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ada Miejska w Ozimku na sesji w dniu
29 marca 2021 r. podjęła uchwałę o zwolnieniu przedsiębiorców w Gminie Ozimek z
części opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Obowiązujące obostrzenia wprowadzone
z powodu pandemii covid-19 zakazują przedsiębiorcom 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 i wsparcie jej w tym trudnym dla Nas
wszystkich czasie.
Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu, czyli w barach,
restauracjach itp. Ulga dotyczy 2 raty opłaty,
której termin płatności upływa 31 maja br.
Przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy wpłacili całą opłatę jednorazowo w terminie
do 31 stycznia br.
Aby w takim przypadku z niej skorzystać,
należy złożyć do Burmistrza Ozimka wniosek
o zwrot wpłaconej kwoty stanowiącej równowartość 2 raty. Przedsiębiorcy płacący ratalnie z
mocy uchwały są zwolnieni z obowiązku wpłacenia 2 raty. Odpowiedni wniosek znajduje się na
stronie internetowej – www.ozimek.pl.
Mirosław Wieszołek
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mina Ozimek od wielu lat wspiera sportowców, którzy zdecydowanie wyróżniają się na arenie krajowej, promują swoją
postawą aktywny tryb życia oraz działają
na rzecz rozwoju kultury ﬁzycznej i sportu
w gminie. W tym roku ponownie przyznano najwybitniejszym sportowcom z naszej
gminy stypendia sportowe, a otrzymali je –
Marta Rakowska - pływanie, Rafał Jurczyński – lekkoatletyka i Karolina Guzy – cheerleading sportowy.
Podczas uroczystego wręczenia stypendiów
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek osobiście pogratulował im wysokich wyników sportowych, życząc jednocześnie wielu dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym. Poniżej
przedstawiamy naszych stypendystów:
Rafał Jurczyński od ok. 7 lat wyczynowo trenuje lekkoatletykę, a konkretnie specjalizuje się
w biegach na 400m i 800m. Jest dwukrotnym
Akademickim Mistrzem Polski, który w tym roku

będzie walczył o trzeci tytuł. Angażuje się także
w pracę z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
Marta Rakowska to zawodniczka Sekcji Pływackiej uks mos w Opolu, która osiągnęła bardzo
wysokie indywidualne wyniki sportowe oraz
znaczące tytuły podczas rywalizacji w Zimowych
Mistrzostwach Opolskiego Okręgowego Związku
Pływackiego w Strzelcach Opolskich, a także jest
mistrzynią Polski na 400 metrów stylem zmiennym w kategorii wiekowej 14-latków. Młoda pływaczka w 2020 r. została powołana przez Polski
Związek Pływacki do składu Kadry Narodowej
Juniorów – co jest zwieńczeniem jej dotychczas
osiąganych wyników sportowych i uznaniem jej
pozycji sportowej nie tylko na Opolszczyźnie, ale
również w całej Polsce.
Karolina Guzy od 9 lat jest związana z tańcem – początkowo był to taniec nowoczesny, a obecnie – balet, jazz i modern – cheerleading sportowy.
Uczęszcza na zajęcia do Niepublicznej Szkoły Baletowej - Szkoły Sztuki Tańca Ramada w Opolu.

Regularnie uczestniczy w zawodach rangi ogólnopolskiej i światowej osiągając bardzo dobre wyniki.
Marcin Widera
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nia 15 kwietnia 2021 r. Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek oraz Rajmund Adamietz – -właściciel ﬁrmy Adamietz Sp. z o.o.
podpisano umowę na zdanie pn. „Budowa
ﬁlii żłobka samorządowego w Ozimku – etap
I”. Wartość inwestycji to: 2 324 700,00 zł.
Jak wcześniej informowaliśmy na powierzchni ok. 334 m2 zaprojektowano pomieszczenia dla 50 dzieci: przestrzenną szatnię,
zaplecze ze strefą socjalną, salę integracji sensorycznej, dwie sale pobytu dla dzieci wraz łazienkami oraz pomieszczenia techniczne. Budynek
będzie parterowy na planie prostokąta, fasada
budynku będzie oferować element zabawowy wzdłuż dwóch ścian zewnętrznych. Listwy
zapewnią dzieciom zabawę i naukę. Podczas
manipulowania kolorowymi listewkami dzieci
poznają różne kolory, doświadczą drewna jako
naturalnego materiału i nieustannie będą mogły
zmieniać wygląd swojego żłobka.
Podczas ubiegłorocznej rekrutacji do istniejącego żłobka samorządowego, ponad 40 dzieci
nie udało się przyjąć do placówki. Dlatego władze gminy zdecydowały o konieczności budowy
ﬁlii placówki.
Marcin Widera
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przęt komputerowy dla szkół podstawowych w Gminie Ozimek. Samorząd Województwa Opolskiego przystąpił
do kolejnego projektu, wspierającego
opolskie szkolnictwo i edukację: „Op@
lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”.
Całkowita wartość projektu wynosi 16 468 100
złotych. Przy czym wkład Województwa Opolskiego to 823 405 zł, zaś 15 644 695 zł to fundusze
unijne z Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Z przeznaczonych środków zakupiono 4 957 laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego.
Sprzęt komputerowy trafił do nauczycieli 8 szkół podstawowych z terenu Gminy
Ozimek, celem wsparcia zdalnej edukacji.
Łączna liczba komputerów, które odebrali
dyrektorzy szkół to 76 sztuk. W tym 20 laptopów dla sp nr 3 w Ozimku, 6 sztuk dla sp
nr 2 w Ozimku, 8 sztuk dla sp Krasiejów, 6

sztuk dla sp w Antoniowie, 9 sztuk dla psp w
Szczedrzyku,, psp nr 1 w Ozimku otrzymała
13 laptopów, psp w Grodźcu 7 sztuk oraz psp
w Dylakach otrzymała również 7 laptopów.
Podejmowane działania to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która ułatwi życie nauczycielom, a w przyszłości
uczniom szkół.
Marta Suchecka
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względniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, od dnia
01.04.2021r. wprowadzono do odwołania
system indywidualnej obsługi klienta –
po uprzedniej rezerwacji terminu lub po
wezwaniu z urzędu. W sprawach pilnych
załatwianych w Urzędzie Gminy i Miasta
w Ozimku, uprzejmie prosimy o kontakt
telefoniczny.
Przed wejściem do punktu obsługi klienta
wymagane jest dokonanie pomiaru temperatury. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku obsługuje
klientów w następujących godzinach:
• w poniedziałki w godz. 7:30-17:00 (ostatni
klienci w tym dniu umawiani są na godz. 16.30),
• od wtorku do czwartku w godz.
7:30-15:30(ostatni klienci w danym dniu umawiani są na godz 15.00),

• w piątki w godz. 7:30-14:00 (ostatni klienci
w tym dniu umawiani są na godz. 13:30).
Informujemy, że dokumenty można składać
w Biurze Podawczym przy wejściu do budynku
urzędu, przesyłać za pomocą systemu epuap,
korespondencyjnie lub przez portal e-obywatel:
https://e-obywatel.ozimek.pl/.
Punkt kasowy: Informujemy, iż w urzędzie na parterze została uruchomiona Kasa
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, która będzie funkcjonować od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 12:00 oraz 13.00 do 15.00.
W piątki kasa jest czynna w godz. 8.00 do 13.00.
Kasa znajduje się w okienku po lewej stronie od
wejścia głównego.
Proﬁl zaufany: Proﬁl zaufany to bezpłatna
metoda potwierdzania tożsamości obywatela
w systemach elektronicznej administracji (m.in.

epuap, ceidg, zus, Urząd Skarbowy oraz Urzędy
Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej).
Dzięki proﬁlowi zaufanemu można załatwić
sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu np. wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do Urzędu, wnieść podanie,
odwołanie, skargę.
Proﬁl zaufany można potwierdzić w Urzędzie
Gminy i Miasta w Ozimku - na parterze w Biurze Podawczym urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Proﬁl zaufany można także potwierdzić korzystając z bankowości elektronicznej.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie
Państwo na stronie www.pz.gov.pl
Mirosław Wieszołek
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odernizacja dróg gminnych ma dla
Gminy Ozimek kluczowe znaczenie.
Obecnie jest realizowany szereg inwestycji,
które mają poprawić komfort, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.
Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane
zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Dnia 25 marca 2021 r. w obecności Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka, Sołtysa
Wsi Szczedrzyk Iwony Feliks, radnego Adama
Kubonia oraz Łukasza Mikody – właściciela ﬁrmy Protect Building z Lędzin – głównego wykonawcy robót budowlanych, dokonano odbioru
końcowego ul. Łąkowej wraz z jej odnogami ul.
Wrzosową i ul. Dębową w miejscowości Szczedrzyk. Wartość inwestycji wynosi 312 635,19 zł.
Trwają ostatnie prace związane z modernizacją drogi gminnej – ul. Szymona w miejscowości Dylaki. W ramach inwestycji położono nową
nawierzchnię asfaltową od posesji nr 10c do posesji nr 18 wraz z boczną odnogą w kierunku ul.
Szkolnej o łącznej długości ok. 330 m. Obecnie
trwają prace wykończeniowe związane z budową wjazdów na posesje znajdujące się przy ww.
drodze wraz z wykończeniem poboczy. Prace zostaną zakończone z końcem maja br. Wartość inwestycji jest 188 300,70 zł. Głównym wykonawcą
prac budowlanych jest p.u.h. „domax”.

Szczedrzyk – ul. Łąkowa

Schodnia – ul. Długa

Dylaki – ul. Szymona
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Dnia 6.04.2021 r. na łączniku ul. Słowackiego z ul. Korczaka w Ozimku rozpoczęły się
roboty budowlane realizowane z zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej – ciągu pieszo-rowerowego ul. Korczaka w m. Ozimek (zaprojektuj i wybuduj)”. W ramach inwestycji zostaje wymieniona
betonowa nawierzchnia drogi na nową asfaltową.
Z kolei od dnia 7.04.2021 r. na ul. Jelenia oraz
ul. Waryńskiego w Ozimku (Sołectwo Nowa
Schodnia) rozpoczęły się roboty budowlane. W ramach inwestycji zostanie wykona modernizacja
ww. dróg – ul. Waryńskiego od skrzyżowania z ul.
Robotniczą do skrzyżowania z ul. Przemysłową
oraz ul. Jelenia od posesji nr 11 do skrzyżowania
z ul. Waryńskiego o łącznej długości 548 m. Wartość przedsięwzięcia wynosi 338 111,11 zł. Planowane
zakończenie inwestycji to koniec kwietnia 2021 r.
W Sołectwie Mnichus trwają prace na ul.
Leśnej, gdzie została już wykonana podbudowa
drogi. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania do posesji nr 43 w kierunku stacji ujęcia
i uzdatniania wody o łącznej długości 350 m. Całkowity koszt to 154 703,25 zł.
Ponadto w Sołectwie Chobie rozpoczęły się
prace budowlane na ul. Polnej o łącznej długości
85 m. Modernizacja tej drogi będzie kosztować 48
904,80 zł. Głównym wykonawcą inwestycji drogowych w sołectwach Nowa Schodnia, Mnichus
i Chobie jest ﬁrma Protect Building. Inwestycje
powinny zakończy się z początkiem czerwca 2021 r.
Zaś w miejscowości Schodnia w ramach
bieżącego utrzymania dróg dokonano naprawy
nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej o odcinku
ok. 300 m drogi. Koszt przedsięwzięcia to niespełna 50 000,00 zł.

Ozimek (Sołectwo Nowa Schodnia) – ul. Jelenia i Warynskiego

Marcin Widera
Chobie – ul. Polna

Mnichus – ul. Leśna

6

85=Â'

&]\PDP\VPRJZJPLQLH2]LPHN"

Z

astanówmy się nad kilkoma zjawiskami:
Czy jakość powietrza zależy od czynników atmosferycznych? Czy mamy wpływ
na to czym oddychamy? Czy warto myśleć
o powietrzu?
Pomiar jakości powietrza jest zależny od
wielu czynników zewnętrznych. Myśląc o pomiarach zanieczyszczeń powietrza jako pierwsza pojawia się myśl o dymiących kominach.
Ale dlaczego z kominów dymi się codziennie
tak samo, a wartości wskazane przez czujniki
są różne? Mają na to wpływ czynniki atmosferyczne takie jak:

temperatura W zależności od jej wyso-

kości następuje ogrzewanie
domostw. Dym emitowany
z kominów unosi się konwekcyjnie i rozprasza na dużej
wysokości. Wysokość, na której to następuje jest jednak
ograniczona, ponieważ dym
podczas unoszenia stopniowo się ochładza. Gdy jego
temperatura zrówna się
z temperaturą otaczającego
powietrza zanika siła wyporu
powodująca wznoszenie.

ciśnienie

wiatr

Jest odwrotnie proporcjonalne do temperatury. Im wyższa temperatura, tym niższe
ciśnienie. Spadek ciśnienia
sprawia, że powietrze wraz
z wysokością staje się coraz
rzadsze i chłodniejsze. Wysokie ciśnienie sprzyja powstawaniu smogu, „przydusza”
emitowany pył i gazy z kominów.
Jest jednym z podstawowych
czynników decydujących
o jakości powietrza. Na skutek braku ruchu powietrza
powstające na bieżąco zanieczyszczenia nawarstwiają się
na danym obszarze.

wilgotność Wzrasta wraz ze wzrostem

temperatury, powodując
skraplanie się pary wodnej,
na której osiadają drobinki
zanieczyszczeń powietrza.

ważne

źródło
ciepła

Oprócz wymienionych powyżej czynników, które
kształtuje natura należy
wymienić również te, które
zależą od ludzi:
Urządzenia i instalacje
służące wytwarzaniu ciepła.
Wpływ na zanieczyszczenie
powietrza mają głównie
temperatura spalania oraz
rodzaj spalanego paliwa.

unos
wtórny

Ponowne unoszenie pyłu zgromadzonego na powierzchni
ziemi, na przykład przez ruch
powietrza spowodowany przez
pojazdy.

zagęszczenie Ilość budynków znajdująca
się na określonym terenie.
domów

Im większe zagęszczenie zabudowy, tym większa ilość
dymiących kominów.

W Gminie Ozimek mamy 5 czujników
do pomiaru jakości powietrza. Znajdują się
w Ozimku, Krasiejowie, Grodźcu, Szczedrzyku
i Dylakach. Powietrze jest przez nie monitorowane całodobowo, a zapisy można sprawdzać na stronie internetowej gminy Ozimek
w zakładce „jakość powietrza”. Znajdują się
tam informacje o tym, jaki jest stan powietrza w danej chwili w odniesieniu do p.m. 10,
p.m. 2,5 oraz wartości temperatury i wilgotności. Na wykresach umieszczone są informacje
o tym, czy warunki są bezpieczne, czy lepiej
pozostać w domu i nie narażać się na szkodliwe dla naszego organizmu działanie związane
z zanieczyszczeniem powietrza. Wpływ na wartości wskazane przez czujniki ma ich położenie
i warunki pogodowe.

W 2020 roku złożono 51 wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej
na doﬁnansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, z których 3 wnioskodawców złożyło rezygnację, 3 wnioskodawców
nie spełniło wymogów formalnych. Doﬁnansowanie otrzymało 45 wnioskodawców,
na łączną kwotę 94 000,00 zł (41 wnioskodawców otrzymało 2 000,00 zł dotacji, 4
wnioskodawców otrzymało 3 000,00 zł dotacji). Z tego:
• 14 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł
co opalany biomasą;
• 14 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł co gazowy;
• 11 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł co
opalany ekogroszkiem;
• 1 wnioskodawca otrzymał dotację na elektryczne urządzenie grzewcze;
• 1 wnioskodawca otrzymał dotację na kocioł co
opalany olejem;
• 4 wnioskodawców otrzymało dotację na pompy ciepła.
Biorąc pod uwagę umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach programu „Czyste powietrze” oraz dotacje gminne,
w 2020 r. w 76 obiektach dokonano wymiany
pieców na:

P.M. 10
To pyły, których średnica nie przekracza 10
mikrometrów – ich negatywne oddziaływanie
najszybciej widoczne jest w postaci podrażnienia
dróg oddechowych.

kocioł c.o. gazowy – łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 2983 m2;.

P.M. 2,5
To pyły zawieszone, których średnica nie przekracza 2,5 mikrometra. To właśnie one traﬁają
do krwiobiegu i mogą powodować szereg poważnych schorzeń (np. nasilenie astmy, nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym).
W gminie Ozimek Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska nie zamontował profesjonalnej stacji pomiarowej. Takie stacje montuje
się głównie w miastach powiatowych.
Bieżąca obserwacja zapisów z naszych czujników pozwala stwierdzić, iż przez zdecydowaną większość czasu w roku, w naszej gminie
nie występuje przekroczenie ustawowych poziomów pyłu w powietrzu. Najbardziej cieszy
fakt, że tylko sporadycznie w ciągu roku występują przekroczenia wielkości pyłu p.m. 10
ponad 100 mikrogramów na m3. W porównaniu z innymi podobnymi gminami miejsko-wiejskimi jakość powietrza w naszej gminie
jest lepsza.
Tendencja jest spadkowa w porównaniu
z poprzednimi latami, mimo faktu, że tegoroczna zima była bardziej surowa od poprzednich.
Musimy jednak nadal sukcesywnie pracować
nad poprawą jakości powietrza.
Niezaprzeczalnie wpływ na lepszą jakość
powietrza w gminie Ozimek mają głównie
wymiany pieców z tradycyjnych „kopciuchów” na piece ekologiczne.

pompy ciepła – łączna powierzchnia użytkowa
ogrzewanych budynków – 1575 m2;

kocioł c.o. opalany ekogroszkiem – łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków
– 2836 m2;

elektryczne urządzenia grzewcze – łączna
powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 664 m2;

kocioł c.o. opalany olejem – łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku
– 180 m2;

dokonano termomodernizacji – łączna powierzchnia użytkowa budynków – 2510 m2.
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W y ko n a n o i n w e s t yc j e n a k w o t ę o k .
2 305 450,00 zł, z czego Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił dotacji na kwotę ok. 809 270,00 zł,
a Gmina Ozimek 94 000,00 zł.
Już w pierwszym kwartale 2021 roku na dotację do wymiany pieców przeznaczono w budżecie gminy 100 000,00 zł. W lutym 50 000,00 zł
i podczas Sesji Rady Miejskiej w Ozimku 29 marca
br. kolejne 50 000,00 zł. Zainteresowanie jest tak
duże, że druga pula pieniędzy została wyczerpana
w przeciągu 2,5 godziny! Na ten moment w 2021
roku zostanie wymienionych 45 pieców.
Do 24 lutego br. zostało złożonych 26 wniosków, z których 4 zostały odrzucone ze względu
na wyczerpanie środków. Doﬁnansowanie otrzymały 22 wnioski, na łączną kwotę 49 000,00 zł (17
wnioskodawców otrzymało 2 000,00 zł dotacji, 5
wnioskodawców otrzymało 3 000,00 zł dotacji).
Z tego:

9
3
1
4
5

wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł c.o.
opalany biomasą (peletem)

wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł c.o. opalany ekogroszkiem

wnioskodawca otrzymał dotację na elektryczne
urządzenie grzewcze;

wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł
c.o. gazowy

wnioskodawców otrzymało dotację na pompy ciepła.
W dniu 30 marca br. do godziny 12:30 zostało złożonych 26 wniosków, z których 3 zostały
odrzucone ze względu na wyczerpanie środków. Dofinansowanie otrzymały 23 wnioski,
na łączną kwotę 51 000,00 zł (18 wnioskodawców
otrzymało 2 000,00 zł dotacji, 5 wnioskodawców
otrzymało 3 000,00 zł dotacji). Z tego:
• 11 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł
c.o. opalany biomasą (peletem);
• 1 wnioskodawca otrzymało dotację na kocioł
c.o. gazowy;
• 6 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł
c.o. opalany ekogroszkiem;
• 5 wnioskodawców otrzymało dotację na pompy ciepła.
Jak informuje Burmistrz Ozimka Mirosław
Wieszołek – podczas Sesji, która odbędzie się 26
kwietnia br. planowane jest kolejne zwiększenie dofinansowania do wymiany ogrzewania
na ekologiczne.

Reasumując wszystkie wyżej wymienione
informacje i odpowiadając na pytanie: czy oddycha się nam lepiej? Możemy odpowiedzieć: tak.
Jakość powietrza w naszej gminie jest zdecydowanie lepsza niż w poprzednich latach,
mimo ostrzejszej zimy. Możemy spokojnie
powiedzieć, że obecnie nie występuje u nas
uciążliwy, utrzymujący się smog.
Musimy reagować na interwencje mieszkańców, którzy zgłaszają, że u sąsiadów zachodzi przypuszczenie, że domy są ogrzewane niewłaściwym
paliwem i sprawdzać jakość spalanego węgla. Takie interwencje mogą kończyć się skierowaniem
sprawy do sądu o nałożenie kary grzywny.
W sezonie grzewczym 2020/2021 na jakość
powietrza miały wpływ warunki meteorologiczne,
ale również działania mieszkańców, którzy podjęli
się wymiany pieców na ekologiczne. Mimo spowodowanego przez epidemię covid-19 lockdown’u,
przez który spędzaliśmy w domu więcej czasu niż

w poprzednich latach, a co za tym idzie, więcej
paliliśmy w piecach – nie nastąpiło pogorszenie
jakości powietrza.
Dziękujemy mieszkańcom gminy za wymienianie źródeł ciepła na proekologiczne
oraz korzystanie z oferowanego wsparcia. Natomiast osoby, które zastanawiają się nad wymianą kotłów zachęcamy do podjęcia tej inwestycji.
Ponadto informujemy, że wszystkie obiekty gminne ogrzewane są ciepłem systemowym,
olejem opałowym lub peletem. Staramy się
dawać dobry przykład mieszkańcom i emitować jak najmniejszą ilość szkodliwych gazów
i pyłów do powietrza.
Jak mówi profesor nauk o Ziemi Florian Plit:
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość
zależy od każdego, na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”
Andrzej Brzezina
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amorząd Gminy Ozimek informuje, że
przeprowadzana jest weryﬁkacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane zbiorcze wynikające z deklaracji mają wpływ na wysokość
stawki tej opłaty na terenie Naszej Gminy,
przyjmowanej przez Radę Miejską. Jeśli nie
zgłaszamy wszystkich domowników, opłaty
ponoszą za nas inni. Nie jest to uczciwe i pragniemy dopilnować, by takie sytuacje nie
miały miejsca. Koszt odbioru odpadów musi
być ponoszony przez wszystkich mieszkańców gminy solidarnie. Trzeba jasno wyartykułować:
Za wywóz odpadów mieszkańców niezarejestrowanych w systemie dopłaca budżet
Gminy, czyli niestety my wszyscy!
Sprawdzana będzie zgodność deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym,
czyli ilością osób zamieszkujących w danym
gospodarstwie domowym.
Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata dotyczy osób zamieszkujących - wówczas wytwarzane są odpady, a nie
osób zameldowanych. Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powinna być wnoszona od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomość, niezależnie czy jest to dziecko czy
osoba dorosła.
Powyższa kontrola ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rzetelne dane wykazane w deklaracjach i terminowe wpłacanie zobowiązań
ogranicza konieczność podnoszenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami dla
mieszkańców Gminy Ozimek w przyszłości.
Źródło: www.ozimek.pl

3URJUDPRSLHNLQDG]ZLHU]ÇWDPL
ZJPLQLH2]LPHNQDURN

R

ada Miejska w Ozimku na sesji w dniu
29 marca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek
na rok 2021”.
Najważniejsze informacje dla mieszkańców, które wynikają z programu:
Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie
gminy będzie realizowane interwencyjnie przez
Firmę Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk, ul.
Strumień-Wierczki 27, 42-400 Zawiercie.
Zwierzęta bezdomne wyłapane z terenu Gminy Ozimek traﬁą do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76.
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń, ul. Opolska 30, 47-100
Strzelce Opolskie.
Jak postępować w przypadku psów biegających wolno bez opieki właściciela?
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W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy ten
fakt zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć
mandat na nieodpowiedzialnego właściciela psa.
W sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia

kierować telefonicznie lub osobiście do pracownika Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 77 46 22 800 wew. 863 lub
864, w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta

Ozimek. W dni wolne od pracy i poza godzinami
pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń
bezdomnych zwierząt należy kontaktować się
z Komisariatem Policji w Ozimku.
Dagmara Radziej
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adzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.
W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej przede wszystkim skupiają
się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie
potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie
radzić sobie same.
Uwaga! Każda osoba, która ma informację
o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do
ośrodka pomocy społecznej.
Policjant pomoże! Funkcjonariusze
policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz

w domu, szczególną uwagę będą zwracać
na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne.
Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.
Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy
społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo
nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka
dalszego rozwoju epidemii.
Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum
pomocy rodzinie w powiecie.
Kontakt z Ośrodkiem Integracji i Pomocy
Społecznej w Ozimku – 77 462 28 84.

Kwarantanna domowa

Źródło: www.gov.pl
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mina Ozimek otrzymała w ramach
działania 1.1. Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dofinansowanie do
projektu Publiczny internet w gminie Ozimek w kwocie 64 368,00 zł na realizację
na swoim terenie sieci punktów bezpłatnego, publicznego, powszechnego dostępu do
Internetu o wysokich parametrach technicznych (tzw. hotspotów).

Po realizacji projektu nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej.
W naszej gminie powstanie 10 hotspotów z WiFi
o prędkości minimum 30Mb/s.
Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania
z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu związanego z brakiem dostępu do
sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej. W przyszłości na bazie

stworzonej sieci punktów Hotspot można będzie
wykonać system monitoringu oraz czujników
jakości powietrza, co dodatkowo wpłynie na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia mieszkańców.
W dniu 12 kwietnia br. Gmina Ozimek podpisała z ﬁrmą Multiplay z siedzibą w Knurowie
umowę na wykonanie przedmiotowych Hotspotów. Termin realizacji inwestycji to 31.05.2021r.,
a oddania do użytkowania przez mieszkańców
30.06.2021r.
Barbara Durkalec

Planujemy udostępnić Państwu internet w następujących lokalizacjach (10 punktów zewnętrznych):

Plac przed
Domem Kultury

Plac
Europejski

Centrum
Szczedrzyka

Centrum Krasiejowa
(stara szkoła)

Centrum Grodźca
(pomnik)

Plac przy psp
w Antoniowie

Wyspa
Rehdanza

Kompleks
Orlik

Plac Zabaw
ul. Korczaka

Kompleks boisk
sp nr 3
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d 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane w jego ramach dane będą
przez najbliższe 10 lat podstawą wiedzy statystycznej o Polsce i jej mieszkańcach. Poznaj
powody, dla których przeprowadza się spisy powszechne.
Dane statystyczne pochodzące ze spisu powszechnego, znajdują zastosowanie na wielu
poziomach:
• Na wynikach spisów, swoje decyzje i plany
opierają ministerstwa. I tak np. Ministerstwo
Finansów na podstawie liczby ludności oblicza dotacje dla poszczególnych gmin, Ministerstwo Zdrowia dzieli pieniądze na ochronę
zdrowia uwzględniając liczbę mieszkańców
poszczególnych regionów, a Ministerstwo
Edukacji Narodowej zarządza oświatą w oparciu o dane dotycząc liczby, wieku i miejsca zamieszkania dzieci.
• Samorządy potrzebują danych statystycznych ze spisu, by racjonalnie planować i realizować swoje zadania. To spis powszechny
da nam odpowiedź na pytanie o rzeczywistą
liczbę mieszkańców gminy (nie tylko osób
zameldowanych).
• Polska jako członek ue korzysta z dotacji, których wielkość zależy m.in. od liczby mieszkań-

ców czy zamożności poszczególnych regionów.
Również liczba miejsc w Parlamencie Europejskim, zależy od liczby ludności kraju.
• Przedsiębiorcy ubiegający się o doﬁnansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (rpo), wykorzystują informacje statystyczne konieczne
do złożenia wniosków i sporządzenia studiów
wykonalności projektów.
• Inwestorzy szukający miejsca na inwestycję
z dostępem do odpowiedniej kadry pracowniczej,
analizują dane statystyczne, które posiadamy
dzięki spisom.
Dane ze spisu są niezwykle ważne. Wiele
informacji zawartych na formularzu spisowym,
zbiera się tylko podczas spisu powszechnego. Raz
na 10 lat. Przykładem mogą tu być dane statystyczne na temat poziomu wykształcenia czy
stopnia niepełnosprawności.
W związku z rozpoczęciem Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie
informujemy, że podstawową metodą realizacji
obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację na stronie https://spis.gov.pl/.
Przypominamy, że internetowo można się
spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich
urzędach statystycznych na specjalnie przygoto-

wanych w tym celu stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W Ozimku dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu na własnym sprzęcie
komputerowym istnieje także możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego, mieszczącego
się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana
Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (parter, jest winda).
Aby skorzystać z tej możliwości, ze względu
na sytuację epidemiologiczną, należy wcześniej
dokonać telefonicznej rezerwacji terminu.
Osoby, które skorzystają z tej formy przeprowadzenia samospisu muszą być wyposażone w maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki. Na dokonanie
samospisu należy przeznaczyć od 30 do 40 minut.
Rezerwacja terminów pod numerem telefonu: 77 46 22 819, 77 46 22 818, 77 46 22 837.
Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki
publicznej pod numerem – 22 279 99 99.
Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów terenowych nie
będą realizowane do odwołania! Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja
br., o czym będziemy szczegółowo informować.
Barbara Durkalec
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
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zanowni Państwo, przypominamy o funkcjonowaniu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Ze względu na sytuację epidemiczną porady udzielane są przez telefon.
Zapisy na porady prawne/porady obywatelskie są przyjmowane telefonicznie pod nr 77

5415169 bądź on-line: https://np.ms.gov.pl/ lub
https://powiatopolski.pl. Aktualny wykaz punktów wraz z niezbędnymi numerami telefonów
znajdziecie na naszej stronie internetowej www.
ozimek.pl w zakładce pomoc prawna. Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna świad-

czona jest przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Marcin Widera
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D

nia 29 marca 2021 r. odbyła się xxxii Sesja Rady Miejskiej w Ozimku. Podczas
obrad rajcy dokonali oceny wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego
na 2020 rok. Ponadto zajmowali się oceną
funkcjonowania oświaty w gminie oraz informacją o stanie przygotowania oświaty
do nowego roku szkolnego (struktura organizacji gminnej sieci szkolnej oświaty).
Na sesji podjęto uchwałę 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 rozwiązań

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, której głównym celem jest udzielenie ulgi
dla branży gastronomicznej w Gminie Ozimek.
Ponadto rajcy podjęli następujące uchwały:
w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Ozimek; w sprawie
określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021”;
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok;

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ﬁnansowej; w sprawie rozpatrzenia petycji; w sprawie
uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Ozimek; w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 lutego 2021 r. na działania dyrektor
psp nr 1 w Ozimku, jak również siedem uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz dwie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek
przedstawił także szczegółowe sprawozdanie
ze swej działalności, a w tym informację o podmiotach gospodarczych w gminie.
Marcin Widera
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nia 12 kwietnia br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ozimku,
podczas której podjęto uchwałę w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Zmiana
budżetu była podyktowana koniecznością
zwiększenia środków na realizację inwestycji

związanej z budową ﬁlii żłobka samorządowego w Ozimku. Po rozstrzygnięciu przetargu
na to zadanie najkorzystniejsza oferta opiewa
na kwotę 2 324 700,00 zł, natomiast środki
zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy
Ozimek wynosiły 1 984 365,00 zł, w związku

z czym niezbędnym było zabezpieczenie dodatkowych 350 000,00 zł na zawarcie umowy
z wykonawcą. Nagrania z sesji znajdują się
na stronie www.ozimek.pl.
Marcin Widera

12

GMINA

1LHVWUDV]P\DOHZVSLHUDMP\LDNW\ZL]XMP\VHQLRUµZ

L

ęk, panika, izolacja, bezruch psychiczny
i ﬁzyczny jest i będzie dla seniorów o wiele groźniejszy niż sam wirus – wielokrotnie apelowali eksperci Głosu Seniora, m.in.
Przewodniczący Rady Programowej Głosu
Seniora, geriatra i dyrektor Szpitala mswia
w Krakowie, dr Krzysztof Czarnobilski i psychogeriatrzy, a wśród nich m.in. dr Małgorzata Ostrowska. Rozpoczyna się nowa epidemia
chorób psychicznych i tych wynikających
z zaniedbań spowodowanych pandemią.
W związku z tym rośnie ilość nerwic, depresji
przechodzonych udarów czy zawałów.
Nie możemy zatem straszyć seniorów! Nie
możemy bombardować ich negatywnymi wiadomościami. Musimy dodawać sobie otuchy
i wzajemnie się wspierać. Musimy aktywizować
seniorów medialnie i drogą on-line, ale przede
wszystkim kontaktem bezpośrednim, ponieważ
jak wskazują liczne badania tylko 20% polskich

www.glosseniora.pl

seniorów korzysta z Internetu. Nie poddawajmy
się panice i nie zaniedbujmy kontaktów! Aktywizujmy, edukujmy i wspierajmy seniorów!
Możemy to robić między innymi poprzez zwykłą
rozmowę odrywającą od tematyki pandemicznej,
odkrywanie i pielęgnowanie swoich pasji czy angażowanie się w pomoc innym, wolontariat oraz
pracę społeczną.
Tylko solidarni z seniorami – razem
damy radę, apelujemy:
• Nie straszmy Seniorów, bombardując ich negatywnymi informacjami.
• covid-19 to nie jedyna choroba – apelujmy do Seniorów, aby nie bagatelizowali żadnych problemów
zdrowotnych i konsultowali je z lekarzami.
• Wspierajmy Seniorów, odrywajmy od tematyki wirusa, dodając otuchy, nadziei, pozytywnie
nastawiając do życia.
• Cyfryzujmy Seniorów – szczególnie teraz!
W czasie pandemicznej izolacji Internet to okno

al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków tel./fax 12 429 37 28

na świat. Uczmy Seniorów, jak umiejętnie i bezpiecznie z niego korzystać.
• Stop manipulacji, nie daj się oszukać! Ostrzegajmy Seniorów przed oszustwami, szczególnie
nasilonymi w okresie pandemii. Więcej informacji dot. bezpieczeństwa na www.glosseniora.pl
• Aktywizujmy Seniorów psychicznie i ﬁzycznie
poprzez:
– rozmowę przez telefon, skype, zoom i inne komunikatory;
– zachęcanie do spacerów z psem, prac działkowych czy też do udziału w wielu aktywizacyjno-edukacyjnych inicjatywach i konkursach np.
Głosu Seniora tj. Stylowi Seniorzy, Zwierzak Lekiem na Samotność, Przekaż nam swój przepis,
Senior Moto-Retro, Senior Działkowiec, Miłość
po 60-tce, Patriotyczny Głos Seniora oraz Stop
Manipulacji, nie daj się oszukać.

redakcja@manko.pl

Stowarzyszenie MANKO

promocja@manko.pl
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zy nie grozi nam plaga kornika w lasach
ozimskich?
Aby odpowiedzieć na to pytanie muszę najpierw wyjaśnić sytuację w lasach na Opolszczyźnie. Od kilku lat obserwujemy deﬁcyt wody spowodowany przez susze, zimy z małą ilością śniegu,
niewystarczającą ilość opadów, która negatywnie
wpływa na kondycję drzew. Osłabione drzewa są
bardziej podatne na czynniki zewnętrzne, w tym
także chrząszcze. W Polsce występuje ponad 100
gatunków korników. W rejonie Ozimka nie mamy
do czynienia z najbardziej znanym kornikiem
drukarzem, ale z innym gatunkiem – kornikiem
ostrozębnym. Gatunek ten lubi sosnę pospolitą,
a to drzewo popularne w ozimskich lasach. Owad
ten żeruje pod korą sosen w różnym wieku, atakuje górną część korony drzewa w miejscach,
gdzie ma dostęp do cienkiej kory. Niestety nie ma
możliwości, aby zapobiec pojawieniu się kornika,
jedynym wyjściem jest usuwanie drzew przez niego zaatakowanych. Dlatego minimalizujemy negatywne skutki działania kornika, który powoduje,
że drzewo umiera, a więc chore drzewa usuwamy,
a w ich miejscu sadzimy nowe, które powinny sobie poradzić z niesprzyjającymi warunkami. Ponadto tam, gdzie jest to możliwe, sadzimy gatunki
odporne na kornika jak: dęby, brzozy czy buki.
Jaki jest stan sanitarny drzewostanu naszych lasów?
Lasy na Opolszczyźnie niestety ucierpiały
przez obserwowane ostatnio dynamiczne zmiany klimatu: susze, wichury i częste gradobicia,
więc obserwujemy proces zamierania zwłaszcza
borów sosnowych. Drzewostany starsze sadzone były jeszcze w pierwszej połowie xx w., kiedy
w wielu miejscach teren był bardziej podmokły,
a wody gruntowe znacznie wyżej niż obecnie,
więc sosny wykształciły płytki system korzeniowy, bowiem miały stały dostęp do wody. Mając
to wszystko na uwadze, leśnicy działają i cały
czas prowadzą nowe nasadzenia. A młode sosny
dostosują się do trudniejszych, bardziej suchych
warunków, wykształcając system korzeniowy
sięgający głębiej i pozwalający czerpać wodę
z niższych jej pokładów.
Dlaczego wycięto wiele ha lasów pomiędzy Ozimkiem i Dębską Kuźnią?
Z powodu, o którym już wspomniałem lasy
pomiędzy tymi miejscowościami zaczęły zamierać
i w przypadku drzewostanów sosnowych jedynym
racjonalnym rozwiązaniem było ich wycięcie. Staramy się minimalizować straty, tak aby drzewa
mogły jeszcze być wykorzystane z pożytkiem dla
ludzi, choćby na drewniane meble. Na pewno widoczne jest to, że obecnie na większości z tych pustych przestrzeni wróciły drzewa. Na razie są pod
postacią małych sadzonek, ale już po kilku latach
jadąc drogą z Ozimka do Dębskiej Kuźni będziemy widzieć piękne, zdrowe, młode lasy.
Czy więcej lasów jest wycinanych czy jest
większy przyrost masy drewna?
Pomimo różnych klęsk i zmian klimatu zarówno powierzchnia lasów w Polsce jak i ilość
drewna znajdującego się w tych lasach stale rośnie.
Gospodarka leśna jest oparta na modelu zrównoważonego rozwoju – co oznacza, że leśnicy każdego dnia w swojej pracy prowadzą prace ochronne,
służące społeczeństwu oraz produkcyjne. Nie jest

to łatwe zadanie. W każdym roku jakaś część lasu
wchodzi w tak zwany wiek rębności. Wtedy przy
okazji wycinki przebudowujemy lasy z monokultur
sosnowych w lasy bogatsze, gdzie rosną także
gatunki liściaste. Prowadzimy więc wiele prac
związanych z pozyskaniem drewna, ale w żaden
sposób nie zagraża to lasom. Proszę wziąć pod uwagę, że od 1945 roku powierzchnia lasów zwiększyła
się z 21% do 30% powierzchni kraju obecnie.

Ten proces jest kontynuowany, bowiem dbamy o to, by mieszkańcy Opolszczyzny, zwłaszcza
w tym trudnym czasie pandemii, mogli czerpać
przyjemność z pobytu w lesie. Serdecznie zapraszam wszystkich, bo tylko w lesie można legalnie
zdjąć maseczkę z twarzy i odetchnąć pełną piersią.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole
Marek Cholewa
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środek Zarybieniowy w Poliwodzie należy do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu. Powstał on
w latach 60-tych, dzięki czystym wodom
zarówno rzeki Libawy, jak i Potoku Prószkowskiego. Pierwszymi rybami, które zaczęto
tu hodować były pstrągi potokowe. Do dnia
dzisiejszego produkcja ryb odbywa się tu
na dużą skalę.
W chwili obecnej odbywa się produkcja
ryb zarówno łososiowatych (pstrąg potokowy,
lipień) oraz innych karpiowatych takich jak:
karp, lin, świnka, brzana, boleń, jaź, kleń i inne.
Ryby przeznaczane są jako materiał zarybieniowy w głównej mierze na łowiska wędkarskie
będące w użytkowniku rybackim Okręgu pzw
Opole, a jest ich blisko 8,8 tysiąca hektarów.
Łowiska te zlokalizowane są na terenie całego
Województwa Opolskiego.
Dodatkowo dzięki wsparciu środków unijnych zmodernizowano budynek gospodarczy,
w wyniku czego powstała patroszalnia ryb,
z której nasz pstrąg poliwodzki – laureat
nagrody Opolskiej Marki-Marszałka Województwa oraz Opolskiego Dziedzictwa
Kulinarnego jest w profesjonalny sposób
przygotowywany i dostarczany bezpośrednio
klientowi, lokalnym smażalniom oraz hurtowniom w naszym województwie.
Wsparcie unijne oznacza kolejne projekty
realizowane na terenie Ośrodka. Warto tu zaznaczyć, że przy wzorowej współpracy z włodarzami Gminy Ozimek powstała ścieżka edukacyjna na terenie stawów karpiowych. Projekt
ten w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Ozimek a Okręgiem pzw Opole
został dofinansowany ze środków Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania Opolszczyzna z Programu po Ryby 2007-2013. Dzięki grupie również sﬁnansowano - remont budynku głównego
(dworek), stodołę, wiatę do przetrzymywania
sprzętu. Zmodernizowano system zabezpieczający hodowle poprzez wykonanie systemu
natleniającego baseny z rybami. Ośrodek doposażono w różnego rodzaju sprzęt, taki jak ciągnik, kosiarki i inne. Te inwestycje realizowane
były ze środków zarówno Grupy Rybackiej jak
również z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.
Nasz ośrodek to tak naprawdę dwie odrębne
hodowle – ryb łososiowatych (zimnolubnych)
i ryb ciepłolubnych.
Do hodowli ryb łososiowatych zalicza się
takie gatunki, jak: pstrąg potokowy, lipień oraz
pstrąg tęczowy – który właśnie traﬁa bezpośrednio na Wasze stoły. Hodowla ryb łososiowatych
– zimnolubnych polega u nas na rozmnażaniu
ryb podczas tarła kontrolowanego.
Produkcja ryb łososiowatych na naszym
ośrodku to około pół miliona sztuk pstrąga
potokowego, który w różnym wieku traﬁa do
naszych wód oraz około 200 tysięcy sztuk lipienia europejskiego, natomiast największy tonaż to oczywiście ryba konsumpcyjna – pstrąg

Zaciąg włoka podczas odłowów

Widok na ośrodek z lotu ptaka

Podchowalniki ryb
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Około 1,5 mln ziaren ikry jazia z naszego tarła, z których to rozwinie się wylęg
poliwodzki, którego produkujemy w chwili
obecnej niespełna 30 ton rocznie. Pstrąg ten
dzięki swoim walorom smakowym jest razem z karpiem opolskim promowany przez
rlgd „Opolszczyzna” jako produkty lokalne, co przekłada się na duże zainteresowanie
wśród opolskich restauracji i sklepów rybnych.
Cykl produkcyjny pstrąga trwa ok. 1,5 roku.
Drugą, tak naprawdę zupełnie odrębną jest
hodowla ryb ciepłolubnych, czyli w głównej
mierze karpiowatych, ale oczywiście nie tylko.
Posiadamy około 40 hektarów stawów ziemnych, które przed laty wybudował właściciel
Dworku oraz pobliskich ziem, w których zajmujemy się produkcją ryb handlowych – karpia, amura, lina oraz materiału zarybieniowego
– jazia, świnki, brzany, klenia, bolenia, sandacza i miętusa. Hodowla ryb karpiowatych również zaczyna się od tarła kontrolowanego w naszej wylęgarni, ale kupujemy również wylęg czy
kroczka od innych hodowców. Produkcja ryb
karpiowatych sięga 40 ton rocznie oraz setki
tysięcy sztuk narybków gatunków już wymienionych. Cykl produkcyjny karpia handlowego
trwa 3 lata.
Szczególną uwagę trzeba zwracać na każdym
etapie hodowli, ponieważ zawsze trzeba monitorować stan i jakość wody, jak i urządzeń, które
przy tym pracują: pompy, natleniacze itp. Wiemy, że dobór i selekcja odpowiednich tarlaków
dadzą nam później zdrowe i liczne potomstwo,
dlatego moment przygotowania i samego tarła
uważamy za bardzo ważny, a uwieńczeniem naszej ciężkiej całorocznej pracy są odłowy jesienne, po których dowiadujemy się wszystkiego.
W pracę na ośrodku jest zaangażowanych
4 pracowników na umowę o pracę, ale podczas
niektórych prac ściągamy jeszcze dodatkowych
pracowników na zlecenie, np. podczas wymienionych odłowów jesiennych.

Sukcesem są tak naprawdę wszystkie lata,
w których na przemian produkujemy mniej lub
więcej, ale cały czas się rozwijamy i doskonalimy
w swoim rzemiośle – wylęgarni ryb karpiowych
czy ryb ciepłolubnych.
Na naszym obiekcie mieści się ścieżka edukacyjna, po której oprowadzamy wycieczki dzieci,
młodzieży i nie tylko. Korzystają z niej członkowie
kół wędkarskich zrzeszonych w naszej organizacji.
Na ścieżce mamy po krótce opisane podstawowe
gatunki fauny i ﬂory naszych stawów, ale sami
również oprowadzamy i opowiadamy o naszej
działalności grupom, które nas odwiedzają.

W dalszych planach mamy kolejne inwestycje, m.in. stworzenie centrum edukacji
wędkarskiej, stworzenie systemu oczyszczania wód zasilających ośrodek oraz wody poprodukcyjne, rozbudowę wylęgarni ryb, jak
również zwiększenie asortymentu już hodowanych ryb. Wszelkie te plany uzależnione będą od warunków klimatycznych, które
mają wpływ na produkcję, jak również od
przyszłych możliwości uzyskania finansowego
wsparcia z Unii Europejskiej.

Zarybienie narybkiem letnim sandacza
z własnego tarła

Tarło kontrolowane pstrąga
potokowego

Jakub Roszuk, Łukasz Sekuła
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ajstarszym, historycznym traktem na terenach wokół dzisiejszego Ozimka, była
droga prowadząca z Opola, przez Szczedrzyk,
Schodnię, obok dzisiejszego Ozimka, do Krasiejowa i dalej do Staniszcz, po lewej stronie
Małej Panwi. W Staniszczach rozwidlała się.
Jej lewa odnoga, przekraczając brodem rzekę,
biegła na wschód w kierunku Dobrodzienia,
a prawa na południe w kierunku Kielczy
i Strzelec Opolskich. Od Szczedrzyka do Staniszcz trakt położony był na wysokim lewym
brzegu pradoliny Małej Panwi.
Dzięki takiej lokalizacji droga z jednej strony
zapewniała połączenie leżących nad rzeką najstarszych osad, a z drugiej nie była zagrożona
zalaniem podczas częstych powodzi. W średniowieczu drogi z reguły nie były utwardzone, więc
zapewnienie względnie suchego podłoża, a podczas deszczu łatwego odprowadzenia wody, było
tak istotne. Ten trakt, nazywany od wieków
„Starą drogą”, znamy z historycznych opisów,
choć po raz pierwszy na mapie został zaznaczony dopiero w 1736 roku. Wydana wtedy mapa
Principatus Silesiae Oppoliensis, była pierwszym tak szczegółowym przedstawieniem Księstwa Opolskiego.
Interesujący nas fragment tej „Starej drogi”,
łączący Ozimek z Krasiejowem, w xix. wieku nazwany Quinaiweg, a obecnie ulicą Brzeziny, do
dzisiaj prawie nie zmienił swojego historycznego
przebiegu. Nazwa Quinteiweg, a potem Quinteistraße, pochodzi od nazwiska pastora Georga
Friedricha Quinta (1788-1858), ewangelickiego
duchownego, posługującego w kościele w Ozimku w latach 1818-1858. Także współczesna nazwa
Brzeziny, obowiązująca od 1945 roku, nie jest
przypadkowa. Pierwotnie droga, na interesującym nas odcinku, wysadzana była brzozami.
Wycięto je dopiero w latach 30. xx wieku, podczas jej modernizacji i utwardzenia. Wycięte wtedy brzozy były imponujących rozmiarów.
Na mapach z roku 1736, 1746 i najdokładniejszej Kriegskarte von Wrede z roku 1747, przy
tej „Starej drodze”, na odcinku z Krasiejowa
do Ozimka nie pokazano żadnych budynków
i innych obiektów. Na mapie Moora z 1760 roku
przy tej drodze, za istniejącym do dzisiaj brzozowym zagajnikiem, zaznaczono stojącą w tym
miejscu do dzisiaj kapliczkę (Capelle). Zaprzecza
to dość powszechnemu przekonaniu, powtarzanemu wielokrotnie już w okresie międzywojennym także w lokalnej prasie, że pochodzi ona
z czasów wojny z Napoleonem (Befreiungskrige), a więc z lat 1813-1814. Na kolejnych mapach:
planie wodnym dla odcinka Małej Panwi od
Krasiejowa do Jedlic z 1800; planie sytuacyjnym
rzeki autorstwa Birnera z 1817 i mapie wojennej
(Kriegscarte von Schmidt) z 1827 roku, przy tej
drodze nie pojawiają się żadne inne zabudowania i obiekty. Na mapie Roemera z 1870 po raz
pierwszy zaznaczono linię kolejową, ale nadal
bez domostw przy Quinteiweg.
Czas powstania kapliczki, położonej na piaszczystym wzniesieniu, prawie dokładnie w połowie drogi pomiędzy centralną częścią Krasiejowa i Ozimkiem, jest bardzo trudny do ustalenia.

Fragment mapy wojennej von Wredego z roku 1747 z zaznaczoną „Starą drogą”, prowadzącą
ze Schodni, obok młyna Ozimka, do Krasiejowa
Jak już wspomniano, w publikacjach okresu
międzywojennego wiązano jej budowę z okresem wojen napoleońskich. Już jednak wiemy,
że zaznaczono ją na wymienionej mapie Moora
z 1760 roku. A więc musiała istnieć wcześniej.
Najstarsze legendy wiążą jej powstanie z budową pierwszego kościoła w Krasiejowie. Chodzi
prawdopodobnie o drewniany kościół z 1518
roku. Wcześniej wszystkie okoliczne wsie należały do paraﬁi w Szczedrzyku. Legenda głosi,
że kiedy zapadła decyzja o budowie ﬁlialnego
kościoła, postanowiono, aby zlokalizować go
między Schodnią, a Krasiejowem, tak aby służył
mieszkańcom obydwu wsi. Kiedy jednak zaczęto
zwozić na wyznaczone miejsce przy „Starej drodze” kamienie i drewno potrzebne do budowy,
cały zwieziony za dnia materiał, „nocą aniołowie przenosili na plac w centrum Krasiejowa”.
Zdumieni mieszkańcy nie dali za wygraną i ponowie przewieźli budulec na pierwotne miejsce.
Nocą jednak znowu „w cudowny sposób” znalazł się w centrum wsi. Kiedy sytuacja powtórzyła się kolejnej nocy zdecydowano, że kościół
powstanie w centrum Krasiejowa, w miejscu,
gdzie znajduje się obecny, już murowany. Natomiast na pamiątkę tych „cudownych” wydarzeń, w miejscu, gdzie miał powstać, wybudowano interesująca nas kapliczkę. Wiązanie
kapliczki z wojnami napoleońskimi, też nie jest
pozbawione prawdopodobieństwa. Wiadomo, że
zimą i wiosną 1813 roku, po klęsce pod Moskwą,
także przez tutejsze wsie wracały niedobitki pokonanej armii francuskiej. Żołnierze umierali
po drodze z głodu, chorób i zimna. Miejscowa
ludność musiała ich grzebać. Piaszczyste wzgórze, na którym stała samotna kapliczka poza
wsią, było najlepszym miejscem nadającym się
do tego celu. Obecności ludzkich kości w tym
miejscu potwierdzają zresztą okoliczni miesz-

kańcy. Możliwe jest jeszcze jedno wytłumaczenie. Przed wiekami, w czasie częstych epidemii,
powszechną praktyką było grzebanie zmarłych
w pewnym oddaleniu od wiejskich zabudowań.
Zwykle potem stawiano w tym miejscu krzyż
lub kapliczkę. Spotykamy je często na Śląsku
pośród pól i w lasach. Może i to miejsce jest po
prostu dżumowym cmentarzem.
Dzisiaj bardzo trudno ustalić kiedy przy
intersującej nas drodze powstały pierwsze zabudowania. Według przekazów, inicjatorem
budowy pierwszych domów mieszkalnych
i zagrody dla owiec miał być pastor Quint. Potwierdzeniem tego jest nazwa drogi. Zamiarem
pastora miało być zagospodarowanie terenu
w sąsiedztwie opisanej już kapliczki. Artykuł,
który ukazał się w gazecie w okresie międzywojennym podaje, że ze względu na szczupłość
środków finansowych udało się wybudować
jedynie zagrodę i oborę. Dołączone do artykułu
zdjęcie ma przedstawiać ten budynek,
zlokalizowany bezpośrednio za kapliczką.
Wydarzenia te miały mieć miejsce pod koniec
pierwszej połowy xix wieku. Dzisiaj nie pozostał
po oborze żaden ślad. Zatarła się też ludzka
pamięć na ten temat. Pozostała tylko nazwa.
Pierwsze zabudowania przy opisywanej
drodze zaznaczono na mapie z 1904 roku, wydanej po raz pierwszy w 1883, będącej jednak
wynikiem pomiarów z roku 1881. W komentarzu napisano, że jedynie poprawki pochodzą
z 1904 roku. Należy więc założyć, że zaznaczone na niej budynki i gospodarstwa przy
Quinteiweg istniały już w 1881 roku. Na mapie
tej pojawia się po raz pierwszy nazwa Quintei (zapisana Quintay), jako określenie dla tej
części Krasiejowa. Na odcinku od centrum tej
wsi w kierunku Ozimka, do brzozowego zagajnika nie zaznaczono żadnych budynków.
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Fragment mapy wojennej von Schmidta z roku 1827. Biegnąca lewym brzegiem pradoliny Małej Panwi „Stara droga”, straciła na znaczeniu w związku
z wybudowaniem Drogi Renarda na prawym brzegu
Pojawił się natomiast, po raz pierwszy zaznaczony na mapie, nowy cmentarz zlokalizowany w niewielkiej odległości od wsi po prawej
stronie drogi, w miejscu, w którym istnieje do
dzisiaj. Z mapy wynika, że zajmował teren od
istniejącej do dzisiaj kaplicy pogrzebowej do
parkanu po jego prawej stronie, bliższej wsi,
a więc około 2/3 dzisiejszej wielkości. Pierwsze
domostwo, należące do rodziny Czupalla, pojawia się dopiero za brzozowym zagajnikiem
idąc od centralnej części Krasiejowa, po lewej
stronie drogi w kierunku Ozimka. Kilkadziesiąt
metrów dalej, po tej samej stronie, tuż przed
wspomnianą już wcześniej kapliczką, zaznaczono gospodarstwo rodziny Markiton. Kilka
pokoleń tej rodziny mieszka w tym miejscu do
dzisiaj, opiekując się kapliczką. Kolejne obejście po tej samej stronie drogi, bezpośrednio za
odchodzącą w lewo uliczką w kierunku przejazdu kolejowego, należało do rodziny Klyssek.
Mieszkał w nim wieloletni kościelny z Krasiejowa w pierwszej połowie xx wieku. Po nim
następuje około 200 metrowa przerwa. Prawie
dokładnie w jej połowie, pod jedynym na jej
całej długości mostkiem, przekracza drogę rów,
odprowadzający wodę z mokrych łąk pod lasem na południu. Mostek ten po raz pierwszy
widoczny jest na mapie z 1827 roku (Kriegscarte
von Schmidt). Kolejne domostwo jako pierwsze

i jedyne w tamtym czasie po prawej stronie
drogi, należało do rodziny Wiśniowski (Wischniowsky). Nieco dalej po lewej stronie drogi
na mapie zaznaczono dwa kolejne domostwa.
Pierwsze należało do rodziny Ochotta. Po ii
wojnie światowej w tym domu mieszkała rodzina Pytel. Na drugiej sąsiadującej posesji,
na której jeszcze w drugiej połowie xx wieku
stał drewniany dom kryty gontem, mieszkały
dwie starsze panny o nazwisku Stryczek. Do
tego domu przyżenił się potem, pochodzący
ze Schodni Joschko. Po około stu metrowej
przerwie, po tej samej stronie, w pewnym
oddaleniu od drogi, znajdowało się ostatnie
w tamtym czasie obejście. To istniejące do dzisiaj stosunkowo duże gospodarstwo, do którego
prowadziła droga w nieco innej lokalizacji niż
dzisiaj, należało do rodziny Korzeniec. Dalej
do samego Ozimka, pozostawiając po prawej
stronie Wyspę Rehdanz’a i brak jakichkolwiek
zabudowań. Pierwsze obiekty huty w Ozimku
zaznaczono bezpośrednio przed skrzyżowaniem opisywanej drogi z drogą Renarda, prowadzącą z mostu wiszącego przez dzisiejszą
Nową Schodnię do Opola.
Ciąg dalszy w następnym numerze Wiadomości Ozimskich.
Józef Tomasz Juros

Być może najstarsza kapliczka na terenie gminy
Ozimek, mimo licznych remontów i przebudów,
nic nie straciła ze swojego pierwotnego uroku.
Dalej stoi na piaszczystym wzniesieniu w połowie ulicy Brzeziny i przypomina o minionych
czasach dawnego Quintaju
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marcu 2021 r. w kole dfk Szczedrzyk
i Pustków oraz kole dfk Stara Schodnia zorganizowano projekty, w ramach których przeprowadzono wielkanocne warsztaty ﬂorystyczne.
Ze względu na panujące obostrzenia tego
typu wydarzenia nie mogą się odbywać w tradycyjnej formie. W Szczedrzyku zorganizowano
je w formule on-line, zaś w Schodni w grupach
5 osobowych, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
Podczas warsztatów ﬂorystka p. Teresa Machnik-Spyra z Pracowni Florystycznej Machnik
pokazała interesujące kompozycje wielkanocne,

wprowadziła w ciekawe techniki dekoracji oraz
zaprezentowała wiele pomysłów, do wykonania
których można wykorzystać różnorodne materiały.
Warsztaty sprawiły, że w każdym domu rozchodził
się zapach wiosny i atmosfera zbliżających się świąt.
Oba projekty zostały zrealizowane w ramach
programu Begegnungstättenarbeit/Ożywienie
domów spotkań ﬁnansowanego przez Federalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ds. Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec
za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
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W

sobotę 27 kwietnia w Chobiu zorganizowano po raz pierwszy akcję „Sprzątanie
Świata w Sołectwie Chobie”. Z dumą możemy
powiedzieć, że mieszkańcy aktywnie zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia. Dodatkowym gwarantem była wymarzona pogoda, która jeszcze bardziej zmobilizowała do działania.
Uczestnicy przez 2,5 godziny sprzątali nie tylko
las, ale także pobocza ulic w sołectwie, a napotykali przeróżne odpady, których w sumie uzbierała
się bardzo duża ilość. Najważniejszym jest jednak
uczulenie mieszkańców, a w szczególności młodzieży i dzieci na dbałość o dobry wizerunek oraz
czystość otaczającej nas okolicy i przyrody.
Na zakończenie wszystkich zaproszono
na poczęstunek w formie kanapek i ciasta, które
ufundowała ﬁrma Jagalf. Szczególnie dziękuję
Justysi, Ali i Oliwierowi. Organizatorem akcji
byli Sołtys i Rada Sołecka Wsi Chobie.
Magdalena Panitz
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W

piątek 9 kwietnia, Klub hdk Ozimek
zorganizował kolejną udaną akcję poboru krwi, która miała tradycyjnie miejsce
przed Domem Kultury w Ozimku.
Łącznie oddano 9900 ml krwi, a udział wzięło 25 osób. To bardzo dobry wynik w obecnej
trudnej sytuacji związanej z pandemią covid-19.
Szczególnie teraz w dobie koronawirusa każda
kropla krwi ma bardzo duże znaczenie.
Przypominamy, że krew lub jej składniki mogą
oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą
co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego
stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.
Oddając krew możemy uratować zdrowie
i życie drugiemu człowiekowi. To bezinteresowna pomocy drugiej osobie, gdyż człowiek jest jedynym źródłem leku, którego w żaden sposób
nie można wyprodukować. Pamiętajmy – „Nasza
krew jest darem życia!”.
Marcin Widera

Marcin Widera
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Dorosły często jest świadkiem sytuacji, gdy
zachowanie dziecka ulega rozregulowaniu.
Emocje, zmęczenie czy przeciążenie bodźcami
powodują, że zachowanie dziecka wymyka
się spod kontroli. Kiedy w środku człowieka
(małego i dużego) rozpęta się „burza”, techniki odwołujące się do argumentów logicznych
(tłumaczenie) oraz refleksji (o co ci chodzi?)
nie zawsze na nie działają – tego dziecko uczy
się w toku rozwoju i dzięki odpowiednim oddziaływaniom wychowawczym, podejmowanym przez dorosłych. Refleksja i rozmowa
odwołują się do wyższych partii mózgu, które
w czasie, gdy układ nerwowy jest przeciążony, nie zawsze działają sprawnie. Dlatego też
zdarza się, że w sytuacji silnego pobudzenia
dziecko prezentuje gwałtowne reakcje emocjonalne. Stąd warto zapoznać dziecko z narzędziami umożliwiającymi mu odreagowanie
napięć emocjonalnych w sposób bezpieczny.
Warto również prowadzić zabawy kształtujące
umiejętność wyrażania emocji, które pomagają w oswojeniu się ze światem emocji, a tym
samym pomagają zmniejszyć częstotliwość
intensywnych reakcji.
Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw dla
dzieci w okresie przedszkolnym, które można
wykorzystać na terenie domu.
Zabawy kształtujące umiejętność wyrażania emocji oraz odreagowania napięć emocjonalnych:
Kiedy czuję, to robię – dziecko kończy zdania na temat tego, jak się zachowuje, gdy: się cieszy, smuci, złości, boi, wstydzi. Ta gra jest okazją
do tego, aby wspólnie z dzieckiem omówić jakie
są inne sposoby na wyrażenie danej emocji.
Galareta – dziecko stojąc ma opuszczone ręce i na chwilę zamyka oczy. Następnie
na prośbę dorosłego dziecko wykonuje ćwiczenia ruchowe, które mają na celu zniwelowanie
napięcia emocjonalnego: kręcenie szyją, napinanie jednej ręki i po chwili potrząsanie ją,
napinanie drugiej ręki i po chwili potrząsanie
ją, potrząsanie jednej nogi, a następnie drugiej,
na koniec potrząsanie całego ciała.
Bąbelkowy masaż – dziecko turla się po bąbelkowej folii do momentu ostatniego odgłosu
pstrykania bąbelków lub uciskania poszczególnych bąbelków palcami.
Portret emocji – dziecko za pomocą wybranej techniki plastycznej przedstawia, jak mogłaby wyglądać radość, złość, smutek, zdziwienie.
Dzięki pracom plastycznym dziecko ma szansę
uwolnienia napięć.
Rozprawa ze złością – wspólnie z dzieckiem dorosły omawia sposoby pokonywania
złości, które później dziecko może zilustrować
(np. tupanie, bieganie, ugniatanie poduszki,
rozmowa). Warto zorganizować kącik z tymi
obrazkami, w którym dziecko będzie mogło się
odizolować i samodzielnie rozprawić ze złością.
Podobnie można postąpić w przypadku innych
trudnych emocji: smutku czy lęku.

Skrzynia/pudełko złości – dorosły wraz
z dzieckiem przygotowuje skrzynkę/pudełko,
w którym znajdują się stare gazety. W sytuacji
pojawienia się silnej złości dziecko może ją rozładować poprzez gniecenie lub podarcie gazet.
W momencie, gdy będzie ono gotowe do podjęcia
spokojnej rozmowy, symbolicznie wyrzucamy
gazetę do kosza.
Wrzuć strach do kapelusza – rozmawiamy
z dzieckiem na temat sytuacji, które wywołują
strach, następnie dziecko na kartce rysuje to, czego
się boi, składa ją w kostkę i wrzuca do kapelusza.
Czary-mary – dziecko rysuje na kartce sytuację/osobę, której się boi (np. ducha). Dorosły
pełni rolę czarodzieja, który zamienia rysunek
w taki sposób, żeby zmniejszyć strach dziecka
(np. rysuje klatkę dla ducha lub duży mur, którego duch nie potraﬁ pokonać).
Historyjka – opowiadamy dziecku historię
o bohaterze, który ma problemy w wyrażaniu
emocji. Zadaniem dziecka jest poszukanie innych zakończeń bajki.
Lokomotywa – dziecko skacze lub biegnie
przed siebie, udając lokomotywę. Sapie i gwiżdże,
naśladując dźwięki parowozu.
Oddychanie – głębokie oddychanie działa
uspokajająco (wdech nosem, wydech ustami).
W przypływie gwałtownych reakcji emocjonalnych,
aby uspokoić dziecko możliwe jest zaproponowanie:
• dmuchanie na piórko, tak by jak najdłużej
utrzymywało się w powietrzu;
• dmuchanie baniek mydlanych;
• robienie baniek w wodzie za pomocą słomki
(bulgotanie);
• rozdmuchiwanie chmurek piany w kąpieli
w wannie.
Opowiadania relaksacyjne przy muzyce – dziecko przyjmuje wygodną pozycję ciała
(siedzącą lub leżącą) i przy zamkniętych oczach
słucha opowiadania o spokojnej tematyce (np.
spacer po lesie, leżenie na plaży) i/lub wyciszającej muzyki (odgłosy natury, muzyki poważnej).
Bardzo przydatne są różnorodne teksty
literackie dla dzieci i bajki terapeutyczne,
które pozwalają zarówno na rozwijanie umiejętności regulowania emocji, rozwiazywania
problemów, kształtowanie pożądanych zachowań społecznych, jak i dają wsparcie poprzez
zrozumienie. Treść bajki może stanowić okazję
do poprowadzenia rozmowy z dzieckiem o za-

chowaniach bohaterów i konsekwencjach ich
działań, dokonania oceny ich postępowania
oraz rozważenia różnych możliwości rozwiązania danej sytuacji.
Dojrzałość emocjonalno – społeczna odnosi
się również do zachowań zgodnych z przyjętymi normami. W toku codziennych oddziaływań
dziecko jest wdrażane do ich stosowania poprzez
przyjmowanie przez dorosłych odpowiedniej
postawy: stanowczości i konsekwencji. Każdemu dziecku potrzebne są reguły, bo wtedy czuje
się bezpiecznie. Codzienne oddziaływania warto
wspomóc różnymi formami zabawowymi, które
mają na celu przybliżenie dziecku reguł społecznych (poniżej przedstawiono parę propozycji).
Zabawy kształtujące pozytywne zachowania społeczne i ułatwiające rozwiązywanie
problemów:
Kodeks – dorosły wspólnie z dzieckiem
ustala zasady właściwego zachowana się, które
obowiązują wszystkich domowników i razem
tworzą symbole/piktogramy dla poszczególnej
reguły. Kodeks zostaje wywieszony w widocznym
miejscu. W przypadku przekroczenia danej reguły przez dziecko możliwe jest odwołanie się do
wspólnie wypracowanego kodeksu postępowania.
Zachowania ok – nie ok – dziecku prezentowane są obrazki z zachowaniami właściwymi
i niewłaściwymi. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie sytuacji i rozróżnienie ich. Istotne jest dodatkowe zwrócenie uwagi na działania pożądane
i na płynące z tego korzyści (np. kwestie bezpieczeństwa własnego i innych osób, wzbudzenie
przyjemnych emocji, pomoc innym).
Co robić? Dorosły opisuje hipotetyczne zachowanie trudne/problemowe, dziecko zastanawia się nad pokojowym rozwiązaniem danej
sytuacji.
Opracowanie: mgr Karina Kurda – psycholog
ppp w Ozimku
Bibliograﬁa:
Osińska Barbara, „Trampolina+. Emocje” Wydawnictwo Szkolne pwn, Warszawa 2016.
Chapman Weston Denise, Weston Mark S., “Co
dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących
charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka,
Warszawa, 2000.
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G

mina Ozimek przystąpiła do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021 realizowanego przez
studenckie koło naukowe „Onkoma” przy
Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
Do wzięcia udziału w programie ozimski magistrat zaprosił 8 Szkół Podstawowych z terenu
gminy, natomiast udział w nim wzięły 4 z nich,
tj.: psp w Dylakach, sp w Krasiejowie, sp nr 3
w Ozimku oraz sp nr 1 w Ozimku.
W związku z faktem zgłoszenia chęci
udziału w programie, ww. szkoły otrzymały
materiały w postaci scenariusza zajęć lekcyjnych wraz z niezbędną obudową dydaktyczną.
Zajęcia były adresowane do uczniów klas vii
i viii, w efekcie czego będą oni znali złote zasady profilaktyki czerniaka, nabędą umiejętności samobadania skóry oraz wskazywania
różnic pomiędzy znamionami a zmianami
nowotworowymi.
Bardzo ważnym aspektem przystąpienia gminy do programu była świadomość, iż po takiej
formie edukacji nasi młodzi mieszkańcy mogą
stać się niejako ambasadorami tejże akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając dzięki
nabytej wiedzy swoich przyjaciół i bliskich do
podjęcia niezwykle prostych, a zarazem skutecznych działań w zakresie proﬁlaktyki czerniaka.
Ze względu na ograniczoną możliwość prowadzenia zajęć spowodowaną pandemią koronawirusa, do tej pory odbyła się tylko nieznaczna część lekcji przewidzianych w programie.
Realizowane przez pięciu pedagogów zajęcia
odbyły się do tej pory dla 99 uczniów, a kolejne
10 godzin lekcyjnych zaplanowano do realizacji między 1 kwietnia a 30 czerwca br. W sumie
w programie weźmie udział 186 uczniów z klas
vii – viii z 4 szkół podstawowych działających
na terenie naszej gminy.
Arkadiusz Banik
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nia 27 stycznia 2021r. w sp nr 2 w Ozimku odbyły się inspirujące zajęcia arteterapii dla uczniów niepełnosprawnych i nie
tylko. Podczas zajęć dzieci mogły wykazać
się kreatywnością i swoimi zdolnościami
manualnymi. Pod opieką nauczycieli powstały pięknie zdobione torby, które zostaną przeznaczone na cele charytatywne
w naszej gminie.
Z kolei dnia 23 lutego br. odbyły się kolejne
zajęcia z cyklu „Widzimy tak samo”. Tym razem podopieczni mieli przedstawić na płótnie
oznaki nadchodzącej wiosny. Prace malowano
za pomocą pędzla i dłoni farbami akrylowymi.
Prace uczniów można było zobaczyć na parterze
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
Taka forma zajęć to znakomity pomysł
na rozwinięcie kreatywności wśród uczniów niepełnosprawnych i młodych ludzi z naszej gminy. Kolejne spotkania są zaplanowane na maj
i czerwiec, o ile sytuacja związana z pandemią
koronawirusa na to pozwoli. Szkoła planuje od
września wprowadzić na stałe cykl zajęć arteterapii, rozszerzając formę ćwiczeń.
Marta Wieczorek, Anna Gaszczyk
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W marcu 2021 r. w ramach wiosennej aktywizacji uczniów, Szkoła Podstawowa nr 2
w Ozimku ogłosiła konkurs na najciekawsze
zdjęcie, które w oryginalny sposób miało nawiązywać do znanego dzieła malarskiego. Konkurs
spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem,
a nadesłane zdjęcia podbiły serca obserwujących profil facebookowy szkoły. W zabawie
mogli wziąć udział uczniowie wszystkich klas.
Konkurencja została przygotowana również
z myślą o uczniach niepełnosprawnych. To
przykład integracji oraz tego, że osoby zmagające się, na co dzień z różnymi problemami zdrowotnymi, mogą aktywne uczestniczyć w życiu
szkoły i w pełni się w niej realizować. Pomimo
nauki zdalnej uczniowie z zaangażowaniem
wcielili się w role postaci przedstawionych
na znanych dziełach malarskich, przygotowali
ciekawe rekwizyty, a także zadbali o szczegółowe odtworzenie scenerii.
W konkursie wzięło udział 24 uczniów.
Jury w składzie: Anna Gaszczyk, Marta Wieczorek i Grzegorz Filipek wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce – Laura Kroll
II miejsce – Emilia Tasarz, Kacper Biesiada,
Wojciech Kowol
III miejsce – Jakub Korzeniec, Paulina Kowol
IV miejsce – Oliwia Janerka, Oskar Madeła,
Dominik Błaziak
Nagrodę publiczności otrzymali: Oliwia Janerka oraz Daniel Kotysz, uzyskując największą liczbę polubień. Pozostali
uczestnicy otrzymali wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.
Wszystkie nadesłane zdjęcia były kreatywne i wymagały dużego wkładu pracy i inwencji

I miejsce konkursowe
naszych uczniów, dlatego cieszymy się, że dzięki
licznym sponsorom mogliśmy nagrodzić każdego, kto wziął udział w konkursie.
Sponsorzy konkursu: Rada Sołecka Nowa
Schodnia, Sołtys Schodni, Gmina Ozimek,
Kwiaciarnia Machnik, Stowarzyszenie „Nasza
Nowa Schodnia”, Prezes Stowarzyszenia „Na-

sza Nowa Schodnia”, Okręg pzw Opole, Państwo Korzeniec i Państwo Wiora. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy, a sponsorom składamy serdeczne podziękowania za wsparcie
ﬁnansowe konkursu.
Dominika Nowak, Kamila Słowik
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rok temu, świętując Dzień Kobiet
Jeszcze
na sali widowiskowej Domu Kultury
w Ozimku, podczas koncertu Ozimskiej Orkiestry Dętej, nikomu nie przyszło do głowy,
że kolejny Babski Fajrant, jak i większość
imprez, odbędzie się w wirtualnej rzeczywistości.
Prawdą jest, że wydarzenia online diametralnie różnią się od tych w realu. Zupełnie inaczej
„uczestniczy się” w takiej wirtualnej imprezie.
Wystarczy usiąść w kapciach przed laptopem,
telefonem czy tabletem i po prostu patrzeć
w ekran. Emocje są również inne. Zupełnie różne od tych, których doświadczamy będąc na sali
pełnej ludzi, czując zapach miejsca, w którym
przebywamy, widząc na żywo artystów, występujących na scenie i chłonąc to co się dzieje
wszystkimi zmysłami. Wszyscy niewątpliwie za
tym tęsknimy, ale może obecna sytuacja nauczy
nas bardziej doceniać wspólne celebrowanie najróżniejszych wydarzeń w realu.
W tym roku, już 1 marca rozpoczęliśmy celebrowanie święta kobiet. Dzięki Grupie lux
med panie pomiędzy 50 a 69 rokiem życia miały możliwość wykonania bezpłatnych badań
mammograﬁcznych, które pomagają w wykrywaniu raka piersi we wczesnym jego stadium.
Mammobus zaparkował jak zwykle na placu
przed Domem Kultury w Ozimku. Zainteresowanie badaniami było bardzo duże, co pokazuje, że rośnie świadomość kobiet na temat tego
jak ważna jest proﬁlaktyka oraz zatroszczenie
się o swoje zdrowie.
Podczas każdego Babskiego Fajrantu można spotkać wiele przedsiębiorczych i inspirujących kobiet. Tak było i tym razem. Kobiece
spotkania pod nazwą „Piękna, bo zdrowa” odbywały się online raz w miesiącu, od listopada
2020 roku do lutego 2021 roku. W ramach Babskiego Fajrantu, cykl ten został podsumowany
5 marca na fanpage’u Domu Kultury w Ozimku
krótkim materiałem ﬁlmowym. Współorganizatorka spotkań Magdalena Kadela – Beauty
Designer oraz zaproszone gościnie Magdalena
Zakrzewska – Twoja Stylistka i Sylwia Kapałka z IQ Pilates Opole, podzieliły się swoją
wiedzą na temat poprawnej techniki wykonywania makijażu, zasad, które pomogą w stworzeniu niebanalnej stylizacji oraz metody pilates, która zadba o nasze ciało na zewnątrz i od
środka. Bardzo chcielibyśmy kontynuować takie
kobiece inicjatywy, by rozszerzały i umacniały
społeczność kobiet w Gminie Ozimek. Czekamy,
aż wirus nieco odpuści i będziemy mogli poczuć
pozytywną energię podczas spotkań w babskim
gronie na żywo.
„Kobiety kobietom” to pokaz taneczno-muzyczny, który był ostatnią częścią Babskiego
Fajrantu 2021. Rolę konferansjera pełnił Paweł
Wielgus, który z klasą zapowiadał kolejne występy, nie mogąc jednak zobaczyć ich na żywo.
Taki jest mankament występów online, które
w pewien sposób pozbawiają spontanicznych
emocji i reakcji, które często pojawiają się podczas oglądania na żywo. „Show must go on”
śpiewał Freddie Mercury, więc podczas pokazów na żywo nie występujący nie mają szans
na wykasowanie i powtórzenie swoich scenicz-
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nych popisów, jednak nagrywając materiały
wideo istnieje taka możliwość. Doświadczenie
w pracy z kamerą jest zupełnie inne, ale niezaprzeczalnie bardzo cenne.
Podczas pokazu można było podziwiać różne
style tańca - wystąpiły nasze ozimskie, wielokrotnie nagradzane medalami i pucharami – mażoretki z zespołu Delement oraz Diament. Można
było podziwiać zapierające dech w piersiach tango
turniejowe w wykonaniu rodzeństwa – Malwiny
i Bartosza Brzeźnych ze Szkoły Tańca Sparta
w Opolu, którzy posiadają najwyższą klasę taneczną w Polsce, klasę A. Drum solo, czyli szybki,
precyzyjny i radosny taniec do bębnów wykonały dziewczyny z zespołu tańca orientalnego
Kaszmir. Swoje artystyczne akrobacje na kole cyrkowym Arieal Ring wykonała Karolina Sawicka
ze Szkoły Tańca Polly Art Academy w Opolu.
Na gitarze zagrała młoda, utalentowana studentka

– Magdalena Kowalczyk z Sieradza, która z pasją tworzy swoją własną muzykę i ma na koncie
debiutancką płytę pt. „Emotions”.
Dzień 8 marca dawno już za nami, ale mimo
tego życzymy wszystkim kobietom, aby realizowały swoje pasje oraz były zdrowe, silne i odważne. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do zrealizowania tego wydarzenia – niezawodny
zespół pracowników Domu Kultury w Ozimku
wspólnie może zdziałać naprawdę wiele. Dziękujemy wszystkim artystom, instruktorom
i uczestnikom oraz dziękujemy Wam drodzy
mieszkańcy Gminy Ozimek, że wspieracie nasze
działania również online. Wierzymy, że nadejdą
czasy, kiedy dystans społeczny i maseczki odejdą
bezpowrotnie i będziemy mogli celebrować kolejny Babski Fajrant w realu.
Tatiana Kowalczyk
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imo trwającej pandemii i braku możliwości uczestniczenia w zajęciach rozwijających dziecięce pasje i zainteresowania,
Dom Kultury w Ozimku stara się wypełnić
tę lukę, organizując przeróżne zajęcia online.
Jednymi z takich zajęć są cyklicznie ukazujące się na fanpage’u Domu Kultury „Andrzejkowe Melodie”. Cykl ten zapoczątkowany
został przez kapelmistrza Ozimskiej Orkiestry
Dętej – Andrzeja Wilczyńskiego, już w kwietniu ubiegłego roku, a od stycznia bieżącego
roku nabrał rozpędu i ukazuje się co tydzień.
Najmłodsi obywatele gminy oraz wszyscy
zainteresowani, za pośrednictwem internetu
mogą poznawać różne ciekawostki związane
z budową i działaniem instrumentów muzycznych. Każdy odcinek to nowi bohaterowie:
nowy instrument i nowy gość specjalny. Kapelmistrz wraz z muzykami naszej orkiestry

przedstawiają budowę, zasady działania, możliwości i trudności jakie mogą towarzyszyć
podczas gry na każdym z omawianych instrumentów. To nie tylko sucha teoria, ale również
gratka dla melomanów, ponieważ każda lekcja zawiera dużo muzyki, żarty i zagadki oraz
kończy się mini-koncertem. Muzycy chętnie
dzielą się swoją pasją i radością, jaka płynie
z muzykowania.
Od czasu do czasu pojawiają się też odcinki
specjalne, jak wizyta w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. Choć
większość instrumentów została już zaprezentowana, to kapelmistrz zapewnia, że od teraz „Andrzejkowe Melodie” ukazywać się będą co dwa
tygodnie do czerwca. Zapraszamy na fanpage
Domu Kultury w Ozimku.
Andrzej Wilczyński
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festiwal piosenki z serduszkiem
15 lutego 2021 r. z okazji święta walentynkowego odbył się xx Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach. Zainteresowanie
festiwalem w wersji online było bardzo duże,
dlatego do imprezy zakwaliﬁkowano około 100
wokalistów z całej Polski, których podzielono
na cztery kategorie wiekowe. Przesłuchania
konkursowe trwały dwa dni poprzez transmisję w internecie. Po długich obradach jury wyróżniło wykonanie przez Amelię Kitę piosenki
z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego „Nauczmy
się żyć obok siebie”.
sukces solistki zespołu diament
Zdolna i bardzo utalentowana tancerka
zespołu Diament – Daria Skiba wzięła udział
w Mistrzostwach Mażoretek pt. „Online Majorettes International Grand Prix”. Solistka
w konkursie zajęła i miejsce w kategorii solo
pompom teen oraz i miejsce solo twirling teen.
Serdecznie gratulujemy!
Anna Sitarz, Daria Bejm
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egoroczny konkurs na najpiękniejszy
„korowód marzankowy” zorganizowany przez Dom Kultury w Ozimku, w dniach
19.03.2021 oraz 22.03.2021, przybrał inną formę
niż dotychczasowe spotkania korowodów marzankowych na placu przed Domem Kultury.
Tym razem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka zawitała Pani Wiosna –
Natalia Grochol w asyście Ozimskiej Orkiestry
Dętej pod batutą Andrzeja Wilczyńskiego
oraz jury. Przed każdym pięknie przystrojonym
wejściem wszystkich witały kolorowe marzanny
wraz z dziećmi w ciekawych, ręcznie robionych
nakryciach głowy. Panie zadbały o detale, jak
również o program artystyczny, a dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Wszystko to dla
Pani Wiosny. Placówki, które wzięły udział w konkursie miały za zadanie zrobienie marzanny oraz
udekorowanie wejścia głównego. Wszystkie wykazały się pomysłowością. Do konkursu zgłosiło się
6 placówek przedszkolnych oraz żłobek. Komisja
w składzie: Robert Konowalik, Katarzyna Kamińska, Natalia Grochol, Szymon Początek
postanowiło przyznać następujące miejsca:
• i miejsce (ex aequo) dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Ozimku – „Ekodzieciaki” oraz dla Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ozimku – oddział przedszkolny „Poziomki” i „Jagódki”;
• ii miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku – „Kotki- Psotki”;
• iii miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 4
w Ozimku;
• Wyróżnienia otrzymały – Przedszkole Publiczne
nr 3 w Ozimku, Żłobek Samorządowy w Ozimku
oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku – oddział
przedszkolny.
Grupom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, gadżety oraz słodkie upominki ufundowane przez Burmistrza Ozimka Mirosława
Wieszołka, który objął imprezę Patronatem.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
Katarzyna Kamińska
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dniu 19 kwietnia 2021 r. odbyły się
finały konkursu tanecznego online
Tańcowadła #zostańwdomu. Do konkursu
zgłoszono 148 chorograﬁi, a rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych
(do lat 11, od 12 do 14 lat, powyżej 15 lat) oraz
dwóch poziomach zaawansowania – amatorzy i profesjonaliści.
Niestety nie udało nam się drugi rok z rzędu zorganizować tradycyjnych „Tańcowadeł”,
dlatego wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania
przeglądu w formie online. Uczestnicy przesyłali swoje choreograﬁe w formie video, następnie
komisja sędziowska oceniła ﬁlmy i przyznała
nagrody. Ogłoszenie wyników również odbyło
się z formule video: odczytano wyniki i przedstawiono konkursowe choreografie. Do zwycięzców drogą pocztową już wędrują dyplomy
i medale, a my nie możemy się doczekać, żeby
znów zobaczyć wszystkich wspaniałych tancerzy na naszej ozimskiej scenie.
Komisja konkursowa Rejonowego Konkursu
Tańca Tańcowadła #zostańwdomu w składzie:
Łukasz Józefowicz – czynny tancerz jazzowy
i komercyjny. Występował z największymi gwiazdami polskiej oraz zagranicznej sceny. Wokalista,
instruktor tańca, choreograf, performer, ﬁnalista
programu „You Can Dance – Po prostu tańcz”;
Sandra Mientus – specjalistka w dziedzinie
mażoretek i cheerleaderek. Sędzia krajowy i międzynarodowy federacji ima i Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich;
Radomir Bachar – tancerz, choreograf, in-

struktor tańca i tańca jazzowego. Współpracował
jako tancerz z wieloma zawodowymi i amatorskimi teatrami. Autor choreograﬁi i ruchu scenicznego do spektakli teatrów dramatycznych
w Opolu, Wrocławiu i Krakowie.
Komisja postanowiła przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia.
amatorzy
Solo amator do lat 11
1. Helena Siemska – What about us
2. Maja Mnich – Vine
3. Katrine Gordzielik – Gimme! Gimme!
Solo amator od 12 do 14 lat
1. Oliwia Jagusz – Someone You loved
2. Aleksandra Pietruczuk – Secrets
3. Emily Mrugała – Drivers Licence
Duo/trio amator do 11 lat
1. Oliwia Tęcza, Milena Rieger – e.t
2. Ewa Muszkiet, Aleksandra Rigol – Czerwony
Kapturek i Wilk
Duo/trio amator od 12 do 14 lat
1. Julia Macioł, Julia Bąk – Geronimo
2. Nikola Tęcza, Maja Fojcik, Emilia Hanko – Girls
3. Sara Zając, Zuzanna Górska – Olympia
3. Olivia Suślik, Julia Kubon – Playing on a single string
profesjonaliści
Solo pro do 11 lat
1. Amanda Kozina – Sztuka przetrwania
2. Zoﬁa Legień – W każdym z nas coś pozostaje
3. Anna Szczerbik – Gdy tylko mogę

Solo pro od 12 do 14 lat
1. Oliwia Matusiak – Tajemniczy ogród
2. Kamila Byrska – Bezwładność ludzkich emocji
3. Maja Sokal – Marylin Monroe
wyróżnienia
• Kacper Majkut– Hustla Fam
• Nikola Kunicka – Nikol
Solo pro +15
1. Amelia Bucka – Konsekwencje ludzkiego ciała
2. Dominika Pacula – Body love
3. Patrycja Gabor – What have I done
wyróżnienia
• Roksana Majda – Fire
• Julia Lis – Another Day of Sun
duo/trio pro do 11
1. Olivia Dombrowska i Maja Mnich – Wonderland
2. Julia Sobol, Liliana Czuba – Super girls
3. Oliwia Darłak, Maria Krynicka – What time
is it
duo/trio pro od 12 do 14
1. Paulina Godziek, Hanna Gubernat, Daria Wieszołek – Snowman
2. Agata i Edyta Kremser – Mambo
3. Emilia Gos, Natalia Daniel – Street dance
duo/trio pro +15
1. Angelika Piotrowicz, Dominika Pacula – I have
everything i wanted
2. Karolina Gmyz, Julia Mincer, Oliwia Haręża
– Motivate
3. Dominika Banaś, Martyna Sierecka – Street
dance
Karolina Stopińska
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lutym wystartował nowy cykl filmowy realizowany przez sekcję teatralną
Domu Kultury w Ozimku. Kilkunastominutowe ﬁlmy mają w założeniu przede wszystkim
bawić, z drugiej strony liczymy na to, iż forma
żartu jest w stanie wpłynąć na lżejszy, bardziej
przystępny odbiór tekstów, które często wydają
się uczniowi ciężkie i nieprzystępne. Niemniej
trudno nasz cykl traktować jako pomoc dydaktyczną, skłaniamy się bardziej ku temu, by
stanowił formę zabawy z tekstem i obrazem.
Realizacyjnie odcinki wykonywane są
w podobny sposób: podczas sesji fotograﬁcznej powstają stylizowane zdjęcia wykonywane
przez Agnieszkę Jarocką i Roberta Konowalika, portretujące głównych bohaterów i postacie poboczne, wyjęte z kart wybranych przez
nas lektur szkolnych. W sesjach biorą udział
pracownicy naszego domu kultury oraz aktorzy teatru Fieter. Fotografie urozmaicone są
strojami wynajdowanymi w naszej garderobie
i przygotowanymi na tę okazję przez Szymona Początka. Wyglądają tak dobrze za sprawą
absolutnie koniecznej i pracochłonnej obróbki graﬁcznej, wykonywanej każdorazowo przez
Agnieszkę Jarocką.
Fotografie trafiają następnie do programu
montażowego i na ich podstawie realizowany
jest kilku lub kilkunastominutowy ﬁlm. W niektórych fragmentach statyczna narracja zostaje
wzbogacana przez zdjęcia poklatkowe lub –
ostatnio – nagrania ﬁlmowe, niemniej główną
ideą cyklu jest powstawanie ﬁlmów złożonych
ze statycznych fotograﬁi, upiększanych dekoracją, makijażem lub elementami wykonywanymi
w post produkcji. Filmy umieszczane są oczywiście na naszym fanpage’u facebookowym, stosowne linki do nich można odnaleźć na stronie
internetowej domu kultury w dziale e-kult.
Dotychczas zrealizowane odcinki:
„Antyk. Ona” na podstawie „Antygony”
Sofoklesa; obsada – Agnieszka Jarocka, Natalia

Grochol, Hanna Pogorzelska, Szymon Początek, Małgorzata Kizyma, Andrzej Wilczyński,
Robert Konowalik.
„Wieśele” wg. dramatu Stanisława Wyspiańskiego; obsada - Filip Brejwo, Natalia
Grochol, Szymon Początek, Tatiana Kowalczyk, Małgorzata Kizyma, Hanna Pogorzelska, Agnieszka Jarocka, Grzegorz Rolka, Jacek
Jarocki, Robert Konowalik.
„La La Lala”, ﬁlm oparty na powieści Bolesława Prusa „Lalka”; obsada - Szymon Początek,

Natalia Grochol, Tomasz Huras, Katarzyna Kamińska, Hanna Pogorzelska, Małgorzata Kizyma, Agnieszka Jarocka, Robert Konowalik.
„Latar_nick-19”, krótka opowieść o izolacji
na motywach opowiadania Henryka Sienkiewicza, jednoobsadowa - Robert Konowalik.
Zapraszamy uczniów lub byłych uczniów
do odświeżających wizyt w kręgu naszych swojskich lektur.
Robert Konowalik
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku
Data

Godz.

04.05
18.05
(wtorek)

15:00

05.05
12.05
19.05
(środa)
25.05
(wtorek)

19:00

06.05
20.05
(czwartek)
07.05
21.05
(piątek)

Miejsce

Nazwa Imprezy

fanpage Domu Kultury Andrzejkowe melodie
w Ozimku
– cykliczny program muzyczny online

fanpage
Domu Kultury
w Ozimku

Organizator
Dom Kultury w Ozimku

„Brzuch w ruch”
– cykliczny program taneczny online

Dom Kultury w Ozimku

18:00

fanpage Domu Kultury „Lektury swojskie”
– cykliczne spotkania teatralne online
w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku

18:00

fanpage Domu Kultury „W pokoiku na stoliku”
w Ozimku
– cykliczny program plastyczny online

Dom Kultury w Ozimku

08.05
15.05
22.05
29.05
(sobota)

18:00

„Jak hartował się Fieter”
fanpage Domu Kultury – dokumentalna opowieść online
w Ozimku
o historii teatru Fieter, zrealizowana
z okazji 30 rocznicy powstania

Dom Kultury w Ozimku

10.05
17.05
24.05
31.05
(poniedziałek)

18:00

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

Dom Kultury w Ozimku

03.05
(poniedziałek)

9:30

Kościół Paraﬁalny
w Ozimku
i plac przed Domem
Kultury

Msza Święta za Ojczyznę oraz uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Domu Kultury w Ozimku

„Wszystko co wiesz o teatrze, ale
fanpage Domu Kultury chcesz powiedzieć innym”
w Ozimku
– internetowy konkurs z okazji
30-lecia działalności teatru Fieter

Urząd Gminy
i Miasta w Ozimku,
Dom Kultury
w Ozimku

13.05
(czwartek)

17:00

15.05
(sobota)

12:00

Domu Kultury
w Ozimku

21.05
(piątek)

19.00

Koncert przed Domem
Kultury

26.05
(środa)

18:00

fanpage Domu Kultury „Dzień Matki”
w Ozimku
– koncert online

Dom Kultury w Ozimku

17:00

Ogłoszenie wyników konkursu
fanpage Domu Kultury „Wszystko co wiesz o teatrze, ale
w Ozimku
chcesz powiedzieć innym”
– rozdanie nagród

Dom Kultury w Ozimku

19:00

Koncert duetu Mary Drama pt.
„Bałagan”
fanpage Domu Kultury
– koncert z okazji 30-lecia teatru Fieter
w Ozimku
Artyści: Maria Spólna (wokal/klawisze),
Patryk „Kensior” Kensy (perkusja)

Dom Kultury w Ozimku

27.05
(czwartek)

29.05
(sobota)

warsztaty wyjazdowe,
Ładza

Warsztaty „Budowania hoteli dla
pszczół”
– projekt „Naturalnie, że naturalnie!”
w ramach programu „Równać szanse”
Kwartet smyczkowy – AQuartet

„Rola i znaczenie pszczół w życiu
człowieka”
– prelekcja i warsztaty w ramach
projektu „Naturalnie, że naturalnie!”
z programu „Równać szanse”

Ekspozycja wystaw:
06.05 – 28.05.2021 – „Druki ulotne z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku”; miejsce: hol Domu Kultury

Dom Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
Polsko-Amerykańska Fundacja
Dzieci i Młodzieży
Dom Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
Polsko-Amerykańska Fundacja
Dzieci i Młodzieży
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Staniszcze Wielkie - kościół św. Karola Boromeusza

R

azem z wiosną powoli zapełniają się
szlaki rowerowe. Z tej okazji wyruszamy
na wycieczkę śladem lokalnych atrakcji turystycznych widzianych z siodełka roweru.
Ozimek mieszkańcom Opolszczyzny kojarzy
się często z przemysłem i Hutą Mała Panew.
Tymczasem jego okolice to jedne z ciekawszych i najbardziej różnorodnych terenów
turystycznych w regionie.
Chyba każdy mieszkaniec naszego województwa i wielu turystów z całej Polski, zna
doskonale Jeziora Turawskie – lokalne centrum
letniego wypoczynku, czy Jura Park w Krasiejowie – jeden z największych tego typu parków
tematycznych w Europie. Wielu z nas było pewnie na spływie kajakowym Małą Panwią. Jednak
to tylko część tego, co okolice Ozimka mogą zaoferować przyjezdnym. Coś dla siebie znajdą tu
również miłośnicy leśnych wycieczek, obserwatorzy ptaków, wędkarze, pasjonaci historii i zabytków, no i oczywiście rowerzyści.
Szlaki rowerowe w okolicach Ozimka
Miłośnikom wycieczek na dwóch kółkach
gmina Ozimek oferuje wiele świetnie oznaczonych i dobrze utrzymanych szlaków rowerowych. Dotrzemy nimi do wszystkich najważniejszych atrakcji w najbliższym sąsiedztwie,
a ponieważ są one doskonale skomunikowane

z trasami w innych gminach, możemy również
wyruszyć nimi na dłuższą wyprawę w głąb województwa czy kraju.
Czerwony szlak z Opola do Toszka
Opole – Suchy Bór – Chrząstowice – Niwki
– Turawa – Jezioro Turawskie Duże – Dylaki –
Jedlice – Antoniów – Pustków – Schodnia – Ozimek – Krasiejów – Staniszcze Małe – Staniszcze
Wielkie – Kolonowskie – Łaziska – Piotrówka –
Jemielnica – Centawa – Płużnica – Toszek
Jeden z dwóch głównych szlaków rowerowych biegnących przez centrum Ozimka.
Wycieczkę najlepiej rozpocząć nieopodal najważniejszego zabytku miasta – Żelaznego Mostu Wiszącego nad Małą Panwią. Zbudowany
w 1827 roku jest najstarszym, istniejącym do
dziś tego typu obiektem w Europie kontynentalnej. Wszystkie jego elementy zostały wykonane w miejscowej Hucie Mała Panew. W roku
2010 zakończono gruntowną renowację mostu.
Wykonano kładkę dla pieszych oraz oświetlenie
podkreślające jego walory. Naprzeciw mostu, po
drugiej stronie ul. Wyzwolenia stoi drugi ważny
zabytek Ozimka - Kościół Ewangelicko-Augsburski z 1821 roku.
Wyruszając z Ozimka czerwonym szlakiem
w kierunku północno-zachodnim, możemy dojechać aż do Opola, choć biorąc pod uwagę okręż-

ny przebieg trasy i drogę powrotną, to wyprawa
dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Ci
mniej zaawansowani zapewne zakończą wycieczkę na okrążeniu Jeziora Turawskiego i powrocie
zielonym szlakiem biegnącym południowym
brzegiem jeziora.
Z centrum Ozimka trasa biegnie początkowo terenem zabudowanym przez Schodnię,
Pustków i Antoniów, jednak tuż za Jedlicami
wjeżdżamy na leśną drogę pięknie wijącą się
pomiędzy malowniczymi polanami. Tuż za Dylakami warto zboczyć ze szlaku, jadąc w lewo za
niewielkim mostkiem. Wąską ścieżką dotrzemy
do ujścia Libawy. To zdecydowanie najbardziej
dzikie brzegi Jeziora Turawskiego, porośnięte gęsto trzciną i sitowiem, w którym ukryte są niewielkie plaże, dobrze znane wędkarzom.
Dalsza część czerwonego szlaku biegnie
poprzez promenadę spacerową na północnym
brzegu jeziora. Pełno tu hotelików, domków
letniskowych, restauracji i kawiarni. W lecie
bywa tu tłoczno, dlatego najlepiej wybrać się
tu poza sezonem turystycznym. Za promenadą
szlak dociera do dość ruchliwej drogi gminnej
prowadzącej do Turawy, gdzie warto zobaczyć
barokowy pałac. Ten odcinek możemy też pokonać, jadąc cały czas wałem jeziora i mijając
zaporę na Małej Panwi z niewielką elektrow-
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nią wodną. Tuż za nią z Turawy powraca czerwony szlak, biegnący dołem wału. Za jeziorem
szlak wjeżdża do lasu i niebawem dociera do
Niwek, gdzie znajduje się ulubiony bar opolskich rowerzystów. Dalszy odcinek do Opola
spodoba się szczególnie miłośnikom natury.
Trasa biegnie przez wartościowe przyrodniczo
lasy Stobrawsko-Turawskie, a później przez
łąki wokół Chrząstowic chronione programem
Natura 2000.
Jadąc z Ozimka w kierunku wschodnim, początkowo poruszamy się tuż nad brzegiem Małej
Panwi. Za Staniszczami Małymi i Kolonowskiem
trasa skręca na południe i biegnie dalej gęstym
lasem w kierunku Jemielnicy, gdzie warto zatrzymać się na dłużej, by zobaczyć dawne opactwo
cystersów. Tuż przy nim znajduje się malowniczy
staw, zachęcający do odpoczynku. Przy rzeczce
wypływającej ze stawu podziwiać można zabytkowe koło młyńskie. Za Jemielnicą trasa skręca
na wschód i prowadzi do Toszka, w którym stoi
chętnie odwiedzany przez turystów zamek.
Zielony szlak z Bierdzan do Krupskiego Młyna
Bierdzany – Marszałki – Turawa – Jezioro Turawskie Duże – Szczedrzyk – Jedlice – Antoniów
– Pustków – Schodnia – Ozimek – Krasiejów
– Staniszcze Małe – Fosowskie – Kolonowskie –
Zawadzkie – Żędowice – Kielcza – Krupski Młyn
Wycieczka zielonym szlakiem z Ozimka
w kierunku północno-zachodnim, podobnie jak
czerwony szlak, zaprowadzi nas nad Jezioro Turawskie Duże. Tym razem jednak pojedziemy
jego południowym brzegiem, odwiedzając również Jezioro Małe i Średnie. Początkowo trasa
pokrywa się z opisywanym wcześniej szlakiem,
by w Jedlicach skręcić na zachód, w kierunku
Szczedrzyka. Tuż za hutą szkła w Jedlicach
warto zjechać z czerwonego szlaku w kierunku lekko oddalonego wału jeziora. Jadąc dalej
wałem, miniemy najciekawszy fragment Jeziora
Turawskiego Dużego. Jest tu spory obszar gęsto porośnięty drzewami i zaroślami zalanymi
płytkimi wodami. To raj dla miłośników obserwacji ornitologicznych, bowiem znajdują się tu
siedliska ptaków wodnych. Spotkamy tu m.in.
perkozy, łyski, czaple, kormorany, żurawie czy
bociany czarne. Na wiosnę nad jezioro zlatują się duże stada mew, łabędzi i dzikich gęsi.
Jest tu wtedy naprawdę głośno. Przy odrobinie
szczęścia na tutejszych wodach możemy też
spotkać karpie podczas tarła.
Za siedliskami ptaków dojeżdżamy wałem
na zachodni kraniec Szczedrzyka, gdzie wracamy na zielony szlak. Wjeżdżamy wąską ścieżką
do lasu i po chwili docieramy nad tereny turystyczne pełne domków letniskowych i ośrodków wczasowych. Jadąc dalej lasem mijamy
Jezioro Małe i dojeżdżamy nad Jezioro Średnie
z kąpieliskiem i dwoma piaszczystymi plażami.
Wokół jeziora rozłożyły się liczne kawiarenki,
restauracje i lodziarnie. Można tu wypożyczyć
rowery wodne albo pospacerować wśród koron
drzew w parku linowym. Dalej szlak prowadzi
wschodnim brzegiem Jeziora Turawskiego Dużego z pięknym widokiem na wodę, mija Turawę i za Marszałkami wjeżdża w gęste Lasy
Stobrawsko-Turawskie, którymi dociera do
Bierdzan. Tu warto zobaczyć drewniany kościół
św. Jadwigi Śląskiej z 1711 roku. W jego wnętrzu
podziwiać można m.in. ciekawą polichromię pt.
„Śmierć bierdzańska”.

29

Biestrzynnik – stawy

Jezioro Turawskie Duże – brzeg południowy

Jezioro Turawskie Duże – brzeg zachodni

30

TURYSTYKA

Jezioro Turawskie Duże – brzeg zachodni

Staniszcze Małe

Rzeka Małapanew – okolice Zawadzkiego

Z Ozimka na wschód, czerwony szlak prowadzi przez Krasiejów i jego znany w całej Polsce
Jura Park. Oprócz oglądania naturalnej wielkości
ﬁgur dinozaurów można tu odwiedzić oceanarium, Park Ewolucji czy Kino 5d, a także przejść
się niezwykłym tunelem czasu lub po prostu
miło spędzić czas na tutejszym placu zabaw.
Czas spędzony w parku umilą nam liczne punkty gastronomiczne.
Dalej trasa prowadzi malowniczą Doliną
Małej Panwi. Jej najciekawszy fragment biegnie
między Staniszczami Małymi a Kolonowskiem.
Oprócz atrakcji przyrodniczych, czekają nas tu
również ciekawe przykłady dawnej architektury
przemysłowej w Fosowskiem czy interesująca
izba regionalna w Kolonowskiem mieszcząca się
w zabytkowej, drewnianej chacie wiejskiej. Za
Kolonowskiem z kolei czeka nas długi odcinek
leśny z licznymi rezerwatami przyrody i obszarami chronionymi. Mijając po drodze Zawadzkie
i Kielczę dotrzemy nim aż do Krupskiego Młyna
w województwie śląskim. Stąd jest już niedaleko
do źródeł Małej Panwi.
Niebieski szlak wzdłuż Doliny Małej Panwi
Krasiejów – Staniszcze Małe – Fosowskie –
Kolonowskie – Zawadzkie – Kąty – Jaźwin – Staniszcze Wielkie – Ptasi Stawek – Spórok – Stawy
Szczyrkowisko – Jura Park Krasiejów
Niebieski szlak to najlepsze rozwiązanie,
jeśli chcemy przejechać najciekawszymi fragmentami Doliny Małej Panwi. Zatacza on pętlę,
którą możemy rozpocząć i skończyć w Krasiejowie. Jej najdalej położony punkt znajduje się
w okolicach Zawadzkiego. Pierwsza część trasy
w przeważającej części pokrywa się z opisywanymi wcześniej szlakami czerwonym i zielonym.
Droga powrotna biegnie wzdłuż najpiękniejszego
chyba odcinka Małej Panwi – pomiędzy Zawadzkiem a Kolonowskiem. Rzeka tworzy tu niezliczone zakola wijące się pomiędzy łagodnymi pagórkami. Sporo tu niewielkich dzikich plaż, czy
ukrytych w lesie polan, doskonałych na biwak.
Najpiękniejsza z nich znajduje się tuż nad wodą,
przy rowerowym mostku nieopodal przysiółka Kąty. W lesie tuż obok stoi piękny pałacyk
myśliwski hrabiego Renarda. Niegdyś otaczał
go rozległy zwierzyniec, w którym hodowano
jelenie sika, jelenie karpackie, daniele oraz muﬂony. Dziś w pałacyku mieści się Dom Pomocy
Społecznej.
Kolejne miejsce doskonałe na biwak na trasie
to leśna polana wokół Letniej Izby Turystyczno-Edukacyjnej w Dębiu. Obok starej drewnianej
chaty postawiono miejsce na grilla i ognisko oraz
liczne ławy i stoły. Zaledwie dwa kilometry dalej
natraﬁmy na leśniczówkę w Jaźwinie z niewielkim arboretum. Za Staniszczami Wielkimi zielony szlak oddala się od Małej Panwi i meandruje
lasami wokół Spóroka, w których natrafimy
na kolejne atrakcje przyrodnicze – Ptasi Stawek
i Szczyrkowskie Stawy. Ten pierwszy przez całą
wiosnę i lato rozbrzmiewa ptasimi trelami, czemu zawdzięcza swoją nazwę.
Żółty szlak z Opola do Łagiewnik Małych
Opole – Suchy Bór – Kamionka Falmirowice – Dębie – Daniec – Rezerwat Srebrne Źródła
– Krzyżowa Dolina – Spórok – Staniszcze Wielkie
– Kolonowskie – Bzinica Stara – Łagiewniki Małe
Na żółty szlak dotrzemy z Ozimka ul. Daniecką. Kierując się na zachód dotrzemy nim do Opola. Po drodze czeka nas sporo atrakcji przyrodni-
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czych: leśny rezerwat Srebrne Źródła, łąki wokół
Dańca, kamionka w Falmirowicach czy pomnikowa aleja dębowa w Dębiu. Ta ostatnia przebiega tuż obok pięknie odrestaurowanego dawnego
dworku, który jest obecnie prywatną rezydencją.
W Dębiu warto też zboczyć ze szlaku do centrum
wioski, gdzie stoi ciekawy architektonicznie kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Jeśli podążymy żółtym szlakiem w kierunku wschodnim, dojedziemy do Łagiewnik
Małych niedaleko Dobrodzienia. Ta wycieczka szczególnie spodoba się miłośnikom lasów,
ponieważ szlak praktycznie w całości biegnie
przez tereny zalesione. Jedynymi wyjątkami
od tej reguły są krótkie odcinki biegnące przez
Spórok i Kolonowskie.
Czarny szlak z Krzyżowej Doliny do Bierdzan
Krzyżowa Dolina – Krasiejów – Grodziec –
stawy w Biestrzynniku-Poliwodzie – Zakrzów
Turawski – Ligota Turawska – Bierdzany
Wycieczka czarnym szlakiem to doskonała
propozycja dla wszystkich, którzy jazdę na rowerze traktują rekreacyjnie. Niezbyt długi dystans
i w większości asfaltowe, wygodne nawierzchnie dróg zachęca z pewnością każdego, kto lubi
wycieczki bez przesadnego zmęczenia. Choć
przeważnie jedziemy asfaltem, to szlak prowadzi rzadko uczęszczanymi drogami gminnymi
o znikomym ruchu samochodów. Trasa spodoba
się szczególnie miłośnikom wiejskich zabytków.
Po drodze mijamy dwa ciekawe drewniane kościółki. Oprócz wspominanego wcześniej kościoła
w Bierdzanach także kościół św. Piotra i Pawła
w Zakrzowie Turawskim. Tuż obok niego stoi
kilka zabytkowych chat wiejskich pamiętających
czasy kolonizacji pruskiej.
Jednak nie tylko pasjonaci historii skorzystają chętnie z tego szlaku. To także świetna
propozycja dla wszystkich kochających letni
wypoczynek nad wodą, ze względu na dwa
kąpieliska na trasie. Pierwsze to Zatoka Bajka
w Grodźcu. Nad dwoma zbiornikami wodnymi stoi hotel z restauracją i spa oraz licznymi
atrakcjami dla dzieci. Drugie kąpielisko ma zdecydowanie bardziej dziki charakter i znajduje
się nad jednym ze stawów w Biestrzynniku-Poliwodzie. To propozycja dla tych, którzy wolą
wypoczynek z dala od tłumów. W najbliższej
okolicy jest kilkanaście innych stawów, które
są prawdziwym rajem dla wędkarzy.
Szlaki rowerowe w okolicach Ozimka to doskonała propozycja zarówno dla mieszkańców
gminy jak i przyjezdnych. Dzięki niewielkiej
odległości od Opola i dobrym połączeniom drogowym łatwo tu dotrzeć nie tylko rowerzystom
ze stolicy naszego województwa, ale również
turystom z sąsiedniego województwa śląskiego.
Każdy, kto wybierze się tu na wycieczkę rowerową na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Różnorodność tras i atrakcji to gwarancja udanego wyjazdu.
Autorem tekstu jest Przemysław Supernak
– opolski podróżnik, współtwórca Opolskiego
Festiwalu Podróżniczego, autor przewodnika
„Rowerem wokół Opola”. Prowadzi blog podróżniczo-turystyczny Super-Glob – www.facebook.
com/superglob1, na którym prezentuje swoje
wyprawy po świecie oraz atrakcje turystyczne
i trasy rowerowe na Opolszczyźnie.
Przemysław Supernak

Jura Park Krasiejów

Krasiejów

Ozimek – zabytkowy most wiszący
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ata 70. XX wieku to złoty czas nie tylko
w rozwoju Ozimka, ale także w historii
HKS Małapanew. Wówczas to nasz klub rywalizował w II lidze, a także był rewelacją
rozgrywek o Puchar Polski.
Młody zespół złożony głównie z piłkarzy pochodzących z bliskich okolic Ozimka, prowadzony przez Henryka Brejzę, awansował w 1972 r.
do iii ligi. Tam nasza drużyna zaliczyła bardzo
ciężką przeprawę, ponieważ do ostatniej kolejki
musiała ona drżeć o utrzymanie. Niestety klęska
w ostatniej kolejce przeciwko Moto-Jelcz Oława
(1:5) oznaczała degradację na szczebel wojewódzki. Ostatecznie zespół zajął 13. miejsce (na 16 drużyn), gromadząc 23 pkt przy bilansie 25-47. Po
tym sezonie nastąpiła reorganizacja rozgrywek,
która likwidowała iii ligę tworząc w jej miejsce
dwie grupy ii ligi. Oznaczało to, że z rozgrywek
wojewódzkich, po przejściu baraży można było
uzyskać awans do ii ligi. W sezonie 1973/1974 zespół uplasował się w ścisłej czołówce, zaś w kolejnych rozgrywkach z dużą przewagą wygrał
ligę. Dało to prawo gry w barażach o wejście do
ii ligi. W nich nie będący faworytami ozimscy zawodnicy wywołali ogromną sensację, gdyż ograli
kolejno Polonię Poznań (6:1 i 2:1), cks Czeladź (6:2
i 1:1) oraz Odrę Wrocław (2:1 i 2:1) – wygrywając
swoją grupę z dorobkiem 11 pkt i bilansem 19-7,
co w rezultacie dało historyczny awans do ii
ligi krajowej! Na powracających z Wrocławia
naszych piłkarzy czekał wówczas wielotysięczny
tłum wiwatujących kibiców, z kolei „Trybuna
Odrzańska” pisała o Ozimku jako „najmniejszej
II-ligowej Rzeczypospolitej piłkarskiej”.
Ligowy debiut hutników był bardzo pomyślny – 10 sierpnia 1975 r. Małapanew przy obecności 7000 kibiców pokonała na własnym stadionie Star Starachowice 1:0. Historyczną bramkę
zdobył kapitan zespołu – Józef Borzęcki. hks grał
w wówczas w składzie: Józef Gryc (br.) - Józef
Rychlik, Józef Adamiec, Józef Dziakowski, Karol Moj, Antoni Czmiel, Jerzy Tkaczyk, Paweł
Kokot, Józef Borzęcki, Alfred Bolcek, Emil
Waida (46. Stanisław Wlezień). W przeciągu
sezonu grali również: Jerzy Jasiński, Edward
Osadnik, Norbert Pytel, Henryk Sadowski,
Bogdan Łukasiak, Józef Piontek, Edward
Czerwiński, Krystian Sulski (br.) oraz Joachim
Smyk. W drugiej kolejce ozimczan czekały wyjazdowe derby Opolszczyzny z Odrą Opole, które
nasz zespół przegrał 2-0. Runda jesienna była jednak koncertowa w naszym wykonaniu. Małapanew z własnego boiska uczyniła twierdzę, z której
nikt nie mógł wyjechać zwycięsko, także na wyjazdach podopieczni H. Brejzy starali się regularnie punktować. Dzięki temu na kolejkę przed
końcem rundy Małapanew zajmowała 2 miejsce
tracąc 3 pkt. do liderującej Odry Opole. O zespole
z niewielkiego miasteczka zaczęto mówić w całej Polsce. Ostatni mecz jesieni Ozimek przegrał
z bks Bielsko 3-0, przez co półmetek sezonu
spędził na 3 pozycji. Rozbudzone oczekiwania
kibiców wpłynęły na postawę drużyny wiosną
– nie dość, że na pierwsze zwycięstwo Małapanew czekała przez sześć kolejek, to w meczach
wyjazdowych piłkarze odnieśli zaledwie jedno
zwycięstwo (4-1 z Koroną Kielce). Najważniejszym
wydarzeniem były jednak derby z Odrą Opole,

w których to na naszym stadionie pojawiło się
ponad 10 tys. osób! Kibice, którzy nie dostali się
na obiekt obserwowali mecz z dachów pobliskich
domów, warsztatów szkolnych lub też wchodzili
na rosnące nieopodal drzewa. Sam mecz był bardzo wyrównany – minimalnie triumfowali opolanie (2:1). W swoich wspomnieniach uczestnik tego
meczu – Bogdan Łukasiak opisuje następująco:
„W Ozimku spędziłem aż 3 lata... nawet wystąpiłem w jednym spotkaniu przeciwko Odrze
w drugiej lidze, którego nie wspominam miło, ponieważ wiedziałem, że był po prostu „puszczony”.
Nie ukrywam tego, Odra chciała wejść do pierwszej ligi, walczyła z Piastem Gliwice o pierwsze
miejsce, a dwa punkty zdobyte z nami pomogły
jej w dużym stopniu w awansie. Przegraliśmy 2:1”.
Należy jednak pamiętać, że w okresie prl awanse klubów na najwyższy szczebel ligowy musiały
mieć ciche poparcie ze strony polityków. Pierwszy sezon zakończył się sportowym sukcesem –
Małapanew zajęła 5. miejsce z dorobkiem 32 pkt
12 zw., 8 rem. i 10 por. (bramki: 28:33). Najwięcej
bramek zdobył J. Borzęcki, który traﬁł do siatki
9 razy i po udanym sezonie wraz z A. Bolckiem
przeszedł do Odry.
Za dobrą postawę piłkarze zostali uhonorowani wyjazdem do Wielkiej Brytanii, gdzie
rozegrano dwa towarzyskie mecze. W pierwszym hutnicy przegrali 3-0 z Maidstone United, w drugim zaś wygrali 3-1 z ekipą Horsham
(2 br. Waida oraz K. Kot). Największą nagrodą
była jednak możliwość zobaczenia lepszego
i bogatszego świata.
Sezon 1976/77 przyniósł zmianę trenera –
Henryka Brejzę zastąpił Józef Trepka, który
przyszedł do Ozimka po nieudanej pracy w Górniku Zabrze. Do zespołu dołączyli bracia Karol
i Edward Kot oraz Bronisław Kabat (wszyscy
wcześniej grali w Odrze). Pierwszym bramkarzem został K. Smulski, zaś z zespołu juniorów
i rezerw dołączyli: Karol Moj, Franciszek Skiba, Witold Nowak, Diter Weber oraz Michał
Grabowski. Jesienią piłkarze jednak zawiedli,
ponieważ grali bardzo nieregularnie – przydarzały się serie meczów bez wygranej albo mecze,

w których zwycięstwo wypadało z rąk w ostatnich minutach. Warte odnotowania jest wysokie zwycięstwo Małejpanwi przeciwko gks-owi
Katowice 5:1. Hattricka w tym meczu ustrzelił
B. Kabat, czym zapracował sobie na powołanie
do młodzieżowej reprezentacji Polski (wystąpił
w dwóch meczach). Zawodnik ten zdobył dla
drużyny 13 bramek będąc najlepszym strzelcem. Wiosną zespół wskoczył na właściwe tory,
przez co udało się zająć 6. miejsce z dorobkiem
32 pkt (11 zw., 10 rem., 9 por.), bilans: 42:34. Największym sukcesem było jednak zdobycie regionalnego Pucharu Polski, co dało prawo gry
na szczeblu ogólnopolskim.
Nowy sezon rozpoczął się od wspomnianych już rozgrywek pucharowych. W pierwszym meczu Małapanew pokonała po rzutach
karnych ii-ligowy Motor Lublin (w reg. czasie
1:1, karne 5:3). W drugiej rundzie na wyjeździe
nasz zespół odprawił mrks Gdańsk (klasa mw)
3:1, zaś w 1/16 ﬁnału do Ozimka przyjechał wicemistrz Polski – Widzew Łódź. Dla łodzian
mecz w Ozimku był próbą generalną przed
dwumeczem z Manchesterem City w Pucharze
uefa. W lidze Widzew był pogrążony w kryzysie, przez co zwolniono trenera, zaś do Ozimka
wysłano pierwszy skład z wyjątkiem najlepszego strzelca drużyny – Zbigniewa Bońka. Małapanew postawiła jednak bardzo trudne warunki gościom, bowiem w regulaminowym czasie
nie byli oni w stanie zdobyć ani jednej bramki.
Także dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia.
Seria rzutów karnych rozgrzała wypełniony po
brzegi stadion do czerwoności – potrzeba było
aż siedmiu serii 11-stek, aby rozstrzygnąć mecz.
Niestety Małapanew minimalnie uległa gościom 6:7. Po tak ciężkiej przeprawie w Ozimku,
Widzew zdołał jednak przejść Anglików w europejskich pucharach. Pucharowa przygoda
hks-u odbiła się jednak na wynikach w lidze,
gdzie zespół tracił punkty, przez co w pewnym
momencie zamykał tabelę rozgrywek. Po 4 kolejkach pożegnano J. Trepkę, zaś rundę jesienną dokończył znany z dobrej pracy w Jagiellonii Białystok Zbigniew Bania. Nie odmienił
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jednak gry zespołu w lidze – drużynie oprócz
przekonywujących zwycięstw (takich jak 3-0
z Odrą Wodzisław lub 2-0 z Resovią) zdarzały się kompromitujące wpadki, jak porażki 6:1
w Tarnobrzegu z tamtejszą Siarką, czy u siebie
1:4 z gks-em Katowice. Po zakończonej rundzie
w Ozimku pojawił się kolejny szkoleniowiec
Kazimierz Trampisz, który jako zawodnik
zdobywał Mistrzostwo Polski z Polonią Bytom.
Wiosną zespół punktował regularnie, przez co
udało się wskoczyć do środkowej części tabeli.
Z interesujących meczów warto odnotować domowy pojedynek z bks-em Bielsko, gdzie hks
w ciągu pierwszych 15 minut zdobył 3 bramki,
po czym piłkarze całkowicie spuścili z tonu. Goście pomimo wielu okazji zdołali odrobić jedynie dwie bramki, a bohaterem tego meczu został powracający w roli pierwszego bramkarza
J. Gryc. Małapanew zajęła wówczas 7. miejsce
z dorobkiem 32 pkt (13 zw., 6 rem. i 11 por.), bilans 33:42. Najwięcej goli zdobył Karol Kot – 8.
Przed sezonem 1978/79 dokonano reformy
II ligi. Tym razem rozgrywki podzielono na grupy - zachodnią i wschodnią (a nie jak wcześniej
na północ-południe). Zawodników czekały więc
dalekie wyjazdy do ośrodków takich jak Gdynia, Koszalin lub Inowrocław. Z podstawowej
kadry odeszli B. Łukasik, K. Smulski oraz Fr.
Skiba, za to w ich miejscu pojawił się Piotr Hellebrandt. Z kolei wśród wychowanków ujawniły
się talenty Krystiana Gruszki i Piotra Salzburga. Był to jednak jeden z najlepszych sezonów
w historii występów w ii lidze. Od pierwszych
kolejek uformowała się czwórka zespołów,
która odskoczyła rywalom, a byli to: Lechia
Gdańsk, Zagłębie Wałbrzych, Bałtyk Gdynia
i Małapanew Ozimek. Drużyny te co kolejkę
wymieniały się pozycjami (Ozimek był najwyżej
2.), a rundę nasi piłkarze zakończyli na 4. miejscu ze stratą jednego punktu do lidera. Nasz
zespół dysponował wówczas ogromną siłą ofensywną, której głównym ogniwem był Karol Kot.
Zawodnik ten zdobył w sezonie 17 bramek, co
dało mu tytuł najlepszego strzelca całych rozgrywek. Wśród ozimiam kolejne dwa najwyższe
wyniki osiągnęli J. Piontek (7 bramek) oraz A.
Czmiel (6 bramek). Szczególną oprawę miał domowy mecz z Wartą Poznań, który był setnym
występem Małejpanwi w ii lidze. Jak na jubileusz przystało nasi piłkarze wygrali ten pojedynek 1-0 (br. Piontek), a po meczu drużynie gratulowali piłkarscy oraz partyjni oﬁcjele. Mecz
ten sędziował Wit Żelazko – po latach okaże się,
że będzie to jedna z czarnych postaci w polskiej
piłce nożnej. Wiosną nasi piłkarze nie potraﬁli
ustabilizować formy, przez co szybko pozbawili
się szans na walkę o awans do i ligi. Po niesamowitej walce i ataku z niższych lokat, awansowała do niej Zawisza Bydgoszcz. Nie udała się
też przygoda w Pucharze Polski, gdzie w 1/64 ﬁnału zespół odpadł z rezerwami Zagłębia Lubin
(0-3). Piąte miejsce drużyny było jednak dużym
sukcesem (34 pkt, 13 zw., 8 rem. i 9 por., bilans
44:36). Zapadła również decyzja o rozbudowie
stadionu w Ozimku, który miał pomieścić 15
tys. osób. Trzeba pamiętać, że średnio na mecze w Ozimku przychodziło ponad 5000 osób,
a klub miał swoich kibiców w całym regionie
oraz m.in. w Częstochowie i Wieluniu. Z ambitnych planów udało się jedynie usypać wały za
bramkami.

Kryzys gospodarczy końca lat 70. coraz
bardziej dawał się we znaki lokalnej społeczności, co rzutowało również na klub. Także
opolskiej Odrze coraz trudniej wiodło się
w I lidze, stąd nasz rywal zza miedzy co rusz
ratował się wyciąganiem utalentowanych zawodników z Ozimka.
Początek sezonu nie zwiastował jednak spadku – po porażce w Szczecinie ze Stalą 0-1 Małapanew zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a przy
14-tysięcznej publiczności pokonała na wyjeździe
Stilon Gorzów 1-0. W kolejnej kolejce w takim
samym rezultacie wygrała z row-em Rybnik.
Drużynie jednak ewidentnie nie leżały ekipy
z wybrzeża, z wyjazdów w te regiony piłkarze
zazwyczaj wracali na tarczy. Jesień zakończona
została w streﬁe spadkowej. Wiosną do drużyny
powrócił trener H. Brejza i zespół zaczął nieco
punktować. Hutnicy zanotowali serię sześciu
meczów bez porażki, zwycięstwo z Odrą Wrocław 3-1 oznaczało, że w ostatnich dwóch spotkaniach Małejpanwi wystarczyło jedno zwycięstwo do utrzymania. W przedostatniej kolejce
do Ozimka zawitał lider – Bałtyk Gdynia, który
rywalizował z Zagłębiem Wałbrzych o awans do

i ligi. Wysokie zwycięstwo Bałtyku zapewniałoby awans. Mecz ten zakończył się kompromitacją hks-u, który przegrał u siebie 0-5, co do dziś
budzi wiele kontrowersji wśród kibiców. Pełnej
prawdy jednak prawdopodobnie już nie poznamy. W meczu o wszystko Małapanew przegrała
w Wałbrzychu z Górnikiem 0-1 i spadła do klasy międzywojewódzkiej (14 miejsce – 25 pkt, 8
zw., 9 rem., 13 por., bilans 25:42, zabrakło jednego
punktu do utrzymania).
Przez 5 sezonów w ii lidze ponad 100 meczów
rozegrali: Edward Osadnik (122), Antoni Czmiel
(119), Edward Czerwiński i Karol Kot (po 113).
Najlepszymi strzelcami byli: Karol Kot (40 br.),
Antoni Czmiel (26 br.), Bronisław Kabat (13 br.).
Na czele klubu stali: Witold Szczepański (1974-76),
Jerzy Jednaki (1976-77), Edmund Baś (1977-80).
Dekada lat 70. była najlepszą w historii nie
tylko hks-u, ale i całego Ozimka, i z pewnością
zasługuje na dużo szersze opracowanie. W kolejnej części ukazane zostaną sukcesy drużyny
w latach 80. oraz jej stopniowy regres w okresie
po upadku komunizmu.
Kewin Adamczyk
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