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dniu 31 stycznia 2022 roku do-
konano oficjalnego otwarcia filii 
żłobka samorządowego. Uroczy-

stego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek, Dyrektor Wy-
działu Polityki Społecznej Opolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego Mieczysław Wojtaszek, 
Dyrektor Żłobka Samorządowego Małgo-
rzata Fornalska oraz Prezes Zarządu Ada-
mietz Sp. z o.o. Rajmund Adamietz – jako 
wykonawca inwestycji. 

Nowo powstały budynek znajduje się przy 
ulicy Sikorskiego 9d, w bliskim sąsiedztwie 
Przedszkola Publicznego nr 2 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 3. Inwestycję wartą ponad 
2,5 miliona złotych zrealizowano w oparciu 
o trzy źródła finansowania: ze środków bu-
dżetu gminy, dofinansowania z rządowego 
programu „Maluch+” w kwocie 1 500 000 zł
oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 514 365 zł.

W filii żłobka znajdują się dwie sale bogato 
wyposażone w zabawki sensoryczne, szatnia, 

w której każde dziecko posiada osobną szafkę, 
jadalnia, a także sypialnia dla najmłodszych. 
Nie zapomniano o przestrzeni na zewnątrz 
– w cieplejsze dni podopieczni będą mogli ko-
rzystać z nowoczesnego i bezpiecznego placu 
zabaw. Z kolei kadra pedagogiczna może liczyć 
na wygodne zaplecze socjalne – z miejscem 
na przechowanie własnych rzeczy i pomocy 
dydaktycznych. 

„Nieustannie pracujemy nad poprawą bazy 
oświatowej w naszej gminie. Zależy nam, by 
rodzice najmłodszych mieszkańców mieli kom-
fort i pewność, że opieka nad dziećmi sprawo-
wana jest w dobrych warunkach. Otwarcie filii 
Żłobka Samorządowego sprawia, że kolejne 50 
dzieci znajdzie tutaj najwyższą jakość opieki 
i nauki. Dziękuję Wojewodzie Opolskiemu 
za otrzymane finansowe wsparcie realizacji 
budowy filii żłobka, Rajmundowi Adamietz 
właścicielowi grupy kapitałowej Adamietz za 
niezwykle sprawną realizację inwestycji, zaś 
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za po-
zyskane fundusze i opiekę merytoryczną nad 

zadaniem. Dziękuję także dyrektor i pracow-
nikom żłobka samorządowego za przygotowa-
nia przed otwarciem żłobka oraz życzę wielu 
sukcesów i owocnej pracy” – dodaje Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek.

„Zależy mi, jak i całej kadrze, żeby nasz 
żłobek był miejscem bezpiecznym, otwar-
tym i przyjaznym dla wszystkich dzieci. 
Chciałybyśmy, aby nasze maluszki w sposób 
wszechstronny rozwijały swoje talenty, rów-
nocześnie kładąc nacisk na indywidualny 
rozwój każdego z nich. Stworzymy placów-
kę godną zaufania rodziców – miejsce, gdzie 
dziecko jest najważniejsze i czuje się bezpiecz-
nie. Pracownikom Żłobka, rodzicom a przede 
wszystkim dzieciom życzę samych radosnych 
chwil. Niech podopieczni naszej placówki po-
przez zabawę uczą się i rozwijają w przyja-
znej atmosferze i otoczeniu” – podsumowuje 
Dyrektor Żłobka Samorządowego w Ozimku 
Małgorzata Fornalska.

Emila Jendryassek
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nia 18 stycznia 2022 r. oficjalnie oddano 
do użytku pomieszczenia holu Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku, w któ-

rych dokonano kompleksowej modernizacji.
Inwestycję zrealizowano w ramach zadania 

pn. „Modernizacja parteru (szatni) w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12”, któ-
re było dofinansowane w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
656 100,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 1 278 611,40 zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, 
Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej 
Brzezina, Jacek Bator – współwłaściciel firmy 
remontowo-budowlanej Batorex s.c., Dyrektor 
sp nr 3 w Ozimku Dariusz Górniaszek oraz 
Wicedyrektor sp nr 3 w Ozimku Jolanta Bajor.

Kluczowym elementem inwestycji była li-
kwidacja istniejących szatni. Po modernizacji 
powstała nowoczesna przestrzeń, która jest nie 
tylko przyjazna dzieciom, a także została wzbo-
gacona o funkcjonalne elementy poprawiają-
ce bezpieczeństwo i komfort. Powierzchnię 
podzielono na dwie części – część wypoczyn-
kową oraz szatnię. Dodatkowo podzielono te 
części na dwie ze względu na wiek – dzieci 
młodsze (klasy 1-3) otrzymają szafki i część 
wypoczynkową w prawej części projekto-
wanej strefy, natomiast klasy starsze zajmą 
lewą część. Ustawiono także wygodne kanapy 
z biblioteczką, mobilne konstrukcje służące 
do wypoczynku oraz kącik z grami – które 
będą do dyspozycji dzieci. Ponadto wzdłuż 
długiego, ciemnego korytarza zamocowano 
duże lustra, które mają służyć doświetleniu 
oraz optycznemu powiększeniu pomieszczenia. 
W szatni starszych uczniów znaleziono miejsce 
na umieszczenie długiego blatu z krzesełkami, 
który ma służyć wyciszeniu się uczniów oraz 
odrabianiu prac domowych.

Zakupiono m.in. elementy dekoracyjne, ga-
bloty na puchary, kanapy, siedziska, pufy oraz 
wiele gier dla dzieci. Ponadto meble do wszyst-
kich pomieszczeń socjalnych oraz maszynę 
czyszczącą do podłogi.

Poza dofinansowaniem prac budowlanych 
zostały w szkole wykonane prace uzupełniające 
i zakupiono dodatkowe wyposażenie.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania 
hymnu państwowego przez wszystkich zgro-
madzonych. Następnie swoje przemówienia 
wygłosili Dyrektor sp nr 3 w Ozimku Dariusz 
Górniaszek oraz Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek. Podziękowania za zaangażowanie 
zostały też skierowane do Sekretarz Gminy 
Ozimek Barbary Durkalec oraz pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: Joanny 
Bachłaj, Iwony Wiercińskiej, Agaty Kekin 
i Jacka Gintra.

Nauczyciele wraz z uczniami przygotowa-
li podziękowania oraz muzyczny prezent dla 
wszystkich, dzięki którym przebudowa parteru 
mogła być zrealizowana.

„Inwestycje zmierzające ku poprawie infra-
struktury oświatowej mają kluczowe znacze-
nie dla najmłodszych mieszkańców Ozimka. 
Naszym zadaniem jest stworzenie dla dzieci 
i młodzieży idealnych warunków nauki oraz 
zapewnienie im najwyższego standardu kom-
fortu podczas codziennego pobytu w szkole, 
która jest ich drugim domem” – podsumowuje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

„Modernizacja parteru naszej szkoły była 
jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji 

w naszej gminie. Dziś młodzież zyskała an-
gażującą i bezpieczną przestrzeń. To ważne 
by uczniowie czuli się dobrze w tym miejscu. 
Myślę, że hol po modernizacji spełnia to kry-
terium i będzie dobrze służył naszej społecz-
ności” – dodaje Dyrektor sp nr 3 Dariusz 
Górniaszek.

„Jest po prostu jak niebo, nie do poznania 
kompletnie, jak tam weszłam to miałam takie 
wow gdzie ja jestem, jak były lustra na ścianie to 
myślałam, że to jakieś przejścia, kompletnie nie 
poznaję całej konstrukcji i przestrzeni” – mówi 
uczennica sp nr 3 Zuzanna.

Emilia Jendryassek
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dniu 1 lutego 2022 r. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek 
podpisał umowy na przebudo-

wę gminnych dróg – ul. Jakuba w Dylakach 
oraz ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie. 

W ramach przebudowy ul. Jakuba firma 
Adamietz Sp. z o.o. wykona m.in. budowę 
jezdni o szerokości 4,5 m wraz z obustron-
nym utwardzonym poboczem, przebudowę 
oświetlenia ulicznego, regulację wysoko-
ściową studni rewizyjnych oraz zaworów 
sieci wodociągowej, a także wymianę kon-
strukcji nawierzchni jezdni skrzyżowania 
ul. Szymona z ul. Jakuba. Łączna długość 
drogi 238,35 m. Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie 367 770,00 zł.

Z kolei wykonawcą przebudowy ul. Polnej 
została firma Vianko Sp. z o.o., która zagęści 
podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
położy nową warstwę betonu asfaltowego na od-
cinku 200 m oraz utwardzi pobocza. Całkowita 
wartość inwestycji wyniesie 61 110,13 zł.

Natomiast w środę 16 lutego br. podpisa-
no umowę na przebudowę ul. Jaśminowej 
w Antoniowie. Głównym wykonawcą inwe-
stycji będzie firma remost sp. z o.o. sp.k., 
a całkowita wartość zadania to 777 327,21 zł. 
Inwestycja zakłada wykonanie 3 odcinków dro-
gi (ul. Jaśminowa wraz z odnogami) o łącznej 
długości 248,39 m. Ponadto zostanie wybudo-
wany kanał technologiczny, system odwodnienia 
i oświetlenie uliczne. Nastąpi także przebudowa 
zjazdów oraz przebudowa i rozbudowa skrzyżo-
wań z ul. Brzozową, Klonową, Dolną, Lipową.

„Niebawem rozpoczynamy kolejne inwe-
stycje w poprawę gminnej infrastruktury 

drogowej. To kontynuacja rozpoczętego 
procesu modernizacji dróg gminnych, który 
jest ważnym dla mieszkańców elementem 
rozwoju Gminy Ozimek. Dzięki temu po-
prawiamy nie tylko komfort użytkowników, 
ale co najważniejsze podnosimy poziom bez-
pieczeństwa na tych drogach. Nie osiadamy 

na laurach, przygotowujemy dokumenta-
cję do kolejnych projektów, by móc skorzy-
stać ze środków finansowych w przyszło-
ści” – podsumowuje Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek.  

Emilia Jendryassek, Marcin Widera

Inwestycje drogowe

mina Ozimek pozyskała dofinan-
sowanie na przebudowę drogi we-
wnętrznej – ul. Niweckiej w Szcze-

drzyku w ramach poddziałania: „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym inwesty-
cji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Poprawa infrastruktury 
drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 
wewnętrznej – ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk.

Planowane efekty operacji: przebudowa 
drogi wewnętrznej na odcinku 471,42 m.

Wartość projektu: 711 799,06 zł, z czego 
przyznana pomoc 452 917,00 zł (do 63,63% war-
tości inwestycji – weryfikacja po przetargu). 

Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00065 
- 65151-um0800121/20 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Dnia 17 lutego zawarto umowę na za-
danie pn. „Przebudowa drogi gminnej 
wewnętrznej ul. Niweckiej w miejsco-
wości Szczedrzyk. Głównym wykonaw-
cą inwestycji jest firma p.u.h. „bud-met” 
Jarosław Kałmuk. W wyniku przetargu 
wartość przebudowy ulegnie zmniejszeniu 
do 495 952,86 zł.

Marcin Widera

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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W
związku z przyjęciem przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej pro-
jektu budżetu na rok 2022, zakła-

dającego zmniejszenie niemal o 40 mln zł 
środków finansowych na część oświatową 
subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu 
nauczania języków mniejszościowych i ję-
zyka regionalnego w szkołach Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek przygotował 
uchwałę stanowiącą apel do rządzących 
o skutkach dla Gminy Ozimek wynika-
jących z obniżenia wysokości subwencji 
oświatowej na edukację w zakresie języków 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego. Projekt uchwały został 
jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską 
w Ozimku podczas sesji w dniu 31 stycznia 
2022 roku. 

Niestety na obecną chwilę rządzący podtrzy-
mują decyzję w tej materii, a ponadto zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Edukacji 
z dnia 4 lutego zmniejsza się z trzech do jednej 
godziny wymiar nauczania języka niemieckiego 
jako języka mniejszości. 

Jak podkreśla Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek skutki obniżenia wysokości sub-
wencji oświatowej na edukację w zakresie ję-
zyków mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego będą odczuwalne już 
w tym roku 2022. 

„Zmiany będą niekorzystne szczególnie dla 
uczniów, ale również dla nauczycieli germa-
nistów. Według danych Gminnego Zakładu 
Oświaty zmianie ulegnie liczba etatów dla 
nauczycieli języka niemieckiego. W roku 
2022 poprzez obniżenie wysokości subwencji 
oświatowej szkoły będą zmuszone do redukcji 
czterech etatów, a w roku 2023 o kolejne siedem” 

– podkreśla Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek.

Emilia Jendryassek

tyczniowa sesja rozpoczęła się od 
dyskusji nad projektem uchwa-
ły w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Ozi-
mek. Patryk Dzienniak - Inspektor ds. 
planowania przestrzennego i budownic-
twa w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozim-
ku wyjaśnił przyczyny powstania nowego 
studium, po czym rajcy przeszli do gło-
sowania nad wszystkimi uwagami, które 
zgłaszali mieszkańcy gminy. 
Podczas sesji pochylono się także nad te-
matem subwencji oświatowej na edukację 
w zakresie języków mniejszości narodo-
wych i etnicznych oraz języka regionalne-
go na rok 2022 i wystosowano apel, który 
ma trafić do: Prezydenta rp, Marszałka 
Sejmu rp, Marszałka Senatu rp, Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, 
Posłów i Senatorów z województwa opolskiego, 
Wojewody Opolskiego oraz do Opolskiego 
Kuratora Oświaty. 

Następnie rajcy przeszli do tematu wybo-
ru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Ozimku, którym została Joanna Bachłaj
– Główny specjalista ds. środków pomocowych 
i organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku. 
Dłuższa dyskusja wywiązała się podczas 
omawiania projektów uchwał, które złożyły 
dwa kluby radnych Rady Miejskiej w Ozimku, 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 
dla radnych oraz zwrotów kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym. Jeden 
z projektów zakładał wynagrodzenie w po-
staci konkretnej kwoty, drugi – wskaźniko-
we wynagrodzenie w odniesieniu do maksy-
malnej wysokości diety określonej w §3 pkt 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
października 2021 roku. Ostatecznie rajcy 
przegłosowali uchwałę klubu Jana Labusa, 
która kwotowo określa wysokość zryczałto-
wanych miesięcznych diet przysługującym 
radnym na pokrycie kosztów ich działalności 
w radzie i komisjach rady.

Po dyskusji, w której wzięli udział zarówno 
radni, jak i pracownicy merytoryczni Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku, odrzucono uchwa-
łę w sprawie określenia górnych stawek opłat 
za usługi odbierania odpadów komunalnych 
z nieruchomości oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych. 
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: 
zmiany uchwały w sprawie utworzenia fi-
lii Żłobka Samorządowego w Ozimku, dla 
którego organem prowadzącym jest Gmina 
Ozimek oraz ustalenia statutu Żłobka 
Samorządowego w Ozimku; zmiany budżetu 
gminy na 2022 rok; zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej, wyrażenia woli na zawarcie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Ozimek a Miastem Opole; uchwalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla człon-
ków ochotniczych straży pożarnych z terenu 
Gminy Ozimek.

Emilia Jendryassek
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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 domowego, 
zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany   
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 papierowej (druki 
dostępne w punkcie informacyjnym na par-
terze) w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 
przy ul. ks. Jana Dzierżona 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 instrukcję 
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. 

ceeb, a ubieganie się o dodatek osłonowy.
Informujemy, iż aby uzyskać dodatek osło-

nowy jednym z kryteriów jest zadeklarowa-
nie przez wnioskodawcę, że źródło ogrzewa-
nia zostało wpisane do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynku (złożenie deklaracji ceeb).

najczęściej zadawane pytania:
Jakie informacje zawiera deklaracja?

• Imię i nazwisko, nazwę właściciela, zarządcy 
budynku lub lokalu, adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby.

• Adres nieruchomości, w obrębie której eksplo-
atowane jest źródło ciepła lub spalania paliw.

• Informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych 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 wszystkie 

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 otrzymania 
w/w decyzji.

Czy osoba wynajmująca mieszkanie 
w budynku wielorodzinnym musi złożyć 
deklarację?

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źró-
deł ciepła, obowiązek nałożony jest na właści-
ciela / zarządcę budynku.

Czy osoba mieszkająca w bloku, w któ-
rym jest zarządca musi złożyć deklarację 
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 Działkowych 
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 alta-
nie na terenie rod piec grzewczy (w tym 
tzw. kozę), będzie obowiązywało złożenie 
deklaracji, niezależnie od formy prawnej 
użytkowania budynku.

Co z budynkami, które posiadają już 
źródło ciepła, ale zostało dołączone kolej-
ne, bądź istniejące zostanie wymienione 
na nowe?

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

Donata Ozimek
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W
okresie niskich temperatur szcze-
gólnie zwracamy uwagę na złą 
jakość powietrza. W gminie Ozi-

mek mamy 4 nowoczesne czujniki jakości 
powietrza, z których odczyty można śledzić 
na stronie internetowej www.ozimek.pl
w zakładce „jakość powietrza” oraz w apli-
kacji mobilnej Syngeos – Nasze Powietrze. 
Obecnie czujniki znajdują się w Ozimku, 
Krasiejowie, Szczedrzyku i Grodźcu. Plano-
wana jest rozbudowa bazy pomiarowej o ko-
lejne 4 czujniki. Wszystkie urządzenia posia-
dają grzany tor powietrza, dzięki któremu 
wyniki są dokładniejsze. Jest to szczególnie 
ważne w okresie od jesieni do wiosny, ponie-
waż tradycyjny analizator nie odróżnia, czy 
w powietrzu jest kropelka wody czy cząstka 
pyłu zawieszonego. Obecnie przy dużej wil-
gotności nasze nowe czujniki nie zawyża-
ją dodatkowo wyników pyłu zawieszonego 
o zawartość pary wodnej w powietrzu. 

Nie zawsze jednak duże zadymienie po-
wodowane przez palenie w piecach jest skut-
kiem spalania złego paliwa lub zabronionych 
materiałów i tworzyw. Często winny jest sam 
sposób rozpalania. 

Czy każdy z nas wie, że najlepiej jest palić 
w piecu metodą „od góry”? Schemat takiego 
spalania przedstawiony jest na ilustracji.

Przy spalaniu „od góry” eliminujemy powsta-
wanie gęstego, duszącego dymu – przyczyniamy 
się do poprawy jakości powietrza, a dodatkowo 
możemy oszczędzić nawet do 30% opału oraz 
utrzymać komin w lepszym stanie z powodu 
niedużej ilości sadzy. Dlaczego spalanie „od 
góry” działa tak dobrze? Ponieważ dym, który 
wydobywa się z warstwy nienagrzanego opału 
musi jeszcze przedostać się przez żar, gdzie jest 
całkowicie spalany. Skutkiem tego jest powsta-
nie mniejszej ilości spalin wydobywających 
się z komina oraz większej ilość ciepła, które 
powstaje zamiast dymu. Według badań tym 
„domowym” sposobem można ograniczyć emisję 
substancji rakotwórczych nawet o ok. 70%.  

Sejmik Województwa Opolskiego 30 listo-
pada 2021 r. przyjął tzw. uchwałę antysmogową, 
której zapisy wprowadzają ograniczenia w sto-
sowaniu paliw (paliw stałych produkowanych 
z wykorzystywaniem mułów oraz mieszanek 
i produktów wytwarzanych z ich wykorzysta-
niem a także torfu i produktów wytwarza-
nych z jego wykorzystaniem) oraz w zakresie 

eksploatacji nieekologicznych źródeł ciepła. 
Zgodnie z postanowieniami uchwały: 
• od 1 stycznia 2030 roku będzie można sto-

sować wyłącznie kotły klasy 3 i wyższej; 
• od 1 stycznia 2032 roku będzie można stoso-

wać wyłącznie kotły klasy 5 lub ekoprojektu;
• od 1 stycznia 2036 roku miejscowe ogrzewa-

cze pomieszczeń na paliwo stałe (tj. kominki 
rekreacyjne) muszą spełniać warunki emi-
syjności dla pyłu określone w dyrektywie 
ekoprojektu. W celu dostosowania urządzeń 
do wymagań, możliwe jest ich wyposażenie 
w urządzenie zapewniające redukcję emisji 
pyłu lub muszą one osiągać sprawność ciepl-
ną na poziomie co najmniej 80%.
Gmina Ozimek udziela dofinansowania 

do zmiany systemu ogrzewania na proeko-
logiczne. Aby się o nie ubiegać należy pobrać
wniosek o dofinansowanie ze strony interne-
towej gminy Ozimek (gdzie zamieszczony jest 
również regulamin udzielania dofinansowań) 
lub z biura podawczego w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku, a następnie wypełniony 
wraz z załącznikami (zdjęciem starego pieca 

i ofertą na nowy) złożyć z powrotem w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku. Po zweryfikowaniu 
wniosku urzędnik skontaktuje się z wniosko-
dawcą w celu podpisania umowy, po zawarciu 
której można przejść do realizacji inwestycji.
W 2021 roku z dotacji gminnej skorzystało 
111 gospodarstw domowych.

Od listopada 2021 roku w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku działa również gminny 
punkt konsultacyjno – informacyjny pro-
gramu „czyste powietrze”, gdzie mieszkańcom 
udzielana jest bezpłatna pomoc przy wypeł-
nieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie 
oraz o rozliczenie w ramach programu „czyste 
powietrze” realizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. Po umówieniu się z urzęd-
nikiem przy stanowisku komputerowym zo-
staje wypełniony i wysłany wniosek w formie 
elektronicznej, a następnie jest on drukowany 
i za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku dostarczany do wfośigw w Opolu. 
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się 
na stronie internetowej Gminy Ozimek. 

Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” 
(life19 gie/pl/000398 – life_aqp_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu life i współfinan-

sowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Gmina Ozimek realizuje również pro-
jekt pn. „Wdrażanie systemu zarządza-
nia jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego” finansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu life i współfinansowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Projekt life aqp ko-
ordynowany przez Województwo Opolskie 
angażuje łącznie 51 organizacji i partnerów. 
Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 
13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne 
z Programu life wynosi około 7 mln zł, 
a współfinansowanie z nfośigw wynosi 
ok. 5 mln zł. W ramach projektu pracę roz-
poczęli Gminni Koordynatorzy Programu 
Ochrony Powietrza, którzy zostali skiero-
wani na tematyczne studia podyplomowe 
realizowane przez Politechnikę Opolską. 
Zadaniem Koordynatorów jest sporządzenie 
Gminnego Programu Ochrony Powietrza, 
prowadzenie działań edukacyjnych zmie-
rzających do ograniczenia niskiej emisji oraz 
pomoc mieszkańcom w zakresie wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła. 

W pierwszym półroczu 2022 roku realizowa-
ne będą spotkania edukacyjno-informacyjne 
z mieszkańcami poszczególnych sołectw, podczas 
których zostaną poruszone zagadnienia z zakresu 
jakości powietrza a także zostaną przedstawione 
możliwości dofinansowania do wymiany pieca 
na proekologiczny. Dzięki udziałowi w projekcie 
life podczas spotkań mieszkańcy będą mogli 
zdobyć cyfrowy czujnik tlenku węgla (czadu) oraz 
materiały promocyjne projektu. 

Zachęcam Państwa do śledzenia strony in-
ternetowej oraz mediów społecznościowych 
gminy Ozimek, a także do obserwowania tablic 
ogłoszeń, gdzie będą umieszczane informacje 
o miejscu, terminie i godzinie spotkania. 

Justyna Widera 

ak co roku gorąco zachęcam do przeka-
zania 1% podatku na rzecz organizacji 
działających na terenie gminy Ozimek. 

Sprawdź, które Organizacje Pożytku Pu-
blicznego potrzebują Twojego wsparcia pod 
linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wyszu-
kiwarki/wyszukiwarka-opp/.

Włączając się w „akcję 1 %” możemy sami 
zdecydować o przeznaczeniu części naszego 
podatku. Zostawmy „1 mały wielki procent” 
w naszej gminie wspierając nasze organizacje, 
które działają na rzecz mieszkańców Gminy 
Ozimek. To środki finansowe, które wspierają 
m.in. działalność kulturalną, społeczną, spor-
tową, edukacyjną i prozdrowotną.

Mirosław Wieszołek 
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Z
Panią Łucją Furman, niedawno po-
wołanym Pełnomocnikiem Burmi-
strza Ozimka ds. mniejszości na-

rodowych i etnicznych rozmawia Marcin 
Widera.

– Dzień dobry, została Pani niedawno 
powołana przez Burmistrza Ozimka 
na Pełnomocnika ds. mniejszości naro-
dowych i etnicznych. Jak przyjęła Pani tą 
informacją?

Informację tę przyjęłam z radością. Myślę, 
że decyzja Pana Burmistrza o powołaniu 
Pełnomocnika ds. mniejszości narodowych i et-
nicznych była bardzo potrzebna. Cieszę się, że 
zostałam obdarzona zaufaniem, i że to mi po-
wierzono to zadanie.

– Pracuje Pani w Urzędzie Gminy 
i Miasta na stanowisku podinspektora ds. 
wielokulturowości i promocji w Referacie 
Komunikacji Społecznej. Czy specyfika Pani 
pracy ułatwia realizowanie zadań pełno-
mocnika?

Z całą pewnością – tak. Nic tak nie świadczy 
o grupie narodowej czy etnicznej jak jej kultura. 
Wielokulturowość naszej gminy jest jej olbrzymim 
bogactwem, powinniśmy o nią dbać i ją promować. 
Mieszankę kultur, w jakiej żyjemy na co dzień 
tworzą różne grupy, na przykład mniejszości na-
rodowe. Dbając i wspierając mniejszości narodowe 
i etniczne w działaniach mających na celu kul-
tywowanie ich tradycji, dbamy o kształt naszego 
społeczeństwa dla kolejnych pokoleń. 

Przestrzenie do działania w obszarze wielokul-
turowości i promocji gminy oraz mniejszości naro-
dowych i etnicznych w bardzo wielu przypadkach 
są tożsame. To z pewnością ułatwia organizację 
pracy. Do moich zadań należy między innymi ko-
ordynowanie na obszarze gminy Ozimek działań 
organów administracji samorządowej oraz orga-
nizacji pozarządowych, realizujących zadania 
na rzecz mniejszości. 

Ważne, by tworzyć przyjazne środowisko do 
życia dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od 
przynależności do grypy narodowej czy etnicznej. 
Jako Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych 
i etnicznych będę podejmować działania związane 
z rozwiązywaniem problemów osób należących 
do mniejszości, respektowaniem praw mniejszości 
oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji.

– Może opowie Pani nam kilka zdań o so-
bie, aby przybliżyć naszym czytelnikom 
Pani osobę.

Jestem absolwentką Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Opolu i Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego. Kultura i sztuka są 
mi szczególnie bliskie, to z nimi związana była 
moja dotychczasowa droga zawodowa. Od kil-
kunastu lat zajmuję się grafiką komputerową 
i sztuką użytkową.  Tak jak Pan wcześniej 
wspominał pracuję w Urzędzie Gminy i Miasta 

na stanowisku podinspektora ds. wielokulturo-
wości i promocji. 

Jestem osobą konsekwentną i zorganizowaną. 
Największą motywację do pracy stanowi dla mnie 
chęć rozwoju osobistego i zawodowego. 

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą. 
Lubię jeździć na rowerze. Od wielu lat moją 
ulubioną formą wypoczynku jest uczestnictwo 
w rajdach rowerowych, szczególnie tych, które po-
zwalają mi lepiej poznać kraje Europy Wschodniej. 

W wolnych chwilach lubię oglądać dobre filmy 
lub czytać ciekawe lektury.

– Mimo, że przez pewien czas nie miesz-
kała Pani w naszej gminie, jest Pani bardzo 
mocno związana z Grodźcem. Pasjonuje 
się Pani tradycjami i kulturą kresową oraz 
historią mieszkańców, którzy zostali prze-
siedleni po 1945 r. 

Większość swego dorosłego życia spędziłam 
w pięknym, malowniczym, otoczonym górami 
mieście. Mieszkając i pracując w Jeleniej Górze 
miałam świadomość, że każdego dnia Karkonosze 
i Góry Izerskie przyciągają tłumy turystów 
i miłośników pieszych wędrówek. Kocham góry. 
Mimo tego, że Śnieżka, królowa Karkonoszy, wi-
tała mnie co dzień rano przy kawie widokiem 
z okna ja, niemal każdy wolny weekend starałam 
się spędzać w Grodźcu. To tę miejscowość zawsze 
określałam mianem „mojej”. Dwa lata temu zde-
cydowałam się wraz z rodziną na powrót do 
Grodźca - mojej rodzinnej miejscowości. 

Mimo, iż przez pewien czas nie mieszkałam 
w naszej gminie, to z Grodźcem jestem związana 
rodzinne i sentymentalnie. Cały czas starałam 
się aktywnie uczestniczyć w życiu miejscowości, 
między innymi poprzez zaangażowanie w różne 

inicjatywy działając w ramach Stowarzyszenia 
„Nasz Grodziec”.

Kresy Wschodnie z całą spuścizną historyczną 
i kulturową są mi szczególnie bliskie ze względu 
na historie mojej rodziny. Kultura kresowa jest 
istotnym elementem kultury polskiej. Jest niezwy-
kle różnorodna i sama w sobie stanowi niezwykłą 
mieszankę tradycji. 

Wychowałam się wśród Kresowiaków. 
Słuchałam o trudnej i brutalnej historii, jakiej 
świadkami byli moi dziadkowie i całe Kresy… ale 
często wsłuchiwałam się też w opowieści o pięk-
nej krainie, w której Święta Bożego Narodzenia 
i Wielkiej Nocy świętowano dwa razy w roku: raz 
według kalendarza gregoriańskiego, raz według 
kalendarza juliańskiego. Młodzież spotykała się 
tam, by wspólnie chodzić na nabożeństwa, choć 
modlili się w różnych świątyniach i w różnych 
językach. W tej krainie kościół, cerkiew i bożni-
ca stały obok siebie. W gwarny dzień targowy, 
na głównej ulicy słychać tam było, jak ludzie kłó-
cili się, targowali i żartowali w wielu językach. Ta 
kraina to też Kresy.

Tradycje kresowe i kultura kresowa w bardzo 
dużej mierze mają wpływ na tradycje kultywo-
wane w mojej rodzinie. Historie ekspatriantów 
przesiedlonych tu po 1945 roku to również moje 
historie rodzinne, które mam obowiązek przekazać 
swoim dzieciom. Nie wiem czy mogę nazwać to 
pasją… chyba raczej jest to element mojej tożsa-
mości i powinność w łańcuszku pokoleń jakiego 
jestem elementem.

– Gminę Ozimek charakteryzuje różnorod-
ność i wielokulturowość. Czym ona właściwie 
jest i jakie mamy grupy społeczne, z którymi 
zamierza Pani ściśle współpracować? 
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Tak jak już mówiłam wielokulturowość to 
bogactwo naszej gminy. Wśród mieszkańców 
mamy różne grupy, z których każda ma swoją 
historię i kulturę. Na wielokulturowość naszej 
gminy spory wpływ miała też Huta Małapanew, 
która przez lata, dając możliwość pewnej pracy, 
przyciągała jak magnez pracowników z różnych 
stron Polski. Osiedlali się oni na terenie gminy 
Ozimek i ubogacali ją w tradycje przywiezione 
ze swojego regionu pochodzenia. Kultywując 
różne tradycje tworzymy społeczność różnorodną 
i ciekawą. Bardzo ważnym jest, by podkreślić 
to jak wiele wszyscy możemy zyskać na tym, że 
jesteśmy różni. 

Wymieniając grupy, z którymi chciałabym 
ściśle współpracować bardzo chciałabym podkreślić, 
że jako Pełnomocnik Burmistrza ds. mniejszości 
kulturowych i etnicznych chcę współpracować 
zarówno z mniejszościami działającymi w ramach 
struktur i organizacji jak i nie działających w ra-
mach żadnej organizacji. Chcę współpracować 
z tymi, którzy definiują się jako przedstawiciele 
mniejszości narodowej lub etnicznej.

Wśród grup mniejszości narodowych lub 
etnicznych w naszej gminie prężnie działającą jest 
Mniejszość Niemiecka. Są też Ślązacy, Ukraińcy 
oraz inni przedstawiciele licznych mniejszości. 

Pielęgnując różnorodność kulturową naszej 
gminy chcę współpracować zarówno z mieszkań-
cami definiującymi się jako mniejszości narodowe 
i etniczne (np. Mniejszość Niemiecka, Ślązacy) jak 
i mieszkańcami kultywującymi tradycje polskie 
(np. kresowe)

– Jakie działania zamierza Pani po-
dejmować, by rozwijać wielokulturowość 
w gminie?

Przede wszystkim chcę wspierać wszystkie ini-
cjatywy mające na celu integrowanie rożnych kul-
tur funkcjonujących w naszej gminie. Moim celem 
jest też wspieranie postaw opartych na tolerancji 
i szacunku dla odmienności kulturowej i etnicznej. 

Chcę rozwijać wielokulturowość między in-
nymi poprzez wspieranie organizacji działają-
cych na rzecz promocji kultury. Myślę, że warto 
wspierać też zespoły folklorystyczne działające 
w naszej gminie, które poprzez muzykę ludową są 
wspaniałym nośnikiem kultury polskiej, śląskiej, 
niemieckiej, kresowej.

Ważne dla mnie są też projekty edukacyj-
ne, budujące tolerancję w wielokulturowym 
społeczeństwie.

Przestrzeni do działań na rzecz wielokulturo-
wości wydaje się naprawdę duża!

– Rząd zmniejszył niemal o 40 mln zł 
środki finansowe na część oświatową sub-
wencji ogólnej, przysługującej z tytułu na-
uczania języków mniejszościowych i języka 
regionalnego. Ponadto zmniejszono z trzech 
do jednej godziny wymiar nauczania języka 
niemieckiego jako języka mniejszości. Jak 
ocenia Pani to działanie?

Uważam, że dyskryminowanie którejkolwiek 
grupy obywateli jest złe. Decyzje polityczne rządzą-
cych dyskryminujące mniejszość narodową wiążą 
się z eskalacją postaw ksenofobicznych. Szczególnie 
niezrozumiałe są decyzje będące elementem tak 

zwanej „gry politycznej”, których efektem jest dys-
kryminacja grupy najmłodszych obywateli. 

Świadomość własnej tożsamości jest kluczowe 
dla rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  
Pielęgnowanie języka narodowego i języka regio-
nalnego jest bardzo ważna dla budowania tej 
tożsamości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
należących do mniejszości narodowych i etnicz-
nych. Nie ma znaczenia czy chodzi o tożsamość 
narodową niemiecką, czeską czy ukraińską. Nie 
ma mojej zgody na kategoryzowanie różnych 
mniejszości narodowych lub etnicznych. Niestety, 
decyzja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w mojej 
ocenie dyskryminuje dzieci i młodzież będącą 
obywatelami Polski narodowości niemieckiej. 

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

Marcin Widera

N
agrody Burmistrza Ozimka za 
szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-

wszechniania i ochrony kultury przy-
znawane są zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Ozimku nr xxi/205/12 z dnia 
26 czerwca 2012 roku.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać 
właściwe komisje Rady Miejskiej w Ozimku, 
instytucje kultury, związki i stowarzyszenia 

zawodowe, twórcze i kulturowe działające na te-
renie gminy, a także inne organizacje, które 
posiadają statutowy zakres merytoryczny obej-
mujący zadania w dziedzinie upowszechniania 
kultury i sztuki.  

Kandydat musi spełniać następujące 
kryteria: reprezentuje Gminę Ozimek, reali-
zuje działania na najwyższym poziomie ar-
tystycznym z zakresu twórczości artystycz-
nej i/lub upowszechniania kultury, posiada 

udokumentowane osiągnięcia (na szczeblu 
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzyna-
rodowym) oraz czynnie uczestniczy w wyda-
rzeniach artystycznych na terenie naszej gminy, 
a także poza jej granicami. 

Wnioski o przyznanie nagrody kultural-
nej należy złożyć w sekretariacie Burmistrza 
Ozimka do 30 marca br.  

Emilia Jendryassek
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Dość często podejmowany temat osadnictwa 
fryderycjańskiego na terenie Śląska nadal wy-
wołuje wiele kontrowersji, wynikających z często 
błędnych informacji, nieprawdziwych ocen i stron-
niczości. Wynikają one przede wszystkim z fak-
tu opierania ich na wtórnych źródłach pierwszej 
połowy xx wieku i okresu po ii wojnie światowej. 
Publikacje popularne, a czasem i poważne prace 
naukowe z tego okresu, zarówno polskie i niemiec-
kie, często skażone są nieprawdziwymi ocenami, 
wynikającymi z doraźnych potrzeb politycznych 
i ideologicznych. Dlatego prezentowany materiał 
oparto przede wszystkim na publikacjach i źró-
dłach z xviii i xix wieku, a więc takich które uka-
zały się w okresie osadniczym oraz bezpośrednio 
po nim. Warto wymienić chociażby jedną z nich. 
Berliński proboszcz w opublikowanych książko-
wo w roku 1792 listach z podróży przez Śląsk do 
Wieliczki i Krakowa, bardzo szczegółowo i wni-
kliwie opisał nie tylko nowe osady, ale także życie 
ich mieszkańców. Skupił się oczywiście na spra-
wach związanych z następującymi przemianami 
gospodarczymi, ale opisał też w bardzo obrazowy 
sposób codzienne życie mieszkańców. Publikacja, 
dla potrafiących ją odczytać, jest niewyczerpanym 
źródłem wiedzy, także na temat toczącego się wła-
śnie w tym czasie procesu osadniczego.

Interesujące nas tereny prawobrzeżnej części 
dzisiejszego Śląska Opolskiego, położone przede 
wszystkim w dolinie Małej Panwi i w lasach 
w okolicy Kluczborka, na początku xviii wieku 
pod panowaniem cesarstwa austrowęgierskiego, 
były obszarem bardzo zacofanym gospodar-
czo i ludnościowo. Nieliczne, małe osady były 
zlokalizowane jedynie w sąsiedztwie pradolin 
przepływających rzek, dających niewielkie 
żyzne tereny, nadające się do uprawiania roli. 
Dominowały gęste, trudne do przebycia lasy 
na nieurodzajnych piaszczystych glebach, po-
przecinane nielicznymi, czasem w porze desz-
czowej niemożliwymi do przebycia traktami. 
Jedynymi przejawami życia gospodarczego były 
nieliczne młyny, skromne rzemiosło i oparte 
o prymitywną technikę huty, wykorzystujące 
obecną na tym terenie rudę darniową.

Taki Śląsk w kampanii wojennej 1740/41 za-
jął młody król Prus Fryderyk ii Hohenzollern. 
Mimo mających się toczyć jeszcze ponad 20
lat zmagań wojennych, Śląsk na następnych 
200 lat znalazł się pod panowaniem pruskim, 
a potem niemieckim. Już na początku swojego 
panowania na tej ziemi, mając w perspektywie 
dalsze zmagania wojenne o jej utrzymanie, król 
zdawał sobie sprawę z potrzeby zabezpieczenia 

a styczniowym „Spotkaniu w Dolinie”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi tradycyjnie w drugą środę miesiąca, podjęto ważny dla histo-
rii Śląska Opolskiego temat osadnictwa w dobie industrializacji ii połowy xviii

wieku. Omówiono go na przykładzie kolonii wokół Królewskiej Huty Malapane, w dzi-
siejszym Ozimku i Królewskiej Kluczborskiej Huty w Zagwiździu.

Wykład spotkał się z wielkim zainteresowaniem i zgromadził wielu słuchaczy

Dom Miksów przy dzisiejszej ulicy Wyzwolenia, jeden z ostatnich pamiętających dawny 
Hühendorf, niestety z powodu bardzo złego stanu technicznego niedługo przestanie istnieć.
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na miejscu produkcji materiałów wojennych 
w postaci kul, granatów i armat. Wcześniej trze-
ba je było sprowadzać z dalekiej Brandenburgii. 
Dlatego kiedy w styczniu 1753 roku nadleśniczy 
królewski z Krasiejowa Johann Georg Rehdanz 
wysłał do Poczdamu raport o obecności na tym 
terenie rody darniowej, bogatych lasów i siły 
wody przepływających, licznych rzek, król na-
kazał budowę hut. Na rozkaz króla Rehdanz 
szybko wybudował najpierw Królewską Hutę 
Malapane nad rzeką Mała Panew w dzisiej-
szym Ozimku (1754), a rok później Królewską 
Kluczborską Hutę nad Budkowicką Wodą 
(obecnie rzeka Budkowiczanka) w dzisiejszym 
Zagwiździu. Szybko stało się oczywistym, że 
wybudowane zakłady wymagają specjalistów, 
których nie było na miejscu. Trzeba ich było 
sprowadzić i zapewnić im warunki do życia. 
Aby zachęcić fachowców i robotników do prze-
prowadzki na Śląsk już na początku, dekretem 
z 22 marca 1755 roku, potwierdzonym w 1769
roku, zapewniono im liczne, bardzo korzystne 
przywileje. Poza budynkami mieszkalnymi 
dla kadry na terenie budowanych hut, szyb-
ko powstały przyhutnicze, kolonijne osady 
Hüttendorf przy Hucie Malapane (1762) 
i Friedrichsthal przy Kluczborskiej Hucie (1755).

Wcześniejsze doświadczenia osadnicze, 
sukces królewskich hut i osadnictwa z nim 
związanego oraz rosnące potrzeby w zakresie 
zaopatrzenia w drewno, związane z dynamicz-
nym rozwojem gospodarczym regionu, przede 
wszystkim hutnictwa, dały początek zaplanowa-
nemu procesowi, który dziś nazywamy osadnic-
twem fryderycjańskim. Nowe osady powstawały 
przede wszystkim w dobrach królewskich, ale 
po ich sukcesie pojawiły się liczne przykłady 
tego typu osadnictwa w dobrach prywatnych. 
Początkowo spontaniczne osadnictwo, związane 
z doraźnymi, lokalnymi potrzebami, zamieniło 
się w potężną, zaplanowana akcję, kontynuowa-
ną przez wiele lat. Było to możliwe za sprawą 
między innymi wielkiego orędownika realizacji 
królewskiego planu, jakim był minister Friedrich 
Anton von Heinitz, inicjator industrializacji 
Śląska w latach 1777-1802 oraz jego siostrzeńca, 
bezpośredniego zarządzającego przemysłem 

śląskim hrabiego Friedricha Wilhelma von 
Redena.

Osadnicy na Śląsk przybywali z całej 
Europy. Dominowali oczywiście przybysze 
z krajów niemieckich. W tym celu przy za-
chodnich granicach Prus, a nawet poza nimi, 
przy lokalnych urzędach powstawały specjal-
ne biura werbunkowe. Wbrew jednak często 
powtarzanemu poglądowi nie stanowili oni 
większości. Ich liczbę przewyższali przybysze 
z innych części Europy: z południa -Austrii, 
Czech, Węgier, Bałkanów, a nawet z dalekiej 
Dalmacji, ze wschodu – przede wszystkim 
z Polski, z zachodu – poza Niemcami, z Gór 
Schwarzwaldu, Alzacji, Niderlandów… i Szkocji.

Kolonie powstawały w oparciu o podobny, 
z góry przygotowany prosty, dostosowany do 

warunków terenowych plan, najczęściej w zu-
pełnie nowym, wytyczonym często w środku 
lasu terenie. Wzdłuż głównej, prostej drogi po-
wstawały jednakowe kwatery osadnicze. Dbano, 
aby grunty, o przewidzianych dla każdej z nich, 
jednakowych powierzchniach, były podobnej 
jakości. Stąd często wyznaczane były one w róż-
nych miejscach kolonii, na mniej i bardziej uro-
dzajnych gruntach. Domostwa, choć budowane 
w różnej technologii, miały bardzo podobny 
plan. Zwykle składały się z izby i przylegającej 
do niej komory, czarnej kuchni z komorą oraz 
chlewika. W koloniach rolnych poza większym 
chlewem, w obejściu znajdowała się jeszcze sto-
doła. Przy domu wytyczony był zazwyczaj nie-
wielki ogród warzywny, a do każdego domostwa 
należały odpowiedniej wielkości pola i łąki. Ich 

Dawny plan Colonii Antonia, dzisiejszego Antoniowa, który jeszcze dzisiaj widoczny jest w układzie zabudowy miejscowości.

Pieczęć gminna Colonii Antonia, której symbolika nawiązuje pierwotnego charakteru kolonii, za-
mieszkałej przede wszystkim przez drwali i węglarzy.
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wielkość, ściśle określona, była uzależniona od 
charakteru kolonii, np.: rolnicze miały więcej 
gruntów, a kolonie drwali i węglarzy jedynie 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzin 
kolonisty.

Nazwy poszczególnych kolonii były bardzo 
charakterystyczne. Oczywiście nie brakuje 
przykładów nadawania ich na cześć najwięk-
szego dobrodzieja jakim w oczach osadników 
był sam król Prus. Liczne są przykłady na-
wiązujące do nazwisk ministrów, ważnych 
dowódców i różnej rangi urzędników. Mniej 
jest przykładów nazw związanych z istnieją-
cymi nazwami geograficznymi i opisującymi 
charakter przyrodniczy okolicy. Wśród nich 
znajdujemy wiele przykładów nazw, które 
mają wyraźnie słowiański charakter, zgodny 
z pochodzeniem rdzennej, rodzimej ludnością. 
Poza koloniami robotniczymi, związanymi 
bezpośrednio z rozwojem przemysłu, przede 
wszystkim hutnictwa i górnictwa, dominowa-
ły śródleśne kolonie drwali i węglarzy, zwią-
zane z wielkimi potrzebami coraz liczniej 
powstających hut. Mniej było kolonii rolni-
czych, ale zdarzały się też osady związane 
z bardzo rożnymi przejawami aktywności go-
spodarczej i rzemiosła. O charakterze kolonii 
informowały często gminne pieczęcie, nada-
wane każdej z nich. Po charakterystycznych 

symbolach łatwo odczytać czym zajmowali 
się ich mieszkańcy.

W krótkim czasie drugiej połowy xviii wie-
ku tereny w dolinie Małej Panwi i w lasach 
dzisiejszych Borów Stobrawskich, wcześniej 
bardzo słabo albo wcale nie zaludnione, zu-
pełnie zamieniły swój charakter. Liczne huty 
i inne przejawy życia gospodarczego, nowe 
miejscowości, trakty komunikacyjne, stały się 
motorem rozwoju rzemiosła i handlu. Mimo 
początkowych trudności, stopniowo podno-
sił się poziom zamożności nie tylko osadni-
ków, ale także wcześnie żyjącej z niewielkich 
skrawków urodzajnej ziemi i lasów, rodzimej 
ludności. Powstające przy każdej osadzie szkoły 
przyczyniły się do rozwoju edukacji i poziomu 
wykształcenia mieszkańców. Wzrost zamożno-
ści i wprowadzenie uprawy ziemniaków, stop-
niowo przyczyniły się do likwidacji wcześnie 
nawracających klęsk głodu i związanych z nimi 
epidemii.

W wyniku procesu osadniczego, w latach 
1740-1806, osiedliło się na Śląsku ok. 60 tys. 
nowych kolonistów i powstało aż 446 no-
wych osiedli. Największe skupiska nowych 
osad znajdowały się w okolicach Opola: 56; 
Niemodlina, Kluczborka, Olesna: 79; Bytomia, 
Tarnowskich Gór, Koźla, Pszczyny, Rybnika: 
93 nowe wsie. Innymi obszarami intensywnej 

akcji kolonizacyjnej było hrabstwo kłodzkie 
i sąsiednie powiaty Dzierżoniowa, Świdnicy, 
Wałbrzycha: 77 osad oraz Namysłów, Syców, 
Milicz, Wołów, Góra Śląska: 62 nowe kolonie. 
Osadnictwo, rozwój gospodarczy i społeczny, 
wzrost dobrobytu i związana z tym mniejsza 
liczba klęsk głodu i epidemii sprawiły, że w xix
wieku liczba mieszkańców Śląska wzrosła pra-
wie o milion mieszkańców.

Dziś często w wypowiedziach nie tylko 
polityków powraca powojenna retoryka ko-
munistycznej władzy, sprowadzająca proces 
osadniczy xviii wieku na Śląsku do germani-
zacji i zaplanowanego wyrugowania słowiań-
szczyzny. W świetle przedstawionych faktów 
i danych widać wyraźnie, że taki pogląd jest cał-
kowicie błędny, nieprawdziwy i nieuprawniony. 
Można mieć nadzieję, że w świetle współcze-
snych badań docenione zostanie znaczenie tego 
procesu, który zupełnie zmienił obraz Śląska, 
przyczyniając się do jego zaludnienia, indu-
strializacji, rozwoju gospodarczego i wzrostu 
dobrobytu mieszkańców. Bez niego dzisiejszy 
Śląsk z pewnością wyglądałby zupełnie inaczej.

Zapraszamy na naszą stronę www.sdmp.eu
gdzie można przeczytać pełny tekst wykładu 
i obejrzeć całość prezentacji z nim związanej.

Józef Tomasz Juros

Stodoły w dzisiejszej Krzyżowej Dolinie stoją nadal w układzie odpowiadającym pierwotnej kolonijnej zabudowie



15GMINA

W
odzenie Niedźwiedzia na Śląsku 
Opolskim to stary karnawałowy 
zwyczaj wpisany na Krajową Li-

stę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturo-
wego. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia ma 
także w miejscowościach Gminy Ozimek 
bardzo długą tradycję. Znany jest również 
pod innymi nazwami: bery, wodzenie bera, 
bakusy, kluczenie bera i łażenie z berym. 

Obrzęd miał dawniej znaczenie magiczne. 
Zgodnie z przekazem taniec gospodarzy ze sło-
mianym lub futrzanym niedźwiedziem zapew-
niał powodzenie, dostatek i urodzaj. Zaś „ber” 
w tradycji ludowej symbolizuje wszelkie zło, jakie 
spotyka człowieka, z tego też powodu nie jest 
puszczany wolno, lecz prowadzony na uwięzi.

Dziś to widowisko jest organizowane w wielu 
miejscowościach na Śląsku Opolskim – również 
w Gminie Ozimek. W tym roku odbyły się już 
Wodzenia Niedźwiedzia – w Chobiu (22.01.), 
Krzyżowej Dolinie (29.01.), Krasiejowie 
(12.02.), Pustkowie (29.01.), i Szczedrzyku 
(29.01.).

Barwnemu korowodowi przewodniczy 
niedźwiedź, a wśród przebierańców bardzo 
często występują ksiądz, siostra zakonna, cy-
ganka, kominiarz, para młoda, leśniczy, lekarz, 
pielęgniarka, policjant, strażak oraz muzykanci. 
W Krasiejowie wśród postaci jest także dino-
zaur, który dodaje tej grupie lokalnego charak-
teru, ponieważ w tej miejscowości znajdują się 
wykopaliska paleontologiczne, gdzie odkryto 
szczątki licznych gadów prehistorycznych.

Oprócz tradycyjnego tańca niedźwiedzia 
z gospodyniami domostw przy skocznych 
walczykach, lekarze badają domowników 
przepisując gratisowe lekarstwa. Ponadto 
ksiądz udziela spowiedzi. Policjant zatrzy-
muje kierowców na kontrole drogowe, wręcza-
jąc im mandaty za nieistniejące naruszenia 
przepisów ruchu drogowego, będące w rzeczy-
wistości zaproszeniami na sąd niedźwiedzia 
oraz zabawę. 

Wszystkie grupy zbierają wolne datki 
na rzecz działalności jednostek osp lub na inne 
szczytne cele.  

W ramach wydarzenia wieczorem często 
zostaje zorganizowane spotkanie połączone 
z grami i zabawami dla dzieci, podczas których 
otrzymują słodycze. Punktem kulminacyjnym 
jest sąd ostateczny niedźwiedzia, inscenizacja 
zastrzelenia „bera” to symbol zwycięstwa nad 
złem oraz nadziei na pomyślność w nowym 
roku. Wodzenie niedźwiedzia często jest także 
łączone z zabawą taneczną dla mieszkańców 
danej miejscowości, z której dochód przezna-
czany jest na konkretny cel np. wsparcie działań 
lokalnej osp. 

Marcin Widera

Chobie

Szczedrzyk

Krasiejów
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Chobie Pustków

Pustków

Krzyzowa Dolina Krasiejów

Krzyzowa Dolina
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W
czwartkowe południe 3 lutego 
2022 r. sala kameralna Domu Kul-
tury w Ozimku przeistoczyła się 

w modelatornię teatralną. W rolę mistrzów 
tworzenia lalek wcielili się uczestnicy warsz-
tatów w ramach ferii zimowych. Podczas 
trwających dwie godziny zajęć uczestnicy 
wykonali lalki cieniowe i spróbowali swo-
ich sił w prowadzeniu lalki na ekranie. Zaję-
cia zakończyły się wspólnym widowiskiem 
przygotowanym do uwertury koncertowej 
Stanisława Moniuszki pt. „Bajka”.

Dnia następnego wspomniana wyżej sala 
znów uległa transformacji. Tym razem prze-
istoczyła się w pracownię jubilerską. Uczestnicy 
ze skupieniem zawijali, wykręcali, obcinali ma-
teriały, które z minuty na minutę coraz bardziej 
przypominały elementy biżuterii. Po około pół-
tora godzinnych warsztatach mali rzemieślnicy 
mogli pochwalić się wisiorem z ceramicznym 
oczkiem, parą kolczyków w kształcie motyla 
oraz przepiękną bransoletą w stylu wróżki Mii.

Po wyczerpujących pracach ręcznych na mi-
strzów czekały dobre, zdrowe przekąski. Warsztaty 
mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu 
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku, za co niezmiernie dziękujemy.

Agnieszka Jarocka

ierwszy tydzień ferii zimowych upły-
nął uczestnikom sekcji domu kultury 
w tanecznym stylu. Podczas warszta-

tów królowały takie style jak: jazz, street, 
cheerleading, disco dance i balet.

Uczestniczki ćwiczyły  w trzech grupach 
wiekowych pod okiem wykwalifikowanej ka-
dry trenerskiej. Poza instruktorkami na co 
dzień pracującymi w Domu Kultury: Natalią 
Grochol, Anną Guzy i Karoliną Stopińską
warsztaty przeprowadziły również: Monika 
Gnatowska – absolwentka Niepublicznej 
Szkoły Baletowej Sztuki Tańca Ramada, 
aktualna Mistrzyni Polski w kategorii show 
dance solo i duet, uczestniczka wielu obozów 
i warsztatów tanecznych w Polsce i zagranicą 
oraz Magdalena Wojtyszyn – studentka 
kierunku taniec w kulturze fizycznej oraz 
wychowania fizycznego, uczestniczka wielu 
warsztatów.

Organizacja warsztatów tanecznych była moż-
liwa dzięki finansowemu wsparciu Ośrodka 
Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. 
Przedsięwzięcie przyczyniło się do rozwoju rucho-
wego dzieci i młodzieży, pozwoliło na spędzenie 
ferii w sposób aktywny i sportowy. 

Karolina Stopińska
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orwegia, stary siedzący na tronie 
król. Nie rusza się od dawna, zaś 
władzę nad państwem faktycznie 

sprawuje niejaki Sternborg, z urodze-
nia: syn hodowcy świń. Rządzi z pomocą 
Ośmiookiego, prymitywnego mordercy, 
który „nigdy nie był w teatrze”. Fortynbras, 
jeden z dwóch królewskich synów – pije. 
Nieprzerwanie. W przeszłości spalił nie-
właściwe miasto oraz coś powiesił. A tym-
czasem w sąsiedniej Danii niejaki Hamlet 
dowiaduje się, że ojciec zginął z rąk stryja. 
Wierzy w tę prawdę, gdyż została mu obja-
wiona przez ducha. Duch jednak nie jest 
prawdziwy, za to zna Sternborga, który pła-
ci mu za to, by ducha udawał. Dokładnie za 
to samo go też torturuje…

Dramat Janusza Głowackiego powstał 
w Nowym Jorku tuż po wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce. Ta polityczna groteska 
to utwór z jednej strony pisany w odpowiedzi 
na konkretną sytuację polityczną, z drugiej 
rzecz sprawdzająca się po latach i znakomi-
cie brzmiąca w naszych ponurych czasach. 
Poniekąd to straszne, dla spektaklu jednak 
– pożyteczne. Głowacki swoim zwyczajem od-
nosi się w utworach dramatycznych do uzna-
nych dzieł literatury światowej. W „Antygonie 
w Nowym Jorku” będzie to klasyczny Sofokles, 
w „Czwartej siostrze” Czechow, zaś w najwcze-
śniejszej sztuce o Fortynbrasie, sięga rzecz 
jasna po Szekspira. Z jednej strony opowia-
da historię równoległą akcji w „Hamlecie”, 
dotyczącą jednak innych, pobocznych lub 
wymyślonych przez siebie postaci, z dru-
giej - zapożycza z szekspirowskiego utworu 
konkretne wątki i schematy. Przenosząc je 
na inny grunt, parafrazując i komentując coś, 
co po latach stało się teatralnym schematem. 
Wspomina o szekspirowskim duchu ojca, ale 
wprowadza też analogicznie ducha norwe-
skiego króla; wzmiankuje Ofelię, znajdując 
odzwierciedlenie jej losów w postaci Dagny 
Borg (postaci kobiecej, zupełnie Ofelii nie 
przypominającej, lecz kończącej równie kiep-
sko). Bliźniaczym ekwiwalentem wystawienia 
przez aktorską trupę „Morderstwa Gonzagi”, 
będzie u Głowackiego teatralne wystawienie 
pojedynku Hamleta z Leartesem, zaś odbiciem 
hamletowskiego obłędu jest fortynbrasowy 
alkoholizm. W piciu bowiem, podobnie jak 
w szaleństwie, jest metoda. Symultaniczność 
obu dramatycznych utworów jest podkreślana 
na każdym kroku i tworzy w umyśle odbiorcy 
dodatkowe treści. Niemniej i bez nich fabu-
ła jest wystarczająco atrakcyjna i dostarcza 
zupełnie nowego materiału do przemyśleń. 
To tekst zabawny i straszny równocześnie. 
Przyziemny i metaforyczny. Błyskotliwy 
i skłaniający do wielu gorzkich wniosków.

Spektakl wystawiony został przez teatr 
Fieter za pomocą lalek teatralnych, stworzo-
nych i animowanych przez czteroosobowy 
zespół: Magdę Kunysz, Monikę Heflik, 
Justynę Mehl i Roberta Konowalika . 
Wykonanie lalek zajęło najwięcej czasu, trzeba 
je było bowiem wyrzeźbić, wykleić, połączyć 
ich poszczególne elementy, pomalować całość 
i na koniec ubrać. Finalnie , poprzez animację, 
nadać charakteru. Dla połowy członków gru-
py zetknięcie z lalką teatralną było zupełnie 
nowym doświadczeniem, należało wyćwiczyć 

się w takim poruszaniu, które niweluje sie-
bie na rzecz ożywionej kukły. Innymi słowy, 
przenosi się ruch, gest i zachowanie na rzecz 
przedmiotu, kosztem naturalnych odruchów. 
Podczas animacji nie zwraca się uwagi na sie-
bie i otoczenie, ba! – nie spogląda się nawet 
w stronę partnerów scenicznych. Istnieje 
tylko trzymana w dłoni lalka, jej spojrzenie, 
ruchy, jej interakcja z drugą lalką lub rekwi-
zytem. Animator wpatrzony jest w jej głowę 
i tułów, jeśli obserwuje otoczenie, to oczami 
lalki. Trochę trudno to jednak wytłumaczyć 
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I
nformujemy, iż wniosek pn. „p@jęczyn@_
kulturalna” złożony przez Dom Kultury 
w Ozimku do projektu systemowego pn. 

„Konwersja cyfrowa domów kultury”, któ-
rego operatorem jest Narodowe Centrum 
Kultury został zakwalifikowany do dofi-
nansowania z Funduszy Europejskich. 

Nasz placówka otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 77 500,00 zł.

„Konwersja cyfrowa domów kultury” to pro-
jekt o charakterze systemowym, uruchomiony 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 iii Osi Programu - Zwiększenie 
stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania 
z internetu, w tym e-usług publicznych w szczegól-
ności podnoszenia kompetencji cyfrowych na po-
ziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Nasz projekt zakłada doposażenie Domu 
Kultury w Ozimku w sprzęt komputerowy, mul-
timedialny, nagłośnieniowy, pozwalający na pro-
wadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych 

w formie cyfrowej przez instruktorów. Efektem 
realizacji grantu będzie podniesienie jakości 
działań placówki oraz uatrakcyjnienie jej ofer-
ty. Realizacja założeń projektu pozwoli oso-
bom ze szczególnymi potrzebami uczestniczyć 
w działaniach kulturalnych. Szkolenia zrealizo-
wane w ramach grantu podniosą kompetencje 
pracowników w zakresie prowadzonej działal-
ności edukacyjnej i kulturalnej.

Romana Klimek

w kilku zdaniach, można to jednak zobaczyć 
na scenie. Po pierwszych kilku próbach lalki 
zostają ubrane, z reguły dzieje się to pod koniec 
pracy nad spektaklem (jest wówczas większa 
szansa na to, że się tak zupełnie nie zniszczą).  
Stroje dla naszego spektaklu uszyte zostały 
przez Szymona Początka, który w spekta-
klu wykonał również pracę oświetleniowca. 
Eksperymentalnie postanowiliśmy ścieżkę 
dźwiękową przedstawienia połączyć z nagra-
nymi wcześniej dialogami, pozwoliło to na ode-
granie wszystkich ról przez tak małą grupę 
animatorów jak również sprawiło, iż niektóre 
postacie mogły być ożywiane przez więcej niż 
jedną osobę. W scenie pojedynku wykorzy-
staliśmy konwencję popularnego zwłaszcza 
wśród młodszych widzów teatru kamishibai, do 
prezentacji którego wykonane zostały autorskie 
plansze. To jest w ogóle – nie licząc zastanego 
tekstu - jeden z najbardziej autorskich spekta-
kli wykonanych przez nasz zespół. Nie korzy-
staliśmy bowiem z cudzej muzyki, zaś znako-
mita większość rekwizytów została wykonana 
przez nas własnoręcznie. W tym miejscu należy 
podziękować Norbertowi Halupczokowi, któ-
ry wykonał dla nas dwie skrzynie pełniące rolę 
głównych części scenografii i przydające się 
później w transporcie. Ponieważ mamy zamiar 
z tym spektaklem odwiedzić kilka miejsc. Lub 
kilkanaście.

Premierowa prezentacja spektaklu odbyła się 
w sobotę, 22 stycznia o godzinie 18.00 na sali wi-
dowiskowej Domu Kultury w Ozimku.  W tym 
trudnym, zaznaczonym wzrostem zachorowań 
okresie, jej odbiorcami było sześćdziesięciu wi-
dzów, którym za wizytę i świetny odbiór chcieli-
śmy bardzo serdecznie podziękować. Powtórka 
zaplanowana została na 2 kwietnia zaś tych, 
którzy do nas nie dotarli, serdecznie zapraszamy 
do odwiedzin.

Robert Konowalik
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T
egoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się pod ha-
słem „Przejrzyj na oczy”. Mieszkańcy 

Ozimka i okolic „zagrali” razem z Owsiakiem. 
74 wolontariuszy ze sztabu przy Gminnym 
Zespole Szkół w Ozimku, ochoczo zbierało 
fundusze wspierające okulistykę dziecięcą. 

W niedzielę, 30 stycznia Dom Kultury 
w Ozimku tętnił życiem i pozytywną energią.  
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, gdyż wachlarz 
działań był spory. Miłośnicy sztuki rycerskiej 
mogli podziwiać pokaz walki, jak również wziąć 
udział w mini turnieju rycerskim, organizo-
wanym przez Opolskie Bractwo Rycerskie. 
Można było podszkolić się z zakresu pierwszej 
pomocy pod okiem osp Pustków. W holu odby-
ła się licytacja wośp-owych fantów, którą prze-
prowadzili nauczyciele z sp nr 3 w Ozimku. 
Została, także udostępniona wystawa konkursu 
plastycznego pt. „Ozimek promuje honorowe 
krwiodawstwo”. Czas umilały występy sek-
cji wokalnej nonet. Na scenie dk odbyły się 
dwa koncerty. W ramach projektu latarnia 
pnwm klanza gościliśmy Michała Hadasika
i wrocławską „Scenę Pod Regałem” z programem 
„Zielono mi”, podczas którego artyści zaprezen-
towali ozimskiej publiczności najpiękniejsze 
Piosenki Agnieszki Osieckiej. Po przerwie wy-
stąpiła Ozimska Orkiestra Dęta pod batutą 
Andrzeja Wilczyńskiego. Przed wielkim fina-
łem i tradycyjnym wypuszczeniem „Światełka 
do nieba”, na placu zabaw przy Domu Kultury 
mogliśmy zobaczyć niezwykle ciekawy występ 
z ogniem w wykonaniu teatru tańca i ruchu 
z ogniem – mantikora. Kilka słów związa-
nych z całą akcją wygłosił radny Marceli Biskup, 
który dziękował wszystkim za zaangażowanie 
i dobre serce. Każdy kto pojawił się w Domu 
Kultury mógł napić się gorącej herbaty, poczęsto-
wać ciasteczkami od lgd Kraina Dinozaurów 
oraz ciastem przygotowanym specjalnie na tę 
okazję przez cukiernię bebel z Ozimka. 

„Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Gminie Ozimek zebrano 
prawie 40 000,00 zł. To bardzo zadowalający wy-
nik jak na czas pandemii i ekstremalne warunki 
pogodowe, które panowały. Pragnę w tym miejscu 
serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, 
a szczególnie wolontariuszom i organizatorom 
sztabu, którzy byli zaangażowani w tym roku” – do-
daje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Trzeba przyznać, że tego dnia, mimo nie-
sprzyjającej aury, Dom Kultury w Ozimku stał 
się miejscem pełnym ciepła i ludzkiej życzliwości. 
Łącznie zebrano 39 011,39 zł. Bardzo dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom oraz 
ludziom dobrej woli, którzy zechcieli przyjść, 
wesprzeć nas w tak szczytnej akcji i po prostu być 
tego dnia z nami. Do zobaczenia za rok. Siema!

Sylwia Magnuszewska
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Dom Kultury oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku

Data Godz. Miejsce Nazwa imprezy Organizator

05.03
(sobota) 19:00 Dom Kultury

w Ozimku

Babski Fajrant

– Koncert pn. „Baby, ach te baby!”
Ozimskiej Orkiestry Dętej z udziałem 
gościa specjalnego 
– otwarcie wystawy pn. „O czym 
się nie mówi… życie i twórczość 
Gabrieli Zapolskiej”

Dom Kultury w Ozimku

07.03
 (poniedziałek) 19:30-21:00

Dom Kultury 
w Ozimku, 

sala taneczna

Babski Fajrant

Otwarte warsztaty High Heels – czyli 
nauka tańca i chodzenia na szpilkach

Dom Kultury w Ozimku

11.03
(piątek) 8:00-15:00 Plac przed Domem 

Kultury

Babski Fajrant 

Postój mammobusu

Dom Kultury w Ozimku
Lux Med

13.03
(niedziela) 18:00

Dom Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

Idy Marcowe
– spotkanie artystyczne: film, muzyka, 
teatr, plastyka

Dom Kultury w Ozimku

15.03
(wtorek) 9:00-14:00

Dom Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

Miejsko-gminne eliminacje konkursu 
recytatorskiego w języku niemiec-
kim „Jugend trägt Gedichte vor – 
Młodzież recytuje poezję”

tskn
Dom Kultury w Ozimku

19.03
(sobota) 20:00

 Dom Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

 „Jack Moore & Gary Moore Tribute 
Band – koncert wspomnieniowy”

Bilety w cenie 15,00 zł do nabycia 
w kasie Domu Kultury od 01.03.202

Dom Kultury w Ozimku

Terminy i godziny ustalone 
z uczestnikami

Instytucje zgłoszone 
do konkursu

Powitanie wiosny
 – korowody marzankowe z udziałem 
mini szkółki Zygmunta Antosika

Dom Kultury w Ozimku

26.03
 (sobota)

Domu Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

Koncert Finałowy 
xvii Festiwalu Piosenki do-re-mi
– szczegóły na plakatach

Dom Kultury w Ozimku

30.03
(środa) 9:00-15:00

Dom Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

Miejsko-gminne eliminacje konkursu 
recytatorskiego pn. „Mały okr”

Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna 

w Ozimku

31.03
(czwartek) 9:00-15:00

Dom Kultury 
w Ozimku,

sala widowiskowa

Miejsko-gminne eliminacje 
67. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ozimku
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Z
Małgorzatą Fornalską, nową Dyrek-
tor Żłobka Samorządowego w Ozim-
ku rozmawia Marcin Widera.

– Dzień dobry, objęła Pani funkcję 
Dyrektora Żłobka Samorządowego 
w Ozimku. Placówki świadczącej opiekę nad 
najmłodszymi mieszkańcami naszej gmi-
ny. Wcześniej pracowała Pani w Gminnym 
Zakładzie Oświaty na stanowisku Głównej 
Księgowej. Czym była podyktowana zmiana 
ścieżki zawodowej?

Podyktowana zapewne chęcią rozwoju - bo 
nowe obowiązki, nowe wyzwania to nowy rozwój. 
Podjęłam decyzję o przystąpieniu do konkursu 
na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego 
w Ozimku wraz z nową filią, gdyż wyszłam z zało-
żenia, że odpowiednia organizacja pracy, samody-
scyplina i chęć rozwoju tej placówki, która cieszy 
się powszechnym uznaniem, pozwolą na kiero-
wanie żłobkiem w sposób sprawny, innowacyjny 
i przejrzysty dla wszystkich.

Podjęłam trud tego wyzwania, pamiętając 
przy tym o optymalnym rozwiązywaniu spraw 
związanych z pełną realizacją statutowych zadań 
żłobka. Żłobek to nie tylko instytucja i miejsce pra-
cy. To przede wszystkim miejsce, gdzie najmłod-
sze lata swojego życia spędzi wielu mieszkańców 
naszej gminy.

– Czy praca w Gminnym Zakładzie Oświaty 
będzie pomocna podczas piastowania funk-
cji Dyrektora Żłobka Samorządowego 
w Ozimku?

W trakcie pracy zawodowej w Gminnym 
Zakładzie Oświaty w Ozimku nauczyłam się 
szybko dostosowywać do zmiennych sytuacji 
oraz radzenia sobie ze stresem. Uzyskane przeze 
mnie doświadczenie zawodowe w tym tworzenie 
planów finansowych, prowadzenie gospodarki fi-
nansowej jednostek oświatowych, gospodarowanie 
środkami w sposób zasadny, celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów będą bardzo pomocne 
w kierowaniu Żłobkiem.

– Jak czuje się Pani w nowej roli?
Zmiany są integralną częścią naszego życia. 

Trzeba wiele odwagi i samoświadomości, aby pod-
jąć nową pracę, rezygnując jednocześnie z miejsca, 
w którym pracowało się przez wiele lat. Obecna 
zmiana stanowiska jest dla mnie nowym ogrom-
nym wyzwaniem. Z nadzieją i optymizmem pa-
trzę w przyszłość.

– Jakie główne cele stawia Pani przed 
sobą jako nowy dyrektor?

Najważniejszym celem funkcjonowania 
placówki jest zapewnienie opieki i bezpie-
czeństwa dzieciom.  Zadaniem współczesnego 
Żłobka jest tworzenie warunków do wszech-
stronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w re-
zultacie rozwinięcie takich cech osobowości 
i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem 

funkcjonować w przedszkolu, szkole i całym 
późniejszym życiu.

Uczęszczanie do żłobka stwarza dzieciom moż-
liwość lepszego zaspokojenia szybko rosnących 
potrzeb społecznych, emocjonalnych i poznaw-
czych.  Jednym z podstawowych zadań Żłobka jest 
usamodzielnienie dzieci w zakresie samoobsługi 
dnia codziennego tj. ubierania się, załatwiania 
potrzeb fizjologicznych i jedzenia. Prawidłowo 
ustalony harmonogram dnia, czyli odpowiednia 
ilość czasu przeznaczona na zabawę, odpoczynek 
i posiłek, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa 
i pokazuje, jak wyglądają relacje ze światem. 
Ponadto zaspakaja chęć przynależności do grupy 
i wspólnej zabawy.

Placówka zapewnia dzieciom opiekę w warun-
kach bytowych zbliżonych do warunków domo-
wych. Poza tym opiekunki będą stawiać nacisk 
na wychowanie i edukowanie dzieci. 

Żłobek to miejsce, gdzie dziecko dostaje szan-
sę łatwiejszej adaptacji na kolejnych etapach 

edukacji. W przedszkolu z kolei może czerpać 
ze wszystkiego co daje dzieciństwo. To podstawa 
rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecz-
nego dziecka.

Każdemu rodzicowi zależy na jak najlepszej 
opiece dla swojego dziecka już od pierwszych dni 
życia. Dziecko, które jest już na tyle duże, że można 
je posłać do Żłobka, zaczyna dostrzegać potencjał 
otaczającego środowiska. To jest moment kiedy 
dzieci, które są w normie rozwojowej i mają już 
około pól roku, chętnie eksplorują świat zaspaka-
jając swoją wrodzoną ciekawość. Żłobek i profe-
sjonalna opieka im to umożliwiają.

– Myślę, że znaczna część czytelników 
chciałaby dowiedzieć się „czegoś więcej” 
o nowej Pani dyrektor. Czy może nam Pani 
powiedzieć kilka zdań o sobie?

Od 33 lat mieszkam i pracuję w Ozimku, i to jest 
moje miejsce na ziemi. W 1996 r. rozpoczęłam pracę 
w jednostkach samorządowych Gminy Ozimek, 
które bardzo ciepło wspominam. 
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Jestem Absolwentką Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Opolu oraz uzu-
pełniłam swoje kwalifikacje na studiach pody-
plomowych z zakresu zarządzania w oświacie.

Bardzo ważna jest dla mnie dobra organizacja. 
Cechuje mnie konsekwencja i odpowiedzialność 
w wykonywanej pracy oraz zapał połączony 
z wytrwałością w dążeniu do celów, a przede 
wszystkim cierpliwość. Jestem otwarta na drugie-
go człowieka, nie boję się kompromisów i umiem 
słuchać innych.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą. Moje 
hobby to jazda na rowerze, dla mnie jest to głów-
nie rekreacja pozwalająca mi na zachowanie 
dobrej formy fizycznej i psychicznej. Wolny czas 
spędzam również na wędrówkach górskich, gdzie 
szukam piękna i harmonii stworzonej przez na-
turę. Jestem aktywnym członkiem ktg „Kozica” 
w Ozimku.

- Najważniejszym celem funkcjonowania 
placówki jest zapewnienie opieki i bezpie-
czeństwa dzieciom. Jak zamierza Pani to 
zrealizować?

Dla dziecka w wieku żłobkowym środowisko 
rodzinne jest bardzo ważne, jednak niewystar-
czające. Jego dynamiczny rozwój wymusza ko-
nieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu 
rodzinnego, aby poznać dalsze otoczenie.

Chciałabym realizować cele poprzez two-
rzenie warunków wychowawczych i eduka-
cyjnych wspomagających rozwój dziecka, do-
stosowanych do indywidualnych jego potrzeb. 
Dążyć do wyrównania szans edukacyjnych 
wszystkich dzieci z uwzględnieniem potrzeb 
środowiska. Poprzez odpowiednie wyposaże-
nie oraz wykwalifikowaną kadrę zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom oraz tworzyć wza-
jemne zaufanie. Efektywnie wspierać rodziców 
w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie 
z jego potencjałem i możliwościami. 

Przedstawione wyzwania funkcjonowania 
i rozwoju Żłobka Samorządowego w Ozimku 
wraz z Filią nie wyczerpują w pełni wszystkich 
problemów i zagadnień. Sygnalizują i nakreślą 
główne kierunki pracy, które zostaną zweryfiko-
wane w praktyce. Wszelkiego rodzaju braki będą 
modyfikowane i umieszczane w planach placówki.

– Może zdradzi nam Pani więcej szczegó-
łów o nowej filii? (ilość miejsc, wyposażenie, 
kadra itd.)

To inwestycja podyktowana potrzebą miesz-
kańców, która umożliwiła stworzenie komforto-
wych warunków opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 i pozwala wielu rodzicom na powrót do pracy. 
Dzięki uruchomieniu tej placówki utworzono 50 
miejsc dla dzieci.

Mamy dwie grupy, piękne nowoczesne sale 
urządzone pod usprawnianie motoryki i predys-
pozycji manualnych dostosowanymi do wieku 
dzieci. Z każdej sali prowadzi bezpośrednie wyj-
ście na plac zabaw i zieloną strefę. Wysokie okna 
i możliwość obserwowania świata przez małe 
dzieci to dodatkowy atut placówki.

Zaplecze kuchenne umożliwia wydanie posił-
ków przygotowanych przez firmę cateringową.

Placówka zlokalizowana jest w centrum 
miasta. Filia żłobka jest budynkiem jednokon-
dygnacyjnym ładnie wkomponowanym w ma-
lutki park ze starymi dębami. Obok Filii mieści 
się Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddziałami inte-
gracyjnymi oraz największa Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Ozimku z oddziałami przedszkolnymi, 
co spowodowało powstanie w jednej przestrzeni 
kompleksu edukacyjnego. Jest to dużym atutem 
tej placówki, który przekłada się na zaoszczę-
dzenie czasu i zapewnienie komfortu rodzicom, 
ponieważ w jednym miejscu pozostawią dzieci 
w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

Nad opieką, edukacją, bezpieczeństwem dzieci 
czuwa zespół wykwalifikowanych, kreatywnych 
i czułych opiekunek.

- Jak widzi Pani możliwości stworzenia 
owocnej współpracy z kadrą, rodzicami, 
a przede wszystkim dziećmi? 

Współpraca z drugim człowiekiem daje praw-
dziwe efekty. W wielu kwestiach wystarczy przeło-
żyć wcześniej wypracowane i sprawdzone kwestie 
na realia. Obecna kadra pracująca to zadowole-
ni pracownicy, którzy chętnie dzielą się swoimi 
pomysłami, są kreatywni i zaangażowani, a co 
najważniejsze – utożsamiają się z miejscem pra-
cy. Przecież o sukcesie placówki świadczy przede 
wszystkim dobry zespół ludzi.

Tworzenie dobrej współpracy z kadrą 
i rodzicami widzę przez prowadzenie polityki 
„otwartych drzwi”, co ułatwi realizację codzien-
nych zadań.  

W naszej placówce mamy okres adaptacji. Jest 
to czas, który pozwala zarówno dziecku jak i ro-
dzicom zobaczyć placówkę, zapoznać się z opie-
kunkami i już na tym etapie tworzą się aktywne 
relacje dziecko-opiekun-rodzic. 

– Dziękuję za rozmowę.

Marcin Widera
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D
ługie przygotowania do tego wy-
jątkowego balu stały pod znakiem 
zapytania za sprawą pandemii Co-

vid-19. Ubiegłoroczne studniówki nie doszły 
do skutku i młodzież obawiała się powtór-
ki sytuacji. Jednak wszystko przebiegło 
zgodnie z oczekiwaniami i w ostatnią so-
botę stycznia w Restauracji „Markus” za-
brzmiał polonez zatańczony przez uczniów 
klas 3a i 4t Zespołu Szkół w Ozimku. 

Wychowawczyniami tegorocznych maturzy-
stów są nauczycielki Jolanta Szyporta oraz 
Sylwia Szczepaniak. Na tym wyjątkowym 
balu, który zapewne zapadnie na długo w pa-
mięci uczestników, nie zabrakło osób towarzy-
szących, zaproszonych nauczycieli i rodziców. 
Szaleństwa trwały do białego rana. Szczegółowy 
reportaż przygotowany przez grupę szkolnych 
fotografów znajduje się na naszej stronie inter-
netowej. Zapraszamy do galerii!

Na wspólnym zdjęciu klasy 3a liceum 
u góry od lewej: Filip Wrona, Julia Wawrzynek, 
Jasmin Koc, Maciej Klimas, Laura Jędruś, 
Natalia Dołęgowska, Kacper Orman, Jessica 
Felix, Julia Bernat, Julia Plewa, Aleksandra 
Tyl i Wiktoria Machulak.

Klasa 4t zaprezentowała się w następują-
cym składzie u góry od lewej: gościnnie Tomasz 
Ciekalski, Karol Kotwica, Kacper Machulak, 
Miłosz Goroncy, Marcel Machulak, Patryk 
Zając, Dawid Osada, Jolanta Szyporta – wy-
chowawca klasy, Aleksandra Jasińska, Paulina 
Helscher, Zuzanna Plewa, Klaudia Wyżgała 
i Julia Joszko.

Tomasz Ciekalski

Polonez 

Klasa 3a liceum

Klasa 4t technikum
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W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku, 
w poszczególnych grupach odbyły się uroczysto-
ści z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niestety w tym 
roku nie mogliśmy gościć dziadków w naszych 
placówkach pomimo, iż święto to na stałe wpisało 
się do kalendarza przedszkolnych uroczystości. 

Miniony rok był trudny, gdyż koronawirus 
w znacznym stopniu ograniczył nasze życie 
oraz wzajemne kontakty. Doświadczenia te 
pozwoliły nam jeszcze bardziej docenić, jak 
wielkim skarbem jest babcia i dziadek. Świat 
się zmienia, ale nie zmienia się jedno – mi-
łość babci i dziadka, za którą dzieci serdecz-
nie chciały podziękować. Wnuczęta uczciły 
to święto w formie występów on-line skła-
dając dziadkom życzenia, recytując wiersze, 
śpiewając piosenki, przygotowały laurki oraz 
upominki. Dzieci pamiętały, by podziękować 
za opiekę, cierpliwość i czas, jaki poświęcają 
im ukochani Babcia i Dziadek.

Karnawał to czas zabaw i balów, tak-
że dla najmłodszych. Kolorowe stroje, 
bajeczny wystrój i skoczna muzyka – 
w takiej atmosferze, bawiły się dzieci 12
stycznia 2022 r. podczas balu karnawa-
łowego w Przedszkolu Publicznym nr 1
w Ozimku. 

Przedszkolaki z dumą prezentowały ba-
jeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły 
w tańcach, zabawach i konkursach prowadzo-
nych przez wodzireja. Na twarzach wszystkich 
malował się uśmiech, który nie znikał mimo 
chwilowego zmęczenia. Bal był okazją do zin-
tegrowania dzieci i pozostawił wiele niesamo-
witych wrażeń. Następny bal już za rok!

Nauka języka angielskiego od najmłodszych 
lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie 
jak gąbka – bardzo szybko przyswaja nowe 
wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności 
i zacząć naukę języka jak najwcześniej. Dzięki 
temu dziecko w sposób naturalny przyswoi 
nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą 
dla dalszej językowej edukacji. 

Nauka języka angielskiego w naszym przed-
szkolu przybiera różne formy – metodyka zależy 
od kreatywności nauczyciela. Bierzemy pod 
uwagę urozmaicenia w postaci atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych oraz wplątujemy w nią 
gry i zabawy. Nauczyciel wspomaga się licznymi 
pomocami dydaktycznymi, w postaci książek 

dla dzieci, rekwizytów, obrazków. Obecny po-
stęp technologiczny daje nam także ogromne 
możliwości z zakresu multimedialnych pomocy 
dydaktycznych. Ich dodatkowym walorem jest 
jeszcze większa atrakcyjność podczas użytkowa-
nia – zwykle obrazy zmieniają się dynamicznie, 

a urządzenia reagują na użytkowników w różny 
sposób. Innowacyjne i nowoczesne metody na-
uki angielskiego przedszkolaków sprawiają, że 
edukacja jest zabawą i przyjemnością.

Magdalena Dudkiewicz 
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Z
a nami I Międzyszkolny Festiwal 
Piosenki Walentynkowej „Festiwa-
love” – Krasiejów 2022, którego or-

ganizatorem była Szkoła Podstawowa 
w Krasiejowie. Nad całością wydarzenia 
czuwała Elżbieta Pisula-Bieniecka oraz 
Dyrektor Szkoły Katarzyna Sokołowska-
-Kolanek.

W Festiwalu wzięło udział 16 uczestniczek:
• Hanna Adamiec (sp nr 3 w Ozimku)
• Karolina Bednorz (spw Krasiejowie)
• Lena Biskup (sp nr 3 w Ozimku)
• Lena Bryja (spw Krasiejowie)
• Anna Chmura (sp nr 3 w Ozimku)
• Asia Halupczok (sp w Grodźcu)
• Magdalena Jonczyk (spw Krasiejowie)
• Amelia Kita (sp nr 3 w Ozimku)
• Julia Knapik (sp nr 2 w Ozimku)
• Lena Mannsfeld (sp w Krasiejowie)
• Melania Muc (spw Szczedrzyku)
• Alicja Musiał (sp nr 2 w Ozimku)
• Jasmin Pyka (sp w Krasiejowie)
• Zuzanna Sojka (spw Dylakach)
• Agata Spika (sp nr 2 w Ozimku)
• Anastazja Szalek (spw Dylakach)

Uczennice zaprezentowały utwory baśnio-
we, bajkowe, współczesne i ponadczasowe, 
aby wyrazić przez śpiew swoje emocje, wzru-
szyć, cieszyć i wprawić wszystkich słuchaczy 
w romantyczny nastrój w pięknej walentyn-
kowej scenerii.

Głównym celem Festiwalu, który wpisze 
się w kalendarz wydarzeń szkolnych jest 
wspieranie i popularyzacja działań arty-
stycznych, wspólna integracja społeczności 
szkolnej oraz zaprezentowanie talentów 
wokalnych.

Wszystkie uczestniczki otrzymały tytuł 
Laureata Festiwalu oraz odebrały równorzędne 
nagrody ufundowane przez Ośrodek Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz nagrody 
niespodzianki od Burmistrza.

Na fanpage’u Szkoły Podstawowej 
w Krasiejowie zostały udostępnione wszystkie 
występy uczestniczek. 

Natomiast laureatką Nagrody Internautów 
została Anastazja Szalek z Szkoły Podstawowej 
w Dylakach.  Bardzo serdecznie gratulujemy

„Bardzo się cieszę, że pierwsza edy-
cja Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki 
Walentynkowej Festiwalove – Krasiejów 2022
była tak wielkim sukcesem. Mam również na-
dzieję, że wpisze się na stałe w kalendarium 
imprez kulturalnych. Jednocześnie mam na-
dzieję, że kolejne edycję będą się mogły odbywać 
bez obostrzeń wynikających z pandemii koro-
nawirusa.” – podsumowuje Elżbieta Pisula-
Bieniecka.

Justyna Giemza
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D
nia 11 grudnia 2021 r. w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 odbyło 
się Walne Zgromadzenie Sprawoz-

dawczo-Wyborcze Koła pzw ,,Małapanew” 
Ozimek, w którym uczestniczyło jego 80
członków. Stało się ono okazją do posumo-
wania efektów działalności wydłużonej 
o rok, pięcioletniej kadencji władz ozim-
skiego koła wędkarskiego. 

Zebrani jednogłośnie pozytywnie ocenili 
działalność ustępującego Zarządu Koła, udzie-
lając Zarządowi przez aklamację, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej, absolutorium za okres 
mijającej kadencji. Ze szczególnie pozytyw-
nym odbiorem uczestniczących w zgromadze-
niu spotkało się wybudowanie w tym okresie, 
na Stawie Dużym w Biestrzynniku, 53 pomo-
stów, wiaty oraz monitoringu wizyjnego. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
ustalono skład nowego Zarządu Koła, kołowej 
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
Prezesem na kolejną, czwartą kadencję wy-
brany został kol. Krzysztof Suchecki, który 
wraz z kol. Wiesławem Misiem otrzymał 
również mandat delegata na Okręgowy Zjazd 
Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Opolu. Uczestnicy zebrania zatwierdzi-
li także plan pracy Koła na nadchodzące 

czterolecie, a także preliminarz wydatków 
na najbliższy rok.

Zgromadzenie było także okazją do wrę-
czenia wędkarskich odznaczeń. Złote odznaki 
„Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa 
polskiego” otrzymali: Zygmunt Jończyk, 
Mirosław Juruć, Janusz Juszczyk, Marcin 
Osada, Aleksander Pawłowski, a brązową 
Magdalena Osada. Medale „Za zasługi dla 
wędkarstwa opolskiego” otrzymali: Piotr 

Kwieciński i Mariusz Sudoł. W klasyfi-
kacji grand prix pierwsze miejsce zdo-
był Sebastian Stryczek , drugie Michał 
Jończyk, trzecie Józef Olszewski, czwarte 
Paweł Widera, piąte Tomasz Gnyszka, szó-
ste Andrzej Jankowski. Wśród juniorów zwy-
ciężył Dawid Sudoł. Pierwsze miejsce wśród 
kobiet zdobyła Magdalena Osada.

Wiesław Miś 

W
alne zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze Koła pzw Jedlice odbyło 
się 21 listopada 2021 r. w świetli-

cy wiejskiej w Dylakach. Otworzył je prezes 
Koła Waldemar Konieczko witając przyby-
łych wędkarzy oraz przedstawiciela Zarządu 
Okręgu pzw Krzysztofa Sucheckiego.

Podsumowując minioną kadencję, ustępu-
jący prezes powiedział, że większość zaplano-
wanych każdego roku zadań została zreali-
zowana. Duży nacisk kładziono na ochronę 
środowiska i zarybianie wód, na których organi-
zowane były zawody. W minionym roku udało 
się zorganizować pięć spotkań w systemie gp
oraz dwa towarzyskie. Członkowie Koła brali 
też udział w zawodach o Puchar Burmistrza 
i zawodach o Puchar Przewodniczącej Rady 
Miejskiej. Wędkarze dbają o ład i porządek 
w miejscach, gdzie odbywają się zawody i na te-
renach przyległych. Sprzątając łowiska, nad 
którymi wędkują i wypoczywają, dają również 
przykład młodym uczestnikom spotkań nad 
wodą. Co roku zarybiają eksploatowane przez 
siebie wody. W minionym sezonie z własnych 
środków zakupiono 300 kilogramów karpia, 
który został rozdysponowany na dwa stawy 
w Biestrzynniku: „Duży” oraz „Mleczny”.  

W głosowaniach udzielono absolutorium 
ustępującemu Zarządowi oraz zatwierdzono po-
szczególne sprawozdania, po czym przystąpiono 
do wyborów na nową kadencję. Prezesem został 
wybrany jednogłośnie Waldemar Konieczko, 
a w skład Zarządu weszli: Marek Warzecha, 
Andrzej Leś, Adrian Szczygieł, Michał Spyra 
i Mariusz Mularczyk. Delegatem na Zjazd 

Okręgowy został wybrany Mirosław Czapracki. 
Wręczono również nagrody w klasyfikacji gp Koła 
pzw Jedlice za 2021 rok. Jej zwycięzcą został 
Andrzej Kowalik, drugie miejsce zajął Waldemar 
Słowik, a trzecie Łukasz Jantos. Spośród junio-
rów nagrodzona została Helena Leś. 

Janusz Dziuban
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M
iniony sezon w Kole pzw Szcze-
drzyk, pomimo trudnej sytuacji 
pandemicznej, był bogaty w im-

prezy wędkarskie. Wędkarze spotkali się 
pięciokrotnie na zawodach włączonych 
do współzawodnictwa o tytuł „Najlep-
szy Wędkarz Koła”, w których można było 
uzyskać punkty do klasyfikacji generalnej.

Na zakończenie dokonano podsumowa-
nia rywalizacji, wyłaniając zwycięzców za 
2021 rok. Pierwsze miejsce i tytuł najlepsze-
go wędkarza zajął Krystian Wolny, na dru-
gim uplasowali się ex aequo Jan Zarczuk 
i Władysław Kozłowski, a trzecie zajął 
Zenon Kierat . Zarząd Kola składa gratu-
lacje wszystkim kolegom biorącym udział 
zawodach, a w szczególności zdobywcom za-
szczytnych miejsc na podium.

Na zakończenie 2021 roku Koło pzw
Szczedrzyk liczyło 118 członków. We wrześniu 
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze, na którym przedstawiono sprawozdania 
z działalności oraz wybrano organy statutowe 
Koła na następną kadencję. Prezesem został 
ponownie Krystian Wolny, a jego zastępcą 
Zenon Kierat. Członkowie Koła opiekują 
się wodami Jeziora Średniego w Turawie, 
gdzie rozgrywana jest większość zawodów. 
Systematycznie porządkują stanowiska 

wędkarskie oraz zarybiają jezioro narybkiem, 
zarówno ze środków własnych, jak i Okręgu 
pzw. W 2021 r. do jeziora wpuszczono m.in. 
300 kg amura, 1000 sztuk sandacza (narybek 
wiosenny), 10 kg węgorza o wymiarach 10-15 
cm, 100 kg lina, 220 kg leszcza kroczek, 200
karpia kroczek, a ze środków okręgowych 

do zbiornika trafiły kroczek karpia i lina 
w ilości 100 kg oraz karpia w ilości 200 kg. To 
rokuje dobre połowy w następnych sezonach. 
Program zawodów wędkarskich na 2022 rok 
jest obecnie opracowywany.

Janusz Dziuban 

andemia koronawirusa i kolejne 
szkolne lockdowny spowodowały, że 
po przerwie świąteczno-noworocznej 

do udziału w międzyszkolnych rozgryw-
kach sportowych powrócili tylko uczniowie 
klas i-iv, gdzie nauka odbywa się w syste-
mie stacjonarnym. 

Dnia 19 stycznia w Dąbrowie odbył się finał 
powiatowy w grach i zabawach (dawniej „Mały 
Olimpijczyk”), gdzie wśród dziewcząt zwycię-
żyła sp Dąbrowa przed sp Łubniany, sp nr 1 
Niemodlin i sp Dębska Kuźnia, a wśród chłop-
ców najlepsi okazali się uczniowie sp Dąbrowa 
przed sp Dobrzeń Wielki, sp nr 3 Ozimek i sp
Dębska Kuźnia. Do półfinałów wojewódzkich 
awansowały drużyny z sp Dąbrowa. 

W dniu  22 stycznia w hali sportowej sp
nr 3 w Ozimku rozegrano gminne zawody 
w „dwa ognie”. Wśród dziewcząt najlepsze 
okazały się uczennice sp nr 1 w Ozimku, 
drugie miejsce zajęła sp Krasiejów, a trzecie 
sp nr 3 Ozimek. Wśród chłopców zawody 
wygrała drużyna sp nr 3 Ozimek przed sp
Krasiejów i sp nr 1 Ozimek. 

Półfinał powiatowy w „dwa ognie” dziewcząt 
i chłopców odbył się 26 stycznia w Turawie. 

Ze względu na trwające kwarantanny dzie-
ci, w półfinale powiatowym nie mogły 
wziąć udziału drużyny chłopców z sp nr 3
i sp Krasiejów. Naszą gminę reprezentowali 
chłopcy z sp nr 1, którzy zajęli trzecie miejsce, 
za drużynami z sp Turawa i sp Łubniany. 
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce za-
jęła drużyna z sp nr 1 Ozimek i awansowała 

do finału powiatowego, który odbyły się 
w Niemodlinie

Ze względu na wprowadzone w szkołach 
zdalne nauczanie, zawody międzyszkolne dla 
uczniów klas starszych zostały zawieszone 
do odwołania. 

Janusz Dziuban 
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W
niedzielę, 6 lutego 2022 roku, 
w sali widowiskowej Domu Kul-
tury w Ozimku odbyła się uro-

czysta gala podsumowująca plebiscyt Spor-
towca Roku 2021. 

Oficjalnego rozpoczęcia Gali Sportowca 
Roku dokonał Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Arkadiusz Banik, który 
powitał wszystkich zgromadzonych na sali. 
Następnie miejsce na mównicy zajął Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek, który pogratu-
lował wszystkim nominowanym i podkreślił 
ważną rolę kultury fizycznej w społeczności 
Gminy Ozimek. Głos zabrał również przedsta-
wiciel Rady Miejskiej w Ozimku – Marceli 
Biskup oraz Przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miejskiej – Piotr Bloszczyk.

Wyniki głosowania w kategorii Sportowy 
Zespół Roku przedstawił Rober Konowalik, 
który miał zaszczyt wręczać statuetkę zwycięzcy – 
Zespołowi delement. W kategorii Trener Roku 
zwyciężyła Daria Bejm – instruktorka zespołu 
Diament, która odebrała nagrodę z rąk Zastępcy 
Burmistrza Ozimka Andrzeja Brzeziny.

Z kolei w kategorii Sportowiec Roku nagrody 
za trzy pierwsze miejsca wręczał Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek. Trzecie miejsce 
na podium zajął Edmund Machnik z Klubu 
Sportowego Krasiejów – strzelec wyborowy 
w lidze okręgowej. Drugie miejsce przypadło 
Adamowi Wiesbachowi – młodemu piłkarzowi, 
który dzięki swoim wybitnym zdolnościom za-
pewnił sobie miejsce w drużynie Górnika Zabrze. 
Najbardziej zaszczytne, pierwsze, miejsce zdobył 
Rafał Jurczyński – lekkoatleta, który miłością 
i pasją do sportu zaraża dzieci, młodzież i doro-
słych nie tylko z Gminy Ozimek. Największym, 
dotychczas, sukcesem Rafała Jurczyńskiego był 
z pewnością złoty medal na pzla Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Łodzi w sztafecie 2x 2x 
400m. Ponadto zawodnik ten zajął i. miejsce 
w Akademickich Mistrzostwach Polski w sztafe-
cie 4x 400m w kategorii Open oraz w klasyfikacji 
azs i Uczelni Technicznych.

Galę uświetniły występy przedstawicieli 
Studia Piosenki Nonet, którzy wykonali utwo-
ry polskich i zagranicznych artystów. 

„Plebiscyt Sportowiec Roku Gminy Ozimek 
to najbardziej prestiżowy ranking sportowy 
w naszej gminie. W tym roku statuetki i nagro-
dy dla najpopularniejszych sportowców, trene-
rów i drużyn zostały przyznane po raz pierwszy 
z inicjatywy Dyrektora mosir. Co ważne plebi-
scyt został przeprowadzony w szerokiej formule, 
w której głosami naszych Mieszkańców nagro-
dzeni są nie tylko zawodnicy, lecz także trene-
rzy, drużyny i ludzie sportu" – podsumowuje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Emilia Jendryassek
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o przerwie świąteczno-noworocznej 
turyści z ktg „Kozica” wrócili na gór-
skie szlaki. Zgodnie z kalendarzem 

imprez na 2022 rok, który publikujemy 
w tym numerze wo, 29 stycznia odbył się 
wyjazd w rejon Masywu Śnieżnika z zimo-
wym wejściem na Czarną Górę, a dla miło-
śników białego szaleństwa – z możliwością 
skorzystania ze stoków Czarnej Góry. W tej 
górsko-narciarskiej wycieczce wzięło udział 
40 turystów. 

Masyw Śnieżnika to rejon w Sudetach 
Wschodnich z najwyższym szczytem Śnieżnik 
(1425 m). W całym masywie znajduje się rów-
nież Trójmorski Wierch – zlewisko trzech 
mórz (Bałtyckie, Północne i Czarne) oraz 
Czarna Góra (1205 m). Mimo niesprzyjających 
prognoz, w dobrych nastrojach wyjeżdżamy 
z Ozimka i przez Złoty Stok docieramy do 
Lądka Zdroju, gdzie widać pierwsze oznaki 
zimy – drogę, jak i otaczające wzgórza pokrywa 
warstwa śniegu. Przez Stronie Śląskie docie-
ramy do Sienny, gdzie aura jest już całkiem 
zimowa. Sienna to najważniejsza, największa 
i w miarę nowoczesna stacja narciarsko-tu-
rystyczna u podnóża Czarnej Góry. Mamy 
dostęp do 10 wyciągów z kolejką linową oraz 
około 10 kilometrów tras zjazdowych o różnej 
skali trudności. Pomimo pandemii koronawi-
rusa, ruch jest bardzo duży. 

Pierwsi z autokaru wysiadają narciarze, 
tak na biegówki, jak i zjazdowcy. Zdecydowaną 
większością, z ambicjami wejścia na Czarną 
Górę, dojeżdżamy do Przełęczy Puchaczówka 
(854 m), gdzie warunki są iście zimowe – sypie 
śnieg i mocno wieje. Wyruszamy na szlak 
i mimo przenikliwego chłodu bez większych 
problemów zdobywamy Czarną Górę, a następ-
nie bezpiecznie schodzimy ze szczytu przez 
przełęcz do Sienny. Technicznie trasa nie była 
trudna, ale pełen szacunek za ambicję, odwagę 
i determinację przy zdobywaniu szczytu w tak 
ekstremalnych warunkach. Kilku śmiałków 
przez Żmijowiec dotarło nawet do schroniska 
pod Śnieżnikiem. Tym razem, pierwszy raz 
od niepamiętnych czasów, nie udało się za-
kończyć wycieczki tradycyjnym spotkaniem 
przy grillu, a to ze względu na zimno i bardzo 
trudne warunki. Zadowoleni i w pełni usa-
tysfakcjonowani, w godzinach wieczornych 
szczęśliwie wracamy do Ozimka. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom i gratuluję zimowe-
go zdobycia Czarnej Góry w pięknym stylu. 
Szczególne słowa uznania i podziękowania 
dla pani Beaty, kierowcy autokaru za bez-
pieczną jazdę. Do zobaczenia na kolejnych 
imprezach ktg „Kozica”. Na zdjęciu: zimowe 
wejście na Czarną Górę. 

Józef Kozioł
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Lp. Termin – data Nazwa imprezy Rodzaj imprezy Miejsce imprezy/baza
Przewidywana 
liczba uczestni-

ków
Uwagi

1 29.01.2022 Zimowe uroki Czarnej Góry Wyc. górsko - 
narciarska Sienna 50 autokar

2
18 – 20. 02. 

2022 Zima w Beskidzie Sądeckim Rajd górski Krynica 50 autokar

3 26.03.2022 Powitanie wiosny w Górach 
Wałbrzyskich – Chełmiec Wycieczka górska Szczawno Zdrój 50 autokar

4
30.03 – 2.04 - 

2022 Zimowe uroki Tatr Zachodnich Rajd górski Schronisko pttk
Polana Chochołowska 10 plecakowy

5 9.04.2022 Korona Gór Polski – Góry Suche 
– Waligóra Wycieczka górska Schronisko pttk

Andrzejówka 50 autokar

6 22.04.2022 Światowy Dzień Ziemi – nocny 
marsz nordic walking

Impreza towarzy-
ska

Kompleks leśny 
w Ozimku Bez ograniczeń -

7 30.04.2022 Wiosna w Beskidzie Śląskim – 
Barania Góra Wycieczka górska Wisła Czarne 50 autokar

8 21.05.2022 Majówka na Jurze – szlakiem 
Orlich Gniazd

Wycieczka tury-
styczno - krajo-

znawcza
Ogrodzieniec - Smoleń 50 autokar

9 11.06.2022 Powitanie lata w Karkonoszach – 
Śnieżka Wycieczka górska Karpacz 50 autokar

10
16 – 19, 06, 

2022
Główny szlak zachodnio-beskidzki 

– Gorce Rajd górski Schronisko pttk
Turbacz 10 plecakowy

11 25.06.2022 Kajakiem po Nysie Kłodzkiej
Spływ kajako-

wy – ewentualnie 
rafting

Bardo Śląskie 50 autokar

12 6 – 10. 07. 
2022

lvi Rajd Górski Hutników – 
Beskid Wyspowy Rajd górski Limanowa 50 autokar

13 23.07.2022 Poznajemy polskie góry – Góry 
Świętokrzyskie Wycieczka górska Święta Katarzyna 50 autokar

14 6.08.2022 Korona Gór Polski – Góry Sowie
 – Wielka Sowa Wycieczka górska Rzeczka 50 autokar

15
11.08 – 

15.08.2022 Wakacje na Warmii i Mazurach
Wycieczka tury-
styczno – krajo-

znawcza
Reszel 50 autokar

16 27.08.2022 Pożegnanie wakacji 
- Beskid Żywiecki – Rycerzowa Wycieczka górska

Rycerka Górna, 
Schronisko 

na Przegibku
50 autokar

17 7-11. 09. 2022
Tatrzańska Jesień – Tatry 

Wysokie i Zachodnie Rajd górski Poronin – ow limba 50 autokar

18 24.09.2022 Beskidzka jesień – Beskid Śląski Wycieczka górska Przełęcz Kubalonka, 
Stożek, Wisła 50 autokar

19 15.10,2022 Jesienne uroki Beskidu Małego – 
Leskowiec Wycieczka górska Schronisko pttk

na Leskowcu 50 autokar

20 29.10.2022
Kozica kończy sezon 

– Góry Opawskie Wycieczka górska Pokrzywna, Biskupia 
Kopa, Jarnołtówek 50 autokar

21
10 – 12. 11. 

2022 Na Piastowskim Szlaku
Wycieczka tury-
styczno – krajo-

znawcza
Gniezno  50 autokar

22 26.11.2022 Andrzejki na Borówkowej 
– Góry Złote Wycieczka górska Przełęcz Lądecka 

– Lądek Zdrój 50 autokar

23 18.12.2022 Wigilia w lesie Spotkanie towarz. Kompleks leśny 
w Ozimku Bez ograniczeń -

Ze względu na uwarunkowania pandemiczne w programie nie uwzględniono wycieczek za-
granicznych. Ilość zaplanowanych imprez oraz liczba uczestników może być uzależniona od 
ewentualnych zaleceń bądź ograniczeń pandemicznych obowiązujących na terenie kraju.
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Lp. Termin - data Nazwa imprezy Rodzaj
imprezy Miejsce imprezy/baza

Przewidywana 
liczba

uczestników

1 01.01.2022 Rowerami w Nowy Rok 1-dniowa Ozimek 10

2 13.03.2022 Rowerowe przedwiośnie 1-dniowa Zespół pałacowo-parkowy 
w Dobrej 15

3 23-24.04.2022 Inauguracja sezonu rowerowego 2-dniowa Pokrzywna 12

4 01-03.05.2022 Rajd Partnerski- rewizyta 3-dniowa Rymařov – Ozimek 12

5 08.05.2022 Rajd Śladami Hutnictwa we współpra-
cy z Muzeum sdmp 1-dniowa Ozimek 15

6 21.05.2022
Majówka na Jurze –

Szlakiem Orlich Gniazd (wspólnie 
z „Kozicą”)

1-dniowa Ogrodzieniec - Smoleń 4

7 05.06.2022 Rajd Twardziela (200km) 1-dniowa woj. opolskie 10

8 11-18.06.2022
Udział w Ogólnopolskim Zlocie 

Przodowników
Turystyki Kolarskiej pttk

8-dniowa Kołobrzeg 3

9 19-25.06.2022 Park Narodowy „Ujście Warty” Tygodniowa Kostrzyn nad Odrą 9

10 26-28.06.2022 Pogranicze Polsko-Niemieckie (zabytki 
unesco) 3-dniowa Zgorzelec – Cottbus - Węgliniec 5

11 02-21.07.2022 Rajd wzdłuż Dunaju – etap ii (końcowy) 20-dniowa
Budapeszt –

ujście rzeki do Morza Czarnego 
(Rumunia)

5

12 12-17.09.2022 Szlakiem zamków
w Polsce Tygodniowa Malbork 3

13 18.09.2022 Pożegnanie lata 1-dniowa Leśne ścieżki okolic Ozimka 12

14 30.09-02.10.2022 Zakończenie sezonu 3-dniowa Częstochowa 6

15 11.11.2022 Rajd Niepodległości 1-dniowa Ozimek 10

Poza imprezami wyszczególnionymi, organizowane będą:
• coniedzielne spotkania rowerowe, wyjazdy spod Domu Kultury w Ozimku o godz. 1030 , a latem o 930 (wycieczki po najbliższej okolicy z moż-

liwością podziału na grupy szybciej i wolniej jeżdżące).
• sobotnie wycieczki spod zabytkowego mostu o godz. 1500 o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym (20 – 40 km), terminy i trasy przejazdów 

podawane będą mailowo lub telefonicznie.
Przewidywane są też udziały reprezentacji ktk w innych imprezach rowerowych organizowanych na terenie  Opolszczyzny i kraju. Wszelkie 

informacje dotyczące działalności ktk, realizacji planu imprez, zamieszczane są na ktk Amator Ozimek za pośrednictwem aplikacji WhatsApp 
(w smartfonach).

Oddział Zakładowy pttk w Hucie Małapanew w Ozimku, Klub Turystyki Kolarskiej „amator”
„Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym 
sportowcem” – Marco Pantani 



U
względniając konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańców i 
pracowników Urzędu Gminy i Mia-

sta w Ozimku, od dnia 1 marca 2022 r. do 
odwołania w UGiM w Ozimku obowiązuje 
system indywidualnej obsługi klienta - po 
uprzedniej rezerwacji terminu lub po we-
zwaniu z urzędu. 

W sprawach pilnych załatwianych w 
Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, uprzej-
mie prosimy o kontakt telefoniczny.

Wejście do UGIM wyłącznie od ulicy ks. 
Jana Dzierżona. Osoby niepełnosprawne mogą 
skorzystać z windy, z poziomu 0 – od ul. Roma-
na Dmowskiego.

Przed wejściem do Punktu Informacji Urzę-

du wymagane jest dokonanie pomiaru tempe-

ratury i dezynfekcja rąk oraz założenie ma-

seczki ochronnej.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku obsłu-
guje klientów w następujących godzinach:

- w poniedziałki w godz. 7:30 – 17:00
(ostatni klienci w tym dniu umawiani są 

na godz. 16.30)
- od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30
(ostatni klienci w danym dniu umawiani są 

na godz. 15.00)
- w piątki w godz. 7:30 – 14:00
(ostatni klienci w tym dniu umawiani są 

na godz. 13.30)

Informujemy, że dokumenty można skła-
dać w Punkcie Informacji Urzędu, przesy-
łać za pomocą systemu EPUAP (skrzynka 
podawcza ePUAP: /7dw939shyw/skrytka), 
korespondencyjnie lub przez portal e-oby-
watel: https://e-obywatel.ozimek.pl/.

 

PUNKT KASOWY

W budynku urzędu na parterze uruchomio-
na jest Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 
która obsługuje klientów:

Poniedziałek - od 8:00 do 16:30 
 - przerwy: 9:30 - 9:45 oraz 12:00 - 13:00 
Wtorek, Środa, Czwartek - od 8:00 do 15:00 
- przerwy: 9:30 - 9:45 oraz 12:00 - 13:00
Piątek - od 8:00 do 13:00 - 
przerwa: 9:30 - 9:45
 

Burmistrz Ozimka 

Mirosław Wieszołek

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
ul. ks. J. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek

Numery telefonów: 
Centrala - 77 462 28 00
Sekretariat Burmistrza - 77 462 28 10
Urząd Stanu Cywilnego - 77 462 28 02
Referat Spraw Obywatelskich - 
                                                 77 462 28 19
fax - 77 462 28 11

Adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl


