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nia 11 czerwca 2021r. w obecności Burmistrza Mirosława Wieszołka, Radnych
Marcelego Biskupa i Zygmunta Olbryta oraz głównego wykonawcy Roberta Hucza
z ﬁrmy Hucz Sp. z o.o. sp. k., dokonano odbioru
końcowego ciągu pieszo – rowerowego przy ul.
Korczaka w miejscowości Ozimek.
W ramach inwestycji dokonano kompleksowego remontu ciągu na odcinku 312,5 m2. Dodatkowo został wykonany wjazd do Przedszkola Publicznego nr 2. Wartość inwestycji to 207 825,46 zł.
Wierzymy, iż wykonana inwestycja znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa w tej
części Ozimka.
Ponadto trwają inwestycje w Antoniowie – ul.
Leśna, w Dylakach – ul. Turawska i ul. Ozimska,
w Krasiejowie – ul. Piaskowa, w Krzyżowej Dolinie
– ul. Powstańców Śląskich, w Nowej Schodni – ul.
Waryńskiego i ul. Jelenia, w Schodni – ul. Krótka
i ul. Opolska oraz w Szczedrzyku – ul. Spacerowa.
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Arkadiusz Banik
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dniu 18 maja br. w Oleśnie 10 samorządów podpisało umowy w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Wśród beneﬁcjentów jest także Gmina
Ozimek, która z programu pozyskała 1 559 125,54
zł na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych ulicy
Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Świerkowej
i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem
i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Dębowej z drogą wojewódzką
nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek”.
Gminę Ozimek reprezentował Burmistrz Mirosław Wieszołek, a władze rządowe Wojewoda
Opolski Sławomir Kłosowski. Całkowity koszt inwestycji, w ramach której powstanie 865 m nowych
dróg, wyniesie 2 227 322,00 zł, a planowany termin
oddania drogi do użytkowania to grudzień br.
"Mam nadzieję, że dzięki temu zadaniu znacznie
wpłyniemy na poprawę bezpieczeństwa na drogach
Gminy Ozimek, jak również podniesiemy komfort
życia naszych mieszkańców. Pracujemy dla Was!"
dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek
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Arkadiusz Banik

Zdjęcie – Opolski Urząd Wojewódzki
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ozwój gospodarczy Gminy Ozimek ma
dla nas priorytetowe znaczenie. Z tego
powodu 28 maja 2021 r. zorganizowano
spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, podczas którego
pokazano tereny inwestycyjne w gminie.
Przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku – Andrzej Brzezina Zastępca Burmistrza Ozimka i Marcin Widera – Inspektor

ds. polityki informacyjnej i obsługi inwestora
zaprezentowali nie tylko tereny będące własnością
gminy, ale także te będące własnością prywatną.
Pokazano m.in. tereny usytuowane w pobliżu
nieczynnego składowiska odpadów w Dylakach,
hutnicze, teren po hałdzie oraz nowe tereny inwestycyjne w Schodni.
Ustalono, iż w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”

część tych terenów w najbliższym czasie zostanie
wprowadzona do generatora ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Dodatkowo przedstawiono także specyﬁkę
gminy, największe podmioty gospodarcze oraz
potencjał i atuty, które czynią Gminę Ozimek bardzo atrakcyjną dla nowych inwestorów.
Marcin Widera
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nia 14 czerwca br. odbyło się spotkanie
Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka i Zastępcy Burmistrza Ozimka
Andrzeja Brzeziny z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, który reprezentowali Dyrektor zdp Jacek Dziatkiewicz,
Zastępcą Dyrektora Roman Figura oraz Marek
Kozieł. W rozmowach uczestniczył również
radny powiatowy Pan Antoni Gryc.

D

Dyskusja skupiła się na czterech niezwykle
ważnych dla naszej gminy obszarach: tematyce
strategicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego Jurapark w Krasiejowie z Jeziorami Turawskimi, a w szczególności odcinek od miejscowości
Schodnia do jezior; budowie nowych chodników
w gminie, położonych w pasie dróg powiatowych;
przekazaniu działki powiatowej przed dworcem kolejowym w Ozimku pod parking park &bike &ride

oraz przebudowie skrzyżowania ul. Wyzwolenia
w ciągu dw 463 z ul. Kolejową w Ozimku.
Każda z tych inwestycji ma wpłynąć w pierwszej kolejności na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. Przypominamy, że na terenie naszej gminy znajduje się ok. 55 km dróg
powiatowych.
Arkadiusz Banik
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urmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek
wraz z Joanną Bachłaj – Głównym specjalistą ds. środków zewnętrznych i organizacji pozarządowych w ugim w Ozimku
uczestniczyli w seminarium poświęconym
utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Gmina Ozimek jako jedna z kilkunastu gmin
przyłączyła się do projektu pn. „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży,

B

zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne,
a przede wszystkim wzmocnienie działalności
młodzieżowych rad w regionie.
Projekt zakłada m.in.: seminarium otwierające dla samorządowców i opiekunów młodzieżowych rad; cykl szkoleń dla samorządowców
i urzędników; cykl szkoleń dla młodzieżowych
rad; powołanie zespołów roboczych celem utworzenia lokalnej strategii młodzieżowej; przeprowadzenie lokalnych konsultacji publicznych

wraz z kampanią społeczną; rozpoczęcie działań
na rzecz wdrażania lokalnych strategii młodzieżowych; wizytę studyjną na Islandii oraz Opolski
Kongres Młodzieżowy.
Liczymy na rozwój polityki młodzieżowej
w gminie i mamy nadzieję, że przyniesie ona wiele korzyści dla młodego pokolenia, mieszkańców
oraz samorządu.
Marta Suchecka
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Rolandem Wrzeciono nowym Prezesem pgkim Sp. z o.o. rozmawia Marta
Suchecka.
Czy na wstępie może Pan powiedzieć kilka
słów o sobie?
Mieszkam w Tarnowie Opolskim, mam wspaniałą żonę i trójkę dzieci – 14-letnią córkę oraz 9-letnich bliźniaków. Skończyłem Studia z informatyki
i zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice
Opolskiej i Politechnice Wrocławskiej, a także studia mba, przez ostatnich 6 lat miałem przyjemność,
przewodzić jednostce, która wdrożyła ponad 700
mln zł dla przedsiębiorstw z województwa w ramach realizowanych projektów. W jednostce tej
zarządzałem zespołem składającym się z 99 osób.
Z jakim planem działania wchodzi Pan
do spółki?
Widzę Spółkę za parę lat, jako przedsiębiorstwo nowoczesne (myślę, że należy się w pierwszej
kolejności przyjrzeć stanowi technicznemu maszyn, urządzeń – generalnie środkom trwałym),
tam gdzie to możliwe zautomatyzowane, wykorzystujące technologie cyfrowe oraz oze, w którym
funkcjonuje angażujący motywacyjny system
wynagrodzeń, przedsiębiorstwo stawiające również na społeczną odpowiedzialność biznesu.
Czy planuje Pan zmiany organizacyjne
w spółce?
Na pewno nie od razu, chciałbym się w pierwszej
kolejności przyjrzeć jak będziemy funkcjonować od
strony organizacyjnej. Jestem zwolennikiem pracy
zespołowej. Zawsze uważałem, że każdą organizację
stanowią ludzie, stanowi załoga. Wierzę w ludzi i ich
potencjał do czynienia niesamowitych rzeczy.
Wchodzi Pan do spółki w szczególnym
momencie: czeka Państwa kluczowa i długo
wyczekiwana inwestycja dotycząca przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
w Antoniowie.
Zgadza się, jest to inwestycja strategiczna i jest
ona szczególnie ważna dla wielu interesariuszy,
z jednej strony oczekiwania właściciela - Gminy -
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co jest naturalne i szczegółowo zostało określone
w celach zarządczych. Dla mnie to sprawne przeprowadzenie inwestycji zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-ﬁnansowym, z drugiej strony dla mieszkańców, aby zapewnić skuteczniejsze i prawidłowe oczyszczenie mechaniczne ścieków, zwiększyć
bezpieczeństwo oczyszczania ścieków na wypadek
wystąpienia sytuacji awaryjnych, zautomatyzować
procesy oczyszczania ścieków czy wreszcie umożliwić podłączenie kolejnych skanalizowanych obszarów gminy Ozimek. Nie należy również zapominać,
że dla samej spółki jest to również ogromny proces
organizacyjny, który przyczyni się do znacznej modernizacji tego obszaru działalności spółki.
Czy może Pan przedstawić plany związane
z inwestycjami?
Najważniejsze obszary inwestycyjne to oczywiście wspomniana modernizacja oczyszczalni
oraz efektywny system ciepłowniczy. Chciałbym
również skoncentrować się na większej cyfryzacji
spółki, maksymalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w każdym z obszarów jej działalności oraz zmodernizowaniu środków trwałych
w spółce, m.in. w obszarze gospodarki odpadami.
Kończy się okres obowiązywania taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek. W związku z tym obejmując stanowisko
Prezesa spółki przyjmuje Pan taryfy opracowane
przez swojego poprzednika. Czy Pana zdaniem
wzrost cen za m³ wody i ścieków spowodowany
dużymi inwestycjami w sieć kanalizacyjną jest
adekwatny, czy też powinien być doﬁnansowany
przez dopłaty Gminy do cen tych mediów?
Z punktu widzenia zarządzającego spółką
najważniejsze, aby nie ponosiła ona straty w tym
zakresie, zatem wierzę, że opracowane taryfy zakładają adekwatny do kosztów wzrost cen. Jednakże chciałbym przy tym nadmienić, że osobiście
nie jestem zwolennikiem doﬁnansowania systemu przez dopłaty Gminy do cen mediów. W mojej
ocenie jest to podejście niesprawiedliwe, które powoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych
Gminy – właściciela spółki, która i tak ﬁnansowana
jest m.in. z dotacji celowych, czy podatków pochodzących od ﬁrm i mieszkańców gminy. Docelowo
chciałbym, aby ceny dostawy wody oraz odbioru
ścieków w naszej gminie były na podobnym poziomie jak w innych gminach miejsko - wiejskich.
Spółka złożyła wniosek na dotację i pożyczkę na efektywny system ciepłowniczy. Jakie
będą korzyści dla zwykłych mieszkańców dzięki tym działaniom?
To duże oszczędności kosztów, co przede
wszystkim pozwoli na oferowanie ciepła po konkurencyjnych cenach dla mieszkańców i ﬁrm. Oczywiście dzięki zwiększonej sprawności przetwarzania
energii. Nie należy również zapominać o niższej
emisji gazów i pyłów do środowiska, co w najbliższej przyszłości może mieć duże znaczenie nie tylko
środowiskowe, ale również i ekonomiczne.
Na koniec, czy rozważa Pan rozszerzenie
którejś z działalności spółki?
Oczywiście i to w dwóch obszarach jej działalności, ale na tym etapie nie chciałbym jeszcze
zdradzać szczegółów. Mogę jedynie nakreślić, że
dotyczy to obszarów: produkcji i dystrybucji ciepła
oraz zarządzania nieruchomościami.
Dziękuje za rozmowę.
Marta Suchecka
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aport opisuje stan Gminy Ozimek, skupiając się na najważniejszych obszarach,
nie tylko tych ﬁnansowych. Stanowi
on kompleksowe i rzetelne podsumowanie
działań samorządu Ozimka w roku ubiegłym.
Na ponad 90 stronach przedstawione są najważniejsze działania Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółki pgkim.
Miniony rok będzie zapamiętany jako rok pandemii. Niemniej jednak, mimo tych trudnych czasów, udało się zrealizować szereg zadań w Gminie
Ozimek. Nie da się ukryć, iż mnóstwo pracy wciąż
przed Nami. W tekście zostaną przedstawione
wybrane inwestycje oraz działania samorządu
w dobie pandemii.
Przedsięwzięcia i inwestycje dokonane w 2020 r.
Jak wcześniej zostało powiedziane, pomimo
ciężkiej sytuacji związanej z koronawirusem
udało się zrealizować szereg inwestycji. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na kwotę
151 587,70 zł, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w newralgicznych miejscach
w miejscowości Ozimek.
Wydano blisko 3 597 519,91 zł na modernizacje
dróg w Gminie Ozimek oraz remonty chodników
w miejscowości Ozimek. Wartość inwestycji pokazuje, że gmina chce poprawiać komfort mieszkańców. Inwestuje i zmienia się dla mieszkańców.
Dużym przedsięwzięciem dla gminy był zakup
pojemników na odpady komunalne i ich segregację,
który kosztował 928 852,70 zł. Dzięki temu mieszkańcy za usługę odbioru odpadów będą długoterminowo płacić mniej w stosunku do podobnych
gmin miejsko-wiejskich, ponieważ w cenie usługi
nie będzie już zawarty wynajem pojemników.
Ponadto dzięki Marszałkowej Inicjatywie
Sołeckiej udało się zakupić i zamontować place
zabaw w miejscowości Antoniów, Jedlice i Pust-

ków oraz ogrodzić plac zabaw w miejscowości
Chobie, przeznaczając na to 24 178,93 zł. Zważywszy na obecna sytuację związaną z koronawirusem
i z tym, że dzieci więcej czasu spędzały w domu
przed komputerem podczas zdalnej nauki, takie
miejsce umili czas najmłodszym mieszkańcom
poprzez zabawę na świeżym powietrzu.
Długo wyczekiwana dla mieszkańców i odwiedzających nas turystów inwestycja związana z rozwojem Wyspy Rehdanz’a wyniosła
33 749,62 zł. Wyspa Rehdanza’a to bezpieczne
miejsce, gdzie rodziny chętnie spędzają wolny
czas, a także miejsce, które odwiedzają rocznie
tysiące turystów, w związku z organizowanymi
spływami kajakowymi po rzece Małej Panwi.
Strefa ﬁtness i plac zabaw to dodatkowe udogodnienia dla wszystkich odwiedzających.
W Gminie Ozimek po raz pierwszy w historii
uruchomiono transport publiczny. W jego ramach
uruchomiono 8 linii autobusowych, na których
wykonywane było łącznie 40 kursów dziennie
łączących ościenne sołectwa z miastem Ozimek.
Wielkość pracy eksploatacyjnej wynosiła 111
119,40 km na przełomie 4 miesięcy. Pozyskane
środki na doﬁnansowanie wyniosły 265 967,00
zł, wkład własny 65 558,98 zł. Z kolei na remonty
przystanków przeznaczono 2 632,20 zł. W wyniku prowadzonych przewozów, komunikacja
miejska dociera na terenie Gminy Ozimek do
wszystkich miejscowości. Z publicznego transportu zbiorowego w 2020 roku skorzystało 6885
mieszkańców (zakupiono 948 sztuk biletów jednorazowych i 5937 sztuk miesięcznych).
Gmina, aby móc ciągle się rozwijać pozyskała
dotacje:
• Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację projektu
„Przebudowa centrum Szczedrzyka” – w wysokości 420 386,83 zł;

• Środki z Interreg va Republika Czeska – Polska na realizację projektu „Aktywni uczniowie”
– w wysokości 53 920,96 zł;
• Środki w ramach programu Polska Cyfrowa
2014–2020 na realizację projektów „Zdalna szkoła
w gminie Ozimek” i „Zdalna Szkoła +” – w wysokości 124 446,00 zł;
• Środki z wfośigw w Opolu na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest
– w wysokości 3 680,96 zł;
• Dotacja celowa z Samorządu Województwa
Opolskiego na realizację projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020–
2022” w wysokości 24 122,18 zł;
• Dotacja z rządowego „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wydatki związane z utrzymaniem miejsc w żłobku
– w wysokości 76 140,00 zł;
• Dotacja z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na zadanie „Bezpieczne
przejścia dla pieszych” w wysokości 100 000,00 zł;
• Środki z budżetu Województwa Opolskiego
na doﬁnansowanie dla gmin i powiatów do realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych na realizację projektu
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: obręb 0005 Dylaki km2 działka 283/57 i obręb 0004 Biestrzynnik km2 działka
283/57 i 259/95” w wysokości 169 776,22 zł;
• Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020–2022 w wysokości 3 605 265,00 zł
– na realizację zadań:
− Budowa ﬁlii żłobka samorządowego w Ozimku w kwocie 1 714 365,00 zł;
− Modernizacja holu w sp nr 3 w Ozimku
w kwocie 656 100,00 zł;
− Budowa przedszkola w Grodźcu w kwocie
1 234 800,00 zł.
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W 2021 r. dokonano zmiany przeznaczenia dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2020–2022, ponieważ Gmina Ozimek pozyskała 1
500 000,00 zł na Budowę ﬁlii żłobka samorządowego w Ozimku z rządowego programu maluch
+ 2021 – moduł 1b.
W związku z powyższym, pierwotnie dedykowane środki w wysokości 1 714 365,00 zł z fil–u podzielono na realizację następujących zadań:
• Budowa ﬁlii żłobka samorządowego w Ozimku
w kwocie 514 365,00 zł;
• Remont dworca pkp w Ozimku w kwocie
400 000,00 zł;
• Adaptacja oddziału przedszkolnego w sp Antoniów w kwocie 400 000,00 zł;
• Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie
Ozimek w kwocie 400 000,00 zł.
Niewątpliwie szansą dla gminy jest możliwość
korzystania z dotacji rozwojowych. Środki te pozwalają na rozwój gminy poprzez zwiększenie jej
konkurencyjności. To dzięki pozyskanym funduszom gmina rozwija się szybciej niż w przypadku
korzystania tylko i wyłącznie z własnych zasobów ﬁnansowych. Stanowią one istotne źródło
inwestycji, co w przypadku gminy daje bardzo
korzystne rozwiązania.
Działania samorządu w dobie pandemii
W związku z sytuacją związaną z wirusem
covid-19, rok 2020 był ciężkim rokiem pełnym
niewiadomych i wyzwań. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku na bieżąco reagował i wprowadzał
zmiany w przyjmowaniu klientów tak, aby zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa,
ograniczenia, zakazy i nakazy.
Pracownicy urzędu mimo trudnej sytuacji
pracowali i byli do ciągłej dyspozycji klientów.
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku dokładał wszelkich starań, aby obsługa klienta była na najwyższym poziomie. W czasie pandemii nasz urząd
obsługiwał nie tylko mieszkańców Ozimka, ale
również mieszkańców z ościennych gmin, które w tym czasie miały zamknięte placówki lub
ograniczone możliwości przyjmowania klientów. Naszą codziennością były praca zmianowa
urzędników, umawianie się na konkretny termin, załatwienie spraw telefonicznie lub mailowo – to wszystko dla dobra mieszkańców oraz
urzędników. Pracujemy dla Państwa, a w ten
sposób chcieliśmy poprawić komfort przy załatwianiu spraw przez naszych klientów.
Aby dokładnie przedstawić zakres wykonanych prac przez urzędników przedstawiamy Państwu ilość wydanych decyzji przez ugim
w 2020 roku. Łącznie wydano 18 230 decyzji administracyjnych, m.in. dot. podatków, odpisów
aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa,
zgonu), dowodów osobistych, spraw meldunkowych, działalności gospodarczej, spraw budowalnych i drogowych.
Przygotowanie Raportu jest obowiązkiem
ustawowym, jednakże dążymy do tego, by był on
dokumentem przydatnym do zarządzania, zawierającym przejrzyste informacje o kierunkach
i celach działań gminy, osiąganych rezultatach
i efektach oraz nakładach ﬁnansowych związanych z ich realizacją.
Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie
www.ozimek.pl. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nią.
Mirosław Wieszołek

8

85=Â'

ÏFLH×NDSLHV]RURZHURZDSRPLÇG]\
'ÇEVNÃ.XÕQLÃD*URGÕFHP
eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Opolu wybuduje ścieżki pieszo-rowerowe pomiędzy
Dębską Kuźnią a Grodźcem. To bardzo ważna
inwestycja dla naszego samorządu, ponieważ
obejmuje szczególnie niebezpieczne odcinki
na terenie naszej gminy.
Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło dwa
programy inwestycji dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dk46 na odcinkach Ozimek-Grodziec oraz Dębska Kuźnia-Schodnia. Na drodze
krajowej nr 46 panuje bardzo wysokie natężenie
ruchu, co nie tylko utrudnia, ale przede wszystkim powoduje nadmierne niebezpieczeństwo dla
rowerzystów, którzy korzystają z tych odcinków
każdego dnia tygodnia.

G

Bardzo duży wpływ na decyzję ma bliskość
atrakcji turystycznych w naszym rejonie – m.in.
JuraParku w Krasiejowie oraz kompleksu Jezior Turawskich. Ponadto ogromne znaczenie
ma ruch lokalny. Dzięki tej kluczowej inwestycji
powstanie jednolity ciąg dla pieszych i rowerzystów od miasta wojewódzkiego Opola do Grodźca.
Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło
już program budowy ścieżek, co oznacza zapewnienie ﬁnansowania. Gminy Ozimek i Chrząstowice zadeklarowały chęć sﬁnansowania prac
dokumentacyjnych.
W ramach inwestycji pomiędzy Ozimkiem
i Grodźcem (3 km) zostaną wybudowane obiekty inżynierskie, w tym kładki i przepusty, nastąpi
korekta geometrii części skrzyżowania w zakresie

budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz zostanie wybudowane przejście dla
pieszych i przejazd dla rowerzystów wraz z montażem dedykowanego oświetlenia.
Ponadto w ramach inwestycji na odcinku
Dębska Kuźnia – Schodnia (4,6 km) zostanie wybudowane przejście dla pieszych i przejazd dla
rowerów wraz z dedykowanym oświetleniem
w rejonie skrzyżowania, nastąpi także przebudowa przejścia dla pieszych i budowa przejazdu
dla rowerów wraz z dedykowanym oświetleniem,
jak również przebudowa istniejących elementów
drogi, w tym chodnika. Inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2023-2024.
Marcin Widera

6WDZLDP\QDURZHU]\VWµZ
a terenie województwa został zainaugurowany projekt „Opolskie na rowery”,
dzięki któremu ma zostać rozwinięta
sieć dróg rowerowych wiodących do najciekawszych zakątków regionu. Założeniem inicjatywy jest zebranie informacji na temat obecnego
stanu ścieżek, potrzeb remontowych oraz rozbudowy, które zgłosiła także Gmina Ozimek.
Głównym celem projektu „Opolskie na rowery” jest kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie. Należy najpierw uporządkować
obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków, a następnie na tej podstawie ustalić
przebieg nowych tras rowerowych oraz projektów
i realizacji inwestycji zmierzających do rozwoju
infrastruktury rowerowej i promocji transportu
niskoemisyjnego. Aby osiągnąć ten cel władze
samorządu województwa w pierwszej kolejności
liczą na współpracę z lokalnymi samorządami. To

N

pomoże stworzyć wspólną politykę rowerową i zagwarantować spójność planowanej infrastruktury, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo, jak
również komfort użytkowników – rowerzystów.
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek przyjął
zaproszenie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza
Stachowskiego, aby wspólnie z Gminami Kolonowskie i Jemielnica zwrócić się do Marszałka
Województwa Andrzeja Buły z prośbą o ujęcie
w koncepcji zintegrowanych tras rowerowych
w województwie opolskim rozbudowy tras rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich łączących te gminy - wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 463 (na trasie
łączącej gminę Zawadzkie z miastem Opole, przez
gminę Kolonowskie oraz gminę Ozimek) oraz drogi wojewódzkiej nr 426 (na trasie łączącej gminę
Zawadzkie z gminą Strzelce Opolskie, przez gminę Jemielnica). Wspólną inicjatywę poparła także
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

Szczególnie ważnym atutem jest ułatwienie
dostępu do obszarów rekreacyjno-turystycznych
tego regionu – a mieszczą się na nim takie atrakcje jak JuraPark – Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Pomnik Historii – Żelazny łańcuchowy
most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku,
dodatkowo rzeka Mała Panew zwana Opolską
Amazonką i spływy kajakowe, które są na niej
organizowane, jak również szereg innych atrakcji
w gminach ościennych.
Ogromne znaczenie ma także troska o ekologię
i wpływ na zdrowie mieszkańców – użytkowników
tych odcinków. Poprzez stworzenie bezpiecznej
infrastruktury, znacznie zmniejszy się ilość osób
przemieszczających się samochodami, a co za tym
idzie poprawi się jakość powietrza i zostanie ograniczona niska emisja spalin.
Marcin Widera
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nia 31 maja 2021 r. odbyła się xxxv Sesja
Rady Miejskiej w Ozimku podczas, której Radni podjęli następujące uchwały:
• w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego;
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
• w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
• w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2022 rok;
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzie-

D

lenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Krzyżowa Dolina;
• w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
spółki Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
• dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Przyjęcie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok to ukłon w stronę
mieszkańców, którzy po raz kolejny będą mogli
mieć bezpośredni wpływ na decydowanie na co
zostanie przeznaczona część środków w budżetu Gminy Ozimek. Budżet Obywatelski wspiera
zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta, ponadto daje możliwość
realizacji ich oczekiwań.

Rajcy wycofali projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego.
Przedmiotowa działka, która ma zostać sprzedana, leży wzdłuż rzeki Brzezinki. Podczas burz i silnych opadów deszczu wody opadowe gromadzą
się na tym terenie, co zapewnia bezpieczeństwo
mieszkańcom. Sprzedaż tego terenu może spowodować podtopienia na posesjach znajdujących
się w okolicy. Dlatego podjęto decyzję o wyjeździe
terenowym w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, które będzie dobre dla potencjalnego
kupca oraz mieszkańców.
Ponadto poruszono kwestię dotyczącą ilości
i stanu technicznego placów zabaw i obiektów
sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy.
Marta Suchecka

2GOLSFDUXV]DVSLVÕUµGHÊFLHSÊD
godnie z informacją Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r.
każdy właściciel lub zarządca budynku
będzie miał obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Deklarację należy złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (ceeb). Najważniejsze
informacje:
• Od kiedy? – 1 lipca 2021r.
• Kto składa? – właściciel lub zarządca budynku,
który posiada źródło ciepła o mocy do 1 mw.
• Jak złożyć? – elektronicznie przez system teleinformatyczny ceeb (posługując się Proﬁlem Za-

Z

ufanym) lub papierowo we właściwym Urzędzie
Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).
Jakie informacje trzeba będzie podać?
1. Imię i nazwisko (lub nazwę właściciela lub
zarządcy budynku/lokalu) oraz adres miejsca
zamieszkania lub siedziby;
2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jaki jest czas na złożenie deklaracji?
12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku budynków, w których po 1
lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/
spalania paliw, termin wynosi 14 dni.
Celem powstania bazy ceeb jest zebranie informacji, które pozwolą na podjęcie skutecznych
działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Informacje dotyczące Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków będziemy w Wiadomościach Ozimskich przekazywać na bieżąco.
Justyna Widera
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MOBILNY PUNKT SPSIOWY

dniu 2 czerwca br. członkowie Gminnego Biura Spisowego w mobilnym
punkcie spisowym w budynku
Domu Kultury w Ozimku pomagali mieszkańcom gminy Ozimek w realizacji obowiązku spisowego w związku z trwającym Narodowym
Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań.
Z tej formy spisu skorzystało aż 64 mieszkańców, którzy zostali obsługiwani na miejscu
w dwóch stanowiskach. Wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców mobilne punkty spisowe w najbliższym czasie zostaną uruchomione
w pozostałych miejscowościach gminy.
Przypominamy, iż codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku po wcześniejszym umówieniu się, można dokonać spisu
korzystając z pomocy pracownika Urzędu. Udział
w spisie jest obowiązkowy.

W

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Barbara Durkalec
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szystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne. Jak informuje Główny Urząd
Statystyczny – dane osobowe od momentu
ich zebrania stają się danymi statystycznymi
i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane
osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków
dających możliwość jej uchylenia.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych
przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych
uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zgodnie z ustawą o nsp 2021, respondentom nie przysługuje prawo do:
• dostępu do danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych;
• sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W

Te artykuły rozporządzenia rodo nie mają
zastosowania przy spisie powszechnym.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny – badania statystyczne statystyki publicznej są uregulowane odmiennie, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich

aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym”
nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest
niezbędne do celów statystycznych.
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Barbara Durkalec

.RPXQLNDW*PLQQHJR%LXUD6SLVRZHJRZ2]LPNX
zanowni Państwo, trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Przypominamy i gorąco zachęcamy
wszystkich mieszkańców gminy Ozimek do
wzięcia udziału w samospisie internetowym.
To szybki i bezpieczny sposób. Wystarczy
wejść na stronę internetową: www.spis.gov.pl,
gdzie znajduje się aplikacja spisowa oraz wszelkie
informacje dotyczące spisu. Niezbędne informacje
można również znaleźć na stronie internetowej
Urzędu – zakładka Spis Powszechny.
Przypominamy, że samodzielne wypełnienie
kwestionariusza – zgodnie z ustawą o statystyce publicznej – jest obowiązkowe. Osoby, które
z różnych przyczyn nie są w stanie dokonać sa-

S

mospisu przez internet, mogą skorzystać z opcji
uzupełniającej „spisz się przez telefon”, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 (opłata zgodna
z taryfą operatora).
Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godz. 8-18.00. Istnieje też możliwość przeprowadzenia samospisu w siedzibie Gminnego
Biura Spisowego (budynek Urzędu, ul. ks. Jana
Dzierżona 4B), w godz. 8.00-15.00. W takim przypadku zaleca się jednak wcześniejsze umówienie
na konkretny termin pod numerem telefonu 77
46 22 818, 77 46 22 819 lub 77 46 22 837. Z mieszkańcami, którzy nie dokonali samospisu, obecnie
kontaktować się będą telefonicznie – z numeru
telefonu 22 828 88 88 - rachmistrzowie spisowi.

Trzeba wiedzieć, że z chwilą kiedy zadzwoni do
nas rachmistrz nie ma możliwości nieudzielenia
mu odpowiedzi, gdyż będzie to potraktowane jako
odmowa udziału w spisie. Co ważne, rachmistrz
spisowy, dzwoniąc do respondenta, nigdy nie zapyta o zarobki, zgromadzone oszczędności, cenne
przedmioty w domu, pin do karty czy dane do logowania do bankowości internetowej oraz serię i numer dowodu osobistego. Tożsamość rachmistrza
można sprawdzić na infolinii spisowej: 22 279 99,
jak również poprzez dedykowaną aplikację pod linkiem – https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Barbara Durkalec
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OSOBY ŻYJĄCE Z DEMENCJĄ
Czego naprawdę potrzebują?
Opieka w domu stałego pobytu
Kiedy chory nie może już mieszkać sam
i nie ma możliwości sprawowania opieki
w jego domu, należy poszukać domu opieki
dla osób z otępieniem. Pomocy w wyborze
mogą udzielić ośrodki pomocy społecznej
i/lub organizacje alzheimerowskie. Przed
podjęciem decyzji należy miejsce dobrze
sprawdzić. Jednak najważniejsze jest utrzymywanie stałego kontaktu z bliską osobą
i regularne odwiedziny.

Domy dziennego pobytu
Dzienne domy pobytu zapewniają choremu terapię i rehabilitację, a opiekunowi
wytchnienie i możliwość kontynuacji pracy zawodowej. Jeśli w okolicy nie ma takiej
placówki, potrzebę należy zgłosić do samorządu lokalnego. Niektóre organizacje
alzheimerowskie także prowadzą własne
domy pobytu dziennego.

Opieka długoterminowa i odchodzenie
Jeśli chory w ostatnim etapie życia nie
może być we własnym domu, należy poszukać ośrodka opieki długoterminowej.
Takich miejsc jest jednak niewiele. Można
też skorzystać ze wsparcia długoterminowej
opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu
chorego. Taką pomoc mogą świadczyć też
niektóre hospicja, gdzie personel jest najlepiej przygotowany do towarzyszenia umierającym i ich rodzinom.

Zrozumienie i akceptacja zamiast
izolowania, ukrywania i wstydu
Aby zrozumieć chorego, dobrze jest najpierw pozyskać wiedzę o jego chorobie. To
pozwoli szybciej zaakceptować nową sytuację i uchroni przed ukrywaniem problemu
i izolacją chorego.

Indywidualne traktowanie
Każda osoba jest inna, ma własną historię.
Przebieg choroby otępiennej i jej objawy
różnią się w zależności od wieku i zaawansowania choroby.

Informacja i wiedza
Wiedza o przyczynach i przebiegu choroby
otępiennej potrzebna jest przede wszystkim
opiekunom, samym chorym, ale też całemu
społeczeństwu. Źródłem informacji mogą
być lekarze, pracownicy socjalni, organizacje
alzheimerowskie, ale też publikacje, poradniki i wiarygodne strony internetowe.

Wczesna diagnoza i podjęcie leczenia
Wczesne rozpoznanie choroby pozwoli
na szybsze rozpoczęcie leczenia. To może
przedłużyć okres samodzielności nawet
o kilka lat i umożliwić zaplanowanie przyszłości. Podstawowe badanie sprawności
ruchowej i poznawczej można przeprowadzić na stronie: www.testysenioralne.pl –
nie da to diagnozy, ale wykaże, czy potrzebujemy wizyty u lekarza.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Usługi opiekuńcze są sprawowane przez
opiekunów rodzinnych i zawodowych, którzy powinni być odpowiednio przygotowani do tej roli. Wyróżniamy specjalistyczne
usługi opiekuńcze prowadzone przez psychologa, pedagoga, rehabilitanta oraz tzw.
„zwykłe” usługi opiekuńcze – pomoc w codziennych czynnościach.

Wsparcie i opieka najbliższych
– opiekun rodzinny
W polskiej rzeczywistości opiekę najczęściej sprawuje małżonek, dorosłe dziecko.
Żeby być dobrym opiekunem trzeba zadbać o zaspokojenie także swoich potrzeb,
a do tego niezbędna jest pomoc otoczenia. Należy jej szukać w ośrodku pomocy
społecznej, organizacji alzheimerowskiej,
wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów.

Tolerancja i cierpliwość
Otępienie powoduje stopniową utratę umiejętności wykonywania podstawowych czynności. Aby pomóc choremu, należy okazać
mu cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość
i empatię. Uśmiech i dobre słowo zapewni
mu poczucie bezpieczeństwa.

Szacunek i niedyskryminowanie,
wsparcie zamiast wyręczania
Chory, mimo zmian jakie zachodzą w jego
zachowaniu, pozostaje tym samym człowiekiem. Dalej ma prawo uczestniczyć w życiu
społecznym, decydować o swoich sprawach,
wyrażać opinie. Ma prawo też pozostać jak
najdłużej osobą samodzielną i niezależną.
Choroba nie powinna tego zmienić.

Artykuł powstał na podstawie ulotki
powstałej na rzecz kampanii informacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Przedstawione wiadomości mają
na celu wskazanie porad dla osób będących blisko chory na Alzheimera. Materiał
dostępny na stronie: https://www.rpo.
gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram
Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem
organizacji pozarządowych zajmujących
się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem
– wspieram”.
Temat chorób otępiennych jest ważnym
problemem społecznym. Dziś w naszym
kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat
będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych,
w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek
starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że
wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.
Zmiany zachowania osób z pierwszymi
objawami otępienia są często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem,
pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście
lat, a bliscy często nie potrafią pomóc.
W społeczeństwie brakuje podstawowej
wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach, gdzie można otrzymać
pomoc i potrzebne informacje.

Przydatne linki:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera
https://www.alzheimer-polska.pl/
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CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU

oje ścieżki życia ze śp. Andrzejem Sobczakiem splatały się przez wiele lat,
a zaczęło się jak prawie wszystko co
w Ozimku – od Huty Małapanew. A potem była
Rada Miejska i Urząd Gminy i Miasta. Współpracowaliśmy przez trzy kadencje w latach
1990–2002. Ja najmilej wspominam I kadencję,
był to czas gorących dyskusji i tworzenie podwalin pod istnienie samorządu ozimskiego.
Burmistrz Andrzej Sobczak aktywnie uczestniczył w tworzeniu naszego gminnego prawa: statutu, regulaminu organizacyjnego i innych aktów
prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania naszej gminy.
Niezbędnym również było zgromadzenie majątku gminnego m.in. poprzez komunalizację
mienia Skarbu Państwa. W celu umożliwienia
realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej Andrzej Sobczak doprowadził do
przejęcia od Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, a następnie przekształcenia go w 1992 r.
w spółkę gminy.
Lata 90-te charakteryzowały się dużymi trudnościami budżetowymi, a mieszkańcy oczekiwali
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radykalnych zmian. We współpracy z komitetami
społecznymi powstała sieć wodociągowa w całej
gminie oraz przeprowadzono telefonizację.
Przejęliśmy do prowadzenia przedszkola,
a następnie szkoły podstawowe, nie powodując
zachwiania równowagi budżetowej.
W związku z postępującym zadłużeniem,
z tytułu podatku od nieruchomości Huty Małapanew wobec gminy, Burmistrz Andrzej Sobczak
podjął, po uzgodnieniu z Zarządem i Radą, decyzję
o przejmowaniu jej majątku w ramach rozliczeń.
I tak przejęliśmy:
• stadion hks-u;
• rozpoczętą budowę przedszkola przy ul. Korczaka w Ozimku;
• Zakładowy Dom Kultury, w którym reaktywowano działalność gminnego Domu Kultury.
W krótkim czasie doprowadzono do:
• dokończenia budowy przedszkola z oddziałami
integracyjnymi;
• dokończenia budowy Szkoły Podstawowej nr
3 w Ozimku;
• budowy przychodni i rozbudowy szpitala w Ozimku.

Dla Burmistrza Sobczaka ważna była również
ochrona środowiska, dlatego też przekonał
radnych do:
• podłączenia bloków w rejonie dzisiejszego urzędu do sieci ciepłowniczej;
• wybudowania bezpiecznego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach, byliśmy jedną
z nielicznych gmin mogących się pochwalić taką
inwestycją;
• pozyskania pierwszych środków unijnych
z funduszy przedakcesyjnych na modernizację
oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Antoniowie.
Andrzej Sobczak uważał, że warto otworzyć
się na Europę i poznać działalność innych samorządów. Doprowadził do zawiązania partnerstwa
z gminami: Heinsberg, Rymarov i Schotten, a także aktywnie wspierał młodzieżowy projekt „Świat
Przyjaciół” realizowany w kilku krajach Europy.
Jakim szefem był Burmistrz Andrzej Sobczak?
Myślę, a wręcz jestem pewny, że bardzo dobrym, lubianym, potraﬁącym stworzyć dobrą atmosferę do
pracy, ale i wymagającym, sprawiedliwie oceniającym
naszą pracę. Mobilizował nas do podnoszenia kwaliﬁkacji poprzez szkolenia, studia i studia podyplomowe.

13

GMINA

Pracowaliśmy wtedy w dwóch budynkach przy ul.
Wyzwolenia - było tam ciasno, niewygodnie dla nas
urzędników, a przede wszystkim dla mieszkańców
załatwiających swoje sprawy, ale czuliśmy się tam
świetnie jak w rodzinnym gronie.
Swoje życie samorządowe Burmistrz Andrzej
Sobczak zamknął wywiadem w lutym tego roku dla
„Wiadomości Ozimskich” na temat 20-tej rocznicy
otwarcia nowej siedziby Urzędu przy ul. Dzierżona.
Pomysł podsunął nasz radca prawny Paweł Konop,
a Burmistrz przekonał Zarząd i Radę do przejęcia
od Huty byłego hotelu pracowniczego i adaptacji go
na urząd, który dobrze służy mieszkańcom i będzie
im służył jeszcze przez wiele, wiele lat.
A „Wiadomości Ozimskie” to również jego
dziecko, bo według niego ważne było informowanie mieszkańców o sprawach naszego samorządu.
Tak więc gdy w 1995 r. śp. Leszek Bąk, śp. Marek
Świercz i Janusz Dziuban zaproponowali powołanie gazety gminnej, poparł ten pomysł w pełni.
Andrzej nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Wiele Tobie zawdzięczamy. Twoje odejście to nieodżałowana strata, będziemy Cię nosić
w naszych sercach i w naszej pamięci.
Andrzej Wolny

3R×HJQDOLÐP\$QGU]HMD6REF]DND
nia 19 maja 2021 r. pożegnano Andrzeja
Sobczaka – wieloletniego Burmistrza
Ozimka, Honorowego Obywatela Gminy Ozimek, osobę wyjątkową. W ostatniej drodze towarzyszyli mu – rodzina, przyjaciele,
współpracownicy, samorządowcy i delegacje
zagraniczne.
Andrzej Sobczak zmarł w czwartek 13 maja br.
po długiej chorobie. Miał 70 lat. Gminą Ozimek
rządził przez trzy kadencje (1990-2002). To wielka osobowość, która przyczyniła się do rozwoju
Gminy Ozimek. Był także jednym z sygnatariuszy umów partnerskich z Miastem Heinsberg
w Niemczech (1992), Miastem Rymarzów w Cze-
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chach (1997) oraz umowy o przyjaźni z Miastem
Schotten w Niemczech (2002). Już dużo wcześniej
niż Polska została członkiem ue - uważał, że musimy otwierać się na Europę i lepiej poznawać
naszych zagranicznych sąsiadów.
Pan Sobczak był przede wszystkim człowiekiem bardzo życzliwym, skromnym, który nigdy
nie odmawiał nikomu pomocy.
Mszę żałobną odprawił proboszcz paraﬁi pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Borze
ks. Krzysztof Blaut, który podczas homilii szczególnie podziękował zmarłemu. Był nie tylko gorliwym katolikiem, ale również darczyńcą, który
zawsze wspierał paraﬁę.

Następnie zgromadzeni przeszli na cmentarz
w Suchym Borze, gdzie pożegnano zmarłego
ze wszystkimi honorami. Głos zabrał także Andrzej Wolny – wieloletni Zastępca Burmistrza
Ozimka, który bardzo blisko współpracował z Panem Sobczakiem. Wymienił jego liczne zasługi,
które miały ogromne znaczenie dla Gminy Ozimek. Osiągając wiele sukcesów, przeprowadzając
szereg przedsięwzięć i inwestycji, zawsze pozostawał dobrym i serdecznym człowiekiem, a przede
wszystkim znakomitym szefem i przyjacielem.
Będzie nam Go brakowało…
Marcin Widera
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dniu 23 maja 2021 r. w Sołectwie
Chobie odbył się przechodzący powoli do tradycji Dzień Sąsiada. Impreza rozpoczęła się o 15.00 na świeżym powietrzu, na placu przy świetlicy wiejskiej, przy
akompaniamencie piosenki „Jak dobrze mieć
sąsiada”. Jako że hasło przewodnie spotkania
brzmiało „czym chata bogata”, mieszkańcy
prócz dobrego humoru i uśmiechu na ustach
przybyli ze swoimi gastronomicznymi dziełami, wśród których królowały słodkie wypieki
czy wytrwane dania.
Oczywiście jednak na samym biesiadowaniu
przy stole się nie skończyło. Dla młodszych dzieci główną atrakcją były „zajęcia” z panią Anną
- animatorką, która zagwarantowała im m.in.
sportową rywalizację, zabawy z bańkami mydlanymi czy malowanie twarzy. Z kolei przede
wszystkim dla dojrzalszej młodzieży oraz starszych osób miał miejsce wykład policjanta mł.
asp. Marka Szczepaniaka, obejmujący dla tych
pierwszych omówienie prawidłowego poruszania
się podczas ruchu drogowego. Ponadto istniała
możliwość przymierzenia kamizelki szturmowej
wraz z atrybutami tego zawodu oraz wejście do
wozu policyjnego. Młodsi zostali także obdarowani edukacyjnymi książeczkami.
Równie istotnym, choć być może mniej spektakularnym momentem imprezy było wręczenie dyplomów o charakterze dziękczynnym dla dwóch
rodzin z naszej wioski – Państwu Imiełowskim za
uszycie maseczek dla całej społeczności Chobia
oraz Państwu Gerlich za niewymowną pomoc

W

dla swych najbliższych sąsiadów. Z całego serca
jeszcze raz dziękujemy, ponieważ nieczęsto zdarzają się sytuacje, jak ludzie altruistycznie i pełni
poświęcenia swojego czasu i sił działają dla innych.
Dzień Sąsiada pokazał jednak w jak dużym
stopniu mieszkańcy spragnieni byli wspólnych
rozmów i tętniącej życiem wioski. Kontakt mię-
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zień Matki to święto wszystkich mam,
które obchodzone jest w kole dfk Stara Schodnia od początku działalności. Jeszcze dziś wielu – szczególnie starszych
członków wspomina pierwszą edycję tego wydarzenia ze wzruszeniem.
Także w tym roku w maju zorganizowano to
wydarzenie – jednak w nieco innej formie. W ramach projektu Warsztaty dekoracji wiosennych
w dfk Stara Schodnia pokazano różnorodne
i typowe dla tego regionu techniki zdobienia.
W krótkich wykładach przedstawiano historię
powstania technik. W prosty i ciekawy sposób
zainteresowano Panie przy okazji do poznania
języka niemieckiego – nowych słów związanych
z merytoryką dekoracyjną – co się świetnie udało.
Projekt ten został zorganizowany po raz pierwszy
i był wielkim sukcesem.
Następnego dnia zaproszono wszystkie mamy
z koła do wspólnego biesiadowania, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Projekt został zorganizowany i sﬁnansowany
w ramach programu „Ożywienie Domów Spotkań
/ Begegnungstättenarbeit” przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ds. Budownictwa
i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

D

Marcin Widera

dzysąsiedzki odbywał się rzecz jasna z zachowaniem panujących zasad reżimu sanitarnego, lecz
nie ograniczał on radosnej energii wypływającej
z mieszkańców, która znalazła upływ w śpiewach
i tańcach zakończonych o 22.00.
Marta Panitz
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Z MIĘDZYNARODOWYM TROFEUM
undacja Inicjatywa poprzez międzynarodowy projekt festiwalowy „Kalejdoskop
Talentów” zorganizowała po raz xviii
konkurs internetowy Digi-Talenty. Dlaczego
Kalejdoskop Talentów? Ponieważ festiwale,
które prezentują, są wielogatunkowe. Mogą
na nich pokazać swoją twórczość zespoły taneczne, wokalne, instrumentalne, wokaliści
solowi a także artyści ludowi.
Celem festiwalu jest m.in. popularyzacja
twórczości młodych talentów, zachowanie i rozwój kultur narodowych, wzmacnianie stosunków międzynarodowych i współpracy poprzez
kulturę i twórczość czy wymiana twórczych
osiągnięć i doświadczeń uczestników z różnych
krajów europejskich. „Ziemia jest naszym wspólnym domem, trzeba go kochać i dbać o niego.
Jeśli wyciągniemy do siebie ręce, możemy zachować przyjaźń, miłość i pokój. Niech muzyka daje
dzieciom i dorosłym tylko dobre, miłe spotkania!
Niech festiwale jednoczą dzieci i dorosłych z różnych krajów!” – powiedziała Oksana Kulczitskaja, jedna z jurorek festiwalu.
W tej edycji festiwalu wzięło udział około 1000
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jury otrzymało 507
zgłoszeń w różnych nominacjach (wokalnych,
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teatralnych, tanecznych, instrumentalnych
i artystycznych). Uczestnicy reprezentowali takie
kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia,
Ukraina, Białoruś, Rosja, Armenia, Azerbejdżan,
Uzbekistan, Francja, Hiszpania, Cypr Północny,
Mołdawia, Chiny i Polska. Ich talenty oceniało
międzynarodowe jury z Polski, Rosji, Białorusi,
Ukrainy oraz usa, które zwróciło uwagę na wysoki
poziom przygotowania uczestników, mimo że wielu z nich przygotowuje się obecnie do konkursów
w kontekście nauczania na odległość.
Stowarzyszenie Akces reprezentowała 9-letnia
Paulina Paluszczak, która w kategorii Wokal Estradowy Mini wykonała utwór „Nowe Dni” z repertuaru
Katarzyny Popowskiej, pochodzący ze ścieżki dźwiękowej ﬁlmu animowanego „Zaplątani”. Tym występem
Paulina została dostrzeżona przez jurorów i zdobyła
tytuł Laureata iii stopnia, czyli trzecie miejsce.
Jest to ogromny sukces młodej wokalistki jak
i Stowarzyszenia Akces, które stara się wspierać
swoich podopiecznych w tak trudnych pandemicznych czasach. Gratulujemy i życzymy, aby
chęć tworzenia i rozwoju nie zniknęła.
Maciej Paluszczak.
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środę, 9 czerwca br. w Krasiejowie
odbyło się zebranie sprawozdawcze
Zarządu Gminnego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców w Ozimku
za 2020 rok. Wśród obecnych delegatów byli
także zaproszeni goście - Przewodniczący tskn
w Opolu Rafał Bartek oraz Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek.
Przewodniczący Martin Konietzko w sprawozdaniu za 2020 rok przedstawił najważniejsze informacje z ubiegłego roku. Na terenie gminy działa
10 kół dfk, które zrzeszają ponad 1100 członków.
Języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach w gminie Ozimek uczy się aż
607 uczniów – to dla nich wielka szansa i rozwój
kompetencji, co będzie ważnym atutem w przyszłości na rynku pracy. W paraﬁach odbywają się także
msze św. i nabożeństwa w „języku serca”. Ponadto
na działalność pozyskano środki zewnętrzne z Zarządu tskn na Śląsku Opolskim i znssk, Konsulatu
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu – w ramach
projektów kulturalnych. Realizowano projekty
w ramach programu „Ożywienie domów spotkań/
Begegnugsstättenarbeit” – ﬁnansowane przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ds.
Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej
Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce,
ponadto projekty na zespoły kulturalne – ﬁnansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej. Pozyskano
również dotację na podtrzymanie kultury niemiec-
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kiej ze środków budżetu Gminy Ozimek w ramach
otwartego konkursu ofert.
W gminie Ozimek działają dwa zespoły kulturalne – Heidi (dfk Ozimek) i Opolskie Dziołchy (dfk Antoniów), jeden zespół młodzieżowy
– zespól tańca i pieśni Dialog (dfk Dylaki) i 3 solistki: Weronika Szajca (dfk Biestrzynnik), Julia
Ledwoch (dfk Szczedrzyk) i Vanessa Gonsior (dfk
Antoniów). Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy wspierają działalność Mniejszości
Niemieckiej w Gminie Ozimek.
Głos zabrał także Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, który mówił o wzmocnieniu roli
Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ozimek. Ma
ono zostać osiągnięte dzięki powołaniu w urzędzie gminy podinspektora ds. wielokulturowości
– niemieckiej, śląskiej i kresowej. W jego zakresie
obowiązków będzie koordynowanie prac i aktywności kulturalnych mniejszości w gminie,
opieka nad zespołami artystycznymi, koordynacja działań z sąsiednimi gminami oraz na poziomie wojewódzkim (m.in. Biuro tskn w Opolu),
czy promowanie gminy w relacjach z miastami
partnerskimi.
Poinformował także o promowaniu aktywności i zaangażowania młodzieży w życie społeczności poprzez powołanie młodzieżowej rady
miejskiej. Burmistrz zauważył przy tym, iż nie
wyobraża sobie, że wśród grona młodych radnych
zabraknie pomysłowych i zaangażowanych przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej. Również jako
element wsparcia mniejszości oraz pożytek dla

całej społeczności gminy wskazał promowanie
w szkołach nauki języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej. Nasz włodarz nawiązał
również do zbliżających się obchodów 30-lecia
współpracy z miastem partnerskim Heinsberg,
gdzie liczy na aktywną postawę przedstawicieli mn
w gminie Ozimek. Na zakończenie podziękował
radnym z ramienia mn: Markowi Elisowi, Ryszardowi Koźlikowi, Janowi Polaczkowi oraz Bernardowi Sklorzowi za wsparcie oraz konstruktywną
współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy.
Kolejnym zaproszonym gościem, który skierował do delegatów zebrania rocznego kilka słów,
był Przewodniczący tskn Rafał Bartek. Nawiązał
do trudnej sytuacji dla wszystkich lokalnych stowarzyszeń, spowodowanej pandemią. Znacznie
utrudnione lub wręcz niemożliwe było organizowanie spotkań lub innych aktywności kulturalnych. Wskazał przy tym na wiele różnorodnych
możliwości organizowania aktywności kół dfk
w najbliższych miesiącach, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. W swoim przemówieniu poruszył również wagę spisu powszechnego
dla Mniejszości Narodowych w Polsce. Od wyniku
spisu mogą zależeć takie sprawy, jak np. zakres oraz
wsparcie nauki języka niemieckiego w szkołach, co
stanowi niejednokrotnie atut dla naszego regionu.
Na zakończenie przedstawiciele mn przekazali
Burmistrzowi Ozimka książki wydane przez tskn, są
przeznaczone dla bibliotek z terenu gminy Ozimek.
Marcin Widera
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o raz trzynasty na strzelnicy w Ozimku
spotkali się krwiodawcy wraz z rodzinami, aby wziąć udział w Rejonowych
Zawodach Strzeleckich Klubów Honorowych
Dawców Krwi zrzeszonych w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Tegoroczna impreza miała szczególny charakter, ponieważ pierwszy raz po ustaniu obostrzeń koronawirusowych krwiodawcy mogli się
razem spotkać w większym gronie. Wpłynęło to
na dużą frekwencję, gdyż do wspólnej zabawy
przystąpiło 9 drużyn. Uczestnicy rywalizowali
w konkurencji strzelania z karabinku typu kbks.
Chętni poza konkursem mogli również skorzystać z broni pneumatycznej.
W rywalizacji drużynowej triumfowała ekipa
Klubu hdk w Krapkowicach, która ustrzeliła 268
pkt. Drugie miejsce zajął Klub hdk w Prudniku
(259 pkt.), zaś podium uzupełniła młodzieżowa ekipa Klubu hdk przy Lokomotywowni Opole (256
pkt.). W zawodach wzięli również udział: Urząd
Gminy i Miasta w Ozimku (246 pkt.), Klub hdk
w Zawadzkiem (239 pkt.), dwie drużyny Klubu hdk
w Ozimku (odpowiednio 231 oraz 225 pkt.), Zarząd
Rejonowy pck w Opolu (224 pkt.) oraz Klubu hdk
przy Lokomotywowni Opole (217 pkt.). Najlepszym strzelcem zawodów został Tadeusz Ojciszak

(Prudnik), za nim uplasowali się: Adam Kolman
(Ozimek i) i Tomasz Kubik (Ozimek ii). Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali pamiątkowe
puchary, dyplomy, medale oraz upominki ufundowane przez Gminę Ozimek. Nagrody wręczyli:
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Prezes Zarządu Rejonowego pck w Opolu Jerzy Cwynar oraz
Prezes Klubu hdk pck w Ozimku Adam Kolman.
Ważnym momentem imprezy było także wręczenie odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi iii. stopnia za oddanie 6 litrów krwi. Tym
wyróżnieniem uhonorowano: Krzysztofa Musiała, Grzegorza Feliksa oraz Mateusza Konika. Po

wspólnym strzelaniu uczestnicy udali się na drobny poczęstunek.
Zarząd Klubu bardzo serdecznie pragnie podziękować Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi
Wieszołkowi za wsparcie przy organizacji imprezy. Dziękujemy także Stowarzyszeniu „Pasjonat”
Opole, które udostępniło nam strzelnicę oraz
sprawnie przeprowadziło rywalizację. Zawody odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego
pt. „Ozimek promuje honorowe krwiodawstwo”,
ﬁnansowanego przez Gminę Ozimek.
Kewin Adamczyk
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nia 3 czerwca 2021 r. w Ozimku odbyły
się tradycyjne obchody Bożego Ciała
- To uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa.
Po mszy świętej, którą odprawili w koncelebrze
proboszcz ks. Marian Demarczyk oraz wikariusze
ks. Łukasz Szuster i ks. Mateusz Kozielski, liczni
zebrani wierni udali się na procesję, podczas której
śpiewano litanie i pieśni ku czci Najświętszego
Sakramentu. Zdaniem wiernych udział w procesji teoforycznej ulicami miasta, to manifestacja
wiary w obecność Boga pośród nas.
Procesja zatrzymała się przy czterech przez
paraﬁan przepięknie przystrojonych ołtarzach,
przy których odczytane zostały fragmenty Ewangelii. Ołtarze usytuowane były obok rod przy ul.
Opolskiej, na froncie budynku Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku, przy ul. Powstańców Śląskich
oraz na placu kościelnym.
Całość uświetniła orkiestra, sztandary oraz
dzieci, które drogę procesji usypały kwiatami.

D

Marcin Widera

fot. Grzegorz Cholewa
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ierwsza Komunia Święta to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego
katolika i jego rodziny. To sakrament
podkreślający symbolicznie miłość Boga do
człowieka w wymiarze duchowym, którego
symbolem jest liturgiczna hostia.
Dnia 6 czerwca 1971 roku w starym kościele
w Ozimku do Pierwszej Komunii Świętej przy-

stąpiło 135 dzieci: 66 chłopców i 69 dziewczyn.
Proboszczem był wtedy ks. Andrzej Jabłoński,
a wikarym ks. Ginter Kurowski.
Po 50 latach od tej uroczystości - tego samego dnia 6 czerwca 2021 r. w kościele paraﬁalnym
w Ozimku mszę świętą odprawił i wygłosił Słowo
Boże emerytowany ks. prałat Ginter Kurowski. Ks.
Marian Demarczyk bardzo serdecznie przywitał

gościa i podziękował za przybycie. Na zakończenie
uroczystej mszy św. odśpiewano dziękczynne Te
Deum Laudamus.
Była to też niepowtarzalna możliwość do
rozmowy oraz ponownego spotkania dawnych
przyjaciół i byłego ozimskiego duszpasterza.
Marcin Widera
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nia 8 czerwca 2021 r. po długotrwałych
postępowaniach administracyjnych
dotyczących wydania pozwolenia
na budowę oraz wycinki drzew Gmina Ozimek
przekazała teren pod budowę żłobka przy ulicy Sikorskiego.
Niewątpliwie żłobek samorządowy to jedna
z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w naszej
gminie. Corocznie od 2020 roku dla prawie 50
maluszków zabrakło miejsca w naszym jedynym
żłobku przy ul. księdza Kałuży.
Przetarg nieograniczony na budowę żłobka
wygrała firma Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec
Opolskich, która jeszcze w tym roku ma wybudować obiekt za 2 324 700 zł brutto z czego
1 500 000 zł pochodzi z dofinansowania zewnętrznego pozyskanego przez Gminę Ozimek
z programu Maluch +.
Ponadto jesienią Gmina Ozimek musi jeszcze
wyposażyć żłobek w meble, zabawki i inne niezbędne przedmioty dla funkcjonowania żłobka.
Jeżeli nie będzie żadnych zdarzeń losowych
to nasz nowy żłobek dla 50 dzieci ruszy na początku 2022 roku.
Po dokładnej analizie funkcjonalnej, technicznej, urbanistycznej oraz przyrodniczej miasta
Ozimek zdecydowano się wybudować żłobek
na terenie Publicznego Przedszkola nr 2.

D

Bardzo ważnym kryterium była analiza
dendrologiczna (stan drzewostanu). Wybrano takie położenie, aby nie ścinać żadnego
dębu w okolicach ulicy Sikorskiego. Jedynie
wycięto 8 akacji (wszystkie akacje okazały
obumarłe) oraz 1 klon.
Niestety potwierdził się fakt, że stan przyrodniczy większości starych akacji nie pozwala na ich uratowanie. Po ponownej ocenie przez dendrologa będą
musiały zostać wycięte, gdyż zagrażają zdrowiu
mieszkańców, a szczególnie dzieci w przedszkolu.
Wjazd do żłobka zaprojektowano od strony
ulicy Sikorskiego (naprzeciw przestrzeni pomiędzy blokami nr 7 oraz 9). Mieszkańcy tych bloków
zyskają kilkanaście nowych miejsc wzdłuż drogi
dojazdowej do przedszkola. Obecnie przez najbliższe pół roku będą prowadzone intensywne
prace budowlane, co może wiązać się z pewnymi
utrudnieniami dla mieszkańców osiedla przy ulicy Sikorskiego, za które przepraszamy.
Jednak docelowo w tym ważnym miejscu
miasta powstanie kompleks edukacyjny: żłobek przedszkole – szkoła podstawowa, zaś dzieci głównie
zamieszkujące przy ulicach: Słowackiego, Korczaka,
Sikorskiego, Wyzwolenia, Dębowa, Modrzewiowa,
Świerkowa, Sosnowa i Leśna, będą mogły bezpiecznie uczęszczać do tych placówek prowadzonych
przez Gminę Ozimek. Realizacja projektu „Budowa
ﬁlii żłobka samorządowego w Ozimku” uzyskała
doﬁnansowanie w ramach rządowego programu
– maluch + 2021 – moduł 1b. W ramach projektu
pozyskano 1 500 000,00 zł doﬁnansowania.
Mirosław Wieszołek
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mina Ozimek w roku szkolnym
2021/2022, dysponuje w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych liczbą
łączną 644 miejsc.
Proces rekrutacji już po raz czwarty został
przeprowadzony przy użyciu elektronicznego
systemu „nabór”, w którym rodzice mogli w sposób zdalny złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola. Rekrutację prowadzono na wolne
miejsca do 3 przedszkoli i 2 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Ozimka oraz do
3 przedszkoli i 3 oddziałów przedszkolnych działających poza Ozimkiem na terenach wiejskich.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci
od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat. Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają
prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte
również dzieci powyżej 7 roku życia, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat (obowiązek szkolny
odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe. Odroczenia na wniosek rodziców - dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte
dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Do przedszkoli

G

publicznych w pierwszej kolejności przyjmuje się
dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek.
Tegoroczna rekrutacja po raz kolejny pokazała, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą
się przedszkola i oddziały przedszkolne zlokalizowane na terenie Ozimka. Na 400 miejsc w przedszkolach miejskich aż 145 dzieci przyjęto z okolicznych terenów wiejskich. Natomiast na 244
miejsc w przedszkolach usytułowanych na terenach wiejskich zapisano tylko 7 dzieci z Ozimka.
Deklaracje pozostawienia dziecka w przedszkolu złożyło 367 rodziców. Rekrutacja odbywała
się na 277 wolnych miejsc. W rekrutacji podstawowej przyjęto 594 dzieci, w tym wolę przyjęcia zaproponowanego „wolnego miejsca” w przedszkolu
wyraziło 10 rodziców. 20 rodziców nie wyraziło
woli przyjęcia miejsca wskazanego przez Burmistrza Ozimka, jak również nie podjęli czynności
udziału w rekrutacji uzupełniającej.
Sytuacja odpowiednio dotyczy dzieci z roczników:
Rocznik

Liczba dzieci

2016

1

2017

5

2018

7

2019

7

razem:

20

Dzieci pochodzą odpowiednio z różnych miejscowości:
Miejscowość

Liczba dzieci

Krasiejów

7

Ozimek

6

Dylaki

3

Biestrzynnik

2

Schodnia

1

Szczedrzyk

1

razem:

20

Do rekrutacji uzupełniającej zgłoszono 12 dzieci, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia do
przedszkola.
Rekrutacja jest procesem dynamicznym,
opartym głównie o wolę rodzica, który w każdym momencie może dokonać zmiany. Proces
jest monitorowany, a informacje o decyzjach
rodziców przekazywane są między dyrektorami
jednostek oświatowych.
Na chwilę obecną do przedszkoli przyjęto 603
dzieci. Gmina Ozimek nadal ma w dyspozycji 41
wolnych miejsc.
Ewa Kotyrba

jednostki oświatowe
PP 1

pp 2

pp 3

pp 4

pp 5

pp 6

oddz. pp
w sp 2

oddz. pp
w sp 3

oddz.
pp w sp

oddz. pp
w psp

oddz. pp
w psp

Antoniów

Grodziec

Szczedrzk

razem

Liczba miejsc
w przedszkolu

125

85

50

115

50

44

25

50

25

50

25

644

Liczba dzieci przyjętych w rekrutacji
podstawowej

125

85

50

112

49

43

18

46

18

19

19

584

Liczba dzieci,
których rodzice
potwierdzili wolę
przyjęcia do przedszkola na wskazane, wolne miejsce

0

0

0

3

1

1

0

0

2

3

0

10

Liczba wolnych
miejsc

0

0

0

0

0

0

7

4

5

28

6

50

Liczba dzieci przyjętych w rekrutacji
uzupełniającej

0

0

0

0

0

0

3

3

2

4

0

12

Rezygnacja rodzica

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

123

85

50

114

50

44

21

49

22

26

19

603

2

0

0

1

0

0

4

1

3

24

6

41

Przyjęci
Wolne miejsca
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mina Ozimek uchwałą Nr x/56/19 Rady
Miejskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz określiła granice ich obwodów.
Liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć 25 osób, zatem w zależności od liczby uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek, wykazanych w rejestrach ewidencyjnych, ustala się liczbę
oddziałów klas pierwszych na dany rok szkolny.
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbyła
się przy użyciu elektronicznego systemu „na-

G

bór”. Wobec obowiązujących przepisów o sieci
szkół, zapisanie dziecka do szkoły odbywa się
na zasadzie zgłoszenia dziecka zamieszkałego
w obwodzie szkoły do szkoły obwodowej. Jeżeli
natomiast rodzic był zainteresowany posłaniem
dziecka do szkoły innej niż obwodowa, winien
wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy
I do szkoły poza rejonem, która dysponowała
wolnymi miejscami.
Obserwuje się dużą migrację uczniów pomiędzy szkołami, które mają swoje siedziby

na terenie Ozimka i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Szkoły miejskie przyjmują dzieci
spoza obwodów na pojedyncze wolne miejsca,
wypełniając tym samym oddział klasowy do
maksimum. Szkoły wiejskie w zasadzie nie
przyjmują uczniów spoza własnego obwodu,
a uczniowie kontynuują naukę w mało licznych
oddziałach, aż do ukończenia edukacji na poziomie podstawowym.
Ewa Kotyrba

Liczba uczniów przyjętych do szkół na rok szkolny 2021/22 na stan: 16.06.2021 r.
Wykaz liczbowy uczniów poszczególnych szkół – podział na obwody:

jednostki oświatowe

obwody szkolne

psp 1

psp 1 w Ozimku

11

sp 2 w Ozimku
sp 3 w Ozimku

3

sp Antoniów

1

psp Dylaki

sp 2

sp 3

6
8

4

2

42
1

1

2

sp Krasiejów

6
4

Staniszcze Małe

1

ogółem liczba
uczniów
przyjętych
Procent uczniów
z obwodu szkoły

3

1

1

Liczba uczniów
zamieszkałych
w obwodzie danej
szkoły i uczestniczących w rekrutacji

Rocznik
2014 liczba
uczniów
z ewidencji
ludności

11

18

11

8

12

12

3

42

50

60

4

4

6

6
18

13

1

psp Grodziec
psp Szczedrzyk

Liczba uczniów
przyjętych
sp Ant. psp Dyl. psp Gro. sp Kra. psp Szcz.
z obwodu
szkoły

13

13

15

1

13

16

17

22

22

28

26

18

27

31

0

1

0

173

181

18

1

20

14

63

9

13

13

23

18

131

55%

57%

67%

44%

100%

100%

96%

100%

75%
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eorganizacja szkół to temat, który zawsze wzbudza społeczne kontrowersje.
Jest to również wieloetapowy, złożony
proces uzależniony od różnych organów administracji publicznej.
Plan reorganizacji poprzedzony jest wieloma
analizami danych z różnego zakresu (ogólnej
liczby uczniów, liczby uczniów w poszczególnych oddziałach, organizacji oddziałów oraz
wieku, stażu i kompetencji nauczycieli, a także
stanu obiektów szkolno-przedszkolnych, jak
i wydatków ponoszonych na utrzymanie ich
w należytym stanie).
W przypadku gminy Ozimek za wprowadzeniem zmian w organizacji szkół przemawiała demograﬁa, jak również kwestia ﬁnansowania oświaty. Gmina co roku zwiększa nakłady na oświatę, co
wywołuje dyskusje przy tworzeniu budżetu.
Koronnym argumentem przemawiającym za
wprowadzeniem zmian jest demograﬁa. Analiza
liczebności oddziałów w poszczególnych szkołach
wskazuje na duże dysproporcje.

Gminny plan zakładał włączenie wszystkich
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku oraz uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Antoniowie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku.
Szkoła Podstawowa w Antoniowie pozostałaby w ograniczonej strukturze dla uczniów klas
1-3 oraz oddziału przedszkolnego.
Reorganizacja nie zakładała mieszania uczniów
między oddziałami ani zwolnień nauczycieli,
wszyscy mieli pracować na dotychczasowych zasadach w swoich zespołach klasowych na warunkach obowiązujących do chwili obecnej.
Podczas spotkań i konsultacji z rodzicami
wysuwano obawy przed właściwą aklimatyzacją
dzieci w dużej szkole, ponieważ dotychczas uczyły
się w małych, kameralnych klasach.
W dniu 25 stycznia 2021r. podczas sesji gminni
radni podjęli uchwały intencyjne zgodne z wcześniejszymi założeniami a następnie złożono wnioski do Opolskiego Kuratora Oświaty, którego opinie
były wiążące w sprawie podejmowania kolejnych
decyzji o przeprowadzeniu reorganizacji oświaty

w Gminie Ozimek. Władze Ozimka rozważały również propozycję, którą złożył Powiat Opolski, a dotyczącą przejęcia i prowadzenia Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 od roku szkolnego 2022/2023.
Opolski Kurator Oświaty Michał Siek podjął
dwie decyzje dot. reorganizacji oświaty na terenie
gminy Ozimek. Postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021
r. Szkoły Podstawowej w Antoniowie przez Gminę
Ozimek oraz Postanowienie Opolskiego Kuratora
Oświaty z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zamiaru
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 r. Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku przez Gminę Ozimek okazały
się opiniami negatywnymi. W związku z takim
rozwiązaniem podjętym przez organ nadzoru,
władze Gminy Ozimek zdecydowały o deﬁnitywnym zakończeniu tematu reorganizacji oświaty
na naszym terenie w obecnie trwającej kadencji.
Mirosław Wieszołek
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dumą informujemy, iż Krajowe Biuro
eTwinning w Polsce przyznało Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku Krajową Odznakę Jakości za projekt „Let’s
get to know” realizowany przez panią Alesię
Asmushkinę.
Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki
poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii tik i swoje działania opierają
na współpracy i wspólnych efektach wszystkich
zaangażowanych partnerów.
Jest ona wyrazem uznania dla uczniów
i nauczycieli za zaangażowanie w działania
poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest
to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla
szkoły prestiż i wyraz otwarcia się na współpracę europejską.
Przygotowany przez nas projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów:
innowacyjność pedagogiczna i kreatywność,
integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami
partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami
partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania.
Głównym założeniem projektu było poznanie kultury, zwyczajów i mentalności innych
narodów poprzez komunikację z rówieśnikami
oraz doskonalenie w uczniach umiejętności
sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Wykorzystanie projektu do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie
zwiększyło szanse uczniów na realizację am-
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bitnych planów na przyszłość oraz wzmocniło
wiarę uczniów w ich umiejętności, poczucia
własnej wartości, wdrożyło do samodzielnej
i zespołowej pracy w procesie uczenia się języka obcego, ukształtowało poczucie odpowiedzialności za własne wyniki w nauce. Jest to
też jeden ze sposobów przygotowania uczniów
do egzaminu ósmoklasisty oraz zachęcania do
udziału w różnych konkursach językowych.
Ponadto taka międzynarodowa współpraca
pozwoliła ukształtować obraz innych krajów

oraz tolerancję i zrozumienie. Wszystkim
uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy
za współpracę i gratulujemy!!!
Brawa dla naszych uczestników:
• Klasa vii a: Aleksandra Drzyzga, Olga Nowara,
Antonina Nieświec, Marta Ordon.
• Klasa vii b: Katarzyna Juruć, Kacper Sklorz,
Hanna Świtała.
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nia 5 czerwca obchodziliśmy Światowy
Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji we współpracy z ﬁrmą reclamove
Robert Słowik zorganizowaliśmy Piknik Ekologiczny dla naszych uczniów.
Był czas na zbieranie i segregowanie śmieci,
wspólne tworzenie kolorowego plakatu oraz wesołe zabawy przy dźwiękach muzyki. Uczniowie
mieli okazję przejechać się na elektrycznych hulajnogach. Postanowili również nagrać krótki ﬁlm,
zawierający bardzo ważne przesłanie – dbajmy
O środowisko! Nagranie można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.sp2.ozimek.pl.
Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. Piknik Ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku
realizowanego w ramach operacji pt. „Utworzenie
ﬁrmy reclamove Robert Słowik”.

D

Kamila Słowik

Alesia Asmushkina
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oniec maja był bardzo pracowity i intensywny dla tancerek zespołów mażoretkowych działających w Domu Kultury
w Ozimku. Dziewczęta mogły po półtorarocznej przerwie zaprezentować swoje nowe chorograﬁe na trzech konkursach tanecznych.
W sobotę 15.05.2021 r. zespoły O-mega i, O-mega
ii i Delement miały okazję reprezentować Dom Kultury w Ozimku na Mistrzostwach Polski południowo - zachodniej, czyli Eliminacjach do Mistrzostw
Polski Mażoretek, które odbywały się w Opolu.
W sobotę 22.05.2021 r. dwie reprezentantki zespołu tanecznego Delement startowały w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego Scarlet
w Knurowie. Jest to już drugi konkurs taneczny
w tym sezonie i przyniósł zespołowi kolejne sukcesy.
Dnia 29.05.2021 r. zespół Diament i solistka
reprezentująca zespół Delement również brały
udział w Eliminacjach do Mistrzostw Polski
mażoretek i tutaj podobnie jak na poprzednich
konkursach posypały się medale, a co za tym
idzie wszystkie nagrodzone chorograﬁe dostały
nominacje do Mistrzostw Polski Mażoretek, które odbędą się 19-20.06.2021 r. Trzymamy kciuki
za wszystkie zespoły, a poniżej przedstawiamy
wyniki poszczególnych konkursów:
Eliminacje do Mistrzostw Polski Opole:
Delement:
1 miejsce – pom pon seniorki scena – „Znaki Zodiaku”
1 miejsce – show seniorki – „W muzeum”
1 miejsce – mini formacja pom pon seniorki – „Aztecy”
1 miejsce – mini formacja mix seniorki – „Dollhouse”
1 miejsce – solo seniorki pom pon – Dominika
Pacula „Body love”
1 miejsce – duo seniorki pom pon – Dominika Pacula i Angelika Piotrowicz
O–mega ii
1 miejsce – mix formacja kadetki: – „Latawiec”
2 miejsce – pom pon formacje kadetki – „Fabryka
czekolady”
O–mega i
1 miejsce – mini mix juniorki – „Betty Boop”

Duet Delement A. Piotrowicz, D. Pacula w Knurowie

Ogólnopolski Festiwal Tańca Mażoretkowego
Scarlet w Knurowie
1 miejsce – solo pom pon seniorki Dominika Pacula
2 miejsce – duo pom pon seniorki Dominika Pacula i Angelika Piotrowicz
O-mega I w Opolu
Eliminacje do Mistrzostw Polski Mażoretek
Uniejów:
Diament:
1 miejsce – pom pon seniorki scena – „Egipt’’
1 miejsce – deﬁlada seniorki
1 miejsce – mini formacja pom pon seniorki
1 miejsce – mini formacja pom pon juniorki
1 miejsce – solo seniorki twirling Daria Skiba
1 miejsce – trio seniorki pom pon – Daria Skiba,
Katarzyna Borecka i Kinga Bryla
2 miejsce – show seniorki – ,,Lata 80’’
2 miejsce – solo seniorki pom pon – Daria Skiba
3 miejsce – duo seniorki ﬂaga – Kinga Wojtyszyn
i Kinga Bryla
Delement:
1 miejsce – solo baton seniorki – Ida Kokoszka
Karolina Stopińska

O-mega II w Opolu
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uzycznie i poetycko, tak uczciliśmy
przypadający na 26 maja, Dzień
Matki. Na fanpage’u Domu Kultury
w Ozimku można było obejrzeć i posłuchać
krótkiego, ale wzruszającego koncertu zrealizowanego przez pracowników Domu Kultury
oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ozimku.
Mogliśmy posłuchać pięknego wykonania popularnej piosenki, którą kiedyś śpiewała Majka
Jeżowska – „A ja wolę moją mamę”. Tym razem
wykonała ją dla nas Ania Kępkowska grając
na swojej gitarze. Z jej ust mogliśmy usłyszeć także wzruszające słowa piosenki pt. „Bez korzeni nie
ma skrzydeł” z rep. Marcina Stycznia. Wierszyki
dla ukochanych mam, które dodatkowo włożyły
trud w przygotowanie swoich pociech, przedstawiły dzieci naszych pracowników: Jagoda Magnuszewska i Piotruś Kizyma.
W nastrój rodem z ﬁlmu fantasy wprowadził
widzów występ duetu mamy i córki: Agnieszki
i Estery Wilczyńskich, które swoją magiczną
muzyką zobrazowały taniec elfów.
Paweł Wielgus, podczas całego koncertu pełnił nie tylko rolę konferansjera, przeczytał kilka
pięknych wierszy o mamach, a także zaśpiewał
piosenkę Wojciecha Młynarskiego pt. „Nie ma
jak u mamy” przy akompaniamencie pianina,
na którym zagrał Andrzej Wilczyński.
Niezwykły duet, Matylda Boguta i Fabian
Golonka, zaśpiewał singiel Lady Gagi i Bradleya
Coopera pt. „Shallow” promujący ścieżkę dźwiękową do ﬁlmu „Narodziny Gwiazdy”.
Mogliśmy także posłuchać standardu jezzowego, utworu instrumentalnego w wykonaniu
członków Ozimskiej Orkiestry Dętej: Zoﬁi Kędziory, Tomasza Abrahamczyka, Andrzeja

M

Wilczyńskiego i Mirosława Karpińskiego pt.
„Autumn Leaves” autorstwa węgiersko-francuskiego kompozytora Josepha Kosmy.
Koncert zwieńczony został występem umuzykalnionej rodziny Wilczyńskich. Najmłodsza
członkini, Eliza zagrała na harﬁe i zaśpiewała
utwór pt. „Gdy nie masz nic” pochodzący z kochanej przez dzieci bajki pt. „Kraina Lodu”, w której
mama śpiewała ją do snu małej Annie i Elzie. Starsza siostra Estera, zagrała na wiolonczeli, mama
Agnieszka na pianinie, a tata Andrzej przygrywał
na gitarze. W rodzinie tkwi niewyobrażalna siła.
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o wielu miesiącach organizowania wydarzeń i koncertów w formie online
otrzymaliśmy zielone światło, by zorganizować koncert na żywo. 22 maja br. kwartet smyczkowy „Aquartet” zaprezentował się
w koncercie pt. „Muzyczne kolory lat 80”.
W pierwotnej wersji wykonawcy mieli zaprezentować się przed Domem Kultury, jednak
warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację
tego pomysłu. W związku z tym artyści zabrali
publiczność w podróż do lat 80 na scenie sali
widowiskowej.
Na scenie zabrzmiały utwory m.in. Georga
Michaela, Michaela Jacksona, Madonny,
Republiki, Lady Pank czy Mannamu. Wykonawcy zaprezentowali w blokach tematycznych,
przeplatanych opowieściami konferansjera, różne
barwy tego czasu. Znane i lubiane utwory, w nowych aranżacjach, z nowym brzmieniem wywołały pozytywną reakcję publiczności.
Mimo wciąż panujących obostrzeń epidemicznych mamy nadzieję, że premierowy koncert
otworzył kalendarz imprez, na które będziemy
mogli Państwa zaprosić.
Romana Klimek

Dziękujemy wszystkim pracownikom Domu
Kultury w Ozimku oraz Gminnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozimku za trud włożony
w przygotowanie koncertu. Dziękujemy dzieciom,
młodzieży i dorosłym za to, że z sercem na dłoni
stworzyli tak piękne i różnorodne prezentacje.
A wszystkim mamom życzymy wytrwałości i wytchnienia, pociechy ze swoich dzieci, a także spełniania własnych marzeń i pasji. Wiedzcie, drogie
Mamy, że doceniamy Wasze poświęcenie i trud.
Tatiana Kowalczyk
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ary Drama to nazwa duetu muzycznego, stanowiącego przedłużenie artystycznych poszukiwań nieistniejącego zespołu bow. Korzysta zresztą po części
z dorobku i repertuaru tamtej formacji.
Jego założycielką, autorką tekstów, muzyki oraz wokalistką jest pochodząca z Ozimka,
a mieszkająca obecnie w Opolu – Maria Spólna.
Wraz z nowym perkusistą – Patrykiem Kensym
rozpoczęła prace nad nowymi kompozycjami,
wśród których pojawiły się wyczekiwane od dawna utwory śpiewane w języku polskim. Utwory
takie jak tytułowy „Bałagan”, określające tak kontynuację dotychczasowej drogi rozwoju, jak i nowe
tendencje, nieuchronnie pojawiające się w nowych
pracach duetu.
Koncert zarejestrowany został na scenie naszego Domu Kultury jeszcze w kwietniu, w późniejszym okresie był montowany obraz i miksowany
dźwięk. Efekty tych prac można było – a właściwie można do tej pory – ocenić podczas emisji
koncertu umieszczonego na naszym proﬁlu facebookowym w dniu 29 maja br. Dla fana dobrej
muzyki jest to pozycja wyjątkowa i obowiązkowa,
zaś stosunkowo niedługi występ, trwający około
pół godziny, zaostrza apetyty na więcej. Z całą

M

pewnością nie jest to nasze ostatnie spotkanie
z repertuarem zespołu, tym obecnym i świeżym,
jak i tym dopiero powstającym.
Występ został zarejestrowany z okazji obchodzonego jubileuszu 30. lecia powstania Teatru
Fieter. Fotograﬁe reklamowe i montaż: Kamil No-

wakowski, zdjęcia: Kamil Nowakowski i Robert
Konowalik, nagranie dźwięku: Andrzej Wilczyński, współpraca realizacyjna: Agnieszka Jarocka
i Szymon Początek.
Robert Konowalik
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asi „naturalni” w ostatnim tygodniu
maja wcielili się w rolę architektów,
projektantów oraz budowniczych. Wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę zbudowali 5 hoteli dla owadów pożytecznych,
w tym dzikich zapylaczy. Efekty ich pracy będzie można podziwiać w połowie lipca podczas wernisażu, na którym zostaną oﬁcjalnie
oddane do zamieszkania.
Hotele dla owadów to budowle wykonane
z materiałów naturalnych, pełniące rolę schronienia dla rozmaitych owadów. Bywają zasiedlane
nie tylko przez pszczoły samotnice, osy samotnice,
złotooki czy trzmiele, ale także przez biedronki
i inne pożyteczne owady. Hotel taki gwarantuje
owadom zaciszne miejsce, w którym mogą nocować, skryć się przed deszczem i drapieżnikami,
rozmnażać się, a nawet spędzać zimę.
To kolejne zadanie realizowane w ramach
projektu „Naturalnie, że naturalnie!”, który jest
prowadzony w ramach programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży.

N

Agnieszka Jarocka
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okazji 30 rocznicy powstania Teatru
Fieter, działającego w naszym Domu
Kultury, zorganizowany został quiz
wiedzy na temat tej grupy teatralnej. Pytania były trudne, dla osób, którym nie straszne jest wertowanie strony internetowej
Fietera, nic strasznym nie było. Konkurs

Z

ostatecznie został rozegrany, zaś nagrody
przyznane.
Otrzymali je: 1 m- ce. 16/21 pkt. - Renata Grzelakowska (Wieluń), 2 m-ce. ex aequo 15/21 pkt.
Ireneusz Jankowski (Wrocław) oraz Rafał Suchożebrski (Warszawa), 3 m-ce. 11/21 pkt. Grzegorz
Fijałkowski (Ozimek).

Nagrodami w konkursie były albumy fotograﬁczne dokumentujące najciekawsze wydarzenia z działalności Teatru Fieter oraz pozostałych grup teatralnych działających w tym okresie w naszej placówce.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Robert Konowalik
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dniach 12-13 kwietnia 2021 roku
w Domu Kultury w Ozimku odbyły się miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego dla uczniów
szkół podstawowych pn. „Mały okr 2021”.
Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną
i obowiązujące obostrzenia impreza ta została przeprowadzona w formule online, choć
jeszcze na początku marca mieliśmy nadzieję
zobaczyć młodych recytatorów stacjonarnie
na naszej scenie.
Jury w składzie: Robert Konowalik (przewodniczący), Wiesława Piechaczek oraz Jolanta Rogowska, dokonało oceny 30 uczestników, którzy przesłali nagrania audiowizualne
przygotowanego na konkurs repertuaru. Nagrania zostały odtworzone na dużym ekranie
i z wykorzystaniem profesjonalnego nagłośnienia
w sali kameralnej. Każdy uczestnik był oceniany zgodnie z kryteriami danego turnieju. Po
obradach jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:

W

w kategorii: szkoły podstawowe klasy vii-viii:
i miejsce – Amelia Kita (psp nr 3 w Ozimku)
ii miejsce – Bartosz Mazurkiewicz (psp nr 3 w Ozimku)
iii miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Olga Bunkowska (psp nr 3 w Ozimku),
Wiktoria Syguła (psp nr 3 w Ozimku)
W turnieju poezji śpiewanej
Wyróżnienie: Katarzyna Juruć (psp nr 1 w Ozimku)
Nagrody dla laureatów oraz pamiątkowe dyplomy można było odebrać w ozimskiej bibliotece
już po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej.
Nasza młodzież świetnie poradziła sobie na eliminacjach rejonowych, które odbyły się 27 kwietnia
2021 r. w formie stacjonarnych indywidualnych przesłuchań w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Spośród pięciu wytypowanych

W turnieju recytatorskim
w kategorii: szkoły podstawowe klasy i-iii:
i miejsce – Paulina Mrozik (psp nr 3 w Ozimku)
ii miejsce – Szymon Hapiak (psp w Dylakach)
iii miejsce – Witold Szczemirski (psp nr 3 w Ozimku)
Wyróżnienie – Anastazja Szalek (psp w Dylakach),
Kinga Słupik (psp nr 3 Ozimku), Ryszard Godyń
(psp nr 3 w Ozimku)
w kategorii: szkoły podstawowe klasy iv-vi:
i miejsce – Joanna Wieczorek (psp nr 1 w Ozimku)
ii miejsce – Vanessa Długosz (psp nr 2 w Ozimku)
iii miejsce – Agata Kokot (psp nr 3 w Ozimku)
Wyróżnienie: Xawery Szalek (psp w Dylakach),
Adrian Król (psp w Dylakach)
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o wielomiesięcznej przymusowej przerwie w organizacji stacjonarnych wydarzeń kulturalnych wreszcie przepisy
sanitarne pozwoliły na spotykanie się w małych grupach w zamkniętych przestrzeniach.
Pierwszym w tym roku gościem Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku była
Edyta Świętek, autorka bardzo poczytnych sag
rodzinnych oraz powieści obyczajowych z wątkami romansowymi i kryminalnymi, która
już w listopadzie ubiegłego roku miała odwiedzić naszą gminę, ale z wiadomych względów
tych planów nie udało się zrealizować. Jednak
tym razem nic nie stanęło na przeszkodzie i 9
czerwca pisarka mogła się spotkać z czytelnikami oraz członkami Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego od roku w Dylakach.
Pani Edyta okazała się niezwykle miłą i kontaktową osobą, obdarzoną dodatkowo imponującą elokwencją i darem snucia opowieści. Niemal
przez dwie godziny barwnie opowiadała o swojej
twórczości, zdradzając wiele warsztatowych tajemnic i ciekawych anegdot. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak można z dbałością o wszelkie
szczegóły napisać powieść zlokalizowaną w mie-

ście, w którym się nigdy nie było, jak z pomysłu
na jednotomową opowieść o Nowej Hucie tworzy
się siedmiotomową sagę rodzinną oraz jaki wpływ
na dobór okładki ma autor książki. Okazało się
również, że niemałym wyzwaniem może być wymyślenie tytułu dzieła lub nazwanie wykreowanych bohaterów. Pisarka zapowiedziała także swoje najnowsze dzieło, czyli kolejną historyczną sagę
rodzinną, tym razem osadzoną w Niepołomicach,
miejscowości, w której od lat mieszka. Jej pierwszy
tom ma się ukazać już w lipcu.
Autorka „Spaceru Aleją Róż” chętnie odpowiadała na pytania uczestników, a na koniec podpisywała przywiezione przez siebie książki, które
można było nabyć po spotkaniu. Jej wizyta została
również upamiętniona wpisem w bibliotecznej
kronice. Zachęcając do sięgania po twórczość
Edyty Świętek, zapraszamy do naszych bibliotek
- w dużym i różnorodnym gatunkowo dorobku
pisarki z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Spotkanie sﬁnansowano ze środków Instytutu Książki w ramach działalności Dyskusyjnych
Klubów Książki.
Jolanta Rogowska

uczestników z naszej gminy dwie osoby, tj. Paulina
Mrozik i Amelia Kita zwyciężyły w swoich kategoriach, natomiast kolejne dwie, czyli Vanessa Długosz
i Joanna Wieczorek zajęły iii miejsce ex aequo.
Pomimo trudnych warunków, w których
wszyscy się znaleźliśmy podczas trzeciej fali epidemii, bardzo się cieszymy, że „Mały okr 2021”
udało się przeprowadzić, a nasza młodzież miała
szansę zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie. Gratulując laureatom, jednocześnie
dziękujemy nauczycielom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu repertuaru i nagrań. Być
może w przyszłym roku święto poezji, jakim jest
niewątpliwie konkurs recytatorski, będzie już
przebiegało nie w cieniu zarazy, ale w radosnej
normalności.
Jolanta Rogowska
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zień 1 czerwca to dzień, w którym zdarzyć
się mogą naprawdę niezwykłe rzeczy.
Wiele w tym zakresie zależy od pomysłowości dorosłych i wyobraźni dzieci. W tym roku
mogliśmy się o tym przekonać podczas imprezy
zorganizowanej przez dom kultury i bibliotekę
dla naszych ozimskich młodych mieszkańców.
Tematem przewodnim były bajki i baśnie znane dzieciom z książek i ﬁlmów animowanych.
Na początku, tuż po godzinie 15.00, ulicami
Ozimka ruszył barwny i głośny korowód bajkowych postaci, które składały dzieciom życzenia
i obdarowywały je cukierkami. Maluchy były bardzo zaskoczone, gdy na placach zabaw pojawili się
tacy niezwykli goście jak: uroczy Czerwony Kapturek, elegancki Kot w Butach, śliczna Królewna
Śnieżka, zapracowany Kopciuszek, Dzwoneczek
z nieodłącznym magicznym pyłem, doskonała
łuczniczka Merida Waleczna, groźna Cruella de
Mon czy szalona Pippi. Jednak niemal zawsze po
chwili zdziwienia na twarzach milusińskich pojawiał się uśmiech, bo przecież fajnie jest spotkać
w realnym świecie bajkowych bohaterów.
W drugiej części imprezy, już na placu przed
domem kultury, miało miejsce rozstrzygniecie
bibliotecznego konkursu dla przedszkolaków pn.
„Czytam z Mamą – Czytam z Tatą”. Dzieci, które
przystąpiły do czytelniczej rywalizacji wykazały
się dużym zacięciem: przez 8 miesięcy przychodziły z rodzicami do biblioteki, aby wypożyczać książki, rozwiązywać przygotowane przez bibliotekarzy
zadania i zdobywać tym samym kolejne punkty
odnotowywane na specjalnej karcie. Ostatecznie
konkurs ukończyło 20 przedszkolaków, którzy
wraz z rodzicami i rodzeństwem zostali zaproszeni
na uroczyste podsumowanie. Teatralnym preludium do ogłoszenia wyników była inscenizacja
połączona z animacjami dla dzieci. Na schodach
zewnętrznych, które stanowiły swoistą plenerową
scenę, pojawiały się kolejno bajkowe postacie
wyczarowywane przez biblioteczne wróżki.
Z każdym niezwykłym bohaterem związane
były zabawy i zadania, do których rozwiązania
zapraszano chętnych przedszkolaków. Wreszcie
przyszła pora, aby nagrodzić wytrwałych czytelników. Najwięcej punktów zebrała Amelia Solińska
i to ona otrzymała medal i tytuł Super Czytelnika
roku 2021. Drugie miejsce w konkursie zajęła Oliwia Jonczyk, a tuż za nią na podium uplasowała się
Aleksandra Piórkowska. Ponadto trójka młodych
czytelników zdobyła wyróżnienia. Byli to: Wojciech
Grzesiak, Oliwia Feduniewicz i Martyna Mamrot. Wszystkie dzieci otrzymały z rąk bajkowych
postaci nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Na koniec dzieci zgromadzone na placu przed
domem kultury zostały poczęstowane lodami i mogły sobie zrobić zdjęcia z bajkowymi bohaterami.
Dodatkową atrakcją tego niezwykłego dnia
była duża makieta z ruchomą kolejką, która została wyeksponowana w podcieniach domu kultury. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały
pociąg przemierzający swoją trasę pomiędzy zabudowaniami małej miejscowości, jak również
w tunelach oraz po mostach i wiaduktach. Mogły
też podziwiać poszczególne elementy makiety, takie jak domy, obiekty małej i dużej infrastruktury
przestrzennej czy też tereny zielone, a wszystko
wykonane z wielką pomysłowością i dbałością

D

o szczegóły. To niezwykłe dzieło to efekt wielomiesięcznej pracy pracownika dk Szymona Początka, wspomaganego przez plastyczkę Agnieszkę
Jarocką. Makieta zostanie również w najbliższym
czasie udostępniona do zwiedzania w sali nr 1.
W bajkowe postacie wcielili się pracownicy domu kultury i biblioteki: Iwona Chętnicka
(Kopciuszek), Natalia Grochol (Królewna
Śnieżka), Agnieszka Jarocka (Cruella de Mon),
Katarzyna Kamińska (Kot w Butach), Anna
Kępkowska (Czerwony Kapturek), Tatiana
Kowalczyk (Merida Waleczna), Jolanta Rogowska (Pippi Pończoszanka), Karolina Sto-

pińska (Dzwoneczek). Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego prowadziły biblioteczne wróżki:
Wiesława Piechaczek i Aldona Kuśmierska.
O nagłośnienie zadbał Michał Katolik, a całą imprezę na zdjęciach uwiecznił Szymon Początek.
Tak, to był zdecydowanie przemiły dzień, także dla dorosłych. Cieszymy się, że udało się nam
wprowadzić w życie odrobinę czarów w tych przecież mało magicznych czasach. I nawet kapryśna
pogoda była tym razem po stronie dzieci – padać
zaczęło dopiero po zakończeniu imprezy.
Jolanta Rogowska
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ewnych tradycji nie można zaprzepaścić – skoro już od kilkunastu lat
ozimska biblioteka co roku wybiera
spośród drugoklasistów Mistrza Pięknego
Czytania to nawet podczas pandemii warto
tak przemodelować formułę, aby nie pominąć żadnego rocznika. Dlatego właśnie konkurs, zazwyczaj organizowany jesienią, został przeniesiony na wiosnę kolejnego roku,
gdy na całe szczęście zostały już poluzowane
obostrzenia sanitarne.
Do eliminacji szkolnych przystąpiło łącznie
77 osób z pięciu klas drugich ze szkół miejskich.
Do ścisłego ﬁnału, który odbył się 10 czerwca 2021
roku w Domu Kultury w Ozimku, zakwaliﬁkowało się 23 młodych czytelników. Ze względów
bezpieczeństwa eliminacje ﬁnałowe podzielono
na trzy części, aby nie mieszać grup szkolnych.
Najpierw zaprezentowali się reprezentanci SP nr
2 w Ozimku, a następnie kolejno PSP nr 1 Ozimku
oraz SP nr 3 Ozimku. Ostateczne wyniki zostały
ogłoszone na stronie internetowej.
Drugoklasiści to uczniowie, których pandemia dotknęła na progu ich szkolnej edukacji,
tym bardziej więc cieszy fakt, że pomimo takich
trudności wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu i wykazali się dużą płynnością
czytania. Jury w składzie: Jolanta Rogowska,
Anna Kępkowska oraz Wiesława Piechaczek,
z wielką uwagą wysłuchało tekstów zaprezentowanych przez uczestników. W przygotowanym
repertuarze znalazły się zarówno perełki klasyki
dziecięcej, takie jak „Pippi Pończoszanka” Astrid
Lindgren, ale również książki popularnych współczesnych polskich autorów np. Grzegorza Kasdepke, Justyny Bednarek czy Łukasza Wierzbickiego.
Komisja konkursowa oceniła płynność czytania,
wymowę oraz tzw. czytanie ze zrozumieniem każdego uczestnika. Choć ustalenie werdyktu nie było
łatwe, ostatecznie wyłoniono sześciu laureatów
konkursu. Mistrzem Pięknego Czytania w roku
2021 została Natalia Pietraszewska z sp nr 3
w Ozimku. Drugie miejsce zajęła Kalina Olczyk,
a trzecie Witold Szczemirski – oboje również z sp
nr 3 w Ozimku. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia dla: Przemysława Gajka z psp nr 1 w Ozimku,
Kingi Kotysz z sp nr 2 w Ozimku oraz Amelii
Zaręby z sp nr 3 w Ozimku. Każdy z ﬁnalistów
otrzymał dyplom i nagrodę książkową, a laureaci
dodatkowe upominki.
Po zakończeniu eliminacji każda grupa
uczestników obejrzała makietę kolejkową autorstwa Szymona Początka i Agnieszki Jarockiej
oraz została oprowadzona po wystawie „Dziecięcy świat w obiektywie dawnych fotografów”.
Wszyscy z zainteresowaniem oglądali urokliwe
stare zdjęcia dzieci z czasów, gdy nie było smartfonów, komputerów i telewizji, a nawet nie każdego było stać na buty.
Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu. Cieszymy się, że imprezę można było przeprowadzić stacjonarnie, choć w nieco przekształconej formule.
Na twarzach dzieci było widać prawdziwą radość,
że wreszcie mogły „prawie normalnie” uczestniczyć w czytelniczej rywalizacji.
Jolanta Rogowska

Finaliści z psp nr 1 w Ozimku

Finaliści sp nr 2 w Ozimku

Finaliści z sp nr 3 w Ozimku
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku
DATA

GODZ.

MIEJSCE

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

01.07
(czwartek)

9:00

Ozimek i okolice

„Taneczne inspiracje”
Dom Kultury w Ozimku
– bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 7-14 lat Ośrodek Integracji i Pomocy Społeczw ramach „Letnich atrakcji”
nej w Ozimku

03.07
(sobota)

21:00

Plac za
Domem Kultury

„Tajemnice Silver Lake” (kryminał/thriller)
Dom Kultury w Ozimku
– bezpłatny seans ﬁlmowy w ramach „LetOpolskie Kino „Meduza”
niego kina plenerowego”

9:00

Ozimek i okolice

„Wędrówki plastyczne”
Dom Kultury w Ozimku
– bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 7-14 lat Ośrodek Integracji i Pomocy Społeczw ramach „Letnich atrakcji”
nej w Ozimku

8:30 – 13:00

Plac przed
Domem Kultury

Badania mammograﬁczne

Mammo-Med

07.07
(środa)

9:00 – 16:00

Plac przed
Domem Kultury

Badania mammograﬁczne

Moja Mammograﬁa

08.07
(czwartek)

9:00

Ozimek i okolice

„Rajd rowerowy”
Dom Kultury w Ozimku
– bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 9-14 lat Ośrodek Integracji i Pomocy Społeczw ramach „Letnich atrakcji”
nej w Ozimku

10.07
(sobota)

21:00

Plac za
Domem Kultury

„Dzikie historie” (czarna komedia)
Dom Kultury w Ozimku
– bezpłatny seans ﬁlmowy w ramach „LetOpolskie Kino „Meduza”
niego kina plenerowego”

14.07
(środa)

17:30

Skwer przy
Domu Kultury

Wernisaż podsumowujący działania
w ramach projektu „Równać szanse”

17.07
(sobota)

21:00

Plac za
Domem Kultury

„Barany. Islandzka opowieść” (komedia/
dramat)
Dom Kultury w Ozimku
– bezpłatny seans ﬁlmowy w ramach „Let- Opolskie Kino „Meduza”
niego kina plenerowego”

23.07
(piątek)

8:00 – 15:00

Plac przed
Domem Kultury

Badania mammograﬁczne

21:00

Plac za
Domem Kultury

„Poznajmy się jeszcze raz” (komedia roDom Kultury w Ozimku
mantyczna/dramat)
– bezpłatny seans ﬁlmowy w ramach „Let- Opolskie Kino „Meduza”
niego kina plenerowego”

Biestrzynnik

Święto Pstrąga
Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Ozimka

Plac przed
Domem Kultury

Badania mammograﬁczne

06.07
(wtorek)

24.07
(sobota)

25.07
(niedziela)

26.07
(poniedziałek)

30.07.2021
(piątek)

31.07 – 01.08
(sobota-niedziela)

8:00 – 16:00

Święto Pstrąga
Dom Kultury w Ozimku – Konferencja dot. obszaru rlgd
– Spektakl o Rybaku i Złotej Rybce

Wyspa Rehdanza

Dom Kultury w Ozimku
Polsko-Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Lux Med

Lux Med

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Dom Kultury w Ozimku

Święto Pstrąga
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
– program artystyczny w wykonaniu zespoDom Kultury w Ozimku
łów Domu Kultury, szczegóły na plakatach

*realizacja wydarzeń będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej
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niedzielę, 30.05.2021 r. na stawach
w Biestrzynniku odbyła się xxv jubileuszowa edycja spławikowych
zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza
Ozimka. Zawody przeprowadzono w trybie
indywidualnym oraz drużynowym. Udział
wzięło 38 zawodników.
W klasyﬁkacji indywidualnej i miejsce zajął
Rafał Skrzypczak (5,96 kg) z koła pzw Ozimek, ii
miejsce zajął Łukasz Jantos (5,94 kg) z koła pzw
Jedlice, zaś iii miejsce zajął Andrzej Kowalik (1,28
kg) z koła pzw Jedlice.
W klasyﬁkacji drużynowej i miejsce zajęło koło
pzw Jedlice z wynikiem 8,06 kg, na ii miejscu znalazło się koło pzw Ozimek – 6,46 kg, a iii miejsce
zajęło koło pzw Szczedrzyk z wynikiem – 1,84 kg.
Największego łowu tego dnia dokonał Łukasz
Jantos – wyłowił amura o wadze 3,46 kg.
Wręczenia nagród dokonali Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Prezes pzw Ozimek
Wiesław Miś. Serdecznie gratulujemy wszystkim
zwycięzcom oraz dziękujemy za liczny udział w zawodach.

W

Marcin Widera

;;;,,,=DZRG\:ÇGNDUVNLH]RND]ML
0LÇG]\QDURGRZHJR'QLD']LHFND
nia 22 maja 2021 r. odbyła się xxxiii
edycja Zawodów Wędkarskich z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Mimo niesprzyjającej pogody udział wzięło
aż 150 uczestników!
Miejsce i zajęła Milena Anderwald (z Dariuszem Nicponiem), ii miejsce Rafał Zarębski (z Kamilem Zarębskim), a iii miejsce Małgorzata Kierat
(z Zenonem Kieratem).

D

Wręczenia nagród dokonali Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek i Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku Aldona Koczur. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że mamy tak
prężne środowisko wędkarskie, które działa na rzecz
dzieci i młodzieży, promując rybackie walory gminy.
Nasza gmina jest na arenie całego kraju bardzo
dobrze postrzegana i służy jako przykład wspaniałej pracy z dziećmi i młodzieżą – co przekłada się

na regularne wysokie wyniki młodych wędkarzy
podczas prestiżowych zawodów i owocuje także powołaniami do kadry narodowej. Imprezę wsparli:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, Rada i Administracja osm „Przyszłość” w Ozimku, Koło pzw
„Małapanew”, Okręg pzw Opole oraz ﬁrma „relax”.
Marcin Widera
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JOACHIMA HALUPCZOKA

dniach 5-6 czerwca 2021 r. zorganizowano 26. edycję Memoriału Joachima Halupczoka, którego celem jest
uczczenie pamięci tego znakomitego kolarza
pochodzącego z pobliskich Niwek – medalisty olimpijskiego (srebro w Seulu w wyścigu
drużynowym na czas) oraz zdobywcy dwóch
medali mistrzostw świata we francuskim
Chambery (złoty w wyścigu ze startu wspólnego i srebrny w jeździe drużynowej na czas).
Jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy
zmarł 26 lat temu - w 1994 roku, w wieku niespełna 26 lat.
Kolarskie święto na Opolszczyźnie - jakim jest
memoriał obywało się przez dwa dni – 5 czerwca
na trasie Niwki – Dębska Kuźnia oraz w niedzielę
6 czerwca wokół Jezior Turawskich – ze startem
i metą w Szczedrzyku.
W kategorii junior młodszy rywalizowano na dystansie 90 km (3 okrążenia), w kat. młodzik – 30 km
(1 okrążenie), zaś w kat. junior oraz kat. orlik – 120 km
(4 okrążenia). Udział wzięło blisko 400 zawodników.

W

W kategorii młodzik (dystans 30km) 1. miejsce zajął – Bartosz Łyżwa (uks avatar), 2. miejsce – Szymon
Wrona (ks deichman sksm mat sobótka), a 3. miejsce
Mikołaj Dziadura (lkk zakł. mięsne „warmia” bi).
W kategorii junior młodszy (dystans 90 km)
1. miejsce zajął – Dawid Lewandowski (lks pom
strzelce krajeńskie), 2. miejsce – Marcel Kożyczak (kolarski klub sportowy gosty), a 3. miejsce
– Kacper Mientki (uks copernicus toruń sp.ccc).
W kategorii junior (dystans 120 km) 1. miejsce
zajął – Mikołaj Szulik (uks avatar), 2. miejsce –
Julian Kot (ks społem łódź), a 3. miejsce – Michał
Rząca (alks stal grudziądz sp. oceti).
W kategorii orlik (dystans 120km) 1. miejsce zajął –
Aleksander Krukowski (gks „cartusia” w kartuzach
b), 2. miejsce – Filip Biernacki (kltc konin), a 3. miejsce
– Kamil Szymacha (lks baszta golczewo). Wszystkie wyniki znajdują się na stronie internetowej
https://godlewski-sport.cba.pl.
Przyszli mistrzowie kolarskich tras otrzymali
medale, puchary i nagrody, które zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczali: Burmistrz Ozim-

ka Mirosław Wieszołek, wiceprezes Wojewódzkiego
Zrzeszenia lzs w Opolu Anna Kocińska-Szolc i wiceprezes lks Ziemia Opolska Marian Staniszewski.
Memoriał to wielkie wydarzenie sportowe pod
względem organizacyjnym i logistycznym. Jego realizacja była możliwa dzięki dobrej współpracy lokalnych samorządów. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.
Organizatorzy serdecznie dziękują służbom
porządkowym – Policjantom z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu
oraz Strażakom Ochotnikom, którzy zapewnili
bezpieczny przebieg wyścigu. Organizatorami byli
ks lzs w Warszawie, Wojewódzkie Zrzeszenie lzs
w Opolu, Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Urząd
Gminy w Chrząstowicach, Urząd Gminy w Turawie oraz Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska
w Opolu. Zapraszamy na kolejną edycję już za rok.
Marcin Widera
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d upadku do mozolnej odbudowy
i awansu do iii ligi – tak w skrócie można streścić historię Małejpanwi Ozimek w xxi wieku.
Pierwsza runda sezonu 2000/01 była koszmarna w wykonaniu zespołu. Małapanew wówczas zgromadziła zaledwie 13 pkt i zajmowała
18. – ostatnie miejsce. Po czwartej kolejce ponownie zatrudniono Ryszarda Elżanowskiego, który wskazał, że wina za złe wyniki leży
w słabym przygotowaniu drużyny do rozgrywek.
Dobrze przepracowany okres przygotowawczy,
zimowy udział w obozie kondycyjnym w Borowicach oraz powrót do drużyny doświadczonych piłkarzy takich jak Andrzej Dębicki czy też Krzysztof
Łaskarzewski zaowocował dużo lepszą postawą
drużyny wiosną. Wygrana 3-0 z mocną wówczas
Unią Tułowice dodała naszym zawodnikom pewności siebie, a wysokie pogromy takich ekip jak
Motor Praszka (8:1) czy też Skalnik Tarnów Op.
(5:0) dały nam utrzymanie. Ostatecznie wiosną
nasz zespół zdobył 28 pkt (razem 41) i zajął 11.
miejsce (bilans bramek 57-59). Najwięcej bramek
zdobył wówczas K. Łaskarzewski, który traﬁł 10
razy do siatki przeciwnika.
Wielkim sukcesem okazały się jednak rozgrywki Wojewódzkiego Pucharu Polski, kiedy
nasz zespół pokonał w półﬁnale rezerwy Odry
Opole 4:1 i awansował do ﬁnału rozgrywanego
w Chróścicach. Tam na piłkarzy czekał Skalnik
Gracze, który był czołową drużyną ligi. Sam mecz
ułożył się pomyślnie dla Małejpanwi. Już w 4 min.
Ozimek objął prowadzenie po bramce Tomasza
Wiśniewskiego z ponad 20 m. Następnie Wojciech
Machulak obronił rzut karny. W drugiej połowie
Łaskarzewski popisał się 30-metrowym rajdem,
w którym minął trzech zawodników i zdobył
ładną bramkę. Skalnik szybko zdobył kontaktową bramkę, jednak chwilę później gola dla
hks-u zdobył Wojciech Burzyński. Ostatecznie
Małapanew wygrała 3:2, zdobywając Puchar Polski na szczeblu województwa i awans na szczebel
ogólnopolski. „Jestem dumny z mojej młodzieży,
która gra coraz lepiej (…) Myślę, że stać nas na dobrą grę. Chcemy się pokazać.” – opowiadał trener
Ryszard Elżanowski.
W pierwszej rundzie Pucharu Polski Małapanew traﬁła na ii ligowe Tłoki Gorzyce. Mecz rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ nie dojechali
sędziowie z Poznania. Z tego tytułu o losach meczu
rozstrzygał znany ozimski sędzia – Andrzej Brylczak. Początkowo mocno stremowana młodzież
z Ozimka (średnia wieku nieco ponad 18 lat!) oddała inicjatywę gościom, ale w tym okresie świetnie
bronił Dariusz Lubczyński. W drugiej połowie
nasz zespół podjął walkę – w 70 min. bramkarz
Tłoków źle wybił piłkę, dopadł do niej Piotr Słupik
i strzałem z dystansu zdobył bramkę. Goście wyrównali w ostatnich minutach meczu. Dogrywka
nie przyniosła rozstrzygnięcia, za to w rzutach
karnych nasi zawodnicy zachowali zimną krew,
bowiem ani razu się nie pomylili, przez co wygrali
4:3. Sensacja stała się faktem. W 1⁄16 czekał na nas
również ii ligowy łks Łódź (który jeszcze dwa sezony wcześnie był Mistrzem Polski). Młodzi piłkarze nie unieśli jednak ciężaru tego spotkania – od
początku oddali inicjatywę swoim rywalom, a do
tego brakowało im jeszcze sportowego doświadczenia. Ostatecznie łks udzielił Małejpanwi lekcji

Małapanew 2003/04

Mecz ze Skalnikiem Tarnów Op. W zielonych strojach piłkarze Małejpanwi
– Andrzej Sapa (z lewej) oraz Roman Sykulski (z prawej) - 2006 r.
piłki nożnej wygrywając 6:0. Dwie rundy w Pucharze Polski były jednak ogromnym sukcesem. Grali
wówczas: Maciej Lubczyński, Wojciech Machulak (bramkarze), Tomasz Bardjan, Rafał
Hreczuch, Szymon Waga, Przemysław Konik,
Roman Blozik, Bartłomiej Kobiera, Tomasz
Wróblewski, Adam Orłowicz, Mariusz Kwietniewski, Piotr Słupik, Andrzej Gaik, Bartosz
Stręk, Łukasz Obrębski, Andrzej Świgoń, Wiesław Wróblewski – prawie wszyscy w zasadzie
byli wychowankami Małejpanwi.
Pomimo sukcesów, organizacyjnie klub był
na skraju upadku. Co sezon działaczom zaglądało
w oczy widmo nieprzystąpienia do rozgrywek. Drużyna opierała się na zdolnych juniorach, którzy
grali za darmo, stąd nie było szans na wzmocnienie doświadczonymi graczami, a do tego nie było
możliwości zatrzymania zawodnika, kiedy zaczął
interesować się nim mocniejszy zespół. Z utalentowanych piłkarzy najlepiej poradzili sobie
Adam Orłowicz (który grał m.in. w Odrze Opole, Górniku Zabrze czy też w mks-ie Kluczbork),
Szymon Waga (m.in. Górnik Zabrze, Przyszłość

Rogów) czy też Bartłomiej Kobiera (m.in. Polonia Bytom, Ruch Radzionków). W iv lidze zespół
zajmował przez kolejne lata: 2002r. - 10. miejsce
(46 pkt, br. 55-86), 2003 r. - 15. miejsce (38 pkt, br.
59-101 – utrzymanie dzięki wycofaniu się rezerw
Włókniarza Kietrz), 2004 r. - 9. miejsce (45 pkt, br.
71-70), 2005 r. - 17 miejsce (19 pkt, br. 49-119 – spadek
do Klasy Okręgowej).
W 2004 r. w wyniku zadłużenia oraz braku
wsparcia przez upadłą Hutę Małapanew – hks
Małapanew zawiesił działalność. W jej wyniku
powstał Klub Sportowy „Małapanew”, który
przejął sekcję piłki nożnej oraz Miejsko-Gminne
Towarzystwo Sportowe „Siódemka”, pod skrzydła którego traﬁły sekcje piłki ręcznej, siatkówki
oraz motorowa. „Nowej” Małejpanwi wyrosła
też lokalna konkurencja w postaci drużyny z Krasiejowa, która wówczas wywalczyła awans do iv
ligi. Traﬁł tam m.in. najlepszy strzelec zespołu –
Waldemar Sobota, który pomału zaczynał swoją
wielką piłkarską przygodę. Po spadku drużyna
miała za cel włączyć się w walkę o powrót w szeregi
czwartoligowców. Pierwszy sezon młody zespół
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Mecz z Unią Kolonowskie - Piotr Słupik walczący o piłkę - 2006 r.
zakończył na 5. miejscu (50 pkt, br. 68-53). Kolejny sezon – 2006/07, stał pod znakiem obchodów
60-lecia klubu. Z tej okazji klub zorganizował
festyn, na który zaproszono byłych zawodników oraz rozegrano mecze oldbojów (wówczas
sporo kibiców gromadziły mecze pn. „księża
i dziennikarze kontra lekarze lub oldboje”) oraz
mecz ligowy przeciwko zks Górażdże, w którym
Małapanew wygrała 4:0. Zawodnicy w roku jubileuszu walczyli o awans, a dużą zasługę w tej
walce miał pozyskany doświadczony pomocnik
– Andrzej Sapa, który strzelił w rundzie jesiennej 16 bramek. Podopieczni Andrzeja Nogi zanotowali wówczas imponującą serię 8 meczów
bez porażki. Przed rundą wiosenną Małapanew
zajmowała 2. miejsce z dorobkiem 34 pkt i stratą
2 pkt do liderującego Startu Dobrodzień. Wiosna
była jednak gorsza – wspomniany wcześniej Sapa
odszedł do Krasiejowa, a drużynie przytraﬁały
się remisy z niżej notowanymi przeciwnikami.
Pomimo tego ozimscy piłkarze do ostatniej kolejki liczyli się w walce o awans. Niestety porażka
w Brzegu z Piastem 3:0 zminimalizowała szanse
i pomimo dwóch zwycięstw w końcówce sezonu
drużyna zajęła 4. miejsce, tracąc do miejsca premiowanego awansem 2 pkt (60 pkt, 18 zw., 6 rem.,
6 por., br. 64-29). Grali wówczas: Jerzy Kajdana,
Piotr Kopacz, Piotr Cłapa (br.), Roman Blozik, Paweł Czopkiewicz, Kamil Dworakowski,
Andrzej Gaik, Paweł Jarząbek, Dawid Kliński, Bartłomiej Kobiera, Michał Noga, Mariusz
Ozimek, Bartosz Stręk, Sylwester Sykulski,
Łukasz Jędrysiak, Piotr Karpa, Mariusz Kwietniewski, Andrzej Langosz, Marcin Marzec, Andrzej Sapa, Piotr Słupik, Tomasz Wróblewski,

Mariusz Kuś, Paweł Olkowski, Patryk Paszko
i Roman Sykulski (tr. Andrzej Noga). Po sezonie
do Gwarka Zabrze przeszedł P. Olkowski, gdzie
swoją grą zapracował na powołania do Reprezentacji Polski u-15 i u-18.
Niestety lata 2008-2010 stały pod znakiem rozpaczliwej walki o utrzymanie w lidze okręgowej.
Seniorzy byli coraz bardziej zdekompletowani,
brakowało funduszy zarówno na szkolenie i pensje, jak i sprzęt sportowy. Małapanew zajmowała
wówczas 13. miejsce – 34 pkt, br. 38-53, 12. miejsce
– 30 pkt, br. 39-61 oraz 15. miejsce – 15 pkt, br. 2578 – spadek do A-Klasy. Zwłaszcza ostatni sezon
w Okręgówce był bardzo bolesny – w rundzie wiosennej dochodziło nawet do sytuacji, gdzie zawodnicy nie potraﬁli wystawić jedenastki na mecz – tak
jak w wyjazdowym meczu w Ligocie Turawskiej,
gdzie nasz zespół grając w ośmiu przegrał 10:1.
Grudzień 2009 r. stał pod znakiem wyborów
zarządu. Fatalna sytuacja ﬁnansowa i organizacyjna sprawiła, że nikt nie chciał kierować klubem – nad Małąpanwią wisiało widmo likwidacji.
Ostatecznie po wielu próbach znalezienia chętnych
udało się powołać nowe władze, na czele których
stanął Leon Brylczak (w zarządzie znaleźli się
jeszcze Piotr Kujawa i Kewin Adamczyk). Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu władz oraz osób przychylnych naszemu klubowi udało się sprowadzić
do Ozimka Łukasza Wichra, który znany był
z dobrej pracy w lzs-ie Sławice. Powołano nowy
zarząd klubu, a Wicher stał się zarówno prezesem,
jak i trenerem seniorów. Ze Sławic przeszło do
Ozimka sporo piłkarzy, aby móc w ogóle wystartować w nowym sezonie. Drużynie postawiono jednak ambitny cel powrotu do okręgówki. Niestety

rzeczywistość zaskoczyła wszystkich i po sezonie
Małapanew uplasowała się dopiero na 8. pozycji
(45 pkt, br. 58-50). Po tym niemiłym zaskoczeniu
zarząd postanowił… odkupić od LZS Sławice licencję na grę w okręgówce (za 2500 zł). Tłumaczono to
tym, że styl gry piłkarzy nie nadaje się na rozgrywki A-Klasy, za to w wyższej lidze powinno być im
łatwiej. Ponadto zorganizowano obchody 65-lecia
klubu, gdzie oprócz zjazdu weteranów i licznych
turniejów, rozegrano mecz wychowanków Małejpanwi grających w innych klubach z i ligowym
mks Kluczbork. Wówczas to wielu zawodników
zobaczyło poprawę w naszym klubie, przez co łatwiej było ich przekonać do powrotu.
Ligę Okręgową drużyna zdobyła szturmem
– hutnicy kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa,
a duet napastników Michał Noga i Krzysztof
Błachuta ścigali się o tytuł najlepszego strzelca.
Końcówka sezonu była emocjonująca – Małapanew w meczu o awans uległa Unii Murów 0-2.
Kibice odpalili wówczas pirotechnikę, przez co
Opolski zpn zamknął stadion na jeden mecz.
W kolejnej kolejce nasi seniorzy wygrali 2:0 z lzs
Przywory, co przypieczętowało awans. Aby można
było fetować z kibicami (którzy oﬁcjalnie nie
mogli wejść na mecz ze względu na karę ozpn)
wpadnięto na pomysł, aby każdego widza wpisać jako ochroniarza, przez co zwycięstwo z lzs
Kup 9:1 obserwowało ponad 100 kibiców w odblaskowych kamizelkach. Zaś ostatni mecz sezonu, gdzie na wyjeździe Małapanew przegrała
z Widawą Lubską 2:3 grano w systemie, w którym
obrońcy wcielili się w napastników, a napastnicy
w obrońców. Takie to wesołe czasy nastały wówczas w Ozimku.

32

SPORT

Mecz ze Skalnikiem Tarnów Op. Andrzej Gaik walczy o piłkę. W tle kapitan zespołu Tomasz Wróblewski - 2006 r.
W iv lidze Małapanew była prawdziwą sensacją – zespół przez cały sezon utrzymywał się
w czubie tabeli. Najlepszymi piłkarzami byli wówczas świeżo pozyskany, bramkostrzelny Łukasz
Romanowski, a także Robert Murszewski, Jakub Kajdana i Michał Noga. Z juniorów świetnie
prezentowali się Mateusz Marzec i Dawid Czaplińśki. Ostatecznie Małapanew zajęła 4. miejsce
z dorobkiem 56 pkt (zabrakło punktu do awansu),
br. 72-42. Najwięcej bramek zdobył Romanowski –
21 traﬁeń. Po rezygnacji z awansu przez Skalnika
Gracze, władze piłkarskie zaproponowały grę
w iii lidze naszej drużynie, jednak zarząd uznał,
że obecnie zespół jest za słaby na tak wysoką
rywalizację. Małapanew miała jednak potencjał,
który uwolniła w sezonie 2013/2014 – po słabym
początku rundy piłkarze złapali odpowiedni rytm
i nie przegrali 6 meczów z rzędu, a po małej zadyszce nie ulegli przez kolejne 13 spotkań! Niezłym
wyczynem popisał się również Arkadiusz Lech,
który przez 460 minut zachowywał czyste konto. Małapanew potraﬁła wygrywać wysoko m.in.
z Naprzodem Jemielnica 10:1 czy też z Otmętem
Krapkowice 7:0. Ostatecznie po 25 latach przerwy
iii liga wróciła do Ozimka (awans z 1. miejsca - 64
pkt, 20 zw., 4 rem., 6 por., br. 78-25).
Także w Wojewódzkim Pucharze Polski zespół awansował do ﬁnału rozgrywek, gdzie zmierzył się z iii-ligową ekipą Piasta Strzelce Opolskie.
Mecz rozgrywany w Brzegu był koncertowy
w wykonaniu M. Marca – najpierw popisał się
asystą, po której gola zdobył T. Wróblewski, zaś
później sam dwukrotnie traﬁał do siatki, w tym
raz po przeprowadzonym rajdzie przez pół boiska.
„Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Do awansu do
iii ligi dokładamy puchar, więc sezon był idealny.
Wygraną chcę zadedykować Dariuszowi Kaniuce, u którego uczyłem się trenerskiego rzemiosła,
a dziś los tak chciał, że okazałem się lepszy.” - ko-

mentował po meczu Ł. Wicher. Grali wówczas:
Arkadiusz Lech, Tomasz Staroń (br.), Daniel
Katzy, Grzegorz Zmuda, Andrzej Krzymiński,
Denis Kotula, Konrad Górniaszek, Mateusz
Marzec, Przemysław Karabin, Tomasz Wróblewski, Krzysztof Meryk, Kamil Molendowski, Łukasz Romanowski, Jarosław Lichosik,
Błażej Gajos, Jakub Włoch, Dawid Czaplińśki,
Krzysztof Soszka i Roman Blozik. Szczebel
ogólnopolski okazał się jednak za wysokimi progami dla Małejpanwi. Nasz zespół uległ Błękitnym Stargard 6:1 (br. Romanowski).
Obsada iii ligi w sezonie 2014/15 była bardzo mocna – grały w niej uznane ekipy Odry
Opole, gks-u Jastrzębie czy też Polonii Bytom.
Finansowo klub był zabezpieczony, ponieważ
otrzymał ekwiwalent za wyszkolenie Waldemara Soboty, który wówczas przeszedł ze Śląska
Wrocław do belgijskiego Club Brugge. Kibice
w Ozimku jeszcze bardziej emocjonowali się
meczami Reprezentacji Polski, gdyż w jej barwach grali zarówno Sobota, jak i Paweł Olkowski.
Z powodu niespełnienia wymogów infrastrukturalnych Małapanew swoje mecze musiała
rozgrywać w Krasiejowie (w Ozimku rozpoczął
się remont trybuny). Pierwszy mecz drużyna
przegrała w Bielsku-Białej z Rekordem 0:2. Za to
inauguracja przed własną publicznością wypadła
bardzo pomyślnie, gdyż piłkarze wygrali z rezerwami Piasta Gliwice 2:1 (br. Czapliński i Marzec).
W późniejszych spotkaniach jednak ukazywała
się różnica poziomów, przez co kibice musieli
cieszyć się z jakiejkolwiek zdobyczy punktowej.
Rozgrywki Wojewódzkiego Pucharu Polski przyniosły kompromitację Ozimka, który przegrał
w Rozmierce z tamtejszym lzs-em 5:3, mimo że
do 70 min. Małapanew prowadziła 3-0. „Wyczyn”
ten opisywały ogólnopolskie media. Po tym meczu do dymisji podał się Łukasz Wicher, a w jego

miejscu pojawił się… Dariusz Kaniuka. Rundę
jesienną zakończyły koszmarne kontuzje Bogusława Borowca i Andrzeja Krzymińskiego w meczu z Rekordem Bielsko-Biała (0:0), po którym
klub organizował zbiórkę pieniędzy na leczenie
zawodników w czasie turnieju charytatywnego
halowej piłki nożnej. Smaczkiem dla kibiców były
pojedynki z Odrą Opole. Na wyjeździe Małapanew przegrała 2:0, choć gdyby Marzec wykorzystał karnego to losy spotkania mogłyby się inaczej potoczyć. W Ozimku Odra triumfowała 4:0.
W przerwie zimowej odeszli Marzec i Czapliński,
którzy zrobili kariery w wyższych ligach. Sezon
w iii lidze Małapanew zakończyła na 20. miejscu
z dorobkiem 17 pkt i bilansem 22-93.
Lata 2015-2021 to okres spokoju i stabilizacji.
Małapanew jest czołową drużyną iv ligi, w której
zajmuje miejsca na lub w okolicy podium. W 2021
r. zespół ponownie zagrał w ﬁnale wojewódzkiego
Pucharu Polski, w którym niestety uległ Ruchowi
Zdzieszowice 0:4.
Trenerami drużyny w xxi wieku byli: Ryszard
Elżanowski (2000-02), Andrzej Noga (200203), Tomasz Wróblewski (2003), Michał Gajda (2004), Andrzej Noga (2004-09), Andrzej
Mazurek (2009-10), Tomasz Szyszka (2010-11),
Łukasz Wicher (2011-2014), Dariusz Kaniuka
(2014-do dziś, najdłużej urzędujący trener
w historii klubu).
Prezesami Klubu byli: Arkadiusz Mrozek
(1993-03), Tomasz Michalak (2003-04), Michał
Gajda (2004-05), Kazimierz Cepil (2005-09),
Leon Brylczak (2010-11), Łukasz Wicher (201113), Tomasz Łapot (2013-14), Arkadiusz Banik
(2014-19), Tomasz Michalak (2019 – do nadal).
W kolejnej części przyjrzymy się drużynom
juniorskim i ich sukcesom na przestrzeni lat.
Kewin Adamczyk

