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Podsumowanie roku kadencji Burmistrza Ozimka

Z

Mirosławem Wieszołkiem, burmistrzem
Ozimka, rozmawia Arkadiusz Banik.
Panie Burmistrzu, w lutym minął rok, odkąd piastuje Pan swój urząd. Jakby Pan ocenił
ten czas?
Dzień dobry. Czas ten oceniam jako okres wytężonej pracy, której było na pewno bardzo dużo,
a dodatkowo pandemia koronawirusa wpłynęła
znacząco na realizację wielu planów. Mnóstwo
wyzwań, które podjęliśmy wspólnie dla dobra
Gminy Ozimek okazało się sukcesem, ale jeszcze
wiele pracy przed nami. Jako Gmina na pewno
wkroczyliśmy na ścieżkę rozwoju, wykonaliśmy
oraz zaplanowaliśmy dużą liczbę inwestycji, ale
staramy się też poprawić jakość życia naszych
mieszkańców – to jest dla mnie osobisty priorytet.
Właściwie miesiąc po objęciu przez Pana
urzędu, na świecie i w Polsce rozpowszechniła się pandemia koronawirusa, która również
dotknęła Ozimek. Jak pandemia wpłynęła na
Pańskie działania i plany?
Koronawirus wpłynął znacząco zarówno na
nasze plany, jak i na działania. Zmienił wiele
w naszym życiu, a skutki pozostawi na jeszcze
wiele lat. Rozpoczynając kadencję miałem odczucie, iż jako samorząd zostaliśmy pozostawieni
sami sobie i wszystkie działania realizowaliśmy
intuicyjnie – bez odgórnych procedur czy instrukcji. W pierwszej fali pandemii Gmina Ozimek była
bardzo nią dotknięta. Wielu mieszkańców znajdowało się w izolacji, mieliśmy także przypadki
śmiertelne oraz duże ognisko zakażeń w miejscowym zol-u. Wówczas wszelkie siły i środki rzuciliśmy do walki z koronawirusem i sytuacja szybko
uległa poprawie. Tu należą się podziękowania dla
wielu osób w tę walkę zaangażowanych: naszych
strażaków-ochotników; osób dobrej woli, które
szyły i kolportowały maseczki dla mieszkańców
gminy; moich współpracowników; całego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz
przedsiębiorców, którzy wsparli choćby ozimski
szpital. Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych osób. Pandemia przede wszystkim
wpłynęła jednak na ograniczenia w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju imprez i spotkań, ale
spowodowała także konieczność wprowadzenia
znaczących zmian w sposobie funkcjonowania
urzędu. Musieliśmy wdrożyć mieszany system
pracy, co z pewnością nie ułatwiło wykonywania
naszych zadań. Na szczęście jednak, dzięki współpracy oraz wyrozumiałości i odpowiedzialności
udało nam się przetrwać ten najgorszy czas. Mam
nadzieję, że wkrótce sytuacja się poprawi, a nasze
życie wróci do normalności.
Które z dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć było dla Pana najważniejsze i dlaczego?
Przedsięwzięć było wiele, dlatego też trudno
jest wybrać jedno najważniejsze. Powiedziałbym
jednak, iż jednym z najważniejszych zadań, także z perspektywy funkcjonalności, była reorganizacja pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
Urząd to zespół ludzi, zarządzanie którymi sprawia, że cała gmina funkcjonuje właściwie lub
poszczególne jej obszary funkcjonować przestają.
We wcześniejszych latach było tak, że gros konkretnych zadań w urzędzie wykonywały pojedyncze osoby w nich się specjalizujące. Reorganizacja
urzędu udała się, ponieważ z perspektywy czasu

mogę powiedzieć, że zadania są obecnie podzielone zdecydowanie bardziej równomiernie i nie ma
już choćby problemu z zastępstwem zadaniowym
za osobę nieobecną. Dzięki temu urząd funkcjonuje tak jak powinien.
Obejmując urząd burmistrza jednym z Pana
priorytetów było podjęcie działań w kierunku
ożywienia gospodarczego gminy i aktywizacja
ludzi młodych. Co udało się zrobić w tym zakresie w pierwszym roku Pana urzędowania?
Udało się już zrobić bardzo dużo. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku
publicznego układa się znakomicie, czego przykładem jest choćby wola powołania Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku, wyrażona
jednogłośnie przez nasze kluby sportowe. Jeśli
chodzi o współpracę z przedsiębiorcami, uruchamiamy portal inwestycje.ozimek.pl, nad którym
pracujemy. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem nowej, bardziej dostosowanej do naszych
czasów strony internetowej Gminy Ozimek. Ale
najważniejszym działaniem w tym temacie było
z pewnością Ozimskie Forum Gospodarcze, które
odbyło się 11 września 2020 r., a które zrzeszyło nie
tylko kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu naszej gminy, lecz także przedstawicieli Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Punktem kluczowym forum było podpisanie umowy o współpracy
Gminy Ozimek z wsse właśnie, które już owocuje
zainteresowaniem przedsiębiorców chcących lokować swój kapitał w prowadzenie działalności na
terenie Gminy Ozimek.
Przed wyborem na stanowisko burmistrza
pełnił Pan mandat radnego. Jak teraz układa
się współpraca na linii Pana jako burmistrza
z obecną radą miejską?
Współpraca układa się bardzo dobrze. Naturalnie nie zawsze wszyscy radni zgadzają się
z wolą Burmistrza Ozimka, ponieważ jest ich
piętnaścioro, ale zawsze nasze dyskusje opierają
się przede wszystkim o merytorykę. Generalnie
jednak pracujemy zgodnie oraz wyjaśniamy na
bieżąco wszelkie wątpliwości. Wszyscy mamy
poczucie, że pracujemy dla naszej społeczności,
a wśród radnych mamy bardzo nietuzinkowe
osoby, Sołtysów oraz wielu społeczników znanych
z działalności dla mieszkańców właśnie. Dlatego
też nie ma absolutnie mowy o zgrzytach w zakresie naszej współpracy.
Wychodząc poza granice gminy Ozimek,
jak układa się Pana współpraca z ościennymi
samorządami oraz organizacjami do jakich
należy gmina Ozimek (np. Aglomeracji Opolskiej, orot-u itp.). Czy w najbliższym czasie
można spodziewać się wspólnych zadań dotyczących np. rozwoju infrastruktury drogowej,
budowania ścieżek rowerowych czy też wspólnego powołania straży gminnej bądź innych
projektów, które miałyby wpływ na codzienne
życie mieszkańców?
Miniony rok to koniec programowania
2015-2020 w Aglomeracji Opolskiej, dlatego też
dziś jesteśmy wspólnie na etapie wyznaczania nowych perspektyw. Jako Gmina Ozimek
zostaliśmy docenieni przez Stowarzyszenie ao
i wytypowani do organizacji wyjazdowego Walnego Zebrania tej organizacji. Odbyło się ono

w sierpniu w Grodźcu i było możliwością nie
tylko omówienia ważnych spraw bieżących, ale
także wielu rozmów kuluarowych, które dały
mi osobiście możliwość wymiany zdań z przedstawicielami innych gmin i miast. Jeśli chodzi
o stowarzyszenie orot, od 1 stycznia br. Gmina
Ozimek została członkiem tej organizacji i liczymy bardzo mocno na jej pomoc i doświadczenie
w zakresie rozwoju turystyki na naszych terenach. Ponadto, wspólnie z gminami Chrząstowice i Izbicko zbudowaliśmy propozycję rozwoju
wspólnej infrastruktury. Z kolei na odcinku Opole-Grodziec wzdłuż dk46 chcielibyśmy wybudować
ścieżkę rowerową i już przeznaczyliśmy na ten cel
kwotę 450 tys. zł z budżetu gminy. Reasumując,
współpraca już wygląda obiecująco, ale jeszcze
wiele wspólnych celów i planów przed nami.
Jakie zadania stoją według Pana na liście
tych, które Gmina chce wcielić życie we współpracy z powiatem lub Urzędem Wojewódzkim
czy choćby przy wsparciu parlamentarzystów
z terenu Opolszczyzny?
Na liście zadań, które dołączyłem do realizacji w trakcie tej kadencji są: budowa żłobka
samorządowego przy skutecznym pozyskaniu
1 500 000 zł z rządowego programu Maluch+,
budowa ścieżki rowerowej na trasie Dębska Kuźnia - Grodziec przy współpracy z gddkia, budowa
ścieżki rowerowej na trasie Szczedrzyk – Schodnia oraz Schodnia – Krasiejów. Tym sposobem
chcielibyśmy połączyć dwa obiekty turystyczne
o dużej atrakcyjności wskazywanej przez mieszkańców – Jurapark oraz Jeziora Turawskie. Na
trasie Dylaki - Krasiejów przez miejscowość Ozimek planujemy budowę i przebudowę chodnika
przy ulicy Powstańców Śląskich w Antoniowie,
którą już rozpoczęliśmy oraz przebudowę chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Ozimku z przemodelowaniem skrzyżowania z ulicą Kolejową
na rondo. Ponadto uzupełnieniem współpracy
z zdw będzie poprawa bezpieczeństwa na ulicy
Zamoście w miejscowości Krasiejów.
Jak wygląda kwestia przejęcia dworców
pkp przez Gminę Ozimek? Czy planowane remonty oraz budowa parkingu park&bike&ride w Ozimku będą w najbliższym czasie przeprowadzane?
Przejęcie dworców w Ozimku oraz Krasiejowie
nastąpi w tym roku i wtedy zamierzamy rozpocząć rewitalizację budynku pkp przy ul. Kolejowej
z budową parkingu park&bike&ride.
Kolejną bardzo ważną kwestią podnoszoną przez mieszkańców, szczególnie w sezonie
grzewczym, jest program Ekologiczny Ozimek.
Jakie działania w tym obszarze zostały podjęte
w pierwszym roku Pańskiej kadencji?
Program Ekologiczny Ozimek jest bardzo
szerokim zagadnieniem, spróbuję więc wymienić
tylko te główne działania. W pierwszej kolejności
rozpoczęliśmy z Zastępcą szeroko zakrojone rozmowy z psg w sprawie gazyﬁkacji gminy. W spółce komunalnej pracujemy nad pozyskaniem dotacji na doﬁnansowanie do uzyskania przez nią
efektywnego systemu ciepłowniczego, co pozwoli
na stopniowe wycofywanie węgla w ciepłowni
i przetwarzanie termiczne odpadów biodegradowalnych w ramach kogeneracji. W zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne poza podtrzy-
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maniem dotacji z gminy dla mieszkańców, którzy
chcieliby z niej skorzystać, dodajemy dotację dla
mieszkańców posesji nieskanalizowanych na
przydomowe oczyszczalnie i w kolejnych latach
będziemy rozwijać tę pomoc. Ponadto zamierzam wprowadzić monitoring jakości powietrza
we wszystkich sołectwach gminy.
Jednym z Pańskich flagowych pomysłów,
mającym wywrzeć wpływ na aktywizację społeczną było powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz Rady Seniorów. Jak bardzo sytuacja
spowodowana pandemią wpłynęła na te plany?
Ogromnie. Niewątpliwie to jeden z tych pomysłów, które chciałem zaproponować na starcie, niestety sytuacja covidowa przesunęła plany
w czasie. Czekam z niecierpliwością na ich realizację.
W trakcie pandemii jeszcze bardziej uwypukliła się sprawa wsparcia dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy. Czy może
Pan podać przykłady długofalowych działań,
które wpływają pozytywnie na jakość życia
osób potrzebujących?
Oczywiście świetnie pracują w czasie covidowym nasze pracownice pomocy społecznej
i ponownie z uznaniem pragnę podziękować za
ich trud. Również dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym możemy służyć osobom najbardziej
potrzebującym ciepłym posiłkiem i realizacją najpilniejszych zakupów dla osób w kwarantannie.
Dla potrzebujących mieszkańców udało się także
uruchomić Bank Żywności, który pomoc będzie
realizował również w kolejnych latach.
Koronawirus pokazał również jak ważny
jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i rekreacyjnej. Co udało się już zrobić w tym zakresie,
a jakie działania planuje Pan podjąć w najbliższej przyszłości?
W miarę możliwości moim staraniem chciałbym wpłynąć na konsekwentny rozwój infrastruktury edukacyjnej, o czym wspominałem wcześniej,
zaś w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej
pracujemy obecnie nad kilkoma inwestycjami.
Przede wszystkim w tym roku zostanie przebudowane zniszczone wielofunkcyjne boisko kompleksu Orlik, zaś w najbliższych tygodniach zostanie

złożony wniosek w zakresie modernizacji trzech
obiektów: piłkarskiego boiska Orlik, przebudowy
placu pod Biały Orlik oraz rewitalizacji kompleksu
sportowego przy szkole nr 3 w Ozimku. Na terenach
sołeckich rozbudowujemy place zabaw, siłownie na
wolnym powietrzu, zaś poprzez powstający w lipcu
mosir zadbamy o boiska sportowe i budowę hali
sportowej na terenie naszej gminy.
Wciąż znajdujemy się na początku roku 2021.
Panie Burmistrzu, co czeka gminę w tym roku?
Rok 2021 w gminie to czas kilku priorytetów.
Z jednej strony to okres wzmożonej pracy nad
reorganizacją oświaty, do której niejako zmusza
nas sytuacja związana z niżem demograﬁcznym.
Z drugiej zaś strony, jest to czas bardzo intensywny w naszej spółce komunalnej, która przygotowuje się do modernizacji oczyszczalni ścieków
oraz składa wniosek w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczej. W referatach urzędu pracujemy
ponadto nad studium przygotowywanym pod
teren całej gminy, które pomoże nam rozwinąć
możliwości przyciągnięcia nie tylko potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, ale także nowych mieszkańców.
Zapewne na mieszkańców czekają nowe inwestycje. Czego można się spodziewać?
W budżecie na 2021 rok zaplanowaliśmy inwestycje o wartości całkowitej około 11 mln złotych
i jest to zdecydowanie najwyższa kwota w historii
gminy. Planujemy głównie inwestycje drogowe,
ponieważ wiele jest w tym zakresie do zrobienia,
ale także inwestycje, na które odpowiedziałem
ze względu na ważność potrzeb podnoszonych
przez mieszkańców gminy. Mam tu na myśli budowę nowego drugiego żłobka samorządowego
w Ozimku, adaptację oddziału przedszkolnego
w budynku psp w Antoniowie, modernizację parteru sp nr 3 w Ozimku, zakup wozu bojowego dla
osp Szczedrzyk, czy konieczny remont zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku, będącego jednym
z symboli gminy.
Gmina Ozimek składa się aż z 13 sołectw,
jakie inicjatywy przewidziane są w tym roku
dla mieszkańców wsi?
Przede wszystkim rok ten upłynie pod znakiem kolejnych inwestycji drogowych. Wiele dróg

już udało się w zeszłym roku wyremontować czy
wybudować, ale kolejne działania w tym zakresie
są niezbędne ze względu na problemy naszych
mieszkańców. Zaplanowaliśmy w budżecie na
rok 2021 kwotę ok. 6 mln złotych na kolejne odcinki dróg, które będą wykonywane w prawie
każdym sołectwie. Poza tymi zadaniami, chyba
największym wyzwaniem realizowanym przez
nas w sołectwach będzie budowa przedszkola
w Grodźcu, którą zamierzamy w tym roku rozpocząć. Wśród ważnych inwestycji znajdują się
również potrzeby oświatowe, mam tu na myśli
przebudowę parteru szkoły w Antoniowie pod
oddział przedszkolny oraz kolejne inwestycje,
które czekają jeszcze w kolejce, jak sala gimnastyczna w Dylakach. Oczywiście będę wierny
moim propozycjom z kampanii, czyli planujemy rewitalizację centrum Krasiejowa oraz modernizację cieku Białka w Grodźcu, gdzie w najbliższym czasie jesteśmy w stanie już odtworzyć
zdegradowane mostki.
Pana poprzednik słynął z dobrego kontaktu
z lokalną społecznością. Czy do burmistrza Wieszołka także chętnie i często zaglądają mieszkańcy, by bezpośrednio podzielić się swoimi
problemami, sugestiami, ale także pomysłami
jakie można byłoby zrealizować w Ozimku?
Ogromnie żałuję, że miniony rok zdominował koronawirus, a co za tym idzie ograniczenia
i reżim sanitarny. Od początku kadencji kontynuowałem rozpoczęte przez śp. Burmistrza Labusa czwartkowe spotkania z mieszkańcami i mam
nadzieję powrócić do nich, gdy tylko pandemia
nieco ustąpi. Mimo ograniczonego kontaktu,
wielu mieszkańców gminy regularnie kontaktuje się ze mną, czy to za pośrednictwem portalu
facebook czy telefonicznie. Dzięki temu prowadzę częste rozmowy z ludźmi, których dotykają przeróżne problemy i troski. Jest to ogromnie
ważne w tych trudnych czasach. Mam jednak
nadzieję, że pandemia już wkrótce nam odpuści,
powrócimy do normalności, a co za tym idzie do
spotkań w cztery oczy, ponieważ takowych nic
nie jest w stanie zastąpić.
Arkadiusz Banik
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Modernizacje dróg gminnych

D

nia 15 lutego 2021 r. podpisano umowy na remont 5 dróg
gminnych o łącznej wartości w wysokości 456 364,81 zł. W ramach
nieograniczonego przetargu wyłoniono dwóch wykonawców – Firma
remost sp. z o.o. sp. k. z Olesna
będzie głównym wykonawcą remontów 4 dróg - ul. Krótkiej w m.
Schodnia (106 205,35 zł), ul. Opolskiej w m. Schodnia (54 683,96 zł), ul.
Piaskowej w m. Krasiejów (104 271,95
zł) oraz bocznej odnogi ul. Ozimskiej
w m. Dylaki (121 263,12 zł), zaś Firma
Protect Building Łukasz Mikoda
z Lędzin będzie głównym wykonawcą bocznej odnogi ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina
(69 941,43 zł). Inwestycje powinny
się zakończyć do końca czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że dnia
1 marca br. dokonano odbioru końcowego na ul. Krótkiej w Antoniowie.
Inwestycja, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na
budowę oraz na modernizacji drogi
gminnej ul. Krótkiej w Antoniowie od
skrzyżowania z ul. 1000-lecia do posesji
nr 5 włącznie o łącznej długości 180 m
kosztowała 176 382,00 zł.
Podczas odbiorów obecni byli
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, radny miejski Marcin Kowalewski oraz przedstawiciel głównego
wykonawcy Zakładu Budownictwa
drobud z Opola Bartłomiej Lach.
Marcin Widera
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D

nia 8 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Ozimka z Radnymi Rady Miejskiej
w Ozimku, które było poświęcone omówieniu bieżącego stanu
zaawansowania inwestycji drogowych na terenie Gminy Ozimek.
Burmistrz Ozimka Mirosław
Wieszołek szczegółowo przedstawił
jakie drogi zostały już zrealizowane
oraz wskazał te, na których obecnie
trwają prace. Ponadto poinformował rajców o umowach, które zostały zawarte z wykonawcami inwestycji i mają zostać niezwłocznie
zrealizowane. Część umów dotyczy
jedynie wykonania dokumentacji
projektowej, a jest to związane z decyzjami i innymi uzgodnieniami
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
Ponadto uczestnicy zgłosili kilka propozycji dot. bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy oraz
przyszłych inwestycji. Burmistrz
poinformował, że wszystkie zgło-

szone wnioski zostaną przeanalizowane i sprawdzone przez odpowiedzialne komórki organizacyjne
urzędu w zakresie merytorycznym
oraz możliwości ich realizacji. Tego
samego dnia 8.03.2021 r. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek spotkał się z sołtysami
z terenu Gminy Ozimek.
Sekretarz Gminy Barbara
Durkalec poinformowała o zbliżającym się Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021. Spis rozpocznie się 1 kwietnia
2021 r. i potrwa do 30 września 2021
r., a udział w spisie jest obowiązkowy. Na terenie gminy działać będzie
8 rachmistrzów, którzy po 15 kwietnia br. rozpoczną swoją pracę.
Iwona Wiercińska – Główny
specjalista ds. środków pomocowych i jednostek pomocniczych
gminy przedstawiła najważniejsze
informacje dot. funduszu sołeckiego
na 2021 r. Ponadto podziękowała za
sprawną realizację ubiegłorocznego

funduszu, której udało się dokonać
mimo panującej sytuacji epidemicznej. Poruszyła także szereg kwestii organizacyjnych dot. zebrań wiejskich
i sprawozdawczości, jak również
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
W kolejnym punkcie spotkania
burmistrz oraz Waldemar Janik –
Inspektor ds. drogownictwa szczegółowo zaprezentowali realizację inwestycji drogowych w poszczególnych

sołectwach. Dodali, że wszystkie prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem i wcześniejszymi ustaleniami.
Na zakończenie nasz włodarz
złożył wszystkim sołtysom z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa
serdeczne podziękowania i słowa
uznania za pełną zaangażowania
pracę na rzecz lokalnej społeczności.

,,,HG\FMDNRQNXUVXQDQDMV\PSDW\F]QLHMV]HJRXU]ÇGQLND
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nam niezmiernie miło poinJest
formować, że Pani Monika Lan-

gosz – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku, zajęła drugie miejsce
w konkursie pn. „Najsympatyczniejszy Urzędnik Roku 2020 w powiecie opolskim”, organizowanym
przez „Tygodnik Ziemi Opolskiej”.
Pani Langosz uzyskała 16,2%
głosów. To dla ugim w Ozimku wielki
sukces – ponieważ to już 4 urzędnik
z naszego magistratu, który uzyskał

miejsce na podium. Dnia 26.02.2021 r.
z gratulacjami przybyli przedstawiciele tzo – Wiceprezes Zarządu
Konrad Bassek oraz Kierownik
Działu Marketingu – Dawid Laskowski, którzy wręczyli laureatce
tabliczkę pamiątkową oraz kwiaty.
Do życzeń przyłączyli się Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Sekretarz Gminy
Ozimek Barbara Durkalec.
Marcin Widera

Marcin Widera
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Aktywni Seniorzy w Ozimku
„Silver Power” – srebrna moc, moc osób starszych

W

związku z rosnącą w społeczeństwie
liczbą osób starszych, nadszedł czas,
gdy to właśnie One zaczynają działać i decydować o wielu sprawach.
Pojawiają się programy promujące tę aktywność, które mają na celu przeciwdziałanie izolacji
i wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji
osób starszych. Poprzez wspieranie takich działań
dążymy do integracji międzypokoleniowej, a także do aktywizacji społeczności lokalnej, budującej
prawidłowe relacje międzyludzkie, co podnosi jakość życia środowisk defaworyzowanych.
Wsparcie tych środowisk jest jednym z priorytetowych celów Gminy Ozimek. Dzięki otwartości,
licznym inicjatywom, a przede wszystkim środkom z budżetu gminy, m.in. w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Ozimka i możliwościom,
które daje Dom Kultury w Ozimku – możemy
wspierać aktywną społeczność seniorów. Urząd
Gminy i Miasta w Ozimku regularnie wspiera
tego typu działania. Nasza ozimska polityka
senioralna stawiana jest za wzór skutecznych
działań skierowanych do społeczności lokalnej.
Dużą zasługę ma tu działalność Szkoły Superbabci i Superdziadka Polskiego Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów klanza - funkcjonującej przy Domu Kultury w Ozimku. Nieoceniona
jest także praca pani Haliny Oster – menadżerki Szkoły Superbabci i Superdziadka w Ozimku,
a zarazem Wiceprezeski Polskiego Stowarzyszenia

Pedagogów i Animatorów klanza Oddział Warszawski, Trenerki klanzy, psychopedagożki, gerontolożki, wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej,
animatorki kultury, instruktorki rekreacji ruchowej
oraz członkini międzynarodowej sieci pedagogów.
Szkoła działa na terenie naszej Gminy od
2016 r. – w tym roku obchodzi swoje 5. urodziny. Szkoła Superbabci i Superdziadka w Ozimku należy do Ogólnopolskiej sieci szkół, które
zrzeszają seniorów i wspierają ich w integracji
międzypokoleniowej oraz aktywizują do działania. Aktualnie pod tym szyldem działają szkoły
w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Białymstoku i nasza, bardzo prężna w Ozimku.
Pierwsze środki, które przeznaczono na
powołanie szkoły klanza pozyskała z rządowego programu na rzecz aktywności osób starszych
– asos. Z tych funduszy skutecznie realizowano
projekty w dwóch kolejnych latach (2016-2017).
Następnie pozyskano środki na działalność w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój – „Skrzydła dla innowacji przyszłością
dojrzałej edukacji”. Projekt nosił nazwę „Szkoła
Dorosłego Człowieka – kooperatywna inteligencja poprzez pedagogikę zabawy”, gdzie poprzez
formę pedagogiki zabawy pozyskiwano nowe
osoby do wszelkich działań. To zaowocowało
tym, że ssb i sd zaznaczyła swoją obecność nie
tylko w Ozimku, ale także na całej Opolszczyźnie.
Dzięki aktywności uczestników i miłośników

szkoły pozyskano przez trzy kolejne lata (20192021) wsparcie z Budżetu Obywatelskiego Miasta
Ozimka. Mieszkańcy w różnym wieku interesują się działalnością szkoły oraz pomagają seniorom bardzo chętnie we wszystkich działaniach
i przedsięwzięciach. Szczególnie ostatnie dwie
edycje bomo 2020 i 2021 wiązały się z dużymi
utrudnieniami przy akcji zbierania podpisów, ale
Superbabcie i Superdziadkowie dali radę i po raz
kolejny uzyskali poparcie wielu Mieszkańców, do
których kierują serdeczne podziękowania i zapraszają ich do wspólnych działań.
W ramach budżetów obywatelskich przeprowadzono szereg wydarzeń, spotkań oraz warsztatów tematycznych. Zorganizowano regularne
wyjazdy na basen, odbywały się zajęcia stacjonarne i online, zajęcia z kinezy proﬁlaktyki, ćwiczenia, tańce integracyjne na terenach zielonych
przylegających do Ozimka, udział w wielu wykładach i warsztatach na terenie wsb w Opolu.
Seniorzy interesują się także polityką
i sprawami związanymi z całożyciową edukacją – dlatego zorganizowano spotkania z cyklu
„Chcę wiedzieć”, m.in.: z Panią Sekretarz Gminy Ozimek - Barbarą Durkalec; z Burmistrzami
Ozimka Panami Janem Labusem i Mirosławem
Wieszołkiem; z Wicemarszałkiem Województwa Romanem Kolkiem; z Wicestarostą Opolską Leonardą Płoszaj; z Posłanką na Sejm rp
Marceliną Zawiszą i Senatorką na Sejm rp Danutą Jazłowiecką oraz byłą minister Kancelarii
Prezydenta rp i ambasadorką rp w Luksemburgu Panią Barbarą Labudą.
W ramach cyklu „Chcę poczuć”, podczas
zajęć goszczono także ludzi kultury, m.in.: Jazz
Bar Band z wokalistką Hanką Nowicką-Rożeń
(współpracujący ze szkołą od jej powstania aż
do dzisiaj); Jose Torres – jazzman; prof. Jerzy
Główczewski – muzyk, jazzman, wykładowca
Akademii Muzycznej w Katowicach; Robert Janowski – piosenkarz znany z prowadzenia programu „Jaka to melodia?”; aktor Andrzej Skiba;
Mirosław Nainert - aktor teatralny i dubbingowy, reżyser, dyrektor Teatru Korez w Katowicach;
Olga Wiechnik – pisarka; Wiesio Danielec – reżyser i instruktor teatralny; Dorota Warakomska
– dziennikarka; Przemysław Grządziela – mim,
tancerz baletowy, światowej sławy klaun, występujący w Cirque du Soleil.
Ponadto zapraszano psychologów, dietetyków, lekarzy, andragogów, poetów, pisarzy, gerontologów i trenerów klanzy.
W ramach zajęć słuchacze-seniorzy szkoły
pobierali regularne lekcje obsługi komputera,
uczyli się angielskiego ćwicząc pamięć, przygotowywali przedstawienie teatralne – bajka dla
dzieci (wyreżyserowane przez Dyrektor Domu
Kultury w Ozimku - Justynę Wajs- Fijałkowską),
które zobaczyły dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz mieszkańcy Ozimka.
Ponadto Superbabcie prowadziły wspólnie
z trenerem Stowarzyszenia klanza szkolenie z gier
planszowych, dla nauczycieli świetlic. Organizowano wyjazdy do teatrów, opery, ﬁlharmonii, na
projekcje ﬁlmowe. Szkoła prowadziła akcje Lato
w mieście w formie gier i zabaw na skwerku pt.
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„babcia lata”. Uczestniczono w Międzynarodowym Forum Edukacyjnym Spielmarkt w Poczdamie, gdzie prowadzono tańce integracyjne
dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.
Ważnym wydarzeniem był także udział w dwóch
Ogólnopolskich Zlotach uczniów Szkół Superbabci
i Superdziadka, w Krakowie i Poznaniu.
Objęto patronatem szkoły Oliwkę, którą
nazywają „Naszą Wnuczką” – (dziewczynka
mieszkająca w Ozimku, którą szkoła wspiera i prosi o oddanie 1% na rehabilitację krs dwóch fundacji: 0000037904 lub 0000308316 cel 10939 Janerka
Oliwia). Z radością uczestniczono w trzydniowych
wyjazdach rekreacyjnych – gimnastyka, gry planszowe, tańce integracyjne, nauka pływania, ćwiczenia relaksacyjne. Aktywnie pomagano, prowadząc
gry i zabawy w ramach Dni Ozimka, stając się tym
samym współorganizatorem najważniejszej imprezy w naszej gminie. Seniorzy uczestniczyli ponadto
w Międzynarodowych Projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży ze studentami wsb
oraz Szkoły Pedagogicznej w Magdeburgu.
W ramach współpracy z miastem partnerskim Rymarzów w Czechach przyjęto gości z zagranicy i przeprowadzono warsztaty dla nich, po
czym nastąpiła rewizyta u naszych sąsiadów.
W trakcie tych projektów zawiązano nie tylko
przyjaźnie, ale wymieniono się także doświadczeniami i pomysłami. Przed pandemią koronawirusa aktywnie włączono się w ramach wolontariatu
w organizację ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ozimku, poprzez przygotowanie
stoiska z grami i zabawami dla dzieci oraz całych
rodzin. Na rzecz wośp przygotowano akcję Pocałuj Babcię, Pocałuj Dziadka oraz licytację.
Wiele pomysłów rodziło się także w trakcie
codziennej działalności. Podczas realizacji założeń
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szkoły dużo działo się dzięki pozyskaniu partnera
dla Stowarzyszenie klanza, którym jest Wyższa
Szkoła Bankowa w Opolu. Pani Dziekan dr Katarzyna Mizera oraz Pani dr Joanna Wawrzyniak – menadżerka kierunku pedagogicznego,
od samego początku istnienia szkoły wspierały
ją nie tylko merytorycznie, ale także organizacyjnie. Działania prosenioralne oraz te z zakresu
integracji międzypokoleniowej weszły na stałe do
programu współpracy. Szkoła Superbabci i Superdziadka każdego roku jest zapraszana na oﬁcjalną
uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego, jak
również na liczne wykłady i warsztaty. Seniorzy
bardzo cenią współpracę ze studentami pedagogiki wsb, a szczególnie uwielbiają prowadzone przez
nich warsztaty. Ta współpraca umożliwiła także
udział w licznych międzynarodowych projektach.
Podziękowania należą się jednak również wykładowcom, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą
z nestorami. Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową i przychylność władz uczelni dodaje „Superbabciom i Superdziadkom” skrzydeł.
Na przestrzeni lat zdziałano bardzo wiele na
rzecz budowania pozytywnego wizerunku osób
starszych oraz w przeciwdziałaniu stereotypom
nie tylko w temacie starości. Pracują na rzecz
osób, które chcą rozumieć, być świadomymi
obywatelami, nie bojąc się tego co nowe i obce.
Delegacja szkoły z radością skorzystała z zaproszeń ościennych gmin. Aby móc opowiedzieć
o tym co się robi i jak się działa na rzecz ludzi
starszych w Ozimku, a ponadto regularnie
uczestniczy w uroczystościach organizowanych
przez Urząd Marszałkowski.
Podczas tych wszystkich lat udało się osiągnąć
najważniejsze cele: integrację, w tym międzypokoleniową; całożyciową edukację, w tym także kul-

turową; aktywność ruchową i społeczną; współodpowiedzialność za naszą Gminę i Miasto Ozimek;
promocję naszego pięknego miasta oraz pomoc
potrzebującym i osamotnionym.
A oto kilka wypowiedzi uczniów naszej
Szkoły Superbabci i Superdziadka:
Poznałam wielu ciekawych ludzi, zaczęłam
inaczej patrzeć na wiele spraw. Wiem, że mam
wpływ na życie naszej społeczności, dzięki spotkaniom z burmistrzem i posłankami. Poranne zajęcia
są również chwilą dobrej zabawy – Ewa Gwiozda
Spotkania w Szkole Superbabci i Superdziadka dają mi siłę do pracy z moimi wnukami. Wymieniamy doświadczenia, uczymy się wspólnego
bycia ze sobą. Cieszymy się bliskością i wzajemnie się wspieramy. Dbamy nie tylko o sprawność
naszego umysłu, ale także sprawność fizyczną.
Pomimo obowiązków, zawsze znajdę czas na spotkanie z Wami. Dziękuję – Mirosława Wójcik.
Chciałam dorzucić swoje trzy grosze. Prócz
wszystkich wypowiedzianych i zrealizowanych
mądrości, najważniejszą sprawą, która stała się
niemal mimochodem jest nasza wspólna, przyjacielska relacja, gdzie wzajemnie się o siebie troszczymy i wspieramy. Nigdy bym nie pomyślała,
że w naszym srebrnym wieku może narodzić się
przyjaźń w tak pięknej postaci – Jolanta Michna.
W naszej szkole babcie i dziadkowie się uczą, bo
chcą być na bieżąco. Aby ich nikt nie oszukał. Mają
doświadczenie, chcą iść do przodu, bo życie też
pędzi jak pendolino. Nie zakładamy rąk, żyjemy
i chcemy żyć. Chcemy dany nam czas wykorzystać
jak najlepiej. Świat nie przyjdzie do nas, to my musimy wyjść mu naprzeciw – Łucja Brączyk.
Nasza szkoła daje nam dużo radości, wiarę w siebie i pewność siebie. Uczy nas tolerancji
i współpracy, poprawia samopoczucie. Jest też
mobilizacją do działania. My wspieramy się
wzajemnie, pomagamy sobie – to wszystko jest
cudowne i piękne – Teresa Włodarczyk.
Ja uważam, że nasza Szkoła Superbabci i Superdziadka daje nam możliwość poznania i uczenia się nowych rzeczy. Poznajemy też nowych
ludzi i mamy ciekawe spotkania z osobami znanymi nam tylko z telewizji – Wiesława Bejm.
Ze szkołą wiążą się cudowne wspomnienia –
Weronika Resiak.
Jak to dobrze, że jesteście (…) Mamy co wspominać, było cudownie, wspaniała atmosfera, aż łezka
się kręci w oku z tych wspomnień – Irena Wierny.
Bardzo podoba mi się to co powiedziała Łucja:
w szkole się nie starzejemy i uczymy się żyć jak
dogonić współczesny świat – Danuta Adamczuk.
Nigdy byśmy się nie poznali, gdyby nie szkoła.
Nie można przespać życia, jest za krótkie. W szkole
uczymy się, spotykamy, rozmawiamy, wymieniamy
się doświadczeniami i wiadomościami. Prowadząca
wymyśla ciekawe przeróżne tematy. My się tam nie
starzejemy tylko uczymy się żyć i tego jak dogonić
współczesny świat” – tak spójnie uczniowie mówią o ich Szkole Superbabci i Superdziadka.
Szkoła SuperBabci i SuperDziadka wiele zawdzięcza swoim starościnom Weronice Resiak,
Halinie Kowalskiej i Barbarze Mrozowskiej. Bardzo im dziękujemy za pracę na rzecz szkoły.
Dziękujemy wszystkim przyjaciołom za
wsparcie działań Szkoły Superbabci i Superdziadka oraz serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas.
Marcin Widera
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ycie ludzi w czasie zagrożenia covidowego zmieniło się i już nigdy nie będzie
takie jakie było. Nastał trudny czas także
dla osób starszych. Utrudnione kontakty
z lekarzem, wstrzymane zabiegi i wyjazdy
sanatoryjne, pełna izolacja, brak spotkań
z najbliższymi – stały się rzeczywistością na
wiele długich miesięcy. Zaczęto doceniać to,
że Szkoła Superbabci i Superdziadka stworzyła możliwości, ułatwiające nam przetrwanie. Więzi, wzajemna pomoc, umiejętności obsługi komputera, komórki, wsparcie
ze strony wspólnoty szkolnej i bardzo konkretna pomoc bezpośrednia osobom, które
zachorowały na koronawirusa – to nowe
zadania naszej szkoły.
Zmienił się charakter zajęć w Szkole Superbabci i Superdziadka – tych w realu, na zajęcia prowadzone drogą internetową. Cotygodniowe spotkania
przeniosły się do internetu. Było inaczej, ale też
ciekawie. Internet, spotkania na wolnym powietrzu, w JuraParku w Krasiejowie, w ogrodzie Ciasteczkowa, na tarasie Domu Kultury, w pomieszczeniach - jednak w mniejszych grupach, stały się
sposobem na wspólne spędzanie czasu. Spotkania
nabrały znaczenia zwłaszcza dla osób samotnych
i tych, których rodziny mieszkają daleko.
Silver Power – czyli Srebrna Moc starszego
wieku pokazała, że może wiele. Wszystkie dozwolone przerwy w przymusowym zamknięciu wykorzystano na ruch i spotkania wzmacniające psychikę.
Organizowano działania pod parasolami
„Ciasteczkowa”, gdzie właściciel Ryszard Gajda
stworzył miłe warunki do spotkań przy kawie
i ciasteczku. Odbywały się warsztaty, tańce,
a także działania z kolorowymi bańkami, do
których włączyły się dzieci. Udało się zorganizować zakończenie roku szkolnego w JuraParku w Krasiejowie, gdzie zaszczycił nas swoja
obecnością wicemarszałek Roman Kolek, Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek z rodziną
oraz dr Joanna Wawrzyniak z Wyższej Szkoły
Bankowej. Było uroczyście, sportowo, zabawowo, tanecznie i deszczowo. Także wyjazdy
na basen do Opola odbywały się do końca
września. W lipcu goszczono dziesięcioosobową grupę z klanzy Warszawskiej i wspólnie
z nimi szkoła zorganizowała dla mieszkańców
Ozimka tańce integracyjne na placu przed Domem Kultury.
Aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii uczniowie szkoły
mimo, że wielokrotnie otrzymywali bezpłatne
maseczki i płyny do dezynfekcji, to także dodatkowo kupowali je we własnym zakresie. Szkoła
brała udział w akcji Urzędu Marszałkowskiego
„Koperta życia”. Nie tylko zaopatrując się w koperty, ale także biorąc udział w ﬁlmie reklamowym, promującym tę akcję.
Uruchomiono grupę na WhatsApp z przepisami i zdjęciami przysmaków przyrządzanych
przez Superbabcie. Poprzez internet przedstawiano wspomnienia - zamieszczając zdjęcia
z młodości, i teraźniejsze w maseczkach antycovidowych. Informacje są także regularnie
zamieszczane na fanpage Szkoły Superbabci
i Superdziadka na Facebooku.

Odbyło się ciekawe spotkanie z psycholożką
– Panią Barbarą Dworakowską z Warszawy. Dużym wsparciem były spotkania z burmistrzem
Mirosławem Wieszołkiem, najpierw na WhatsAppie, później na wideokonferencjach. Spotkania te
dawały nadzieję na lepszą przyszłość i podtrzymywały na duchu, zapewniając że osoby starsze
w naszej gminie nie pozostały pozostawione same
sobie. Rozmowy z burmistrzem dotyczące także
sytuacji w gminie podczas pandemii, owocowały
szybkim i wiarygodnym przekazem informacji
o działaniach samorządu na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców w dobie pandemii.
W Święta i w Sylwestera uczniowie Szkoły
pozostawali w stałym serdecznym kontakcie
online, przechwalając się swoimi wypiekami
i przysmakami.
Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego
Miasta Ozimka na 2021 rok zmotywowała dodatkowo do aktywnego działania. Szkoła zdała
egzamin i zdobyła dwa najlepsze wyniki przy
zbieraniu głosów na jej projekty.

Tegoroczne projekty SuperBabcia i SuperDziadek – lepsze życie poprzez animację i integrację społeczną oraz Jesteśmy młodzi, bo
jesteśmy sprawni – zajęcia psychoruchowe dla
osób starszych, na których realizację przeznaczono łącznie 20 000,00 zł z budżetu gminy
już są realizowane i powinny zakończyć się
w listopadzie br. Szczególnie cieszy, że udało
się już zrealizować pierwsze zajęcia w Domu
Kultury w Ozimku – jednak w mniejszych
grupach. Poprzednie spotkania ze względu na
epidemię odbywały się online lub w plenerze
– jednak trudno zastąpić kameralny charakter
spotkań, podczas których przeprowadzane są
zajęcia w gronie przyjaciół, którzy traktują się
jak rodzina.
Ludzie starsi dziękują Panu Burmistrzowi za
pochylenie się nad sprawami tej grupy wiekowej.
Dzięki temu osoby Te czują się ważne i obecne
w społeczeństwie lokalnym.
Halina Oster
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d 1 kwietnia 2021r. Urząd Gminy i Miasta
w Ozimku zapewnia bezpłatny dostęp do
stanowiska komputerowego umożliwiającego
przeprowadzenie samospisu internetowego
w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności
i Mieszkań 2021 osobom ﬁzycznym nieposiadającym technicznych warunków dokonania
samospisu poprzez aplikację. Trzy sposoby
dostępu do aplikacji:
• za pomocą Krajowego Węzła Identyﬁkacji
Elektronicznej – umożliwiający dostęp do

aplikacji za pomocą środków identyﬁkacji
elektronicznej jak na przykład proﬁl zaufany lub banki;
• metodą opartą na numerze pesel (identyﬁkator) oraz nazwisku rodowym matki.
Stanowisko mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, na ul. księdza Jana
Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, parter w pokój
numer 15. Stanowisko do przeprowadzenia
samospisu w ramach Powszechnego Spisu
Ludności i Mieszkań 2021 będzie dostępne

od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w godzinach pracy Urzędu tj.:
• poniedziałek 7:30 – 17:00;
• wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:30;
• piątek 7:30 – 14:00.
W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska w ww. celu proszę o wcześniejszy kontakt pod
nr telefonu: 77 46 22 818, 77 46 22 819, 77 46 22 837.
Barbara Durkalec
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

3U]HND×SRGDWNXGODMHGQRVWNL263
z terenu Gminy Ozimek

S

zanowni Mieszkańcy gminy Ozimek, do
30 kwietnia 2021 r. trwa kampania 1%
dla jednostek osp. Każdy kto składa roczne
zeznanie podatkowe może wspomóc ﬁnansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ozimek. Aby przekazać 1 proc.
podatku wystarczy:
• We wniosku o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego opp, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko
numer krs: 0000 116 212;
• W części „informacje uzupełniające”,
w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisać
nazwę osp z terenu gminy Ozimek oraz jej
dokładny adres.
Możemy wspomóc jednostki osp z Gminy
Ozimek:

• osp w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 52,
46-040 Antoniów;
• osp w Chobiu, ul. Wiejska 24,
46-040 Chobie;
• osp w Dylakach, ul. Turawska 1a,
46-043 Dylaki;
• osp w Krasiejowie, ul. Św. Floriana 2,
46-040 Krasiejów;
• osp w Krzyżowej Dolinie, ul. Opolska 40a,
46-040 Krzyżowa Dolina;
• osp w Pustkowie, ul. Ozimska 11,
46-042 Pustków;
• osp w Schodni, ul. ks. Piotra Gołąba 19,
46-040 Schodnia;
• osp w Szczedrzyku, ul. 1 Maja 9,
46-042 Szczedrzyk.
Barbara Durkalec
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odczas nadchodzącej Sesji Rady Miejskiej
w Ozimku pod obrady zostanie skierowany projekt uchwały w sprawie zwolnienia
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na 2021r.
Dzięki nowelizacji przepisów dot. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych Rada
Miejska ma możliwość podjęcia uchwały
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Obowiązujące obostrzenia wprowadzone
z powodu pandemii covid-19 zakazują przed-

siębiorcom otwarcie lokali gastronomicznych.
W związku z tym nie mogą oni korzystać
z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży. Uchwała ma na celu
udzielenie ulgi dla branży gastronomicznej
w Gminie Ozimek.
Marcin Widera
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odatek dochodowy od osób fizycznych
jest częścią wynagrodzenia brutto każdego pracownika i odprowadzany jest do
urzędu skarbowego właściwego dla miejsca
zamieszkania na podstawie deklaracji PIT.
Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie tylko
budżet państwa. Jego część traﬁa tam gdzie jesteśmy zameldowani. Każda złotówka przekazywana w ramach tego podatku wpływa więc na
poprawę standardu życia w naszej gminie – na

remonty dróg i chodników, szkoły, przedszkola,
place zabaw, przede wszystkim inwestycje, z których wszyscy korzystamy.
Dlatego apelujemy do osób mieszkających
i pracujących w Gminie Ozimek o rozliczanie
swojego podatku w naszej gminie.
Aby zmienić miejsce wpływu przedmiotowego
podatku nie potrzeba mieć specjalistycznej wiedzy
i mnóstwa czasu. Wystarczy, aby osoby ﬁzyczne
wypełniły formularz zap-3 dostępny w urzędzie

skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Formularz należy
złożyć po zmianie danych osobowych np. miejsca
zamieszkania w ii Urzędzie Skarbowym w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie skarbowej.
Można dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub
załączyć do rocznego zeznania podatkowego (pit).
Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek
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XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ozimku
Ekologia, stan sanitarno-epidemiologiczny w gminie oraz LPR

D

nia 22 lutego 2021 r. odbyła się xxxi Sesja
Rady Miejskiej w Ozimku. Podczas obrad radni uchwalili 9 uchwał. Ponadto zajmowano się również tematami związanymi
z ekologią w gminie i mieście, stanem sanitarno–epidemiologicznym oraz przygotowaniami do szczepień.
Rajcy podjęli następujące uchwały: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Ozimek”; w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ozimku
przy ulicy księdza Kałuży 1; w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku;
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób ﬁzycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; w sprawie wyboru miejsca,
terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek
oraz 4 uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
(jedna dot. protestu w sprawie reorganizacji sp
w Antoniowie, jedna dot. protestu w sprawie likwidacji psp nr 1 w Ozimku, jedna w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi Sars-cov-2 oraz
jedna w sprawie niebezpiecznej szczepionki
przeciwko koronawirusowi).

Ponadto przedstawiono informację dotyczącą
ekologii w gminie i mieście (w tym: dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pieców,
fotowoltaika) i informację dotyczącą stanu sanitarno–epidemiologicznego oraz przygotowania do
szczepień ochronnych przeciw covid-19 w gminie.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zygmunt Olbryt zaprezentował protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję

Rewizyjną, w zakresie analizy struktury organizacyjnej oraz kontroli wydatkowania środków
budżetowych na funkcjonowanie Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku w latach 2018-2020.
Nagranie z sesji znajduje się na stronie www.
ozimek.pl pod linkiem: https://ozimek.pl/static/
img/k01/temp/archiw.html.
Marcin Widera

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy wszystkim mieszkańcom miasta
i gminy Ozimek, ich rodzinom oraz bliskim
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Życzą Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ozimku Aldona Koczur
oraz Radni Rady Miejskiej w Ozimku
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Co to jest i co zawiera?

S

zanowni Państwo, dobiega końca pierwszy, po zmianie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, okres obowiązywania taryf opracowywanych na 3 lata.
Z końcem stycznia pgkim w Antoniowie, jak
większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, skierował do weryﬁkacji i zatwierdzenia wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla wody i ścieków na lata
2021-2024. To dobra okazja, aby przybliżyć
nieco naszym mieszkańcom informacje na
temat taryf: co to tak naprawdę jest taryfa,
co zawiera, co to jest opłata abonamentowa,
co jest podstawą obliczenia poszczególnych
elementów taryfy, od czego zależy wysokość
cen i stawek opłat, dlaczego i kiedy ceny
i stawki taryfowe ulegają zmianie, co to są
taryfowe grupy odbiorców, kto taryfę opracowuje, a kto ją zatwierdza.
Taryfa to w uproszczeniu zestawienie
cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
w którym określa się: rodzaje prowadzonej
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności, grupy odbiorców, ceny
i stawki opłat oraz warunki ich stosowania, warunki rozliczeń z odbiorcami usług. Najważniejszym dla odbiorcy elementem taryfy są oczywiście ceny i opłaty, bo to na ich podstawie ustala
się należności do zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków. Należności te składają się z opłaty
abonamentowej za okres rozliczeniowy oraz ilości zużytej wody lub odprowadzonych ścieków,
pomnożonej przez określoną w taryﬁe cenę 1m3
tej wody lub ścieków.
O ile cena 1m3 wody lub ścieków, jakkolwiek
zawsze oczekiwana przez odbiorców, aby była
jak najniższa, jest czytelna, o tyle opłata abonamentowa budzi często wiele kontrowersji i nieuzasadnionych podejrzeń. Co to zatem takiego?
Opłata abonamentowa to kwota, którą płaci odbiorca usług za okres rozliczeniowy za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz za koszt
odczytu wodomierza lub innego urządzenia
pomiarowego i rozliczenia należności. Inaczej
mówiąc, aby płynęła czysta woda w kranie, za
każdym razem i kiedykolwiek go odkręcimy,
to służby wodociągowe nakładem swojej pracy
oraz ponosząc koszty utrzymania sprawności
urządzeń i sieci wodociągowych muszą stale, 24
godziny na dobę oraz 365 dni w roku czuwać,
pracować i dbać o infrastrukturę. Aby z kolei
rachunek za wodę mógł dotrzeć do odbiorcy
ktoś inny musi osobiście lub zdalnie dokonać
odczytu wodomierza, a jeszcze ktoś inny dokonać księgowań, wystawienia tego rachunku, jego
wysyłki, a jak trzeba to również upomnienia lub
wezwania do zapłaty. I z takich właśnie elementów kosztów składa się opłata abonamentowa.
Co jeszcze jest niezmiernie ważne w przypadku
opłaty abonamentowej: nie jest ona dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę
usług dostawy wody lub odbioru ścieków – jej

elementy składowe wyłączone są z kalkulacji
ceny za 1m3 wody lub 1m3 ścieków. I kolejna
ważna informacja: jej stosowanie powoduje, że
odbiorca, który nie zużyje w okresie rozliczeniowym ani m3 wody czy nie odprowadzi m3
ścieków, ale posiada przyłącze wodociągowe lub
kanalizacyjne – ponosi swoją część utrzymania
urządzeń i sieci w gotowości. Gdyby zatem nie
było opłaty abonamentowej, to cena 1m3 wody
i 1m3 ścieków byłaby wyższa, a za utrzymanie
stałej gotowości do pracy sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych płaciliby tylko
mieszkańcy korzystający z nich na bieżąco, a nie
również ci, którzy korzystają z tej „gotowości”
sporadycznie.
Podstawą ustalania cen i stawek w taryﬁe są tzw. koszty uzasadnione, czyli wszystkie koszty ponoszone w celu zapewnienia
dostawy wody i odbioru ścieków, takie jak
m.in. koszty pracy, materiałów, remontów,
eksploatacji, napraw, energii elektrycznej, odsetek od kredytów i pożyczek oraz amortyzacja od nakładów inwestycyjnych. Ten ostatni
element jest szczególnie istotny w strukturze
cen taryfowych w naszej gminie, a zwłaszcza
w przypadku cen odbioru ścieków. W ciągu
zaledwie kilkunastu ostatnich lat w naszej
gminie wybudowanych zostało ok. 115 km sieci
kanalizacyjnych i 20 km sieci wodociągowych,
zmodernizowano stacje uzdatniania wody,
a łączne nakłady na te inwestycje sięgają już
niemal 80 mln zł. Obecnie rozpoczynana jest
kolejna wielka inwestycja, związana z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie, na
którą musimy przeznaczyć kolejne ponad 20
mln zł. To ważne i strategiczne dla mieszkańców gminy inwestycje, które wpłyną na komfort i bezpieczeństwo gospodarki ściekowej na
wiele kolejnych lat. Ale jak to zwykle bywa: nie
da się tego zrobić bez wielomilionowych pożyczek, które trzeba spłacać, a wybudowane sieci
i urządzenia musimy utrzymywać w należytym stanie technicznym. A to kosztuje i musi
znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenach jednostkowych wody i ścieków. Mimo tego jako
gmina jesteśmy bardzo skuteczni i mamy powody do dumy, bo znaczną część tych inwestycji udaje się nam realizować pozyskując ogromne środki ﬁnansowe z funduszy unijnych, co
nie jest łatwe w ostatnim czasie i nie każdemu
się to udaje. A inwestycje realizowane bez takiego wsparcia byłyby znacznie bardziej kosztowne. Musimy również pamiętać, że jesteśmy
gminą o rozległych obszarach wiejskich, zatem
doprowadzenie wody czy odebranie ścieków
od mieszkańców wymaga budowy znacznie
dłuższych i bardziej kosztownych odcinków
sieci niż to ma miejsce w przypadku terenów
miejskich. Stąd najczęściej w miastach i na terenach gmin o zwartej zabudowie, czyli większej liczbie mieszkańców na 1 km2 jest możliwe
świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych mniejszym kosztem.
Ceny taryfowe zależą również bardzo
mocno od rzeczywistego i prognozowane-

go poziomu zużycia wody i ilości ścieków
w całej gminie. Jednym słowem im więcej
dostarczonej wody i więcej ścieków odprowadzonych do zbiorczych systemów kanalizacji
sanitarnej, tym niższa cena 1m3. Za nielegalny
pobór wody, nielegalne odprowadzanie ścieków
czy wylewanie ścieków na pola płacimy zatem
niestety wszyscy, stąd tak istotne wprowadzane obecnie przez pgkim rozwiązania techniczne
i informatyczne w zakresie monitoringu sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, a także systemy zdalnego odczytu wodomierzy. Istotne jest
tu również wsparcie służb Burmistrza w zakresie kontroli budowy przyłączy kanalizacyjnych
oraz zgodnego z prawem zagospodarowania
nieczystości płynnych.
A co to są i dlaczego występują w taryfie różne grupy odbiorców? W zależności od możliwości dostawy usług i potrzeb
dostarczamy mieszkańcom tylko wodę, dostarczamy wodę oraz odbieramy ścieki lub
odbieramy ścieki, bo woda pobierana jest
z ujęcia własnego odbiorcy. Różne są okresy rozliczeniowe: 1 miesiąc, 3 miesiące, a dla
ogródków działkowych nawet 6 miesięcy.
Faktury dostarczane są do klientów pocztą
tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Z uwagi
na wysokość opłat ponoszonych przez spółkę
za tzw. usługi wodne, różne są koszty wody
dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. To tylko niektóre czynniki różnicujące warunki dostarczania wody i odbioru
ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.
To właśnie wpływa na ujęcie odbiorców
w równe grupy taryfowe.
Taryfy dla wody i ścieków opracowywane są od 2018 roku na okresy trzyletnie.
W tak długim czasie następuje wiele zmian
mikro i makroekonomicznych, mających
znaczny wpływ na elementy składowe taryf.
Dynamicznym zmianom w ostatnich latach
ulegają m.in. ceny zakupu energii elektrycznej, wysokość płac minimalnych, koszty zakupu materiałów, usług obcych. Stąd zmiany
cen wody czy ścieków niemal zawsze są nieuchronne, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby były możliwie najmniejsze. Obecna
taryfa zatwierdzona została od 26 maja 2018
roku, a zatem jej okres obowiązywania właśnie się kończy. Stosowny wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy został przez spółkę złożony do tzw. organu regulacyjnego, którym jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie w Gliwicach. Organ ten od 2018
roku dokonuje szczegółowej weryfikacji
prawidłowości sporządzonych taryf oraz
zasadności ustalonych cen i stawek opłat,
a następnie zatwierdza taryfy. Zatwierdzone
taryfy podlegają publicznemu ogłoszeniu, co
w przypadku naszej gminy dokonywane jest
poprzez umieszczenie stosownych informacji i załączników na stronach internetowych
pgkim i ugim Ozimek.
Mirosław Wiciak
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Odpady wielkogabarytowe

U

WAGA! Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję
najpóźniej w dniu wywozu do godziny 8:00 rano. Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne o dużych nietypowych rozmiarach.
REJON
1
2
3
4
4
5
5
6
7
8

MIEJSCOWOŚĆ
Ozimek, Mnichus
Krasiejów
Grodziec, Chobie
Antoniów
Pustków
Szczedrzyk
Jedlice
Krzyżowa Dolina, Schodnia,
Nowa Schodnia
Dylaki, Biestrzynnik
zabudowa wielorodzinna

II
KWARTAŁ
31.05
07.06
01.06
31.05
04.06
04.06
02.06

IV
KWARTAŁ
09.11
15.11
10.11
09.11
16.11
16.11
12.11

07.06

15.11

02.06
28.05

12.11
05.11

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.:

Do pszok-u przyjmowane
są następujące odpady:

• stare meble (np. biurka, szafy, komody) i wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy);
• plastikowe meble (np. krzesła
ogrodowe i stoły);
• dywany, wykładziny;
• wózki i łóżeczka dziecięce, kojce
dla dzieci, przewijaki, wanienki, zabawki dużych rozmiarów;
• materace, rowery;
• zużyte opony (do 4 szt. – samochody osobowe, pojazdy jednośladowe).

• odpady z papieru i tektury;
• odpady z tworzyw sztucznych;
• odpady opakowań wielomateriałowych;
• odpady szklane;
• odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2020 r. poz. 797, 875) w tym:
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
odczynniki fotograficzne, środki
ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające
substancje niebezpieczne, baterie
i akumulatory, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,
przeterminowane leki i chemikalia, termometry rtęciowe;
• odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
• odpady mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• posegregowane komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe: gruz,
materiały ceramiczne, drewno,
szkło, tworzywa sztuczne, materiały
izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa), gips;
• zużyte opony z samochodów osobowych;
• odpady zielone – bioodpady (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów,
rozdrobnione gałęzie, itp.);
• odzież i tekstylia.

W pszok odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:
• posegregowanych komunalnych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane
do pszok w ilości do 0,5 tony/rok od
właściciela lub użytkownika nieruchomości zamieszkałej z ograniczeniem w zakresie odpadów materiałów budowlanych izolacyjnych typu
papa [17 03 80] w ilości do 0,20 tony/
rok od właściciela lub użytkownika
nieruchomości zamieszkałej oraz
posegregowanego styropianu i wełny izolacyjnej w ilości do 0,05 tony/
rok od właściciela lub użytkownika
nieruchomości. (właściciela w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie
się jako właściciela jednego samodzielnego lokalu) odpadów wielkogabarytowych w ilości do 0,3 tony/
rok od właściciela lub użytkownika
nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego
samodzielnego lokalu);
• zużytych opon z samochodów
osobowych w ilości do 8 sztuk/rok
od właściciela lub użytkownika
nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to właściciela jednego
samodzielnego lokalu);

Nie są odpadami wielkogabarytowymi w szczególności:

pszok nie przyjmuje następujących odpadów:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz kuchnie gazowe;
• odpady budowlane oraz poremontowe z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy;
• szyby okienne;
• armatura z remontów: wanny,
umywalki, muszle toaletowe, grzejniki czy płytki;
• części samochodowe, motorowery i kosiarki spalinowe;
Mieszkańcy Gminy Ozimek
mogą bezpłatnie oddawać odpady
do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Antoniowie przy ul.
Powstańców Śląskich 54.

• niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych;
• odpadów w ilościach masowych
wskazujących na to, że pochodzą
z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności;
• odpadów zawierających azbest;
• odpadów radioaktywnych;
• szyb samochodowych i części samochodowych;
• złomu metali żelaznych i nieżelaznych;
• niespełniających wymogów zawartych w Regulaminie pszok-u.
Andrzej Brzezina

Kasa czynna
RGSRQLHG]LDÊNXGRSLÃWNX
w godzinach


Informujemy, iż dokonywanie
płatności faktur za wodę, ścieki, ciepło oraz usługi komunalne świadczone przez pgkim w Antoniowie
w formie gotówkowej są możliwe
do dokonywania w punktach handlowych na terenie Ozimka, których lista znajduje się na stronie
internetowej www.pgkim.ozimek.pl.
Płatności mogą być również dokonywane w placówkach bankowych
i pocztowych. Zachęcamy jednak do
dokonywania płatności w formie
elektronicznej, poprzez platformy
internetowe banków, w których

macie Państwo swoje konta bankowe. Jednocześnie informujemy,
iż pomimo obostrzeń spowodowanych pandemią covid-19 kasa spółki w Antoniowie przy ul. Powstańców Śląskich 54 pozostaje czynna
Wejście do kasy odbywa się pojedynczo, po zgłoszeniu obsłudze kasy
domofonem zlokalizowanym przy
drzwiach wejściowych do biurowca,
z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dystans
społeczny, dezynfekcja rąk).
Mirosław Wiciak
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Dotyczy projektu „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług” współﬁnansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Umowa o doﬁnansowanie rpop.10.03.00-16-0010/17-00.

e-Ozimek
S

zanowni Mieszkańcy, wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom nowoczesnych Mieszkańców zachęcam do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i Miasta
w Ozimku bez wychodzenia z domu.
Możliwość składania dokumentów oraz dokonywania płatności drogą elektroniczną może
okazać się ogromnym ułatwieniem dla wszystkich
mieszkańców szczególnie podczas trwającej obecnie pandemii koronawirusa. Takie możliwości
daje platforma elektroniczna www.e-obywatel.
ozimek.pl, zrealizowana w ramach unijnego
projektu „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług”.
Wystarczą 3 kroki:
• wejdź na stronę: www.e-obywatel.ozimek.pl;
• zarejestruj się - są dwie możliwości wykorzystując proﬁl zaufany lub zakładając konto
z wykorzystaniem swoich danych (tu wymagana jest wizyta w Urzędzie celem potwierdzenia rejestracji).

• Punkt potwierdzenia rejestracji znajduje się
w Punkcie Informacyjnym Urzędu na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku;
• Szybko i skutecznie załatw sprawę.
Jak załatwić sprawę?
Na stronie www.e-obywatel.ozimek.pl znajdują się karty informacyjne, które opisują
dokładnie od strony formalnej sposób i ścieżkę
załatwiania spraw w naszym urzędzie. Na tej samej stronie, w streﬁe wypełnij formularz znajdziesz zestaw wymaganych wniosków i formularzy. Dokumenty można szybko i prosto wysłać
elektronicznie poprzez tzw. proﬁl zaufany lub
wydrukować i przedłożyć w urzędzie. Ponadto
portal e-obywatel daje możliwość płatności online za zobowiązania finansowe wobec gminy
Ozimek oraz podgląd swoich należności. Portal
Gminy Ozimek jest bezpiecznym i pewnym mechanizmem do wymiany informacji i płatności
między Mieszkańcem a naszym Urzędem.

Szanowni Państwo! W ramach projektu
została stworzona również wielozadaniowa,
darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców Gminy Ozimek. Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności.
Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na
zgłaszanie różnych problemów czy usterek.
Może to być np. zapadnięty chodnik, awaria
oświetlenia ulicznego czy dzikie wysypisko
śmieci. Aplikacja przypomni o terminie odbioru poszczególnych odpadów, poinformuje
o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów, powiadomi o aktualnościach związanych z tą tematyką. Zachęcam do pobrania
aplikacji za pośrednictwem sklepu Google
Play oraz App Store lub korzystając z kodów qr dostępnych na stronie internetowej
www.ozimek.pl.
Mirosław Wieszołek
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rząd Gminy i Miasta w Ozimku świadczy
usługi w zakresie punktu potwierdzającego profil zaufany epuap (Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej).
Czym jest proﬁl zaufany?
Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego
posiadacza w usługach podmiotów publicznych
w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko,
data urodzenia oraz numer pesel. Proﬁl zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego
właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu
każda osoba, która ma proﬁl zaufany i użyje go
w usłudze internetowej podmiotu publicznego,
jest wiarygodna.
Za pomocą profilu zaufanego skutecznie
potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie
(to pozwala automatycznie udostępniać dane,
które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz
podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do
załatwienia sprawy.
W jaki sposób będzie można założyć Proﬁl Zaufany epuap? Przez internet, bez wychodzenia z domu, jeśli masz;
• konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie
profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na
stronie proﬁlu zaufanego);
• kwaliﬁkowany podpis elektroniczny.
Innym sposobem jest udanie się do punktu
potwierdzającego, którym są różne urzędy i nie-

które banki. Wniosek o założenie proﬁlu zaufanego automatycznie wysyłasz przez internet,
kiedy rejestrujesz konto. Natomiast swoje dane
potwierdzasz osobiście w wybranym punkcie
potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi cię
o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie
wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.
Taki punkt potwierdzający proﬁl zaufany
znajduje się w:
Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. księdza Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (parter
– Punkt Informacyjny Urzędu). Punkt czynny
jest od poniedziałku – piątku w godzinach pracy
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
Co zyskasz?
Dzięki proﬁlowi zaufanemu możesz korzystać
z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:
• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) – na przykład
złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz
urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej;
• e-obywatel.ozimek.pl – platforma usług
urzędowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku;
• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue zus)
– na przykład możesz tu umówić się na wi-

zytę w placówce zus, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić,
czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń,
sprawdzić informacje o stanie swojego konta
ubezpieczeniowego w zus,
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (ceidg) – na przykład możesz tu
założyć ﬁrmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które
prowadzą ﬁrmy w Polsce.
W serwisie obywatel.gov.pl również korzystamy z proﬁlu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą proﬁlu zaufanego
możesz tu sprawdzić:
• swoje punkty karne;
• swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych;
• czy twój dowód jest unieważniony;
• swoje dane w rejestrze pesel;
• swoje dane medyczne, a także więcej informacji o Internetowym Koncie Pacjenta (ikp)
można znaleźć na pacjent.gov.pl.
Kto może założyć proﬁl zaufany? Każdy, kto ma numer pesel. Jak długo ważny
jest profil zaufany? Profil zaufany epuap
potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność
może być przedłużona na taki sam okres. Więcej informacji o proﬁlu zaufanym znajdziesz
na https://obywatel.gov.pl/zaloz-proﬁl-zaufany.
Barbara Durkalec
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prawdź, kto musi się spisać, dlaczego i o
co będzie pytany! Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności
i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od
1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku
według stanu na dzień 31 marca 2021.
Jak można się spisać?
• samodzielnie za pośrednictwem aplikacji
internetowej na stronie internetowej gus;
• w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli
pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Na terenie gminy Ozimek prace spisowe
przeprowadzać będzie 8 rachmistrzów spisowych. Tożsamość rachmistrza spisowego
będzie można zweryfikować kontaktując się
z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie
Statystycznym w Opolu lub Gminnym Biurem
Spisowym. Ponadto, by zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie
będzie miał możliwości spisania się samodzielnie
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku udostępnione zostanie pomieszczenie i sprzętu do realizacji samospisu.
Punkt ten będzie czynny od 1 kwietnia w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku po wcześniejszym umówieniu się pod numerami telefonów: 77 46 22 818, 77 46 22 819
Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej
udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
• osoby ﬁzyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne
niemające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Jakie dane będziemy zbierać w czasie Narodowego Spisu Powszechnego 2021?
Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe (patrz: Rozporządzenie ue nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia
spisów ludności i mieszkań) oraz krajowe akty
prawne i strategie. W ramach narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
1. Charakterystyka demograﬁczna osób:
• płeć, wiek;
• adres zamieszkania;
• stan cywilny;
• kraj urodzenia;
• kraj posiadanego obywatelstwa.
2. Aktywność ekonomiczna osób:
• bieżący status aktywności zawodowej –
pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
• lokalizacja miejsca pracy;
• rodzaj działalności zakładu pracy;
• zawód wykonywany;
• status zatrudnienia;
• wymiar czasu pracy;
• rodzaj źródła utrzymania osób;
• rodzaje pobieranych świadczeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
• samoocena niepełnosprawności;
• prawne orzeczenie o niepełnosprawności
lub niezdolności do pracy;
• stopień niepełnosprawności;
• grupy schorzeń powodujące trudności
w wykonywaniu codziennych czynności.
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
• okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
• miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
• miejsce zamieszkania rok przed spisem;

• fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
• rok przyjazdu /powrotu do Polski;
• miejsce zamieszkania za granicą – kraj
(dla osób przebywających kiedykolwiek za
granicą);
• kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla
osób przebywających czasowo za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
• narodowość – przynależność narodowa lub
etniczna;
• język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
• wyznanie – przynależność do wyznania
religijnego.
7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
• stopień pokrewieństwa z reprezentantem
gospodarstwa domowego;
• tytuł prawny gospodarstwa domowego do
zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
• rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
• stan zamieszkania mieszkania;
• własność mieszkania;
• liczba osób w mieszkaniu;
• powierzchnia użytkowa mieszkania;
• liczba izb w mieszkaniu;
• wyposażenie mieszkania w urządzenia
techniczno-sanitarne;
• rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania
mieszkania;
• tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania
przez gospodarstwo domowe;
• rodzaj budynku, w którym znajduje się
mieszkanie;
• stan zamieszkania budynku;
• wyposażenie budynku w urządzenia
techniczne;
• powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
• liczba izb w budynku;
• własność budynku;
• liczba mieszkań w budynku;
• rok wybudowania budynku.
Szczegółowe informacje:
Więcej informacji o nsp 2021 można uzyskać
na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99. Ponadto informacji w godzinach
pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku udzielać będą członkowie Gminnego Biura Spisowego
w Ozimku:
• Barbara Durkalec – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego tel. 77 46 22 837, 602 520 041
• Katarzyna Smolnik – Koordynator
Gminny tel. 77 46 22 819, 664 905 331
Wszystkie przekazywane w czasie spisu
dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone
oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Prosimy
wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do
włączenia się w upowszechnianie informacji
o spisie. Liczymy się dla Polski!
Barbara Durkalec
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
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godnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia
29 lipca 2005r. Burmistrz Ozimka w dniu 7 marca 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Dokładnie w tym roku mija 10 lat jego działalności.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji organizacyjnych:
pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.
• Przewodnicząca – Celina Suchodolska – przedstawiciel jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej;
• Zastępca Przewodniczącej – Jolanta Chlebosz – przedstawiciel
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
• Sekretarz – Katarzyna Gnyszka – przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych;
• Sławomir Głowacki – przedstawiciel Policji;

• Krzysztof Musiał – przedstawiciel Policji;
• Mirosław Marciniak – przedstawiciel Policji;
• Małgorzata Babiak – kurator sądowy;
• Ewelina Sergiel – kurator sądowy;
• Elżbieta Kasperczyk – przedstawiciel ochrony zdrowia;
• Danuta Derda – przedstawiciel oświaty;
• Helena Hapyn – przedstawiciel oświaty;
• Teresa Juros – przedstawiciel organizacji pozarządowej
Artykuł przedstawia tematykę związaną z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w Gminie Ozimek. Odpowiedzi na szczegółowe
pytania udzieliła Przewodnicząca – Pani Celina Suchodolska. Na czym
polega interdyscyplinarność Zespołu? Interdyscyplinarność Zespołu
polega na zintegrowaniu działań osób różnej profesji, aby osiągnąć najlepsze efekty pracy w tym samym czasie.

Porównanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej.
zadania/podmiot

zespół interdyscyplinarny

grupa robocza

Skład

Osoby decyzyjne

Osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z rodzinami

Cel

Realizowanie/planowanie działań na poziomie strategicznym
(w gminie)

Realizowanie/planowanie działań na poziomie wykonawczym w konkretnym przypadku

Powołanie

Zarządzenie burmistrza

Przez przewodniczącego lub Zespół Interdyscyplinarny

Dokumentacja

Z prac zespołu

Dotycząca konkretnej rodziny, plan pomocy i jego
realizacja

Zakres prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej.
PRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

PRACA GRUPY ROBOCZEJ

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu,
w szczególności diagnozowanie problemu przemocy i inicjowanie interwencji w środowisku;
2. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony oﬁar przemocy w rodzinie m.in. planowanie i organizacja kampanii informacyjno.
3. Edukacyjnych, organizowanie szkoleń dla zi i grup roboczych.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czym jest przemoc i jakie są rodzaje? Przemoc domowa ma wiele zróżnicowanych deﬁnicji, jednakże we wszystkich występują wspólne
elementy, zawierające istotę tego zjawiska:

Przemoc ﬁzyczna

Przemoc seksualna

1. Opracowanie i realizacja plany pomocy w indywidulanych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
2. Bieżące monitorowanie sytuacji rodzin.
3. Dokumentowanie podejmowanych działań wobec rodzin
oraz efektów tych działań.
4. Przekazywanie przewodniczącemu zespołowi informacji
o podjętych działaniach.

• Są to działania zamierzone, świadome
i intencjonalne;
• zachowanie sprawcy wywołuje ból i cierpienie oﬁary;

Przemoc psychiczna

Na podstawie zebranych statystyk w Gminie Ozimek najczęściej występującą formą przemocy w rodzinie jest przemoc psychiczna i ﬁzyczna, które często występują jednocześnie. W ostatnim czasie rośnie liczba przemocy w formie zaniedbania. Brak opieki i uniemożliwienie zaspokajania podstawowych

• Występuje przewaga siły ze strony
agresora;
• sprawca narusza dobra osobiste i prawa
oﬁary.

Zaniedbania

Przemoc ekonomiczna

potrzeb ﬁzjologicznych dotyczy szczególnie dzieci, chorych i osób starszych.
Sprawcami przemocy domowej najczęściej są mężczyźni. Przemoc domowa
ma podłoże związane z uzależnieniem od alkoholu i występuje też często w rodzinach o wysokim standardzie materialnym i pozycji społecznej.
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Na czym polega procedura Niebieskiej Karty?
procedura niebieskiej karty
Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje w sytuacji podejrzenia
stosowania przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie formularza
,,Niebieska Karta” A, którego dokonuje przedstawiciel jednej z instytucji

Pomoc
społeczna

Policja

Gminna komisja
ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych

Służba zdrowia

Oświata

,,Przedstawiciel instytucji ma obowiązek przekazać kartę A niezwłocznie
w ciągu 7 dni do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego"

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

W ciągu 3 dni Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Grupy Robocze, ustala skład
i termin I spotkania z udziałem osoby doznającej przemocy i stosującej przemoc. W skład Grupy
Roboczej wchodzą przedstawiciele instytucji tj.: policja, pomoc społeczna, gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych, służba zdrowia i oświata.

Kolejne spotkanie
Grupy Roboczej:
– ewaluacja działań
– monitoring rodziny

II spotkanie Grupy Roboczej:
– ewaluacja i weryﬁkacja
działań
– monitoring rodziny

Powyższy schemat przedstawia procedurę Niebieskiej Karty. Obowiązek wszczęcia procedury nk mają przedstawiciele pięciu instytucji: policji,
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
W 2020 r. do Zespołu wpłynęło 28 Niebieskich Kart, natomiast w roku
2019r. wszczęto 20 nk. Do końca trzeciego kwartału 2020 roku liczba nk
była porównywalna z rokiem 2019. Znaczny wzrost odnotowano dopiero
w iv kwartale 2020r.
Najczęściej procedurę Niebieskiej Karty wszczynała policja, podczas
zgłaszanych interwencji w środowisku. Kolejną instytucją w ilości zakładanych nk była pomoc społeczna. W jednym przypadku procedura nk
została wszczęta przez przedstawiciela ochrony zdrowia.
Jak realizowane są działania Zespołu Interdyscyplinarnego w dobie epidemii? W okresie epidemii Zespół musiał w znacznym stopniu zmienić zasady dotychczasowego funkcjonowania i dostosować się do nowych
realiów. W znacznej mierze praca Zespołu prowadzona była zdalnie zgodnie

I spotkanie Grupy Roboczej:
Wypełnienie karty C i karty D
– diagnoza problemu
– plan pomocy rodzinie
– podział zadań, działanie,
wymiana informacji

Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach:
• Rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań,
• Ustania przemocy w rodzinie oraz przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy.
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z zaleceniami rekomendowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Działanie w obliczu obowiązujących obostrzeń dotyczących
kontaktów międzyludzkich jest dużym utrudnieniem, bo zdecydowana część
pracy opiera się właśnie na bezpośrednim kontakcie – szczególnie z członkami rodzin, w których dochodzi do przemocy. Członkowie grupy roboczej

prowadzą telefonicznie stały monitoring w rodzinach, w których jest wszczęta procedura nk, prowadzą rozmowy dotyczące bieżącej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
spotkania grup roboczych z osobami, których dotyczy procedura nk odbywają się w bezpośrednim kontakcie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wykres powyżej pt. „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
i Grup Roboczych” przedstawia porównanie roku 2019 i 2020. Możemy
zaobserwować, że obecna sytuacja związana z pandemią nie wpłynęła
negatywnie na pracę Zespołu i Grup. Jedynie zmieniła się forma posiedzeń na zdalne.
Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz na 3 miesiące. Grupy robocze spotykają się w zależności od po-

trzeb związanych z konkretnymi przypadkami w czasie trwania procedury Niebieskiej Karty.
Czy obecnie społeczeństwo jest bardziej świadome, jak postępować w przypadku przemocy w rodzinie?
Występuje tendencja wzrostowa zakładanych Niebieskich Kart, co
świadczy o większej świadomości społecznej i braku przyzwolenia na
krzywdzenie przez osoby najbliższe.

Jakie działania podejmuje Grupa Robocza w ramach procedury
Niebieskiej Karty?
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie otrzymują przede wszystkim
wsparcie psychiczne w szczerej rozmowie i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Proponujemy, także pomoc psychologiczną, kierujemy osoby
do specjalistów, m.in. prawnika i lekarza. Informujemy osoby doznające
przemocy ﬁzycznej, że mają możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego w sytuacji uszkodzenia ciała. W trudnej sytuacji bytowej proponujemy wsparcie ﬁnansowe, rzeczowe. Osoby poszkodowane
mogą starać się o bezpłatną pomoc w formie psychologicznej, prawnej,
socjalnej i medycznej.
Zdarzają się jednak przypadki, że mimo zaangażowania służb i realnej
szansy na zmianę, osoba poszkodowana poddaje się i rezygnuje.
Sprawców przemocy motywujemy do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym. Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W sytuacji powzięcia informacji o znęcaniu się nad osobą najbliższą
składamy zawiadomienie do Prokuratury o podejrzewaniu popełnienia
przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego.

Gdzie można zgłaszać przemoc w rodzinie?
Osoba, która doświadcza przemocy może zgłosić się do wybranej przez
siebie służby czy instytucji tj.: policja, Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej,
lekarz pierwszego kontaktu, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, placówki oświatowej.
Co oznacza dla sprawcy przemocy w rodzinie nowy przepis regulujący nakaz opuszczenia lokalu?
Od 30 listopada 2020r. obowiązuje nowe narzędzie dla funkcjonariuszy policji.
W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie mogą oni nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do oﬁary. Nakaz lub zakaz mogą być
stosowane łącznie i - co ważne - są natychmiast wykonalne. Mogą być wydane
podczas interwencji podjętej przez policję we wspólnie zajmowanym mieszkaniu.
Mamy nadzieję, że szalejąca pandemia w końcu umożliwi nam wszystkim powrót do normalności, a to także wpłynie na poprawę zachowań w wielu domach,
w których obecnie dochodzi do różnych przejawów przemocy. Abstrahując od
tego apelujemy, jeśli w Państwa najbliższej okolicy czy sąsiedztwie dochodzi do
przejawów przemocy, zgłaszajcie to. Nigdy nie jest za późno na pomoc.
Marta Suchecka
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d 3 do 16 marca w Zespole
Szkół w Ozimku odbywały się
próbne egzaminy maturalne zorganizowane przez Centralną Komi-

sją Egzaminacyjną. W ich pierwszej części ozimscy maturzyści
pisali egzaminy z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego.

Dużo emocji wzbudzają zawsze
tematy wypracowań z języka polskiego. Na tegorocznej próbie zdający mierzyli się z następującymi
tematami: Jak wybory człowieka
wpływają na jego życie (na podstawie „Pana Tadeusza”), czy sztuka
może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką (na podstawie „Ludzi bezdomnych”), interpretacja wiersza Leśmiana.
Spośród przedmiotów rozszerzonych najczęstszym wyborem
wśród licealistów cieszyła się biologia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia. Na maturze pojawił się także (po długiej
przerwie) język rosyjski. Nasi technicy informatycy z racji przyszłego
zawodu najczęściej deklarowali na
rozszerzeniach informatykę, mate-

matykę, język angielski, ale znalazła
się też i geograﬁa. Matura próbna to
doskonała możliwość sprawdzenia
stopnia przygotowania do egzaminu, który odbędzie się już za niecałe
dwa miesiące.
Nie można zapomnieć też
o reżimie sanitarnym, którego obostrzenia obowiązywały zarówno zdających, jak i komisję egzaminacyjną.
Na egzamin mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Uczniowie byli
zobowiązani zakrywać usta i nos do
momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Wszystkim zdającym
życzymy powodzenia na majowych
egzaminach maturalnych, a osiągnięte wyniki niech staną się przepustką
na wymarzone studia.
Tomasz Ciekalski
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czniowie technikum zs
w Ozimku rozpoczęli 1 marca staże zawodowe w ramach
projektu „Opolskie szkolnictwo
zawodowe dla rynku pracy – 2”.
W ramach projektu unijnego,
którego organizatorem jest Samorząd Województwa Opolskiego, Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji w Opolu oraz

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, uczniowie naszego
Zespołu uczestniczą w płatnych
stażach zawodowych w wybranych przez siebie firmach czy
zakładach produkcyjnych.
Do staży zakwalifikowało się
łącznie 24 uczniów z klas 2 i 3t technikum, kształcących się w zawodach technik informatyk i tech-

nik fotografii i multimediów.
Firmy opiekujące się stażystami
reprezentują branżę informatyczną,
serwisową, poligraﬁczną, projektową i działają na terenie Ozimka
oraz Opola. Staż trwa 20 dni roboczych, podczas których uczniowie mają przepracować 150 godzin
i zapoznać się z funkcjonowaniem
zakładu, realiami działalności ﬁrmy

i nowymi technologiami. Po jego zakończeniu stażyści z pewnością zdobędą doświadczenie i przekonanie,
że dobra i ciekawa praca czeka na
nich w ich rodzinnym mieście lub
okolicy. Organizatorzy stażu zapewniają zwrot kosztów wyżywienia, dojazdów do zakładów pracy
oraz ubezpieczenie nnw. Stażysta
po zakończonym stażu otrzymuję
stypendium w wysokości od 1000
zł do 2600 zł, kwota ta uzależniona jest od wariantu projektu, do
którego został zakwalifikowany
uczeń. Aplikacja w projekcie stażu
niesie ze sobą zadeklarowane zobowiązania dotyczące innych działań,
takich jak udział w kursach zawodowych ocrg, w seminarium planowania kariery zawodowej, w zajęciach w laboratorium rzpwe.
Projekt „Opolskie szkolnictwo
zawodowe dla rynku pracy – 2”
to nie tylko staże uczniowskie, ale
również dodatkowe zajęcia z zakresu szkolnictwa zawodowego, warsztaty z doradztwa zawodowego,
szkolenia dla nauczycieli zawodu,
studia podyplomowe, specjalistyczne kursy zawodowe, doposażanie
pracowni kształcenia zawodowego.
Zespół Szkół w Ozimku w ramach
tego projektu otrzymał wsparcie
sprzętowe, szkoleniowe, programowe w kwocie przekraczającej 140
tys. zł, a łączny budżet projektu,
który realizowany jest w okresie od
01.08.2018r. do 31.08.2022 r., angażując 57 opolskich szkół zawodowych, wynosi 36 887 144,30 zł.
Tomasz Ciekalski
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iniony rok 2020 był dla nas, tak jak dla
wielu innych organizacji, rokiem wyjątkowym i trudnym. Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Integracja od trzydziestu lat stara się działać na
rzecz swoich podopiecznych przez cały rok.
Tym razem ze względu na panującą pandemię
koronawirusa i wynikające z tego obostrzenia
w kontaktach, byliśmy zmuszeni znacznie
ograniczyć działalność świetlicy integracyjnej.
Na prawie pięć miesięcy: marzec, kwiecień,
maj oraz listopad i grudzień w świetlicy zapanowała cisza i pustki. Zawiesiliśmy spotkania,
mając na uwadze przede wszystkim troskę
o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Specyﬁka naszych spotkań, gdzie kontakt
między uczestnikami jest bardziej osobisty spowodowała, że byliśmy w stanie przeprowadzić
zaledwie 32 spotkania – o 18 mniej niż w poprzednim 2019 roku.
Koszty działalności świetlicy, w miesiącach
poprzedzających podpisanie z Gminą Ozimek
umowy dotacyjnej na dofinansowanie naszej
działalności (styczeń i luty), zapewniliśmy ze środków własnych. Pieniądze w znacznej części zostały
uzyskane z darowizn z lat poprzednich od osób
wspierających nasze Stowarzyszenie. W ubiegłym
roku musieliśmy zrezygnować ze zorganizowania
zabawy charytatywnej oraz kiermaszu wielkanocnego. Jako, że kiermasze spotykały się poprzednio
z dużym zainteresowaniem i życzliwością miesz-

kańców, tym razem przed Świętami Bożego Narodzenia matki naszych podopiecznych zorganizowały „kiermasz wirtualny”. Chętni mogli zamówić
rozmaite wypieki i ozdoby świąteczne.
Bezpośrednio z zajęć w świetlicy integracyjnej skorzystało około 21 podopiecznych (w tym
17 z orzeczeniem o niepełnosprawności). Ponadto w zajęciach biorą udział opiekunowie i członkowie ich rodzin, głównie matki i rodzeństwo,
co daje w sumie około 38 osób. Ze względu na
„zamknięcie szkół” znacznie ograniczone zostały kontakty z młodzieżowym wolontariatem ze
Szkoły Podstawowej nr 3. Wielokrotnie słyszeliśmy od matek, że dzieci dopytywały się, kiedy
znów będą zajęcia w świetlicy. Większość z nich,
którzy już są poza obowiązkiem szkolnym, po
prostu chce wyjść z domu i spotkać się z koleżankami i kolegami. Wielką radość i zadowolenie sprawiła uczestnikom możliwość wyjazdu na
wycieczkę do Dusznik (we wrześniu, kiedy była
przerwa w lockdownie). Niestety nie doszła do
skutku tradycyjna wieczerza wigilijna, na którą
co roku zapraszaliśmy naszych „dobrodziejów”.
Jeśli tylko uspokoi się sytuacja związana
z pandemią, to patrzymy w przyszłość optymistycznie. Kilkoro z naszych podopiecznych
zostało zakwalifikowanych do udziału w zajęciach nowo utworzonych Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Tarnowie Opolskim. Jest to dla
nich możliwość do rozwijania umiejętności i rehabilitacji społecznej, a przede wszystkim okazja

do kontaktów z rówieśnikami, co daje im dużą
radość. Napotykamy na pewne problemy
z dowozem uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie i w związku z tym
szukamy sponsorów, którzy wsparliby nas
w sﬁnansowaniu związanych z tym kosztów. Jeśli tylko będzie taka możliwość planujemy nadal
spotykać się co wtorek od godz. 16.00 w naszej
świetlicy, która mieści się w budynku żłobka
przy ul. księdza Kałuży. Wszystkich chętnych do
udziału i sympatyków zapraszamy.
Od kilku lat Stowarzyszenie uzyskuje wsparcie finansowe od osób, nie tylko z terenu gminy
Ozimek, przekazujących wpłaty z odpisów podatkowych z tytułu 1%. Pragniemy tą drogą złożyć
wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania! Chętnym do przekazania 1% podatku
za 2020 rok przypominamy nasz nr krs 000 00
85 141. Również emeryci, którzy są rozliczani przez
zus mogą przekazywać swój 1% na wybraną
przez siebie organizację. W razie trudności
z wypełnieniem stosownego druku zapraszamy
do siedziby Stowarzyszenia (w żłobku, od strony
targowiska). Chętnie pomożemy. serdecznie zapraszamy! W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 534 634 463.
Na koniec przypomnijmy naszą ulubioną złotą
myśl: Często dar jest niewielki, ale skutek z
niego ogromny – Seneka Młodszy
Teresa Juros
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dniu 15 lutego bibliotekę sp nr 3 odwiedziły trzy klasy pierwsze naszej szkoły,
oczywiście zachowując obowiązujące pandemiczne obostrzenia i dystans pomiędzy
poszczególnymi oddziałami. Celem wizyty
była prawdziwa randka w ciemno… z książką, ponieważ wszystkie dzieci otrzymały
prezent-niespodziankę w postaci oryginalnie
zafoliowanej Wyprawki Czytelniczej z Instytutu Książki z Krakowa.
Instytut realizuje od 2017 r. kampanię „Mała
książka – wielki człowiek” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem
kampanii jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci
w różnych grupach wiekowych. Obejmuje ona
swoimi działaniami: niemowlęta, dzieci w wieku
przedszkolnym, a od 2020 roku pierwszoklasistów,
jak również ich rodziców, dziadków i opiekunów,
podkreślając rolę i wartość czytania międzypokoleniowego. „Czytelnictwo” zaczyna się już od pierwszych miesięcy życia dziecka, na długo przed dniem,
w którym zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł, emocje
i wrażliwość, kształtują kompetencje językowe,
zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię.
Każda wyprawka zawiera książkę „Pierwsze abe-

cadło”, broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać
razem” oraz plakat „Kreatywny alfabet”. „Pierwsze
abecadło” to antologia najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: Małgorzaty Musierowicz,
Anny Onichimowskiej, Rafała Kosika, Aleksandra
Fredry, Jana Twardowskiego, Doroty Terakowskiej

i innych, w opracowaniu graﬁcznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej. Życzymy pierwszoklasistom i ich najbliższym prawdziwej pasji
i radości czytania – zarówno wspólnego, jak i samodzielnego - naszych Milusińskich.
Beata Misiura
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dniu 03.03. 2021 r. w świetlicy szkolnej w Krasiejowie
odbyła się uroczystość nadania
śp. Bernardowi Maternemu pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla
Krasiejowa” z udziałem członków rodziny Zmarłego, władz
samorządowych, przedstawicieli
organizacji działających na terenie wsi i gminy.
Spotkanie rozpoczął Werner
Klimek – zastępca prezesa smk
przypominając o zasadach bezpieczeństwa i wymaganym reżimie
sanitarnym, po czym przywitał zaproszonych gości: zastępcę Burmistrza Ozimka – Andrzeja Brzezinę,
członków Rady Powiatu Opolskiego
– Marka Korniaka i Krzysztofa
Koźlika, Sołtysa wsi – Tadeusza
Markulaka, Radnego Rady Miejskiej w Ozimku – Jana Polaczka,
prezesa sdmp – Józefa Tomasza
Jurosa, przedstawicieli osp, Paraﬁalnego Zespołu Caritas, Rady Paraﬁalnej, byłych i obecnych członków Rady Sołeckiej wsi Krasiejów
i radnych gminnych. Uroczystość
uświetniła obecność najbliższych
członków rodziny Zmarłego – syna
Rolanda Materne i córki Sybilli
Loch oraz dalszych krewnych.
Po przywitaniu zebranych Pan
Klimek przedstawił cel uroczystości,
jakim było nadanie pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Krasiejowa” śp.
Bernardowi Materne, który zmarł
niespodziewanie dn. 8 listopada
2020 r., nie doczekawszy osobiście
tego ważnego wydarzenia i poprosił
o uczczenie minutą ciszy Jego pamięci. Kolejno Krzysztof Koźlik odczytał uzasadnienie nadania Panu
B. Materne tytułu za zasługi i wieloletnią działalność społeczną na rzecz
mieszkańców wsi, kościoła i organizacji działających na terenie naszej
miejscowości, w którym czytamy:
Pan Bernard Materne ur.
dn.13.12.1933 r. od wielu lat działał na
rzecz rozwoju wsi Krasiejów. W 1971
roku był członkiem komitetu obchodów 25–lecia hks–u. Aktywnie angażował się w roku 1992 w obchody
700–lecia wsi Krasiejów. Od 2000
roku pełnił w Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa funkcję skarbnika
wywiązując się z niej wzorowo i sumiennie. Przez wiele lat brał udział
w pracach Rady Parafialnej wsi
Krasiejów. Był jednym z założycieli
struktur Towarzystwa Społeczno –
Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim w gminie Ozimek oraz koła
dfk Krasiejów, wieloletnim członkiem
Zarządu Gminnego tskn w gminie

Ozimek oraz Zarządu Koła dfk Krasiejów, gdzie pełnił funkcję Skarbnika.
Przez wiele lat członek i Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Krasiejów.
Był wielkim zwolennikiem idei integracji europejskiej i wspólnej Europy, jednocześnie troszcząc się bardzo
o zachowanie tożsamości historycznej
i kulturowej naszego regionu. Od czasów przemian społeczno – politycznych w Polsce z zaangażowaniem
dążył do wprowadzenia w szkołach
nauczania języka niemieckiego, wiedząc, zwłaszcza w świetle specyfiki
naszego regionu, że wykształcone
i znające języki obce społeczeństwo
przyczyni się do jego rozwoju.
Pan Bernard Materne opiekował się od lat cmentarzem parafialnym dbając o jego porządek
i czystość. Przez wiele lat pomagał
podczas prac związanych ze stawianiem stajenki bożonarodzeniowej, służył radą i pomocą byłemu Proboszczowi śp. Alojzemu
Malcherkowi podczas remontów
kościoła. Był autorem rozdziału
książki „Przyroda i historia gminy Ozimek”, w której przybliżał
czytelnikom historię naszej wsi.
Udzielał wielu wywiadów dotyczących historii naszej miejscowości
i brał czynny udział w gromadzeniu materiałów dotyczących poległych podczas ii wojny światowej
mieszkańców parafii Krasiejów
oraz przygotowaniu uroczystości
odsłonięcia tablic pamiątkowych
na terenie kościoła. Udostępniał swoje pamiątki do lokalnej
Izby Historii. W roku 2019 wraz
z innymi seniorami brał udział
w nagraniu wspomnieniowym
o sytuacji i życiu w powojennym
Krasiejowie. Wspomagał Paraﬁalny Zespół Caritas w organizacji
cieszących się dużym powodzeniem pikników rodzinnych. Pan
Bernard Materne był powszechnie
szanowanym, cenionym i aktywnym mieszkańcem wsi Krasiejów,
wzorem dla wielu młodszych pokoleń, który zasługuje na to specjalne wyróżnienie”.
Akt nadania na ręce Rodziny
Zmarłego wręczył Werner Klimek,
zaś okolicznościowy medal – Sołtys
wsi Tadeusz Markulak. Następnie
głos zabrał zastępca Burmistrza Andrzej Brzezina, który wyraził swoje
uznanie dla Osoby Zmarłego i Jego
zasług oraz ubolewanie, że pogrzeb
Pana Materne musiał się odbyć
w dobie pandemii i narzuconych rygorów, co spowodowało, że pożegnano
Go nie w pełni z honorami, na które

sobie niewątpliwie zasłużył. Wręczył
też synowi Wyróżnionego – Rolandowi i córce Sybilli pamiątkowe książki
związane z gminą Ozimek. O Zmarłym pięknie wypowiedział się prezes
sdmp Józef Tomasz Juros wracając
wspomnieniami do Osoby pana Bernarda, Jego dokonań, wiedzy i bogatych przeżyć oraz długoletniej i owocnej współpracy. „Był Człowiekiem
szanowanym w społeczności lokalnej i życzliwym na wszelkie prośby.
Będzie Go w środowisku lokalnym
na pewno brakować” – powiedział
na zakończenie Pan Juros. W wzruszających słowach o swoim Ojcu
powiedział syn Roland: „Dla mojego
Taty praca była całym życiem, zawsze

musiał coś robić, był w tym dokładny, a wręcz perfekcyjny”. Podziękował
w imieniu całej Rodziny organizatorom uroczystości za jej przygotowanie
i dostrzeżenie zasług Ojca.
Po wystąpieniach zebrani zostali zaproszeni na kawę i ciasto
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Głównym organizatorem wydarzenia był Pan Werner Klimek,
któremu pomagała małżonka Renata i Sylwia Widawska. W dniu
nadania tytułu Pan Piotr Szubert
złożył na grobie Bernarda Maternego wiązankę w imieniu zarządu
i członków koła dfk Krasiejów.
Sylwia Widawska
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oznaliśmy oﬁcjalne wyniki zbiórki pieniędzy, przeprowadzonej przez Sztab
WOŚP w Ozimku podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chociaż
nie o rekordy tu chodzi, a konkretne formy
pomocy medycznej, to warto odnotować, że
zebrana w tym roku kwota jest wyższa od
ubiegłorocznej i wynosi 54 175,37 zł.
Rozliczenie przekazała ozimskiemu sztabowi orkiestry Fundacja wośp, a powiadomiła nas
o tym jego szefowa pani Jolanta Szyporta. Na

końcowy wynik zbiórki złożyły się pieniądze ze
skarbonek stacjonarnych i przeprowadzonej
przez wolontariuszy kwesty ulicznej – w sumie
47 809,26 zł (do zadeklarowanej 31 stycznia
kwoty doszła jeszcze przeliczona waluta) plus
1 930 zł z eskarbonki i 4 436,11 zł z aukcji Allegro,
na których licytowano zarówno gadżety wośp, jak
również przedmioty przekazane przez samorząd
Ozimka oraz lokalnych przedsiębiorców.
Pomimo pandemicznej sytuacji, w jakiej odbywał się tegoroczny Finał wośp, mieszkańcy

Ozimka i gminy, ale również osoby z całej Polski
uczestniczące w licytacji Allegro, po raz kolejny
okazały swoje wielkie serce, za co przekazujemy im raz jeszcze serdeczne podziękowania.
Przypominamy, że pieniądze zebrane podczas
29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla
oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii
diagnostyki głowy. Dziękujemy!
Janusz Dziuban

OZIMEK:
54 175,37 zł
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nia 6 marca br. na boisku sportowym
w Krasiejowie zebrało się ok. 40 osób,
którym bliskie jest czyste środowisko. Inicjatywa sprzątania świata wyszła od lokalnych
przedsiębiorców: Romana Korzeńca i Floriana Radzieja reprezentującego Bunker Paintball oraz grupy morsów „Śląskie Zimorodki”.
Do akcji włączyli się przedstawiciele Rady
Sołeckiej, dfk, smk, lokalni przedsiębiorcy
i mieszkańcy wsi oraz okolic wraz z rodzinami, dając wspaniały przykład dzieciom,
że o środowisko przyrodnicze należy dbać
ucząc się dobrych nawyków od najmłodszych
lat. W sprzątaniu brał również udział członek Rady Powiatu Opolskiego, a zarazem
mieszkaniec naszej wsi Marek Korniak wraz

z rodziną. Akcja przebiegła bardzo sprawnie.
W ciągu 3 godzin zebraliśmy 2-3 tony śmieci
zalegające wzdłuż wałów i koryta rzeki Mała
Panew, ścieżki pieszo – rowerowej, ulicy Pustki, Brzeziny i w przylegających laskach. Wśród
odpadów dominowały opakowania po alkoholu tzw. „małpki”, butelki po piwie, napojach
energetyzujących, po fast foodach, opony, plastikowe wiadra i cała masa worków i papierów.
Pomimo, że przy ścieżce pieszo-rowerowej są
ustawione dwa kosze uczestnicy imprez przy
małym mostku i przechodnie pozostawiają
tam niezliczone odpady. Młodzieży alkoholu
się nie sprzedaje, więc tzw. „małpki” wyrzucają
wzdłuż poboczy dorośli, dając przykład niewłaściwych zachowań.

Po zakończonym sprzątaniu przygotowano
poczęstunek sponsorowany przez pana Huberta
Kulika (kiełbaski) i pana Przemysława Polaczka
(bułki). Rękawice i worki do sprzątania zapewniła
ﬁrma Romana Korzeńca i Bunker Paintball
Floriana Radzieja. Samochody tychże ﬁrm zwoziły śmieci z punktów zbierania. Tego dnia kontener
został zapełniony po brzegi, więc można powiedzieć, że akcja sprzątania świata w Krasiejowie się
udała. Dopisała pogoda, ale przede wszystkim dopisali ludzie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
tej szczególnej akcji, zarówno mieszkańcom jak
i przyjezdnym, a przede wszystkim organizatorom
i sponsorom tego ekologicznego wydarzenia.
Sylwia Widawska
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ając na uwadze stworzenie młodym
ludziom warunków do właściwego rozwoju i zapobiegania negatywnym zjawiskom,
które stają się coraz częściej ich udziałem, widząc ogromną potrzebę wsparcia uzdolnionych młodych osób, 5 lat temu w kwietniu
2016 roku z inicjatywy ówczesnej nauczycielki muzyki z 20-letnim stażem – Pani Elżbiety
Pisuli-Bienieckiej, powstało Stowarzyszenie
Na Rzecz Promocji Talentów „Akces”.
Czym się zajmujemy, czym możemy się pochwalić, co zrobiliśmy, aby wypromować młodych, chętnych, zaangażowanych, zdolnych artystów? Jak sami rozwinęliśmy swoją organizację?
Stowarzyszenie Akces powstało z myślą
o uzdolnionych dzieciach i młodzieży. Dobra
dzieci upatrujemy nie tylko w ich socjalnym
bezpieczeństwie, ale także w sferze możliwości
spełniania dziecięcych marzeń do wyrażania siebie w sztuce. Pragniemy pokazać, że można być
skutecznym w działaniu, którego beneﬁcjentami
będą dzieci szczególnie uzdolnione, oczekujące
form wsparcia, by ich talent nie utknął z powodu
braku środków ﬁnansowych. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wszelkiego
rodzaju imprez artystycznych pogłębiających
zainteresowanie muzyką, wspieranie aktywności
młodych artystów w zakresie kultury i sztuki. Naszym celem z jednej strony jest promocja najzdolniejszych uczniów, umożliwianie im ustawicznego dokształcania, koncertowania, brania udziału
w licznych przesłuchaniach, warsztatach, konkursach, przeglądach itp., zaś z drugiej strony zapewnienie mieszkańcom miasta, zwłaszcza dzieciom
i młodzieży, możliwości udziału w imprezach
artystycznych, tym samym przyczyniając się do
wychowania pokolenia młodych ludzi wrażliwych
na muzykę, kulturę i sztukę. Działalność artystyczna naszych uczniów i instruktorów niewątpliwie stanowi znakomitą promocję miasta i powiatu w kraju i za granicą. Celem stowarzyszenia
jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych, prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności
na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie
dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji
życiowej. Nasza działalność stara się być ciągła,
często na zasadzie wolontariatu, wspierana z powodzeniem projektami.
Swoimi działaniami objęliśmy już przeszło
300 dzieci i młodzieży z województwa opolskiego.
Jako Stowarzyszenie, obserwujące zaangażowanie
naszych podopiecznych, zauważamy, że kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Dzieci
są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Należy
wyszukiwać talentów dzieci. Jak pokazuje praktyka, rozbudzanie zainteresowania sztuką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, skłania dziecko do samodzielnej twórczości
i działania. W dzisiejszym świecie, gdzie ceniona
jest postawa twórcza, aktywna, ale gdzie również

w ogólnym pośpiechu, pogoni za zyskiem czy
karierą, w skomputeryzowanym świecie, nie ma
znaczącego miejsca dla sztuki. Dlatego tak ważne jest rozbudzanie kreatywności, wyobraźni,
odnajdywania własnych talentów, inicjowanie
twórczości własnej. W procesie permanentnych
zmian jakie zachodzą w dzisiejszych czasach,
ważne jest kształcenie młodego pokolenia do
aktywnego uczestnictwa w nim. Dzisiejsza szkoła
nastawiona na teoretyczne przekazywanie wiedzy
i poszerzanie zakresu wiadomości, ucząca głównie schematycznego myślenia i ściśle określonych
sposobów działania nie jest w stanie sprostać
wyzwaniom stawianym przez nowoczesne społeczeństwo. Niebezpiecznie szybko rosnące tempo
życia i pogoń za dobrami materialnymi niejednokrotnie przesłaniają nam tę, jakże wartościową i przyjemną część naszej egzystencji, jaką jest
obcowanie z kulturą i sztuką. Struktura obecnego
rynku pracy oraz wysoka profesjonalizacja życia
zawodowego powodują, że młodzież coraz częściej
staje przed trudnym wyborem kierunku swojego kształcenia. Kuszona finansową stabilizacją
porzuca wydawałoby się odległe i nieosiągalne
marzenia, jak choćby te o byciu artystą.
Nadrzędnym celem naszych zajęć jest rozwój i symulacja zachowań twórczych. Wszelaka
twórczość artystyczna daje nam możliwość przeżywania radości. Ułatwia wyrażanie siebie, po-

zwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań,
wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę.
Jest także przyjemnością, relaksem i zabawą.
Grupowa forma zajęć pozwala na integrację
i zdobycie umiejętności współpracy. Stąd powstał pomysł na założenie wokalnego, dziecięcego Zespołu Akces, który obecnie zrzesza przeszło
40 młodych wokalistów.
Stowarzyszenie jest autorem rozbudowanych programów-projektów w ramach realizacji
zadań publicznych we współpracy z samorządami. Projekty przyjmują realną postać na scenach
małych miast, dzięki współpracy z ośrodkami
kultury oraz dużym wkładzie pracy społecznej
członków stowarzyszenia i wolontariuszy.
Dzięki staraniom założycielki, napisanym
przez nią wnioskom i projektom, stowarzyszenie w ciągu niespełna 5 lat otrzymało aż 19 dotacji, jak również nagrodę Burmistrza dla dwójki
podopiecznych – Juli Doty i Oliwii Rainczuk
oraz dla Stowarzyszenia, dzięki czemu jego cele
można z sukcesem realizować.
W codziennej pracy popularyzujemy rolę
i znaczenie Stowarzyszenia, współpracując
z lokalną prasą, telewizją, radiem, lokalnymi ﬁrmami oraz szkołami co sprzyja, iż dzieci
oraz młodzież chętnie uczestniczą w jego życiu.
Założyciele i zarząd stowarzyszenia podejmują działania i szereg nowatorskich inicjatyw,
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które spowodowały, że tak młoda organizacja
zaistniała szeroko w środowisku i cieszy się
powszechnym uznaniem.
W ciągu pięcioletniej działalności podopieczni
Stowarzyszenia z ogromnymi sukcesami promowali miasto i gminę Ozimek, powiat opolski, a nawet województwo. Z inicjatywy Stowarzyszenia
powstały już 3 artystyczne wojewódzkie przedsięwzięcia – Festiwale artystyczne – „Tobie Polsko”
i „Jesteśmy tacy sami” dla dzieci i młodzieży pełno
i niepełnosprawnej, a także Folk Festiwal.
Stowarzyszenie także dzięki pozyskanym
dotacjom umożliwiło swoim podopiecznym
uczestnictwo w prestiżowych konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Dzięki pozyskiwaniu funduszy rocznie ponad
40 dzieci oraz młodzieży bezpłatnie uczestniczy
w różnego rodzaju konkursach oraz festiwalach,
gdzie zdobywają wiele prestiżowych nagród.
Przez okres 5 lat Julia Dota, Seweryn Jabłoński, Dawid Bac, Hanna Adamiec, Katarzyna
Juruć i Paulina Paluszczak z ogromnymi sukcesami reprezentowali nasze miasto na prestiżowych konkursach. Ponadto Julia Dota – została
na wniosek „Akcesu” uhonorowana wyróżnieniem Marszałka Opolskiego w ramach programu
stypendialnego „Marszałkowskie Talenty”.
Podopieczni Stowarzyszenia, uświetniają swoimi występami wiele imprez, uroczystości środowiskowych organizowanych przez gminę, powiat
oraz inne instytucje. W placówce działają wokalne
grupy artystyczne oraz soliści, którzy osiągają wysokie wyniki w skali województwa i kraju podczas
różnorakich festiwali, konkursów, przeglądów.
„Akces” był wiodącym organizatorem przygotowującym imprezę promującą Gminę Ozimek
i gminne talenty. Koncert „Mała Gmina – wielki
talent”, który odbył się 1 czerwca 2017, był objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa, Starosty Opolskiego oraz Burmistrza
Ozimka i pozostawił wspaniałe wrażenia oraz
klip promujący Gminę. Kolejne przedsięwzięcie
Festiwal Artystyczny „Jesteśmy tacy sami” dla
pełno i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
który miał miejsce 3 grudnia 2017, szerokim
echem rozniósł się w całym województwie.
Finalistami i laureatami z województwa opolskiego w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Będzin 2017 oraz Złota Nutka w Częstochowie byli podopieczni Dawid Bac i Julia Dota.
W ciągu pięciu lat powstała płyta świąteczna
z coverami w wykonaniu Julii Doty, płyta Wokalove, płyty Akces Światecznie, Folklove i Akces Bajecznie promujące nasze Stowarzyszenie. Dzięki
hojnym darczyńcom powstały także trzy Klipy-teledyski świąteczne, które w popularnym serwisie
doczekały się 30 tyś. wyświetleń. Teledyski „Witajcie w naszej bajce” oraz "Księżyc raz odwiedził
staw” to kolejne odsłony naszej twórczości. Od
września 2017 dzięki dotacjom organizowane są
bezpłatne zajęcia dla 40 dzieci. Podczas projektu
„Ludowo na nowo – te opolskie dzieci”, w którym
znalazło się miejsce dla 30 zaangażowanych dzieci, opracowano 10 utworów ludowych, które stały
się naszą wizytówką i z chęcią prezentujemy je na
uroczystościach wojewódzkich i gminnych.
Rok 2019 to chyba jeden z najlepszych
w historii Stowarzyszenia. Grad nagród jakie
otrzymało Stowarzyszenie i pani Elżbieta Pisula-Bieniecka, to dowód na to, iż nasza praca
nie idzie na marne. Za wspieranie kształcenia
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muzycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez artystycznych, pogłębiających
zainteresowanie muzyką oraz wspieranie aktywności młodych artystów w zakresie kultury
i sztuki marszałek województwa nagrodził panią Elżbietę nagrodą dla Animatorów kultury.
W plebiscycie Człowiek Roku 2018 Elżbieta Pisula-Bieniecka została nagrodzona za działalność animacyjną, promowanie kultury, tradycji
i dziedzictwa regionu. Wygrała w kategorii „powiat opolski”, a iii miejsce zajęła w województwie
opolskim. Kolejna nagroda dla Stowarzyszenia
– to Opolska Niezapominajka 2018. Ważna, bo jej
celem jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej
działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego i promocja wzorców działalności
prospołecznych. Stowarzyszenie, zostało uhonorowane w tym prestiżowym konkursie, wyróżnieniem oraz Nagrodą Publiczności.
Nagradzamy osoby, które są nieprzeciętne,
wyjątkowe w swoim rodzaju i swoją pasją
odznaczają się na tle innych – mówił Henryk Lakwa – Starosta Opolski.
To przede wszystkim osoby, które mają
wszechstronne zainteresowania, działają na
różnych polach, w różnych aspektach. – Są edukatorami, nauczycielami i na polu działalności
artystycznej, pedagogicznej, a często działają
pro publico bono - tak mówił o Elżbiecie Pisuli-Bienieckiej Starosta Opolski, wręczając Białą
Magnolię za całokształt działań na rzecz rozwoju
dzieci i młodzieży.
Do największych sukcesów zespołu można
zaliczyć i miejsce – Złoty Liść Dębu oraz Nagroda Marszałka w Jubileuszowym xx Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym Liść DębuDąbrowa 2019, ii miejsca w ogólnopolskich
Festiwalach Pieśni Religijnej w Brzegu oraz
Komprachcicach w 2018 i 2019 roku i wiele
innych nagród oraz wyróżnień, których nie
sposób tutaj wymienić. Taka liczna gromadka jaką jesteśmy, niestety ze względów zazwyczaj formalnych i logistycznych nie może brać
udziału w większości konkursów wokalnych,
dlatego Stowarzyszenie zorganizowało dla grupy chętnych warsztaty wokalne, na których
został stworzony zespół Formacja Akces 1. Docelowo zespół ten reprezentował nasze Stowa-

rzyszenie w Krakowie podczas ogólnopolskiego
Talent Show, gdzie odniósł bardzo duży sukces
trafiając do ścisłego finału i zdobywając nagrodę publiczności. Dziewczynki reprezentują
Stowarzyszenie również na bardzo ważnych
uroczystościach, gdzie niestety nie możemy zabrać całego zespołu. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia za promocję oraz bardzo dobre wyniki
w konkursach wojewódzkich jak i ogólnopolskich, członkowie zespołu stają się podopiecznymi Stowarzyszenia i będą reprezentować je
w kategorii małych zespołów wokalno-instrumentalnych, jednocześnie uzupełniając nasz
„wielki” zespół.
Zespół Akces i Dawid Bac są laureatami
Porankowego utworu miesiąca - plebiscytu organizowanego przez tvp3 Opole. Zespół dziecięcy działający pod patronatem Stowarzyszenia
oraz nasi podopieczni uzyskują czołowe miejsca
w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich,
między innymi:
• Julia Dota i Zespół Akces – laureaci xxiii
Festiwalu „Tobie Polsko-Olszanka;
• i miejsce Julii Doty w Ogólnopolskim
Przeglądzie Kolęd w Brzegu;
• ii miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Corda Cordi w Brzegu – Zespół Akces;
• ii miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu
„Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” – Komprachcice – Zespół Akces;
• iii miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Komprachcicach – Zespół
Akces;
• ii miejsce w i Festiwalu „Na Śląska Nutę" –
Olesno – Zespół Akces z Hanią Adamiec,
I miejsce – Kasia Juruć.
Decyzją Zarządu ufundowaliśmy 4 stypendia artystyczne dla Julii Doty, Kasi Juruć,
Hani Adamiec i Dawida Bac, za indywidualne
rozwijanie swoich zainteresowań i promowanie
Stowarzyszenia.
Poza tym z ogromną przyjemnością reprezentujemy naszą Gminę, Powiat, a często nawet
województwo na konkursach i występach. Mamy
nadzieję, że nasza współpraca z Radami Sołeckimi
z naszej Gminy i nie tylko, przyniesie korzyści dla
obu stron. Promujemy naszą płytę w tvp 3 Opole, gdzie na zaproszenie redakcji w 2019 zgłosił się
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prawie cały zespół. Podczas nagrania w telewizji,
zespół wystąpił z utworem „Pastorałka od serca do
ucha”, który po programie w Internecie ma ponad
90 tysięcy odsłon. Nasi podopieczni wystąpili także
w Radio Opole oraz Radio Doxa. Występujemy na
koncertach i galach zorganizowanych przez Powiat
Opolski oraz Urząd Marszałkowski. Cieszymy się
z pochlebnych nam opinii, a mianowicie tu zacytuję „dostaliśmy cynk, że Zespół Akces jest najlepszym
zespołem dziecięcym w województwie”, to dodaje
nam natchnienia do dalszej pracy z przyjemnością.
O wszystkich wielokrotnych sukcesach
i przedsięwzięciach naszych podopiecznych i Zespołu można dodatkowo przeczytać i usłyszeć
na naszym FanPage’u, ale poniżej wymieniamy
nasze sukcesy z jakże innego niż dotychczas
roku pracy. Mimo tak trudnych czasów, mamy
się także czym pochwalić!
W roku 2020 uzyskaliśmy 7 dotacji. Zorganizowaliśmy 3 wojewódzkie przedsięwzięcia
– iii edycję Tobie Polsko, iv Festiwal Jesteśmy
tacy sami oraz Folk Festiwal, nasi podopieczni
i członkowie zespołu mogli brać udział w zajęciach wokalnych, integrować się, tworzyć teledyski i nagrania, a nawet spłynąć kajakiem.
Razem także stworzyliśmy wspólną bajkę, jaką
był teledysk, Festiwal piosenek z bajek i baśni
i płyta Akces-Baśniowo. Nasi podopieczni wygrywali wiele konkursów, festiwali oraz przeglądów. Zespół Akces został laureatem i zdobywcą
dwóch nagród w konkursie nto Pokaż Talent.
Julia Dota została Laureatką Grand Prix v
Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Łazy
– 2020 oraz zdobyła iii miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Zespół dziecięcy Akces został laureatem ii miejsca w kat. zespoły, a Julia
Dota uzyskała wyróżnienie w kategorii 16-25
lat, podczas vi Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Pajęcznie. Hania Adamiec
została laureatką ii miejsca w xix Festiwalu Piosenki z Serduszkiem.
Paulina Paluszczak zdobyła ii miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenka przekracza bariery organizowanego przez Famę Konin
– Szkołę Wokalno-Aktorską. Kasia Juruć, Julia
Dota, Przemek Wałowski zostali laureatami
Piosenkobrania.

Ponad 450 zgłoszeń z Polski i zagranicy, a Julia
Dota, Kasia Juruć i Magdalena Joszko zostały
laureatami w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dolnośląska Nutka. Zespół Akces jako jeden z 6
polskich zespołów wystąpił w ﬁnale Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej w Bielsku Białej.
Ania Chmura zajęła i miejsce, a Kasia Juruć
iii miejsce, w Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego – Komprachcice 2020. Magda Joszko
została laureatką Konkursu Piosenki Superstar.
W konkursie w Łęczycy podopieczne Stowarzyszenia odniosły ogromny sukces – Katarzyna
Juruć zdobyła i miejsce, zaś Magdalena Joszko
wyróżnienie. Hania Adamiec – została laureatką i miejsca a Paulinka Paluszczak zdobyła ii
miejsce w swojej kategorii w Międzynarodowym
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej – Walce 2020.
W konkursie kolęd, pastorałek i piosenek
o tematyce świątecznej „Jaśniej” w Jabłonowie
Pomorskim Ania Chmura zdobyła iii miejsce,
a Dawid Bac wyróżnienie.
Pokazaliśmy, że siedzenie w domu może być
nie tylko twórcze, a czasem bezwzględnie potrzebne. Chociaż nasza przestrzeń została ograniczona do czterech ścian, to przestrzeń pracy
twórczej nie ma granic. Nagraliśmy 4 zdalne

utwory! Jeden z nich – „Witajcie w naszej bajce”
został nagrodzony i miejscem w zdalnym konkursie „Bo Życie jest piękne”, który zorganizowała „Fundacja Twoje tak ma znaczenie.”
Zespół dziecięcy Akces nie tylko uświetnił
Galę Szlachetnej Paczki, ale również wystąpił
wraz z Julią Dotą i Dawidem Bacem na deskach Filharmonii Opolskiej, podczas Wojewódzkiego Święta Babci i Dziadka organizowanego
przez Marszałka Województwa Opolskiego.
Ponadto zorganizowaliśmy własne imprezy
integracyjne – Dzień Kobiet, Przywitanie lata
oraz Były czary i nieco magii. Gościła nas telewizja tvp3 Opole, Radio Opole oraz Radio Doxa.
Rozpoczynamy szósty rok naszej działalności
mottem – wystarczy chcieć. A nam się chce! –
Pracować, rozwijać, wspierać! Ale bez Was nie
byłoby nas. Podziękowania ślemy tym, na których pomoc zawsze mogliśmy liczyć.
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, sympatykom, członkom, partnerom
oraz rodzicom dzieci, za ogromne wsparcie i pozytywny odbiór naszej ciężkiej pracy. Wszystkim
Wam życzymy równie wspaniałego, a także lepszego, wspólnego 2021 roku.
Maciej Paluszczak

24

KULTURA

;9,)HVWLZDO3LRVHQNL'25(0,]DQDPL

D

nia 6 lutego 2021 roku w sali widowiskowej domu kultury odbył się Koncert
Finałowy xvi Festiwalu Piosenki do-re-mi.
Wykonawcy mieli możliwość zaprezentowania się przed jury - niestety bez udziału
publiczności, która tym razem oklaskiwała
swoich faworytów, słuchając koncertu transmitowanego live w domu.
Podczas eliminacji komisja konkursowa
zakwalifikowała 20 uczestników, dla których

przygotowano podkłady demo, umożliwiające
przygotowanie do koncertu. Sekcja akompaniująca w składzie: Anna Pawłowska – bas,
Dawid Mazurek – gitara, Jakub Paradowski – piano, Aleksander Gonsior – perkusja
nagrała specjalnie dla każdego wykonawcy
podkład na podstawie przesłanych nagrań
do eliminacji.
Podczas Koncertu Finałowego jury wysłuchało wykonań wszystkich uczestników, którzy

zaprezentowali się przy akompaniamencie zespołu, ale również prezentując własne umiejętności gry na instrumencie. Repertuar stanowiły
utwory znane, jak choćby „Piosenka jest dobra
na wszystko”, mniej znane oraz skomponowane
przez uczestników.
Tegoroczne jury Festiwalu w składzie Marta Skiba, Miriam Szlempo oraz Bartosz Jaśkowski po długich rozmowach przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

WYNIKI
grand prix – julia rączka
Kategoria uczniowie klas i-iii
Miejsce 1: Kajetan Łajczak
Miejsce 2: Klara Łajczak
Miejsce 3: Agata Griner
Wyróżnienie: Angela Semmler

Kategoria uczniowie klas iv-vi
Miejsce 1: Milena Kluczyńska
Miejsce 2: Vanessa Gonsior
Miejsce 3: Agata Spika
Wyróżnienie: Natalia Lemantowicz
Wyróżnienie: Anna Sobkowicz

Gratulujemy wszystkim laureatom,
a w szczególności wokalistkom Studia Piosenki
„Nonet”, które znalazły się wśród zwycięzców.
Tegoroczną edycję, choć zorganizowaną
w reżimie sanitarnym, możemy uznać za udaną.
Brakowało publiczności, oklasków i reakcji na

Kategoria uczniowie klas vii-viii
Miejsce 1: Urszula Buba
Miejsce 2: Amelia Kita
Miejsce 3: Aleksandra Wójtowicz
Wyróżnienie: Wiktoria Kania

występy, ale była okazja do posłuchania magicznych wykonań i poczucia emocji towarzyszących
występom na żywo.
Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Ozimka, który ufundował również nagrody. Mamy nadzieję,

Kategoria szkoły ponadpodstawowe, dorośli
Miejsce 1: Jan Wróbel
Miejsce 2: Zuzanna Lemantowicz
Miejsce 3: Natalia Nowak
Wyróżnienie: Wiktoria Kuś
Wyróżnienie: Kinga Musiał
Wyróżnienie: Oskar Leluszko

że podczas kolejnego Koncertu Finałowego
sala widowiskowa zapełni się do ostatniego
miejsca i wspólnie będziemy przeżywać muzyczne emocje.
Romana Klimek
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W

tym roku Babski Comber odbył się
w nieco innej formule niż to było do
tej pory. Wiadomo, impreza ta ma na celu
integrować kobiety, jednak ze względu na
obecną sytuację w jakiej przyszło nam żyć,
Dom Kultury w Ozimku musiał wymyślić
inną odsłonę tej tak popularnej u nas imprezy dla pań.
Pracownicy Domu Kultury tego dnia zamienili się w postacie z bajek, by razem zasiąść przy
jednym stole i oddać klimat corocznej zabawy.
Niektórzy wcielili się w czarne charaktery, przyj-

mując charakterystyczne dla nich atrybuty. Mogliśmy zobaczyć Złą Królową przeglądająca się
w lustrze, Cruellę De Mon szukającą 101 dalmatyńczyków, Diabolinę z rogami, Złą Czarownicę
przebraną za babcię, trzymającą zatrute jabłko.
Nie brakowało też postaci pozytywnych tak bardzo lubianych przez wszystkie dzieci, które znamy i kochamy: Elf Mikołaja, Czerwony Kapturek, Pippi Langstrumpf, Dzwoneczek, Królewna
Śnieżka czy Merida Waleczna.
Oglądający mogli również dowiedzieć się
więcej na temat genezy Babskiego Combru oraz

o zwyczajach jakie panują u nas na Śląsku. Pani
Sylwia Widawska oraz Pani Lidia Schroll przeniosły nas w czasy, kiedy organizowano u nas
pierwsze tego typu zabawy.
Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mogły się spotkać na żywo w sali tanecznej Domu Kultury. Tematem przewodnim
kolejnego Babskiego Combru będą właśnie
postacie z bajek, dlatego drogie Panie zbierajcie
pomysły, szykujcie stroje i do zobaczenia za rok.
Sylwia Magnuszewska
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W

niedzielny wieczór, 14 lutego, kiedy to zakochani obchodzą swoje święto, na facebookowym fanpage’u Domu Kultury w Ozimku odbył się Walentynkowy Koncert Życzeń.
Okazywanie sobie nawzajem miłości i sympatii
może być balsamem dla naszej duszy w tak
trudnych i zagmatwanych czasach, w jakich
przyszło nam żyć. Dlatego dzień zakochanych
celebrowaliśmy przy dźwiękach nastrojowych
utworów, śpiewanych przez wokalistki ze Studia Piosenki Nonet, których czarujący śpiew
o miłości sprawił, że nasze serca zabiły mocniej.

Jako że w tym roku wyjście do kina czy teatru nie było możliwe, zainspirowani popularną formułą programu telewizyjnego, zaproponowaliśmy mieszkańcom Ozimka, aby wysłali
walentynkowe życzenia osobom bliskim swojemu sercu. Para prowadząca – Hanna Pogorzelska i Paweł Wielgus odczytali je podczas
trwania koncertu w nastrojowej atmosferze,
przy blasku świec.
Rumba nazywana jest tańcem miłości, pełna wdzięku i zmysłowych gestów, dlatego taniec
ten doskonale wkomponował się w nasz koncert

życzeń. Zatańczyli dla nas zdolni młodzi ludzie,
Malwina i Bartosz Brzeźny, reprezentanci
Szkoły Tańca Sparta w Opolu, którzy w tańcu
towarzyskim osiągnęli najwyższą klasę taneczną
w Polsce – klasę a.
Walentynki to wyjątkowe święto, pamiętajmy, żeby miłość okazywać swoim najbliższym
każdego dnia, przez okrągły rok. Może ona okazać się lekiem na wszechogarniającą nas pandemiczną rzeczywistość.
Tatiana Kowalczyk
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I Miejsce, Katarzyna Zawadzka – „Podwórko 2”

K

onkurs fotograﬁczny pt. „Podwórko” już
za nami. W połowie lutego odbyło się
zdalne posiedzenie jury podczas którego zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu.
Jury w składzie: Bartek Zapart, Julia Marcinowska, Adam Kolman, wybrało z pośród 27
prac nadesłanych przez 17 uczestników, trzy
pierwsze miejsca, wyróżnienia specjalne oraz
wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzymał dyplom
oraz zestaw upominków, a zwycięzcy pierwszych
trzech miejsc otrzymali nagrody.

Podwórka bywają wąskie, a temat został potraktowany szeroko. Przedstawiamy Państwu
zdjęcia nagrodzonych prac oraz listę laureatów.
Do obejrzenia wszystkich fotograﬁi zapraszamy
na stronę Domu Kultury w Ozimku oraz na naszego fanpage’a.
i miejsce zajęła Katarzyna Zawadzka,
ii miejsce Małgorzata Krykiewicz, a iii miejsce Marzena Kasperska El-Khalfi. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Grzegorz Rolka,
Paulina Paluszczak i Elżbieta Cieśla, zaś wy-

różnienia: Piotr Łakomy, Stefania Kępkowska, Laura Walerowicz i Agnieszka Łęgosz.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za umożliwienie nam upowszechniania
ciekawych form spędzania czasu wolnego.
Dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta
Ozimek za upominki dla uczestników oraz
wszystkim osobom biorącym udział w organizacji konkursu.
Katarzyna Kamińska

1DWXUDOQLH×HQDWXUDOQLH
Troska o ekosystem, dbałość o estetykę
wspólnej przestrzeni miejskiej, integracja oraz
chęć podarowania czegoś od siebie. Wszystkie
wymienione punkty przyświecały ozimskiej
młodzieży podczas jednego z pierwszych spotkań projektu „Naturalnie, że naturalnie!”
w ramach programu „Równać szanse”, który zainicjowała Pani Agnieszka Jarocka
wsłuchując się w rozmowy młodych ludzi
uczestniczących w zajęciach prowadzonych
w Domu Kultury. Wspólnie ze specjalistą do
spraw projektów Panią Sylwia Magnuszewską napisały wniosek, który pomyślnie przeszedł przez rekrutację.

Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja młodych ludzi. Stworzenie takich działań,
aby uczestnicy projektu w sposób kreatywny spędzili swój czas wolny. W ciągu jego trwania młodzież spotka się z przedstawicielem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który przeprowadzi
prelekcję dotyczącą znaczenia owadów w życiu
człowieka. Uczestnicy wezmą również udział
w warsztatach budowy hoteli dla pszczół. Domki,
które wykonają własnoręcznie, ustawią pośród
wcześniej zasadzonej przez nich lawendy.
Drugim etapem działań będzie uszycie
z „odpadów krawieckich” woreczków na warzywa, po to by podczas zakupów nie brać plasti-

kowych reklamówek. Woreczki będą ozdabiane
starą metodą druku linorytem. Własnoręcznie
wykonane matryce będą przedstawiać elementy związane z pszczołami oraz roślinnością
dzikich łąk. Podsumowaniem projektu będzie
urządzony przez młodzież lipcowy wernisaż na
zagospodarowanym, podczas działań projektowych przez nich, terenie przy Domu Kultury
w Ozimku. W ciągu trwania projektu młodzież
zdobędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności
do zorganizowania miejsca przyjaznego owadom i ludziom.
Agnieszka Jarocka
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku
DATA

GODZ.

07.04
14.04
21.04
28.04
(środa)

19:00

fanpage Domu Kultury
w Ozimku

„Brzuch w ruch”
– cykliczny program taneczny

Dom Kultury w Ozimku

08.04
22.04
(czwartek)

18:00

fanpage Domu Kultury
w Ozimku

„Lektury swojskie”
– cykliczne spotkania teatralne online

Dom Kultury w Ozimku

12.04
19.04
26.04
(poniedziałek)

18:00

fanpage Domu Kultury „Zatańcz z nami Delementami”
w Ozimku
– cykliczny program taneczny online

Dom Kultury w Ozimku

13.04
(wtorek)

15:00

fanpage Domu Kultury
w Ozimku

07.04
(środa)

9:00

Miejsko-gminne eliminacje konkursu
Dom Kultury w Ozimku,
recytatorskiego pn. „Mały okr”
sala widowiskowa
Klasy i-iii

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Ozimku

08.04
(czwartek)

8:30
(klasy IV-VI)
11:30
(kl. VII-VIII)

Miejsko-gminne eliminacje konkursu
Dom Kultury w Ozimku,
recytatorskiego pn. „Mały okr”
sala widowiskowa

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Ozimku

9:00

Miejsko-gminne eliminacje do 66.
Dom Kultury w Ozimku, Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego
sala widowiskowa
– dla uczniów szkół średnich i dorosłych

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Ozimku

09.04
(piątek)
9:00 – 12:00

10.04
(sobota)

15.04
(czwartek)

24.04
(sobota)

12:00

8:00-18:00

18:00

MIEJSCE

NAZWA IMPREZY

Andrzejkowe melodie
– cykliczny program
muzyczny on-line

plac przed Domem
Kultury w Ozimku

Zbiórka krwi

Dom Kultury
w Ozimku

Spotkanie w ramach projektu pn.
„Naturalnie, że naturalnie”
– w ramach programu „Równać szanse”

plac przed Domem
Kultury w Ozimku

Badania mammograﬁczne

„N.K.R”
sala widowiskowa lub – premiera teatru „Fieter” na
fanpage Domu Kultury podstawie sztuki Arnolda Wexlera
(forma uzależniona od sytuacji
w Ozimku
epidemicznej)

Ekspozycja wystaw:
06–30.04.2021 – „Druki ulotne z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku” – miejsce: hol Domu Kultury

ORGANIZATOR

Dom Kultury w Ozimku

RCKiK w Opolu
Klub w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
Polsko-Amerykańska Fundacja
Dzieci i Młodzieży

Dom Kultury w Ozimku
Lux Med Diagnostyka

Dom Kultury w Ozimku
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Z

imowym rajdem górskim w Pieniny Klub
Turystyki Górskiej „Kozica” zainaugurował sezon turystyczny 2021 roku. Rajd odbył
się w dniach 22-28 lutego i z uwagi na obowiązujące obostrzenia wzięła w nim udział
ograniczona liczba – 26 uczestników. Była to
grupa doświadczona i przygotowana do trudnych, zimowych warunków.
Pieniny, to niewielkie pasmo górskie leżące
w Beskidach Zachodnich. Grupa górska Pienin
wznosi się na północny wschód od Tatr, jako samodzielne pasmo o długości ok. 35 km i szerokości 4-5 km. Graniczy z Gorcami, Magurą Spiską
i Beskidem Sądeckim. Dodatkowo dzieli się na
trzy zasadnicze części, różniące się krajobrazem,
a zwłaszcza rzeźbą górską. Są to: Pieniny właściwe z najwyższym szczytem Trzy Korony (982 m),
Pieniny Spiskie – Żar (883 m) oraz Małe Pieniny
– Wysoka (1050 m). Krajobraz pieniński, to jeden
z najbardziej urokliwych terenów w naszym
kraju i nie ustępuje nawet Tatrom. Cały obszar
Pienin leży w dorzeczu Dunajca, a sama rzeka, ze
słynnym Przełomem Dunajca, przebija się przez
sam ich środek. Bardzo bogata jest pienińska ﬂora z kilkudziesięcioma gatunkami chronionymi.
Zimą jest to niezauważalne pod pokrywą śniegu,
ale podziw budzi wielogatunkowy bogaty drzewostan. Pieniny, jako pierwszy obszar w Polsce,
zostały objęte ochroną. W kwietniu 1932 r. powołany został Pieniński Park Narodowy, a jego
reaktywacja nastąpiła 30 października 1954 r.
Obecna powierzchnia Parku wynosi 2350 ha.
Występuje tu również kilka ścisłych rezerwatów przyrody, a do najbardziej znanych należą
Wąwóz Homole i Biała Woda. Pieniny zostały
również wpisane na światową listę dziedzictwa
biosfery i kultury unesco. Po Tatrach, jest to
najczęściej odwiedzany region górski, z bogatą
i atrakcyjną bazą turystyczną. Do zimowych
atrakcji należy wyciąg kanapowy na Palenicę,
a dalej na Szafranówkę, z kilkoma trasami zjazdowymi ze sztucznym naśnieżaniem i oświetleniem oraz homologacją fis. Głównym centrum
turystycznym jest Szczawnica – znane uzdrowisko z bazą sanatoryjną i wczasową. W samym
centrum znajduje się nasza baza – dw „Sokolica”.

W piękny poranek wyjeżdżamy z Ozimka
i przez Katowice, Kraków, Lubień (tu widoczne
są pierwsze płaty śniegu) i dalej przez Mszanę Dolną dojeżdżamy do Przełęczy Przysłop
(840 m). Przez znane gorczańskie uzdrowisko
– Szczawę Kamienicę, dojeżdżamy w samo południe do Krościenka n/Dunajcem. Z parkingu
w centrum wyruszamy na szlak, który prowadzi na szczyt Trzech Koron. Niebo przepełnione
jest słońcem i błękitem, chociaż śniegu niewiele.
Początek szlaku prowadzi ostrym podejściem,
a ścieżka jest mocno zalodzona. Chodzenie
ułatwiają raki i kijki, które mamy na wyposażeniu. Dochodzimy do Przełęczy Szopka (780
m). Tu krótka przerwa na łyk gorącej herbaty i pamiątkowe zdjęcia. Mimo słońca, widoki
ograniczają zamglenia. Z przełęczy dochodzimy bezpośrednio pod kopułę szczytową, a stąd
dwustronną kładką schodową wchodzimy na
szczyt Trzech Koron (982 m). Widoczność jest
kiepska, ale w oddali rysuje się grań Tatr Słowackich. Robimy pamiątkowe zdjęcia i schodzimy przez Górę Zamkową, gdzie znajduje się
grota z ﬁgurą św. Kingi i fragmenty fortyﬁkacji
zamkowych z xiii w. Jak głosi legenda, zamek
wzniósł książę Bolesław Wstydliwy dla swojej
małżonki Kingi. W bardzo dobrym czasie schodzimy do parkingu, gdzie czeka autokar. Szczęśliwi i zmotywowani jedziemy do Szczawnicy,
gdzie po zakwaterowaniu i obiadokolacji – czas
na zasłużony odpoczynek. Tu również widoczne
są skutki pandemii – pozamykane restauracje,
ruch niewielki, a jedyny pozytywny widok to
oświetlony stok narciarski na Palenicy, chociaż
narciarzy na nim niewielu.
W następnym dniu pogoda uległa radykalnej zmianie. Poranek jest zdecydowanie
chłodniejszy, pochmurny i zanosi się na opady śniegu. Po śniadaniu jedziemy autokarem
do Jaworek i przez Wąwóz Homole szlak prowadzi nas na najwyższy szczyt całych Pienin
– Wysoką (1050 m). Szlak jest twardy, z grubą
warstwą zlodowaciałego śniegu, ostatni odcinek z bardzo ostrym podejściem, a na dodatek
pada mokry śnieg, co jest kolejnym utrudnieniem. Samo wejście na kopułę szczytową jest

zabezpieczone (poręcze, schodki, drabinki) i jak
zwykle w pięknym stylu osiągamy szczyt. Widoczność praktycznie zerowa, ale jest pieczątka potwierdzająca zdobycie szczytu do Korony
Gór Polski. Z Wysokiej schodzimy na przełęcz,
a dalej główną granią Małych Pienin, otwartym terenem przez Suchy Wierch, Rabsztyn,
Szafranówkę dochodzimy do schroniska Orlica, z nadzieją na odpoczynek i gorącą herbatę.
Spotyka nas jednak wielki zawód – schronisko
zamknięte na cztery spusty (szkoda). Promenadą wzdłuż Grajcarka dochodzimy do Szczawnicy i do naszego ośrodka, pomimo zmęczenia
bardzo zadowoleni ze zdobycia szczytu i malowniczej (chociaż z utrudnieniami) trasy. Tradycyjnie po obiedzie odbywają się spotkania
towarzyskie w podgrupach.
Niedzielny poranek jest zgoła odmienny –
znów pięknie świeci słońce. Po śniadaniu kilkuosobowa grupa kontynuuje program rajdu
i udaje się na szlak prowadzący ze Szczawnicy
do schroniska pod Bereśnikiem (już w Beskidzie Sądeckim). Trasa jest niezbyt wymagająca,
ale za to bardzo widokowa. Do najciekawszych
należy widok z Bryjarki, gdzie stoi metalowy
krzyż, na Szczawnicę i okolice. Dochodzimy do
schroniska, które jest otwarte i pełne turystów.
Na długo zapamiętamy widok sprzed schroniska
na otaczające pasma, a zwłaszcza na Tatry. Bezpieczną ścieżką schodzimy do Szczawnicy i do
naszego ośrodka. Pozostali we własnym zakresie
zwiedzali uzdrowisko z pijalnią wód szczawnickich włącznie, spacerem po parku górnym oraz
udziałem w niedzielnej mszy świętej. Po obiedzie
pakujemy się, żegnamy przyjazną Szczawnicę
i udajemy się w drogę powrotną do Ozimka,
gdzie w bardzo dobrym czasie, bez korków, dojeżdżamy w godzinach wieczornych.
Wszystkim uczestnikom rajdu dziękuję za
piękny udział, miłą i serdeczną atmosferę, życzliwość i wzajemne zrozumienie, a kierowcy – Michałowi z pks Opole za bezpieczną i kulturalną
jazdę. Do zobaczenia na kolejnych imprezach
organizowanych przez ktg „Kozica”.
Józef Kozioł
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Oddział Zakładowy pttk
w Hucie Małapanew w Ozimku
Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”
Lp.

Termin –
data

Nazwa imprezy

Rodzaj
imprezy

Miejsce imprezy/baza

Przewidywana
liczba
uczestników

1

26–28.02.2021

Pienińska zima

Rajd górski

Szczawnica

25

2

20.03.2021

Powitanie wiosny w Beskidzie Żywieckim

Wycieczka górska

Korbielów, Pilsko

50

3

17.04.2021

Wiosna w Górach Sowich

Wycieczka górska

Kalenica, Przełęcz Jugowska,
Zygmuntówka

50

4

23.04.2021

Światowy Dzień Ziemi – nocny marsz Nordic
Walking

Impreza towarzyska

Kompleks leśny
w Ozimku

Bez
ograniczeń

5

1.05.2021

Majówka w Górach Opawskich

Wycieczka górska

Pokrzywna, Biskupia Kopa

50

6

22.05.2021

Majówka na Jurze – szlakiem Orlich Gniazd

Wycieczka turystyczno –
krajoznawcza

Podlesice, Ogrodzieniec

50

7

2–6.06.2021

Na urokliwych szlakach Bieszczadów

Rajd górski

Wetlina

50

8

19.06.2021

Korona Gór Polski – Góry Stołowe

Wycieczka górska

Radków, Szczeliniec Wielki,
Karłów

50

9

7–11.07.2021

56 Rajd Górski Hutników – Beskid Wyspowy

Rajd górski

Limanowa

50

10

24.07.2021

Lato w Górach Bardzkich

Wycieczka górska

Srebrna Góra, Bardo Śląskie

50

11

10–15.08.2021

Wakacyjne uroki Szwajcarii Kaszubskiej –
Trójmiasto

Wycieczka turystyczno–
krajoznawcza

Gdańsk

50

12

28.08.2021

Pożegnanie wakacji – Beskid Żywiecki

Wycieczka górska

Złatnia, Hala Lipowska,
Rysianka

50

13

8–12.09.2021

Tatrzańska Jesień

Rajd górski

Poronin – ow limba

50

14

25.09.2021

Beskidzka jesień – Beskid Śląski

Wycieczka górska

Przełęcz Kubalonka, Stożek,
Wisła

50

15

9.10.2021

Poznajemy polskie góry – Rudawy Janowickie

Wycieczka górska

Góry Sokole, Szwajcarka

50

16

23.10.2021

Kozica kończy sezon – Góry Opawskie

Wycieczka górska

Pokrzywna, Biskupia Kopa,
Jarnołtówek

50

17

11–13.11.2021

Miejsca światowego dziedzictwa unesco

Wycieczka turystyczno–
krajoznawcza

Kujawy, Toruń

50

18

27.11.2021

Andrzejki na Ślęży

Wycieczka górska

Sobótka, Ślęża

50

19

19.12.2021

Wigilia w lesie

Impreza turystyczno–towarzyska

Kompleks leśny
w Ozimku

Bez
ograniczeń

Ze względu na uwarunkowania pandemiczne w programie nie uwzględniono wycieczek zagranicznych.
Ilość zaplanowanych imprez oraz liczba uczestników może być uzależniona od ewentualnych ograniczeń pandemicznych obowiązujących na terenie kraju.
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Oddział Zakładowy pttk
w Hucie Małapanew w Ozimku
Klub Turystyki Kolarskiej „amator”

Lp.

Termin - data

Nazwa imprezy

Rodzaj
imprezy

Miejsce imprezy/baza

Przewidywana
liczba
uczestników

1.

1.01.2021

Rowerami w Nowy Rok

1-dniowa

Ozimek

10

2.

14.03.2021

Rowerowe przedwiośnie

1-dniowa

Ozimek – Nowa Bzinica (grób
Karolinki)

15

3.

10-11.04.2021

Inauguracja sezonu rowerowego

2-dniowa

Pokrzywna

12

4.

1-3.05.2021

Rajd Partnerski – rewizyta

3-dniowa

Rymařov–Ozimek

12

5.

9.05.2021

Rajd Śladami Hutnictwa pod patronatem
Muzeum Hutnictwa sdmp

1-dniowa

Ozimek i okolice

15

6.

22.05.2021

Majówka na Jurze –
Szlakiem Orlich Gniazd
(wspólnie z „Kozicą”)

1-dniowa

Podlesice–Ogrodzieniec

4

7.

6.06.2021

Rajd Twardziela (200 km)

1-dniowa

woj. opolskie

10

8.

19-24.06.2021

Szlak Latarni Morskich

6-dniowa

Świnoujście – Krynica Morska

3

9.

26.06.–16.07.2021

Rajd wzdłuż Dunaju
– etap ii (końcowy)

20-dniowa

Budapeszt – ujście rzeki do
Morza Czarnego
(Rumunia)

5

10.

4-5.09.2021

Rodzinny Rajd

2-dniowa

Ozimek – Strzegom - Ozimek

2

11.

6-12.09.2021

Zamki w Polsce

tygodniowa

Kętrzyn
(Warmińsko-Mazurskie)

4

12.

19.09.2021

Pożegnanie lata

1-dniowa

Leśne ścieżki okolic Ozimka

15

13.

1-3.10.2021

Zakończenie sezonu

3-dniowa

Legnica

10

14.

4-10.10.2021

Babiogórski Park Narodowy

tygodniowa

Markowe Szczawiny,
Jordanów

4

15.

7-10.10.2021

Kampinoski Park Narodowy

4-dniowa

Leszno k/Warszawy

4

16.

11.11.2021

Rajd Niepodległości

1-dniowa

Ozimek

10

Poza wyszczególnionymi imprezami organizowane będą:
– coniedzielne spotkania rowerowe, wyjazdy spod
Domu Kultury w Ozimku o godz. 10:30, a latem
o 9:30 (wycieczki po najbliższej okolicy z możliwością podziału na grupy szybciej i wolniej jeżdżące).
– sobotnie wycieczki spod mostu wiszącego

o godz. 15:00 o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym (20-40 km), terminy i trasy przejazdów podawane będą mailowo lub telefonicznie.
– Przewidywane są też udziały reprezentacji ktk
w innych imprezach rowerowych organizowa-

nych na terenie kraju i Opolszczyzny. Wszelkie
informacje dotyczące działalności ktk, realizacji
planu imprez, zamieszczane są na ktk Amator
Ozimek za pośrednictwem aplikacji WhatsApp
(w smartfonach).
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W

drugiej odsłonie naszego cyklu przybliżającego historię ks Małapanew
Ozimek opowiemy o dwóch awansach do iii
ligi, pierwszych potyczkach hutników z i-ligowcami oraz meczach z ekipą z zagranicy.
Rok 1955 stał pod znakiem gry naszej drużyny
w rozgrywkach iii ligi wrocławsko-opolskiej. Stal
traﬁła w nich na silne zespoły z m.in. Raciborza
(Unia), Kędzierzyna (Chemik) czy też z Wrocławia
(cwks – późniejszy Śląsk, Sparta oraz Pafawag).
Pierwsze mecze Stali napawały optymizmem –
ambitny beniaminek starał się regularnie gromadzić punkty. Nasi piłkarze wygrali m.in. 5:0 z Kolejarzem Kluczbork czy też 4-1 ze Spartą Wrocław.
Niestety z biegiem meczów Stal coraz bardziej odstawała od swoich rywali. Zespołowi zdarzały się
wysokie porażki takie jak: 1:10 z Unią Racibórz, 0:7
z triumfatorem rozgrywek – Spartą Lubań czy też
1:7 z cwks (Śląsk) Wrocław. Słabym punktem były
także mecze wyjazdowe, gdzie ozimeccy piłkarze
odnieśli tylko jedno zwycięstwo (z ostatnią w tabeli Stalą Świebodzice 2:1). Ostatecznie beniaminek
z Ozimka zajął w lidze przedostatnie, 13. miejsce
z dorobkiem 15 pkt (6 zw., 3 rem. i 17 por.), bilansem
bramkowym 28-73, co oznaczało spadek do klasy a.
Na osłodę goryczy porażki działacze Stali
wraz z szefostwem Huty Małapanew, w której
sportowcy nadal cieszyli się dużym poparciem
załogi, zaprosili trzy drużyny z ówczesnej i ligi na
mecze towarzyskie. Nasi piłkarze zaprezentowali
się wybitnie: w pierwszym meczu Ozimek wygrał
ze Stalą (Zagłębie) Sosnowiec 4:1, w kolejnym pojedynku hutnicy pokonali Górnika Radlin 3:1 i na
koniec nasz zespół wygrał 2:1 z Ruchem Chorzów.
Sezon 1956 należał w pełni do drużyny z Ozimka – Stal z dużą łatwością wygrała ligę zdobywając
36 pkt (bilans 64-18) i zostawiła w pokonanym boju
Spartę Kluczbork (28 pkt) i Włókniarza Dobrzeń
Wlk. (25 pkt). W grupie ii a-klasy rozgrywki wygrała Stal Zawadzkie i to z nią przyszło naszym piłkarzom mierzyć się o mistrzostwo klasy a. W pojedynku dwóch hutniczych drużyn minimalnie
zwyciężyli goście z Zawadzkiego, którzy u siebie
pokonali nasz zespół 1:0, zaś w rewanżu padł bezbramkowy remis. Do historii przeszedł jednak pojedynek o wejście do iii ligi, w której przeciwnikiem
była ekipa Włókniarza (Bielawianka) Bielawa
– obie drużyny potrzebowały aż trzech meczów,
aby rozstrzygnąć kwestię awansu. W Bielawie
triumfowali gospodarze 1:0, w rewanżu lepsza
była Stal 1:0, zaś w trzecim meczu, rozegranym na
neutralnym obiekcie, zwyciężyli piłkarze z Ozimka
(również 1:0). Wracających z meczu piłkarzy
tłumnie przywitali wiwatujący mieszkańcy –
niestety radość trwała krótko, bowiem centrala
piłkarska podjęła decyzję o rozwiązaniu lig
międzywojewódzkich i przydzieliła zespół Stali
do wojewódzkiej ligi okręgowej. Po tej decyzji do
grającej w I lidze Odry Opole odeszli Jan Frasek
i Henryk Brejza (jak się później okaże również tam
zapiszą się trwale w historię klubu). W 1957 roku
zespół ponownie zmienia nazwę, która brzmi: HKS
Małapanew. Warto przypomnieć podstawowych
piłkarzy, którzy wówczas bronili barw naszego klubu, a byli to: Ewald Weber, Kazimierz Szklarek
(bramkarze), Gerhard Szklorz, Henryk Brejza,
Reinhold Pytel (obrońcy), Horst Jokiel (kpt.),
Michał Obal, Teodor Kowalski, Helmut Syga,

Walter Cornik, Wilhelm Kutyniok, Andrzej
Rybi (pomocnicy), Jan Frasek (napastnik).
W nowych rozgrywkach Małapanew zaprezentowała się słabo, gdyż na 12 zespołów nasz
klub zajął 10 miejsce i spadł do klasy a. W 1958
roku zespół znów awansował do klasy a, w której grał przez dwa kolejne sezony. Lata 60. to balansowania hutników pomiędzy klasą a, a ligą
okręgową. Niestety ta dekada jest owiana tajemnicą i dużą ilością sprzecznych informacji. Pewne jest, że w latach 1960-65 zespół rywalizował
w klasie a. W roku 1965 zespół notuje awans do
Ligi Okręgowej. W dalszym ciągu klub boryka się z problemami z infrastrukturą – boisko
w Ozimku nadal nie posiadało porządnej szatni,
zaplecza socjalnego, dostępu do ciepłej wody, zaś
w niepogodę piłkarze musieli korzystać z gościnności boiska w Szczedrzyku.
W 1967 roku doszło do pierwszego w historii
klubu dwumeczu międzynarodowego. Do Ozimka przyjechał beniaminek ii ligi Niemieckiej Republiki Demokratycznej – Stahl Brandenburg.
W Ozimku Małapanew minimalnie przegrała 0:1,
zaś w czasie rewizyty w nrd padł remis 1:1. Mecze
te odbyły się dzięki współpracy naszej Huty z podobnymi zakładami w Niemczech Wschodnich.
Dramatycznie zakończył się sezon 1967/68,
gdzie nasi hutnicy grający w Lidze Okręgowej
zajęli miejsce spadkowe. Niepogodzeni z tym
faktem działacze klubowi przekonali działaczy
związkowych o potrzebie powiększenia ligi, wobec czego zdecydowano o rozegraniu turnieju
pomiędzy beniaminkami a spadkowiczami z ligi.
W pierwszym meczu Małapanew uległa Stali
Brzeg 0-1, następnie zremisowała 0-0 z lzs Tworków, by na koniec przegrać z Gwardią Opole 0-4.
Spadek z ligi wywołał spore zamieszanie w klubie
– z zespołu odeszło wielu doświadczonych zawodników, zaś w ich miejsce powołano miejscowych
juniorów. Małapanew miała już wówczas bardzo
mocną ekipę wychowanków, a wśród nich wyróżniali się: J. Świerć, M. Kusal, Edward Czerwiński, Józef Rychlik oraz Ryszard Elżanowski.
W celu szybkiego awansu zatrudniono trenera
Mariana Szymczyka, który jako piłkarz w 1955 r.
zdobył wicemistrzostwo Polski w barwach Stali

(Zagłębie) Sosnowiec. Początek nowego sezonu
był jednak rozczarowujący – po rundzie jesiennej hutnicy plasowali się na miejscu zagrożonym
spadkiem z 13-punktową stratą do lidera. Wiosna
jednak była dużo lepsza, ponieważ Małapanew
nie przegrała ani jednego meczu (wysoko wygrywając mecze z Metalem Kluczbork 7:1 lub ze
Stalą Osowiec 6:0) i ostatecznie zajęła 3. miejsce
ze stratą 3 pkt do lidera. Odwrotnie z kolei było
w kolejnym sezonie, kiedy Małapanew jak burza przeszła rundę jesienną zdobywając 21 na 26
możliwych punktów (w tym okazałe zwycięstwa
z lzs Popielów 11:0, Stalą Osowiec 9:0, czy też lzs
Krasków 8:0). Mimo wspaniałych wyników wiosną drużyna obniża loty i na samym ﬁniszu rozgrywek wypuszcza z rąk awans do wyższej ligi.
Do drużyny powrócił wówczas J. Frasek, który
zanotował fenomenalny rezultat strzelecki jakim
było zdobycie 37 bramek.
W 1972 roku Klub obchodził jubileusz 25-lecia
istnienia. Z tej okazji nadano drużynie pamiątkowy sztandar (który zachował się w prywatnych
zbiorach do dziś) oraz wydano publikację książkową o historii klubu. Największym prezentem był
nowy stadion z trybuną północną i południową
oraz z nowoczesnym pawilonem z szatniami, który funkcjonuje do dziś. Nikt jednak nie przewidywał, że w ciągu kilku następnych lat cały obiekt
trzeba będzie dodatkowo powiększyć.
Drużynę w latach 1954-1971 prowadzili następujący trenerzy: Walter Cornik, Bolesław Skronkiewicz, Józef Pastuszka, Henryk Prudło, Marian
Szymczyk oraz Edward Wach. Prezesami Klubu
byli: Ignacy Kołodziej (1957-59), Jerzy Dąbrowski
(1959-61), Czesław Mazur (1961-63), Józef Satanowski (1963-65), Jerzy Wieszołek (1965-74).
Podziękowania za pomoc w napisaniu artykułu kieruję do Pani Elizabeth Ates – wnuczki Wilhelma Kutynioka, która udostępniła mi zdjęcia
zespołu, artykuł z Głosu Odlewnika oraz dziennik
z wynikami drużyny w latach 1956-57. Zachęcam
do kontaktu w sprawie ocalenia od zapomnienia
wspomnień bądź pamiątek związanych z klubem.
Adres e-mail: kevin14@poczta.onet.pl.
Kewin Adamczyk

Zespół Małejpanwi rok 1957 od lewej - Kutyniok, Brandt, Kowalski, Mraz, Brejza, Szklorz, Frasek,
Cornik. Klęczą - Głogowski, Weber, Rybi.
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W

iosenna runda piłkarska sezonu 2020/2021
rozpoczęła się w reżimie sanitarnym obowiązującym w związku ze stanem epidemii Covid-19. Do odwołania mecze odbywać się będą
bez udziału publiczności, a na stadionie mogą
przebywać wyłącznie osoby niezbędne do prawidłowej organizacji meczów, w tym zawodnicy,
sztaby trenerskie, przedstawiciele klubów, media
i inne osoby z tzw. obsługi zawodów.
W pierwszy weekend marca ligowe rozgrywki wznowiły zespoły z iv ligi opolskiej,

klasy okręgowej i klasy a, natomiast tydzień
po nich startuje piłkarska klasa b. W pierwszym meczu rewanżowym Małapanew Ozimek podejmowała Unię Krapkowice wygrywając 1:0, a grający w grupie I spadkowej klasy
okręgowej ks Krasiejów pokonał u siebie 2:0
Polonię Karłowice. Wyjazdowy mecz w grupie
v klasy A rozegrał ks Szczedrzyk, remisując
3:3 ze Stalą Zawadzkie.
W poprzednim numerze wo zamieściliśmy
terminarze wiosennej rundy w iv lidze i klasie

okręgowej. Obecnie publikujemy piłkarski „rozkład jazdy” w klasach rozgrywkowych a i b, gdzie
występują drużyny seniorów z gminy Ozimek.
Niestety, w związku z decyzją Ministra
Zdrowia ogłoszoną w dniu 17 marca br. o rozszerzeniu obostrzeń przeciw koronawirusowi
na terytorium całego kraju, wszystkie spotkania zaplanowane na dni 20.03.-09.04.br. zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

Klasa A – Grupa V
Kolejka 16:
06.03.2021 godz. 15:00
SKS Stal Zawadzkie – KS Szczedrzyk
Kolejka 17:
14.03. 2021 godz. 15:00
KS Szczedrzyk – LZS Błękitni Jaryszów
Kolejka 18:
21.03.2021 godz. 15:00
LKS Sokoły Bierdzany – KS Szczedrzyk
Kolejka 19:
28.03.2021 godz. 16:00
KS Szczedrzyk – LZS GKS Izbicko–Otmice
Kolejka 20:
11.04.2021 godz. 13:30
LZS Dąbrówka Górna – KS Szczedrzyk
Kolejka 21:
18.04.2021 godz. 16:30
KS Szczedrzyk – LZS Adamietz Kadłub
Kolejka 22:
25.04.2021 godz. 17:00
LZS Odra Kąty Opolskie – KS Szczedrzyk
Kolejka 23:
02.05.2021 godz. 14:00
KS Szczedrzyk – LKS Silesius Kotórz Mały
Kolejka 24:
09.05.2021 godz. 17:00
LZS Unia Raszowa–Daniec – KS Szczedrzyk
Kolejka 25:
16.05.2021 godz. 17:00
KS Szczedrzyk – LKS Groszmal Opole

Kolejka 26:
23.05.2021 godz. 14:00
LZS Sokół Leśnica – KS Szczedrzyk
Kolejka 27:
30.05.2021 godz. 17:00
LKS Rzemiosło Dziewkowice – KS Szczedrzyk
Kolejka 28:
06.06.2021 godz. 17:00
KS Szczedrzyk – LZS Radawie
Kolejka 29:
13.06.2021 godz. 17:00
LKS Victoria Żyrowa – KS Szczedrzyk
Kolejka 30:
20.06.2021 godz. 17:00
KS Szczedrzyk – KS Unia II Żywocice–Krapkowice

KS II Krasiejów – LZS Grodziec
Kolejka 16:
18.04.2021 godz. 16:30
LKS Czarni Kalinów–Kalinowice – KS II Krasiejów
LZS Grodziec – LKS Victoria II Żyrowa
Kolejka 17:
25.04.2021 godz. 17:00
KS II Krasiejów – LKS Plon Błotnica Strzelecka
LKS Błękitni Rozmierz – LZS Grodziec
Kolejka 18:
02.05.2021 godz. 17:00
LZS Staniszcze Wielkie – KS II Krasiejów
LZS Grodziec – LZS Fiorentina Kamex Nakło
Kolejka 19:
09.05.2021 godz. 17:00
KS II Krasiejów – LKS Źródło Krośnica
LZS Kadłubiec – LZS Grodziec
Kolejka 20:
16.05.2021 godz. 17:00
LZS GKS Piomar II Tarnów–Przywory – KS II
Krasiejów
LZS Grodziec – LZS Zimna Wódka
Kolejka 21:
23.05.2021 godz. 17:00
LKS Victoria II Żyrowa – KS II Krasiejów
LZS Grodziec – LZS GKS Piomar II Tarnów–
Przywory
Kolejka 22:
30.05.2021 godz. 17:00
KS II Krasiejów – LKS Błękitni Rozmierz
LKS Czarni Kalinów–Kalinowice – LZS Grodziec

Klasa B – Grupa VI
Kolejka 12:
14.03.2021 godz. 15:00
LZS Fiorentina Kamex Nakło – KS II Krasiejów
LZS Grodziec – LKS Plon Błotnica Strzelecka
Kolejka 13:
21.03.2021 godz. 15:00
KS II Krasiejów – LZS Kadłubiec
LZS Staniszcze Wielkie – LZS Grodziec
Kolejka 14:
28.03.2021 godz. 16:00
LZS Zimna Wódka – KS II Krasiejów
LZS Grodziec – LKS Źródło Krośnica
Kolejka 15:
11.04.2021 godz. 16:00

Marta Rakowska z sukcesami podczas
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W

dniach 27-28.02.2021 r. na terenie Pływalni „Rawszczyzna” mosir w Ostrowcu Świętokrzyskim Polski Związek Pływacki
zorganizował zawody pływackie arena Grand
Prix Puchar Polski 2021 dla zawodników 14-letnich i starszych. Były to pierwsze pucharowe
zawody pływackie w roku 2021, przeprowadzone na 50-metrowej pływalni olimpijskiej, które rozpoczynają zmagania polskich pływaków
o uzyskanie kwaliﬁkacji na imprezy międzynarodowe, w tym Igrzyska Olimpijskie w Tokio
2021. W imprezie wzięło udział 956 zawodników ze 3 klubów z Polski oraz z 4 ekip czeskich.
W zawodach trzykrotnie na słupku startowym stawała Marta Rakowska z Krasiejowa, która reprezentuje Sekcję Pływacką uks
mos w Opolu. Podczas dwudniowych zmagań
pływackich, Marta wygrała rywalizację w konkurencji 400m stylem zmiennym w kategorii

juniorek 15-letnich. W konkurencji 200m stylem
zmiennym zajęła 2 miejsce, a na tym samym dystansie stylem dowolnym wywalczyła 3 pozycję.
W końcowej klasyﬁkacji zawodów, Marta uplasowała się na miejscu 6 w kategorii open w stylu zmiennym. Były to pierwsze zawody Marty,
w których startowała i bezpośrednio rywalizowała z najlepszymi pływaczkami w Polsce.
Przy tej sportowej okazji, Uczniowski Klub
Sportowy mos w Opolu apeluje o przyłączenie
się do zbiórki 1% podatku na dalsze wspieranie
i promowanie sportu pływackiego wśród dzieci
i młodzieży. Prośbę o wsparcie kierujemy szczególnie do kibiców i sympatyków sportu pływackiego w Gminie Ozimek. W treści deklaracji podatkowych należy wpisać nr krs 0000270261
wskazując cel szczegółowy uks-mos opole 1134.
Piotr Rakowski

Janusz Dziuban

