


D
rodzy Państwo – Mieszkańcy Gminy 
Ozimek, Goście z Ukrainy. W obliczu 
nieusprawiedliwionego i niesprowo-

kowanego ataku sił Federacji Rosyjskiej 
na terytorium Ukrainy wielu z nas nie jest 
w stanie słowami wyrazić złości, bólu i stra-
chu. Frustrację i gniew wobec zaistniałej 
sytuacji mieszkańcy Gminy Ozimek prze-
kształcili w realną pomoc Ukrainie. Niesa-
mowity zryw woli pokazał jak wielu wśród 
nas jest dobrych ludzi, których postawa jest 
wyrazem solidarności z narodem Ukrainy.

Niosąc wsparcie obywatelom Ukrainy, któ-
rzy znaleźli się na terytorium Polski w wyniku 
działań wojennych mieszkańcy naszej gminy 
wykazują wyjątkową postawę w czasach, kiedy 
każda pomoc jest nieoceniona. 

Wielu mieszkańców otwarło swoje serca 
i domy, aby przyjąć uchodźców wojennych jako 
gości w swoich rodzinach. W ten sposób dali 
wyraz niezwykłej gościnności i szacunku dla 
drugiego człowieka. Gospodarze, którzy goszczą 
obywateli Ukrainy z wielką atencją i zaangażo-
waniem otaczają opieką ludzi, którzy kierowani 
troską o życie swoich bliskich i własne stanęli 
w obliczu dramatycznych wyborów. 

Bardzo ważna i godna uznania jest każda 
aktywność oparta na pracy wolontariuszek 
i wolontariuszy, którzy codziennie angażują się 
w pomoc organizując zbiórki, transport, koor-
dynują różne działania, aby właściwa pomoc 
trafiła bezpiecznie do potrzebujących. 

Odbicie ogromu dobra, jakim dzielą się 
mieszkańcy Gminy Ozimek można zobaczyć 
w słowach, czasem w spojrzeniach, osób po-
trzebujących, którzy doświadczyli wsparcia.  

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczno-
ści i Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Ozimek udało się sprawnie zorganizować dwa 
miejsca zakwaterowania zbiorowego, gdzie oby-
watele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną 
będą mogli się zakwaterować. Pierwsze powsta-
ło w sali sportowej przy osp w Schodni, drugie 
w świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie. 

W sali sportowej w Schodni cały czas funk-
cjonuje punkt tymczasowego zakwaterowania, 
gdzie uchodźcy mogą odpocząć i zaopatrzyć się 
w pierwszą pomoc przed zakwaterowaniem 
w miejscu docelowym. Punkt ten pomógł 

już kilku rodzinom, które po udzieleniu nie-
zbędnej pomocy, przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ozimku tra-
fiły przez punkt recepcyjny do miejsc, gdzie 
mają zapewniony nocleg i wyżywienie.

BURMISTRZ 

INFORMUJE
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Na terenie naszej gminy funkcjonują także 
dwa miejsca, w których uchodźcom wydawa-
na jest pomoc rzeczowa. Jeden znajduje się 
w punkcie tymczasowego zakwaterowania 
w Schodni, drugi w Domu Kultury w Ozimku. 
Regularnie organizowane są zbiórki najpotrzeb-
niejszych produktów. 

Szkoły i przedszkola na terenie naszej gmi-
ny przyjmują w swoje szeregi uczniów, którzy 
ze swoimi, rodzicami lub opiekunami znaleźli 
się na terytorium Polski uciekając przed wojną. 
Nauczyciele starają się ze wszystkich sił, by 
dzieci i młodzież byli otoczeni najlepszą opieką 
w naszym gminnych placówkach.

Powstają kolejne inicjatywy, które mają 
wspomóc naszych braci i siostry ze wschodu 
w adaptacji i integracji, są to między innymi: 
nieodpłatne kursy języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Ozimku, przyjazna prze-
strzeń do spotkań w Domu Kultury w Ozimku, 
wyposażone w ukraińską klawiaturę stano-
wisko komputerowe z dostępem do Internetu 
oraz programów biurowych w Bibliotece dla 
Dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ozimku i wiele innych.

Od 16 marca w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku otwarto punkt, w którym uchodźcy 
mogą wnioskować o nadanie numeru identyfikacji 
pesel. Procedura ta będzie konieczna, aby 
w najbliższym czasie móc wnioskować o jedno-
razowe wsparcie finansowe, zasiłki socjalne czy 
wsparcie finansowe pomocy indywidualnej (zwrot 
kosztów pobytu uchodźców).

W obliczu wyzwań, przed jakimi stanęliśmy 
bez wątpienia bardzo dużym wsparciem okazali 
się przyjaciele z miasta partnerskiego Heinsberg. 
Po dokładnym rozpoznaniu potrzeb przygo-
towano zbiórkę finansową i rzeczową. Część 
zebranych produktów przeznaczono na wsparcie 
uchodźców, którzy znaleźli się na terenie naszej 
gminy. Znaczna część zbiórki pomocy rzeczowej 
to medykamenty i akcesoria taktyczne, które 
już służą zaopatrzeniu rannych w Ukrainie. 
Gotowość wsparcia wyrażono też w zaprzyjaź-
nionym mieście Schotten. W sytuacjach kryzy-
sowych możemy liczyć na przyjaciół. 

„Bardzo wielkim wyzwaniem jest koordy-
nacja wszystkich informacji i działań na rzecz 
wsparcia Obywateli Ukrainy. To najważniejsze 
zadanie ozimskiego magistratu, w które zaan-
gażowano wszystkie jednostki współpracują-
ce z Urzędem. Dynamiczna zmiana sytuacji 
uchodźców w naszym kraju sprawia, że każda 
pomoc i zaangażowanie ze strony instytucji, 
organizacji i osób indywidualnych jest nieoce-
nione” – podsumowuje Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób angażują się w pomoc Uchodźcom. 

ukraino jesteśmy z wami / україна 
ми з вами

Łucja Furman
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G
mina Ozimek podpisała umowę o do-
finansowanie projektu, który został 
złożony 21 czerwca ubiegłego roku do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w ramach naboru 10.2 – Inwesty-
cje wynikające z Lokalnych Planów Rewitali-
zacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Pracę nad projektem poprzedziła aktu-
alizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla gminy Ozimek, w którym to uzupełnio-
no listę projektów podstawowych o trzy 
nowe zadania. Zaktualizowany lpr dnia 8
czerwca 2021 r. został wpisany przez Zarząd 
Województwa na Listę pozytywnie zweryfiko-
wanych Lokalnych Programów Rewitalizacji/

Gminnych Programów Rewitalizacji. Dzięki 
temu można było złożyć w trybie konkursowym 
wniosek dotyczący obszaru rewitalizowanego.

Projekt przewiduje działania związane z in-
frastrukturą sportową, stanowiącą element 
uzupełniający działań społecznych. W projekcie 
ujęto następujące zadania:
1. Remont nawierzchni sztucznego boiska 

trawiastego na kompleksie boisk Orlik 
w Ozimku.

2. Przebudowa terenu parkingu przy komplek-
sie boisk Orlik w Ozimku na użytek lodo-
wiska/rollkowiska całorocznego w Ozimku.

3. Remont bieżni lekkoatletycznej na kom-
pleksie boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Ozimku.

Zgodnie z umową nr rpop.10.02.00-
16-0003/21-00 na realizację projektu pn. 
„Rewitalizacja obiektów sportowych w gmi-
nie Ozimek” całkowita wartość projektu 
wynosi 1 019 224,20 zł. Przyznana kwota 
wsparcia to 662 393,81 zł, co stanowi 64,99
% kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja 
zostanie zrealizowana w bieżącym roku 
budżetowym.

Projekt będzie miał charakter komplek-
sowy i przyczyniał się będzie do aktywizacji 
mieszkańców. Infrastruktura stanowić będzie 
integralny element procesu rewitalizacji spo-
łeczności lokalnej.

Iwona Wiercińska

Rewitalizacja obiektów sportowych 
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W
sobotę 19 marca 2022 r. naszą 
gminę odwiedził Josef Offergeld 
– były Burmistrz Heinsberga, 

naszego pierwszego miasta partnerskiego 
i Honorowy Obywatel Gminy Ozimek.

Wyjątkowy gość przyjechał do naszej 
gminy, by osobiście zapoznać się z sytuacją 
i potrzebami, wynikającymi z trwającej 
wojny na Ukrainie i licznymi uchodźcami 
szukającymi pomocy w Ozimku. Podczas 
oficjalnego spotkania z Burmistrzem Ozimka 
Mirosławem Wieszołkiem zapewnił nas, że 
Miasto Heinsberg solidaryzuje się z naro-
dem Ukrainy i zamierza w dalszym ciągu 
wspierać przyjaciół z Ozimka w tym trud-
nym czasie. W imieniu własnym i mieszkań-
ców Gminy Ozimek nasz burmistrz złożył 
serdeczne podziękowania za okazaną mate-
rialną (transport darów – m.in. gotowe pacz-
ki startowe, lekarstwa, artykuły higieniczne 
i spożywcze) oraz finansową (przekazano 
darowiznę w wysokości 20 000 euro) pomoc 
na rzecz Ukrainy.

Pan Offergeld z zadowoleniem poinformo-
wał, że był inicjatorem zbiórki pieniężnej, w ra-
mach której udało mu się zebrać 12 000 euro. 
Zebrana kwota zostanie przekazana do ozim-
skiego magistratu na rzecz pomocy uchodźcom 
z Ukrainy. Największym darczyńcą jest firma 

Frauenrath z Heinsberga, która przekazała 
kwotę w wysokości 5 000 euro.

Takie oddolne inicjatywy pomocy potwier-
dzają, że na naszych przyjaciół z Heinsberga 
zawsze możemy liczyć. Wciąż mamy w pamięci 
to, jak w 1993 roku podczas budowy przedszkola 
integracyjnego nasi zachodni partnerzy zor-
ganizowali pomoc dla społeczności Ozimka. 
Również wtedy jednym z głównych darczyńców 
była firma Frauenrath, która wsparła inicjaty-
wę kwotą 10 000 marek.

Podczas wizyty nasz Honorowy Obywatel 
mógł zobaczyć punkty zakwaterowania oraz 
główny punkt magazynowy dla zbiórek prowa-
dzonych na terenie Gminy Ozimek, w którym 
znajdują się także dary rzeczowe, które dotar-
ły do Ozimka transportem z Heinsberga. Był 
również pod wrażeniem znakomitej organizacji 
pomocy dla obywateli Ukrainy, którą koordy-
nuje ugim w Ozimku.

Marcin Widera

Heinsberg pomaga Ukrainie
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W
dniu 28 lutego 2022 r. odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Ozim-
ku. Pierwsza uchwała poddana 

pod obrady i głosowanie radnych doty-
czyła uzgodnienia prac wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody na terenie 
stanowiska dokumentacyjnego przyrody 
nieożywionej pod nazwą „trias” w Kra-
siejowie. Dzięki podjęciu tej uchwały stu-
denci Instytutu Biologii Uniwersytetu 
Opolskiego będą mieli możliwość prowa-
dzenia prac wykopaliskowych w ramach 
Studenckich Obozów Poszukiwawczych 
i szkół letnich podczas tegorocznych 
wakacji. 

Radcy miejscy jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę w sprawie określenia górnych stawek opłat 
za usługi odbierania odpadów komunalnych 
z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości cie-
kłych z terenów niezamieszkałych. Konieczność 
zmiany górnych stawek była podyktowana 
m.in.: wzrostem kosztów odbiorów i zagospo-
darowania odpadów komunalnych oraz opłaty 
środowiskowej. Ostatnia uchwała w tym za-
kresie była podjęta w październiku 2017 roku.

Jednomyślnie przegłosowano także uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie oczyszczalni ścieków 
w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody 
w Ozimku, którego celem jest dopuszczenie 
budowy farm fotowoltaicznych. To pozwoli 
na zmniejszenie kosztów zużycia energii elek-
trycznej potrzebnej do funkcjonowania oczysz-
czalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. 

Podczas xliii sesji Rady Miejskiej w Ozimku 
przyjęto także uchwały w sprawie odwołania 
Skarbnika Gminy Ozimek oraz powołania no-
wego Skarbnika Gminy. Pani Maria Błahuta
związana zawodowo z Urzędem Gminy i Miasta 
w Ozimku od 1 sierpnia 1990 roku, stanowisko 
Skarbnika Gminy Ozimek zaczęła piastować 25
września 1992 roku. Zgodnie z uchwałą, którą 
przyjęli Radni Miejscy, pozostanie ona na obec-
nym stanowisku do 28 marca 2022 roku. Przez 
ponad 30-letnią pracę zawodową aktywnie 
przyczyniała się do rozwoju naszej gminy. Dla 
pracowników urzędu pani Maria jest niekwe-
stionowanym autorytetem w zakresie finanso-
wo-budżetowym i zawsze chętnie dzieli się swoją 
wiedzą z innymi. Nowym Skarbnikiem Gminy 
Ozimek, z dniem 29 marca 2022 roku, zostanie 
Pani Jadwiga Michnik, która dotychczas była 
Kierownikiem Referatu Finansowo-Budżetowego 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.  

Ponadto radni miejscy przyjęli szereg uchwał: 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w try-
bie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 
4 położonego w budynku przy ulicy Adama 

Mickiewicza 4 w Ozimku; w sprawie wyrażenia 
woli na zawarcie porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Ozimek a Gminą Kolonowskie; 
w sprawie wyrażenia woli na zawarcie poro-
zumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Ozimek a Gminą Turawa; w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwro-
tów kosztów podróży służbowych przysługują-
cych radnym. Ponadto sześć uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
w trybie bezprzetargowym.

Komisja Finansowo-Gospodarcza , 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska 
wypracowała ocenę wykonania zadań inwesty-
cyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego 
i Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., a rajcy przyję-
li również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 
wydatkowania środków budżetowych na funk-
cjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w latach 2020-2021. 

Emilia Jendryassek

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy Ozimek
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G
mina Ozimek informuje, że zamie-
rza przystąpić do programu naboru 
wniosków na dofinansowanie przed-

sięwzięć związanych z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ra-
mach programu dofinansowane mogą być 
koszty kwalifikowane niezbędne do osią-
gnięcia efektu ekologicznego obejmujące:
• demontaż (w tym przypadku trzeba doko-

nać odpowiedniego zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym w Opolu i dołączyć do wnio-
sku)

• zbieranie (wyrobów wcześniej zdemonto-
wanych);

• transport;
• unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest.
Dofinansowaniem mogą być objęte te 

nieruchomości, które zostały ujęte w gmin-
nej inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest, dofinansowanie nie dotyczy położe-
nia nowego pokrycia dachu lub wykonania 
nowej elewacji budynku. 

Wkład właściciela nieruchomości może 
wynosić do 30% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie na-
leży zgłosić składając wniosek o dofinanso-
wanie ze środków budżetu Gminy Ozimek 

zadań z zakresu usuwania azbestu – wnio-
sek wraz z niezbędnymi załącznikami do-
stępny jest na stronie internetowej Gminy 
Ozimek oraz w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku, pokoje 218 i 219, tel. 77 4622 864
i 77 4622 887. 

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 czerw-
ca 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że 
program będzie realizowany po pozytywnym 

rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację 
z wfośigw w Opolu.

Rok 2022 jest ostatnim rokiem na skła-
danie wniosków o dofinansowanie na usu-
wania azbestu do wfośigw w Opolu z do-
finansowaniem nfośigw dlatego warto 
skorzystać!

Krzysztof Koźlik

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek
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R
ozpoczęły się spotkania w ramach 
realizacji projektu life pn. „Wdro-
żenie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach województwa 
opolskiego”, który jest finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach programu 
life i współfinansowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Zaplanowanych jest łącznie 11 
spotkań. W marcu odbyły się pierwsze trzy: 
w Mnichusie, Biestrzynniku i Dylakach. 

Podczas spotkań rozmawiamy o projekcie 
life, niskiej emisji oraz wpływie zanieczysz-
czeń powietrza na nasze zdrowie i możliwości 
ich ograniczenia. Przedstawiane są też zapi-
sy „uchwały antysmogowej”. Wyjaśniamy, jak 
otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła 
z Budżetu Gminy Ozimek oraz z progra-
mu „czyste powietrze” realizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Rozwiązujemy 
indywidualne problemy mieszkańców zwią-
zane ze złożeniem tych wniosków, pomagamy 
także w wypełnieniu deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (ceeb). 
A wszystko to przy słodkim poczęstunku.

Pierwsze osoby wygrały już czujniki czadu, 
które są losowane podczas każdego spotkania. 

Zachęcamy do udziału! 
Poniżej harmonogram spotkań na najbliż-

szy miesiąc. Informacje o spotkaniach dostępne 
są także w mediach społecznościowych Gminy 
Ozimek oraz przed spotkaniami na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach. 

Justyna Widera 

Zdrowy oddech

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 współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

sołectwo miejsce spotkania data godzina

Pustków
Świetlica wiejska w Pustkowie
Pustków, ul. Ozimska 11a 

31.03.2022 r. 17:00

Antoniów 
Jedlice

Świetlica wiejska w Antoniowie
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 52

07.04.2022 r. 18:00

Schodnia
Nowa Schodnia 

Świetlica wiejska w Schodni
Schodnia, ul. ks. Piotra Gołąba 19

21.04.2022 r. 18:00

Krzyżowa Dolina
Nowa Schodnia

Świetlica wiejska w Krzyżowej Dolinie
Krzyżowa Dolina, ul. Powstańców Śl. 29

28.04.2022 r. 18:00
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J
ak co roku gorąco zachęcam do przeka-
zania 1% podatku na rzecz organizacji 
działających na terenie gminy Ozimek. 

Włączając się w „akcję 1%” możemy sami zde-
cydować o przeznaczeniu części naszego podat-
ku. Zostawmy „1 mały wielki procent” w naszej 
gminie, gdzie zarejestrowane są, bądź działają 
na rzecz naszych mieszkańców następujące 
organizacje pożytku publicznego, na rzecz 
których można przekazać 1% podatku:
• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” –
krs 0000085141;

• Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” – 
krs 0000235175;

• Stowarzyszenie „Dolina Małej Panwi” – 
krs 0000284610;

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki –
krs 0000326643;

• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim – krs 0000017757 (na-
leży wskazać cel szczegółowy np. dfk w da-
nej miejscowości w Gminie Ozimek);

• Caritas Diecezji Opolskiej – krs 0000290982; 
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych rp –

krs 0000116212 (należy wskazać cel szczego-
łowy nazwę wybranej osp – osp Antoniow, 
osp Chobie, osp Dylaki, osp Krasiejow, 
osp Krzyżowa Dolina, osp Pustkow, osp
Szczedrzyk, osp Schodnia oraz pełne dane 
adresowe)

Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek

Zostaw 1 % swojego podatku w naszej gminie!

N
ieustannie przypominamy, że każ-
dy właściciel, współwłaściciel, go-
spodarstwa domowego, zarządca 

budynku lub lokalu ma ustawowy obowią-
zek do złożenia deklaracji o źródłach ciepła 
i źródłach spalania paliw do 30 czerwca br.

Obecnie w naszej gminie zostało złożonych 
21% deklaracji, jesteśmy na 42 pozycji na 71
gmin w woj. opolskim. 

Dla przypomnienia, w jaki sposób moż-
na złożyć deklarację? 
• W formie elektronicznej, czyli przez internet 

na stronie wpisujemy www.zone.gunb.gov.pl
– jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób 
(warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego 
lub e-dowodu).

• W wersji papierowej (druki dostępne w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku w punkcie informa-
cyjnym na parterze lub do wydruku na naszej 
stronie internetowej www.ozimek.pl w za-
kładce skróty „Ochrona środowiska” – z lewej 
strony pulpitu - deklaracje ceeb na samym 
dole strony są dostępne załączniki do wydruku.  
Wypełniony dokument można złożyć osobiście 
lub wysłać listem, na adres: Urząd Gminy 
i Miasta, ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

Osobno składamy deklarację dla budynków 
i lokali mieszkalnych (deklaracja form. - A) 
oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych 
(deklaracja form. B). Na stronie internetowej 
www.gunb.gov.pl znaleźć można formularz 
deklaracji A oraz B, wzory wypełnionych de-
klaracji oraz instrukcję wypełniania.

Ważne! Za brak złożenia deklaracji będzie 
grozić grzywna, która jest wymierzana na za-
sadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Art.27h. 
ust.1, art.27g ust.1.

Donata Ozimek
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D
nia 26 lutego br. zgodnie z tradycją 
ulicami Schodni i Nowej Schodni 
przeszedł barwny korowód z niedź-

wiedziem na czele. Popularne „Bery” od-
wiedziły wszystkie domostwa w miejsco-
wościach, a organizatorem była jednostka 
OSP Schodnia.

Wśród postaci byli m.in. policjant, ksiądz, 
para młoda, cyganka, lekarz i pielęgniarka oraz 
leśniczy. Niedźwiedź tańczył z gospodyniami 
wszystkich odwiedzonych domostw, co ma wró-
żyć szczęściem na cały rok. Ponadto pozostali 
przebierańcy wyrządzali pozostałym domow-
nikom różne psikusy, co również należy do 
tradycji związanej z Wodzeniem Niedźwiedzia.

Wieczorem zaproszono wszystkie dzieci do 
wspólnej zabawy, której punktem kulmina-
cyjnym było odstrzelenie niedźwiedzia. Dla 
najmłodszych były także słodycze, popcorn 
i wata cukrowa. Natomiast późnym wieczo-
rem na mieszkańców obu sołectw czekała 
zabawa taneczna z zespołem. Duża frekwen-
cja podczas wspólnych tańców udowodniła, 
że również tegoroczna edycja była wielkim 
sukcesem i już dziś cieszymy się na kolejną 
odsłonę „Berów”.

Oprócz tradycyjnych wolnych datków na po-
trzeby jednostki, ochotnicy mieli także puszkę 
na rzecz Oliwki, która ma zdiagnozowane cztero-
kończynowe mózgowe porażenie dziecięce, padacz-
kę, refluks żołądkowo – przełykowy i postępującą 
skoliozę. Oliwcia wymaga pomocy we wszystkich 

codziennych czynnościach i stałej opieki osoby 
dorosłej. Koniecznością jest m.in. systematycz-
na rehabilitacja. To wszystko bardzo kosztowne 
i każda złotówka jest dla rodziny ważna.

Marcin Widera

D
nia 12 marca odbyło się zebranie 
sprawozdawcze w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Schodni, jednej z czte-

rech jednostek gminnych działających 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym. W zebraniu uczestniczyli również 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
oraz Radny Powiatowy Antoni Gryc.

Na przewodniczącego zebrania desygnowa-
no Antoniego Gryca, sprawozdanie z działal-
ności złożył naczelnik Rajmund Klitza, a spra-
wozdanie finansowe skarbnik Szymon Basaj, 
plan działalności i plan finansowy na 2022 rok 
przedstawił sekretarz Tomasz Gonsior.

Jednostka liczy 30 członków zwyczajnych,1 
honorowego oraz 18 wspierających, ponadto 
w jej strukturach działa 3 osobowa grupa mdp.

Strażacy ze Schodni uczestniczyli w 2021
roku w 94 akcjach ratowniczych, w tym 12 razy 
wyjeżdżali do gaszenia pożarów, 74 razy do 
likwidacji miejscowych zagrożeń, a 8 razy do 
fałszywych alarmów.

Jednostka w 2021 roku pozyskała nowe 
wyposażenie – radiostację motorola dm4600e, 
przenośny maszt oświetleniowy rls 3000 oraz 
7 sztuk umundurowania specjalnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rafał Koszkul, po odczytaniu sprawozda-
nia, zawnioskował o udzielenie Zarządowi 

absolutorium za 2021 rok, które przegłoso-
wano jednogłośnie.

Prezes Marek Elis podziękował wszyst-
kim za zaangażowanie w działalność ratow-
niczo-gaśniczą. Zaznaczył, że utrzymanie 
sprzętu i samochodów w stałej gotowości, 
a zarazem stałe podnoszenie umiejętności 
z zakresu ratowniczo-gaśniczego to wielkie 
wyzwanie. Poinformował również, że do km

psp w Opolu przekazano sprzęt pożarniczy 
dla strażaków z Ukrainy. 

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek
bardzo wysoko ocenił jednostkę oraz podzięko-
wał, że na strażaków ze Schodni zawsze można 
liczyć. Było to szczególnie ważne podczas pan-
demii covid-19. 

Marcin Widera

Zebranie sprawozdawcze OSP Schodnia 
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M
iniony rok był dla druhów z osp
Szczedrzyk rokiem szczególnym. 
Jednostka otrzymała bowiem fa-

brycznie nowy samochód ratowniczo-gaśni-
czy Iveco Eurocargo, sfinansowany ze środ-
ków Gminy Ozimek (350 tys. zł), Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (245 tys. 
zł), Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (205 tys. zł) 
oraz środków własnych i sponsora (21 tys. 
zł). Ten i inne poczynione zakupy podwyż-
szyły sprawność bojową jednostki, należą-
cej do elity naszej gminy.

W dniu 4 marca odbyło się zebranie spra-
wozdawcze za 2021 rok, w którym to roku 
OSP Szczedrzyk liczyła 49 członków, w tym 27
czynnych, 14 wspierających, 2 honorowych i 6
członków mdp. Obradom przewodniczył radny 
powiatowy Antoni Gryc, sprawozdanie z dzia-
łalności złożył naczelnik Mariusz Hadasz, 
a sprawozdanie finansowe, plan działalności 
i plan finansowy na 2022 rok przedstawił pre-
zes Andrzej Jakubiec. W roku sprawozdaw-
czym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, 2 zbiórki 
z członkami czynnymi, ćwiczenia z ewakuacji 
w szkołach. Strażacy zabezpieczali wyścig 
kolarski – Memoriał Joachima Halupczoka. 
Ze względu na pandemię nie było zbiórek druży-
ny młodzieżowej. Nie odbyło się także doroczne 
wodzenie niedźwiedzia. W czynie społecznym 
strażacy wykonywali prace gospodarcze przy 
remizie, przygotowali jednostkę do przeglądu 
operacyjno-technicznego, w którym brali udział. 
Uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych: 
pożary – 3, miejscowe zagrożenia – 21, fałszy-
we alarmy – 2; razem 26 wyjazdów. W akcjach 
wzięło udział 165 strażaków, spędzając w nich 
303 godziny. Najwięcej wyjazdów zanotowali: 
Andrzej Jakubiec – 18, Denis Kostka – 14
oraz Mariusz Hadasz, Kamil Czech, Denis 
Wieczorek i Michał Fikus – po 13. W czasie ak-
cji oraz ćwiczeń nie doszło do żadnego wypadku.

Poza nowym samochodem ratowniczo-
-gaśniczym, którego uroczyste przekazanie 
odbyło się w październiku, zakupiono agregat 
hydrauliczny Weber, prądownicę wodno-pia-
nową Scotty, siodełka, lancę gaśniczą, ubrania 
na owady, zestaw kominiarski, akumulatory. 
Dokończono remont wspinalni, wymieniono 
balustrady i pomalowano syreny. Wymieniono 
szyld wraz z podświetleniem nazwy jednostki 
oraz wykonano nocne oświetlenie w boksie. 

Na wniosek komisji rewizyjnej, w głosowa-
niu udzielono Zarządowi osp absolutorium 
za 2021 rok. W podjętej na zakończenie ob-
rad uchwale zatwierdzono też plany na 2022
rok. W charakterze członka wspierającego, 
w poczet jednostki został przyjęty burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek, który w dysku-
sji podziękował strażakom za służbę pełnioną 

w trudnym czasie pandemii. Podkreślił, że jed-
nostka, jako jedna z czterech w gminie, jest 
włączona do ksrg, co stawia ją w strażackiej 
elicie. Głos zabierali również inni zaproszeni 
goście: prezes Zarządu Gminnego Związku osp
rp Marek Elis mówił o zapisach ustawy o osp
z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczących dodatków 
do emerytury dla strażaków-ochotników. Do 
problemów związanych z tą ustawą, dotyczą-
cych badań lekarskich i szkoleń bhp strażaków, 
nawiązał również Inspektor d.s. oc w ugim  
Zbigniew Koziarz, a radny Antoni Gryc pod-
kreślił bardzo dobrą współpracę sołtysa, Rady 

Sołeckiej i Zarządu osp Szczedrzyk. Za współ-
pracę podziękowała również strażakom sołtys 
Szczedrzyka Iwona Feliks-Wójcik. 

Kończąc zebranie, prezes Andrzej Jakubiec
poinformował, że Zarząd osp Szczedrzyk od-
powiedział na apel Komendanta Głównego psp
o pomoc dla strażaków z Ukrainy, przekazując 
do Komendy Miejskiej psp w Opolu sprzęt 
pożarniczy, który wraz z darami z innych jed-
nostek został przekazany i będzie służył ich 
ukraińskim kolegom. 

Janusz Dziuban 

Trudny, ale owocny rok w OSP Szczedrzyk 
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Dawną stolicą państwa Inków było Cuzco, 
ale ta wirtualna wędrówka rozpoczęła się od 
obecnej stolicy Peru, czyli od Limy. Prelegent 
znał Limę jedynie z książek Mario Vargasa 
Llosy (laureata literackiej Nagrody Nobla z 2010
r.), a szczególnie dwie nadmorskie dzielnice 
Barranco i Miraflores. Dzisiaj Lima wygląda 
oczywiście całkiem inaczej niż kilkadziesiąt lat 
temu, ale w obu wzmiankowanych dzielnicach 
zachowały się jeszcze stare budynki w otocze-
niu wieżowców.

Kraj Inków rozciąga się od Kolumbii do 
Chile. Wędrówka została jednak ograniczona 
do południowej część Peru i północnych tere-
nów Chile i Boliwii. Miasteczka położone nad 
Pacyfikiem zachowały do dzisiaj swoją kolo-
nialną architekturę. Jednym z takich miaste-
czek jest Pisco, z którego uczestnicy wyprawy 
łodzią udali się na wyspę Isla de Sangayan, 
zamieszkałą wyłącznie przez ptaki morskie 
oraz foki. W kierunku południowym od Pisco 
znajduje się miasto Nazka, dające także nazwę 
starej, niemal zapomnianej kulturze. Ślady tej 
kultury zostały odkryte na pobliskiej pustyni. 
Nazka kojarzy się jednak przede wszystkim 
z geoglifami, czyli olbrzymimi rysunkami 
wyżłobionymi w skałach, o których pochodze-
nie i przeznaczenie naukowcy ciągle toczą spory.  
Kierując się jeszcze bardziej na południe wypra-
wa dotarła do Arici, miasta w północnym Chile, 
które oprócz wspaniałego budownictwa charak-
teryzuje się również tym, że fale na ocenie ude-
rzające w nadbrzeże tego miasta zaliczane są do 
najwyższych na świecie, co sprzyja uprawianiu 
sportów wodnych, np. windsurfingu. Wiele 
wspaniałych zabytków czasów kolonialnych 
rozsianych jest także w Andach na granicy 
Chile i Peru. Kraina ta obfituje w bogatą faunę 
i raczej skromną florę, a szczyty gór przez cały 
rok nakrywają śnieżne czapy.

Stolica Boliwii La Paz to oprócz historii rów-
nież metropolia. Centrum jest stare i pamięta 
czasy podbojów przez Hiszpanów, natomiast 
obrzeża to niestety głównie slumsy. W mie-
ście tym nie ma chyba ani jednej płaskiej ulicy. 
Wszystkie ulice albo opadają, albo wznoszą się. 
Przy jednej z takich ulic znajduje się Muzeum 
Złota. Uczestnicy spotkania nie mogli niestety 
wejść do tego arcyciekawego muzeum, groma-
dzącego zbiory z czasów Inków, gdyż akurat 
trwała renowacja całego budynku. Wielka szko-
da! Podstawowym środkiem lokomocji w kra-
ju Inków jest dzisiaj autobus. Trasa dalszej 

wędrówki prowadziła z La Paz z powrotem do 
Peru, do miasta Puña nad jeziorem Titicaca. 
Na tym jeziorze, należącym do Peru i do Boliwii, 
uczestnicy wyprawy mogli zapoznać się z pływa-
jącymi wyspami, które dzisiaj są utrzymywane 
głównie dla turystów i z wyspą Tequile, na której 
ukształtował się specyficzny folklor, również 
przyciągający mnóstwo turystów.

Z Puña wyprawa udała się wreszcie do 
Cuzco, dawnej stolicy Inków. W środku miasta 
panuje wspaniała architektura kolonialna 
z wieloma kościołami i katedrą, natomiast 
obrzeża to znowu slumsy. Przybywających do 
Cuzco wita olbrzymia stela zwieńczona rzeźbą 
ostatniego władcy Inków, którym był Tupac 
Amaru. Z Cuzco nasza wyprawa udała się 
wprost w góry do Machu Picchu, tajemniczego 
miasta Inków, zachowanego w doskonałym 
stanie, chociaż już od dawna nie zamieszkałe-
go. Kolejnym celem podróży było duże miasto 
Arequipa, pełne folkloru, potomków Inków 
oraz nowoczesności. Miasto to położone jest 
już stosunkowo blisko źródeł Amazonki oraz 
kanionu Colca. Bazą wypadową do tych dwóch 
miejsc było małe, urokliwe miasteczko Chivay. 
Źródła Amazonki znajdują się na wysokości 
ponad 5 tys. metrów nad poziomem morza. 
Wysoko w góry można podjechać samocho-
dem terenowym, mijając po drodze wielkie 
stada lam, alpak i wikunii oraz pojedyncze 

sztuki szynszyli i wiele ptaków, ale ostatni 
odcinek trzeba pokonać pieszo. Dla osób nie 
przyzwyczajonych do takich wysokości nie jest 
to zadanie łatwe. Kanion Colca słynie w całym 
świecie z możliwości obserwowania kondorów. 
Na platformie widokowej jest zawsze mnóstwo 
gości z aparatami fotograficznymi gotowymi 
do robienia zdjęć tym majestatycznym 
ptakom. W Chivay ciągle żywa jest pamięć 
o polskich studentach, którzy kilkanaście lat 
temu postanowili przepłynąć kanion Colca 
kajakami. Studenci długo z tej wyprawy nie 
wracali i gdy już uznano ich za zaginionych, 
nagle po kilkunastu dniach wrócili do Chivay. 
Uradowani mieszkańcy urządzili na ich cześć 
fiestę i postanowili jedną z głównych ulic mia-
steczka nazwać Avenida Poloña. Poprzez 
Arequipę wyprawa wróciła do punktu startu, 
czyli do Limy. Centrum Limy ma typowo 
hiszpański, kolonialny charakter, ale ota-
czają je nowe dzielnice, w tym wiele dziel-
nic mieszkaniowych. Trzeba pamiętać, że 
w Limie mieszka jedna czwarta ludności 
Peru, czy ok. 8,2 mln ludzi.

Wirtualna wyprawa na antypody zakończy-
ła się dyskusją. Podziwiano także zachowaną 
przez potomków Inków tradycyjną kulturę, 
a głównie piękne stroje Indianek.

Norbert Sczygiol 

K
tóż z nas nie marzył o tym, aby chociaż na krótko znaleźć się na antypodach. Jeśli 
nie wszyscy, to na pewno bardzo wielu z nas. Dla uczestników kolejnego spotka-
nia w Dolinie Małej Panwi taka możliwość otwarła się w dniu 16 lutego. Norbert 

Sczygiol, opowiadający do tej pory o łowiectwie, tym razem postanowił zabrać słuchaczy 
na „Wędrówkę po kraju Inków”. 

Machu Picchu
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S
eniorzy z Ozimka postanowili po-
dzielić się wrażeniami z kolejnego 
pobytu u naszych przyjaciół w Cze-

chach, w ramach projektu Euroregionu 
Pradziad. Liczne projekty dla Seniorów 
organizowane przez Gminę Ozimek przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem klanza
i Szkołą Superbabci i Superdziadka, z każ-
dym rokiem nabierają tempa i wyjazdy 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Poniżej zamieszczam relacje przygotowane 
przez grupy Seniorów, uczestniczące w integra-
cji międzynarodowej w ramach projektu:

„Takie wyjazdy dają nam okazję do spotka-
nia ludzi różnych narodowości, wyznania in-
nej kultury bez jakichkolwiek barier. Znikają 
wszystkie bariery, w tym językowa.” 

„Wspólne ćwiczenia, wędrówki, tańce, gry 
planszowe pomagały nam się integrować 
i dostarczyły nam wiele radości. Mieliśmy 
okazję zetknąć się z nowymi formami ruchu 

– zumbą i tańcem orientalnym, które możemy 

kontynuować w naszym Domu Kultury 
w Ozimku. Ciekawym przeżyciem był dla nas 
masaż piłkami czy na przykład kamertonem- 
czyli dźwiękiem z niego płynącym.”

„Wydarzeniem godnym opowiedzenia była 
wycieczka do Karlovej Studni, urokliwej miej-
scowości uzdrowiskowej, słynącej z leczniczej 
wody mineralnej.”

„Zażywaliśmy kąpieli w basenie, korzystali-
śmy z sauny fińskiej i parowej oraz fototerapii. 
Nawiązaliśmy nowe znajomości zacieśniliśmy 
stare. Czekamy na naszych Czeskich Przyjaciół 
już w kwietniu i także przygotujemy dla nich 
mnóstwo atrakcji.”

„To był pięknie spędzony czas z naszymi ró-
wieśnikami z Czech. Super organizacja. Niczego 
byśmy nie zmieniali w programie tego cudowne-
go spotkania. Dziękujemy za pięknie spędzony 
czas i zapraszamy do nas już w kwietniu.”

„Było przyjemnie, wesoło, przyjazna atmosfera, 
królowała gościnność. Nawiązaliśmy przyjaźnie. 
Dziękujemy za wielka życzliwość gospodarzy.”

„Spędziliśmy aktywnie z przyjaciółmi dwa 
urocze dni w pięknych Czechach.”

„Wspaniała atmosfera, ciekawe zajęcia, 
interesujące gry rozwijające umysł, ćwicze-
nia relaksacyjne, basen, taniec, smaczna 
kuchnia regionalna, dobre piwo, kawa i cia-
sta. Przepiękne widoki górskie ze śniegiem 
i wodospadem.”

„Dobra integracja z Czechami i wspania-
łą organizatorką czeską – Heleną. Czekamy 
na następne spotkania.”.

Tyle o dwóch dniach spędzonych w Czechach 
opowiedzieli uczestnicy wydarzenia. To ważne, 
by uczyć się rozmawiać, budować dobre relacje 
i starać się zrozumieć drugiego człowieka w po-
czuciu poszanowania i sympatii.

Zapraszamy wszystkich Seniorów z Ozimka, 
którzy chcą przyłączyć się do tej polsko-cze-
skiej przygody.

Pełnomocnik Burmistrza ds. polityki senioralnej, 
Halina Oster

Ahoj, przygodo!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu interreg v-a
Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad
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T
radycyjny Rosenmontag – Różany 
Poniedziałek koło dfk Szczedrzyk-
-Pustków zorganizowało dnia 28 lutego 

2022 r. Karnawałowa impreza odbywająca się 
w poniedziałek przed Środą Popielcową od-
była się już po raz dwudziesty siódmy. 

Według przekazów pierwotnie był to czwar-
ty poniedziałek po karnawale, przypadający po 
czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Od xi wieku 
niedziela ta była zwana „Rosensonntag”, ponieważ 
papież błogosławił wtedy złotą różę i wręczał ją 
zasłużonej osobistości. Inne źródła podają, że 
nazwa pochodzi od słowa „rasen” – czasownika, 
który oznaczał szaleć – czyli szalony poniedziałek. 

W Niemczech ten dzień jest szczytowym 
punktem karnawału.

Wszyscy się świetnie bawili przy muzyce 
oraz chętnie brali udział w różnych konkursach. 
Karnawałowej atmosfery dodały barwne tradycyj-
ne przebrania zgromadzonych. Wydarzenie sprzy-
ja integracji młodych i starszych członków koła. 

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom za świetną zabawę, dużo 
śmiechu i świetna atmosferę. Zapraszamy już za rok.

Ewa Feliks

D
nia 12 marca 2022 r. odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze w kole dfk Ozimek. 
Członkowie zebrali się, by podsumo-

wać 2021 rok oraz ustalić plan pracy na 2022
rok. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Skarbnik 
tskn w Ozimku Edeltrauda Szostok.

Na wstępie uczczono minutą ciszy wszyst-
kich zmarłych członków, w szczególności nie-
dawno zmarłego Henryka Jurosa, który był 
jednym z założycieli koła.

Przewodniczący Ryszard Koźlik przedsta-
wił sprawozdanie z działalności za 2021 rok. 
Koło liczy 100 członków i prowadzi prężną dzia-
łalność. W ubiegłym roku zorganizowano m.in. 
dwa projekty w ramach programu „Ożywienie 
domów spotkań” – warsztaty stroików z okazji 
Dnia Matki oraz Dnia Wszystkich Świętych. 
Ponadto przy kole działa Zespół Ludowy heidi, 
który uczestniczy w przeglądach i wydarze-
niach kulturalnych. 

Po przedstawieniu sprawozdań Komisji 
Rewizyjnej i Skarbnika udzielono Zarządowi 
absolutorium. 

Przewodniczący podziękował także Zarządowi 
i wszystkim, którzy wsparli dfk oraz angażują 
się w jego działalność.

Marcin Widera

Zebranie sprawozdawcze DFK Ozimek

Rosenmontag w Szczedrzyku
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L
uty to miesiąc, który kojarzy się ze świę-
tem zakochanych. Wszędzie można na-
tknąć się na serca w witrynach sklepo-

wych, spotkać Kupidyny strzelające ze swych 
łuków, kupić słodycze w kształcie serc i misie, 
które w swych pluszowych łapkach trzyma-
ją czerwony symbol miłości. Dom Kultury 
w Ozimku, specjalnie z tej okazji, 13 lutego 
zorganizował dla mieszkańców Koncert Wa-
lentynkowy.

Oliwia Rainczuk – solistka grupy Kaszmir, 
rozpoczęła koncert sensualnym tańcem do pie-
śni opowiadającej o obezwładniającym uczu-
ciu do ukochanej osoby. Bartek Bednarski, 
ze Studia Piosenki Nonet, prowadzonego 
przez Annę Sitarz, zachwycił publiczność 
barwą swojego głosu śpiewając znaną kołysankę 
pt. „Śpij kochanie” oraz utwór z repertuaru 
Mieczysława Fogga pt. „Kiedy będziesz zako-
chany”. Wiktoria Kuś, zaśpiewała nostalgiczną 
piosenkę z repertuaru Ireny Santor, o tym jak 
deszcz zaczarował zakochanych i moknąc wciąż 
nie mogli się rozstać. Edyta Hentschel, rów-
nież z zespołu tańca orientalnego, zatańczyła 
do kokieteryjnego utworu mówiącym o zazdro-
ści, będącej często nieodłączną częścią miłości. 
Aleksandra Wawrzyńska pokazała swoją 
lekkość i eteryczność w tańcu z jedwabnym 
woalem, a w drugiej odsłonie, Oliwia Rainczuk 
zatrzęsła sceną tańcząc do bębnów dynamiczne 
drum solo.

Kolejnym punktem programu był kon-
cert utalentowanej gitarzystki, Magdaleny 
Kowalczyk , studentki z Sieradza, która 
w przerwie między egzaminami dała koncert 
dla mieszkańców Ozimka. To artystka o róż-
nych obliczach, podczas występu pokazała swą 
wrażliwą, emocjonalną, jak i rozrywkową oso-
bowość. Zagrała między innymi autorski utwór 
pt. „Emotions”, a także rozruszała publiczność 
popularnym utworem pn. „Serduszko puka 
w rytmie cha-cha”.

Na sam koniec sceną zawładnęła gru-
pa wokalna pod kierownictwem Agnieszki 
Wilczyńskiej, Power of Sound. Zespół prze-
niósł publiczność do lat młodości śpiewając 
piosenki ze znanych i kochanych bajek Disney’a.

Walentynkowy, nostalgiczny nastrój udzie-
lił się ozimskiej publiczności. Ci, którzy nie 
mogli osobiście dotrzeć do sali widowiskowej, 
mogli obejrzeć retransmisję na naszym fanpa-
ge’u na Facebooku.

Stale powiększamy ofertę wydarzeń i im-
prez kulturalnych organizowanych przez Dom 
Kultury w Ozimku. Robimy to dla Was – dla 
naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że ten 
rok kulturalny będzie obfitował w liczne eventy, 
które przyciągną dużą publiczność. 

Tatiana Kowalczyk

Koncert Walentynkowy
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L
otna brygada sędziowska odwiedziła 
pod koniec stycznia kilka gminnych 
przedszkoli, które zdecydowały się 

wziąć udział w tegorocznej xxvii edycji 
Rejonowego Przeglądu Teatrów o Tema-
tyce Zimowej, Świątecznej oraz Grup Ja-
sełkowych. 

Z powodu masowych zachorowań dzieci 
w tym okresie, niewiele placówek było w stanie 
przygotować prezentację. Tym, którym się to 
udało – serdecznie gratulujemy, pozostałych za-
praszamy do uczestnictwa w konkursie za rok. 

Jury w składzie: Agnieszka Jarocka, Natalia 
Grochol i przewodniczący – Szymon Początek, 
postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Przedszkole Publiczne nr 5
w Krasiejowie
II miejsce (ex aequo) – Przedszkole 
Publiczne nr 2 w Ozimku i Przedszkole 
Publiczne nr 4 w Ozimku
Komisja zwracała uwagę na spójność z te-

matem przeglądu, scenografię, stroje, na stopień 
samodzielności dzieci podczas występu. 

Robert Konowalik I miejsce pp 5 Krasiejow

II miejsce pp 2 Ozimek

II miejsce pp 4 Ozimek
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B
abski Fajrant to marcowa impreza 
organizowana dla kobiet z okazji 
ich święta. Koncert Ozimskiej Or-

kiestry Dętej oraz stoiska w holu wpisały 
się już w tradycję tego wydarzenia. W tym 
roku nowością było otwarcie wystawy 
w holu pn. „O czy się nie mówi... Życie 
i twórczość Gabrieli Zapolskiej”, zorgani-
zowaną przez Miejską i Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Ozimku oraz wystawy 
rzeźb autorstwa Magdaleny Tarsiuk-Wa-
gi Absolwentki Uniwersytetu Opolskiego. 
Odbyły się także otwarte warsztaty High 
Heels, projekcja filmu pt. „Moje wspaniałe 
życie”, a ostatniego dnia imprezy, na placu 
przed Domem Kultury w Ozimku, stacjo-
nował mammobus.

Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzi-
nie 18:00. Gości witała dumnie stojąca syl-
wetka Venus, z kolorowymi skrzydłami w tle. 
Poczęstunek, kawa, herbata i stoliki z nastrojo-
wą świeczką zapraszały do przycupnięcia i zre-
laksowania się przy kawie. Panie z firmy Avon 
oferowały darmowe zabiegi na dłonie i zadbały 
o to, aby każda klientka czuła się zaopiekowana. 
Ważnym punktem było stoisko Profilaktyki 
Raka Piersi, gdzie położna Agnieszka Pinkosz
informowała kobiety jak powinny badać swoje 
piersi, aby w odpowiednim czasie zareagować 
na pojawiające się, niepokojące zmiany. Było 
to możliwe dzięki wypożyczonym fantomom 
ze Stowarzyszenia Active Team, które bardzo 
pomogły w edukowaniu na temat kontrolo-
wania swojego stanu zdrowia. O 19:00, w sali 
widowiskowej, odbył się koncert Ozimskiej 
Orkiestry Dętej razem ze wspaniałym woka-
listą Bartoszem Listwanem, który wykonał 
kilka coverów oraz przybliżył nam swoją twór-
czość. Trudno jest realizować imprezę w obliczu 
toczącej się wojny, jednak chwila wytchnienia 
jest bardzo potrzebna, szczególnie gościom 
z walczącej Ukrainy, którzy tego wieczoru 
byli z nami. Z najświeższymi informacjami 
na temat zbiórek dla uchodźców przybyła pani 
Łucja Furman, Pełnomocniczka Burmistrza 
Ozimka ds. mniejszości narodowych i etnicz-
nych, a na język ukraiński wszystko przetłu-
maczyła pani Julii Leontieva.

Zaraz po koncercie publiczność udała 
się na wernisaż wystawy pt. „Czego się nie 
mówi... Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej”, 
którą zorganizowała Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ozimku. Wystawa 
opowiada o Gabrieli Zapolskiej – prawdziwej 
emancypantce. Znamy ją przede wszystkim 
jako pisarkę, ale jej największą pasją było ak-
torstwo. Przeszła przez życie owiana sławą 
skandalistki, jednak pokazała, że kobieta 
może podążać za swymi marzeniami, nawet 
gdy przyjdzie jej za to zapłacić wysoką cenę. 

Mogliśmy podziwiać także wystawę rzeźb pod 
tytułem „Ukołysanie” inspirowaną macie-
rzyństwem, która została nagrodzona przez 
,,Little Treasures 2019 Excellence Awards”. Jej 
autorką jest Magdalena Tarasiuk-Waga, któ-
ra była naszym gościem specjalnym.

W poniedziałek, 7 marca odbyły się również 
otwarte warsztaty chodzenia i tańca na szpil-
kach, prowadzone przez Aleksandrę Lach, 
podczas których kobiety mogły poczuć się pew-
nie w butach na wysokim obcasie. W ramach 
Klubu Dobrego Filmu odbyła się projekcja 

filmu pt. „Moje wspaniałe życie”, opowiada-
jącego historię kobiety, która prowadziła po-
dwójne życie. Natomiast 11 marca, ostatniego 
dnia imprezy, na placu przed Domem Kultury 
stacjonował mammobus.

Z okazji Dnia Kobiet odbył się tydzień pełen 
wydarzeń. Mamy nadzieję, że każda kobieta 
znalazła coś dla siebie. Widzimy się w przy-
szłym roku, oby w lepszych, spokojniejszych 
czasach.

Tatiana Kowalczyk

Babski Fajrant 2022
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W
lutym nie tylko zakochani wy-
znają i celebrują swoją miłość. 
Luty to także miesiąc, w którym 

cały świat tańcząc solidaryzuje się z kobie-
tami doświadczającymi przemocy. W Pol-
sce, kampania na rzecz przemocy wobec ko-
biet pn. „One Billion Rising/Nazywam się 
Miliard”, jest organizowana przez Fundację 
Feminoteka. Hasło przewodnie brzmi: „Pro-
testuj, tańcz, powstań”. 13 lutego, na placu 
przed Domem Kultury w Ozimku, miesz-
kańcy naszej gminy również mieli okazję 
wziąć czynny udział w akcji. Tańczyły ko-
biety, mężczyźni a nawet dzieci.

„Bije, znaczy kocha”, „bo zupa była za słona”, 
„dzieci i ryby głosu nie mają”, tego typu określe-
nia są powszechnie znane w polskim społeczeń-
stwie. Kiedy kobieta zdobędzie się na odwagę 
i powie o problemie, jej argumenty zazwyczaj 
uznawane są za przesadzone czy wyolbrzy-
mione. A to właśnie jednoznaczny sprzeciw 
wobec tego zjawiska może przyczynić się do 
tego, że uświadomimy sobie jak duży to problem 
w polskich domach. Kampania „Nazywam się 
Miliard” pokazuje nam, że działając w grupie 
i wspólnie tańcząc czujemy większą siłę, aby 
przeciwstawić się temu zjawisku. Szacuje się, 
że w Polsce ponad 90 tys. osób rocznie pada 
ofiarom przemocy, z czego 90% stanowią ko-
biety. Nie rozpoznamy jej tylko i wyłącznie 
po siniakach i zadrapaniach na ciele. Dużym 
problemem jest przemoc psychiczna, bardzo 

trudna do wykrycia, ekonomiczna czy seksu-
alna. Zostawiają rany, które trudno zobaczyć 
gołym okiem. Mahatma Gandhi powiedział: 
„każda próba narzucenia własnej woli komuś 
innemu jest przemocą”. A niestety, w polskich 
rodzinach ten problem jest umniejszany i ba-
gatelizowany.

Kampanię „Nazywam się Miliard”, od sa-
mego początku wspierają: Anna Bereźnicka, 
psychoterapeutka, która była inicjatorką akcji 
w Gminie Ozimek oraz Monika Babij, in-
struktorka fitness, która uczyła układu cho-
reograficznego do piosenki pt. „Tańczę, bo mam 
dość”. W poprzednich latach, jak i w tym roku, 
finał odbył się na placu przed Domem Kultury. 

Mężczyźni, kobiety i dzieci, z ogromną ener-
gią i zaangażowaniem tańczą i manifestują.  
Dlaczego akurat taniec jest centralnym punk-
tem kampanii? Bo taniec daje człowiekowi 
kontrolę i siłę, pozwala rządzić swoim ciałem, 
wyzwala ukryte głęboko emocje i bez wątpienia 
może mieć wartość terapeutyczną.

Towarzyszącym elementem kampanii jest 
kolor różowy. Plac przed Domem Kultury za-
różowił się więc od kokardek, czapek, opasek 
i kurtek. Zapraszamy za rok, nie bądźmy obo-
jętni, pokażmy swój sprzeciw wobec przedmio-
towego traktowania kobiet.

Tatiana Kowalczyk

B
abski Comber to tradycja, która gości 
w naszej gminie od kilkudziesięciu 
lat. Babskim Combrem nazywa się 

spotkania organizowane wyłącznie w dam-
skim gronie, które słyną z różnobarwnych 
i oryginalnych przebrań.

Kolorowe stroje i nie mniej barwna zabawa 
królują co roku w Domu Kultury w Ozimku. 
Tym razem nie mogliśmy spotkać się na sza-
lonej potańcówce, w zamian zorganizowali-
śmy konkurs pn. „Strój na Babski Comber”. 
Na zgłoszenia czekaliśmy od 10 do 28 lutego.

Spośród wszystkich nadesłanych prac zo-
stały wyłonione trzy pierwsze miejsca. Główną 
nagrodę, czyli bilet na Babski Comber 2023, 
otrzymała Pani Ewa Bronder, która przebrała 
się za przepiękną Japonkę. Jury było zachwy-
cone pomysłowością, oryginalnością i sta-
rannym dopracowaniem kostiumu. Na dru-
gim miejscu uplasowała się Pani Wiesława 
Bejm przebrana za cudowną Pszczółkę Maję 
i tym samym otrzymała karnet na zajęcia 
pilatesu, odbywające się w Domu Kultury. 

Trzecie miejsce zdobyła Pani Iwona Rauk, 
która przebrała się za Cygankę i otrzymała 
voucher na bezpłatne wypożyczenie kostiumu 
z naszej garderoby.

Gratulujemy zwyciężczyniom i cieszymy się 
z powodu dużego zainteresowania konkursem.

Tatiana Kowalczyk

Konkurs „Strój na Babski Comber”
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

02.04
(sobota) 18:00

Dom Kultury
w Ozimku,
sala widowiskowa

„Wieczór z teatrem”
- spektakl teatru Fieter 
pt. „Fortynbras się upił”
- premiera spektaklu teatru „Kto?” 
pt. „Lalki”

Bilety w cenie 10,00 zł można 
zakupić w kasie Domu Kultury

„Chodź pomaluj mój świat”
– wernisaż wystawy prac sekcji pla-
stycznej Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku

08.04
 (piątek) 9:00 – 12:00

plac przed Domem 
Kultury

Akcja poboru krwi

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

09.04
(sobota)

Dom Kultury
w Ozimku,
sala kameralna

xxv Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Tanecznych

Dom Kultury w Ozimku

22.04
(piątek)

8:30 Świetlica w Grodźcu

Spotkanie autorskie 
z Marcinem Koziołem

Filia biblioteczna w Grodźcu

10:30
11:30

Dom Kultury 
w Ozimku,
sala widowiskowa

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna oddział dla dzieci

22.04
(piątek) 13:00 – 16:00

Dom Kultury
w Ozimku Warsztaty graficzne pn. „Dzień 

Ziemi”
– koszt 15,00 zł/osobę zapisy w se-
kretariacie domu kultury

Dom Kultury w Ozimku

23.04
(sobota) 10:00

Dom Kultury 
w Ozimku

Ekspozycja wystaw:
02-30.04.2022 – „Chodź pomaluj mój świat” wystawa prac grup plastycznych DK; miejsce: hol Domu Kultury
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D
nia 15 marca 2022 roku na scenie 
Domu Kultury w Ozimku, po dwu-
letniej przerwie spowodowanej epi-

demią, odbyły się miejsko-gminne elimi-
nacje Konkursu Recytatorskiego w języku 
niemieckim pn. „Jugend trägt Gedichte vor 
– Młodzież recytuje poezję”.  Wydarzenie 
zostało objęte Patronatem przez Burmi-
strza Ozimka Mirosława Wieszołka.

Do udziału w eliminacjach zgłosiło się 15
osób z 6 gminnych szkół podstawowych.

Jury w składzie – Sabina Kawecka, Marcin 
Widera oraz Michael Oster przyznało następu-
jące miejsca:

Kategoria szkół podstawowych kl. iv-vi:
I miejsce – Maja Grys (sp w Antoniowie);
II miejsce – Martyna Korzeniec (sp w Krasiejowie);
III miejsce – Weronika Misz (sp w Krasiejowie).

Wyróżnienie: Zuzanna Mirowska (psp nr 
1 w Ozimku), Natalia Kulig (sp w Krasiejowie), 
Szymon Kowarz (psp nr 1 w Ozimku).

Kategoria szkół podstawowych kl. vii-viii:
I miejsce – Vanessa Gonsior (sp w Antoniowie);
II miejsce – Fabian Golonka (sp nr 3 w Ozimku);
III miejsce – Dawid Bylak (sp nr 3 w Ozimku).
Wyróżnienie: Oliwier Panitz (psp w Grodźcu), 

Lena Bańburska (psp w Szczedrzyku), Amelia 
Dziuba (psp w Szczedrzyku).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, a laureatom życzymy sukcesów na dal-
szym etapie konkursu.

Eliminacje rejonowe odbędą się 1 kwiet-
nia 2022 o godz. 9.30 w Centrum Kultury 
w Kolonowskiem, ul. Księdza Czerwionki 39.

Organizatorami wydarzenia byli Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców w Gminie 
Ozimek oraz Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ozimku.

Jolanta Rogowska
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K
arnawał to miła tradycja przepeł-
niona muzyką i zabawą, gdzie waż-
nym elementem tego okresu są bale. 

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to 
dzień wyjątkowy, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczając im wielu 
przeżyć i radości. 

Dnia 16 lutego 2022 r. w Przedszkolu 
Publicznym nr 5 w Krasiejowie odbył się Wielki 
Bal Cekinowo-Brokatowy. Tegoroczna zabawa 
karnawałowa przebiegała trochę w innej formie. 
Ze względu na panujące obostrzenia w czasie 
pandemii w naszym przedszkolu zamiast jed-
nego dużego balu karnawałowego, odbyły się 
bale w poszczególnych grupach. Dzieci bawiły 
się w swoich salach, pięknie przystrojonych 
w kolorowe balony i światełka, cekinowe ser-
pentyny oraz papierowe, błyszczące girlandy. 
Wystrój każdej z nich był bajkowy i niepowta-
rzalny, wprowadzał dzieci w radosny nastrój, 
zachęcając do wspaniałej zabawy.

Tego dnia już od rana rozbrzmiewała wesoła 
muzyka a w przedszkolu pojawiały się barwne 
postacie. Na balu można było spotkać: księż-
niczki, wróżki, policjantów, piratów, clownów… 
i wiele innych postaci bajkowego świata. Każdy 
strój zgodnie z tematyką balu posiadał ele-
menty brokatowe lub cekinowe. Przedszkolaki 

w pięknych i pomysłowych strojach świetnie 
się bawiły uczestnicząc w licznych zabawach 
tanecznych, plastycznych oraz grach i zabawach 
animacyjno – ruchowych z wykorzystaniem 
atrakcyjnych rekwizytów. Kolorowe pociągi, 
tańce z balonami i pomponami, szalone pląsy 

przy muzyce wprawiły wszystkich w karnawa-
łowy klimat. Sądząc po minach i zmęczeniu 
dzieci, zabawa była udana, a wspomnienia 
na długo zostaną w pamięci.

Ewelina Materak

D
obra szkoła to miejsce, które uczy, roz-
wija i wychowuje. Dobra szkoła to 
miejsce, w którym każdy uczeń czu-

je się dobrze i może liczyć na wsparcie innych. 
W obliczu ostatnich wydarzeń, które roz-

grywają się na Ukrainie, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ozimku dali innym 
piękny przykład braterstwa, wsparcia i soli-
darności wobec koleżanek, kolegów - wobec 
drugiego człowieka. Postanowili zaprotesto-
wać przeciwko wojnom, agresji i krzywdzeniu 
innych. Drobnymi symbolami, rysunkami 
i hasłami nawołują do propagowania idei 
miłości, wolności i wzajemnego szacunku. 
Budynek szkoły bardzo szybko zapełnił 
się akcentami, które są dowodem na to, że 
uczniowie pragną być w tym trudnym czasie 
solidarni z Ukrainą. 

Uczniowie naszej szkoły włączyli się rów-
nież w akcję niesienia materialnej pomocy 
dla uchodźców oraz żołnierzy walczących 
na froncie. W ciągu niespełna trzech dni cała 
sala wypełniła się darami, które wyruszyły już 
w dalszą podróż.

Kamila Słowik
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U
czniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Ozimku już wiedzą, jak chronić 
Morze Bałtyckie. W ramach zbliża-

jącego się Dnia Ochrony Bałtyku najmłodsi 
Aktywni Błękitni uczestniczyli w zajęciach 
pt. „Chrońmy Morze Bałtyckie”. Uczniowie 
usystematyzowali wiedzę na temat zagro-
żonych gatunków roślin i zwierząt. Dowie-
dzieli się również jakie są główne źródła za-
nieczyszczeń Morza Bałtyckiego i działania 
podejmowane, by je ograniczyć. 

Młodzi Aktywni znają sposoby, dzięki któ-
rym najlepiej pomóc Bałtykowi będąc w domu 
i nad morzem, a swoje refleksje i efekty dyskusji 
ujęli w plastycznych pracach podsumowujących 
zajęcia. 

Ochrona środowiska to nasz wspólny obo-
wiązek - powinniśmy wpajać dzieciom podsta-
wowe zasady ekologii już od najmłodszych lat.

Anna Mucha

D
nia 25 lutego w naszej szkole od-
była się xix edycja konkursu recy-
tatorskiego pod nazwą: „Wiersze 

Brzechwy, Tuwima i nie tylko…”. W tym 
roku konkurs cieszył się dużą popularnością. 
O tytuł mistrza słowa postanowiło zawal-
czyć prawie 30 uczestników. Byli to ucznio-
wie oddziału przedszkolnego oraz klas i-iii. 

Uczniowie pięknie zaprezentowali zna-
ne i lubiane utwory wchodzące w skład 

klasyki dziecięcej poezji. Jury w składzie: 
K. Słowik, L. Gajda i E. Knapik po burz-
liwych dyskusjach wyróżniło następujących 
uczniów. Pierwsze, równorzędne miejsca za-
jęli: Brayan Długosz kl. ii, Jagoda Musiał
kl. ii oraz Oliwia Beger kl. I. Drugie miej-
sce przyznano Milenie Knapik kl. i oraz 
Paulinie Klimas kl. ii. Trzecie miejsce 
zdobyła Kinga Kotysz kl. iii oraz nasza 
najmłodsza uczestniczka Natalia Golla

z oddziału przedszkolnego. Dodatkowo 
jury postanowiło przyznać wyróżnienia dla 
Michała Lauera, Marzeny Kotołowskiej
i Patrycji Czech. Głosami widzów, specjalna 
nagroda publiczności trafiła do Brayana 
Długosza. Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu i życzymy dal-
szych sukcesów.

Kamila Słowik

Wiersze Brzechwy, Tuwima i nie tylko...
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D
opiero po dwóch latach kolejny raz 
spotkaliśmy się z naszymi przyja-
ciółmi z Jelinkovej Szkoły w Cze-

chach. Sytuacja covidowa tym razem 
pozwoliła na dokończenie projektu „Orien-
tujemy się w kraju naszych przyjaciół” i mo-
gliśmy na zaproszenie miasta Rymarov ra-
zem spędzić pełen wrażeń weekend ucząc 
się i zjeżdżając wspólnie na nartach.

Nasze spotkanie zaczęliśmy jak zawsze 
od zajęć sportowych, żeby przygotować na-
sze organizmy do dużego wysiłku na sto-
ku. Następnie namierzyliśmy kaski, buty 
i narty, które zabraliśmy ze sobą na zjazdy. 

Stok narciarski w miejscowości Nova Ves 
w pierwszej chwili wydawał się całkiem stro-
my i wysoki, ale po chwili pobytu na oślej 
łączce i „liźnięciu” techniki narciarskiej, 
nie było już tak strasznie. Po opanowaniu 
umiejętności hamowania, można już było 
pod okiem instruktora wsiąść na orczyk 
i wjechać na górę, no i dopiero wtedy zaczę-
ło się prawdziwe białe szaleństwo. Z godziny 
na godzinę każdy nabierał większej wpra-
wy i szybkości. Zaczęły się nawet wyścigi 
i próby skoków narciarskich, co nie zawsze 
kończyło się sukcesem, nie mniej jednak 
na pewno szerokim uśmiechem na twarzy. 

Naszymi mistrzyniami zjazdu na czas zosta-
ły: Michalina Stańczyk – i miejsce, Kinga 
Piechowicz – ii miejsce i Natalia Olczyk
– iii miejsce. Serdecznie gratulujemy! 

Nie tylko te dziewczęta wróciły do domu 
z nagrodami i pucharami, ale każdy uczestnik 
nabył dużo nowych doświadczeń i umiejętno-
ści, poznał nowych przyjaciół, przełamał wiele 
barier, bo to przecież w takich spotkaniach jest 
najważniejsze. Serdecznie dziękujemy, że mo-
gliśmy uczestniczyć w kolejnym wspaniałym 
wyzwaniu i oczywiście prosimy o więcej.

Jolanta Bajor
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A
ktywność fizyczna stanowi niezbęd-
ny element życia każdego człowieka, 
jest szczególnie ważna w przypadku 

dzieci i młodzieży. Ruch jest kluczowym 
czynnikiem warunkującym prawidłowość 
procesów rozwojowych oraz zmniejsza ry-
zyko wystąpienia wielu schorzeń w wieku 
dorosłym. Należy pamiętać, że jest także 
źródłem radości, przyjemności i satysfak-
cji. Czasem staje się też sposobem na życie 
i ścieżką zawodową.

W lutym br., w grupie Ekodzieciaków
zrealizowałam autorski projekt edukacyjny 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zaprosiłam 
do współpracy praktyków, profesjonalistów 
i pasjonatów różnych form aktywności fi-
zycznej. Głównym celem było przybliżenie 
wychowankom nowych sposobów spędzania 
wolnego czasu oraz zachęcanie do regularnej 
aktywności. Pierwsze spotkanie poprowa-
dziłam samodzielnie. Dzieci miały okazję 
poznać świat jogi poprzez udział w opowieści 
ruchowej z jej elementami. Przy dźwiękach 
muzyki relaksacyjnej wykonały poranną gim-
nastykę z Kotkiem Psotkiem. Dzieci podczas 
spotkania doskonaliły oddech, koncentrację, 
elastyczność mięśni, koordynację ruchową 
oraz równowagę. 

Kolejne zajęcia odbyły się z Panią Tatianą 
Kowalczyk, instruktorką tańca orientalnego. 
Tym razem przedszkolaki trenowały poszcze-
gólne części ciała i partie mięśni. Tempo ru-
chów nadawały dźwięki muzyki. Koordynację 
słuchowo-ruchową wzmagały i uatrakcyjnia-
ły specjalne akcesoria (chusty z metalowymi 
ozdobami, wachlarze). Zarówno chłopcy 
i dziewczęta mieli swój udział przy tworzeniu 
końcowego tańca. 

Trzecia odsłona projektu, to spotkanie 
z Panią Darią Bejm, trenerką roku 2021 wg ple-
biscytu w naszej gminie. Na co dzień trenerką 
zespołu Diament. Ekodzieciaki podczas spo-
tkania miały okazję poznać zasady występów 
na scenie, prawidłową postawę oraz akcesoria 
wykorzystywane w tańcu. Kolorowe pompo-
ny szeleściły podczas wykonywania układu 
ruchowego. 

Tematem ostatnich zajęć była gra zespoło-
wa - piłka nożna. Pan Robert Gabryś, trener 
młodych drużyn zadbał o porządną rozgrzewkę. 
Ćwiczyliśmy zwinność, szybkość, koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz wytrwałość w przy-
padku niepowodzeń. Piłki zastąpiły nam 
kolorowe balony, które przywodziły na myśl 
sportową galę.

Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Tatianie 
Kowalczyk, Pani Darii Bejm, Panu Robertowi 
Gabrysiowi za poświęcony czas, przygoto-
wanie atrakcyjnych zajęć i podzielenie się 
swoją wiedzą i pasją. Dzieci podczas zajęć 

poznały nowe formy aktywności fizycznej, 
mogły doświadczyć poprzez zabawę korzy-
ści płynących z aktywnego spędzania czasu, 
np. radość, satysfakcja ze swoich osiągnięć, 
zwiększenie sprawności fizycznej. Zapraszam 
czytelników do zapoznania się z ofertą zajęć 
w naszej gminie, w Domu Kultury, na Orliku 

i w placówkach edukacyjnych. Zachęcam do 
regularnej aktywności, wiosna temu sprzyja. 
Wybierzmy takie, które dadzą nam radość 
i energię. Pamiętajmy „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”!

Olga Małkiewicz

W zdrowym ciele zdrowy duch
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W
związku z tragicznymi wydarze-
niami za wschodnią granicą, w po-
rozumieniu z Zarządem Powiatu 

Opolskiego, jako – Zespół Szkół w Ozimku 
zorganizowaliśmy pomoc materialną na rzecz 
mieszkańców Ukrainy. Zbiórka trwała od po-
niedziałku 28 lutego do piątku 4 marca. 

Przedmiotem zbiórki były najbardziej potrzeb-
ne artykuły spożywcze, środki higieny, odzież, le-
karstwa. Od rana do późnych godzin wieczornych 
miejsce zbiórki w naszym Zespole tętniło aktyw-
nością i ofiarnością mieszkańców gminy, przyno-
szących niezliczone dary dla Ukrainy. Na początek 
gromadziliśmy zebrane rzeczy w szkolnej świetlicy. 
Po dwóch dniach, z zapełnionej świetlicy przenie-
śliśmy się do sali gimnastycznej. 

Sama zbiórka darów to nie wszystko, bar-
dzo dużą pracę wykonali nasi wolontariusze 
i nauczyciele segregując, opisując dary, które 
pakowano do kartonów. Za nami pięć dni in-
tensywnej pracy na rzecz poszkodowanych 
wojną w Ukrainie. Jesteśmy niezwykle po-
ruszeni rozmiarem i skalą Państwa dobro-
czynności. Kilogramy dobra jakie spływały 
w postaci darów, przerosły nasze najśmielsze 
oczekiwania. 

Wsparcie jakiego udzieliliście zostało prze-
kazane:  
• bezpośrednio na rzecz poszkodowanych do 

miejscowości Dolyna w partnerskim powie-
cie kałuskim na Ukrainie. Transport zor-
ganizowało Starostwo Powiatowe w Opolu: 

Henryk Lakwa – Starosta Opolski 
i Leonarda Płoszaj – Wicestarosta Opolski;

• na rzecz uchodźców w Gminie Ozimek za 
pośrednictwem mosir w Ozimku oraz 
Pełnomocnika Burmistrza Ozimka ds. mniej-
szości narodowych i etnicznych – Łucji Furman; 

• na rzecz ukraińskich dzieci, które trafią do 
Domu Dziecka w Turawie;

• bezpośrednio do rodzin ukraińskich, któ-
re pojawiały się w naszej szkole w trakcie 
trwania zbiórki. 
Ze strony szkoły akcja była koordynowa-

na przez panie: Agnieszkę Fras-Suchecką 
i Jolantę Szyportę. 

Tomasz Ciekalski

W
dniu 4 marca uczniowie klasy 2a
lo o profilu turystyczno – języko-
wym wraz z opiekunem: Małgorza-

tą Winnik wybrali się do Wrocławia na Mię-
dzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego.

Miłośnicy podróży mogli zapoznać się 
z ofertą przedstawicieli branży turystycznej 
regionu Dolnego Śląska, Bułgarii, Hiszpanii, 
Niemiec, Czech, Gruzji oraz Litwy. Uczestniczyli 
również w prelekcji nt. „Zachowania tury-
styczne Europejczyków w czasie pandemii 
Covid-19” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę 
Handlową we Wrocławiu, a w ramach Festiwalu 
Podróżników poznali walory turystyczne 
Macedonii Północnej.

Dodatkową atrakcją był Festiwal Kulinarny, 
czyli podróż przez smaki, kuchnie i zwyczaje: 
przepyszne Bałkany, Węgry, tureckie słodycze 
oraz kuchnię Dolnego Śląska wraz z produk-
tami regionalnymi. 

Małgorzata Winnik
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G
mina Ozimek od 2019 r. uczestniczy 
w projekcie „vulcan kompetencji 
w opolskich samorządach” współfi-

nansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, który ma za zadanie pod-
noszenie jakości usług edukacyjnych jed-
nostek oświaty.

Celem opracowanego, w ramach w/w projek-
tu, Planu rozwoju lokalnej oświaty jest m.in. 
wsparcie nauczycieli w procesach rozwojowych 
poprzez organizację doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ukierunkowanego na rzeczywiste 
potrzeby placówki. Obok organizacji procesów 
rozwojowych zespół projektowy, składający się 
z pracowników Urzędu Gminy i Miasta oraz 
Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, zaini-
cjował drugą formę wsparcia dla nauczycieli 

– sieć współpracy i samokształcenia.
Sieć współpracy i samokształcenia to mię-

dzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów, 
którzy współpracują ze sobą w ramach wy-
branego zagadnienia. Celem funkcjonowania 
sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, 
dzielenie się pomysłami oraz dobrymi prakty-
kami – zarówno za pośrednictwem narzędzi 
nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobi-
stych. Wspomaganie to polega na prowadzeniu 
samokształcenia poprzez spotkania – na razie 
ze względów pandemii – na platformie Teams. 
Członkowie sieci mogą korzystać z własnych 
doświadczeń, ale również z pomocy zewnętrz-
nych ekspertów i szkoleniowców, pracując pod 
kierunkiem koordynatora sieci współpracy 
i samokształcenia.

Działania koordynatora są jednym z klu-
czowych czynników decydujących o jakości 
pracy sieci i użyteczności tworzonych przez 
nią rozwiązań. Roli tej podjęły się Pani 
Elżbieta Pluta – Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dylakach oraz Pani Grażyna 
Świercz – nauczyciel Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ozimku, które z ogrom-
nym zaangażowaniem i doświadczeniem za-
inspirowały nauczycieli bibliotek szkolnych do 
współpracy w ramach utworzonej sieci. 

W spotkaniu naszej Sieci wzięła udział Pani 
Jolanta Rogowska – Kierownik Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku. 
Szkoły w naszej gminie ściśle współpracują
z ozimską biblioteką, biorąc udział w konkursach, 
spotkaniach autorskich oraz korzystają z boga-
tego księgozbioru. Biblioteka miejska posiada 
np. bogaty zbiór kart do teatrzyku kamishibai, 
które chętnie wypożyczamy na lekcje do szkół. 

Zapraszani są także goście spoza naszej 
gminy – m.in. przeprowadzone zostało webina-
rium przez Panią Alicję Kisałę, bibliotekarza 
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 
oraz kustosza wspaniałej wystawy o starodru-
kach znajdującej się w zbiorach pbw w Opolu.

Przed nami jeszcze szkolenie o terapeutycz-
nej wartości literatury, czyli zajęcia edukacyjne 
z wykorzystaniem biblioterapii. Zadaniem tych 
warsztatów jest rozwijanie umiejętności prak-
tycznych z zakresu wykorzystania literatury 
w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i mło-
dzieży. Chcemy również podjąć działania w celu 

wdrożenia w naszych bibliotekach programu 
mol net+. Wykorzystanie nowych rozwią-
zań i technologii oraz przeniesienie systemu 
„w chmurę” sprawi, że stanie się on nowoczesnym 
narzędziem pracy dla nauczycieli bibliotekarzy.

W ramach dzielenia się  w iedzą 
w praktyce Pani Grażyna Świercz z psp nr 1 
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Z
dumą informujemy, że uczeń Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozim-
ku – Szymon Bartnicki z klasy 8a

– zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Angielskiego.

Zakończyły się konkursy przedmiotowe w na-
szej gminie. Nasz uczeń zajął pierwsze miejsce 
w eliminacjach gminnych Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego i jako jedyny 
z całej gminy został zakwalifikowany przez 
Wojewódzką Komisję Konkursową do kolej-
nego, wojewódzkiego etapu, zajmując tam 6 
miejsce spośród wszystkich zakwalifikowanych 
osób z całego województwa. 

Etap wojewódzki odbył się 14 lutego, gdzie 
Szymon świetnie się zaprezentował, zdoby-
wając tytuł laureata. Jako jedyny godnie re-
prezentował, nie tylko naszą szkołę, lecz całą 
Gminę Ozimek, ponieważ na przestrzeni 5 lat 
uczniom naszej gminy nie udawało się zająć 
tak zaszczytnego miejsca.

Szymon od dawna rozwijał swoje umiejęt-
ności z języka angielskiego. 

„Uczę się na lekcjach, a w tym roku uczest-
niczę także w projekcie E-Twinning, który pro-
wadzi moja nauczycielka angielskiego - pani 
Alesia Asmushkina.  Rozmawiamy tam po 
angielsku z uczniami z wielu zagranicznych 
szkół, np. z Turcji. Także częste korzystanie 
z Internetu pomaga, gdyż wiele poleceń oraz 
nazw jest po angielsku i w ten sposób także 
doskonalę ten język” - mówi Szymon.

Wielopoziomowa nauka jest jednym z ele-
mentów sukcesu, drugim - to systematyczna 
i wytężona praca. 

„Spotykaliśmy się w szkole z panią 
Asmushkiną nawet w trakcie ferii co kilka dni. 
Rozwiązywałem testy, zadania, a ostatnie dwa 

spotkania poświęcone były na rozmowy na różne 
tematy, aby rozwijać moją umiejętność swobod-
nych wypowiedzi po angielsku” - dodaje Szymon.

„I to zaowocowało sukcesem. Szymon jest 
bardzo pracowity, mądry i ambitny, a jedno-
cześnie skromny i sympatyczny. Cieszę się, że 
wykorzystał swoją szansę, że posłuchał moich 
rad i doświadczenia. Świetnie się z nim pra-
cowało. Etap wojewódzki odbył się zaraz po 
feriach, był trudny, ale Szymon poradził sobie 
znakomicie” - mówi Alesia Asmushkina.

Uzyskanie tytułu laureata w wojewódz-
kim konkursie przedmiotowym jest nie tylko 

potwierdzeniem wysokich umiejętności w ję-
zyku angielskim ucznia, ale również wiąże 
się z przyznaniem uprawnień do otrzymania 
oceny celującej z danego przedmiotu na koniec 
roku szkolnego. Szymon - jako laureat - ma 
prawo pierwszeństwa także do przyjęcia do 
wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do 
zwolnienia (w ustalonym zakresie) z egzaminu 
zewnętrznego. Wielkie gratulacje i trzymamy 
kciuki za reprezentanta naszej gminy, naszego 
wspaniałego ucznia!

Alesia Asmushkina, Grażyna Świercz

Laureat z Jedynki

w Ozimku odwiedziła społeczność uczniowską 
w Dylakach. Przeprowadziła zajęcia z uczniami 
klas 1-3 na temat bezpieczeństwa w Internecie 
przy pomocy teatrzyku kamishibai, jako innej 
formy opowieści. Pokazała uczniom, że książka 
może mieć przeróżne kształty i formy, można 
ją czytać i się nią bawić. Wszystko po to, by 
zachęcić uczniów do czytania różnych książek, 
co pozwoli im rozwijać wyobraźnię, zaintere-
sowania oraz uzdolnienia.  

Spotkania naszej sieci są okazją do wy-
miany doświadczeń i pomysłów związanych 
z kształtowaniem u uczniów najważniejszych 
kompetencji kluczowych, przekładających się 
na wzrost zainteresowania czytelnictwem. Z ko-
lei dzielenie się dobrymi praktykami, przyczy-
ni się niewątpliwie do rozwoju zawodowego 
nauczycieli bibliotekarzy w Gminie Ozimek. 

Elżbieta Pluta, Grażyna Świercz, 
Justyna Bęben
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P
raca uczennicy klasy 7 Laury Ledwig 
została wyróżniona w Ogólnopol-
skim Konkursie Matematyczno-Pla-

stycznym organizowanym przez Stowarzy-
szenie Nauczycieli Matematyki. 

Zadaniem uczestników Konkursu było przy-
gotowanie dowolną techniką pracy plastycznej 
pod tytułem „Szwarno Matma”. Celem konkur-
su organizowanego corocznie jest popularyzacja 
matematyki i pokazywanie jej obecności w ota-
czającym nas świecie, propagowanie i rozwijanie 
aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzie-
ży w wieku szkolnym, rozbudzanie twórczej 
inwencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 
samodzielnego i kreatywnego myślenia.

Ponadto informujemy, że uczennica klasy 
7 Oliwia Tiszbierek zajęła I miejsce w gmin-
nych eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego – gratulujemy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, 
podobnie jak inne szkoły z terenu naszej gmi-
ny, włączyła się w akcję zbierania darów dla 
Ukraińców. Zarówno tych, którym udało się 
przekroczyć granicę i są już w Polsce, jak i tych, 
którzy nadal są w swojej ojczyźnie.

Dziękujemy rodzicom, mieszkańcom Dylak 
i Biestrzynnika, dyrekcji naszej szkoły oraz przed-
szkola, naszym uczniom, przedszkolakom, nauczy-
cielom, wychowawcom i pozostałym pracownikom 
szkoły, a także wszystkim, którzy włączyli się w na-
szą akcję. Dobro wraca, a my mamy nadzieję, że 
postawiony na głowie świat wróci do normy.

Zgromadzone dary zostały przewiezione 
do Zespołu Szkół w Ozimku, a stamtąd część 
przekazano uchodźcom, którzy przybyli i zo-
stali zakwaterowani na terenie naszej gmi-
ny. Pozostałe dary trafią do poszkodowanych 
mieszkańców w Ukrainie. 

Izabela Mazur

B
iblioteka szkolna w Szkole Podsta-
wowej w Szczedrzyku działa pełną 
parą. W ostatnim czasie otrzymali-

śmy książki od darczyńców, planowane są 
kolejne zakupy, więc księgozbiór się rozrasta. 

Tym samym rośnie też zainteresowanie 
uczniów czytelnictwem, dzieci chętnie i często 
przebywają w bibliotece. Biblioteka organizuje 
konkursy, lekcje biblioteczne, promowane jest 
czytelnictwo, na gazetce biblioteki wywieszane 
są wszelkie aktualności biblioteczne, działa 
również kącik czytelniczy, który daje możli-
wość odpoczynku z ciekawą książką w czasie 
przerwy. Wszystko po to, aby zachęcić dzieci 
i młodzież do sięgnięcia po książkę. Na zdjęciu: 
zajęcia w szkolnej bibliotece.

Anna Piechowska-Lichwała
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Kolejka 20 
12.03.2022 godz. 15:00
KS Małapanew Ozimek – OKS Odra II Opole 
Kolejka 21 
19.03.2022 godz. 15:00
OKS Olesno – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 22 
26.03.2022 godz. 15:30
LZS Skorogoszcz – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 23 
02.04.2022 godz. 16:00
KS Małapanew Ozimek – LZS Starowice Dolne 
Kolejka 24 
09.04.2022 godz. 16:00
KS Fortuna Głogówek – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 25 
16.04.2022 godz. 13:00 
KS Małapanew Ozimek – LKS Skalnik Gracze 
Kolejka 26 
23.04.2022 godz. 17:00 
LZS Victoria Chróścice – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 27 
30.04.2022 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – LKS Po–Ra–Wie Większyce 
Kolejka 28 
03.05.2022 godz. 15:00
TS Chemik Kędzierzyn–Koźle – KS Małapanew 
Ozimek 
Kolejka 29 
07.05.2022 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – MKS Ruch Zdzieszowice 
Kolejka 30 
14.05.2022 godz. 17:00 
KS Polonia Nysa – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 31 
21.05.2022 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – LZS Piotrówka 
Kolejka 32 
25.05.2022 godz. 18:00 
KS Polonia Głubczyce – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 33 
28.05.2022 godz. 17:00 
KS Małapanew Ozimek – SKS Piast Strzelce Opolskie 
Kolejka 34 
04.06.2022 godz. 17:00 
MKS Gogolin – KS Małapanew Ozimek 
Kolejka 35 
11.06.2022 godz. 17:00
KS Małapanew Ozimek – SKF TOR Dobrzeń Wielki 
Kolejka 36 
16.06.2022 godz. 17:00
KS Unia Krapkowice – KS Małapanew Ozimek 

Kolejka 18 
13.03.2022 godz. 15:00
GZ LZS Łubniany – KS Krasiejów 
Kolejka 19 
19.03.2022 godz. 15:00
KS Krasiejów – LKS Naprzód Jemielnica 

Kolejka 20 
26.03.2022 godz. 15:30 
SSTIR LZS Mechnice – KS Krasiejów 
Kolejka 21 
02.04.2022 godz. 16:00
KS Krasiejów – ULKS Orzeł Źlinice 
Kolejka 22 
09.04.2022 godz. 16:00 
KS Skarbimierz – KS Krasiejów 
Kolejka 23 
16.04.2022 godz. 13:00 
KS Krasiejów – KS Unia Kolonowskie 
Kolejka 24 
23.04.2022 godz. 17:00 
LKS Sokoły Bierdzany – KS Krasiejów 
Kolejka 25 
30.04.2022 godz. 17:00 
KS Krasiejów – LZS Żubry Smarchowice Śląskie 
Kolejka 26 
03.05.2022 godz. 15:00
ZKS Motor Praszka – KS Krasiejów 
Kolejka 27 
07.05.2022 godz. 17:00 
LZS GKS Piomar Tarnów–Przywory – 
KS Krasiejów 
Kolejka 28 
14.05.2022 godz. 17:00
KS Krasiejów – KS Iprime Bogacica 
Kolejka 29 
21.05.2022 godz. 17:00 
LZS Kuniów – KS Krasiejów 
Kolejka 30 
28.05.2022 godz. 17:00
KS Krasiejów – LZS Jełowa 
Kolejka 31 
01.06.2022 godz. 18:00 
1.FC Chronstau–Chrząstowice – KS Krasiejów 
Kolejka 32 
04.06.2022 godz. 17:00 
KS Krasiejów – LZS Olimpia Lewin Brzeski 
Kolejka 33 
11.06.2022 godz. 17:00
LZS Ligota Turawska – KS Krasiejów 
Kolejka 34 
18.06.2022 godz. 17:00 
KS Krasiejów – NKS Start Namysłów

Kolejka 12 
20.03.2022 godz. 15:00 
LZS Grodziec – LZS Staniszcze Wielkie 
20.03.2022 godz. 15:00 
KS Szczedrzyk – KS II Krasiejów 
Kolejka 13 
27.03.2022 godz. 16:00 
LKS Plon Błotnica Strzelecka – KS Szczedrzyk 
27.03.2022 godz. 16:00 
KS II Krasiejów – LZS Grodziec 
Kolejka 14 
03.04.2022 godz. 16:00 
LKS Błękitni Rozmierz – KS II Krasiejów 

03.04.2022 godz. 16:00 
LZS Grodziec – LKS Plon Błotnica Strzelecka 
03.04.2022 godz. 16:00 
KS Szczedrzyk – LZS Fiorentina Kamex Nakło 
Kolejka 15 
10.04.2022 godz. 16:00 
LKS Czarni Kalinów–Kalinowice – KS Szczedrzyk 
10.04.2022 godz. 16:00 
LZS Fiorentina Kamex Nakło – LZS Grodziec 
10.04.2022 godz. 16:00 
KS II Krasiejów – LZS Staniszcze Wielkie 
Kolejka 16 
24.04.2022 godz. 17:00 
LKS Victoria II Żyrowa – KS II Krasiejów 
24.04.2022 godz. 17:00 
LZS Grodziec – LKS Czarni Kalinów–Kalinowice 
24.04.2022 godz. 17:00
KS Szczedrzyk – LZS Zimna Wódka 
Kolejka 17 
01.05.2022 godz. 17:00
LZS Sokół Leśnica – KS Szczedrzyk 
01.05.2022 godz. 14:00 
LZS Zimna Wódka – LZS Grodziec 
01.05.2022 godz. 17:00 
LKS Plon Błotnica Strzelecka – KS II Krasiejów 
Kolejka 18 
08.05.2022 godz. 17:00 
KS II Krasiejów – LZS Fiorentina Kamex Nakło 
08.05.2022 godz. 17:00
LZS Grodziec – LZS Sokół Leśnica 
08.05.2022 godz. 17:00 
KS Szczedrzyk – LZS Kadłubiec 
Kolejka 19 
15.05.2022 godz. 17:00 
KS Szczedrzyk – LKS Victoria II Żyrowa 
15.05.2022 godz. 17:00 
LZS Kadłubiec – LZS Grodziec 
15.05.2022 godz. 17:00 
LKS Czarni Kalinów–Kalinowice – KS II Krasiejów 
Kolejka 20 
22.05.2022 godz. 17:00 
KS II Krasiejów – LZS Zimna Wódka 
22.05.2022 godz. 17:00 
LZS Grodziec – KS Szczedrzyk 
Kolejka 21 
29.05.2022 godz. 17:00 
LZS Grodziec – LKS Victoria II Żyrowa 
29.05.2022 godz. 17:00 
KS Szczedrzyk – LKS Błękitni Rozmierz 
29.05.2022 godz. 17:00
LZS Sokół Leśnica – KS II Krasiejów 
Kolejka 22 
05.06.2022 godz. 17:00 
KS II Krasiejów – LZS Kadłubiec 
05.06.2022 godz. 17:00 
LZS Staniszcze Wielkie – KS Szczedrzyk 
05.06.2022 godz. 17:00
LKS Błękitni Rozmierz – LZS Grodziec

Janusz Dziuban
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P
ierwsza drużyna seniorów KS Krasie-
jów zakończyła jesienną rundę roz-
grywek na 4. miejscu w tabeli klasy 

okręgowej – grupa i, z dorobkiem 35 pkt. 
(63:34) zdobytych w 11 wygranych, 2 zremi-
sowanych i 4 przegranych meczach.  

Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczę-
ły się 10 stycznia. Piłkarze trenowali na Orliku 
w Ozimku, bieżni przy sp nr 3 w Ozimku oraz 
hali sportowej, a także na boiskach w Mnichusie 
i Krasiejowie. Dzięki Gminie Ozimek oraz part-
nerom – firmom Fa Rajfel, Hurtownia Nawozów 
i Opału Salzburg, Zakład Wykonawstwa Sieci 
Elektrycznych w Opolu, w dniach 10-13 lutego 
drużyna była na obozie w Pokrzywnej. W roze-
granych sparingach zespół uzyskał następujące 
wyniki: z oks Olesno 0:3, z Unią Kolonowskie 
0:3 i ze Spartą Lubliniec 3:4.

Kadra zespołu (stan na 6.03.2022): bram-
karze – Dominik Cuper, Michał Szyguła 
obrońcy – Krzysztof Dada, Roman Mainka, 
Maciej Możdżeń, Marcus Podkowa, Szymon 
Puzik, Markus Salzburg, Mateusz Świerc; 
pomocnicy – Damian Dobrzyński, Adam 
Jędrysiak, Patryk Kałka, Błażej Konop, 
Adrian Kotyś, Bartosz Kuczer, Dawid 
Makulski, Marcel Molendowski, Jakub 

Mroszczyk, Dominik Szwugier; napastnicy 
– Brajan Lipp, Kamil Salatycki, Piotr Słupik. 
Trener – Mateusz Pinkawa, kierownik druży-
ny – Rafał Piechaczek. Ubyli – Łukasz Kuczer 
(do KS Szczedrzyk), Edmund Machnik (do 
OKS Odra II Opole); przybył – Adrian Kotyś 
(z UKS SMS Łódź);

Poza pierwszą drużyną, występującą w kla-
sie okręgowej, KS Krasiejów prowadzi drugi 
zespół seniorów, grający w grupie vi klasy B. Po 
jesiennej rundzie zajmuje on 5. miejsce w tabeli, 
z dorobkiem 18 pkt. (30:22). 

Janusz Dziuban

KS Krasiejów 

Z
espół seniorów KS Małapanew Ozi-
mek zakończył jesienną rundę na 9. 
miejscu w tabeli rozgrywek iv Ligi 

„BS Leśnica”. W 17 rozegranych meczach 
zdobył 25 punktów (bilans bramek 28:28), 
odnosząc 7 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. 
Zajęcia przed rundą wiosenną piłkarze wzno-
wili w styczniu, spotykając się na treningach 
trzy razy w tygodniu. Nastąpiła zmiana 
na stanowisku trenera drużyny. Dariusza 
Kaniukę zastąpił Wojciech Ścisło, któ-
ry jest grającym trenerem-zawodnikiem. 
W okresie przygotowawczym zespół roze-
grał 6 sparingów, zakończonych następują-
cymi wynikami: Foto-Higiena Gać 1:1, LZS 
Piotrówka 3:1, Górnik Zabrze CLJ u18 1:3, 
Drama Zbrosławice 2:0, Ruch Zdzieszowice 
1:2, Foto-Higiena Gać 0:1.
Kadra drużyny: bramkarze – Michał Walotek, 
Tobiasz Weinzettel, Kacper Łuczaj; obrońcy – 
Michel Komor, Mateusz Gruszka, Krzysztof 
Kwiatkowski, Bartosz Grześkiewicz, Bartosz 
Trębacz, Adam Słowik, Patrick Riemann, 
Patryk Sowiński; pomocnicy – Kacper Pudlik, 
Tomasz Suchecki, Michał Bienias, Sebastian 
Kuchta, Tomasz Wróblewski, Vitalii Kiriakov, 
Konrad Górniaszek (C); napastnicy – Kacper 
Kamiński, Pavlo Koval, Oliwer Studenny, Bruno 

Gos, Paweł Kubiak, Wojciech Ścisło. Przybyli 
– Kacper Łuczaj (z Pomologii Prószków), Pavlo 
Koval (ze Stali Brzeg), Wojciech Ścisło (z Victorii 
Chróścice), Bartosz Trębacz (z Agroplonu 

Głuszyna); ubyli – Dariusz Kaniuka (trener – 
do Victorii Chróścice). 

Janusz Dziuban
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S
pośród trzech drużyn piłkarskich re-
prezentujących Gminę Ozimek w kla-
sie B, najwyżej po jesiennej rundzie 

– na 2. miejscu w tabeli grupy iv plasuje się 
KS Szczedrzyk, który w 11 rozegranych me-
czach zdobył 23 pkt. (32:14), odnosząc 7 zwy-
cięstw oraz notując po 2 remisy i porażki. 

W ramach przygotowań do rundy rewan-
żowej, poza zajęciami na własnym boisku 
i obiektach gminy, w dniach 25-27 lutego 
zespół  przebywał na obozie przygotowaw-
czym w Pokrzywnej, gdzie rozgrywał mecze 
wewnętrzne i odbył treningi górskie. W okre-
sie przygotowawczym rozegrał także cztery 
mecze sparingowe, zakończone wynikami: 4:2
ze Startem ii Jełowa, 7:5 z LZS Kadłub, 1:2
z Groszmalem Opole i 8:1 z Pokojem Sadów.   

Kadra zespołu: bramkarze – Michał 
Polednia, Szymon Weinzettel; obrońcy – Oliwer 
Czech, Paweł Słowik, Dawid Grobosz, Rafał 
Grobosz, Michał Madeła, Serhii Nazarenko, 
Jonasz Borowski, Michał Rudolf, Tobiasz 
Buhl, Wiktor Włodarczyk, Marcin Piontek; 
pomocnicy – Dawid Wiesiołek, Rafał Fuhl, 
Kamil Ryba, Adam Szyporta, Michał Wiciak, 
Kamil Wróblewski, Łukasz Kuczer, Tomasz 
Kruk, Andrzej Sobota, Michał Fijałkowski; 

napastnicy – Daniel Golański, Aleksander 
Gałczyński, Kamil Niemczyk, Thomas Felix, 
Tomasz Wiciak (C). Trener – Michał Fijałkowski, 
kierownik drużyny – Wiktor Włodarczyk. 
Przybyli – Aleksander Gałczyński (bez klubu), 

Łukasz Kuczer (z KS Krasiejów), Michał Madeła 
(z LZS Grodziec), Kamil Ryba (z LKS Silesius 
Kotórz Mały). 

Janusz Dziuban

KS Szczedrzyk 

Z
espół LZS Grodziec występuje w gru-
pie vi klasy B, gdzie jesienią rozegrał 
11 spotkań zdobywając 23 pkt. (32:14) 

i z identycznym jak KS Szczedrzyk dorob-
kiem punktowym oraz bramkowym zo-
stał sklasyfikowany na 3. miejscu w tabe-
li, o czym zdecydował bezpośredni mecz 
obu drużyn, wygrany 1:0 przez piłkarzy 
ze Szczedrzyka.  

Przygotowania do rundy wiosennej zespół 
rozpoczął 22 stycznia, trenując trzy razy w tygo-
dniu na obiektach mosir Ozimek tj. na boisku 
Orlik, bieżni przy sp nr 3 oraz korzystając z si-
łowni przy współpracy z Street Workout Ozimek. 
Od 10 do 13 lutego drużyna przebywała na obozie 
przygotowawczym w Borowicach k/ Karpacza, 
pracując głównie nad wytrzymałością. Po po-
wrocie zajęcia odbywały się w dalszym ciągu 
na Orliku, a w weekendy piłkarze rozgrywali me-
cze kontrolne: 19 lutego na sztucznej nawierzch-
ni w Lublińcu ulegli A-klasowemu Startowi 
Dobrodzień 1:2, a 27 lutego na sztucznym boisku 
w Opolu przegrali również z A-klasową Unią 
Raszowa-Daniec 2:7. Przed wznowieniem roz-
grywek planowane są jeszcze sparingi z LZS 
Zawada i z Piastem Opole. 

Kadra drużyny: bramkarze – Daniel Piechota, 
Artur Długoszewski; obrońcy – Marcin Sitnik, 

Adam Pastuch, Kacper Machulak, Szymon 
Łuczko, Kamil Dota, Marek Matusz, pomoc-
nicy – Michał Kasperski, Juliusz Grabowski, 
Tomasz Grabowski, Paweł Kotyś, Grzegorz 
Hentschel, Jakub Kotliński, Krzysztof 
Soszka, Dawid Wróbel, napastnicy  Myroslav 
Demchenko, Piotr Pietras, Arkadiusz Bogusz, 
Marcel Szyszka, Kamil Milczarek. Przybyli – 
w trakcie załatwiania jest dwóch zawodników 
z KS Krasiejów; ubyli – Michał Madeła (do 
KS Szczedrzyk) Trenerzy – Karol Mroszczyk, 
Michał Grabowski.

Zarząd klubu dziękuje wszystkim spon-
sorom i darczyńcom: Gminie Ozimek i Panu 
Burmistrzowi Mirosławowi Wieszołkowi, fir-
mom: tm serwis, ałpbudprom, BasenComplex, 
Auto-Garaż, Meble Pastuch. Podziękowania 
składa również pracownikom MOSiR Ozimek 
i jego Dyrektorowi Panu Arkadiuszowi 
Banikowi za dbanie o płytę boiska i cały obiekt 
sportowy w Grodźcu. Kibicom natomiast dzię-
kuje za doping i wsparcie drużyny.

Janusz Dziuban

LZS Grodziec 
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W
ostatnią sobotę lutego w pa-
wonkowskiej hali sportowej 
odbył się coroczny turniej old-

bojów o Puchar Wójta i Sołtysa Pawon-
kowa. Na ,,parkiecie” bawiły się drużyny 
z Grodźca, Kochanowic oraz Pawonkowa. 
Jak zawsze wszyscy byli zadowoleni, padło 
sporo bramek, nawet samobójczych. 

Ostrych spięć w walce o piłkę było 
sporo, ale wszystko odbywało się zgodnie 
z przepisami i zasadą fair play. Obyło się 
więc bez kontuzji. Pierwsze miejsce zajęli 
„Wiecznie młodzi” Grodziec, drugie oldboye 
Orła Pawonków, a trzecie oldboye Ruchu 
Kochanowice. Wszyscy otrzymali pamiątko-
we puchary. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Dawid Szreter (Pawonków), najlep-
szym obrońcą Grzegorz Gajda (Grodziec), 
a najlepszym bramkarzem Łukasz Filozof 
(Grodziec). Najstarszym zawodnikiem tur-
nieju był Michał Grabowski z Grodźca. 
Strzelcem pierwszej bramki turnieju został 
Dawid Szreter z Orła Pawonków, a ostatniej 
Mirosław Adamski z Grodźca. 

Zwycięski zespół oldboyów LZS Grodziec 
„Wiecznie młodzi” wystąpił w składzie: 
Łukasz Filozof, Mariusz Wojdyła, Karol 
Mroszczyk, Mariusz Mielnik, Krzysztof 
Czech, Mirosław Adamski, Mariusz Pazdan, 
Michał Grabowski. Nasi piłkarze serdecznie 

dziękują organizatorom za ciepłe przyjęcie, 
Pani wójt Joannie Wons-Kleta za wręczony 
puchar, a Pani sołtys Pawonkowa Monice 
Blewąska za smakowity poczęstunek.

Janusz Dziuban

N
a przełomie lutego i marca ucznio-
wie szkół podstawowych kontynu-
owali udział w rozgrywkach orga-

nizowanych pod egidą Szkolnego Związku 
Sportowego. Odbył się finał powiatowy 
w dwa ognie dziewcząt oraz zawody gmin-
ne i powiatowe w koszykówkę chłopców 
i dziewcząt. 

W dniu 17 lutego w Niemodlinie rozegra-
no finał powiatowy w dwa ognie dziewcząt, 
w którym zwycięstwo i awans wywalczyła 
drużyna sp nr 1 Niemodlin. Drugie miejsce 
zajęła sp nr 3 Ozimek, a trzecie sp Dobrzeń 
Wielki. Dziewczęta z Ozimka zagrały w skła-
dzie: Milena Dobrowolska, Guimbat Jagusz 
Chloe, Maja Głowacka, Zofia Oleś, Paulina 
Płachta, Maja Szczabel, Oliwia Tomal, 
Emilia Włoch.

W dniu 28 lutego w Szkole Podstawowej 
w Grodźcu odbyły się mistrzostwa gminy 
Ozimek w koszykówce dziewcząt i chłopców. 
Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła druży-
na sp Krasiavejów, a drugie sp Grodziec. Wśród 
chłopców zwyciężyła sp 3 Ozimek przed sp
Krasiejów i sp Grodziec. 

Finał powiatowy w koszykówce dziewcząt 
odbył się 10 marca w Tarnowie Opolskim. Tam 
zwycięstwo i awans na szczebel wojewódzki 
wywalczyła drużyna sp Jełowa, a na kolejnych 
miejscach uplasowały się: 2. sp Tarnów Opolski, 
3. sp Dąbrowa, 4. sp Dobrzeń Wielki, 5. sp

Krasiejów, 6. sp Węgry. Drużyna z Krasiejowa 
grała w składzie: Dominika Cebula, Maja 
Dreja, Hanna Furman, Kamila Hadamik, 
Beata Kandora, Anna Kula, Sandra Kuliberda, 
Olivia Reiman, Patrycja Smyk – opiekun 
Artur Czichos. 

Finał powiatowy w koszykówce chłopców 
rozegrano 11 marca w Niemodlinie. Dwa miejsca 
premiowane awansem do półfinału wojewódz-
kiego, zajęły: 1. sp nr 1 Niemodlin, 2. sp Chróścina. 

Za nimi uplasowały się drużyny: 3. sp Jełowa, 
4. sp Tarnów Opolski, 5-7. sp Dobrzeń Wielki, 
sp Chrząstowice i sp nr 3 Ozimek. Drużyna 
z Ozimka grała w składzie: Paweł Czopkiewicz, 
Sebastian Trzensiok, Dawid Sudoł, Michał 
Macha, Wojciech Okuniewicz, Maksymilian 
Chmura, Karol Krzewica, Piotr Będkowski
– opiekun Iwona Wałęga-Wójcik. 

Janusz Dziuban
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