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łodzieżowa Rada Miejska w Ozim-
ku została powołana Uchwałą Nr 
xxxviii/322/21 Rady Miejskiej 

w Ozimku z dnia 27 września 2021 roku 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej i nadania jej statutu. Jest organem 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, 
ale przede wszystkim jest reprezentacją mło-
dzieży uczącej się lub mieszkającej na terenie 
Gminy Ozimek. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyła się uroczy-
sta sesja, podczas której młodzi radni złożyli 
ślubowanie, a następnie ze swojego grona wy-
brali Przewodniczącego, Wiceprzewodniczą-
cego i Sekretarza. 

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Ozimku:
• Przewodniczący – Piotr Bloszczyk;
• Wiceprzewodnicząca – Wiktoria Machulak;
• Sekretarz – Julia Marcinowska.

Pozostali członkowie: Halina Bąk, Bar-
tosz Bednarski, Jan Bugajewski, Bartosz 
Kuczer, Dawid Makulski, Maciej Możdżeń, 
Marek Niedbalec, Maja Stonoga, Alexan-
dra Widawski, Laura Wieszołek, Mateusz 
Świerc, Paweł Świętek.

Główne cele działania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej to m.in. zwiększenie zainteresowania  
i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicz-
nymi na poziomie lokalnym, reprezentowanie 

interesów młodzieży wobec instytucji samorzą-
dowych i pozarządowych, poszerzenie udziału 
młodzieży w życiu społecznym gminy, działanie 
na rzecz ochrony praw i godności dzieci i mło-
dzieży, organizacja życia kulturalnego dla dzieci 
i młodzieży na terenie Gminy Ozimek, nawiązy-
wanie współpracy z innymi organizacjami i sto-
warzyszeniami młodzieżowymi oraz z innymi 
młodzieżowymi radami miast i gmin, promowa-
nie idei społeczeństwa obywatelskiego, inicjowanie 

i promowanie działań o charakterze społecznym, 
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekre-
acyjnym, ekologicznym i charytatywnym. 

Po zakończonych obradach młodzi radni 
wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych 
przez stowarzyszenie europa iuvenis zor-
ganizowanych w ramach projektu „Strategia 
Młodzieżowa Opolszczyzna”.

Joanna Bachłaj

dniu 21 grudnia 2021 roku Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wie-
szołek oraz Przemysław Ni-

jakowski – Prezes Zarządu Opolskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej s.a. podpisali umowę na zadanie 
„Świadczenie usług przewozowych w gmin-
nej komunikacji publicznego transportu 
zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

W ramach świadczonej umowy mieszkań-
cy gminy będą mogli nadal korzystać z poniż-
szych linii:

• Nr 1 trasa: Ozimek → Ozimek przez Gro-
dziec, Chobie, Mnichus + nr 1k trasa: Ozi-
mek → Ozimek przez Grodziec, Chobie, 
Mnichus + Szkoła sp3

• Nr 2 trasa Ozimek → Ozimek przez Krasie-
jów, Krzyżowa Dolina + nr 2k trasa: Ozi-
mek → Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa 
Dolina, N. Schodnia. Schodnia + Szkoła sp3

• Nr 3 trasa: Ozimek → Ozimek przez Schod-
nia, Pustków Szczedrzyk + Szkoła sp3

• Nr 4 trasa: Ozimek → Ozimek przez Anto-
niów, Jedlice, Biestrzynnik, Dylaki + nr 4k

trasa: Ozimek → Ozimek przez Antoniów, 
Jedlice, Biestrzynnik, Dylaki – Biestrzyn-
nik + Szkoła sp3
Opłata za przejazd jednorazowy wynosi 

1 zł, natomiast bilet miesięczny 30 zł. Bilety 
miesięczne można zakupić w Biurze Informa-
cji Turystycznej, które mieści się w siedzibie 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozau-
rów” przy ulicy Słowackiego 18 w Ozimku. 

„Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż przedłu-
żyliśmy świadczenie usług z zakresu publicz-
nego transportu zbiorowego w Gminie Ozimek. 



3BURMISTRZ INFORMUJE

nia 13 grudnia 2021 r. dokonano 
odbiorów końcowych na najbar-
dziej oczekiwanej drodze w Ozim-

ku. Inwestycja kosztowała prawie 2 mi-
liony złotych i została zrealizowana przy 
wsparciu Państwowego Funduszu Celo-
wego w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji przeprowadzono kom-
pleksową modernizację ul. Dębowej położonej 
częściowo w Ozimku i w Krasiejowie oraz ul. 
Sosnowej, Świerkowej i Modrzewiowej w Ozim-
ku. Wybudowano także nowe oświetlenie oraz 
system odwodnienia.

Ponadto w dużym stopniu podniesiono 
bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowni-
ków głównego traktu komunikacyjnego - łączą-
cego Ozimek z Krasiejowem – poprzez budo-
wę skrzyżowania drogi gminnej – ul. Dębowej 
z drogą wojewódzką nr 463 – ul. Wyzwolenia.

W ramach inwestycji powstało 865 m no-
wych dróg gminnych, a całkowity koszt to: 
1 947 238,51 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środ-
ków Państwowego Funduszu Celowego w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Dyrek-
tor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Małgorza-
ta Kałuża-Swoboda, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego Sebastian Raudzis oraz Kie-
rownik budowy Marcin Karbowiak.

„Inwestycja za prawie 2 miliony złotych bar-
dzo poprawi komfort użytkowników tych dróg. 
Dzięki kompleksowej modernizacji - a raczej bu-
dowie tej drogi od podstaw - powstała piękna 
nowa nawierzchnia z kostki brukowej, syste-
my odwodnienia oraz nowoczesne oświetlenie. 

Ponadto budowa nowego bezpiecznego skrzy-
żowania z bardzo ruchliwą ul. Wyzwolenia 
przełoży się na bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników dróg w tym miejscu w Ozimku.” 
– podsumowuje Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek.

Marcin Widera

Nieustannie monitorujemy sygnały od miesz-
kańców gminy, co zaowocowało przyjętą podczas 
listopadowej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku 
uchwałą, która optymalizuje trasy autokarowe. 
W ramach tejże uchwały utworzono także trzy 
nowe przystanki autobusowe, które uwzględni-
liśmy w nowym rozkładzie jazdy: w Biestrzyn-
niku – Poliwoda, w Antoniowie – Pastwisko, 
w Schodni – ul. Długa ii. Widzimy zadowolenie 
mieszkańców, którym korzystanie z publiczne-
go transportu zbiorowego pozwala poruszać się 
na terenie naszej gminy, by dojechać do szkoły, 
pracy lub załatwić inne potrzeby życiowe” – do-
daje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 
626 496, 17 zł. Gminna komunikacja publiczne-
go transportu zbiorowego jest dofinansowana 
w ramach Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych. Fundusz ma na celu przywracanie 
lokalnych połączeń autobusowych. W trybie 
naboru wniosków Wojewoda Opolski zatwier-
dził 25 organizatorów transportu publicznego, 
w tym Gminę Ozimek. W przypadku naszej 
gminy koszt jednego wozokilometra wynosi 
3,89 zł, z czego 3 zł pochodzi z dofinansowania.

Emilia Jendryassek
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D
zięki przystąpieniu gminy Ozimek 
do Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa „Wyeliminowanie tery-

torialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wy-
sokich przepustowościach” i realizacji 
zadania „Publiczny Internet w gminie 
Ozimek” mieszkańcy naszej gminy mogą 
korzystać z bezpłatnych hotspotów Wi-Fi.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 64 368,00
zł sfinansowano montaż 10 zewnętrznych hot-
spotów na terenie gminy i miasta w Ozimku.

Lokalizacje hotspotów:
1. Skwer przed Domem Kultury;
2. Skwer na Placu Europejskim;
3. Kompleks boisk Orlik;
4. Wyspa Rehdanza;
5. Plac zabaw na ul. Korczaka;

6. Kompleks boisk przy sp nr 3 w Ozimku;
7. Centrum Szczedrzyka;
8. Centrum Krasiejowa przy budynku Sta-

rej Szkoły;
9. Centrum Grodźca przy budynku Świetlicy;
10. Plac przy sp w Antoniowie.

Co to jest hotspot?
Hotspot (ang. hot spot – „gorący punkt”) – 

otwarty punkt dostępu, umożliwiający połą-
czenie z Internetem, najczęściej za pomocą sieci 
bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi.

Hotspot to miejsce, w którym można po-
łączyć się bezprzewodowo z Internetem przy 
użyciu własnego urządzenia – laptopa, tabletu 
czy telefonu z kartą Wi-Fi. 

Co trzeba zrobić, aby połączyć się z siecią?
Jedynym kryterium jest posiadanie urzą-

dzenia wyposażonego w bezprzewodową 

kartę sieciową standardu 802.11, w którą są 
wyposażone wszystkie dzisiejsze telefony, 
smartfony czy komputery. Z naszego urzą-
dzenia musimy wybrać opcję połączenia się 
z HotSpotem.
• Wyszukaj sieć bezprzewodową „Publiczny 

internet dla każdego”.
• Połącz się z nią.
• Uruchom dowolną przeglądarkę Interneto-

wą (w telefonach z Systemem Operacyjnym 
Android zalecane jest użycie domyślnej sys-
temowej przeglądarki internetowej).

• Zaakceptuj regulamin.
• Jeśli akceptujesz zasady korzystania z Hotspot, 

kliknij przycisk „Połącz” i od tej chwili masz 
dostęp do wszystkich zasobów Internetu.

Barbara Durkalec
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P
odatek dochodowy od osób fizycznych 
jest częścią wynagrodzenia brutto 
każdego pracownika i odprowadza-

ny jest do urzędu skarbowego właściwego 
dla miejsca zamieszkania na podstawie de-
klaracji pit. 

Pamiętajmy, że podatek ten zasila nie tylko 
budżet państwa. Jego część trafia tam, gdzie je-
steśmy zameldowani. Każda złotówka przeka-
zywana w ramach tego podatku wpływa więc 
na poprawę standardu życia w naszej gminie 

– na remonty dróg i chodników, szkoły, przed-
szkola, place zabaw, a przede wszystkim inwe-
stycje, z których wszyscy korzystamy. 

Dlatego apelujemy do osób mieszkających 
i pracujących w Gminie Ozimek o rozliczanie 
swojego podatku w naszej gminie. 

Aby zmienić miejsce wpływu przedmio-
towego podatku nie potrzeba mieć specjali-
stycznej wiedzy i mnóstwa czasu. Wystar-
czy, aby osoby fizyczne wypełniły formularz 
zap-3 dostępny w urzędzie skarbowym lub 

na stronie internetowej Ministerstwa Finan-
sów www.mf.gov.pl. Formularz należy złożyć 
po zmianie danych osobowych np. miejsca za-
mieszkania w Drugim Urzędzie Skarbowym 
w Opolu. Formularz ten nie podlega opłacie 
skarbowej. Można dostarczyć go osobiście, 
wysłać pocztą lub załączyć do rocznego ze-
znania podatkowego (pit).

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

D
nia 22 grudnia 2021 r. odbyła się Sesja 
Rady Miejskiej w Ozimku, podczas 
której rajcy jednogłośnie przyjęli bu-

dżet gminy na rok 2022, w którym dochody 
budżetowe wynoszą 77 812 430 zł.

Jedną z najważniejszych uchwał, które przy-
jęto dotyczy utworzenia filii Żłobka Samorzą-
dowego w Ozimku oraz ustalenia jego statutu. 
Według zapisów w uchwale rozpoczęcie działal-
ności statutowej w filii żłobka nastąpi w dniu 31
stycznia 2022 roku. Inwestycja powstała w ra-
mach rządowego programu Maluch+.

Rajcy uchwalili również, iż gmina w 2022
roku pokryje część kosztów gospodarowania 
odpadami w wysokości 504 000 zł, gdyż środki 
pobierane z opłat od mieszkańców są niewy-
starczające.  

Zmiana, o której mowa w uchwale zmienia-
jącej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, ustalenia terminu płatności dla 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso dotyczy wytyczenia nowego inkasenta 
dla wsi Biestrzynnik.

Rajcy przegłosowali także uchwałę w spra-
wie zmiany tegorocznego budżetu – zmiany 
wynikające z zakresu dochodów i wydatków 
budżetowych. Ponadto przyjęto uchwały:
• w sprawie określenia kryteriów, przyzna-

nia każdemu kryterium określonej liczby 
punktów oraz określenia dokumentów po-
twierdzających spełnienie kryteriów w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli;

• w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod 
grób na cmentarzach komunalnych w No-
wej Schodni i Biestrzynniku;

• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024;

• w sprawie uchwalenia Aktualizacji zało-
żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Ozimek na lata 2021-2036;

• w sprawie przyjęcia przez Gminę Ozimek 
do realizacji zadania polegającego na budo-
wie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej w m. Ozimek, ul. Kolejowa, ul. 
Daniecka od przejazdu kolejowego do końca 
zabudowy w m. Nowa Schodnia;

• w sprawie przyjęcia przez Gminę Ozimek 
do realizacji zadania polegającego na wy-
konaniu dokumentacji projektowej budo-
wy chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr dp1706 o – ul. Powstańców Śląskich 
w Schodni;

• w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Ozimka;

• w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej wraz z autopoprawkami;

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zyg-

munt Olbryt odczytał protokół z kontroli wy-
datkowania środków na budowę i remonty 
dróg gminnych w latach 2019-2020. W roku 

2019 w trybie przetargu nieograniczonego 
wykonano dwa zadania za łączną wartość 
1 087 879 zł, a w roku 2020 pięć zadań za łącz-
ną wartość 3 034 043 zł. Natomiast w trybie 
bezprzetargowym (zamówienia z wolnej ręki 
bądź zapytania ofertowe) w roku 2019 wyko-
nano 18 zadań na łączną wartość 534 476 zł, 
a w roku 2020 także 18 zadań na łączną war-
tość 752 892 zł. Rajcy przyjęli protokół jed-
nomyślnie.

Następnie przedstawiono sprawozda-
nia z prac Rady Miejskiej w Ozimku oraz 
jej Komisji za rok 2021 i przyjęto plany pracy 
na na obecny rok. 

Jednym z ostatnim elementów grudniowej 
sesji było sprawozdanie Burmistrza ze swej 
działalności za iv kwartał 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej zakończyła się wza-
jemnym złożeniem życzeń z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Emilia Jendryassek
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adni Rady Miejskiej w Ozimku pod-
czas grudniowej sesji  przyjęli budżet 
gminy na 2022 rok jednogłośnie.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet za-
kłada dochody w wysokości blisko 78 mln zł, 
a wydatki na łączną kwotę 81 mln zł. Deficyt – 
3,4 mln zł pokryty zostanie z wolnych środków 
powstałych z rozliczenia roku 2021.

Prace nad budżetem na rok 2022 przebiegały 
w atmosferze wielu niejasności i znaków zapy-
tania związanych nie tylko z brakiem precyzyj-
nego określenia skutków inflacji, chociażby z ty-
tułu zwiększenia kosztów mediów czy realizacji 
planowanych inwestycji, ale także w związku 
z zapowiedzią wprowadzenia rządowego pro-
gramu tzw. „Polskiego Ładu”.  Mimo to wraz 
ze swoimi współpracownikami przygotowali-
śmy w miarę realny budżet, zapewniając w nim 
pieniądze na pomoc społeczną, oświatę, kulturę, 
sport, ochronę środowiska, promocję i bezpie-
czeństwo mieszkańców. Inwestycje natomiast 
zostały zaplanowane w taki sposób, aby służyły 
jak największej liczbie użytkowników i konty-
nuowały przyjętą strategię rozwoju gminy.

Budżet na 2022 rok zakłada dochody w wy-
sokości 77 812 430,00 zł. Największy udział 
w tej kwocie (ponad 44 mln) mają własne do-
chody gminy. 

Po stronie wydatków zaplanowanych jest 
81 240 537,00 zł. Najwięcej pieniędzy przezna-
cza się na oświatę i wychowanie (ponad 34 mln 
zł). Na drugiej pozycji znajduje się pomoc ro-
dzinie i pomoc społeczna (ponad 17 mln zł), 
trzeciej administracja (ponad 10 mln zł), ko-
lejne miejsca zajmują gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (ponad 9 mln zł) oraz 
transport i łączność (ponad 4 mln zł).

W gminnym budżecie nie brakuje też tak 
mocno oczekiwanych przez mieszkańców całej 
gminy inwestycji.

Wśród najważniejszych inwestycji za-
planowanych na 2022 rok są:
• budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kole-

jowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opol-
skiej w Nowej Schodni;

• budowa przedszkola w Grodźcu;
• wymiana oświetlenia ulicznego na opra-

wy led wraz z budową nowych punktów 
świetlnych;

• przebudowa dróg gminnych;
• rewitalizacja obiektów sportowych w gmi-

nie Ozimek;
• remont dworca pkp w Ozimku;
• dokończenie modernizacji budynku osp

Antoniów oraz kontynuacja przebudowy 
remizy osp w Krasiejowie i projekt moder-
nizacji remizy osp Chobie;

• remont zabytkowego mostu w Ozimku;
• wymiana oświetlenia na energooszczędne 

w budynkach komunalnych;
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• wykonanie fotowoltaiki w budynku ugim
wraz z dokończeniem klimatyzacji. 
Źródłem finansowania inwestycji, które 

znalazły się w budżecie roku 2022 są przede 
wszystkim rządowe środki zewnętrzne oraz 
unijne, wsparte wkładem własnym. Przewi-
dziane do realizacji projekty najczęściej za-
korzenione są we wcześniejszych planach 
inwestycyjnych, o których niejednokrotnie 
pisaliśmy. 

W budżecie zabezpieczono również 
środki na dotacje dla:
1. Klubów i stowarzyszeń sportowych w wy-

sokości 350 000,00 zł przyznawane w try-
bie ustawy o sporcie.

2. Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
w wysokości 300 000,00 zł przyznawane 

w trybie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie.

W roku 2022 448 135,00 zł trafi do sołectw 
w ramach funduszu sołeckiego na realizację wie-
lu zadań wynikających z potrzeb mieszkańców. 
Wśród nich znalazły się m.in. place zabaw oraz 
siłownie plenerowe, remonty świetlic, budowy 
oświetlenia ulicznego oraz remonty dróg. Wiele 
sołectw zdecydowało się również przeznaczyć 
część pieniędzy na kulturę i organizację róż-
nych imprez integrujących lokalną społeczność.

Kolejny raz w budżecie zaplanowano do 
realizacji zadania i projekty w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Miasta Ozimka. Na ten 
cel przeznaczono 250 000,00 zł. Środki te de-
cyzją mieszkańców Ozimka przeznaczone 
będą na remonty chodników, budowę parku 

linowego, wybiegu dla psów, placu zabaw czy 
butelkomatu.

Inflacja, wzrost cen towarów i usług to praw-
dziwe wyzwanie dla tegorocznego budżetu. 
Jednak planujemy konsekwentnie realizo-
wać ważne dla mieszkańców zadania. Z roku 
na rok rosną nakłady gminy na funkcjono-
wanie oświaty, administracji, rosną wydatki 
na zadania z zakresu pomocy społecznej, go-
spodarki komunalnej i ochrony środowiska. 
Budżet 2022 roku skrojony jest na miarę na-
szych możliwości. Wszyscy wiemy, że potrzeby 
są zawsze większe, a społeczeństwo oczekuje 
od nas konkretnych działań. 

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

I
nformujemy, że dnia 4 stycznia 2022 r.  
weszła w życie ustawa z dnia 17 grud-
nia 2021 o dodatku osłonowym, który 

ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności.

Dodatek osłonowy przysługiwał będzie go-
spodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł 
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym w ro-
zumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2020
poz. 111 oraz z 2021 r. poz.1162,1981,2105 i 2270).

Wysokość dodatku osłonowego uzależnio-
na jest od liczby osób w gospodarstwie domo-
wym oraz stosowanego w nieruchomości źró-
dła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw sto-
sujących następujące źródła ogrzewania: ko-
cioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglo-
wa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane wę-
glem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 
będzie można składać w Ośrodku Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku, ul. Ks. Jana 
Dzierżona 4b:
• elektronicznie za pośrednictwem platformy 

epuap – od stycznia 2022 r. do 31 paździer-
nika 2022 r.,

• tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022
r. do 31 października 2022 r.,

• wrzucając wniosek do urny umieszczonej 
przy wejściu głównym do Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku,

•  osobiście – wnioski będzie można zło-
żyć bezpośrednio u pracowników Dzia-
łu Świadczeń Socjalnych – pod warun-
kiem wcześniejszej rejestracji terminu 
oraz zachowania wszelkich rygorów sa-
nitarnych.
Jeśli chcą Państwo zasięgnąć dodatkowych 

informacji na temat samego świadczenia pro-
simy o kontakt telefoniczny pod numerami 
77/4622873, 77/4622874, 77/4622875.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie do-
stępny na stronie Ośrodka Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku w zakładce dodatek osłono-
wy pod adresem, https://oiipsozimek.pl/cms/27682/
dodatek_oslonowy od dnia 5 stycznia 2022 r.

Z uwagi na panującą sytuację epidemio-
logiczną apelujemy o składanie wniosków 
za pomocą komunikacji elektronicznej.

Jolanta Janerka
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W
dniu 29 grudnia 2021 roku Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wie-
szołek powołał Panią Halinę 

Oster na funkcję Pełnomocnika Burmi-
strza Ozimka ds. polityki senioralnej oraz 
Panią Łucję Furman na Pełnomocnika 
Burmistrza Ozimka ds. mniejszości naro-
dowych i etnicznych.

Do zadań Pełnomocnika ds. polityki se-
nioralnej należy:
• rozpoznawanie potrzeb osób starszych i okre-

ślanie ich priorytetów, inicjowanie działań słu-
żących zaspokajaniu tych potrzeb;

• inicjowanie i udział w opracowywaniu pro-
jektów (strategii, programów) adresowanych 
do osób starszych oraz monitorowanie ich 
realizacji;

• tworzenie i aktualizacja bazy danych oraz 
upowszechnianie informacji o inicjatywach, 
projektach i przedsięwzięciach adresowa-
nych do osób starszych;

• doradztwo i upowszechnianie informacji 
o sposobach oraz trybie załatwiania spraw 
osób starszych;

• pełnienie roli konsultacyjnej w przed-
sięwzięciach, których realizacja wpływa 
na poziom i jakość życia osób starszych;

• współpraca z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
starszych, w tym: 

• zgłaszanie problemów i koordynacja ich roz-
wiązywania;

• organizowanie spotkań poświęconych 
sprawom osób starszych, sporządzanie 
wniosków z tych spotkań i przedkłada-
nie ich odpowiednim adresatom do re-
alizacji;

• udział w przedsięwzięciach, uroczysto-
ściach i wydarzeniach związanych z tema-
tyką osób starszych.
Do zadań Pełnomocnika Burmistrza 

Ozimka ds. mniejszości narodowych i et-
nicznych należy w szczególności:
• koordynowanie na obszarze gminy Ozi-

mek działań organów administracji 
samorządowej oraz organizacji pozarzą-
dowych, realizujących zadania na rzecz 
mniejszości;

• podejmowanie działań na rzecz respekto-
wania praw mniejszości i przeciwdziałanie 
naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób 
należących do mniejszości;

• podejmowanie działań na rzecz rozwiązy-
wania problemów mniejszości;

• podejmowanie działań na rzecz respektowa-
nia praw osób posługujących się językiem 
regionalnym, w rozumieniu art. 19 ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym.

„W naszej gminie chcemy zapewnić do-
bre warunki dla wszystkich mieszkańców. 
Mamy świadomość, iż seniorzy oraz mniej-
szości narodowe posiadają szczególne po-
trzeby, a Gminę Ozimek charakteryzuje róż-
norodność i wielokulturowość. Wierzę, że 
pełnomocnicy będą sprawować swoją funk-
cję z oddaniem i zachęcam mieszkańców 
Gminy Ozimek do współpracy z powołanymi 
osobami” – podsumowuje Burmistrz Ozim-
ka Mirosław Wieszołek.

Emilia Jendryassek

zanowni Mieszkańcy Gminy Ozimek! 
W dniach od 17 do 30 stycznia 2022
roku trwa głosowanie w plebiscycie 

na Sportowca Roku Gminy Ozimek. Głoso-
wanie trwa do godz. 24.00 w dniu 30 stycz-
nia (niedziela), a jego wyniki poznamy na 
uroczystej Gali w Domu Kultury w Ozimku.

Głosowanie odbywa się pod adresem: 
http://www.mosirozimek.pl/nowa Mieszkań-
cy gminy typują zwycięzców w kategoriach: 
Sportowiec Roku, Trener Roku oraz Sporto-
wy Zespół Roku.

Nominowani w kategorii Sportowiec Roku:
• Rafał Jurczyński – ku azs Politechniki 

Opolskiej – lekkoatletyka,
• Kacper Kamiński – ks Małapanew Ozimek 

– piłka nożna,

• Edmund Machnik – ks Krasiejów – piłka 
nożna,

• Marta Rakowska – uks mos Opole – pływanie,
• Adam Wiesbach – Górnik Zabrze – piłka 

nożna.

Nominowani w kategorii Trener Roku:
• Daria Bejm – trener zespołów mażoretkowych,
• Karolina Stopińska – trener zespołów ma-

żoretkowych,
• Mariusz Suchecki – trener piłkarskich dru-

żyn młodzieżowych,
• Mateusz Pinkawa – trener piłkarski,
• Rafał Jurczyński – trener lekkoatletyczny, 

siłowy, ogólnorozwojowy.

Nominowani w kategorii Sportowy Zespół 
Roku:

• Zespół delement istnieje od września 
2016 roku i jest jedną z sekcji prowadzo-
nych w Domu Kultury w Ozimku.

• Zespół diament działa w Domu Kultury 
od września 2010 roku. 

• ks Małapanew jest jedną ze sportowych 
wizytówek Gminy Ozimek. Najwyżej pla-
sujący się zespół piłkarski z naszej gminy.

• Street Workout Ozimek to organizacja za-
łożona przez Rafała Jurczyńskiego, który 
wspólnie ze znajomymi trenerami prowadzi 
zajęcia sportowe dla wielu grup w różnych 
kategoriach wiekowych.

• uks Athletic to klub piłkarski szkolący na 
terenie Gminy Ozimek dzieci nie występu-
jące jeszcze w sformalizowanych rozgryw-
kach ligowych.

Arkadiusz Banik
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Haliną Oster niedawno powołanym 
Pełnomocnikiem ds. polityki senio-
ralnej w Gminie Ozimek rozmawia 

Marcin Widera.
– Dzień dobry, witam serdecznie. Jak 

przyjęła Pani informację o powołaniu 
przez Burmistrza Ozimka na Pełnomocni-
ka ds. polityki senioralnej? Z jakim odbio-
rem owej decyzji spotkała się Pani w swo-
im środowisku?

Witam serdecznie. Decyzję Pana Burmistrza 
o powołaniu mnie na swoją pełnomocniczkę do 
spraw polityki senioralnej przyjęłam z radością, 
ponieważ myślę, że w tym temacie mamy wiele 
do zrobienia i uważam, że mam w tym zakresie 
duże doświadczenie i wiele pomysłów.

Wszystkie reakcje ludzi znanych mi i niezna-
nych były bardzo sympatyczne, życzące sukcesów 
na tym polu działania.

– Od dawna spotyka się Pani i realizu-
je różne przedsięwzięcia z seniorami na-
szej gminy. Jakie są najczęściej porusza-
ne problemy, które doskwierają ludziom 
starszym?

Pomimo tego, że większość ludzi myśli, że są 
to jakieś inne, szczególne problemy to prawda jest 
taka, że osoby starsze mają takie same marzenia 
jak wszyscy. Ludzie starsi pragną miłości, bliskości, 
szacunku, uczciwości, bezpieczeństwa, stabilizacji 
finansowej, przyzwoitości, zdrowia, spokojnego 
domu, swobodnego dostępu do leczenia, przyjaź-
ni, zgody, uśmiechniętych ludzi wokół, szczęścia 
dla swoich najbliższych, wiary w lepsze jutro bez 
covida. Któż z nas tego nie chce.

Chcą być doceniani i czuć, że są dla kogoś ważni, 
i komuś potrzebni. Chcą mieć swoje radości i sukcesy.

– Co najbardziej doskwiera?
Myślę, że fatalna organizacja ochrony zdro-

wia. Długie oczekiwanie na terminy wizyt i ba-
dań lekarskich. Drogie lekarstwa i np. reha-
bilitacja. Rosnące ceny i utrudniony dostęp 
do wielu rzeczy. Konieczność stałego wsparcia 
przy opiece nad wnukami, która z jednej strony 
jest ogromną radością, ale gdy staje się stałym, 
ciągłym obowiązkiem na pełny etat, wymaga 
bardzo dużego wysiłku. Chociaż miłość do wnu-
ków jest jedną z tych najpiękniejszych.

Niesamowity postęp technologiczny, cyfryza-
cja i brak edukacji w tym zakresie powoduje szyb-
kie spychanie ludzi na pewien margines. 

Wszystko czego nie znamy, co jest nam obce 
wzbudza niechęć i strach, jest powodem stresu 
i rezygnacji z wielu rzeczy.

– Jakie są, Pani zdaniem, najpilniejsze 
potrzeby seniorów i jakie inicjatywy mo-
głyby służyć zaspokojeniu tych potrzeb?

W związku z tym, że społeczeństwo w szyb-
kim tempie się starzeje, dostęp do lekarzy jest co-
raz trudniejszy, a młodzi rozjechali się po całym 
świecie za „lepszym życiem”, musimy zadbać, 

żeby ludzie byli jak najdłużej aktywni fizycznie 
i psychicznie, jak najdłużej sprawni. Tyle masz 
lat na ile jesteś sprawny!

Nic tak nie leczy ludzi jak kontakty z drugim 
człowiekiem, aktywność ruchowa, ćwiczenia umy-
słu, pamięci to lekarstwo, które nic nie kosztuje 
a czyni cuda – śmiech.

Więc trzeba go przepisywać codziennie na re-
cepty. Należy uczyć obsługi tego zwariowanego 
świata i przekonać, że mimo wszystko jest piękny. 
Nie pozwolić, żeby wmawiano ludziom – 60., 70., 
i 80. latkom, że życie już za nimi, bo być może 
przed nimi jeszcze 40, 30 czy 20 lat i coś trze-
ba z tymi latami zrobić. Mieć jakieś cele, bo nie 
można tak po prostu siedzieć, narzekać i czekać 
na śmierć.

Starsi mają bardzo dużo do zaofiarowania 
młodym, są studnią wiedzy, doświadczenia, hi-
storii, mądrości, miłości. Trzeba tylko zaczerpnąć 
z tej studni. 

Choć prawda jest taka, że nie każda studnia 
ma te skarby. O wszystko trzeba dbać latami.
Czym się karmisz, tym jesteś…

Różne działania integracji międzypokolenio-
wej  przynoszą wiele dobrego, podnoszą jakość 
naszego życia. Uczą nas jak wspólnie mamy żyć 
- dzieci, młodzież i dorośli.

– Jak ocenia Pani poziom polityki senio-
ralnej prowadzonej w naszej gminie oraz 
ofertę różnorakich działań i inicjatyw orga-
nizacji i instytucji działających na terenie 
naszej gminy. 

Nie czuję się w żaden sposób upoważniona do 
takich ocen. Uważam, że w naszej gminie wiele się 
dzieje. Mamy się czym chwalić. Choć należy zwró-
cić uwagę, że zbyt duży procent osób starszych 
zostaje pozostawionych samym sobie. Nie każdy 
potrafi w tym niesamowitym tempie dzisiejszego 
życia nadążyć. To jak z jazdą na rowerze – jedni  
swobodnie jeżdżą, a drugim lepiej, gdy mają ro-
wer ze wspomaganiem elektrycznym,  jeszcze inni 
potrzebują roweru z wózkiem z tyłu, żeby miał 
trzy kółka i był stabilny. Ważne, żeby wszyscy 
mogli jechać.

– W jaki sposób chciałaby Pani docierać 
do osób starszych z informacją o projektach 
i inicjatywach mających wpływ na poziom 
i jakość życia seniorów?

W związku z tym, że od siedmiu lat prowadzę 
założoną przeze mnie Szkołę Superbabci i Super-
dziadka oraz Szkołę Dorosłego Człowieka, mamy 
już wypracowane pewne metody docierania do 
ludzi. Słuchacze naszej szkoły są bardzo aktyw-
nymi obywatelkami i obywatelami naszej gminy, 
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zanowni Mieszkańcy, przypomina-
my, że od 1 lipca 2021 roku została 
uruchomiona Centralna Ewidencja 

Emisyjności Budynków (ceeb). Jest ona 
elementem projektu Zintegrowanego Sys-
temu Ograniczenia Niskiej Emisji (zone), 
realizowanego przez Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego. 

Zadaniem skierowanym do Urzędów Gmin 
jest wprowadzenie danych z deklaracji złożo-
nych w formie papierowej do systemu telein-
formatycznego.

Każdy właściciel gospodarstwa domowe-
go, zarządca budynku lub lokalu jest zobo-
wiązany do złożenia deklaracji o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania paliw. 

Deklarację można złożyć elektronicznie 
na stronie internetowej www.zone.gunb.
gov.pl (warunkiem jest posiadanie profilu 
zaufanego lub e-dowodu) lub w wersji pa-
pierowej (druki dostępne w punkcie infor-
macyjnym na parterze) w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzier-
żona 4b. 

Osobno należy złożyć deklarację dla budyn-
ków i lokali mieszkalnych (deklaracja a) 
oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych 
(deklaracja b).

Na stronie internetowej www.gunb.gov.pl
znaleźć można formularz deklaracji a oraz b, 
wzory wypełnionych deklaracji oraz instruk-
cję wypełniania.

Czas na złożenie deklaracji to: 
• W przypadku budynków już istniejących 

do 30 czerwca 2022 r.;

• w przypadku budynków, w których źródło 
ciepła, spalania paliw zostało uruchomione 
po 1 lipca 2021 roku termin wynosi 14 dni 
od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.
Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzy-
wnę w drodze mandatu karnego, który będzie 
stanowić dochód własny gminy.

Najczęściej zadawane pytania:
• Jakie informacje zawiera deklaracja?
– Imię i nazwisko, nazwę właściciela, za-

rządcy budynku lub lokalu, adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby;

– adres nieruchomości, w obrębie której eks-
ploatowane jest źródło ciepła lub spalania paliw; 
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowa-
nych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub 
źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach;

– opcjonalnie: numer telefonu właściciela 
lub zarządcy, adres e-mail.
• Właściciel domu ma dwa źródła ogrzewa-

nia, czy powinien w deklaracji podać oba?
– Właściciel domu powinien zgłosić wszyst-

kie źródła ogrzewania.
• Co z nowo powstałymi budynkami?
– Nowo powstałe budynki należy zgłosić 

wnioskiem o zakończenie budowy lub uzy-
skać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
Termin złożenia deklaracji dla nowo po-
wstałych budynków to 14 dni od otrzyma-
nia w/w decyzji.
• Czy osoba wynajmująca mieszkanie 

w budynku wielorodzinnym musi zło-
żyć deklarację?

– Najemca nie ma obowiązku zgłaszania 
źródeł ciepła, obowiązek nałożony jest na wła-
ściciela/ zarządcę budynku.
• Czy osoba mieszkająca w bloku, w któ-

rym jest zarządca musi złożyć deklara-
cję samodzielnie?
Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca 

zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli 
w lokalu jest indywidualne źródło ciepła (np. 
kominek), to taką deklarację trzeba złożyć sa-
modzielnie.
• Jeśli jest dwóch właścicieli, deklaracje 

składa jeden z nich?
Tak, deklarację składa jeden z właścicieli.

• Co z budynkami, które znajdują się 
na Rodzinnych Ogródkach Działko-
wych i z domkami letniskowymi?
ceeb tworzy rejestr wszystkich źródeł 

spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej 
nie przekraczają 1 mw – w związku z tym 
właściciela, który posiada w swojej altanie 
na terenie Rodzinnych Ogródkach Dział-
kowych piec grzewczy (w tym tzw. kozę), 
będzie obowiązywało złożenie deklaracji, 
niezależnie od formy prawnej użytkowa-
nia budynku.
• Co z budynkami, które posiadają już 

źródło ciepła, ale zostało dołączone ko-
lejne, bądź istniejące zostanie wymie-
nione na nowe?

– Dla nowego źródła ciepła termin wy-
nosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła 
ogrzewania.

Donata Ozimek

którzy aktywnie reagują na potrzeby ludzi wokół 
nas. Myślę, że mają świadomość, że zmieniając 
siebie i swoje spojrzenie na wiele spraw, zmieniają 
także świat, w którym żyjemy i myślę, że zmie-
niają go  na lepszy. To naprawdę cudowni ludzie 
pełni pozytywnej energii, empatii, chęci pomocy. 
Robią wspaniałe rzeczy dla siebie i innych.

Nigdy nie rozwieszamy plakatów. Co roku 
dochodzą nowe osoby przyprowadzane przez 
kogoś albo trafiają do nas same, bo szukają 
czegoś dla siebie. W sumie w dzienniku szkoły 
jest wpisanych około 90 osób. Z różnych zajęć 
korzystają rożne osoby. Wieloletnie wyjazdy 
czwartkowe, dwudziestoosobowej grupy na ba-
sen stały się już tradycją, tak samo jak gimna-
styka i lekcje w naszej szkole.

W czasie pandemii nasza szkoła ma wiele no-
wych zadań do spełnienia, bo czasy są po prostu 
trudniejsze. Np. prowadziliśmy zajęcia przez in-
ternet, ale także w plenerze - w lesie, nad jeziorem, 
w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka.

– Z pewnością czyta nas wielu star-
szych mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy nie biorą aktywnego udziału w dzia-
łaniach skierowanych bezpośrednio do 
seniorów. Jak chciałaby Pani ich teraz, 
w kilku zdaniach, zachęcić do aktywno-
ści i zaangażowania w polepszenie jakości 
i poziomu ich życia?

Każdy ma prawo przeżyć życie tak, jak chce. 
Można wyjść do dobrych ludzi, bo jestem w stu 
procentach pewna, że tych jest więcej niż złych. 
Można pomóc komuś, kto jest w gorszej sytuacji 
niż my, można się cieszyć kontaktami z mło-
dymi pięknymi ludźmi, śmiać się, robić różne, 
inne, nowe rzeczy, których jeszcze nigdy w ży-
ciu nie robiliśmy, można śmiało stawiać cele, 
realizować je wspólnie i cieszyć się z sukcesów. 
Takim sukcesem dla mnie jest to, że np. siedem 
osób około 70 roku życia nauczyło się pływać. 
Niesamowite. Prawda? Można zająć się swo-
imi pasjami.

Ale można nic nie robić, nic nie zmieniać, na-
wet nie próbować, nie uczyć się nowych rzeczy, nie 
wychodzić na spotkania z ludźmi, żyć tym co było, 
czekać aż dzieci i wnuki sobie o nas przypomną, 
czuć się coraz gorzej, żyć życiem ludzi z seriali 
telewizyjnych, mieć żal do całego świata, że nie 
tak to miało być.

To my decydujemy co zrobimy do 100 czy 110 
lat ze swoim życiem. Szkoda je spędzić przed te-
lewizorem w samotności. 

Czekamy na każdego z Was i każdy z Was 
znajdzie coś ciekawego dla siebie, co sprawi żeby 
się chciało chcieć. Razem jest lepiej, bezpiecznie 
i weselej. Zapraszamy

– Dziękuję za rozmowę i życzę wielu in-
teresujących projektów oraz powodzenia 
w realizacji zadań jakie Pani przed sobą 
postawi.

Marcin Widera
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P
rojekty w Budżecie Obywatelskim są 
inicjatywami obywatelskimi, każ-
dy mieszkaniec Ozimka mógł zgło-

sić swój pomysł wraz z listą poparcia co 
najmniej 8 innych mieszkańców miasta. 
Następnie powołany przez Burmistrza 

Ozimka Zespół ds. Budżetu Obywatelskie-
go dokonał weryfikacji formularzy z pro-
pozycjami zadań pod względem kryteriów 
formalno-prawnych i m.in. pod względem 
możliwości ich realizacji, rzeczywistego 
kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach 

następnych ewentualnych kosztów powsta-
łych w wyniku realizacji zadania. Ostatecz-
nie pod głosowanie poddano 16 projektów, 
z czego mieszkańcy Ozimka, w drodze gło-
sowania internetowego, wybrali 5 projektów, 
które będą realizowane w 2022 roku.

Ławeczka wytchnienia
 – spotkajmy się na 
ławeczce

Remont chodnika 
przy ul. Sikorskiego 9

Projekt dotyczy zainstalowania czterech ławeczek oraz dwóch sezo-

nowo rozpinanych żagli na masztach, które będą osłaniały bawiące 

się dzieci przed promieniami słońca. Place zabaw przy ul. Korczaka 

i Lipowej nie posiadają drzew dających cień dzieciom bawiącym się 

w piaskownicy. Nasilające się fale upałów i silnie operujące promie-

nie słońca uniemożliwiają dzieciom bezpieczną zabawę na placu 

zabaw, a dorosłym spokojne, z wytchnieniem doglądanie pociech, 

żeby spędziły miło czas.

Kwota projektu: 50 000,00 zł  
Liczba oddanych głosów: 215

Wymiana płyt chodnikowych, obrzeży i krawężników. Występujące 

nierówności chodnika w postaci wystających bądź zapadniętych 

płytek chodnikowych zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców oraz 

przechodniów, w szczególności osób starszych i dzieci. Nowo po-

wstający żłobek w bliskim sąsiedztwie przyczyni się do wzrostu 

natężenia ruchu pieszych w tym miejscu, co dodatkowo uzasadnia 

konieczność remontu.

Kwota projektu: 49 500,00 zł
Liczba oddanych głosów: 110 

Park linowy 
Młodego Hutnika

Stworzenie parku linowego osiatkowanego, umiejscowionego 

na drzewach. Trasa usytuowana na wysokości od 0,5 do 1,5 me-

tra opasana siatką asekuracyjną. W skład zadania wchodzą koszty 

projektowe, wykonanie parku metodą alpinistyczną, baner nad 

wejściem do parku z zaprojektowanym logiem parku linowego Ma-

łego Hutnika. Realizacja zadania uwarunkowana będzie uzyskaniem 

wymaganych zgód i pozwoleń. Lokalizacja: Park między ul. Wyzwo-

lenia 3 i Wyzwolenia 5 b oraz Aleją Schinkla. 

Kwota projektu: 50 000,00 zł
 Liczba oddanych głosów: 85

Zadanie polega na stworzeniu bezpiecznego miejsca w postaci ogro-

dzonego wybiegu dla psów z dwoma wejściami. Koszt obejmuje 

uporządkowanie terenu po byłym skatepark’u (za Publiczną Szkołą 

Podstawową nr 1), ogrodzenie, dwie furtki, założenie monitoringu, 

elementy małej infrastruktury typu: ławki, kosze na śmieci i psie 

odchody oraz regulamin. Dla psów zaplanowano specjalne prze-

szkody i zabawki: równoważnia duża, słupki do slalomu, obręcze do 

przeskoków. Realizacja pozwoli na zagospodarowanie tego terenu, 

powstanie miejsce, gdzie psy będą mogły swobodnie się wybiegać. 

Będzie to również miejsce spotkań dla opiekunów zwierząt. 

Ogrodzony wybieg 
dla psów

Kwota projektu: 50 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 55

Eko-butelka - 
montaż butelkomatu

Celem tego projektu jest zakup i instalacja butelkomatu, z którego 

po wrzuceniu plastikowych butelek otrzymuje się paragon z punk-

tami. Im więcej wrzuconych butelek tym więcej zdobytych punktów. 

Potwierdzeniem ilości zebranych punktów jest paragon wydruko-

wany przez butelkomat. Po uzbieraniu określonej ilości punktów 

mieszkańcy zostaną wynagrodzeni w sposób ustalony z Miastem. 

Celem tego projektu jest działanie w myśl idei smart city zmierzają-

cej do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, dzięki 

czemu większa liczba odpadów będzie trafiać do recyklingu, a ilość 

odpadów nie segregowanych zmniejszy się.

Kwota projektu: 50 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 52

Łączna wartość powyższych projektów wyniosła 249 500,00 zł. Wszystkie zadania będą realizowane 

w tracie tego roku ze środków budżetu gminy.  Emilia Jendryassek
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ANTONIÓW
Sołectwo Anotniów do dyspozycji miało 

42 433,04 zł. Środki podzielono na pięć zadań:
• Utrzymanie zieleni wiejskiej – 6 000,00 zł;
• Budowa oświetlenia ulicznego w Anto-

niowie przy ul. Danysza od słupa nr 214
(3 kompletne stanowiska słupowe) oraz 
przy ul. Graniczna/Tysiąclecia (1 komplet-
ne stanowisko słupowe) – 27 333,00 zł;

• Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych 
- 250,00 zł;

• Wydarzenia kulturalne – 8 000,00 zł;
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej do-

posażenie – 850,04 zł.

BIESTRZYNNIK
Na potrzeby mieszkańców Biestrzynnika

można było rozdysponować kwotę 36 280,025
zł. Zaplanowano podział na przedsięwzięcia:
• Utwardzenie tłuczniem + remont drogi 

gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji nr 
10,12 – ciąg dalszy 8 000,00 zł;

• Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. 
Polnej – 24 000,00 zł;

• Utrzymanie zieleni oraz porządku wokół 
świetlicy – 3 000,00 zł;

• Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni 
plenerowej – 300,00 zł;

• Wydarzenia kulturalne – 980,25 zł.

CHOBIE
Dla sołectwa Chobie w budżecie zaplano-

wano 20 452,73 zł. Uzgodniono wydatkowanie 
tej kwoty na utrzymanie obiektów, zieleni i in-
westycje, z podziałem na:
• Utrzymanie zieleni wiejskiej – 400,00 zł;
• Przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych 

– 350,00 zł;
• Działalność kulturalna – 5 452,73 zł;
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 2 250,00 zł;
• Wykonanie przystanku rowerowego – 

w tym wykostkowanie terenu oraz montaż 
ławy z zadaszeniem – 12 000,00 zł.

DYLAKI
W sołectwie przedsięwzięcia zaplanowa-

ne w ramach funduszu sołeckiego opiewają 
na kwotę 42 433,04 zł i zostały podzielone na:
• Utwardzenie tłuczniem – remont odnogi ul. 

Ozimskiej, ciąg dalszy – 8 000,00 zł;
• Doposażenie osp w Dylakach- zakup umun-

durowania specjalnego – 6 700,00 zł;

• Utrzymanie zieleni wiejskiej – 2 500,00 zł;
• Spotkania i wydarzenia kulturalne – 5 233,04zł;
• Remont świetlicy wiejskiej – 20 000,00 zł.

GRODZIEC
Mieszkańcy sołectwa Grodziec zaplanowali 

wydatkowanie kwoty 42 433,04 zł na zadania 
pod nazwą:
• Realizacja renowacji placu zabaw oraz za-

kup i montaż sprzętu do ćwiczeń dla dzieci 
– 16 000,00 zł;

• Budowa i montaż wiaty na terenie gmin-
nym w okolicy boiska sportowego w Grodź-
cu na użytek mieszkańców, w tym prze-
wiezienie altany z centrum wsi również 
w okolice boiska – 15 000,00 zł;

• Spotkanie mieszkańców z okazji oddania 
do użytku placu zabaw z udziałem dzieci 
szkolnych – 5 000,00 zł;

• Organizacja imprez kulturalnych - 5 000,00zł;
• Utrzymanie świetlicy – 1 433,04 zł.

JEDLICE
Mieszkańcy Jedlic dysponowali na potrze-

by sołectwa kwotą 12 135,85 zł i zdecydowali 
o przeznaczeniu jej na:

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie 
- 2 500,00 zł;

• Utrzymanie mienia sołeckiego – 500,00 zł;
• Zagospodarowanie terenu placu zabaw 

w zakup i doposażenie w garaż blaszany 
o wymiarach 3x5 m (pomieszczenia gospo-
darczego na sprzęt) oraz montaż i wybru-
kowanie terenu zabezpieczającego jego pod-
łoże – 7 500,00 zł;

• Organizacja festynu sołeckiego – 1 635,85 zł.

KRASIEJÓW
Kwota 42 433,04 zł była do podziału dla so-

łectwa Krasiejów. Wyodrębniono sześć zadań:
• Zakup ubrań specjalnych na potrzeby po-

prawy bezpieczeństwa (doposażenie jed-
nostki osp) – 7 000,00 zł;

• Poprawa estetyki wsi – 5 000,00 zł;
• Działalność kulturalna i promocja wsi - 

20 000,00 zł;
• Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły” 

– 2 433,04 zł;
• Zakup grilla gazowego na potrzeby organi-

zacji wydarzeń sportowych i kulturalnych 
w sołectwie – 2 000,00 zł;

• Renowacja makiet dinozaurów – 6 000,00 zł.

KRZYŻOWA DOLINA
Mieszkańcy Krzyżowej Doliny podzielili 

37 298,64 zł na przedsięwzięcia:
• Wykonanie dokumentacji projektowej pod 

przebudowę odnogi ul. Opolskiej w Krzyżo-
wej Dolinie (około 188 metrów) – 5 000,00 zł;

• Utrzymanie zieleni w sołectwie – 3 500,00 zł;
• Doposażenie placu zabaw – 4 000,00 zł;
• Rozbiórka ogrodzenia z cegły przy placu 

zabaw i wykonanie nowego z płyt prefa-
brykowanych – 4 000,00 zł;

• Organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych, sportowych – 11 500,00 zł;

• Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu za-
baw oraz siłowni zewnętrznej – 900,00 zł;

• Modernizacja stodoły festynowej – 8 398,64 zł.

MNICHUS
Sołectwo Mnichus wyodrębniło cztery za-

dania na łączną kwotę 14 002,90 zł: 
• Utrzymanie zieleni w sołectwie – 850,00 zł;
• Działania kulturalne – 2 002,90 zł;
• Utrzymanie mienia w sołectwie – 650,00 zł;
• Zakup namiotu, stołów i ławek festyno-

wych – 10 500,00 zł.

NOWA SCHODNIA
W sołectwie Nowa Schodnia zaplanowane 

są do realizacji cztery przedsięwzięcia, których 
wartość wyniesie 42 433,04 zł:
• Utrwalenie powierzchniowe przy użyciu 

patchera drogi – ulicy Przemysłowej 
w Ozimku na obszarze sołectwa Nowa 
Schodnia – 34 440,00 zł;

• Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie 
– 3 500,00 zł;

• Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych 
– 400,00 zł;

• Organizacja wydarzeń kulturalnych i spor-
towych – 4 093,04 zł.

PUSTKÓW
Dla Pustkowa kwota wyodrębniona w pla-

nie budżetu opiewa na 30 933,69 zł. Zdecydo-
wano o podziale środków na:
• Wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia 

ulicznego w Pustkowie przy ul. Robotniczej (1
kompletne stanowisko słupowe) – 16 000,00 zł;

• Działania kulturalne – 9 933,69 zł;
• Doposażenie sołectwa w namiot, rozkłada-

ny grill do organizacji wydarzeń kultural-
nych – 5 000,00 zł.

ołectwa w rok 2022 weszły z nowymi 
pomysłami i planami. Mieszkańcy 
w ciągu roku 2021 zgłaszali sołtysom 

i radom sołeckim propozycje oraz podpo-
wiedzi jakie zadania są najbardziej wycze-
kiwanymi w sołectwach. Zapotrzebowanie 
na inwestycje, remonty, przedsięwzięcia 
związane z bezpieczeństwem i działania 

kulturalnie to główne potrzeby wykazane 
we wnioskach sołectw o wydzielenie fundu-
szu sołeckiego. W całej gamie różnorodnych 
zadań znalazły się remonty dróg, świetlic, 
doposażenia sołectw w sprzęt niezbędny 
do funkcjonowania czy zabezpieczenia 
imprez plenerowych, organizacja wydarzeń 
kulturalnych jak również sportowych, 

a nawet doposażenie ochotniczych straży 
pożarnych. Do podziału wioski miały aż 
448 135,34 zł. Ta kwota została rozdyspo-
nowana na spotkaniach rad sołeckich lub 
zebraniach wiejskich. Kwoty przypadające 
na poszczególne sołectwa zostały obliczone 
na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014
roku o funduszu sołeckim. 
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SCHODNIA
Trzy zadania w sołectwie Schodnia na łączną 

kwotę 42 433,04 zł przedstawiają się następująco:
• Przegląd placów zabaw i siłowni plenero-

wej – 500,00 zł;
• Wydarzenia kulturalne – 7 739,86 zł;
• Budowa wiaty wolnostojącej wraz z wykona-

niem podłoża z kostki brukowej – 34 193,18 zł.

SZCZEDRZYK
Sołectwo Szczedrzyk do budżetu funduszu 

sołeckiego przedstawiło propozycję pięciu niżej 
wymienionych zadań za 42 433,04 zł:
• Doposażenie osp Szczedrzyk w kamerę ter-

mowizyjną – 8 000,00 zł;

• Działalność kulturalna oraz spotkania ak-
tywizujące mieszkańców sołectwa Szcze-
drzyk 12 433,04 zł;

• Zakup ławek biesiadnych 2 207,85 zł;
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej do-

posażenie 4 692,15 zł;
• Doposażenie zadaszenia do sceny estrado-

wej 15 100,00 zł.
Podsumowując, fundusz sołecki stano-

wi dużą część budżetu gminy. Łącznie to aż 
56 zadań do realizacji. Z roku na rok moż-
na zauważyć, że sołectwa rozszerzają katalog 
przedsięwzięć i urozmaicają ofertę kulturalną. 
Wykorzystanie tych środków widać w sołec-
twach gołym okiem. Zmienia się wizerunek 

wsi, są coraz lepiej wyposażone place zabaw 
i siłownie, wyremontowane i dobrze dopo-
sażone świetlice, są utrzymywane skwery 
i zieleń wiejska. Pomimo pandemii udaje się 
zorganizować różnego rodzaju warsztaty te-
matyczne, przedsięwzięcia sportowe czy im-
prezy plenerowe. Trud mieszkańców, sołtysów, 
rad sołeckich i innych osób zaangażowanych 
w merytoryczną realizację funduszu sołec-
kiego przekłada się na efekty. Dzięki temu 
spełniony jest jeden z głównych celów fundu-
szu sołeckiego jakim jest poprawa warunków 
życia mieszkańców sołectw.

Iwona Wiercińska

onkurs „Fundusz sołecki. Najlepsza 
inicjatywa” jest organizowany przez 
Samorząd Województwa Opolskiego, 

w ramach którego wybierane są najciekaw-
sze projekty sfinansowane ze środków fun-
duszu sołeckiego.

W ubiegłym roku zgłoszono 15 inicja-
tyw, wśród których była także Izba Ołmy 
i Ołpy z Biestrzynnika. Z dumą informuje-
my, że decyzją komisji konkursowej nasze 
sołectwo znalazło się wśród sześciu wyróż-
nionych i otrzymało nagrodę w wysokości 
500,00 zł.

Serdecznie gratulujemy Radzie Sołeckiej 
na czele z Panią Sołtys Edytą Czaplik!

Marcin Widera

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r. w Biestrzynniku
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W
piątkowy wieczór, dnia 17 grud-
nia 2021 r. w świetlicy starej 
szkoły spotkały się panie i ro-

dziny z Krasiejowa, aby w atmosferze kolęd 
pod bacznym okiem florystki Katarzyny 
Sklorz tworzyć stroiki, które przyozdobią 
nasze świąteczne stoły. 

Wspólne zajęcia przyczyniają się do wy-
miany międzypokoleniowej i pielęgnowania 
bożonarodzeniowych tradycji. Dziękujemy 

uczestnikom, że w tym trudnym i gorącym 
adwentowym okresie potrafili znaleźć wolny 
czas, aby oderwać się od codziennych spraw 
oraz zrelaksować się podczas twórczej i arty-
stycznej pracy.  

Warsztaty zostały sfinansowane ze środ-
ków funduszu sołeckiego. Wszystkie stroiki 
były naprawdę okazałe, co potwierdził nawet 
nasz „krasiejowski silezaur”. Zachwycony był 
również pracą dzieci. 

Rada Sołecka i organizatorka kierują 
szczególne podziękowania do Katarzyny 
Sklorz za przeprowadzenie warsztatów, cen-
ne wskazówki i rady podczas prac florystycz-
nych, do Ilony Świerc za udzieloną pomoc 
przy przygotowaniu poczęstunku oraz do 
Jana Bonka i Jana Sklorza za oświetlenie 
choinki przed szkołą.  

Sylwia Widawska 

D
nia 13 grudnia 2021 r. w Kole Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Ozim-
ku odbyło się spotkanie opłatko-

we. Ze względu na pandemię uczestniczyło 
w nim mniej osób niż zwykle. Członkowie 
klubu przygotowali na tę uroczystość po-
trawy wigilijne oraz paczki ze słodyczami. 

Po przeczytaniu fragmentu ewangelii o na-
rodzeniu Dzieciątka Jezus dzielono się opłat-
kiem i składano sobie życzenia. Po zakończe-
niu wieczerzy wspólnie śpiewano kolędy. Dla 
wszystkich był to mile spędzony czas w świą-
tecznej atmosferze.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu fi-
nansowemu Ośrodka Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku, za które bardzo dzię-
kujemy Pani Dyrektor Jolancie Janerce
oraz Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi 
Wieszołkowi. Wszystkim życzę dużo zdro-
wia i miłych spotkań w Nowym Roku.

Krystyna Koźlik

W
związku z kończącym się rokiem 
chciałyśmy pochwalić się pięk-
nymi witaczami, które stanęły 

w naszej wiosce i które witają mieszkańców 
i gości, upiększając i jednocześnie promując 
nasze sołectwo.

Z końcem jesieni ukończono również czę-
ściowy remont świetlicy wiejskiej w ramach 
czynu społecznego podjętego przez naszych 
mieszkańców. Odmalowano salę, korytarz, 
kuchnię, a czeka nas jeszcze druga połowa 
budynku.

Natomiast dnia 19 grudnia 2021 r. zorgani-
zowano skromną wigilię dla seniorów, podczas 
której zaserwowano poczęstunek i rozdano 
prezenty w postaci słoiczków miodu.

Magdalena Panitz
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W
sobotę, 11 grudnia odbył się v
Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Szczedrzyku. W organizację 

tego przedsięwzięcia włączyła się lokalna 
społeczność z Sołtysem i Radą Sołecką 
na czele – Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła ii, Publiczne Przedszkole nr 6, Ca-
ritas Szczedrzyk oraz koło dfk Szcze-
drzyk-Pustków.

Jarmark rozpoczął się od występów dzie-
ci z przedszkola oraz szkoły w Szczedrzyku. 
Następnie za sprawą Stowarzyszenia Doliny 
Małej Panwi hucznie zainicjowano zapalenie 
lampek na choince przy placu 1 Maja.

Wszyscy odwiedzający mogli liczyć na bo-
gato zaopatrzony bufet, stoiska z ręcznie ro-
bionymi ozdobami czy lokalnymi produktami, 
a także na liczne występy artystyczne. Na sce-
nie wystąpili: Kamila Halupczok, duet Ane-
ta & Norbert, Julia Ledwoch oraz Orkiestra 
Dęta Szczedrzyk.

Emilia Jendryassek

e względu na sytuację epidemiczną, 
w tym roku również nie było moż-
liwe zorganizowanie tradycyjnego 

spotkania wigilijnego dla samotnych i naj-
starszych mieszkańców Krzyżowej Doliny. 

W związku z tym sołtys Bernard Sklorz 
wraz z Radą Sołecką z Przewodniczącą Sonią 

Mannsfeld na czele postanowili dać mieszkańcom 
odrobinę radości. Na tę okoliczność krótko przed 
świętami Bożego Narodzenia zakupili słodkości 
i owoce. Przygotowali prawie 60 paczek i osobiście 
odwiedzili mieszkańców składając im życzenia. 

Dzięki środkom z Ośrodka Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku obdarowano 

osoby samotne, a ze środków Rady Sołeckiej 
i Sołtysa najstarszych seniorów. Mieszkańcy, 
których w ich domostwach odwiedzono, bar-
dzo się wzruszyli, a gości przyjęli z radością 
składając im także świąteczne życzenia.

Bernard Sklorz
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okazji zakończenia pierwszej edycji 
zwierzowej Akcji Kastracji Fundacja 
zwierz zadała kilka pytań Burmi-

strzowi Ozimka Mirosławowi Wieszołkowi. 
W jaki sposób Pańska Gmina dowiedzia-

ła się o Akcji?
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek:

Na problem sterylizacji i znakowania zwie-
rząt zwrócili mi uwagę wolontariusze działają-
cy na rzecz ochrony zwierząt na terenie Gminy 
Ozimek. Podczas spotkania podniesiono kwestię 
zwierzowej Akcji Kastracji. Zdecydowaliśmy, 
że taka akcja jest potrzebna w naszej gminie i jej 
przeprowadzenie zlecono pracownikom Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku.

Jakim zainteresowaniem cieszyła się Ak-
cja wśród mieszkańców Gminy?

Od momentu ogłoszenia o bezpłatnej akcji ka-
stracji zwierząt tj. od 26 lipca do 15 października 

2021 r. do Urzędu wpłynęło 88 wniosków miesz-
kańców naszej Gminy zainteresowanych bezpłat-
ną sterylizacją.

Jak przebiegała współpraca z Fundacją? 
Jaka jest Pańska opinia nt. realizacji Akcji?

Jestem pełen podziwu dla zaangażowania 
w działanie wszystkich pracowników i wolontariu-
szy Fundacji. Fundacja dostarczyła materiały pro-
mocyjne i edukacyjne, propagujące akcję kastracji 
w naszej Gminie. Po stronie pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku leżał kolportaż tych ma-
teriałów oraz obsługa mieszkańców w zakresie przyj-
mowania i realizacji wniosków zainteresowanych 
wzięciem udziału w akcji. Uważam, że współpraca 
na linii Fundacja – Urząd była bardzo owocna.

Czy udało się zmniejszyć skalę problemu 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy?

Uważam, że w pewnym stopniu tak. Jed-
nakże, aby wciąż zmniejszać tę skalę, takie 

działania muszą być podejmowane cyklicznie. 
Uważam także, że należy edukować miesz-
kańców gminy i opiekunów, że sterylizacja/
kastracja zwierząt towarzyszących oraz ich 
oznakowanie pozwoli ograniczyć zjawisko 
bezdomności.

Proszę opowiedzieć, jakie jeszcze działa-
nia na rzecz zwierząt wprowadza lub pla-
nuje Pańska Gmina?

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkań-
ców sterylizacją psów i kotów, planujemy w tym 
roku kontynuację akcji. Mam nadzieję, że zwie-
rzowa Akcja Kastracja na stałe zagości w pla-
nach Gminy Ozimek na rzecz ochrony zwierząt. 
Ponadto planujemy przeanalizować miejsce pod 
gminny kojec, przewidując jego uruchomienie 
w kolejnych latach.

Weronika Książek

F
undacja zwierz przedstawia: 3 najważ-
niejsze potrzeby zwierząt zimą – to proste: 
ciepłe schronienie, jedzenie i woda, ruch!

Psy i koty są wrażliwe na niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne, a dla zwierząt zamieszku-
jących tereny wiejskie zima jest okresem szcze-
gólnie trudnym. Wymagają szczególnej troski 
i odpowiedzialności ze strony opiekunów!

psy – które na wsi często pozostają przypięte 
łańcuchami do bud, przez brak możliwości 
swobodnego poruszania się narażone są 
na wychłodzenie. Najlepiej, aby podczas mrozów 
zwierzę mogło przebywać w pomieszczeniu 
(w domu, sieni, stodole), a jeśli mieszka 
w budzie – należy w odpowiedni sposób ją 
ocieplić. Stały dostęp do wody i większe porcje 
wysokoenergetycznego jedzenia – to kolejny 
warunek, który powinniśmy spełnić, jeśli leży 
nam na sercu dobrostan naszego czworonoga.

koty – one również potrzebują ciepłego 
schronienia. Jeśli nasze koty wychodzą, ale 
część czasu spędzają w domu, warto zadbać 
o instalację specjalnego wejścia/kocich drzwi-
czek – lub po prostu zwracać uwagę na to, ile 
czasu kot spędza na zewnątrz. Tak jak w przy-
padku psów, najlepiej, aby miały możliwość 
przebywania w ciepłym pomieszczeniu lub 
zamieszkania w specjalnej, ocieplonej budce. 
W dodatku zimą koty szukać schronienia pod 
maskami pojazdów, na kołach, w silniku czy 
w rurze wydechowej. Przed uruchomieniem 
auta należy zawsze sprawdzić, czy jakieś zwie-
rzę nie skryło się tam przed zimnem.

Garść informacji prawnych:
Niezapewnienie odpowiedniego pomiesz-

czenia chroniącego zwierzę przed wpływem 

warunków atmosferycznych oraz stałego dostę-
pu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. 
Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny 
(art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochro-
nie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz zwierzę w wa-
runkach zagrażających jego zdrowiu a nawet 
życiu lub powodujących cierpienie – jest to 
przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. 
Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności 
do lat 3 (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 
17 i 19. ustawy o ochronie zwierząt).

Zabrania się trzymania zwierząt domowych 
na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin 
w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodze-
nie ciała, lub cierpienie oraz niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwię-
zi nie może być krótsza niż 3 m. Naruszenie 
tego przepisu stanowi wykroczenie (art. 37 ust. 
1 u.o.z.). Zapraszamy równierz na nasze media 
połeczniościowe tj. Facebook i Youtube pod 
nazwą „Fundacja Zwierz”

Fundacja zwierz
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M
iniony rok stał dla 
członków Klubu Ho-
norowych Dawców 

Krwi w Ozimku pod znakiem 
wielu inicjatyw. Okazją do ich 
podsumowania było grudniowe 
spotkanie krwiodawców, które 
odbyło się w ozimskim Domu 
Kultury. 

Przybyłych gości powitał Pre-
zes Klubu Adam Kolman, który 
wymienił najważniejsze osiągnię-
cia mijającego roku. Członko-
wie Klubu zorganizowali 6 ak-
cji, podczas których pozyskano 
45 litrów krwi (średnio 
7,5 l na akcję). Jest to słabszy 
rezultat niż w minionych latach, 
ponieważ przez trwającą pandemię 
krwiodawcy mają zapewnione 
dwa dni płatnego urlopu, przez 
co wielu członków klubu woli 
oddawać krew w Opolu (akcje 
krwiodawstwa w naszym mieście 
mają miejsce w piątki).

Czerwiec stał pod znakiem 13-
tej edycji Rejonowych Zawodów 
Strzeleckich w Ozimku – impreza 
cieszyła się dużym powodzeniem 
zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi. 
Członkowie naszego klubu okazali 
się gościnni zajmując drużynowo 
6. i 7. miejsce

Krwiodawcy także gościli 
na imprezach organizowanych
w regionie. Tradycją jest już uczest-
nictwo w Wojewódzkim Turnieju 
Kręglarskim Klubów pck w Za-
wadzkiem, gdzie zespół w skła-
dzie: Adam Kolman, Czesław 
Adamczyk, Kewin Adamczyk 
i Tomasz Kubik zajął 6. miej-
sce. Nowością był z kolei udział 
w Zawodach w Kregle o Puchar 
Prezesa „Famadu” jakie odbywa-
ły się w Paczkowie. Nasi członko-
wie wywalczyli niespodziewanie 
3. miejsce (w składzie: A. Kolman, 
Cz. i K. Adamczyk i Paweł Pin-
del). Impreza była także okazją do 
zapoczątkowania wspólnych kon-
taktów pomiędzy krwiodawcami 
z Ozimka i Paczkowa. 

Klub w Ozimku starał się tak-
że promować honorowe krwio-
dawstwo na terenie całej gminy. 
Z tej okazji w listopadzie zorgani-
zowano konkurs plastyczny dla 

klas vi-viii szkół podstawowych, 
którego motywem był projekt pla-
katu promującego oddawanie krwi. 
Do konkursu zgłoszono wiele in-
teresujących prac, z czego za naj-
lepsze komisja uznała dzieła Ni-
koli Kucy ze psp nr 1 w Ozimku 
(i miejsce), Pascala Niesłonego
z psp w Dylakach (ii miejsce) oraz 
Leny Kmieć z psp nr 1 w Ozim-
ku (iii miejsce). Wydano rów-
nież okolicznościowy kalendarz 
krwiodawcy na 2022 rok. Z kolei 
ze środków pozyskanych dzięki 
1 % podatku, zakupiono reklamo-
wy roll-up, który sprawi, że wy-
darzenia klubowe będą lepiej wi-
doczne. Warto też podkreślić, że 
członkowie klubu zorganizowali 
zbiórki słodyczy dla podopiecz-
nych domów dziecka w Turawie 
i w Tarnowie Opolskim. 

W grudniu doszło także do 
spotkania Prezesa Klubu z Bur-
mistrzem Ozimka Mirosławem 
Wieszołkiem, na którym omówio-
no dotychczasowe rezultaty współ-
pracy pomiędzy klubem a Gminą 
Ozimek. Pojawiły się także pomy-
sły na nowe inicjatywy, które bę-
dziemy starali się wdrożyć w tym 
roku. Warto podkreślić, że więk-
szość zadań zostało zrealizowanych 
dzięki wsparciu Gminy Ozimek 
w ramach zadania „Ozimek pro-
muje honorowe krwiodawstwo”. 

Podsumowanie roczne zakoń-
czyło wręczenie odznaczeń Za-
służonego Honorowego Dawcy 
Krwi, które otrzymali: Roman
Krawczyk (ii stopnia za odda-
nie 12 l krwi) oraz Grzegorz Fe-
liks, Dariusz Górniaszek, Grze-
gorz Niedoba, Sylwester Rzepka 
i Sławomir Frąk – wszyscy otrzy-
mali odznaki iii stopnia za od-
danie 6 l krwi. W 2021 r. odzna-
czenie iii st. wręczono również 
Krzysztofowi Musiałowi oraz 
Mateuszowi Konikowi. Po części 
oficjalnej zaproszono wszystkich 
na drobny poczęstunek połączony 
z dyskusją nad celami w 2022 roku.

Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w naszą działalność 
w poprzednim roku – Regio-
nalnemu Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 

Stowarzyszeniu „Pasjonat” Opo-
le, Zarządowi Rejonowemu pck
w Opolu a także licznym wolon-
tariuszom i ludziom dobrej woli. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do Burmistrza Ozimka 
Mirosława Wieszołka za wspar-
cie naszej działalności i okazane 
zainteresowanie. 

Zapraszamy również na akcje 
poboru krwi w 2022 roku, które 
odbędą się przed Domem Kultury 
w godz. od 9:00 do 12:00 w nastę-
pujące dni: 11 lutego, 8 kwietnia, 10 
czerwca, 12 sierpnia, 14 paździer-
nika i 9 grudnia. 

Kewin Adamczyk  



18 GMINA

Konwencja wystąpienia była 
zbliżona do ubiegłorocznego wy-
kładu, poświęconego zwierzynie 
grubej. Wykład rozpoczął się od 
sygnału łowieckiego „Powita-
nie”, po którym nastąpił sygnał 
„Zbiórka myśliwych”. Pierwszym 
zwierzęciem zaprezentowanym 
przez prelegenta był lis. Zwierzę 
to z całą pewnością jest dobrze 
znane wielu mieszkańcom Ozim-
ka i okolic, jednakże o zwyczajach 
lisów, ich zachowaniu w różnych 
porach roku i wielu innych nawy-
kach wiedzą tylko myśliwi, regu-
larnie udający się na polowania 
na polach i w lasach. Uczestnicy 
spotkania ze szczególnym zainte-
resowaniem obejrzeli krótki film 
pokazujący polowanie lisa na gry-
zonie w zimie, na terenie pokry-
tym grubą warstwą śniegu. Z uwa-
gą przysłuchiwali się skoleniu lisa, 
które wiele osób prawdopodobnie 
słyszało podczas zimowych spa-
cerów, ale niewiele właściwie ko-
jarzyło ten głos.

Oprócz lisa, prelegent przed-
stawił jeszcze 14 gatunków ssa-
ków. Były wśród nich gatunki 
łowne, ale także te, które już wie-
le lat temu zostały skreślone z li-
sty gatunków łownych. Na uczest-
nikach spotkania duże wrażenie 
zrobiły głosy wydawane przez nie-
które zwierzęta, których z pew-
nością jeszcze nigdy nie słyszeli. 
Są to głosy rzadko słyszane na-
wet przez myśliwych. Kniazienie 
zająca, złapanego przez lisa, jest 
dzisiaj rzadko słyszane głównie 
z powodu dosyć małej liczebności 
jego populacji, chociaż populacja 
zająca powoli, ale systematycznie 
wzrasta. Głos borsuka wędrują-
cego w nocy przez lasy, łąki i pola 
w poszukiwaniu pożywienia bywa 
czasami przerażający nawet dla 
myśliwego. Coraz powszechniej 
spotykany w naszym środowi-
sku naturalnym bóbr jest trudny 
do zaobserwowania, ale odgłosy 
jego pracy podczas ścinania drzew 

można już usłyszeć dużo łatwiej. 
Krótki film wyświetlony podczas 
prezentacji tego gatunku uzmy-
słowił wszystkim uczestnikom 
wykładu, jak dużą pracę wyko-
nuje bóbr ścinając drzewa, zarów-
no liściaste, jak i iglaste. Strugi 
bobra (po dwa przednie siekacze 
w górnej i dolnej szczęce) są bar-
dzo wytrzymałe, gdyż zawierają 
dużą ilość żelaza, stąd ich czerwony 
kolor. Tą swoją bardzo ciężką pra-
cą bobry, których populacja w Pol-
sce liczy obecnie ponad ćwierć mi-
liona osobników, przyczyniają się 
jednak do dewastacji obszarów le-
śnych i niszczenia cennych gatun-
ków drzew, jednocześnie prowa-
dzą do utrudnień w prowadzeniu 
gospodarki rolnej poprzez podta-
pianie łąk i pól.

W tracie wykładu zaprezen-
towane zostały nie tylko odgłosy 
zwierzyny drobnej, ale również ich 
„mieszkania”. Prawdopodobnie nikt 
z uczestników spotkania, za wy-
jątkiem myśliwych, nie wiedział 
o tym, że w jednej norze, rozległej 
i z wieloma oknami (otworami ko-
rytarzy prowadzącymi do komór) 
mogą ze sobą koegzystować lisy 
i borsuki, oraz to, że bobry budują 
nie tylko żeremia, ale także pod-
ziemne korytarze, bardzo często 
w groblach stawów. W norach żyją 
także dzikie króliki, jednak budują 
je tylko na obszarach suchych.

Ze zwierząt futerkowych, bę-
dących obecnie pod ścisłą ochroną, 
przedstawione zostały: kuny (do-
mowe i leśne), tchórze, gronosta-
je, łasice, wiewiórki (europejskie 
i amerykańskie), norki (europej-
skie i amerykańskie) oraz piżmaki.

W dalszej części wykładu prele-
gent omówił także ssaki inwazyjne, 
których obecność w naszych lasach, 
na polach i łąkach zagraża istnie-
niu naszych rodzimych populacji. 
Ssakami tymi są: jenoty, wiewiórki 
szare (amerykańskie), szopy pracze, 
norki amerykańskie (zwane także 
wizonami) oraz szakale złociste, 

które pojawiły się w Polsce w roku 
2015, a które od 2019 roku znajdu-
ją się na liście zwierząt łownych. 
Wszystkie gatunki inwazyjne są 
niebezpieczne dla naszej rodzimej 
przyrody i dlatego można na nie 
polować cały rok.

Wykład obfitował w sygnały 
łowieckie wykonywane na rogach 
myśliwskich dla uhonorowania 
strzelonej zwierzyny. Najnow-
szym sygnałem myśliwskim jest 
„Bóbr na rozkładzie”, który został 
skomponowany w roku 2010. Film 
przedstawiający słonkę przelatu-
jącą nad drzewami i łąkami był 
zapowiedzią następnego wykładu 

poświęconego odgłosom lasu. 
Na zakończenie słuchacze usłysze-
li sygnał „Koniec polowania”. Kilka 
ostatnich minut wykładu przezna-
czonych było na zadawanie pytań.

Norbert Sczygiol jest autorem 
lub współautorem kilku książek 
o tematyce łowieckiej. Pisze naj-
częściej opowiadania myśliwskie. 
Najnowsza jego książka nosi tytuł 
„Dwie rzeki. Opowieści o przyrodzie 
i łowiectwie”. Po wykładzie wielu 
uczestników spotkania nabyło tę 
książkę, wydaną przez Wydawnic-
two „Mirczumet” w Koszęcinie.

Norbert Sczygiol

W
Dolinie Małej Panwi w Ozimku znowu można było, tak jak w roku ubiegłym, 
usłyszeć odgłosy lasu. Tym razem były to odgłosy zwierzyny drobnej, zarówno 
tej łownej, jak i tej będącej pod ochroną gatunkową. Wykład połączony z prezen-

tacją multimedialną wygłosił 15 grudnia w Domu Kultury w Ozimku Norbert Sczygiol, Pre-
zes Koła Łowieckiego „Bór” w Kośmidrach, mocno związany z Ozimkiem i jego okolicami, 
absolwent Technikum Mechaniczno-Odlewniczego, Rektor Politechniki Częstochowskiej.
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W
niedzielny poranek, dnia 19
grudnia miał być śnieg, a przy-
witał nas deszcz. Z powodów 

technicznych zaplanowana impreza zo-
stała przeniesiona do środka. Nie prze-
szkodziło to jednak w stworzeniu zimo-
wego klimatu - mały lasek, ciepło ogniska, 
zapach smażonych domowych placków, 
tak witaliśmy zaproszonych gości, uczest-
ników konkursu oraz przybyłych miesz-
kańców gminy Ozimek na Zimowy Kon-
cert Świąteczny. 

Podczas tego wieczoru posypała się lawina 
nagród, którą wywołało rozdanie nagród w kon-
kursie na najpiękniejszą „Szopkę Betlejemską” 
oraz „Ozdobę choinkową”. 

Konkursy oraz koncert zostały zorganizo-
wane we współpracy Domu Kultury w Ozim-
ku ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” 
administracja osiedla Ozimek oraz Lokalną 
Grupą Działania Kraina Dinozaurów. Roz-
strzygnięty został również konkurs pod ha-
słem „Czytanie memów jest warte!” organi-
zowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę 
Publiczną.

Podczas koncertu zaśpiewali wokaliści 
studia piosenki nonet prowadzonego przez 
Annę Sitarz, zespół a nawet dwa zespoły, bo 
młodszy i starszy power of sound pod 
kierownictwem Agnieszki Wilczyńskiej. 
W trakcie koncertu można było spalić troszkę 
kalorii dołączając się do tanecznego występu 
zespołu o-mega, który trenuje pod czujnym 
okiem Natalii Grochol.

Wszystkie występy stworzyły magiczny zi-
mowy klimat, który zabraliśmy we wspomnie-
niach do domu. 

Jury konkursu na „Świąteczną ozdobę cho-
inkową” w składzie: Szymon Początek – prze-
wodniczący komisji, Małgorzata Kizyma – 
członek komisji, Krystyna Pużak – członek 
komisji, podczas obrad, które odbyły się 
w dniu 13 grudnia 2021 r., postanowiło przyznać 
następujące nagrody:
W kategorii (iv) klas vii-viii, liceum:
• ii nagroda 

Mateusz Bednorz (sp w Krasiejowie);
• ii nagroda  

Bartosz Pruski (sp nr 3 w Ozimku).
W kategorii (iii) klas iv-vi szkoła pod-
stawowa:
• i nagroda

Maria Łęgosz (sp w Grodźcu);
• ii nagroda 

Oliwia Tomal (psp nr 1 w Ozimku);
• iii nagroda  

Karolina Wałęga (sp nr 3 w Ozimku).
W kategorii (ii) klas i-iii szkoła podstawowa:
• i nagroda

Hanna Niedoba (sp nr 3 w Ozimku);

• ii nagroda
Florian Zemla (psp w Dylakach);

• iii nagroda
Paulina Korzeniec (sp w Krasiejowie).

W kategorii (I) przedszkole:
• i nagroda

Hanna Olszak (pp nr 5 w Krasiejowie);
• ii nagroda 

Fabian Fila (pp nr 5 w Krasiejowie);
• iii nagroda

Sabina Bobulska (pp nr 5 w Krasiejowie);
• Nagroda specjalna – 

grupa „Tygryski” (pp nr 2 w Ozimku – 16 os.).
W konkursie na „Najpiękniejsza Szop-

kę Bożonarodzeniową” jury przyznało 
nagrody:

• i nagroda 
Hanna Karpa, Sara Karpa, Klaudia 
Karpa, Marcin Karpa;

• ii nagroda
Paulina Płachta, Sonia Płachta;

• iii nagroda
Laura Krafczyk, Natalia Krafczyk, 
Anna Krafczyk, Krzysztof Krafczyk;

• iii nagroda  
Jakub Świerc, Katarzyna Świerc, Ma-
rek Świerc.
Nagroda specjalna za pracę grupową – Koło 

Plastyczne, Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła ii w Szczedrzyku.

Agnieszka Jarocka
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W
czasach intensywnego rozwoju 
świata wirtualnego memy inter-
netowe stały się bardzo popular-

ną formą wypowiedzi, która ma zdolność 
błyskawicznego rozchodzenia się po sieci 
i docierania do różnorodnych grup odbiorców. 

Połączenie obrazka z krótkim tekstem po-
zwala twórcy lub osobie udostępniającej dany 
mem w zwięzły, ale interesujący sposób prze-
kazać własne poglądy czy przemyślenia. Za-
zwyczaj memy są po prostu humorystycznym 
komentarzem do rzeczywistości. Co ciekawe, 
często oby w pełni zrozumieć ten żartobliwy 
charakter trzeba odwołać się do określonego 
kontekstu kulturowego. Memy mogą zatem do-
tyczyć różnorodnych tematów, choć najczęściej 
komentują bieżące życie społeczno-polityczne 

lub sprawy wzbudzające wiele emocji, np. me-
cze piłkarskie, zawody sportowe czy wydarze-
nia popkultury.

Idąc z duchem czasów ozimska bibliote-
ka publiczna postanowiła zachęcić młodych 
mieszkańców naszej gminy do zmierzenia się 
z zadaniem samodzielnego stworzenia me-
mów i wykorzystania ich w celu populary-
zacji czytelnictwa. Pod koniec października 
został ogłoszony konkurs pod hasłem „Czy-
tanie memów jest warte!”. Mogli w nim wziąć 
uczniowie ozimskich szkół podstawowych 
z klas v-viii oraz szkół średnich. Na konkurs 
wpłynęło 38 prac, spośród których jury w skła-
dzie: Agnieszka Jarocka, Jolanta Rogow-
ska i Szymon Początek wybrało najciekaw-
sze memy. 

Pierwsze miejsce zajęła praca Leny Bańbur-
skiej. Drugi na podium był Jan Szczurek, nato-
miast trzecie miejsce przypadło Amelii Dziu-
bie. Ponadto przyznano 4 wyróżnienia, które 
otrzymali: Hanna Wiesbach, Jakub Goldberg, 
Michał Leś i Adrian Piechota. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało 
miejsce podczas Świątecznego Konkursu Zimo-
wego, który odbył się w Domu Kultury w Ozimku 
19 grudnia 2021 roku. Zwycięzcy otrzymali z rąk 
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku Justyny 
Wajs-Fijałkowskiej pamiątkowe dyplomy i na-
grody. Dziękujemy wszystkim autorom zgłoszo-
nych memów za udział w konkursie, a laureatom 
serdecznie gratulujemy pomysłowości. 

Jolanta Rogowska

rudniowy hol Domu Kultury 
wypełniał „Morza szum, ptaków 
śpiew, złota plaża pośród drzew”, 

wszystko to zamknięte w akwarelach Ur-
szuli Serafin-Noga. 

Akwarele subtelne, a zarazem silne, energicz-
ne obok melancholijnych, krok po kroku odsła-
niają wnętrze autorki prac. Wnętrze bogate, peł-
ne uczuć i wiedzy, którą dzieli się z innymi, pełne 
inspiracji. Większość prac pochodzi z ostatnich 
lat, w których Pani Urszula zaprzyjaźniała się 
na nowo z techniką akwareli. Część z nich jest 
wynikiem działań eksperymentalnych, podczas 
pracy zdalnej z uczniami, część szybkim szkicem 
ulotnych chwil relaksu, a część wypracowanym 
studium przedmiotu. Niezależnie od tego co 
przedstawiają prace płynie z nich energia. 

Energia płynęła również z wnętrza wiolon-
czeli prowadzonej przez młodziutką Esterę 
Wilczyńską oraz strun fortepianu rozedrga-
nych przez Agnieszką Wilczyńską. Duet 
matki z córką porwał nas do tańca. „Taniec 

rustykalny”, potem „Tango”, a na samym końcu 
zaprosiły do „Tańca elfów”. Tańcom towarzy-
szyła lekka euforia, namiętność, energia, ale 
także zmęczenie, zawstydzenie i delikatność, 
całkiem tak, jak w codzienności życia.

Takie też są prace Urszuli Serafin-Noga, któ-
re zostały zaprezentowane na wystawie „Moje 
odsłony życia… moje odsłony codzienności”

Agnieszka Jarocka

D
nia 18 grudnia, na deskach domu 
kultury gościł Bartosz Lewandow-
ski - jeden z najlepszych polskich 

iluzjonistów młodego pokolenia. Docenia-
ny zarówno przez widownię, jak i jurorów 
11 edycji telewizyjnego programu „Mam 
Talent!”, którego był finalistą - artysta za-
prezentował iluzje w nowoczesnym stylu. 

Publiczność miała możliwość obejrzenia 
autorskiego programu, z którym magik podró-
żuje po całej Polsce. Świąteczne Magic Show 
było godzinnym widowiskiem przenoszącym 
i młodszych i starszych w zaczarowaną podróż. 

Głównym punktem programu były triki z ptaka-
mi. Nie zabrakło dowcipu, zawartego w kabareto-
wo-magicznej części widowiska. Przepowiednie, 
latający stolik, znikające przedmioty, pojawienie 
się dziewczyny w klatce, przepołowienie i przebi-
cie ostrzami asystentki, to tylko niektóre z ser-
wowanych atrakcji. Asystentka iluzjonisty za-
prezentowała także z hula hop, a do finałowego 
tricku użyła aż 30 obręczy. Sporą niespodzianką 
było pojawienie się Świętego Mikołaja! Tego wie-
czoru niemożliwe stało się możliwe!

Justyna Wajs-Fijałkowska
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W
tym roku przypada 100 rocznica 
urodzin Stanisława Lema, któ-
ry w swojej twórczości poruszał 

tematy rozwoju i nauki. To nas zainspiro-
wało do zorganizowania konkursu fotogra-
ficznego pt. „Świat przyszłości”.

W połowie grudnia odbyło się zdalne 
posiedzenie jury, podczas którego zostali 
wyłonieni zwycięzcy konkursu „Świat przy-
szłości”. Wysoki poziom wykonanych foto-
grafii sprawił, że po raz kolejny członkowie 
jury mieli nie lada problem, aby wytypować 
zwycięzców. 

Jury w składzie: Bartek Zapart, Julia 
Marcinowska, Adam Kolman, wybrało 
z pośród 25 prac nadesłanych przez 14 uczest-
ników, trzy pierwsze miejsca, w tym dwa ex 
aequo, jedno wyróżnienie i dwa wyróżnienia 
honorowe. Każdy uczestnik otrzymał dyplom 
oraz zestaw gadżetów, a zwycięzcy pierwszych 
miejsc otrzymali nagrody.

Przedstawiamy Państwu listę laureatów:
• Miejsce pierwsze – Natalia Matysek;
• Miejsce drugie ex aequo – Marta Piotro-

wicz i Zuzanna Plewa;
• Miejsce trzecie – Paulina Helscher;

• Wyróżnienie – Agnieszka Łęgosz;
• Honorowe wyróżnienia – Aleksandra 

Bronder oraz Karol Wojdyła.
Do obejrzenia wszystkich fotografii zapra-

szamy na stronę Domu Kultury w Ozimku 
oraz na naszego fanpage’a.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy, gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach fotogra-
ficznych. Dziękujemy Urzędowi Gminy i Mia-
sta w Ozimeku za upominki dla uczestników.

 Katarzyna Kamińska

towarzyszenie Na Rzecz Promocji 
Talentów Akces nie zwalnia z tempa. 
W okresie przedświątecznym młodzi 

wokaliści zrzeszeni w Akcesie zanotowali 
liczne sukcesy.

Julia Dota awansowała do Międzynarodo-
wego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazi-
mierza Szwarlika, Lenka Mannsfeld została 
laureatką 1., a Lena Bryja 3. miejsca podczas 
Dobrego Kolędowania w Dobrodzieniu. 

Ponadto Zespoł Akces, Lena Bryja, Ju-
lia Dota oraz Paulinka Paluszczak za-
kwalifikowały się mimo licznej konkurencji 
do finałów Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek w Pajęcznie. 

Ania Chmura uzyskała wyróżnienie 
w międzynarodowym konkursie piosenki
świątecznej i zimowej „hu, hu, ha!”, dodatko-
wo Paulina Paluszczak została laureatką 
ii stopnia w Międzynarodowym Konkursie 
Digi-Talenty. Gratulujemy!

Elżbieta Pisula-Bieniecka
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Dom Kultury oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

31.01 – 04.02
(poniedziałek - pią-

tek)

Dom Kultury
w Ozimku

Ferie w dk
– warsztaty 
• taneczne (modern, cheer, shakira 
style, balet, disco dance, street)
• plastyczne (teatr cieni, robienie 
biżuterii) dla dzieci z sekcji

Dom Kultury w Ozimku
Ośrodek Integracji i Pomocy Spo-
łecznej

04.02
 (piątek) 18:00

Fanpage 
Domu Kultury 
w Ozimku

Ogłoszenie wyników xxvii
Rejonowego Przeglądu Te-
atrów o Tematyce Zimowej, 
Świątecznej oraz Grup Jaseł-
kowych

Dom Kultury w Ozimku

06.02
(niedziela)

Dom Kultury 
w Ozimku,
sala widowiskowa

Gala Sportowiec Roku
MOSiR Ozimek
UGiM Ozimek
Dom Kultury w Ozimku

07.02
(poniedziałek) 9:00 – 17:00

Plac przed 
Domem Kultury

Postój mammobusu Moja Mammografia

11.02
(piątek) 9:00 – 12:00

Plac przed 
Domem Kultury

Akcja poboru krwi

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

13.02
 (niedziela) 17:00

Domu Kultury 
w Ozimku,
sala widowiskowa

Koncert Walentynkowy oraz 
akcja „Nazywam się Miliard – 
One Bilion Rising”

– szczegóły na plakatach

Dom Kultury w Ozimku

19.02
 (sobota) 19:00

Domu Kultury 
w Ozimku,
sala taneczna

Babski Comber
– zabawa dla kobiet.
Szczegóły na plakatach oraz fan-
page'u Domu Kultury

Dom Kultury w Ozimku

26.02
(sobota)

14:00

Dom Kultury 
w Ozimku,
sala widowiskowa

KINO:
Bajka pt. „Sing 2”
Bilety można zakupić przez stronę 
internetową www.film.opole.pl 
bądź w dniu seansu

Opolskie Kino Objazdowe
Dom Kultury w Ozimku

16:00

KINO:
Film pt. „Kogel Mogel 4”
Bilety można zakupić przez stronę 
internetową www.film.opole.pl 
bądź w dniu seansu

18:00

KINO:
Film pt. „Gierek”
Bilety można zakupić przez stronę 
internetową www.film.opole.pl 
bądź w dniu seansu
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N
asza szkoła jest mała, kameralna 
i ma ponad 60-letnią tradycję. Jest 
wyremontowana i posiada pełne za-

plecze: salę gimnastyczną, salkę do gim-
nastyki korekcyjnej, kuchnię i stołówkę, 
świetlicę szkolną, dwie sale komputerowe 
oraz zespół boisk: do lekkiej atletyki, do 
piłki nożnej oraz wielofunkcyjne, skocz-
nię do skoku w dal, miejsce do pchnięcia 
kulą. Wszystkie sale lekcyjne są wyposa-
żone w nowoczesne tablice multimedialne, 
dzięki czemu zwiększa się jakość i kom-
fort nauczania. Dodatkowo dzieci mogą się 
bawić na nowoczesnym placu zabaw oraz 
ćwiczyć na siłowni na świeżym powietrzu. 

Mniejsza szkoła, to dużo większe bez-
pieczeństwo dla uczniów. Uczymy dzieci 
z cukrzycą, łamliwością kości, niedowidzące 
i niedosłyszące. Rodzice naszych dzieci zde-
cydowali się właśnie na jedynkę, ponieważ 
zapewniamy znakomitą opiekę dydaktycz-
no-wychowawczą, wysoki poziom nauczania 
oraz możliwość integracji w grupie rówieśni-
czej ich dzieci. W naszej szkole żadne dziecko 
nie jest anonimowe. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozim-
ku to szkoła prężnie działająca. Realizujemy 
bardzo wiele projektów i innowacji pedagogicz-
nych: eTwinning ze szkołami w Turcji, Chor-
wacji, Mołdawii, Hiszpanii i Francji, a od 13 lat 
przyjaźnimy się ze szkołą partnerską w cze-
skim Rymarovie. Organizując wiele ciekawych 
wycieczek, wyzwalamy w dzieciach ciekawość 
świata i poznania języków obcych. Współpra-
cujemy z różnymi organizacjami, a uczniowie 
poznają znanych i ciekawych ludzi, gdyż sta-
wiamy także na rozwijanie otwartości, empatii 
i tolerancji.

Uczniowie naszej szkoły uzyskują bardzo 
dobre wyniki na egzaminie ósmoklasistów.  Je-
steśmy prężnie działającym zespołem nauczy-
cieli, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, 
doskonalą się, czego dowodem są zdobywane 
nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Ku-
ratora Oświaty i Burmistrza Ozimka dla na-
uczycieli. 

Dlaczego rodzice wybrali Jedynkę?
„Nasi Rodzice wybierając Publiczną Szko-

łę Podstawową nr 1 w Ozimku sugerowali się 
jej wieloma atutami. Połączenie kameralności 
i bardzo wysokiego poziomu nauczania jest 
tym najważniejszym.  

Dzięki temu współpraca Rady Rodziców 
zarówno z uczniami, ich rodzicami, jak i ka-
drą jest owocna, przyjemna i zawsze możliwa. 
Znamy się wzajemnie, znamy dzieci, ich pre-
dyspozycje, pasje i oczekiwania. To właśnie jest 
inspiracją do działania dla nich i na ich rzecz 
tak, aby były zainteresowane, spełnione, zmo-
tywowane i ogólnie zadowolone.

Ponadto do naszej szkoły uczęszczają dzie-
ci wymagające indywidualnego podejścia, dla 
których wskazana jest nauka w małych gru-
pach, ponieważ lepiej funkcjonują w mniej licz-
nych klasach. Mniejsza szkoła to dużo większe 
bezpieczeństwo dla uczniów” – dodaje Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Anna Juruć.

opinie uczniów
„Dlaczego warto chodzić do naszej szko-

ły? To pytanie zadaje wiele uczniów. Oto parę 
przykładów, dlaczego warto chodzić do naszej 
szkoły: w naszej szkole możemy dowiadywać 
się wielu ciekawych rzeczy; rozwijać własne 
zainteresowania, zarówno na lekcjach, jak 
i na kółkach zainteresowań; są organizowa-
ne wycieczki szkolne - np. do kina, muzeum 
czy też wyjazdy do innych miast i krajów; są 
organizowane konkursy szkolne i pozaszkol-
ne; do naszej szkoły przyjeżdżają różne cieka-
we osoby; w naszej szkole, to nie tylko nauka 
i jeszcze raz nauka, ale również kontakt z ró-
wieśnikami; w naszej szkole są organizowane 

różne akcje charytatywne; przede wszystkim 
w naszej szkole są wspaniali nauczyciele, któ-
rzy o nas dbają i się nami opiekują” – dodaje 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Martyna Stonoga.

„Do Jedyneczki po szósteczki. Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku oferuje 
m.in.: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
i obsługę; mądre, treściwe, ciekawe lekcje; ro-
dzinną atmosferę; bezpieczeństwo uczniów; do-
datkowe zajęcia pozalekcyjne, koła zaintereso-
wań przygotowujące do konkursów i olimpiad; 
dodatkowe zajęcia sportowe; sprzęt sportowy 
na sali gimnastycznej i siłownię na świeżym 
powietrzu; wspaniały plac zabaw; nowoczesne 
technologie wykorzystywane podczas lekcji; 
opiekę w świetlicy szkolnej oraz ciepłe posiłki 
dla chętnych w stołówce szkolnej” – tak uwa-
ża Sekretarz Samorządu Uczniowskiego 
Kacper Sklorz.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
psp nr 1 w Ozimku
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D
nia 28 października uczniowie klas vii
i viii psp w Szczedrzyku wraz z opie-
kunami uczestniczyli w jednodniowej 

wycieczce do miejscowości Staniszcze Wielkie, 
aby przeżyć swoją przygodę z koleją drezynową. 

Założycielami tej atrakcji turystycznej 
są Państwo Smykała, którzy udostępnia-
ją miłośnikom kolei godzinną przejażdżkę 
drezynami po torach nieczynnego szlaku 
kolejowego. Korzystając z pięknej jesiennej 
aury, uczniowie naszej szkoły spędzili całe 
przedpołudnie na świeżym powietrzu, od-
dając się aktywnym zabawom: napędzali siłą 
własnych nóg rowerowe drezyny kolejowe, gra-
li w gry zespołowe takie jak mafia, podchody 
czy piłka nożna oraz piekli kiełbaski nad 
ogniskiem, aby nabrać sił do dalszej zabawy. 
Wyjazd okazał się bardzo udany, a ucznio-
wie wrócili do domów zadowoleni i w pełni 
zrelaksowani.

Natomiast dnia 29 października nasi 
zerówkowicze wraz ze starszymi kolegami 
i koleżankami z klas drugiej i trzeciej udali 
się na jesienne warsztaty do Gospodarstwa 
giprol w Staniszczach Małych. 

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób po-
wstają produkty mleczne, mogli  też własnoręcz-
nie wydoić sztuczną krowę, która (w odróżnie-
niu od tych prawdziwych) nie zagrażała nikomu 
przypadkowym wierzgnięciem czy uderzeniem 
ogona. W przerwie między warsztatami, przy 
pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się wyścigi 
na gokartach. 

Następnie poszliśmy do drewnianej chaty 
na warsztaty pieczenia. Każdy z uczestników 
uformował i upiekł swoją bułeczkę. Jednak naj-
większą atrakcją okazał się labirynt w polu kuku-
rydzy. W wysokim gąszczu poruszaliśmy się gę-
siego i pilnowaliśmy, aby nikt nie zabłądził. Przy 

okazji mogliśmy zobaczyć ślady dzików, które 
splądrowały pole. W końcu dotarliśmy do zagonu 
ziemniaków, które trzeba było ręcznie wykopać, 
aby później upiec je w ognisku. Ostatnim naszym 
zadaniem było wykonanie kukiełki z kolby ku-
kurydzy. Powstały również świetne kukurydzia-
ne myszki, króliki i przeróżne inne stworki. Po 
ciężkiej pracy, jak to w gospodarstwie zazwyczaj 
bywa, czekał na nas ciepły posiłek. Po południu, 
zmęczeni, ale z bagażem nowych doświadczeń 
wróciliśmy do szkoły.

Ewa Staniszewska, 
Joanna Piontek

W
dniu 30.11.2021 r. w Wojewódzkim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie odbył się wojewódz-

ki etap konkursu plastycznego „Odpoczy-
waj na wsi”, którego organizatorem jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Z przyjemnością informujemy, że Karolina 
Bednorz z klasy iii została laureatką wo-
jewódzkiego etapu, a jej praca została prze-
kazana do etapu ogólnopolskiego. Brawa! 

W grudniu 2021 r. uczniowie naszej szkoły 
spędzili miłe chwile, podczas klasowych spo-
tkań wigilijnych. Były życzenia, kolędy, wier-
szyki i opis tradycji bożonarodzeniowych, któ-
re pielęgnujemy w domach rodzinnych. Było 
smacznie, miło i już tak bardzo świątecznie. Za 
pyszne potrawy wigilijne, słodycze i prezenty 
dziękujemy pięknie rodzicom. 

Również w grudniu ubiegłego roku ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział w nagraniach 
spektaklu „Dziewczynka z zapałkami”. Z ra-
cji pandemii premierę online można było zo-
baczyć przed świętami w internecie. 

Projekt sfinansowano w ramach programu 
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i współpracy ze Stowarzyszeniem Akces
Zapraszamy do chwil wzruszeń, nagranie można 
zobaczyć na kanale YouTube „Akces Ozimek”.

Elżbieta Pisula-Bieniecka
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więta Bożego Narodzenia 
to wyjątkowy czas spędza-
ny w gronie najbliższych, 

czas radości, miłości i ciepła. 
Świąteczną atmosferę podkre-
ślają piękne dekoracje, choinki, 
wieńce, które każdego roku, moż-
na było nabyć w naszej szkole, 
w czasie wieczoru świątecznego.

W tym roku z powodu obo-
strzeń, dbając o bezpieczeństwo 
uczniów, rodziców i pracowników 
szkoły tradycyjny kiermasz miał 
inny, kameralny charakter. 16 i 17
grudnia 2021 r. w świetlicy szkol-
nej można było nabyć choinki, 
stroiki, ozdoby świąteczne przy-
gotowane przede wszystkim przez 
rodziców i uczniów klasy trzeciej 
oraz mamy szóstoklasistów. Kier-
masz wzbudził duże zaintereso-
wanie rodziców i pracowników 
szkoły. Nad prawidłową organiza-
cją kiermaszu czuwała pani Jolan-
ta Kondrowska.

Dziękujemy rodzicom, uczniom 
oraz pracownikom naszej szkoły 
za pomoc i zaangażowanie pod-
czas kiermaszu.

W piątek 17 grudnia 2021 r. 
uczniowie pierwszej klasy zo-
stali przyjęci do grona czytel-
ników podczas uroczystego pa-
sowania.

W czasie spotkania w bibliotece 
z Panią Dyrektor Elżbietą Plu-
tą nasi najmłodsi dowiedzieli się, 
dlaczego warto czytać i szanować 
książki. Zapoznali się z księgo-
zbiorem przeznaczonym dla naj-
młodszych, regulaminem biblio-
teki i sposobem wypożyczania. 
Pani Dyrektor zwróciła też uwagę 
na to, że warto nie tylko czytać, ale 
również spotykać się z autorami 
książek i wymieniła tych, których 
gościła do tej pory nasza biblio-
teka. Były to spotkania z cieka-
wymi ludźmi, dla których lite-
ratura to niekończąca się pasja. 
Dzieci zobaczyły bardzo stare, ale 
zachowane w dobrym stanie eg-
zemplarze woluminów. Być może 
czytały je przed laty prababcie czy 
pradziadkowie naszych uczniów. 
Wszyscy z uwagą wysłuchali czy-
tanej przez Panią Dyrektor jed-
nej z najpiękniejszych i zarazem 
najbardziej wzruszających baśni 
H. Ch. Andersena ,,Dziewczynkę 

z zapałkami”. Po tym nastąpi-
ło uroczyste pasowanie, w czasie 
którego przy pomocy zakładki 
do książek nasi najmłodsi zosta-
li włączeni do grona członków 
biblioteki. Uczniowie otrzymali 
,,Wyprawkę Czytelniczą” w postaci 
pięknej książki w ramach kampa-
nii „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Jej najważniejszym celem 
jest szerzenie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz nieustan-
ne rozwijanie umiejętności czy-
telniczych u młodych ludzi. Pani 
Dyrektor zaprosiła wszystkich do 
częstego odwiedzania biblioteki. 
Dzieci obiecały, że będą tu przy-
chodzić, szanować książki oraz 
korzystać z ich mądrości. Na za-
kończenie były wzajemne życze-
nia pięknych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, spędzonych 
w gronie najbliższych. Po takim 
miłym spotkaniu biblioteka bę-
dzie kojarzyła się naszym pierw-
szakom z miejscem przyjaznym 
i bezpiecznym, a do takiego wszy-
scy chętnie wracają. Pasowanie 
na czytelnika to pierwszy krok 
do tego, aby czytanie stało się 
prawdziwą przyjemnością. Dzieci 
poprzez czytanie między innymi 
będą utrwalać znajomość pozna-
nych literek, zmniejszą się ich pro-
blemy z ortografią, rozwiną swoją 
wyobraźnię i będą poszerzać wie-
dzę w różnych dziedzinach. Tego 
właśnie życzymy naszym naj-
młodszym czytelnikom.

Grudzień obfitował w sukcesy 
uczniów sp w Dylakach. Uczenni-
ca klasy trzeciej Wiktoria Szalek
zdobyła wyróżnienie w konkursie 
plastycznym pt. „Bajki o Piastach”
zorganizowanym przez Archiwum 
Państwowe w Opolu. Pascal Nie-
słony uczeń klasy szóstej zdobył 
drugie miejsce w konkursie pla-
stycznym pt. „Ozimek promuje 
Honorowe Krwiodawstwo”. Organi-
zatorem konkursu był Klub Hono-
rowych Dawców Krwi pck wspól-
nie z Gminą Ozimek. 19 grudnia 
2021 r. w Domu Kultury w Ozimku 
odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród w konkursie organizowanym 
przez osm ,,Przyszłość” w Ozim-
ku – ,,Świąteczna ozdoba choinko-
wa”. Spośród ponad 100 prac jury 
przyznało 2. miejsce Florianowi 

Zemeli – uczniowi klasy drugiej. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Święta Bożego Narodzenia to 
czas, kiedy bardziej niż kiedy-
kolwiek dostrzegamy ludzi, któ-
rzy potrzebują naszej pomocy. 
Nasza placówka po raz kolej-
ny udowodniła, że jest otwarta 
na potrzeby innych.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
nie jesteśmy obojętni na prośbę po-
mocy w organizacji wigilii dla pod-
opiecznych Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego w Ozimku. Bardzo 

dziękujemy Mamom uczniów kla-
sy drugiej: Pani Dominice Sza-
lek, Pani Anecie Siedlarczyk 
i Pani Justynie Pludrze za słod-
ki poczęstunek, który znalazł się 
na wigilijnym stole chorych, prze-
bywających na oddziale zol.

Pamiętajmy: ,,Człowiek jest wiel-
ki nie przez to co posiada, lecz przez 
to kim jest, nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”. 
Dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Małgorzata Iwaniak, Izabela Mazur, 
Jolanta Kondrowska 
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W
grudniu 2021 r. grupa 50 uczniów 
Zespołu Szkół w Ozimku wraz 
z opiekunami pojechała na wy-

cieczkę do Łodzi w ramach programu „Po-
znaj Polskę”. Wybraliśmy Łódź, ponieważ 
znajduję się tam wspaniałe Centrum Na-
uki i Techniki ec1. 

Obiekt znajduję się w zrewitalizowanej 
Elektrowni Łódzkiej przy ulicy Targowej. Znaj-
dują się w nim interaktywne eksponaty z zakre-
su elektryczności akustyki, elektromagnety-
zmu, mechaniki, radioaktywności. Centrum 
nauki jest skierowane do szerokiego grona od-
biorców, znajdzie się tam dużo ciekawych miejsc 
zarówno dla ucznia z podstawówki, jaki i lice-
alisty.  Nazwa ec1 to odwołanie się do historycz-
nej funkcji tego obiektu, czyli elektrociepłowni. 

Będąc w Łodzi nie można zapomnieć 
o słynnej ulicy Piotrkowskiej, będącej jed-
nym z najdłuższych deptaków w Europie, 
przy której umiejscowione są takie pereł-
ki architektoniczne jak: modernistyczne 

kamienice z xix i xx w., biurowiec Siemen-
sa, dawna Biała Fabryka Geyera, dworek Lu-
dwika Meyera, neogotycka archikatedra św. 
Stanisława Kostki, Esplanada (czyli Dawny 
Dom Handlowy Hugo Smechela i Juliana Ro-
snera), neorenesansowy pałac braci Steiner-
tów, Fabryka Markusa Silbersteina.

Tak wspaniały wyjazd zawdzięczamy przed-
sięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. 

„Poznaj Polskę”. Dzięki błyskawicznemu złoże-
niu wniosku na wyjazd uzyskaliśmy 80 procent 
dofinansowania do wyjazdu! Wycieczka była 
bardzo udana. Czekamy teraz na kolejną edycję 
programu i nowe wyjazdy. Opiekę na uczniami 
podczas wyjazdu sprawowali Danuta Derda, 
Magdalena Rosik oraz Tomasz Ciekalski.

Tomasz Ciekalski

W
dniu 29 grudnia 2021 roku pani 
Daria Bejm złożyła ślubowanie, 
które odebrał Burmistrz Ozimka 

i otrzymała akt nadania stopnia awansu 
zawodowego – nauczyciela mianowanego. 

Pani Bejm jest nauczycielem edukacji wcze-
snoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ozimku, a także prowadzi zajęcia logo-
pedyczne i rewalidacyjno-wychowawcze w tej 
placówce. Po godzinach spędzonych w szkole 
zwykle można ją spotkać  w salach Domu Kul-
tury w Ozimku na treningach zespołu Dia-
ment, w którym sprawuje funkcję instruktorki. 

Pani Daria może się pochwalić bardzo do-
brym wykształceniem – posiada m.in. dyplom 
licencjata na kierunku Pedagogika w specjalno-
ści Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem 
przedszkolnym; dyplom magistra na kierunku 
Pedagogika w specjalności Edukacja elementar-
na z terapią pedagogiczną; studia podyplomo-
we w zakresie Oligofrenopedagogika – eduka-
cja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną; studia podyplomowe zakresie 
Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej 
- Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z auty-
zmem, w tym z zespołem Aspergera oraz studia 
podyplomowe w zakresie Logopedii.

Jeszcze raz gratulujemy Pani Darii Bejm 
zdobycia stopnia awansu zawodowego – na-
uczyciela mianowanego i życzymy dalszych 
sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 

Emilia Jendryassek
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hociaż skat jest na Śląsku (i nie tyl-
ko) wciąż popularną grą karcianą, 
to jednak ilość zawodników w klu-

bach skatowych Opolszczyzny regularnie 
maleje, a średni wiek rośnie i obecnie wy-
nosi już sporo ponad 60 lat. Powodem jest 
brak napływu młodych ludzi, którzy nie 
garną się do tej gry tak, jak ich ojcowie 
i dziadkowie. 

Popularyzatorem skata i organizatorem roz-
grywek w naszym województwie jest Opolski 
Związek Skata, zrzeszający sekcje skatowe 
uczestniczące zarówno w rozgrywkach ligo-
wych, jak i turniejach Grand Prix. Pierwszy 
turniej gp Opolskiego Związku Skata w 2022
roku odbył się w niedzielę 9 stycznia w Ba-
rze „U Mazura” w Antoniowie i wzięło w nim 
udział 75 zawodników, nie tylko z wojewódz-
twa opolskiego, ale również śląskiego i goście 
m.in. z Wielkopolski (Szamotuły) i z Gdyni. 
Wśród graczy było 5 zawodników niezrzeszo-
nych, a także 1 kobieta. 

Honorowy patronat turnieju objął 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, 
a w uroczystym otwarciu uczestniczył Zastęp-
ca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina. 
Rozgrywki przeprowadzono w trzech seriach 
po 36 rozdań, wyłaniając zarówno zwycięz-
ców poszczególnych serii, jak i całego turnieju. 
Trzech najlepszych otrzymało puchary i upo-
minki ufundowane i wręczane przez Burmi-
strza Ozimka Mirosława Wieszołka, przy 
asyście organizatora rozgrywek Pawła Kiszki

– Prezesa Opolskiego Związku Skata. 
Zwycięzcą pierwszego gp 2022 został Jan No-

wak (Victoria Tranzyt Chróścice), który wygrał 
pierwszą serię, uzyskując w niej najlepszy wynik 
turnieju 1652 pkt., zajął pierwsze miejsce w kla-
syfikacji końcowej – 3716 pkt., a dodatkowo otrzy-
mał puchar dla najlepszego zawodnika z Gmi-
ny Ozimek. Drugie miejsce w turnieju wywalczył 
Przemysław Kuźniak (lzs Ligota Dolna) – 3225
pkt., a trzecie Tadeusz Maciej (gran Szamo-
tuły) – 3089 pkt. Upominkami ufundowanymi 
przez sponsorów turnieju: Firmę Transporto-
wą tranzyt Jan Nowak Opole oraz Instala-
torstwo Elektryczne Hubert Loch ze Szcze-
drzyka nagrodzono 15 najlepszych zawodników.

Antoniowski turniej Grand Prix był pierw-
szym z siedmiu zaplanowanych na 2022 rok. Są 
to eliminacje do Finału 20. Indywidualnych Mi-
strzostw Okręgu Opolskiego, w których weźmie 
udział 16 najlepszych zawodników wyłonionych 
po siedmiu rozegranych turniejach. Finało-
wy turniej mistrzostw odbędzie się w grudniu 
w Łubnianach i zostanie przeprowadzony sys-
temem „każdy z każdym” – 5 serii po 36 rozdań. 
Będzie to więc prawdziwy, skatowy maraton. 

Janusz Dziuban
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W
dniach 18-19 września ubiegłe-
go roku sołtys Krzyżowej Doli-
ny Bernard Sklorz jak co roku 

wraz z Radą Sołecką zorganizowali wy-
cieczkę turystyczno-krajoznawczą. 

Tym razem celem były atrakcje wojewódz-
twa dolnośląskiego, których zwiedzenie za-
planował sołtys. Po przybyciu do Krzeszowa, 
z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie 
od kościoła św. Józefa, który z zewnątrz nie 
wygląda tak imponująco, jak budynek bazyli-
ki, ale przekraczając próg, trudno powstrzymać 
zachwyt. Nie ma się temu co dziwić, gdyż wnę-
trze kościoła można porównać do kaplicy 
Sykstyńskiej. To właśnie w tym niepozornym 
kościele zobaczyliśmy największy zbiór fre-
sków w Europie na północ od Alp. Ich auto-
rem był Michael Willmann, najwybitniejszy 
malarz śląskiego baroku, a tłem jego obrazów 
przedstawiających sceny biblijne jest oryginal-
ny krajobraz śląski. Jego obrazy widzieliśmy 
już w innych miejscowościach podczas wycie-
czek, znajdują się także w pobliskiej Jemielnicy. 

Następnie zwiedziliśmy kościół p.w. 
Wniebowzięcia nmp, noszący tytuł bazyliki 
mniejszej. To największa barokowa świąty-
nia na Śląsku, zwana też ,,Złotym Domem” 
i jest jedną z najpiękniejszych świątyń 
w Europie, obecnie też zwaną Europejską 
Perłą Baroku. Bazylika zachwyca swoim bo-
gactwem i wystrojem oraz niesamowitym po-
łączeniem architektury, rzeźby i malarstwa. 
Odpowiadają za to najwybitniejsi twórcy ba-
rokowi sprowadzeni specjalnie w tym celu do 
Krzeszowa. Zobaczyliśmy freski wnuka Will-
mana, Georga Neunhertza, obrazy Brandla, 
Feliksa Scheffera i innych. 

Zwiedziliśmy także Mauzoleum Piastów 
Świdnicko-Jaworskich, gdzie wśród prze-
pięknych malowideł Neunhertza znajdują 
się nagrobki księcia Bolka I Surowego i Bolka 
ii Małego. Po zwiedzeniu w restauracji zje-
dliśmy obiad, gdyż przed nami było jeszcze 
trochę zaplanowanej aktywności, a miano-
wicie wejście na górę Chełmiec. W tym celu 
pojechaliśmy do Boguszowa-Gorce. W trakcie 
jazdy zaczął padać deszcz, na dodatek drogi 
prowadzące do parkingu były w trakcie remon-
tu. Zmieniliśmy zatem plany i pojechaliśmy 
do pensjonatu Magda w Lasocinie będącym 
naszym miejscem zakwaterowania. Pensjo-
nat znajduje się przy szlaku na Wielką Sowę 
(1015 m). Po zakwaterowaniu, gdy wyruszyli-
śmy na szlak zaczął znowu padać deszcz i nie 
zanosiło się, że przestanie, spowodowało to, 
że w trakcie marszu ekipa zaczęła się wykru-
szać, a na Wielką Sowę dotarła tylko trójka 
najbardziej wytrwałych w górskich wojażach 
(szefowa firmy a.d.i wraz z dwoma pracowni-
kami). W niedzielę po śniadaniu pogoda się 

poprawiła i mogliśmy uzupełnić trochę ak-
tywności, bo poszliśmy piechotą do kościoła 
oddalonego o 2 km w jedną stronę. Po obiedzie 
w drodze powrotnej przyjechaliśmy do Wro-
cławia, będącego także celem naszej wyciecz-
ki. Tam zwiedziliśmy wizytówkę Wrocławia 
„Halę Stulecia” wybudowaną w latach 1911–
1913 według projektu Maxa Berga. Podczas 
zwiedzania na widowni zobaczyliśmy próby 
do koncertu, a na wystawie, multimedialny 
pokaz budowy tego olbrzyma. Trudno dziś 
wyobrazić sobie, z jakim rozmachem – jak 
na ówczesne czasy – zorganizowana została 
inaugurująca tereny wystawowe, a w tym Halę 
Stulecia i Pawilon Czterech Kopuł, Wysta-
wa Stulecia, ekspozycja prezentowała historię 

i dorobek kulturalny ziem śląskich. Pod Pergolą, 
przeszliśmy do Ogrodu Japońskiego, który też 
zwiedziliśmy. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy 
pokaz Fontanny Multimedialnej w rytmie mu-
zyki pop zlokalizowanej przy Pergoli, a będą-
cej największą w Polsce i jedną z największych 
w Europie. Po dokonaniu drobnych zakupów 
w małej gastronomii, ruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Uczestnicy wycieczki dziękują Ośrod-
kowi Integracji i Pomocy Społecznej z Panią 
dyrektor Jolantą Janerką na czele, za finanso-
we wsparcie, a także organizatorom. Wycieczka 
była także dofinansowana ze środków na dzia-
łalność Rady Sołeckiej.

Bernard Sklorz 
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W trakcie całego sezonu zor-
ganizowano 16 imprez turystyki 
kwalifikowanej i krajoznawczej. 
Odbyło się 10 wycieczek górskich 
w góry polskie, m.in. w Góry Sowie, 
Jurę Krakowsko-Częstochowską 
z zamkiem Ogrodzieniec, w Be-
skid Żywiecki z wejściem na Pil-
sko, w Góry Stołowe ze Szczeliń-
cem. Góry Bardzkie od Srebrnej 
Przełęczy do Barda Śląskiego. 
Na zakończenie wakacji pojechali-
śmy tradycyjnie w Beskid Żywiec-
ki, by przejść malowniczą trasę od 
hali Boraczej przez Lipowską do 
hali Rysianka i wejście na Roman-
kę. Bardzo atrakcyjne było powi-
tanie jesieni w Karkonoszach, 
a szlak wiódł od Szklarskiej Po-
ręby po Szrenicę, Łabski Szczyt 
i Śnieżne Kotły. Przy pięknej je-
siennej pogodzie zwiedziliśmy 
Góry Sokole w Rudawach Jano-
wickich. Tradycyjne zakończenie 
sezonu nastąpiło w najbliższych 
sercu, bo leżących w naszym re-
gionie, Górach Opawskich. Miłym 
akcentem tego wyjazdu był udział 
kol. Norberta, wieloletniego członka 
klubu mieszkającego obecnie 
w Niemczech, który obchodził 70. 
urodziny i z tej okazji zaspon-
sorował poczęstunek przy grillu. 
Dziękujemy! Sezon turystyczny 
zakończyliśmy andrzejkowym 
wyjazdem na Ślężę. 

Na zakończenie roku szkolne-
go, wzorem lat ubiegłych, odbył się 
spływ kajakowy na rzece Mała 
Panew od Krupskiego Młyna 
do Zawadzkiego. Kluczowymi 
imprezami były jednak wyjazdy 
wielodniowe. Zorganizowaliśmy 
cztery imprezy rangi górskiej 
i krajoznawczej, z których naj-
ważniejszą był lv Rajd Górski 
Hutników w Bieszczady z bazą 
w Wetlinie, cieszący się bardzo 
dużym zainteresowaniem (relacja 
w wo). Kolejną imprezą, cieszącą 
się zawsze dużym wzięciem, był 

rajd Tatrzańska Jesień. Odbył 
się on już po raz 25, więc obchodzi-
liśmy srebrny jubileusz. Rajd pro-
wadził urokliwymi i malowniczymi 
szlakami Tatr Zachodnich i Wyso-
kich. Weszliśmy m.in. na Kościelec 

– jeden z trudniejszych szczytów 
pod względem technicznym oraz 
na Wrota Chałubińskiego. Piękne 
było też przejście granią Czerwo-
nych Wierchów. Niezapomniana 
była także sześciodniowa wy-
cieczka do Trójmiasta i Szwaj-
carii Kaszubskiej w czasie ubie-
głorocznych wakacji. Relacja z niej 
ukazała się również w wo. Późna 
jesień, to dobry czas na zwiedzanie 
zabytków polskiej kultury. Po 
Krakowie i Warszawie przyszedł 
czas na Kujawy ze stolicą tego 
regionu – Toruniem. W okresie 
Święta Niepodległości zorgani-
zowano trzydniowy wyjazd w ten 
ciekawy historycznie i kulturo-
wo region. Zwiedziliśmy Strzelno, 
Kruszwicę i Ciechocinek, zamek 
w Golubiu-Dobrzyniu i oczywiście 
najważniejsze i najpiękniejsze za-
bytki Torunia, a w drodze powrot-
nej romańską kolegiatę w Tumie 
oraz zamek w Łęczycy. 

W sumie, w sezonie tury-
stycznym 2021 ktg „Kozica” 
zorganizował 16 imprez, w któ-
rych łącznie wzięło udział 657
uczestników. W podróżach spę-
dziliśmy łącznie 33 dni. W punk-
tacji do Górskiej Odznaki Tury-
stycznej (got) można było zdobyć 
475 punktów. W naszych impre-
zach brała udział społeczność 
wielopokoleniowa: od młodzie-
ży szkolnej, średniozaawanso-
wanych po osoby starsze, znako-
micie radzące sobie na trasach. 
Bardzo budujący i mobilizujący 
do dalszego działania jest przy-
pływ „świeżej krwi” i to ludzi 
młodych. W poczet naszego to-
warzystwa przyjęliśmy 20 no-
wych członków. Mamy też wielu 

sympatyków i dlatego realnie, ale 
z optymizmem patrzymy w przy-
szłość. Jeszcze raz wszystkim 
uczestnikom naszych imprez 
bardzo serdecznie dziękuję za 
piękny udział, życzliwość, zro-
zumienie i wzajemny szacunek. 
Szczególnie dziękuję tym, którzy 
pomogli w organizacji imprez, 
pilotowaniu i przewodnictwie, 
obsłudze grilla jak i za smacz-
ne ciasta. Słowa podziękowania 
należą się również wspaniałym 

kierowcom z firmy przewozo-
wej, z której usług korzystaliśmy 
przez cały rok. Dziękuję również 
redakcji Wiadomości Ozimskich 
za publikowanie naszych relacji, 
a tym samym propagowanie tu-
rystyki na terenie miasta i gminy 
Ozimek. Do zobaczenia na szlaku 
w 2022 roku. Inauguracja sezonu 
nastąpi już 29 stycznia na Czar-
nej Górze. Serdecznie zapraszamy. 

Józef Kozioł

M
iniony rok był zdecydowanie lepszy od poprzedniego, jeśli 
chodzi o organizację imprez turystycznych, chociaż pro-
gram ktg „Kozica” uległ pewnej modyfikacji, bo przez 

pierwsze miesiące obowiązywały rygorystyczne obostrzenia zwią-
zane z pandemią koronawirusa. Jedyną zorganizowaną w tym okre-
sie imprezą był trzydniowy wyjazd w Karkonosze w dniach 26-28
lutego z bazą w Szklarskiej Porębie. Na dobre sezon rozpoczęliśmy 
w dniu 1 maja jednodniowym wyjazdem w Góry Sowie.


