;
 » materiałów budowlanych i remontowych;
 » odpadów niebezpiecznych m.in.: zużyte baterie 

i akumulatory, świetlówki, termometry, oleje i lakie-
ry, opakowania po środkach ochrony roślin, farbach 
i olejach, itp.;

 » sprzętu elektrycznego i elektroniki;
 » specjalnie przeznaczonych pojemników.

Pamiętaj!
Przed wrzuceniem: 

 » usuń resztki pro-
duktów;

 » usuń nakrętki, 
wieczka, kapsle.

Nie wrzucamy:
 » szkła gospodarczego (misek szklanych, szklanek, kie-

liszków, talerzy, doniczek, itp.;
 » szkła żaroodpornego, szyb okiennych i zbrojonych, 

okularowego;
 » opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek 

szyb i lusterek samochodowych, żarówek, świetlówek;
 » lamp neonowych, fluorescencyjnych, telewizyjnych 

i rtęciowych;
 » reflektorów, ekranów, luster, ceramiki, porcelany, fi-

gurek, fajansu;
 » zniczy, kapsli, zatyczek, zakrętek metalowych.

Nie wrzucamy:
 » zabrudzonych butelek po olejach spożywczych i sa-

mochodowych;
 » opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, 

lekach;
 » puszek po farbach, lakierach;
 » wyrobów typu strzykawki;
 » sprzętu agd i rtv (obudowy monitorów, telewizory, 

piloty itp.);
 » folii budowlanych, poremontowych i styropianu

Pamiętaj!
Wszystkie butel-
ki i opakowania 
muszą być puste 
i zgniecione by 
zajmowały jak 
najmniej miejsca.

Nie wrzucamy:
 » odchodów zwierzęcych; 
 » mięsa, kości, ryb;
 » nabiału;
 » żwirku dla zwierząt;
 » pieluch;
 » papierosów;
 » kamieni.

Pamiętaj!
Odpady powinny 
być wyrzucane lu-
zem bez opakowań: 
worków, siatek.

tworzywa sztuczne i metale

Wrzucamy:
 » puste, odkręcone i zgniecione butelki po napojach; 
 » puste plastikowe opakowania po chemii gospodar-

czej, kosmetykach, żywności; 
 » zgniecione kartony po napojach, koncentratach spo-

żywczych, mleku;
 » opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, 

oraz czyste kanistry plastikowe;
 » torby, reklamówki, woreczki plastikowe;
 » puste puszki po napojach, żywności i pokarmie dla zwierząt;
 » metalowe i plastikowe zakrętki; 
 » plastikowe zabawki, o ile nie są wykonane z kilku 

trwale połączonych surowców.

szkło

Wrzucamy:
 » białe i kolorowe słoiki bez nakrętek;
 » puste opakowania szklane po napojach, przetwo-

rach, alkoholach;
 » szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców);
 » inne całe szklane opakowania.

bioodpady

Wrzucamy:
 » kuchenne odpady ulegające biodegradacji, stare 

pieczywo, skorupki jaj;
 » roślinne resztki żywności, fusy po kawie i herbacie; 
 » obierki i resztki warzyw i owoców;
 » gałęzie drzew i krzewów
 » części roślinne (np. kwiaty doniczkowe i cięte);
 » liście i trawę.

papier 

Wrzucamy:
 » gazety, czasopisma;
 » katalogi, prospekty, foldery;
 » książki;
 » zeszyty, papier biurowy i szkolny;
 » opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
 » worki i torby papierowe;
 » ścinki drukarskie.

Nie wrzucamy:
 » kartonów po sokach i mleku;
 » mocno zabrudzonego i zatłuszczonego papieru;
 » opakowań z zawartością;
 » tapet, worków po materiałach budowlanych i nawozach;
 » pieluch, artykułów higienicznych i kosmetycznych;
 » zużytych chusteczek i ręczników papierowych;
 » papieru woskowego, faksowego, kalki;
 » mokrego papieru.

Pamiętaj!
Kartony i pudełka 
muszą być poskła-
dane na płasko 
by zajmowały jak 
najmniej miejsca.

odpady pozostałe 

Po segregacji wrzucamy:
 » pozostałości po zbieraniu odpadów komunalnych 

w sposób selektywny;
 » kosmetyki, opakowania po aerozolach;
 » pieluchy, pampersy i inne artykuły higieniczne wor-

ki z odkurzacza;
 » resztki po posiłkach;
 » szkło stołowe, stłuczone naczynia, lustra.

Pamiętaj!
Zaleca się aby 
odzież i obuwie od-
dawać do specjalnie 
przeznaczonych 
pojemników.

Andrzej Brzezina
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W dniu 25 stycznia 2021r. z uwagi na obec-
ną sytuację epidemiologiczną zdalnie 

odbyła się xxx Sesja Rady Miejskiej w Ozimku. 
Podczas obrad Radni uchwalili następujące 

uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Ozimek do Stowarzyszenia 
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 
(więcej informacji na ten temat znajduje się po-
niżej), w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ozimku (czytaj na str. 13), 
w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ozimku, w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Antonio-
wie (więcej w tym temacie na str. 16-17), w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Ozimek (więcej na str. 10).

Głównym tematem obrad była reorganiza-
cja oświaty w gminie Ozimek. W dalszym cią-
gu prowadzone są rozmowy w celu znalezienia 
optymalnego rozwiązania, które będzie najlepsze 
dla uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkań-
ców. W związku z tym, że pozostało jeszcze kilka 
miesięcy do podjęcia decyzji Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek jest otwarty na dalsze roz-
mowy w tej sprawie. 

Ponadto Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bez-
pieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska po-
zytywnie zaopiniowała realizacje robót drogowych 
w zakresie inwestycji i remontów w 2020 roku.

Marta Suchecka

Promocja walorów turystycz-
nych ma znaczenie! Dnia 8 

stycznia 2021 r. Gmina Ozimek 
przystąpiła do Opolskiej Regio-
nalnej Organizacji Turystycz-
nej. Stowarzyszenie orot, które 
powstało w 2003 r. ma na celu 
promowanie atrakcyjnego wize-
runku Województwa Opolskiego 
oraz zachęca do poznawania wa-
lorów i bogactwa regionu przyja-
znego turystom. 

Co roku organizowane są impre-
zy targowe, na których znajdują się 
stoiska z materiałami promocyjny-
mi Stowarzyszenia oraz wszystkich 
członków. Dzięki pozyskiwanym 
środkom zewnętrznym oraz fun-
duszom unijnym, orot prężnie 
się rozwija i działa intensywnie 
na rzecz województwa opolskiego. 
Wśród członków stowarzyszenia 
znajduje się kilkadziesiąt samorzą-
dów, organizacji pozarządowych, 
spółdzielni zrzeszających samorzą-

dy, a także instytucji kultury i na-
uki, czy osób prywatnych

Przystąpienie Gminy Ozimek do 
Opolskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej da możliwość prężniej-
szego kreowania walorów naszego 
regionu. Jedną z najważniejszych, 
a także największych jego atrakcji 
jest Park Nauki i Rozrywki w Krasie-
jowie. Ponadto Gmina Ozimek może 
poszczycić się jednym z Pomników 
Historii - słynnym żelaznym, łańcu-
chowym zabytkowym mostem wi-
szącym w Ozimku oraz znajdującym 
się obok Muzeum Hutnictwa. Dopeł-
nieniem naszych atrakcji jest także 
rzeka Mała Panew zwana "Opolską 
Amazonką", na której organizowa-
ne są popularne w okolicy spływy 
kajakowe. Wymienione atrakcje 
stanowią niewielki odsetek walorów 
turystycznych, które będziemy pro-
mować wspólnie z orot.

Marta Suchecka
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Nadszedł czas na porządki 
w obszarze sportu i kultu-

ry fizycznej Gmina Ozimek szy-
kuje się do dużych zmian w za-
kresie funkcjonowania szeroko 
pojętego sportu. Na Sesji Rady 
Miejskiej w dniu 25 stycznia br. 
rajcy podjęli decyzję o utworze-
niu Miejskiego Ośrodka Sportui 
Rekreacji w Ozimku. 

Burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek: „W naszej ocenie 
utworzenie mosir-u jest wskazane 
ze względu na ograniczone obecnie 
możliwości funkcjonowania sportu 
i kultury fizycznej w gminie, a tak-
że potrzeby rozwoju bazy sportowej 
na terenie gminy. Przedstawiciele 
klubów sportowych gminy Ozimek, 
na organizowanych cyklicznie przez 
urząd spotkaniach, potwierdzili za-
sadność powołania mosir-u jako 
jednostki wspierającej działania sto-
warzyszeń. Ostatecznie na spotkaniu, 
które miało miejsce w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Ozimku w dniu 7 grud-
nia 2020 r. prezesi oraz wiceprezesi 
pięciu stowarzyszeń prowadzących 
na terenie gminy działania w zakre-
sie piłki nożnej, jednogłośnie wyrazili 
wolę powołania ozimskiego mosir-u. 
Co ważne, dla systematycznego bu-
dowania rozwoju dzieci i młodzieży 
trenujących w ich klubach, przekażą 
nieodpłatnie swoich zawodników 
z drużyn młodzieżowych do klubu 
piłkarskiego, który powstanie przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 

a który będzie odpowiadał wyłącznie 
za szkolenie dzieci i młodzieży z tere-
nu całej gminy.”

W ocenie miejscowych działaczy, 
utworzenie jednostki jest jedyną 
drogą do usystematyzowania oraz 
odpowiedniego podniesienia pozio-
mu jakości szkolenia dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy, które upra-
wiają sport. Rozwiązanie to zapewni 
nie tylko umożliwienie szkolenia 
zawodników na poziomie praktycz-
nie nierealnym do osiągnięcia przez 
obecnie działające, cierpiące na ogra-
niczone środki kluby, ale spowoduje 
także integrację zawodników z tere-
nu całej gminy oraz optymalizację 
kosztów w zakresie racjonalnego 
funkcjonowania, użytkowania oraz 
wyposażania obecnie istniejącej 
bazy sportowej. 

Ponadto, rodzice dzieci zrzeszo-
nych w uks Athletic Ozimek (nie-
mal 300 zawodników i zawodni-
czek do 10. roku życia) wielokrotnie 
wskazywali na konieczność zapew-
nienia ciągłości odpowiedniego po-
ziomu szkolenia dla swoich dzieci 
po ukończeniu szkolenia w klubie 
uczniowskim. Do tej pory, dziec-
ko kończące „piłkarską edukację” 
w uks-ie stawało przed wyborem 
jednego z czterech klubów gmin-
nych, a większe talenty były wyła-
pywane przez bogatsze kluby, np. 
z Opola. Utworzenie mosir-u ma 
stworzyć warunki do trwałego roz-
woju dzieci i młodzieży. 

Jedną z najważniejszych kwestii 
przy utworzeniu jednostki jest fakt, 
iż jej działanie wpłynie pozytywnie 
na optymalizację kosztów. Centrali-
zacja zarządzania spowoduje choć-
by, iż gmina będzie w stanie wyge-
nerować oszczędności i przeznaczać 
je na bazę sportową. Przykładem 
jest tu choćby kompleks boisk 
orlik w Ozimku, który po latach 
nadmiernego użytkowania wyma-
ga obecnie kosztownych remontów 
nawierzchni boisk. Przy odpowied-
nim i systematycznym użytkowa-
niu, takich sytuacji będzie można 
z pewnością uniknąć w przyszłości. 

Interesującą kwestią przy pod-
jęciu decyzji o utworzeniu nowej 
jednostki były sprawy finansowe. 
„Chcemy się rozwijać, ale optyma-
lizując koszty. Dlatego też mosir 
zostanie utworzony z pracowników 
gminnych przy zaplanowanej re-
organizacji Urzędu Gminy w lip-
cu 2021 roku. Ponadto rozpiszemy 
konkurs na stanowisko Dyrektora 
jednostki, który jako wakat prze-
widziany w budżecie, nie został 
jeszcze obsadzony. Tak więc funk-
cjonowanie ośrodka w zakresie 
kadry nie przyniesie dla budże-
tu gminy żadnych dodatkowych 
kosztów, ponieważ koszty osobowe  
pozostają bez zmian. Ponadto, skal-
kulowaliśmy także koszty funk-
cjonowania jednostki i będzie się 
ona opierała na wydatkach, które 
ponosił do tej pory Referat Komu-

nikacji Społecznej w zadaniach za-
wartych w budżecie gminy, zwią-
zanych z utrzymaniem obiektów 
sportowych oraz kompleksu boisk 
Orlik. Środki, które pozostaną do 
dyspozycji na tych zadaniach, zo-
staną przesunięte od połowy roku 
do dyspozycji w ramach funkcjo-
nowania mosir-u. Uruchomienie 
nowej jednostki nie powoduje no-
wych wydatków bieżących. War-
to tu także wskazać, iż Referat ks, 
którego pracownicy mają stanowić 
trzon ośrodka, zajmował się do tej 
pory wieloma zadaniami z zakresu 
sportu – także m.in. kwestiami sty-
pendiów sportowych czy sportem 
szkolnym, dlatego też te rozwią-
zania są jak najbardziej zasadne 
i liczę, że po utworzeniu jednostki 
od dnia 1 lipca 2021 r. jej funkcjono-
wanie w krótkim czasie przyniesie 
zamierzone efekty” – dodaje Bur-
mistrz Wieszołek.

Sport i kultura fizyczna stały się 
w ostatnich miesiącach ogromną 
i bardzo ważną częścią życia Pola-
ków. Gmina Ozimek była jednak 
jedną z ostatnich gmin nie tylko 
na Opolszczyźnie, ale w całym kra-
ju, w których to urząd zarządzał 
bazą sportową. Dlatego też utwo-
rzenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Ozimku powinno 
uporządkować działalność sporto-
wą na jej terenie. 

Arkadiusz Banik 
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W dniu 24 lutego br. mija 20 lat od 
otwarcia nowej siedziby Urzędu Gmi-

ny i Miasta w Ozimku. W roku 1990, po 
reformie ustroju administracji publicznej 
oraz wprowadzeniu samorządu terytorial-
nego, ozimski urząd mieścił się na ul. Wy-
zwolenia 38 i 42.

 Budynki pozostawiały wiele do życzenia, 
ponieważ nie były dostosowane do potrzeb lo-
kali biurowych. Ponadto dodatkowy problem 
stanowiła ich stosunkowo mała powierzchnia 
i niefunkcjonalność poszczególnych pomiesz-
czeń. Budynki nie zostały podpięte do sieci 
ciepłowniczej, każdy z nich miał swoją kotłow-
nię. W obiekcie po dawnej remizie strażackiej 
mieściły się: gabinet i sekretariat burmistrza, 
kasa, Urząd Stanu Cywilnego, biuro podaw-
cze. W kolejnym poszczególne referaty, m.in. 
Wydział Komunikacji (który został przenie-
siony do Starostwa Powiatowego w Opolu), 
gabinet zastępcy burmistrza oraz sekretarza. 
Wykorzystano wszystkie dostępne pomiesz-
czenia, aż po strych. Zarówno urzędnicy jak 
i petenci w celu kompleksowego załatwienia 
spraw nieustannie krążyli pomiędzy dwiema 
siedzibami. Dodatkową bolączką był brak sali, 
w której mogły się odbywać sesje (wówczas 
funkcje radnych pełniły 32 osoby). W związ-
ku z tym korzystano z tych udostępnianych 
przez szkoły, przedszkola, a także Dom Kultu-
ry – tak poprzednie lokalizacje urzędu wspo-
mina Andrzej Sobczak (Burmistrz Ozimka 
w latach 1990-2002). 

Władze gminy dostrzegały potrzebę zmiany 
siedziby. Rozważano kilka lokalizacji, m.in. bu-
dynek Manhattanu, motel Śląsk, a nawet Dom 
Kultury. Nie brano pod uwagę budowy siedzi-
by, głównie z przyczyn finansowych, dodaje 
Andrzej Sobczak. Jedyną realną perspektywą 
zmiany była adaptacja budynku przekazanego 
w 1995 r. przez Hutę „Małapanew” s.a. na poczet 
zaległości podatkowych (mowa o obecnej sie-
dzibie Urzędu Gminy i Miasta przy ul. ks. Jana 
Dzierżona 4b), gdzie pierwotnie mieścił się ho-
tel pracowniczy (budynek został wybudowany 
najprawdopodobniej w latach 50-tych). Pomysł 
przedstawiono na posiedzeniu Zarządu Gminy, 
a następnie podczas posiedzenia Rady Miej-
skiej, gdzie został pozytywnie przyjęty. Następ-
nie przystąpiono do przygotowania niezbędnej 
dokumentacji i pozyskania stosownych pozwo-
leń – podkreśla A. Sobczak. 

Obiekt ten wymagał gruntownego remon-
tu, a także pomysłu na jego racjonalne zago-
spodarowanie. Bezkonkurencyjny okazał się 
projekt autorstwa Pawła Konopa (ówczesnego 
radcy prawnego). Główne wykonawstwo prac 
zostało powierzone Przedsiębiorstwu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, będącej 
wówczas jednostką podległą gminie. Osobą 
nadzorującą rewitalizację budynku był inż. 
Piotr Grubski. W pracę zaangażowano wiele 
osób, głównie pracowników pgkim, uczniów 
szkoły budowlanej z Opola (delegowanych 
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Za-
wodowego w Opolu) oraz dwie miejscowe 
firmy - nadmienia Jan Fujak (prezes pgkim 
w latach 1990-2016).
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W budżecie Gminy na lata 1996-1997 zabez-
pieczono środki na wymianę pokrycia dacho-
wego o powierzchni 2481 m² wraz z obróbkami 
blacharskimi dachów, gzymsów i rynien spu-
stowych. W ramach pozostałych prac założono 
nowe instalacje (elektryczne, wodno-kanaliza-
cyjne, centralnego ogrzewania wraz z moder-
nizacją węzła cieplnego). Zainstalowano nowe 
okna (336 sztuk), drzwi zewnętrzne (8 sztuk), 
ocieplono obiekt. Dodatkowo w celu niwelo-
wania barier architektonicznych wybudowano 
szyb windy i zainstalowano urządzenie dźwi-
gowe. Ponadto utwardzono place i wykonano 
chodniki. Budynek swoim wyglądem przypo-
mina literę „c”, został podzielony na trzy seg-
menty: administracyjny oraz dwa mieszkalne. 
Łączny koszt nakładów finansowych poniesio-
nych na adaptację i modernizację budynku, 
a także zakup niezbędnego wyposażenia biuro-
wego wyniósł 4 783 374,80 zł. 

Budynki, w których mieściły się poprzed-
nie siedziby urzędu zostały sprzedane. Warto 
podkreślić, że inwestycja ta została sfinanso-
wana z wpływów z podatków i zaciągniętych 
kredytów. Nie był to okres, gdy można się było 
ubiegać o wsparcie ze środków unijnych, czy 
o dotacje rządowe – zauważa Antoni Gryc 
(członek Zarządu Gminy w latach 1998-2002, 
Radny Powiatowy. 

Zwieńczeniem trwających kilka lat prac była 
uroczystość otwarcia nowej siedziby Urzędu 
Gminy i Miasta, którą prowadził Marek Mu-
siał. Po odegraniu hymnu państwowego, aktu 
przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor generalny 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Mirosław 
Czernysz, zastępca burmistrza Andrzej Wolny, 
przewodniczący Rady Miejskiej Werner Klimek 
oraz burmistrz – Andrzej Sobczak. Następnie 
w holu urzędu nastąpiło powitanie gości, m.in. 
delegacji z partnerskiego Rymarzowa ze Sta-
rostą Pavlem Kolarzem, Burmistrza Sas-
bach Ewalda Panthera, Burmistrza Schotten 
Hansa-Otto Zimermana, Starosty Opolskie-
go Henryka Lakwę, Dyrektora Generalnego 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu- Mirosła-
wa Czernysza, przedstawicieli x Batalionu 
Dowodzenia w Opolu z Zastępcą Dowódcy 
mjr Jerzym Bonaszewskim, Dyrektora Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności płk. Jana Burniaka, przedstawicieli 
Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
proboszcza ks. Gerarda Kałuży, Przewodni-
czącego rm Wernera Klimka, radnych, pre-
zesów, kadrę kierowniczą firm oraz jednostek 
organizacyjnych działających na terenie miasta 
i okolicznych sołectw. Część oficjalną zwieńczyło 
obszerne przemówieniem burmistrza, a następ-
nie ks. Gerard Kałuża poświęcił obiekt i krzyże. 

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem zmian, 
które zaszły w ozimskim urzędzie. Nowy budy-
nek, porównując z poprzednimi z ul. Wyzwole-
nia, opiewał w luksusy. Uważam, że w owym cza-
sie był to jeden z lepszych budynków w powiecie 
opolskim, dodaje Antoni Gryc. 

W związku z nowymi zadaniami gminy, naj-
ważniejsze dla petentów było to, że wszystko można 
załatwić kompleksowo w jednym miejscu. Ponad-
to trzy mieszkania zostały przydzielone rodzinom 
z Kazachstanu. Inwestycja była bardzo dobrym 
pomysłem – stwierdza Andrzej Sobczak. 

Mirosław Wieszołek (Burmistrz Ozimka):
Inwestycja sprzed 20 lat była pod względem 

finansowym niezmiernie trudnym przedsięwzię-
ciem. Jak ocenia Pan zakres podjętych działań?

Realizację inwestycji należy ocenić z upły-
wem czasu jako zasadą i przemyślaną. Dzisiaj 
budynek tętni życiem i wypełniony zadaniami 
samorządowymi skupia pracowników Urzędu 
Gminy, Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej 
oraz Gminnego Zakładu Oświaty.

Czy w najbliższej przyszłości są planowane in-
westycje w budynku urzędu lub w jego otoczeniu? 

W przeciągu ostatnich kilku lat budynek przy-
pomniał już o potrzebach remontowych, a w per-
spektywie najbliższych lat chciałbym abyśmy za-
montowali fotowoltaikę dla zmniejszenia kosztów 
eksploatacyjnych oraz ze względu na duże nasło-
necznienie zaprojektowali klimatyzację.

Upływający czas zawsze wymusza jakieś 
zmiany. Czy dostrzega Pan taką potrzebę? Jeśli 
tak to w jakim zakresie?

W obszarze funkcjonowania pracy Urzędu jako 
samorząd otrzymaliśmy w ostatnich latach sporo 
obowiązków, które zostały przesunięte z administra-
cji centralnej. To zaś zawsze wymuszało konieczność 
dostosowywania i adaptacji dla magistratu. W naj-
bliższym czasie Gmina rozpocznie realizację dwóch 
programów, których celem będzie poprawa jakości 
życia mieszkańców Gminy Ozimek skoncentro-
wanych na ekologii i ochronie środowiska – Elena 
oraz life. Ze środków unijnych zostaną zatrudnieni 
pracownicy, którzy pomogą mieszkańcom Gminy 
Ozimek w pozyskaniu środków na wymianę źródeł 
ciepła i poprawę jakości powietrza.
Werner Klimek (Przewodniczący Rady Miej-
skiej w latach 1998-2002):

W jaki sposób postrzega Pan inwestycję 
w nowy budynek urzędu? 

Oddanie do użytku w 2001 r. nowej siedziby 
ugim było jedną z najważniejszych inwestycji 
w gminie po roku 1990. Jako mieszkańca nieraz 
napajała mnie myśl gdzie i co zrobić, aby urząd 
spełniał standardy i mógł sprostać oczekiwaniom 
mieszkańców. Podjęta decyzja przez Radę Miejską 
w kadencji 1994-1998 była najlepszym rozwiąza-
niem jakie można było sobie wyobrazić. Natomiast 
większość ciężaru inwestycji przypadł na okres 
moich czasów, gdy byłem Przewodniczącym Rady 
Miejskiej 1998-2002, ponieważ trzeba było ponieść 
ogrom kosztów związanych z inwestycją. Teore-
tyczny budżet gminy wtedy wyniósł niespełna 24 
mln zł, a główny płatnik podatku jakim była Huta 
Małapanew nie płacił, bądź płacił częściowo. Bu-
dżet w większości pochłaniała oświata i trzeba było 
podejmować niechlubne decyzje, a na dodatek do-
konać reorganizacji z uruchomieniem gimnazjum. 
Dlatego też, aby realizować inwestycję trzeba było 
ratować się kredytami. Z chwilą oddania budynku 
można było urzędników, jak i podległe jednost-
ki ulokować w jednym urzędzie z komfortowymi 
warunkami. Sesje, komisje, spotkania można było 
przeprowadzać w nowej Sali Narad urzędu. Z per-
spektywy czasu osobiście jestem dumny z tego, że 
zadanie to zostało zrealizowane do końca i służy 
i będzie jeszcze służyć przez lata wspólnocie gminy 
Ozimek. Tego urzędu nie musimy się powstydzić 
nawet na dzień dzisiejszy. 

Andrzej Wolny (Zastępca Burmistrza w la-
tach 1992-2002)

Jak ocenia Pan całokształt prac władz 
gminy w utworzenie nowej siedziby z per-
spektywy osoby, która również brała w nich 
czynny udział? 

W latach 90. – tych Urząd Gminy i Miasta, jak 
wszyscy zapewne pamiętają zajmował dwa bu-
dynki przy ul. Wyzwolenia, które tak naprawdę 
nie spełniały wymogów urzędu. Jednostki orga-
nizacyjne gminy zajmujące się oświatą i opieką 
społeczną zlokalizowane były w innych punktach 
miasta. Po reformie samorządu terytorialnego 
ciągle poszerzał się zakres zadań do wykonania, 
a i mieszkańcy oczekiwali sprawnej obsługi w wa-
runkach zapewniających minimalny komfort.

Propozycja Huty Małapanew przejęcia przez 
Gminę Ozimek, w ramach wzajemnych rozliczeń, 
byłego hotelu pracowniczego stała się okazją do 
zmiany tej sytuacji. Po uzyskaniu akceptacji Rady 
Miejskiej, przystąpiono do przebudowy hotelu 
pracowniczego na urząd i mieszkania w bocznych 
skrzydłach. Na mieszkania było bardzo duże zapo-
trzebowanie w tym czasie i były to jedyne mieszka-
nia oddane do użytku na przełomie lat 90. i 2000.

Oddanie do użytku nowego urzędu uważam 
za sukces, bo dzięki temu najważniejsze jednostki 
gminne znalazły się w jednym miejscu, a warunki 
obsługi mieszkańców poprawiły się diametralnie. 
Stworzone zostały warunki do rozwoju admini-
stracji samorządowej.

Z byłym hotelem pracowniczym, a teraz urzę-
dem wiążą się też moje osobiste losy i wspomnie-
nia. Rozpoczynając pracę w Hucie Małapanew 
w 1978 roku mieszkałem w tym hotelu, a życie za-
wodowe kończyłem w 2019 roku pracując w urzę-
dzie. Miło wspominam ten czas, a szczególnie 
Wszystkich Współpracowników z Huty i Urzędu.

Magdalena Moj-Gola

Źródła informacji wykorzystanych w artykule:
„Wiadomości Ozimskie” 2001, 3 (75), s. 2,
„Wiadomości Ozimskie” 2001, 4 (76), s. 6.

O I 
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku to naj-
większa placówka w gminie, z tradycjami, 

sukcesami i wieloma atutami, które także 
wynikają z tego, że jej społeczność jest duża 
i różnorodna. W tym momencie uczęszcza do 
niej 505 uczniów oraz 50 dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. 

metryczka szkoły:

Nauka – wysoki poziom nauczania,  
     osiągnięcia

• Uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach 
przedmiotowych na szczeblu miejsko-gmin-
nym i wojewódzkim, uczniowie reprezentują 
gminę (często jako jedyni) w tych konkursach, 
zdobywając tytuły finalistów i laureatów;
• Osiągnięcia naukowe i sportowe umożli-
wiają uczniom zdobycie punktów na świa-
dectwie ukończenia szkoły, zatem ułatwiają 
rekrutację do renomowanych, wymarzonych 
opolskich szkół;
• W szkole pracuje doświadczona, przyjazna, 
kreatywna, zaangażowana kadra – to nauczy-
ciele z licznymi sukcesami, stale rozwijający 
swoje kompetencje zawodowe poprzez udział 
w szkoleniach, studiach podyplomowych, 
kursach, seminariach, dzielący się wiedzą 
i umiejętnościami (dzięki dużej szkole wy-
miana wiedzy jest szersza). Szkoła Podstawo-
wa nr 3 jest dla uczących w niej nauczycieli 
szkołą macierzystą;
• Uczniowie osiągają wysokie wyniki eg-
zaminów zewnętrznych – średnie powyżej 
średniej kraju i województwa;
• Warto zaakcentować wielość realizowa-
nych w szkole programów, innowacji, także 
umożliwiających korelacje międzyklasowe – 
dzięki dużej ilości uczniów w szkole istnieje 
możliwość tworzenia różnorodnych progra-
mów, zajęć rozwijających uczniowskie pasje 
- każdy uczeń znajdzie formę aktywności dla 
siebie, zgodnie z zainteresowaniami, może 
także wchodzić w różne role.
• Uczniowie mogą prezentować swoje talenty 
na forum szkoły, dzielić się wiedzą i umie-
jętnościami z uczniami z innych klas, grup, 
np. mogą wziąć udział w debatach, między 
klasowych warsztatach. Rozwijane są dzięki 
temu społeczne kompetencje uczniów, samo-
dzielność, kreatywność, umiejętność pracy 
w grupie. Szeroko rozwijane są zatem wszel-
kie kompetencje kluczowe.

Inicjatywy społeczne i samorządność
• Działający od dwudziestu lat Szkolny Wo-
lontariat mobilizuje do działania mnóstwo 
uczniów, ze wszystkich klas, umożliwiając 
udział w licznych akcjach charytatywnych 
o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólno-
polskim. Duża liczba wolontariuszy umożliwia 
przeprowadzenie wielu działań na szeroką ska-
lę. Spotykają się one z uznaniem społecznym.
• Liczna społeczność szkolna umożliwia 
uczestnictwo w dużych inicjatywach, np. or-

ganizacja Wojewódzkiej Paraolimpiady dla 
Dzieci, Wielobojów dla Niepełnosprawnych, 
udział w wymianach międzynarodowych, 
projektach międzyszkolnych, także ze szko-
łami z zagranicy;
• Niejednokrotnie dzięki dużemu zaangażo-
waniu tak licznej zbiorowości szkolnej, pla-
cówka mogła realizować zadania w ramach 
Obywatelskiego Budżetu Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego czy Budżetu Obywatel-
skiego Burmistrza Ozimka;
• Prężnie działający Samorząd Szkolny jest 
inicjatorem wielu uroczystości, imprez, często 
na stałe wpisanych w szkolny kalendarz, np. 
ślubowanie czwartoklasistów, karnawał, an-
drzejki, spotkania z ciekawymi ludźmi;
• Duża szkoła to różnorodni uczniowie 
– społeczność stanowią wychowankowie 
mali i więksi – przedszkolaki i ósmoklasi-
ści, uczniowie – cudzoziemcy oraz ucznio-
wie odmiennych wyznań, uczniowie nie-
pełnosprawni. Duży nacisk szkoła kładzie 
na akcentowanie potrzeby wzajemnej pomo-
cy (uczeń starszy pomaga młodszemu), sza-
cunku, tolerancji, empatii oraz na kulturową 
wymianę doświadczeń. Jest to dobra „lekcja 
życia” dla każdego z uczniów.

Sport
• Szkoła może pochwalić się wieloma suk-
cesami w licznych dyscyplinach sportowych. 
Duża wspólnota szkolna pozwala na stworze-
nie reprezentacji szkoły we wszystkich dzie-
dzinach sportowych, a szczególnie zespoło-
wych. Talenty sportowe szlifowane podczas 
lekcji wychowania fizycznego oraz dodatko-
wych zajęć są dostrzegane i nagradzane pod-
czas zawodów na różnych szczeblach;
• Różnorodna baza sportowa – bieżnia, bo-
iska do różnych gier zespołowych, siłownia, 
hala, sale do tenisa stołowego i inne pozwa-
lają na doskonalenie sprawności sportowych 
wielu uczniów jednocześnie;
• Dobra baza sportowa pozwala szkole być 
organizatorem wielu zawodów sportowych, 
nie tylko gminnych, ale też powiatowych 
i wojewódzkich.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna
• Mimo faktu, że szkoła jest dużą placówką, 
uczniowie nie są w niej anonimowi dzięki 
sprawnej, merytorycznej współpracy między 
dyrekcją, zespołem klasowym, wychowaw-
cą, szkolnym psychologiem i pedagogiem. 
Wszystkie problemy uczniów są dostrzegane 
i rozwiązywane na bieżąco;
• Przymiotem jest fakt, że w szkole (jako je-
dynej w gminie) jest zatrudniony w pełnym 
wymiarze godzin psycholog, zatem opieka 
psychologiczno-pedagogiczna jest stała i re-
alizowana na różnych płaszczyznach – spo-
tkania z psychologiem, konkursy, projekty, 
wymiana doświadczeń. Dopełnieniem opieki 
psychologicznej jest praca szkolnych pedago-
gów monitorujących sytuację dydaktyczną 

i wychowawczą uczniów, współpracujących 
z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami 
i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
Baza szkolna:
• Mocną stroną szkoły jest duża aula, która 
umożliwia organizację wielu przedsięwzięć. 
Wszyscy uczniowie mogą jednocześnie po-
dziwiać spektakl przygotowany przez rówie-
śników, uczestniczyć w apelu, świątecznym 
kolędowaniu czy zabawie karnawałowej, 
koncertach, pokazach talentów.
• Dzięki dużej auli ze sceną i ogromną wi-
downią zaproszenie do naszej placówki przyj-
mują grupy teatralne, wokalne, taneczne, 
sportowe (z różnych stron Polski i z zagra-
nicy), dzięki czemu szkoła staje się lokalnym 
centrum kulturalnym. Możemy także gościć 
na występach uczniów z innych szkół i przed-
szkoli, seniorów, rodziców.
• Doskonałe warunki lokalowe – duży 
hol szatniowy, aula, przestrzenna stołów-
ka umożliwiają organizację kiermaszów 
szkolnych, okolicznościowych kawiarenek 
i imprez artystycznych – koncertów wośp, 
koncertów walentynkowych, świątecznych, 
w których biorą udział, także w roli organi-
zatorów, rodzice i dziadkowie uczniów.
• Nowoczesna stołówka (atrakcyjna wizu-
alnie) jest kolejnym atutem szkoły. Przygo-
towywane i wydawane są w niej dwudanio-
we, urozmaicone obiady, a także posiłki dla 
przedszkolaków.
• Szkoła może się pochwalić dobrze wyposa-
żoną Świetlicą Marzeń – z wieloma kącikami 
zainteresowań, która jest dostępna dla dzieci 
w godzinach od 7:30 do 16:30. To z pewnością 
duże udogodnienie dla pracujących rodziców.
• Szkoła pięknieje – powstają kolejne pra-
cownie tematyczne, np. nowoczesna pracow-
nia językowa, przyrodnicza czy doskonale 
wyposażone pracownie dla uczniów klas i-iii.
• Do priorytetów szkoły należy także dbałość 
o bezpieczeństwo uczniów dzięki uruchomie-
niu wideodomofonu, monitoringowi i stałe-
mu nadzorowi pracowników szkoły.

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek
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pytanie 1

Z jakich powodów pani/pana dziecko uczęszcza do innej szkoły podstawowej, niż funkcjonującej szkoły w miejscu zamieszkania?

Wyższy 
poziom 

nauczania

Możliwość 
korzystania 
ze stołówki

Lepsza baza 
sportowa

Trudne relacje z gro-
nem pedagogicznym 
w szkole w miejscu 

zamieszkania

Trudne relacje z dyrektorem 
szkoły w miejscu zamiesz-

kania

Lepsze wy-
posażenie 

szkoły

Miejsce pracy ro-
dziców opiekunów 

prawnych jest w po-
bliżu lub na trasie 
do szkoły, w której 

uczy się uczeń

96 90 74 13 13 104 127

inne powody, jakie?

Godziny otwarcia świetlicy

Brak szkoły w miejscu 
zamieszkania/ nieutwo-
rzenie klasy / przepro-

wadzka

Lepsze podejście nauczycieli do uczniów / szkoła 
przyjazna dla dzieci z niepełnosprawnością / dobre 

relacje uczeń-nauczyciel-dyrektor

Mniejsza odległość / 
bliskość zamieszkania 

dziadków
Inne

13 33 25 19 37

Suma: 644

W 2020 roku przeprowadzono ankietę wśród rodziców i opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do innych Szkół Podstawowych 
Gminy Ozimek, niż szkoły rejonowe. Wyniki ankiety przedstawiają poniższe tabele:

pytanie 2

Czy obecnie zapewniony transport uczniów do szkoły spełnia pani/pana oczekiwania?

Tak, spełnia 
moje oczeki-

wania

Autobus przywozi uczniów do szkoły zbyt 
wcześnie

Autobus przywozi uczniów 
do szkoły zbyt późno

Autobus odbiera uczniów 
ze szkoły zbyt wcześnie

Autobus od-
biera uczniów 
ze szkoły zbyt 

późno

94 4 11 6 10

inne uwagi

Nie dotyczy/ brak danych

Nie korzysta/ 
transport pry-

watny

Autobus jeździ niepunktualnie / długa 
trasa / oczekiwanie na kurs

Daleko do przy-
stanku/ brak 
przystanku

Inne (np. Mała 
liczba kursów/ 
dobra opieka)

31 89 12 11 14

suma: 282

pytanie 3 

Czy rozważa pani/pan powrót dziecka do szkoły w miejscu zamieszkania? 

Nie Tak Pod warunkiem, że…. Brak danych / nie dotyczy/ inne

240 6 1 5

suma: 252
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Od 1994 r. obowiązuje ustawa Prawo Bu-
dowlane, która reguluje przepisy praw-

ne w zakresie tego jak właściwie budować, 
projektować budynki i przestrzeń publiczną. 
Mimo to, każdego dnia ludzie niepełnospraw-
ni zmagają się z barierami architektonicz-
nymi, które utrudniają im funkcjonowa-
nie w życiu codziennym. Dla wielu z nich 
samodzielne poruszanie się czy dostanie 
się do prywatnych i publicznych obiektów 
jest niemożliwe, bądź jest prawdziwą drogą 
przez mękę. Taka sytuacja doprowadza czę-
sto do tego, że niepełnosprawni zniechęcają 
się i wycofują z życia, spędzając więcej czasu 
w domu. Osoby zdrowe i sprawne fizycznie 
nie dostrzegają niektórych problemów, po-
nieważ czynności życia codziennego są dla 
nich błahostką i czymś zupełnie normalnym.  

Wywiad z Panem Adamem Ziętkiem 
przedstawia obraz życia codziennego osoby nie-
pełnosprawnej, która zmaga się z mnóstwem 
przeszkód, utrudniających codzienne funkcjo-
nowanie.

– Z jakimi barierami architektonicznymi 
spotyka się Pan w swojej miejscowości?

– Największą przeszkodą dla mnie są nierówne, 
wąskie chodniki i wysokie krawężniki0.W samym 
Krasiejowie nie ma zbyt wielu chodników. Ten, 
który znajduje się w centrum wsi nie był już lata 
remontowany – jest nierówny i wąski, a wzdłuż 
niego rosną drzewa, których korzenie wrastają 
w chodnik. Z kolei ten w kierunku cmentarza jest 
co prawda odnowiony, ale kończy się przy ka-
pliczce na wysokości skrzyżowania i dalszą część 
w stronę Ozimka można przejść tylko poboczem 
ulicy, gdzie samochody często jadą z dużą prędko-
ścią, nie zważając na nic. Wprawdzie w kierunku 
sklepu Dino został wykonany nowy chodnik wraz 
z kładką rowerową, ale na tym się kończy. Dalsza 
część chodnika to katastrofa – kostka brukowa 
miejscami jest zapadnięta i wystająca. Idąc pieszo 
trzeba uważać, a co dopiero poruszać się tamtędy 
wózkiem… Dodam jeszcze, że ten odcinek w stro-
nę Ozimka w ogóle nie jest oświetlony. Ponadto 
w okresie takim jak teraz, czyli zimowym - kładka 
nie jest w ogóle odśnieżana, tak samo jak chodnik, 
który znajduje się przed moim domem wzdłuż ul. 
Szkolnej. Gdyby nie mój ojciec i sąsiedzi, nie dał-
bym rady wyjechać z posesji, aby zaczerpnąć świe-
żego powietrza. Poruszanie się dalej niż po centrum 
wsi jest niemożliwe. Zarząd Dróg Powiatowych nie 
wykonuje w pełni swoich obowiązków, co przekła-
da się na codzienne funkcjonowanie moje i innych 
mieszkańców Krasiejowa.  

– Mieszka Pan w Krasiejowie od urodze-
nia, czy przez te lata zauważył Pan pozytywne 
zmiany we wsi w zakresie udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych?

– Jak już wspomniałem, w Krasiejowie w ostat-
nich latach zrobiono chodnik wzdłuż ulicy Szkolnej 
wraz z przejściem dla pieszych, odcinek w stronę 
cmentarza oraz nowy chodnik z kładką rowerową 
przy ulicy Spórackiej, aż po sklep Dino. Ponadto wy-
remontowano peron przy dworcu kolejowym, który 
jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

– Jako mieszkaniec cieszę się z tych inwestycji, 
ale myślę, że jak na miejscowość, która przycią-
ga rocznie tłumy turystów to niewiele. Żyjemy 
w czasach, gdzie posiadanie chodnika wzdłuż tak 
ruchliwej drogi nie powinno być niczym szczegól-
nym. Myślę, że nikt nie chce poruszać się i space-
rować poboczem ulicy, obawiając się o swoje życie. 

– Czy Pana zdaniem, powstające bariery 
występują w skutek nieścisłych przepisów 
prawnych zawartych w Prawie Budowlanym? 
Czy też raczej jest to spowodowane cięciem wy-
datków na inwestycje?

– Moim zdaniem jedno i drugie ma wpływ. Za-
głębiając się w przepisy prawne zawarte w Pra-
wie Budowlanym możemy znaleźć nieścisłości. 
Doprowadza to do tego, że w dalszym ciągu po-
wstają obiekty, które nie są w pełni przystosowa-
ne dla osób niepełnosprawnych. To samo tyczy się 
inwestycji drogowych. Cięcie wydatków odbija się 
na jakości wykonanych inwestycji. Pojawiają się 
rozwiązania niekorzystne i uciążliwe dla użyt-
kowników - np. zamiast wygodnego podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych i matek jadących 
z dzieckiem w wózku, jest on krótki i stromy – po 
prostu zagrażający życiu. Myślę, że każdy wy-
korzystuje kruczki prawne, aby niskim kosztem 
zapewnić minimalną dostępność.

– Jest pan osobą niepełnosprawną porusza-
jąca się na wózku inwalidzkim - co powinno 
się zmienić, żeby codzienność stała się łatwiej-
sza dla takich osób jak Pan?

– Ważne dla mnie jest to, aby móc się same-
mu poruszać na większą skalę – móc przejechać 
na wózku elektrycznym odcinek do Ozimka, czy 
do Jura Parku - miejsca, które jest wizytówką Kra-
siejowa, nie martwiąc się o swoje życie. Niejedna 
osoba może pomyśleć, że to nic wielkiego, ale dla 
mnie to bardzo dużo. Jako osoba niepełnosprawna 
przy wykonywaniu większości czynności muszę 
polegać na tacie, opiekunce, bliskich, a nawet cza-
sem nieznajomych, więc zrobienie czegoś samemu 
jest dla mnie ogromnym sukcesem. 

– Jak sobie Pan radzi z proszeniem ludzi 
o pomoc? Czy ludzie z chęcią pomagają, czy 
może niesie to za sobą niemiłe komentarze?

– Nie mam z tym problemu, aby poprosić o po-
moc. Na ogół ludzie są chętni do pomocy. Nie spo-
tkałem się jeszcze z niemiłymi komentarzami skie-
rowanymi w moja stronę. W Krasiejowie wszyscy 
mieszkańcy mnie znają i zawsze mogę na nich liczyć. 

– Na koniec chciałby Pan coś powiedzieć do 
władz, zarządców obiektów w imieniu swoim 
i osób niepełnosprawnych?

– Chciałbym tylko prosić, aby bardziej patrzo-
no okiem osoby niepełnosprawnej przy remoncie 
nowych obiektów, inwestycjach drogowych, przy 
otwarciu nowego lokalu, czy nawet w sklepie. Czę-
sto projektanci, władze rządowe czy inwestorzy 
projektują przestrzeń pełną barier architektonicz-
nych, hamując swobodę osób niepełnosprawnych, 
starszych, a nawet matek z dzieckiem w wózku. 
Myślę, że wynika to z braku wiedzy i świadomości, 
jak projektować przyjazną przestrzeń publiczną. 

Marta Suchecka
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Dnia 20 grudnia 2020 r. rozstrzygnię-
to konkurs plastyczny pt. „Świąteczna 

kartka”, którego organizatorami byli Sołtys 
i Rada Sołecka Wsi Pustków. 

Wydarzenie spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci z miejscowości Pustków.

Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, 
pomysłowych i twórczych prac. Jury było pod 
ogromnym wrażeniem zaangażowania i pomy-
słowości dzieci i po długich naradach uzgodniło, 
iż wszystkie prace zasługują na wyróżnienie - za-
tem każda praca została nagrodzona.

Wszystkie prace uczestników można było 
zobaczyć na wystawie w świetlicy wiejskiej, pod-
czas uroczystego wręczenia nagród, które odbyło 
się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
dzieciom za udział w konkursie. Podziękowania 
należą się również rodzicom i opiekunom za zaan-
gażowanie i pomoc najmłodszym.

Norbert Feliks

Antoniów

Z powodu pandemii koronawirusa w roku 
2020 nie zorganizowano spotkania świąteczne-
go dla osób starszych i samotnych. Jednak Rada 
Sołecka Wsi Antoniów z panią Sołtys na czele 
pomyślała o samotnych seniorach z Sołectwa 
Antoniów i przygotowała słodkie paczki sfinan-
sowane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku oraz opłatek z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia. 

Podarki rozwiozła pani Sołtys wraz z Prze-
wodniczącym Rady Sołeckiej, którzy zostali cie-
pło przyjęci przez obdarowanych. 

Obecny trudny okres uświadomił nam, że 
należy pamiętać o drugim człowieku. Cieszymy 
się, że sprawiliśmy ogromną radość seniorom, 
czego świadectwem były łzy szczęścia i wzrusze-
nia na ich twarzy.

Magdalena Kotula

Krzyżowa Dolina 

W związku z istniejącymi obostrzeniami, nie-
możliwością było zorganizowanie tradycyjnego 
spotkania wigilijnego dla osób samotnych i naj-
starszych wsi Krzyżowa Dolina. Dlatego sołtys 
Bernard Sklorz wraz z Radą Sołecką z przewod-
niczącą Sonią Mannsfeld na czele, postanowili 
dać mieszkańcom odrobinę radości. 

Na  tę okoliczność krótko przed świętami 
Bożego Narodzenia zakupili słodkości, przygo-
towali kartki z życzeniami i osobiście odwiedzili 
mieszkańców. 

Paczki dla osób samotnych zakupiono 
ze środków Ośrodka Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku, zaś ze środków Rady So-
łeckiej przygotowano upominki dla seniorów 
powyżej 75 roku życia.

Bernard Sklorz

Na prośbę Pani Sołtys wykonano czerwo-
ny pojemnik w kształcie serca przezna-

czony do zbierania plastikowych nakrętek, 
który stanął przy remizie osp w Antoniowie. 
Jest to nie tylko proekologiczne przedsięwzię-
cie, ale przede wszystkim mające pomóc naj-
bardziej potrzebującym. 

Worki z nakrętkami trafiły do Pawełka 
z Kadłuba, a kolejne ogromne ilości, nakrę-
tek dostarczane są osobiście przez Panią 
Sołtys do Piotrusia, chłopca mieszkającego 
w Schodni. Chłopcy od urodzenia chorują 
na dziecięce porażenie mózgowe. Zaangażo-
wanie mieszkańców Antoniowa i okolic jest 
ogromne, bo Czerwone Serce napełnia się 
w bardzo szybkim tempie. Już po niespełna 
tygodniu pojemnik trzeba było opróżnić, bo 
był całkowicie wypełniony. 

Jako Sołtys Antoniowa mogę z dumą powie-
dzieć, że przedsięwzięcie jest przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. W imieniu Pawełka, Pio-
trusia i ich rodziców dziękuję wszystkim za za-
angażowanie i piękny gest, jakim jest pomaganie. 
Dziękuję również tym wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w wykonanie „serca”, Panu Andrzejo-
wi Pańczykowi za wykonanie tabliczki informa-
cyjnej i oświetlenia, a naszym super strażakom 
za zamontowanie i opróżnianie pojemnika.

Mam nadzieję, że Czerwone Serce nadal bę-
dzie się szybko zapełniać nakrętkami, za co z góry 
dziękuję! Metalowe serce na plastikowe nakrętki 
to podwójna forma pomocy. Po pierwsze, dzięki 
nim, możemy wesprzeć niepełnosprawne dzieci, 
ale też same nakrętki po przerobieniu otrzymują 
swoje drugie życie.

Magdalena Kotula



20 GMINA

Pomimo mroźnej niedzieli 31 stycznia, serca 
wielu mieszkańców Ozimka i gminy roz-

grzała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Graliśmy z sercem, ale także „z głową” bo-
wiem 29. Finał wośp poświęcony był zbiórce 
pieniędzy na laryngologię i otolaryngologię 
dziecięcą oraz diagnostykę głowy. Z powodu 
pandemii większość orkiestrowych inicjatyw 
przeniosła się wprawdzie do sieci, ale wolon-
tariusze jak zwykle nie zawiedli. Na wysokości 
zadania stanęli także organizatorzy. 

Organizatorem Finału wośp w Ozimku był 
Zespół Szkół, a gościny udzielił sztabowi nasz 
Dom Kultury. Orkiestrą „dyrygowała” opiekun-
ka szkolnego wolontariatu Jolanta Szyporta, 
która z pomocą sporego grona zaangażowanych 
osób nadzorowała przebieg zbiórki i wszystkich 
zaplanowanych wydarzeń. Z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego, kwestę we wszystkich miej-
scowościach gminy prowadziło pięćdziesięciu 
wolontariuszy, zaopatrzonych w skarbonki, 
identyfikatory i środki ochrony osobistej. No-
wością była możliwość wpłaty kartą u wolon-
tariuszki wyposażonej w terminal płatniczy, 
która dawała możliwość udziału w zbiórce 
osobom nie mającym przy sobie gotówki. 
Na rzecz Orkiestry kwestowały osoby w róż-
nym wieku: dwudziestu pięciu wolontariuszy 
do lat 16,  siedmiu do osiemnastego roku życia 
i osiemnastu powyżej 18 lat. O godzinie 8.00 
odebrali oni pakiety wolontariuszy wośp i wy-
ruszyli w teren. Oprócz nich, datki zbierano 
w 29 punktach stacjonarnych na terenie gmi-
ny: sklepach, punktach usługowych itp. Przez 
cały dzień w sztabie wośp trwało liczenie przy-
noszonych w puszkach pieniędzy. Odbywała się 
także aukcja na Allegro, z której dochód zasili 
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Licytacja wystawionych na niej gadżetów wośp 
zakończyła się 31 styczna, a pozostałych: ofia-
rowanych przez Gminę Ozimek, lokalne firmy 
i darczyńców indywidualnych, trwała jeszcze do 
14 lutego. Kontynuowano również zbiórkę pie-
niędzy do eSkarbonki wośp.

Co prawda w ramach tegorocznego Fi-
nału wośp nie odbywały się żadne imprezy 
„na żywo”, to jednak w południe przed Dom 
Kultury zajechali swoim nietypowym po-
jazdem rycerze z Opolskiego Bractwa Rycer-
skiego, którzy rozmawiając z mieszkańcami 
i pozując do zdjęć, zachęcali do odwiedzenia 
grodu rycerskiego w Byczynie. Ulicami Ozimka 
przejechała też kawalkada nietypowych pojaz-
dów. Chętni mogli indywidualnie uczestniczyć 
w biegu „Policz się z cukrzycą”. Jednym z nich 
był radny Marceli Biskup, który zakończył 
swój ponad 5-kilometrowy bieg przed Domem 
Kultury. Ozimski sztab wośp zorganizował 
również dwa konkursy: plastyczny o tematyce 
wośp, na który wpłynęło ponad 20 prac oraz 
na ulepienie bałwana z symbolami Orkiestry. 
W obu konkursach jury wybrało najciekaw-
sze prace, zapraszając ich twórców po odbiór 
nagród ufundowanych przez Gminę Ozimek 
i Dom Kultury. 

Na facebookowym profilu Domu Kultu-
ry odbyły się trzy wejścia na żywo, podczas 
których relacjonowano przebieg ozimskiego 
Finału wośp. Prezentowały się w nich także 
wokalistki Studia Piosenki „Nonet”, tancerki 
Zespołu Tańca Orientalnego „Kaszmir” oraz 
Ozimska Orkiestra Dęta, obchodząca w tym 
roku jubileusz 35-lecia. O godzinie 20.30 
wszystkim wolontariuszom i mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się w tegoroczne gra-

nie, podziękował Burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek, zapalając wraz ze sztabem 
Orkiestry symboliczne „światełko do nieba”. 
Po przeliczeniu zawartości puszek okazało 
się, że zebrana w tym roku kwota wyniosła 
47 583,28 zł. Fundacja wośp doliczy do niej 
jeszcze zawartość naszej eSkarbonki i wartość 
aukcji na Allegro. Siema. 

Janusz Dziuban
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Lista  przedsiębiorców i firm, które już od 
grudnia zbierały w swoich siedzibach datki do 
Stacjonarnych Puszek Sztabowych (w kolejno-
ści zgłoszenia do Fundacji wośp): Studio Urody 
„Dama PI(N)K” w Dylakach, Sklep Wielobranżo-
wy P. R. Hadamek w Dylakach, HDT Polska – 
sklepy „Promil” i „Lewiatan” w Ozimku, „Wako 
Kebab” w Ozimku, Sklep Wielobranżowy „D&M” 
w Szczedrzyku, „Euro-Sklep” w Szczedrzyku, 

Sklep Monopolowy „Sebastian” w Szczedrzyku, 
Hurtownia „Energetyka-Południe” w Ozimku, BA 
Glass w Jedlicach, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
A. Bebel w Ozimku, Sklep Wielobranżowy „Mul-
ti” w Ozimku, ,,Kartel” S.C. w Krasiejowie, Studio 
Fryzur w Ozimku, Kiosk Spożywczy E. Białecka 
w Ozimku, „Samo Nie Przejdzie” - Gabinet fi-
zjoterapii i masażu w Ozimku, Cukiernia Bihun 
& Malorny w Ozimku, Salon Optyczny „Piękne 

Oczy” w Ozimku, Sklep „EkoAna” w Ozimku, Sa-
lon Kosmetyczny „MadeleineNailArt” w Ozimku, 
Stoisko piekarniczo-cukiernicze ,,Kłos” w Netto 
w Ozimku, Handel artykułami przemysłowymi 
U. Knychas w Ozimku, Sklep odzieżowy „Ika” 
w Ozimku, Salon Fryzjerski „Amber” w Ozimku, 
Agent Ubezpieczeniowy E. Feliks w Szczedrzyku, 
Pizzeria „Alibaba” w Ozimku.

Jolanta Szyporta

Sztab  wośp w Ozimku dziękuje wszystkim 
osobom i instytucjom, które wsparły prze-

prowadzenie 29. Finału w dniu 31 stycznia 
2021 roku oraz czynnie włączyły się tego dnia 
do jego organizacji: 

• Panu Robertowi Konowalikowi – Dyrek-
torowi Domu Kultury w Ozimku i wszyst-
kim pracownikom za udostępnienie obiektu 
na siedzibę sztabu, urozmaicenie tego dnia 
transmisjami na żywo i występami utalento-
wanych osób oraz zapewnienie bezpiecznego 
przeprowadzenia 29. Finału wośp.
• Urzędowi Gminy i Miasta w Ozimku 
z panem burmistrzem Mirosławem Wie-
szołkiem na czele, za poparcie przeprowa-
dzenia kwesty, wspieranie naszych działań 
i zapewnienie nagród do przeprowadzenia 
konkursów towarzyszących kweście.
• Pracownikom administracji i nauczycie-
lom Zespołu Szkół w Ozimku za włączenie 

się do przeprowadzenia kwesty i sprawnego, 
rzetelnego liczenia zebranej kwoty.
• Pani Danucie Derdzie, pani Beacie Gaw-
lik-Libor i pani Agnieszce Gawlik za wy-
pieki i słodycze.

• Pani Wicestaroście Leonardzie Płoszaj 
za słodki podarunek dla wolontariuszy. 
• Darczyńcom za przekazanie przedmiotów 
na aukcje Allegro, z których zysk jest przeka-
zywany w całości na konto Fundacji wośp.
• Opolskiemu Bractwu Rycerskiemu za 
przybycie pod Dom Kultury i uczynienie 
tego dnia jeszcze bardziej radosnym i ekscy-
tującym.
• Przedsiębiorcom z naszej gminy za włą-
czenie się do kwestowania w swoich lokalach 
i siedzibach.
• Wszystkim kwestującym wolontariu-
szom, których można było spotkać w tym 
dniu w całej gminie.
• Rodzicom opiekującym się najmłodszymi 
wolontariuszami.
• Wszystkim, którzy wrzucili choć grosik 
do puszek, co dało zadeklarowaną kwotę: 
47 583,28 zł.
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Całkiem niedawno obchodziliście swoje 
święto – Dzień Babci i Dzień Dziadka, 

a my, jako dom kultury, chcieliśmy dać Wam 
coś wyjątkowego. Postanowiliśmy więc zor-
ganizować dla Was koncert online. 

Nie dane nam było spotkać się osobiście, 
ani w kawiarence na rogu, jak śpiewała jedna 
z wokalistek, bo wszystkie kawiarenki są za-
mknięte, ani też na sali widowiskowej Domu 
Kultury, bo przecież nie możemy narażać 
Waszego zdrowia. Mamy jednak nadzieję, że 
22 stycznia wszystkie Babcie i wszyscy Dziad-

kowie obejrzeli koncert i życzenia pod nazwą: 
„Kochanym Dziadkom” na naszym facebo-
okowym fanpage’u.

Mogliście wysłuchać utworów zdolnych 
wokalistek ze Studia Piosenki nonet, uczą-
cych się pod okiem pani Anny Sitarz oraz 
uroczych życzeń-wierszyków z ust słodkich 
dzieciaków. „Babciu, Dziadku, cóż Ci dam? 
Tylko jedno serce mam...” – tak brzmi frag-
ment jednego z nich i to prawda, że w tak waż-
nym dniu wszystkie Wasze wnuczęta mają dla 
Was serce na dłoni.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, 
którzy przyczynili się do stworzenia tego kon-
certu. Wszystkim pracownikom Domu Kultury 
za ogrom pracy, dzieciom i ich opiekunom za 
przygotowanie wesołych wierszyków, a także 
za nostalgiczne utwory, które chwytały za serce 
i przywoływały wspomnienia.  A Was drodzy 
Dziadkowie zapraszamy za rok i żyjemy nadzie-
ją, że najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka złożymy Wam osobiście.

Tatiana Kowalczyk

W tym roku ozimski sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy znalazł 

swoją siedzibę w naszym Domu Kultury. 
Na potrzeby wolontariuszy udostępniony 
został hol naszej instytucji, gdzie można było 
się zagrzać, wypić coś gorącego, przyjmować 
meldunki i wpłaty. Słowem, wszystko było 
można, pod warunkiem stosowania się do 
dyscypliny wynikającej z istniejących obo-
strzeń pandemicznych. 

Ponieważ nie dane nam było przygotować 
programu artystycznego na żywo, zrealizowa-
liśmy takowy jako nagrania z udziałem woka-
listów Studia Piosenki Nonet, prowadzonego 
przez panią Annę Sitarz oraz zespołu tańca 
orientalnego Kaszmir, kierowanego przez Ta-
tianę Kowalczyk. Nagrania, zrealizowane w na-
szym Domu Kultury, wykonane zostały przez 

michała katolika. Dodatkową niespodzianką 
przygotowywaną również z tej okazji, była bar-
dzo jubileuszowa rejestracja nagrania Ozimskiej 
Orkiestry Dętej, obchodzącej w tym roku swoje 
35-lecie, przygotowana i zrealizowana przez An-
drzeja Wilczyńskiego.

W sali nr 14 powstało niewielkie studio 
streamingowe, w którym na żywo staraliśmy 
się powiedzieć kilka słów na temat kwesty 
odbywającej się na terenie naszej gminy. Pro-
wadzący – Katarzyna Kamińska, Robert 
Konowalik – gościli podczas trzech wejść live 
zarówno wolontariuszy zajmujących się bezpo-
średnią zbiórką na ulicach, jak i szefową sztabu 
panią Jolantę Szyportę i Burmistrza Ozimka 
pana Mirosława Wieszołka. W kulminacyjnej 
części relacji pojawiła się nawet większa ilość 
organizatorów zajmujących się liczeniem wpły-

wów z tegorocznej zbiórki, z panią Agnieszką 
Fras-Suchecką na czele.

Oprócz nagranych wcześniej materiałów zdo-
łaliśmy naprędce zarejestrować finał biegu „Po-
licz się z cukrzycą”, wykonywanego w tym roku 
osobno przez każdego z uczestników: jeden z nich 
– Marceli Biskup, zdecydował się zakończyć 
bieg na placu przed Domem Kultury. Porozma-
wialiśmy również z ekipą Opolskiego Bractwa 
Rycerskiego, zachęcaliśmy do bezdotykowych 
wpłat kartą oraz zarejestrowaliśmy kilka słów 
bezpośrednio od wolontariuszy w terenie.

Orkiestra grała, składamy serdeczne po-
dziękowania jej ozimskim organizatorom oraz 
mieszkańcom naszej gminy, którzy spisali się 
jak zwykle na medal.

Robert Konowalik
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Zakończyła się tegoroczna edy-
cja Rejonowego Przeglądu 

Teatrów o tematyce świątecznej 
i zimowej oraz grup jasełkowych. 
Inna od wszystkich poprzednich 
edycji, bo wyjazdowa. Tym ra-
zem zespoły występowały u sie-
bie, a członkowie Jury, zachowu-
jąc środki ostrożności, odwiedzili 
cztery placówki, które zgłosiły się 
do udziału w konkursie (piąty ze-
spół, został niestety zmuszony do 
rezygnacji z występu).

Uczestnicy konkursu występo-
wali więc na własnym terenie, orga-
nizując przestrzeń teatralną według 
własnego upodobania i pomysło-
wości. Trzeba przyznać, iż w kilku 
wypadkach ten sposób aranżacji 
przyniósł nadspodziewanie dobre 
efekty. Aktorzy nie byli narażeni 
na dodatkowy stres związany z wy-
stępem w obcym miejscu, na wiel-
kiej scenie. Tworzyli swój spektakl 
w oparciu o własną pomysłowość, 
wykorzystując na przykład używa-
ne codziennie zabawki (Przedszko-
le nr 2 w Ozimku) lub sięgając po 
możliwości operowania przestrze-
nią i światłem (Przedszkole nr 5 
w Krasiejowie). Czasami trzeba się 
było pomieścić na niewielkiej prze-
strzeni (Przedszkole nr 3 w Dyla-
kach), bądź też wystąpić na holu 
w towarzystwie scenografii przygo-
towanej na potrzeby innego przed-
stawienia (Szkoła w Krasiejowie). 

Pojawiły się nowe udogodnie-
nia, ale też nieznane dotąd trudno-
ści. Całość została zarejestrowana 
i trafiła na facebookową stronę 
Domu Kultury, gdzie można po-
dziwiać występy małych artystów 
o wielkim duchu i sercu. Wszyst-
kim uczestnikom tegorocznych 
zmagań serdecznie gratulujemy 
i jesteśmy wdzięczni za umożliwie-
nie nam obcowania z twórczością 
dzieci i ich opiekunów.

Decyzją Jury, które obradowa-
ło w tym roku w składzie: Robert 
Konowalik, Agnieszka Jarocka 
i Szymon Początek ,  przyzna-
ne zostały następujące nagrody, 
przedstawione po prawej stronie 
artykułu. 

Składamy wszystkim laureatom 
serdeczne gratulacje oraz zaprasza-
my do kolejnej edycji „Rejonowego 
Przeglądu Teatrów o tematyce 
świątecznej i zimowej oraz grup 
jasełkowych”. Mamy nadzieję, że 
odbędzie się wtedy w tradycyjnej 
formie w Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik
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Zakończyliśmy kryminalny cykl filmowych realizacji teatru 
Fieter. W ramach cyklu zainaugurowanego w listopadzie ubie-

głego roku, realizowaliśmy kolejne filmowe próby kryminalne. 
Cykl realizowany był do końca stycznia, po terminie będziemy 

wracać do niego, ale już nie w sposób regularny. Podczas realizacji 
poszczególnych filmów staraliśmy się sięgać po coraz to nowsze 
środki wyrazu, co zaowocowało powstawaniem produkcji różno-
rodnych w formie i treści.

Wykorzystując konwencję japońskiego teatru ka-
mishibai, polegającej na opowieściach snutych 
przez narratora za pomocą nieruchomych plansz 
z ilustracjami, postanowiliśmy opowiedzieć krymi-
nalną historię znaną z szekspirowskiego Hamleta, 
wykonaną jednak w stylistyce „czarnego krymina-
łu”, inspirowanego głównie powieściami Raymonda 
Chandlera. W spektaklu znalazły się również odnie-
sienia do niejakiego Zbigniewa Herberta, ale te wy-
łapać mogą wyłącznie entuzjaści poezji. 

Plansze, na które składały się fotografie wyko-
nane przed wielu laty przez Wojtka Siudeję, przed-
stawiały klimatyczne scenki realizowane przez 
aktorów teatru Kto? Nieco zmodyfikowana, ale 
właściwie wierna pierwowzorowi w znacznej mierze 
fabuła spektaklu opowiadała o śledztwie prowadzo-
nym przez prywatnego detektywa, Philipa Marlo-
we’a w sprawie zaginięcia Poloniusza. Chwytając 
kolejne nitki śledztwa detektyw wpada na trop 
znacznie większej zbrodni, dokonanej przez Klau-
diusza, ale nie potrafi zapobiec eskalacji przemocy.

W spektaklu wystąpili: Radek Czupryński, Igor 
Purwin, Ewa Mikusek, Bartek Głąb, Urszula Ci-
szek, Natalia Batkowska, Anna Bereźnicka, Woj-
tek Siudeja, Tomasz Mehl. Narrator oraz realizacja: 
Robert Konowalik. 

HAMLET 
OR NOT 
HAMLET

PREMIERA  
17.12.2020 r.

NIEWYKRYTE  
SPRAWY: ZIMA  
STULECIA 

Odcinek zrealizowany w formie fikcyjnego doku-
mentu przedstawia sprawę sprzed lat, która wyda-
rzyła się w samym środku pamiętnej zimy stulecia, 
rozpoczętej sylwestrem 1978 roku. Konwencja kina 
dokumentalnego ma swoje prawa, więc tym razem 
obyło się bez scen plenerowych, a realizacja przed-
sięwzięcia dobrze wpisuje się w konwencje działań 
pandemicznych, czyli jest oszczędnie i bez tłoku.

Fabularnie w filmie tym koncentrujemy się 
na losach zaginionego chłopca, w których co praw-
da brakuje momentów drastycznych, ale za to ukła-
dają się w schemat tajemniczej, nie rozwiązanej po 
dzień dzisiejszy zagadki. Puentą filmu jest bezpo-
średnie nawiązanie do tegorocznego sylwestra.

W filmie wystąpili: Anna Juros-Brejwo, Mi-
chał Rogacki, Hanna Spólna, Elżbieta Cieśla, 
Hanna Pogorzelska, Robert Konowalik. Reali-
zacja: Robert Konowalik.

PREMIERA 
07.01.2021 

Cykl rozpoczęty od Próby chóru, doczekał się rów-
nież Próby teatru. Odcinek z improwizowanymi 
dialogami, kręcony z ręki w długich ujęciach, był 
próbą uchwycenia rzeczywistości w bezpośredni, 
przypadkowy sposób. Jego akcja koncentruje się 
na nielegalnej próbie teatralnej, podczas której 
dochodzą do głosu wzajemne pretensje, akty prze-
mocy i w końcu morderstwo. Całość wykonana 
została w nieco żartobliwym stylu, z nieodłączną 
szczyptą czarnego humoru.
W filmie wystąpili: Monika Heflik, Natalia Do-
łęgowska, Olga Nawarowska, Grzegorz Rolka 
oraz Robert Konowalik (realizacja). 

PREMIERA 
21.01.2021r.

PRÓBA 
TEATRU
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Ostatni z prezentowanych filmów to jednocześnie 
najprostsza w formie realizacja cyklu. Nieruchoma 
kamera rejestruje odczytanie przez aktora jednego 
z opowiadań o Sherlocku Holmesie. Podczas tej mało 
efektownej czynności zamaskowana postać stara się 
pozbyć lektora, próbując go otruć, udusić lub zdzielić 
kijem w łeb. Lektor, zaangażowany w swoją powin-
ność, nie jest świadomy którejkolwiek z tych prób.

W filmie wystąpili: Robert Konowalik, Szy-
mon Początek. Realizacja Robert Konowalik.

Wszystkie dotychczasowe próby filmowe można zo-
baczyć na facebookowym fanpage’u Domu Kultury, 
do czego w szczególny sposób zachęcamy. Z czasem 
pojawią się na nim również następne produkcje 
kryminalne.

Robert Konowalik

PREMIERA 
28.01.2021

CZYTAJĄC 
DOYLE’A

Zespół taneczny Delement działają-
cy przy Domu Kultury w Ozimku 

z początkiem stycznia wyszedł z ini-
cjatywą zachęcenia naszych miesz-
kańców do nauki tańca. Karnawał to 
najlepszy czas, żeby odkryć w sobie 
taneczny „flow”. Niestety obostrzenia 
nie pozwalają spotykać się wszyst-
kim chętnym na sali, więc dziewczę-
ta postanowiły przygotowywać dla 
mieszkańców gminy krótkie lekcje 
tańca, które będzie można zobaczyć 

co tydzień na facebookowym fan-
page’u Domu Kultury. Choreografie 
przygotowane przez zespół są na po-
ziomie podstawowym, więc spróbo-
wać może każdy, wystarczy dostęp do 
internetu i kawałek miejsca w poko-
ju. Pierwsze filmiki cieszyły się dużą 
popularnością i mamy nadzieję, że 
z każdym kolejnym zachęcimy jak 
najwięcej osób do wspólnego tańca.

Karolina Stopińska

W zdrowym ciele zdrowy duch 
– to hasło towarzyszyło 

nam podczas wszystkich czterech 
spotkań z cyklu „Piękna, bo zdro-
wa”, organizowanych przez Dom 
Kultury w Ozimku oraz wizażyst-
kę Magdalenę Kadelę.

Cykl spotkań rozpoczął się 
w listopadzie zeszłego roku, miał 
odbywać się przy kawie, w sali ka-
meralnej Domu Kultury, ale druga 
fala pandemii zmusiła nas do prze-
niesienia spotkań na platformę in-
ternetową. Mimo braku możliwości 
bezpośredniego kontaktu, rozmowy 
online w miłym damskim gronie 
uważamy za udane.  

Podczas pierwszego spotka-
nia uczestniczki zasięgały rad jak 
umiejętnie korzystać z kolorowych 
kosmetyków i stworzyć na swojej 
twarzy prosty i schludny makijaż 
dzienny. Można było dowiedzieć się 
także jak wzmacniać i dbać o swoją 
odporność, szczególnie w tak trud-
nych czasach. Tematem grud-
niowego, świątecznego spotkania 
były ekspresowe porady stylistki 
i  wizażystki dotyczące ubioru 
i makijażu, którymi można zabły-
snąć przy wigilijnym stole. Trzecie, 
styczniowe spotkanie odbyło się 
pod hasłem: „Skóra i ciało w dobrej 
kondycji”. Początek roku to czas 

noworocznych postanowień, szcze-
gólnie takich dotyczących zmiany 
swojej sylwetki, więc zaprosiliśmy 
instruktorkę metody pilates. Jest 
to trening „dobrego samopoczucia”, 
uczący świadomości swojego ciała, 
poprawiający jakość ruchu i wzmac-
niający wszystkie mięśnie naszego 
ciała. Uczestniczki poznały również 
najważniejsze zasady pielęgnacji 
twarzy, które są kluczowe, jeśli chce-
my mieć zdrową i piękną skórę. 
W lutym rozmawialiśmy z dietety-
kiem klinicznym na temat zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz jak 
żywność wpływa na nasze zdrowie, 
samopoczucie i w końcu urodę.

Cykl spotkań „Piękna, bo zdro-
wa” chcemy podsumować konkur-
sem. Wystarczy odpowiedzieć na py-
tanie: „Jak na co dzień dbam o swoje 
zdrowie i urodę?” Odpowiedzi moż-
na wysyłać do 22 lutego na naszego 
facebookowego fanpage’a Domu 
Kultury w Ozimku lub na maila: se-
kretariat@dk.ozimek.pl. Wybierzemy 
jedną najciekawszą odpowiedź. Roz-
strzygnięcie konkursu odbędzie się 5 
marca podczas Babskiego Fajrantu, 
również na fanpage’u dk. Na zwy-
cięzcę czekają nagrody, zachęcamy 
do udziału!

Tatiana Kowalczyk

Film lalkowy, utrzymany w stylistyce horroru. Akcja 
dzieje się w naszym Domu Kultury, ale w alterna-
tywnej rzeczywistości. Pracownik portierni pilnuje 
zwłok zmarłego dygnitarza partyjnego, wystawio-
nych na holu do czasu pogrzebu. W oczekiwaniu 
na przyjście kolegi od kieliszka, przytrafia mu się 
dziwna i niebezpieczna przygoda. 

Najbardziej mroczna (także dosłownie) spo-
śród wszystkich zrealizowanych części, jest w zu-
pełności pozbawiona aktorów, których miejsce 
zajęły lalki wykonane na potrzeby dawnych 
spektakli teatru Fieter. Animacja lalek i realizacja: 
Robert Konowalik, zdjęcia: Szymon Początek, 
współpraca: Agnieszka Jarocka.

CZUWANIE

PREMIERA 
14.01.2021
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

DATA GODZ. MIEJSCE NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

01.03
02.03

(poniedziałek)
(wtorek)

08:00 – 16:00
plac przed Domem Kul-
tury w Ozimku

Badania mammograficzne – wy-
darzenie w ramach „Babskiego Faj-
rantu”

Lux Med Diagnostyka
Dom Kultury w Ozimku

01.03
08.03
15.03
22.03
29.03

(poniedziałek)

18:00
fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

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

Dom Kultury w Ozimku

02.03
09.03
16.03
23.03
30.03

(wtorek)

15:00
fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

Andrzejkowe melodie – cykliczny 
program muzyczny on-line

Dom Kultury w Ozimku

05.03
(piątek)

18:00
fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

Rozstrzygnięcie konkursu doty-
czącego cyklu „Piękna bo zdrowa” 
– wydarzenie w ramach „Babskiego 
Fajrantu”

Dom Kultury w Ozimku

06.03
(sobota)

17:00
fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

„Kobiety kobietom” – pokaz mu-
zyczno-taneczny w ramach Babskie-
go Fajrantu

Dom Kultury w Ozimku

08.03
(poniedziałek)

20:00
fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

„Korba – kobietom” – premiera 
Kultowego Teatru Sensacji

Dom Kultury w Ozimku

11.03
25.03

(czwartek)
18:00

fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

„Lektury swojskie” – cykliczne spo-
tkania teatralne online

Dom Kultury w Ozimku

12.03
26.03

(piątek)
18:00

fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

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

Dom Kultury w Ozimku

19.03
(piątek)

18:00
fanpage Domu Kultury 
w Ozimku

„Tańcowadła #zostań w domu” 
– ogłoszenie wyników konkursu ta-
necznego

Dom Kultury w Ozimku

19.03
(piątek)
22.03

(poniedziałek)

terminy i godziny 
ustalone z instytu-

cjami

instytucje zgłoszone do 
konkursu 

Powitanie wiosny – korowody ma-
rzankowe z udziałem mini szkółki 
Zygmunta Antosika

Dom Kultury w Ozimku

W marcu odbędą się ponadto działania w ramach projektu „Równać szanse” pn. „Naturalnie, że naturalnie”.
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W okresie Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku powszechnie praktykowane było 

w różnych formach obrzędowe składanie ży-
czeń – czyli kolędowanie. Typowy czas kolę-
dowania przypadał na okres do Trzech Króli 
i obejmował chodzenie z żywymi zwierzęta-
mi, maszkarami, z gwiazdą, szopką, chodze-
nie różnych grup przebierańców, widowisko 
zwane herodami, „wesele krakowskie” i inne. 

W naszych współczesnych czasach kolędowa-
nie kojarzy się ze śpiewaniem kolęd czy piosenek 
świątecznych, tzw. pastorałek w gronie rodzin-
nym czy w kościołach przy bożonarodzeniowych 
szopkach. 

W tym roku, niestety poprzez obostrzenia sa-
nitarne nie było możliwości spotkania się w więk-
szym gronie, ale nic nie stało na przeszkodzie by 
spotkać się wirtualnie. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Promocji Talentów Akces po raz pierwszy, 
a miejmy nadzieję że nie ostatni, zorganizowało 
Otwarty Przegląd Piosenki Świątecznej „Kolę-
dowanie On-Line”, na który wpłynęło prawie 50 
zgłoszeń z całej Polski min. z Bielska-Białej, Szcze-
cina, czy Białegostoku. Nie mogło też zabraknąć 
przedstawicieli naszej gminy, czyli reprezentan-
tów Grodźca, Krasiejowa i Szczedrzyka. 

Pięknie wykonane kolędy jak i pastorałki 
oceniało Jury w składzie Katarzyna Jackow-
ska, Martyna Młynarska – Modlińska oraz 
Julia Dota, które wybrało z ciężkim sercem lau-
reatów poszczególnych kategorii. Wybór był na-
prawdę trudny, ponieważ poziom uczestników 
był bardzo wysoki, ale wyrównany. Grand Prix 
otrzymała 11-letnia Emilia Szcześniak z Łukowa 

(woj. lubelskie) wykonując utwór „Zapal Światło”.  
Miejsca w poszczególnych kategoriach przedsta-
wia powyższa tabela. Wszystkim laureatom gratu-
lujemy udanego występu i życzymy sobie nawza-
jem aby kolejne konkursy odbyły się już na żywo, 
bo nie ma nic bardziej przyjemnego dla artysty niż 
występ przed publicznością. 

Maciej Paluszczak

Miejsce →
1. 2. 3. Wyróżnienie

Kategoria ↓

Przedszkole Antonia Joszko
Maja Molendow-

ska ex aequo 
Noemi Feliks

Marlena Feliks
Marta  

Paluszczak

Szkoła i-iii Anastazja Szalek Lena Bryja
Paulina  

Paluszczak

Sara Libera 
i Wiktor  
Adamiec

Szkoła iv-vi Aleksandra  
Juchniewicz

Zosia Borowska Hania Adamiec Magda Joszko

Szkoła vii-viii Julia  
Tłuczkiewicz

Lena Sikora Julia Rączka Katarzyna Juruć

Duety duet Paulina 
i Oliwia Feliks

Julia Krawczuk 
i Zuzia Mirowska

duet Sisters

Co oznacza „gloria”? To pytanie zdaje się być 
zbyteczne, gdyż wszyscy wiedzą, że słowo 

to jest równoznaczne z chwałą, uwielbieniem, 
słowami i gestami wielkości, sławy i godności 
jakiejś osoby: wobec Boga, Jego potęgi i dobro-
ci odczuwamy potrzebę wyrażenia naszego 
podziwu, oddając Mu nasz honor i wznosząc 
przed Nim nasze entuzjastyczne uwielbienie.

Dlaczego właśnie wspominam to słowo? Po-
nieważ będziemy je mile wspominać dzięki kon-
kursom, które odbyły w się w sobotę 23 stycznia. 
„Gloria – viii Ogólnopolski Konkurs Ko-
lęd i Pastorałek” organizowany przez mdk 
Kielce zgromadził w tym roku ponad 400 
uczestników z całej Polski. Z uwagi na pan-
demię jury obradowało zdalnie oceniając na-
desłane prace uczestników. Wśród zgłoszeń 
zakwalifikowanych do konkursu w kategorii ii 
7-9 lat znalazła się młoda wokalistka  Akcesu 
Ania Chmura, która wykonała „Pastorałkę 
od serca do ucha”. Ania w swojej licznej kate-
gorii – ponad 90 uczestników - zdobyła uzna-
nie jurorów i została laureatką wyróżnienia.  
Wyróżnienie otrzymała również jedna z naj-
młodszych przedstawicielek, już prawie członki-
ni Zespołu Dziecięcego Akces, Antonina Joszko, 
która wystąpiła w kategorii dzieci do 6 lat.

Małym sukcesem dla Ani zakończył się także 
sobotni xii Festiwal Kolęd i Pastorałek organi-
zowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Komprachcicach.  Na 152 zgłoszenia do kon-
kursu, młoda wokalistka w swojej kategorii 
także zdobyła wyróżnienie.

Kolejnym koncertem laureatów, w którym 
wystąpili podopieczni Stowarzyszenia, był ju-
bileuszowy xx Przegląd Kolęd i Pastorałek or-
ganizowany przez Brzeskie Centrum Kultury. 
Do udziału w przeglądzie zakwalifikowano 
72 podmioty wykonawcze z całej Polski. Jury 
w składzie Marek Kudra - dyrygent, założyciel 
Książęcej Orkiestry Symfonicznej w Brzegu, Mo-
nika Kudra – nauczyciel w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Brzegu oraz ks. Piotr Nowicki - 
muzyk, kompozytor, pedagog, proboszcz Para-
fii p.w. Piotra i Pawła w Namysłowie, wyłoniło 
laureatów przeglądu, którzy wystąpili podczas 
koncertu na antenie Radia z Pasją.  Podczas 

tegoż koncertu został ogłoszony werdykt i tym 
samym podopieczni Stowarzyszenia mogli cie-
szyć się z zajętych miejsc. Zespół Akces i z kolędą 
„Przybieżeli do Betlejem” zdobył wyróżnienie, 
Dawid Bac w swojej ii kategorii zdobył ii miej-
sce śpiewając „Bardzo cichą noc”, natomiast 
Julia Dota w swojej iii kategorii otrzymała 
I miejsce wykonując cover utworu „Gloria” z re-
pertuaru tgd w aranżacji Arka Kondrowskiego.  
Gratulujemy laureatom oraz organizatorom tak 
wspaniałych koncertów, które w dobie pandemii 
nie są łatwymi przedsięwzięciami. 

Elżbieta Pisula-Bieniecka
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Miniony rok był dla naszego 
Stowarzyszenia, z pewnością 

podobnie jak dla wielu organizacji 
pozarządowych, wyjątkowo trud-
ny. Mimo, że wielu cykliczne orga-

nizowanych zamierzeń nie udało 
się zrealizować, był to dla naszej 
organizacji rok, w którym udało 
nam się wiele zdziałać. Nie może-
my uznać go za nieudany.

Zacznijmy jednak od tego, czego 
z powodu pandemii nie udało się 
zrobić. Przede wszystkim nie odbyły 
się tradycyjne już, comiesięczne wy-
kłady historyczne. Jeszcze od stycz-
nia do lutego, a więc w przededniu 
pandemii odbyły się  3 wykłady, ale 
z kolejnych musieliśmy już zrezy-
gnować. Z wiadomych powodów 
w czerwcu nie odbył „Piknik strze-
lecki”. Nie było też „Święta Mostu 
i Żeliwa”. Nie odbyła się, planowa-

na we wrześniu, konferencja „Alek-
sander von Humboldt na Śląsku 
i w Polsce”. Z perspektywy powyż-
szych wydarzeń, a właściwie ich 
braku, trzeba by uznać miniony rok 
za fatalny, a jednak…

Pod koniec 2019 roku pojawi-
ła się perspektywa, pozwalająca 
sfinansować niewielki zakres re-
montu części pomieszczeń parte-
ru budynku tzw. „nowej dyrekcji”, 
przejętego przez Stowarzyszenie 
dwa lata wcześniej.  Jeszcze w 2019 
roku do budynku doprowadzono 
energię i wykonano znaczną część 
nowej wewnętrznej instalacji elek-
trycznej. Udało się pozyskać znacz-
ną kwotę z Fundacji Pawła Juro-
sa z Legnicy. Projekt utworzenia 
jednej sali ekspozycyjnej uzyskał 
aprobatę Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Dinozaurów” i został do-
finansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Powstał projekt utwo-
rzenia, ograniczonej do około 100 
metrów kwadratowych, powierzch-
ni ekspozycyjnej. Znalazł on do-
datkowe wsparcie firm: jd trade 
Popioły Przemysłowe sp. z o.o. 
i steag Energo Mineral sp. z o.o. 
z Opola oraz wielu mniejszych, in-
dywidualnych ofiarodawców. Prace 
inwentaryzacyjne i projektowe nie-
odpłatnie wykonała pracownia agp 
sp. z o.o. z Wrocławia. 

Roboty ruszyły na dobre od po-
czątku 2020 roku. Członkowie Sto-
warzyszenia mocno zaangażowali 
się w projekt, przepracowując setki 
godzin przy remontach, sprzątaniu 
otoczenia, pracach ziemnych i po-
rządkowych, malowaniu, czyszcze-
niu, karczowaniu, usuwaniu gruzu 
i złomu. Do końca marca większość 
robót wewnątrz części obiektu zo-
stała wykonana i ten, co prawda 
niewielki fragment, wygląda na-
prawdę imponująco. Rozpoczęli-
śmy przygotowywanie ekspozycji. 
W trakcie realizacji, także ze środ-
ków unijnych, jest wykonanie toa-
let. Po demontażu kładki na rzece 
Mała Panew, w kwietniu przepro-
wadziliśmy kompleksowy remont 
nabrzeża. Odsłonił się wspaniały 
widok na zabytkowy most wiszą-
cy. W końcu udało się odgrodzić od 
Huty Małapanew teren należący 
do Stowarzyszenia, co umożliwia 
wpuszczenie zwiedzających. Mimo 
pandemii, poza wykonawcami, 
członkowie stowarzyszenia przepra-
cowali łącznie ponad 2350 godzin. 
Warto wymienić chociażby tych 
najbardziej zawziętych i wytrwa-
łych: Józef Juros (508 godz.), Marek 
Musiał (363), Daniel Pupko (291), 
Henryk Słupik (263), Marceli Bi-
skup (180), Krzysztof Matuszak 
(133), Adam Purwin (131) i wielu i 

 

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia  
podczas rekonstrukcji maszyny parowej z 1860 roku

Stolarze, strażacy i członkowie Stowarzyszenia 
 ustawiają wyremontowaną maszynę

Wielkim zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się publikacje  
Stowarzyszenia, a szczególnie najnowsza książka o Ozimku
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nnych członków i sympatyków Sto-
warzyszenia i Muzeum Hutnictwa. 

Równolegle z pracami porząd-
kowymi, w ramach projektu dofi-
nansowanego ze środków Gminy 
Ozimek, członkowie Stowarzyszenia 
prowadzili rekonstrukcję i remont 
maszyny parowej, wyprodukowanej 
w Hucie Małapanew w latach 60. 
xix wieku. Tylko to przedsięwzię-
cie pochłonęło prawie 200 godzin 
pracy. Jednocześnie od początku 
roku trwały intensywne prace nad 
przygotowaniem nowego wydania 
książki „W dolinie Małej Panwi. Hi-
storia fryderycjańskiej osady hut-
niczej Ozimek/Malapane od 1754 
do 1945”. Także to przedsięwzięcie 
zostało dofinansowane ze środków 
Gminy Ozimek. Powstała nowa pu-
blikacja, znacznie poszerzona, bo-
gatsza o nowe fakty, całe rozdziały, 
wiele nowych, także kolorowych 
ilustracji, z zupełnie nową oprawą 
graficzną, prezentująca dzieje na-
szego miasta i hutnictwa w dolinie 
Małej Panwi.

Efektem wszystkich wymie-
nionych działań była wspaniała 
uroczystość. W dniu 10 września 
2020 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Mu-
zeum Hutnictwa Doliny Małej 
Panwi, którą swoją obecnością za-
szczyciło, mimo rygorów pandemii, 

wielu zacnych gości. Dwa kolejne 
dni – 11 i 12 września były „dniami 
otwartych drzwi”.  Przez muzeum 
przewinęło się prawie 1500 gości. 
Podziwiano nowe sale, eksponaty, 
szczególnie maszynę parową usta-
wioną na półpiętrze, kupowano 
nową książkę, strzelano z historycz-
nej broni, raczono się przygotowa-
nym poczęstunkiem. Wszystko to, 
dzięki pracy członków Stowarzysze-
nia i wielu wolontariuszy, sprawiło, 
że w tych szarych dniach pandemii 
udało się bezpiecznie stworzyć cho-
ciaż namiastkę święta.

Dziękujemy sponsorom, dar-
czyńcom i wolontariuszom: wła-
dzom Gminy Ozimek, wymie-
nionym wyżej ofiarodawcom, 
„Chórowi na Obcasach”, strażakom 
z osp Schodnia i Antoniów, zarzą-
dowi i wielu pracownikom Huty 
Małapanew, sympatykom, których 
nie sposób wymienić i wszystkim 
członkom Stowarzyszenia Dolina 
Małej Panwi. Bez waszego zapa-
łu i zaangażowania ten sukces nie 
byłby możliwy. Mamy nadzieję, że 
bieżący rok będzie równie owocny, 
a uporanie się z wirusem pozwoli 
na realizację zaległych zamierzeń 
i powrotu do normalnego funkcjo-
nowania Stowarzyszenia i Muzeum.

Józef Tomasz Juros 

Maszyna parowa wyprodukowana w Hucie Małapanew w roku 1860 
w pełnej okazałości na wystawie w Muzeum Hutnictwa

Nowe sale wystawiennicze Muzeum Hutnictwa

Uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w dniu  
10 września 2020 roku uświetnił swoim występem „Chór na Obcasach”

Otwarcia Muzeum dokonali: Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek,  
Wicemarszałek Roman Kolek, dyrektor muzeum Daniel Pupko, w obecno-

ści proboszcza Mariana Demarczyka i licznie zgromadzonych gości

Goście z wielkim zainteresowaniem zwiedzili nową ekspozycję
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Od 12 lutego możliwe jest uprawianie spor-
tu amatorskiego na świeżym powietrzu 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Oznacza 
to zniesienie, a raczej zawieszenie obostrzeń, 
jakie od 28 grudnia ubiegłego roku obowiązy-
wały w związku z pandemią Covid-19, a które 
zezwalały na działalność wyłącznie klubom 
zawodowym. 

Luzowanie covidowych restrykcji oznacza, 
że zgodnie z terminarzami będą się mogły roz-

począć rozgrywki wiosennej rundy piłkarskiej, 
ale (póki co) mecze odbywać się będą bez udzia-
łu kibiców. Od 6 marca wystartują rozgrywki 
w iv lidze opolskiej, gdzie naszą gminę repre-
zentuje ks Małapanew Ozimek. Po jesiennej 
rundzie zespół plasuje się na 5. miejscu z do-
robkiem 40 punktów i na wiosnę będzie walczył 
o zachowanie miejsca w czołówce ligowej tabe-
li. Tego samego dnia rozpoczną się zmagania 
w klasie okręgowej, gdzie ks Krasiejów, który 

jesienią zdobył 21 punktów zajmując 14. miejsce 
w tabeli grupy i, znalazł się w grupie spadko-
wej i na wiosnę będzie walczył o utrzymanie się 
na tym szczeblu rozgrywek. 

Poniżej zamieszczamy terminarze wiosen-
nej rundy w iv lidze i klasie okręgowej. Miejsca 
w poszczególnych kategoriach przedstawia po-
wyższa tabela. 

Janusz Dziuban

IV Liga Opolska „BS Leśnica”

Kolejka 22: 
06.03.2021 godz. 15:00 
KS Małapanew Ozimek – KS Unia Krapkowice 
Kolejka 23: 
13.03.2021 godz. 15:00
GKS Głuchołazy – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 24: 
20.03.2021 godz. 15:00 
KS Małapanew Ozimek – MKS Ruch Zdzieszowice 
Kolejka 25: 
27.03.2021 godz. 15:30 
LKS Skalnik Gracze – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 26: 
03.04.2021 godz. 13:00 
KS Małapanew Ozimek – NKS Start Namysłów 
Kolejka 27: 
10.04.2021 godz. 16:00 
LZS Skorogoszcz – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 28: 
17.04.2021 godz. 16:30
KS Małapanew Ozimek – LZS Swornica Czarnowąsy 
Kolejka 29: 
24.04.2021 godz. 17:00 
KS Fortuna Głogówek – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 30: 
01.05.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – LKS Po–Ra–Wie Większyce 
Kolejka 31: 
05.05.2021 godz. 18:00 
LZS Olimpia Lewin Brzeski – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 32: 
08.05.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – MKS Pogoń Prudnik 
Kolejka 33: 
15.05.2021 godz. 17:00 
OKS Odra II Opole – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 34: 
22.05.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – TS Chemik Kędzierzyn–Koźle 
Kolejka 35: 
26.05.2021 godz. 18:00 
KS Polonia Głubczyce – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 36: 
29.05.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – SKS Piast Strzelce Opolskie 
Kolejka 37: 
02.06.2021 godz. 18:00
KS Małapanew Ozimek – LZS Agroplon Głuszyna  
Kolejka 38: 
05.06.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – MKS Gogolin 

Kolejka 39: 
12.06.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – OKS Olesno 
Kolejka 40: 
16.06.2021 godz. 18:00
KS Małapanew Ozimek – LZS Starowice Dolne
Kolejka 41: 
19.06.2021 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – LZS Walce 
Kolejka 42: 
26.06.2021 godz. 17:00
KS Małapanew Ozimek – LZS Victoria Chróścice 

Klasa okręgowa – grupa I spadkowa 

Kolejka 1: 
06.03.2021 godz. 15:00 
KS Krasiejów – LKS Polonia Karłowice 
Kolejka 2: 
13.03.2021 godz. 15:00 
LZS Victoria Dobrzyń – KS Krasiejów 
Kolejka 3: 
20.03.2021 godz. 15:00
KS Krasiejów – KS Stobrawa Ligota Dolna 
Kolejka 4: 
27.03.2021 godz. 15:30 
KS Start Dobrodzień – KS Krasiejów 
Kolejka 5: 
03.04.2021 godz. 13:00 
KS Krasiejów – LKS Hetman Byczyna 
Kolejka 6: 
10.04.2021 godz. 16:00 
LZS Żubry Smarchowice Śląskie – KS Krasiejów 
Kolejka 7: 
17.04.2021 godz. 16:30 
KS Krasiejów – UKS Rodło Opole 
Kolejka 8: 
24.04.2021 godz. 17:00 
1. FC Chronstau–Chrząstowice – KS Krasiejów 
Kolejka 9: 
01.05.2021 godz. 17:00
KS Krasiejów – ZKS Motor Praszka 
Kolejka 10: 
08.05.2021 godz. 17:00
LZS GKS Piomar Tarnów–Przywory – KS Krasiejów 
Kolejka 11: 
15.05.2021 godz. 17:00
KS Krasiejów – MKS Wołczyn
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Kolejny rok z rzędu członkowie Stowa-
rzyszenia Active Team oraz jego przyja-

ciele wzięli udział w biegu, który odbył się 
w Opolu z okazji 29 finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Była to już dziewiąta 
edycja wydarzenia  Opolskiego Biegu „Policz 
się z Cukrzycą”, której organizatorem jest 
opolski sztab wośp.

Ze względu na pandemię bieg nie mógł się 
odbyć w takiej formule, jak w latach poprzed-
nich. Mimo to atmosfera wydarzenia była nie-
samowita, a biegaczom towarzyszyły pozytywne 
emocje. Biegacze mogli startować pojedynczo lub 
w małych grupkach. Uczestnicy mieli za zadanie 
pokonać ponad 5 kilometrowy dystans startując 
w dogodnym dla siebie momencie, w przedzia-
le czasu między godziną 12.00 a 15.00. Na Placu 
Wolności został uruchomiony punkt pomiaru 
czasu na start, a na parkingu przy opolskim am-
fiteatrze była meta. Trasa biegu była świetnie 
oznakowana, a wolontariusze kierowali biega-
czami w newralgicznych punktach na trasie dba-
jąc o bezpieczeństwo biegaczy. Łącznie w biegu 
udział wzięło 250 uczestników. 

Joanna Bachłaj
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W wieku 75. lat zmarł Ryszard 
Szurkowski – legenda pol-

skiego kolarstwa szosowego. Od 
dwóch lat zmagał się z wieloma 
zdrowotnymi problemami, po 
tym jak odniósł bardzo groźny 
wypadek podczas kolarskich za-
wodów dla weteranów w Kolonii. 

W latach 60. i 70. dwudziestego 
wieku pasjonowaliśmy się jego zwy-
cięstwami w Wyścigu Pokoju, który 
wygrywał czterokrotnie, Igrzyskach 
Olimpijskich (dwa srebrne medale 
w Monachium i Montrealu) oraz 
Mistrzostwach Świata amatorów 

(trzy złota i jedno srebro). Był jed-
nym z najwybitniejszych polskich 
sportowców i polskim kolarzem 
wszech czasów. 

W połowie lat 70-tych Ry-
szard Szurkowski ścigał się tak-
że w Ozimku. W naszym mieście 
znajdowały się start i meta jednego 
z etapów Wyścigu Dookoła Ziemi 
Opolskiej. Kolarze wystartowali 
z okolic obecnego sklepu netto, 
gdzie wówczas mieścił się bar „Ko-
smos” i restauracja „Jubilatka”, 
a finiszowali na ul. Opolskiej. Jako 
pierwszy linię mety minął właśnie 

Szurkowski, a start, trasę i metę 
wyścigu ukazują zdjęcia autorstwa 
p. Romana Chaberskiego, zamiesz-
czone na facebookowym profilu 
„Gmina Ozimek dawniej”.

Z legendą polskiego kolarstwa 
mieli także okazję spotkać się 
członkowie Klubu Turystyki Ko-
larskiej „Amator” Ozimek. Miało 
to miejsce w 2010 roku, przy oka-
zji odsłonięcia pomnika Joachi-
ma Halupczoka – kolarskiego 
mistrza świata amatorów z pobli-
skich Niwek. Na uroczystość po-
jechali całą ekipą, w klubowych 

koszulkach z logo naszej gminy, 
a oprócz grupowego zdjęcia przy 
pomniku Joachima Halupczoka, 
dwie członkinie naszego klubu 
zrobiły sobie pamiątkowe zdję-
cie z Ryszardem Szurkowskim, 
który także przybył do Niwek, by 
oddać hołd swojemu młodszemu, 
przedwcześnie zmarłemu kole-
dze. Dziś zamieszczamy te histo-
ryczne już zdjęcia na łamach wo, 
żegnając w ten sposób tego Wiel-
kiego Kolarza. 

Janusz Dziuban

Ryszard Szurkowski wygrał etap w Ozimku (fot. Roman Chaberski)

 

Pamiątkowe zdjęcie z Ryszardem Szurkowskim Członkowie ktk „Amator” przed pomnikiem Joachima Halupczoka


