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piątek, 8 kwietnia 2022 r., 
podpisano umowy na reali-
zację zadań w ramach trze-

ciej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej.

Spotkanie zostało otwarte przez Wi-
cemarszałków Województwa Opol-
skiego – Zuzannę Donath-Kasiurę
oraz Zbigniewa Kubalańcę , którzy 
życzyli zgromadzonym Burmistrzom, 
Wójtom i Sołtysom powodzenia w re-
alizacji tegorocznych projektów.

Następnie Dyrektor Departamentu 
Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Regionu Agnieszka Okupniak doko-
nała podsumowania projektów z mi-
nionych edycji, a także zapowiedziała 
projekty zgłoszone w roku 2022. 

Burmistrz Ozimka Mirosław Wie-
szołek przy kontrasygnacie Skarbni-
ka Gminy Ozimek Jadwigi Michnik
podpisał umowę na realizację nastę-
pujących zadań zgłoszonych do Mar-
szałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2022:

Sołectwo Krasiejów: „Zakup zestawu 
nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa 
Krasiejów” wartość zadania wynosi 6 
000,00 zł;

Sołectwo Krzyżowa Dolina: „Podjazd 
dla osób niepełnosprawnych do świetlicy 
wiejskiej w Krzyżowej Dolinie” wartość 
zadania wynosi 6 400,00 zł;

Sołectwo Nowa Schodnia: „Doposaże-
nie placu zabaw w sołectwie Nowa Schod-
nia” wartość zadania wynosi 6 000,00 zł;

Sołectwo Grodziec: „Doposażenie pla-
cu zabaw w sołectwie Grodziec” wartość 
zadania wynosi 6 000,00 zł.

Emilia Jendryassek

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu 
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
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Ozimku utworzono nowe miej-
sca parkingowe przy ul. Lipowej 
oraz ul. Gen. Władysława Sikor-

skiego. Inwestycje są odpowiedzią na liczne 
wnioski mieszkańców, którzy sygnalizowali 
brak miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych w tych punktach miasta.

W ramach prac budowlanych przy ul. Sikor-
skiego powstało dodatkowych 10 miejsc dla sa-
mochodów osobowych. Wykonawcą inwestycji 
była firma hs bud Sp. z o.o. z Opola. Wartość 
inwestycji to 76 826,12 zł.

Natomiast przy ul. Lipowej powstało ok. 20
nowych miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych i dwa miejsca przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano 
nową nawierzchnię bitumiczną drogi dojazdo-
wej. Głównym wykonawcą była firma Protect 
Building z Lędzin, a całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 228 426,71 zł.

Obie inwestycje mają odciążyć istniejące 
parkingi i usprawnić płynność ruchu oraz bez-
pieczeństwo w tych miejscach. Ponadto parking 
na ul. Lipowej wpłynie na zwiększenie ilości 

wolnych miejsc dla samochodów mieszkańców, 
którzy załatwiają sprawy w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku.

„Spełnianie oczekiwań mieszkańców – po-
prawa estetyki w mieście, a przede wszystkim 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ma dla 

mnie istotne znaczenie. Obie inwestycje spełniają 
te oczekiwania i będziemy dążyć do dalszego 
rozwoju infrastruktury w Ozimku” – podsumo-
wuje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera

dniu 7 marca 2022 r. z okazji 
zbliżającego się Dnia Sołtysa, 
Burmistrz Ozimka Mirosław 

Wieszołek zaprosił na spotkanie przed-
stawicieli wszystkich trzynastu sołectw 
z Gminy Ozimek. W cyklicznym wydarze-
niu, wzięła również udział Senator Ziemi 
Opolskiej – Danuta Jazłowiecka. 

Głównym tematem rozmów było podsu-
mowanie dotychczasowej działalności na rzecz 
lokalnych społeczności, jak również przed-
stawienie propozycji zadań najbardziej wy-
czekiwanych w sołectwach w oparciu o przy-
znane środki z funduszu sołeckiego w roku 
2022. Szczególną uwagę poświęcono tematom 
ochrony środowiska i najbardziej oczekiwanych 
inwestycji lokalnych. Katalog potrzeb z roku 
na rok staje się coraz większy, ale trud miesz-
kańców, sołtysów i rad sołeckich przekłada 
się na widoczne efekty, a tym samym wpływa 
na poprawę życia mieszkańców. 

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszo-
łek złożył najserdeczniejsze życzenia oraz 
podziękował za codzienną pracę na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych. Jedno-
cześnie życzył dalszej owocnej współpracy 
pełnej wzajemnego zrozumienia zarówno 
z mieszkańcami, jak i samorządem gmin-
nym. Przede wszystkim życzył wytrwałości 
oraz satysfakcji z bardzo ważnej społecznej 
funkcji, którą wykonują.  

Sołtysi to reprezentanci jednostek pomoc-
niczych gminy, którzy znajdują się najbliżej 
potrzeb mieszkańców, a tym samym stają się 
łącznikiem z samorządem gminnym. Ich za-
dania mają szczególny charakter, gdyż wszel-
kie inicjatywy podejmowane w sołectwach są 

wynikiem potrzeb mieszkańców, poznania ich 
problemów, trudności oraz planów i zamierzeń. 
Pełnienie obowiązków Sołtysa, to duże wyróż-
nienie, ale i odpowiedzialność.

Justyna Giemza
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W
dniu 28 marca 2022 r. odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Ozimku. 
Po ustaleniu porządku obrad 

na wniosek radnego Jana Polaczka uczczo-
no minutą ciszy ofiary wojny w Ukrainie, 
które zginęły walcząc o wolność swojego 
kraju. 

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Rezolucji w sprawie zbrojnej napaści 
Federacji Rosyjskiej i eksterminacji ludności 
Ukrainy”. W związku z agresywnym i niewy-
tłumaczalnym działaniem Federacji Rosyjskiej 
Rada Miejska w Ozimku wyraża solidarność 
z Narodem Ukraińskim i stanowczo potępia 
działania, które mają na celu zamach na su-
werenność Ukrainy.

Następnie pod obrady i głosowanie radnych 
poddano uchwałę, która dotyczyła uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 
2022-2025. Działania związane z profilaktyką 
i rozwiazywaniem uzależnień oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu na-
leżą do ważnych zadań gminy, a nowelizacja 
była konieczna ze względu na zmianę obowią-
zujących przepisów prawa. 

Poprzez podjęcie uchwały w sprawie przyję-
cia przez Gminę Ozimek do realizacji zadania 
pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu 
ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy 
Opolskiej w Nowej Schodni, ozimski magistrat 
może przejść do realizacji przedsięwzięcia usy-
tuowanego na drodze powiatowej, na które po-
zyskano dofinansowanie w ramach Polskiego 
Ładu o wartości ok. 5 mln zł.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finanso-
wej Samorządowi Województwa Opolskiego 
na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzy-
żowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. 
Ozimek”. Rajcy przychylili się do wniosku 
Burmistrza Ozimka dot. przekazania środ-
ków z budżetu gminy w wysokości 141 426,00
zł na dofinansowanie opracowania projektu 
budowlano-wykonawczego powyższego za-
dania. Przełoży się to na poprawę warunków 
bezpieczeństwa na bardzo ruchliwych skrzy-
żowaniach drogi wojewódzkiej z ul. Kolejową 
oraz ul. Hutniczą w Ozimku. Kolejnym kro-
kiem będzie przyjęcie stosownej uchwały w tej 
sprawie przez Sejmik Województwa Opolskiego, 
aby inwestycja mogła zostać zrealizowana.

Radni podjęli także uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów przemysłowych miasta Ozimek i wsi 
Schodnia, w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców 

Śląskich wsi Pustków, wsi Krasiejów oraz 
w mieście Ozimek. Zmiany w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego powinny 
się przełożyć na poprawę poziomu życia w na-
szej gminie oraz pozyskanie nowych inwesto-
rów, którzy będą realizować swoje zamierzenia 
inwestycyjne i tworzyć nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców Gminy Ozimek.

Strategicznym dokumentem jest również 
Program opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ozimek na rok 2022”, który 
jednogłośnie zaakceptowano. Określa zakres 
i zadania, do których należą m.in. zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schroni-
sku dla zwierząt, zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, opieka nad 
wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie oraz 
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu za-
pewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
Radcy podjęli także uchwałę w sprawie powie-
rzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle wykonania 
zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina 
Ozimek planuje nawiązać współpracę ze Schro-
niskiem dla bezdomnych zwierząt znajdującym 
się w Kędzierzynie-Koźlu, która będzie pole-
gała na sprawowaniu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu Gminy Ozimek. 

Ponadto radni miejscy przyjęli szereg 
uchwał: 
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie okre-

ślenia warunków i trybu wspierania finan-
sowego rozwoju sportu na terenie Gminy 
Ozimek;

• w sprawie określenia zasad, trybu przy-
znawania i pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe 
w krajowym i międzynarodowym współza-
wodnictwie sportowym;

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udzia-
łów w nieruchomości;

• w sprawie przekazania petycji według wła-
ściwości;

• w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
diet dla radnych oraz zwrotów kosztów po-
dróży służbowych przysługujących radnym;

• w sprawie poparcia apelu Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego dotyczącego dyskry-
minacji Mniejszości Niemieckiej;

• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022
rok;

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.
Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpie-

czeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska 
pozytywnie oceniła realizację inwestycji sieci 
kanalizacji w rozbiciu na poszczególne miej-
scowości oraz stan techniczny sieci wodno-ka-
nalizacyjnej na terenie gminy. Komisja także 
pozytywnie oceniła wydatkowanie środków 
finansowych przez stowarzyszenia w 2021 r.

Następnie Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Spraw Społecznych bardzo pozytywnie oce-
niła działalności Domu Kultury oraz funkcjo-
nowanie bibliotek pod kwestią prawidłowości 
i efektywności wykorzystania dotacji z budżetu 
gminy na funkcjonowanie na funkcjonowanie 
tych jednostek.

Na zakończenie Burmistrz Ozimka przed-
stawił sprawozdanie ze swej działalności, w tym 
informacja o podmiotach gospodarczych w gmi-
nie za i kwartał 2022 r.

Marcin Widera
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D
nia 14 marca 2022 r. odbyła się druga 
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Ozimku, która była zdominowana 

opracowaniem planu pracy na 2022 r. 
Młodzi radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy mrm
na 2022 rok. Rada będzie się zajmować nastę-
pującymi tematami. 

I kwartał 2022
1. Opracowanie planu działań proekologicz-

nych skierowanych do dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Ozimek.

2. Opracowanie planu działań promujących 
samorządność wśród ludzi młodych.

3. Zbieranie opinii młodzieży na ważne te-
maty – przedstawienie sposobów realizacji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego mrm
z działań podejmowanych jako reprezen-
tacja mrm pomiędzy sesjami.

II kwartał 2022
1. Nawiązanie współpracy z przewodniczą-

cymi samorządów szkolnych.
2. Opracowanie planu współpracy z mło-

dzieżą miast partnerskich.
3. Udział w akcji Sprzątanie lasów wraz ktg

Kozica.
4. Promocja walorów turystycznych Ozimka 

– nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą 
Działania „Kraina Dinozaurów”, Stowa-
rzyszeniem Dolina Małej Panwi, Rybacką 
Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna”.

5. Nawiązanie współpracy z sołtysami 
w celu przedyskutowania problemów 
młodzieży i lokalnych społeczności.

6. Sprawozdania Przewodniczącego mrm
oraz Komisji mrm z działań podejmo-
wanych jako reprezentacja mrm po-
między sesjami.

7. Udział w debacie nad raportem o stanie 
gminy za 2021 r.

8. Udział w obchodach Dni Miasta 2022.
III kwartał 2022

1. Przygotowanie do wdrożenia programu 
“Poznaj radnego” - przedstawienie sposo-
bów realizacji

2. Spotkanie z opiekunami samorządów 
szkolnych – konsultujemy pomysły

3. uczniów, szukamy sposobów ich realizacji.
4. Nawiązanie współpracy z okolicznymi 

mrm.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego mrm

z działań podejmowanych jako reprezen-
tacja mrm pomiędzy sesjami.

6. Akcja promocyjna Budżetu Obywatelskie-
go miasta Ozimka na 2023 rok.

7. Spotkanie z przedstawicielami kultury 
i sportu.

IV kwartał 2022
1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu 

gminy na 2023 rok.

2. Zapoznanie się z działalnością mdp
w gminie Ozimek

3. Sprawozdanie z pracy mrm za 2022 rok.
4. Opracowanie Planu Pracy mrm na 2023 rok.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego mrm oraz 

Komisji mrm z działań podejmowanych 
jako reprezentacja mrm pomiędzy sesjami.

Dnia 11 kwietnia 2022 r. podczas kolejnej 
Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku 
podjęto uchwały w sprawie powołania komisji 
stałych mrm w Ozimku oraz ustalono składy 
osobowe tych komisji. 

Do głównych zadań Komisji ds. Edukacji 
Obywatelskiej i Współpracy z su należeć 
będzie zwiększanie świadomości i partycypacji 
społecznej wśród młodzieży oraz wspieranie 
samorządów szkolnych. Skład osobowy: Jan 
Bułgajewski, Marek Niedbalec, Paweł Świę-
tek oraz Piotr Bloszczyk.

Komisja ds. Ekologii i Ochrony Środo-
wiska będzie się zajmować dbaniem o miejską 
przestrzeń, tereny zielone i dążenie do prze-
miany gminy Ozimek w miejsce przyjazne 
klimatowi i wszystkim organizmom żywym, 

jak również nawiązaniem współpracy z inicja-
tywami i ruchami mającymi na celu poprawę 
stanu środowiska. Skład osobowy: Bartosz 
Bednarski, Alexandra Widawski, Halina 
Bąk, Laura Wieszołek, Marek Niedbalec, Ju-
lia Marcinowska oraz Piotr Bloszczyk.

Natomiast Komisja ds. Kultury, Sportu 
i Polityki Społecznej odpowiadać będzie za 
wspieranie inicjatyw kulturalnych i sporto-
wych, promowanie młodych osób uprawiają-
cych sport i działających na płaszczyźnie kul-
turalnej, wsparcie młodzieży w czasie pandemii, 
edukację, uświadamianie i integrację oraz re-
agowanie na problemy związanych z dyskry-
minacją. Skład osobowy: Bartosz Bednarski, 
Alexandra Widawski, Halina Bąk, Wiktoria 
Machulak, Maja Stonoga, Mateusz Świerc
oraz Maciej Możdżeń.

Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie na-
wiązania współpracy z pttk Oddział Zakładowy 
w Hucie Małapanew – Ozimek Klubem Turysty-
ki Górskiej „Kozica” przy akcji sprzątania lasów.

Marcin Widera
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W
dniach 18, 22 oraz 23 marca 
odbyły się cztery spotka-
nia informacyjne/warsz-

taty w ramach projektu „Promocja 
obszaru lgd Kraina Dinozaurów”, 
który jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania „Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego w ramach inicjatywy 
leader”, poddziałanie „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, poświęcone tema-
towi oszczędności zasobów i wyko-
rzystania surowców wtórnych oraz 
nauką prawidłowej segregacji i wy-
korzystaniem surowców wtórnych. 

Na wstępie każdego spotkania infor-
macyjnego/warsztatu pracownik Refe-
ratu Komunikacji Społecznej Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku, Emilia Jen-
dryassek opowiadała o obszarze Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. 
Następnie wykład prowadziła Jolanta 
Rogowska, kierownik Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ozimku, która 
m.in. przedstawiała naukę prawidłowej 
segregacji. Po części wykładowej uczestni-
cy mogli sprawdzić swoją wiedzę w formie 
quizu. Ponadto dla grup przygotowano 
także inne atrakcje – tor przeszkód wy-
konany z odpadów, naukę book foldingu 
(sztuka wykonywania rzeźb z książek 
przeznaczonych do utylizacji), a także 
praktyczny test z segregacji. 

Odbiorcami spotkań informacyjnych/
warsztatów byli mieszkańcy gminy, 
a partnerami projektu Stowarzyszenie 
Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozi-
mek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, 
Stowarzyszenie klanza – Szkoła Su-
perBabć i SuperDziadków oraz sołectwo 
Schodnia. 

Marcin Widera

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał opracowany przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 

Instytucja Zarządzająca prow 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader”, 

poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Z
Panią Jadwigą Michnik nowym 
Skarbnikiem Gminy Ozimek roz-
mawia Marcin Widera.

- Czy na wstępie może Pani powiedzieć 
kilka słów o sobie?

– Od czterdziestu lat mieszkam w Ozimku. 
Przeprowadziłam się tutaj z Opola zaraz po 
ukończeniu studiów magisterskich na Uni-
wersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomii. 
W Urzędzie Gminy pracuję od 12 sierpnia 1991
r., czyli od momentu powstania samorządów 
w Polsce. To spowodowało, że byłam naocznym 
świadkiem tworzenia się owych struktur samo-
rządowych oraz jednostek budżetowych. Z Re-
feratem Finansowym jestem związana od 1994
roku. W 2005 r. objęłam stanowisko Kierownika 
Referatu Finansowo-Budżetowego i pełniłam 
tę funkcję aż do objęcia stanowiska Skarbnika 
Gminy Ozimek. Dodatkowo w latach 2003-2016
pełniłam funkcję Członka Rady Nadzorczej 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o. o. w Antoniowie. Uprawnienia do pełnienia 
tej funkcji uzyskałam poprzez zdanie egzami-
nu w Ministerstwie Skarbu na członka Rad 
Nadzorczych. 

W 2005 r. swoje doświadczenie zawodowe po-
szerzyłam o dodatkową wiedzę kończąc studium 
podyplomowe samorządu terytorialnego i roz-
woju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. 
Prywatnie staram się spędzać czas aktywnie 
- uwielbiam biegać. Dodatkowo wycieczki rowe-
rowe, wycieczki górskie. 

– Co skłoniło Panią do objęcia funkcji 
Skarbnika Gminy Ozimek? Pani poprzed-
niczka pełniła tę funkcję przez bardzo dłu-
gi okres czasu, to w sumie pierwsza zmiana 
na tym stanowisku od 30 lat.

- Przez ostatnie 16 lat współpracowałam 
ze Skarbnikiem Gminy w kwestii dbania o fi-
nanse Naszej Gminy, dzięki temu mogłam zdobyć 
cenne doświadczenie, za które jestem jej bardzo 
wdzięczna i chciałabym w tym miejscu podzięko-
wać mojej poprzedniczce. Zdobyta wiedza wraz 
z moim długoletnim doświadczeniem w pełnieniu 
roli kierowniczej w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku, dały mi pewność siebie do podjęcia tej 
bardzo odpowiedzialnej i ważnej funkcji Skarb-
nika Gminy. Wierzę, że zdobyte doświadczenie 
zawodowe i zdobyte umiejętności pozwolą mi 
na wykonywanie obowiązków, tak jak to było 
dotychczas.

– W takim razie, proszę zdradzić czym 
zajmuje się Skarbnik Gminy? Co należy 
do obowiązków, jak ogólnie wygląda praca 
na tym stanowisku?

– Należy zacząć od podkreślenia, iż Skarb-
nik nie jest organem jednostki samorządu te-
rytorialnego, ani też organem administracji 
finansowej, lecz wykonawcą decyzji przez nich 
podjętych. Jednym z głównych obowiązków 

skarbnika jest wykonywanie dyspozycji środ-
kami publicznymi. Dysponentem środków pu-
blicznych jest kierownik jednostki (Burmistrz) 
i to on podejmuje decyzje o przeznaczeniu 
środków publicznych na określony cel. Skarb-
nik odpowiada natomiast za czynności o cha-
rakterze technicznym, które mają zapewnić 
prawidłowość umów zawieranych przez jst, 
terminowość spłat zobowiązań i dochodzenia 
należności. 

– Mówiąc szerzej - zakres obowiązków skarb-
nika wynika z ustawy o finansach publicznych, 
ustawy o rachunkowości, a także innych aktów 
prawnych. Wynika stąd, że skarbnik jest odpowie-
dzialny za prowadzenie rachunkowości jednostki, 
wykonywania dyspozycji środkami pieniężny-
mi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym, dokonywania wstępnej kontroli 
kompletności i rzetelności dokumentów doty-
czących operacji gospodarczych i finansowych, 
opracowywanie projektu budżetu, opracowy-
wanie projektów uchwał, zarządzeń w sprawie 
zmian w budżecie, wykorzystania nadwyżki 
budżetowej i rezerw budżetowych. Dodatkowo, 
Skarbnik jest odpowiedzialny za przygotowa-
nie projektu uchwały oraz jej zmian w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obok 
budżetu jest najważniejszym dokumentem pla-
nowania finansowego i stanowi podstawę do 
ustalania finansowej strategii w realizacji okre-
ślonych zadań publicznych.

– Jak wygląda współpraca z innymi 
jednostkami, które są zależne od budżetu 
gminy? 

– Jednostki organizacyjne (Urząd Gminy 
i Miasta, szkoły, przedszkola, żłobek, Ośrodek 
Integracji i Pomocy Społecznej, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Instytucja Kultury 
itp.) to elementy składowe gminy. Współpraca 
z nimi musi być bardzo ścisła, ponieważ realizują 
cały ciężar zadań publicznych w zależności od 
charakteru prowadzonej działalności. Przede 
wszystkim polega na nadzorowaniu i działalności 
finansowej w zakresie realizacji planów finan-
sowych, terminowości sprawozdań budżetowych 
i finansowych.

– Pracuje Pani w dziedzinie finansów, 
a jak wszyscy wiemy niełatwo zaspokoić 
wszystkie potrzeby ze względu na ogra-
niczone możliwości finansowe. Czy Pani 
zdaniem budżet Gminy Ozimek jest dosto-
sowany, aby spełnić jak największą ilość 
tych potrzeb?

– Przepisy nakazują zachowanie zasady 
zrównoważenia budżetu bieżącego - co oznacza, 
że planowane i wykonane wydatki bieżące nie 
mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. 
Możliwość dowolnego kształtowania wydatków 
bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 242 

i art. 243 uofp. Budżet gminy na 2022 rok udało 
się przygotować w ustawowym terminie pomi-
mo trudnego roku budżetowego dla finansów sa-
morządowych spowodowanego przez pandemię 
koronawirusa . Budżet gminy został uchwalony 
do realnie zaplanowanych dochodów własnych. 
W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć 
realizację zadań, które są niezbędne do zacho-
wania ciągłości działania jednostki, realizację 
zadań nałożonych ustawami, spłatę zaciągnię-
tych zobowiązań, a potem można planować za-
mierzone zadania inwestycyjne przy wsparciu 
środków zewnętrznych według najważniejszych 
potrzeb społeczności lokalnej. Budżet ustala się 
w październiku z danych planowanych roku 
poprzedzającego rok budżetowy, więc wiedza 
samorządów pochodzi sprzed roku i wiadomo, 
że w ciągu tego czasu wiele się zmienia. Przykła-
dowo środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
ogólnej subwencji uzupełniającej wpłynęły jako 
dochód nieplanowany. Z drugiej strony w wyni-
ku pandemii samorządy straciły na niektórych 
dochodach, ale jednocześnie nie wydały części 
środków na np. imprezy kulturalne. Budżet 
gminy jest dokumentem, który wymaga cią-
głego uaktualniania i reakcji na zmieniającą 
się sytuację. 

– Obecnie panująca inflacja i niepewna 
sytuacja na świecie powodują nieprzewi-
dywalny wzrost cen usług i towarów. Czy 
budżet gminy poradzi sobie z tym zjawi-
skiem? 

– Przed nami trudny dla finansów samo-
rządowych rok budżetowy i lata następne. Już 
obserwujemy znaczący wzrost wydatków bieżą-
cych wynikających m.in. ze wzrostu cen energii 
elektrycznej i gazu oraz innych kosztów stałych 
związanych z wykonywaniem obligatoryjnych 
zadań. Kolejnym czynnikiem, który zwiększa 
ryzyko dalszego wzrostu wydatków bieżących to 
bardzo duży wzrost stóp procentowych i możliwy 
ich kolejny wzrost w najbliższych miesiącach. 
Wzrost oprocentowania wpływa bezpośrednio 
na zwiększenie kosztów obsługi długu już w tym 
roku budżetowym. Jednak kondycja finanso-
wa Naszej Gminy nie należy do najgorszych. 
Rok 2021 zakończył się nadwyżką operacyjną 
i nie było potrzeby stosowania mechanizmów 
stabilizujących. Jednak zważywszy na galopu-
jącą inflację przy planowaniu budżetu należy 
skrupulatnie analizować wielkości budżetowe 
i na bieżąco realistycznie oceniać sytuację finan-
sową. Ważnym czynnikiem dla budżetu gminy 
będzie kondycja finansowa naszych przedsiębior-
ców oraz mieszkańców, to ma wpływ na podatki 
lokalne oraz udział w podatku dochodowym. 

– Życzę sukcesów na nowym stanowisku 
i dziękuję za rozmowę.

Marcin Widera
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W
szyscy właściciele istniejących bu-
dynków do końca czerwca 2022 r. 
powinni złożyć do Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków deklaracją do-
tyczącą używanego źródła ciepła. Można to 
zrobić za pośrednictwem internetu www.zone.
gunb.gov.pl (warunkiem jest posiadanie pro-
filu zaufanego lub e-dowodu) lub składając 
papierową ankietę w Urzędzie Gminy i Miasta 
przy ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek. 
Warto się pospieszyć, bo za niedopełnienie 
tego obowiązku grozi kara grzywny, która 
jest wymierzana na zasadach ogólnych ko-
deksu wykroczeń, Art.27h ust.1, art.27g ust.1. 
- do 5000,00 zł

Według danych na dzień 25.04.2022 r. do 
bazy danych Gminy Ozimek wpłynęło 28% de-
klaracji, a więc około 72% właścicieli budynków 
nie wypełniło tego obowiązku. 

Czym jest ceeb?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budyn-

ków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. 
Jej celem jest zgromadzenie danych na temat 
tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Na pod-
stawie tej wiedzy jest sporządzana mapa emi-
syjności, która pomoże w walce ze smogiem 
i zanieczyszczeniem powietrza. Warto zaznaczyć, 

że deklaracja nie służy do karania osób, które 
ogrzewają w mało ekologiczny sposób, tylko do po-
znania skali problemu – ile „kopciuchów” znajduje 
się jeszcze w Polsce. Dzięki informacjom, będzie 
można stworzyć odpowiednie programy, nastawio-
ne na walkę z zanieczyszczeniem powietrza oraz 
wdrożyć politykę termomodernizacji budynków, 
która prowadzi do poprawy jakości powietrza.

Kto powinien złożyć deklarację?
Informację o używanych i posiadanych 

urządzeniach powinien przekazać każdy wła-
ściciel budynku mieszkalnego lub budynku 
niemieszkalnego. W przypadku budynków wie-
lorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić 

zarządca zbiorczo dla części lub całego budyn-
ku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane 
źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, 
kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec 
węglowy, podgrzewacz czy kominek. Trzeba 
zarejestrować także odnawialne źródła ener-
gii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne 
podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Przypominamy osobno składamy deklarację 
dla budynków i lokali mieszkalnych (dekla-
racja form. - A) oraz dla budynków i lokali 
niemieszkalnych (deklaracja form. B). 

Donata Ozimek

W
dniach od 4 do 8 kwietnia 2022 r. 
przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Ozimku brali 

udział w wizycie studyjnej, odbywającej się 
na Islandii. Ozimską radę reprezentowały trzy 
osoby: Julia Marcinowska – sekretarz mrm
oraz delegat Forum Młodzieży Województwa 
Opolskiego, Joanna Bachłaj - opiekun mrm
oraz Piotr Bloszczyk – przewodniczący rady. 

W trakcie wizyty uczyliśmy się od naszych 
islandzkich przyjaciół sposobów aktywizacji 
młodzieży oraz wdrażanie jej w życie społeczne 
naszych miejscowości. W trakcie pięciu dni 
spędzonych w Reykjaviku poznawaliśmy tak-
że działania centrów młodzieżowych - miejsc, 
w których tamtejsza młodzież może się spoty-
kać, edukować i myśleć co zrobić, żeby młodym 
Islandczykom żyło się lepiej. 

Dzięki współpracy organizatora wyjazdu 
z islandzką organizacją młodzieżową “Samfes” 
spotkaliśmy się z przewodniczącą Krajowej Rady 
Młodzieżowej. Po interesującej wymianie zdań 
wręczyliśmy jej pamiątkowe upominki sygnowane 
herbem Ozimka. Pomimo wielu spotkań mieliśmy 
czas na gry terenowe oraz zwiedzanie Reykjaviku. 
Wizyta napełniła nas nową energią i świeżymi po-
mysłami, które już wkrótce zaczniemy realizować. 

Piotr Bloszczyk
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Z
godnie z art. 22 z ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami obowiązek 

prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków Nieruchomych spoczywa na wójcie 
gminy, burmistrzu, prezydencie miasta.

Ewidencją zostają objęte zespoły o istotnych, 
lokalnych walorach historycznych, kulturo-
wych i krajobrazowych.

Gmina Ozimek posiada Ewidencję, która 
zgodnie z wymogami jest zbiorem kart ad-
resowych zabytków nieruchomych z terenu 
gminy, objętych równocześnie wojewódz-
ką ewidencją zabytków. Na terenie gminy 
Ewidencją objęto 540 obiekty zabytkowe. 
Gminna Ewidencja nie jest dokumentem 
zamkniętym, winna być uzupełniana i we-
ryfikowana. Jej zmiany nie powodują nie-
ważności ustaleń studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz gminnego programu 
opieki nad zabytkami. 

Pomimo, że ewidencja jest jawna, bardzo 
często właściciele nieruchomości nie wie-
dzą, że ich nieruchomość jest wpisana do 
Gminnej Ewidencji Zabytków. Właściciele 
nieruchomości nie będących zabytkami, 
ale wpisanych do Gminnej Ewidencji Za-
bytków mogą na niej przeprowadzać pra-
ce budowlane tylko po uzgodnieniu ich 
z konserwatorem zabytków. Osoby planujące 
nabycie nieruchomości figurującej w ewidencji 
powinny wystąpić o warunki zabudowy, aby 

sprawdzić stanowisko konserwatora wobec 
planowanych prac. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury 
z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków „ewidencja zabytków jest pod-
stawą do sporządzania programów opieki nad 
zabytkami przez województwa, powiaty i gminy”. 
Gminny program opieki nad zabytkami podle-
ga uchwaleniu przez radę gminy, po uzyskaniu 
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Program ten jest ogłaszany w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego. Gminne ewi-
dencje zabytków oraz programy opieki nad zabyt-
kami stały się instrumentem prawnej ochrony 
obiektów i obszarów zabytkowych.

Gminny Program Opieki nad Zbytkami 
znajduje się na głównej stronie internetowej 
Gminy Ozimek pod adresem www.ozimek.pl 
w zakładce Turystyka/Zabytki.

Andrzej Brzezina

ospodarka odpadami komunalnymi 
to bardzo złożony proces, na który 
składa się szereg zagadnień. Jednym 

z jej elementów jest obsługa altan śmietni-
kowych usytuowanych tuż przy wspólno-
tach mieszkaniowych.

Statystycznie każdy mieszkaniec wytwarza 
ok. 33 kg odpadów miesięcznie, które następnie  
odbierane są z altan śmietnikowych. Przy tak 
dużych  ilościach śmieci, nie sposób uniknąć 
problemów, które szkodzą  jakości selektywnej 
zbiórki, a także estetyce  naszego otoczenia. 

Niewłaściwe zachowania zaobserwowane 
przez firmy obsługujące system odbioru od-
padów a także zgłoszone nam przez samych 
mieszkańców, to: 

1. Nieskładanie kartonów
W przypadku altan śmietnikowych wyrzu-

canie sporej wielkości kartonów powoduje noto-
ryczne przepełnianie pojemników, tworzy sterty 
odpadów porzucanych pod kontenerami i blokuje 
możliwość swobodnego poruszania się w altanie. 

2. Butelki nie są zgniatane
Jeżeli wyrzucamy niezgniecione plastiko-

we opakowania, a w szczególności butelki, to 
pojemniki na te odpady szybko się zapełniają. 
Zgniatając opakowania, oszczędzamy miejsce 
do segregacji, gdyż zgnieciona butelka traci 
na swojej objętości ok. 80%.

3. Wyrzucanie bioodpadów w workach
Do brązowego pojemnika odpady kuchen-

ne bio powinny trafić luzem. Nie wyrzucamy 
ich w workach, nawet tych biodegradowalnych. 
Niezanieczyszczony surowiec może zostać prze-
tworzony na dobrej jakości kompost.

4. Wyrzucanie tekstyliów do żółtych 
pojemników 

Odzież i tekstylia powinny trafić do spe-
cjalnych pojemników ustawionych na terenie 
gminy lub do pojemnika czarnego, można prze-
kazać  je również do pszok-u. Pojemnik żółty 
służy do wyrzucania przede wszystkim różnego 
rodzaju odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych i metali.

5. Pozostawienie odpadów poza konte-
nerami i altanami

W sytuacji, gdy ustawiane są kontenery na ze-
wnętrz mogące przyjąć zwiększone ilości odpa-
dów z danego obszaru, należy korzystać z nich 
z rozwagą. Powinniśmy unikać przepełniania 
najbliższego kontenera, kiedy tymczasem w małej 
odległości znajdują się kolejne mogące pomieścić 
odpady, niszczy to estetykę naszego otoczenia.

Wszystkie, powyższe niepoprawne zachowa-
nia mogą finalnie przełożyć się na wzrost opłaty 
za odbiór odpadów komunalnych. Dlatego apelu-
jemy do mieszkańców wspólnot, aby podchodzić 
do tematu segregacji odpowiedzialnie, co będzie 
gwarantem utrzymania obecnych warunków 
finansowych związanych z zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych. W przyszłości pozwoli 
to nam lepiej zadbać o system gospodarowania 
odpadami. Prawidłowa segregacja odpadów 
u źródła to nasza wspólna sprawa. 

Roland Wrzeciono
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Z
Bernardem Sklorzem – sołtysem 
Krzyżowej Doliny rozmawia Witold 
Żurawicki. 

– Ile pełni pan funkcji – oprócz sołtysowania?
– Jestem radnym Rady Miejskiej, prezesem 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina, 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w dfk oraz 
członkiem wspierającym osp.  

– Sporo. Jak to pogodzić? 
– Można pogodzić, jeśli układa się dobrze 

współpraca między tymi organizacjami. Nie ma 
konfliktów, nie ma takiego stresu. A drobne nie-
porozumienia można rozwiązać od ręki. 

– A jak długo pan sołtysuje?
– W maju minie 20 lat, wcześniej byłem przez 

7 lat przewodniczącym Rady Sołeckiej. 
– Nie ma pan dość? 
– Póki zdrowie pozwala – trudno nie spełniać 

tych obowiązków, trzeba być przydatnym lokalnej 
społeczności. 

– Jednym słowem na sołtysa będzie pan 
startował w kolejnych wyborach?

– Tego nie wiem, czas pokaże. Wszystko zależy 
od zdrowia i mieszkańców.  

– Co najbardziej doskwiera mieszkańcom 
Krzyżowej Doliny?

– Piętą achillesowa jest ulica Polna, która w tym 
roku będzie remontowana, czyli wylana asfaltem 
na długości 200 metrów. Pozostanie jeszcze do zro-
bienia 2200 metrów tego traktu. Ta droga prowadzi 
do zagospodarowanych terenów rolniczych – stąd 
jej szczególne znaczenie. Przypuszczam, że gdyby 
wzdłuż tej ulicy była gęstsza zabudowa, już dawno 
udałoby się pozyskać środki na remont całej długo-
ści. A tak jest co roku naprawiana doraźnie, ze środ-
ków gminnych – głównie z funduszu sołeckiego. 

Pozostając przy drogach – w zeszłym roku 
wyasfaltowana została odnoga ulicy Powstańców 
Śląskich. Ten problem przestał istnieć. Z fundu-
szu sołeckiego w tym roku wykonany zostanie 
projekt na wyasfaltowanie odnogi ulicy Opolskiej.
Ponadto z funduszu sołeckiego został wykonany 
projekt na punkt świetlny przy ulicy Polnej 6a. 
W miejscowości brakuje jeszcze kilka punktów 
świetlnych, jednak uważam, że zostaną uzupeł-
nione w najbliższym czasie, podczas wymieniany 
oświetlenia ulicznego na ledowe w całej gminie.

– A jak z chodnikami?
– Fakt, brakuje ich przy ulicy Powstańców 

Śląskich. Od lat o nie zabiegamy. Ale to droga 
powiatowa, a powiat ciągle nie ma pieniędzy. 

Kością niezgody jest jeszcze zbiornik na wodę 
dla strażaków. Nieczynny od lat, który po prostu 
szpeci. Ale to też problem w gestii władz powia-
towych.

– A czego chcielibyście w najbliższej przy-
szłości?

– Rewitalizacji tej właśnie ulicy, choćby przez 
zagospodarowanie poboczy i wysadzenie jakiś 
ozdobnych drzew.

– Co ostatnio najbardziej zajmuje miesz-
kańców? 

– Pod opieką mamy ciągle cały zespół budyn-
ków – starą i nową szkołę. Zwłaszcza nowa szkoła 
przydała się w chwili obecnej, bo ulokowaliśmy 
w niej uchodźców z Ukrainy. Docelowo nawet 14 
osób. Mieszkańcy Krzyżowej Doliny cały obiekt 
przystosowali na ten cel. Szczególne podziękowa-
nia kieruję pod adresem Adriana Golletz i Ad-
riana Mannsfelda, którzy zaopatrzyli obiekt 
w łóżka i inne sprzęty. A za sprzątanie kieruję 
podziękowania dla Rady Sołeckiej z przewodni-
czącą Sonią Mannsfeld oraz dla pań ze Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi i innych niezrzeszonych 
mieszkańców za pomoc oraz dary niezbędne do 
zaopatrzenia uchodźców. Potrzebne na ten cel 
rzeczy otrzymaliśmy również z punktów pomocy 
w Gminie.

– Jak ocenia pan współpracę z władzami 
gminy?

– Bardzo dobrze. Dla przykładu – ten obiekt, 
o którym przed chwilą mówiliśmy, władze gminy 
chcą doposażyć – tak, by w przyszłości spełniał rolę 
hostelu, np. zakwaterowanie dla młodzieży z miast 
partnerskich lub na sytuacje podobne do obecnej.

Władze gminy są otwarte na inicjatywy Sołty-
sa i Rady Sołeckiej, akceptują sposób wydawania 
przez nas środków z funduszu sołeckiego. Mamy 
wsparcie gminy w staraniach o inwestycje drogowe. 
Miejmy nadzieję, że wreszcie dojdą do skutku.  

– A jak współpraca z powiatem?
– Mamy dwie drogi powiatowe. Przez ostatnie 

lata co roku przybywa po kilkaset metrów nowych 
nawierzchni asfaltowych, ale oczywiście chciałoby 
się więcej. Jednak systematycznie, choć małymi 
kroczkami, posuwamy się do przodu. 

Dzięki znakom naniesionym na skrzyżowaniu 
ulic Opolskiej i Powstańców Śląskich znacznej 
poprawie uległo bezpieczeństwo na tej krzyżówce. 

– Jakieś szczególne wydarzenia w życiu 
Krzyżowej Doliny?

– W zeszłym roku obchodziliśmy 250–lecie po-
wstania wsi oraz 110–lecie osp. I na te okoliczności 
ufundowaliśmy dwujęzyczne tablice pamiątkowe 
umieszczone na specjalnych obeliskach. Myślę, 
że na ten jubileusz, po kilkudziesięciu latach 
nieobecności, przyleciały bociany. Udało mi się 
wraz z Tauronem zabudować stelaż, na którym 
zbudowały sobie gniazdo.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy też – ra-
zem z dfk – festyn rodzinny. W związku z pande-
mią zamiast wigilii odwiedziliśmy osoby samotne 
i najstarsze, obdarowując je słodyczami. O te osoby 
też dba dfk a także corocznie organizuje spotka-
nia mikołajkowe dla dzieci.

A w tym roku planujemy organizację „Dnia 
Chopa”, postawienie drzewka majowego oraz fe-
styn rodzinny. No i coroczne wycieczki turystycz-
no–krajoznawcze. Przy okazji dziękuję wszystkim, 
którzy angażują się w życie naszej miejscowości. 
Bardzo aktywnymi jesteśmy też jako Stowarzy-
szenie, staramy się o środki na organizacje zadań 
w ramach kultury, zdrowia, sportu i turystyki. 
Na jubileusz wsi wydaliśmy publikację o historii 
naszej miejscowości, którą przedstawimy w maju 
na spotkaniu z mieszkańcami. W zeszłym roku 
udało się w ramach Grantu z lgd zakupić saunę, 
którą posadowiliśmy na Czarnym Dole w Kra-
siejowie. I muszę przyznać, że jest to najbardziej 
turystycznie uczęszczane miejsce w Gminie Ozi-
mek w okresie zimowym.

– No właśnie: od lat głównym motorem 
wycieczek jest sołtys. Gdzie jedziecie w tym 
roku?

– Do Szczawnicy, a później w okolice Wałbrzycha. 
– Udanych wypraw i dziękuję za rozmowę.   
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W
piątek 8 kwietnia przed Do-
mem Kultury w Ozimku zapar-
kował mobilny punkt poboru 

krwi. Najcenniejszy z darów przekazywa-
li członkowie Klubu Honorowego Dawcy 
Krwi pck im. Ludwika Bierkowskiego przy 
Hucie Małapanew.

– Mamy w sumie około 60 wolontariuszy 
pck oraz 13 członków klubu – informuje Adam 
Kolman, jeden z organizatorów akcji. – W tym 
roku akcja oddawania krwi odbywa się już po 
raz drugi. Pierwsza była w lutym, wówczas 
oddano w sumie około 7,5 litra krwi.

– My takie akcje organizujemy cyklicznie, co 
dwa miesiące – dodaje Kewin Adamczyk, se-
kretarz klubu. – Tym razem dawcy przekazują 
także dary dla Ukraińców. Te dary przekażemy 
do punktu zbiórki w Ozimku. 

Frekwencję w kwietniowej akcji nieco popsu-
ły… przepisy covidowe. Otóż w czasie pandemii 
honorowi dawcy krwi czy osocza otrzymują dwa 
dni wolnego. Dlatego zazwyczaj krew oddają 
w czwartki, by mieć długi weekend. Ale w ostatni 
piątek na szczęście ich też nie zabrakło.

Witold Żurawicki

D
nia 20 kwietnia 2022 r. w Domu 
Kultury w Ozimku zorganizowano 
gminne eliminacje konkursu wiedzy 

pożarniczej. Uczestniczyło w nim 11 uczniów 
ze szkół podstawowych z terenu gminy Ozi-
mek. Głównym organizatorem był Miejsko-
-Gminny Zarząd Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych rp w Ozimku.

Ideą konkursu jest popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepi-
sów przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki 

pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W kategorii grupa młoda pierwsze trzy 
miejsca zajęli: 1. Wiktor Jakubiec (psp nr 1
Ozimek), 2. Karolina Jończyk (sp Antoniów) 
oraz 3. Maja Grys (sp Antoniów), natomiast 
w kategorii grupa starsza pierwsze trzy miej-
sca zajęli: 1. Piotr Pańczyk (sp Antoniów), 2. 
Karol Sikora (psp Grodziec) oraz 3. Oliver 
Panitz (psp Grodziec). Cała szóstka zakwali-
fikowała się jednocześnie do eliminacji powia-
towych w Komprachcicach. 

Główne nagrody laureatom oraz upominki za 
udział pozostałym uczestnikom wręczyli Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Prezes zm-g
osp w Ozimku Marek Elis, Komendant Gminny 
Andrzej Jakubiec i Sekretarz Marek Pańczyk.

Na zakończenie organizatorzy podzięko-
wali wszystkim za udział, życząc sukcesów 
w kolejnym etapie. Przedsięwzięcie finansowo 
wparła Gmina Ozimek oraz Ośrodek Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku.

Marcin Widera
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Marek Szołtysek (ur. 1963 w Gierałtowi-
cach) jest absolwentem Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Od wielu lat mieszka w Rybniku, 
gdzie pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie w iv Liceum Ogólnokształcą-
cym. W tvs prowadzi program S2 Śląsk. W Ra-
diu Fest można usłyszeć jego felietony w audycji 
Szołtysek na Fest. Autor cotygodniowych felieto-
nów publikowanych w Dzienniku Zachodnim 
i katowickim wydaniu Echa Miasta. Jest żonaty 
i ma sześcioro dzieci. W 1995 i 1999 roku otrzymał 
nagrody w dziedzinie kultury z rąk prezydenta 
Rybnika. W 1997 roku dostał nagrody z Kura-
torium Oświaty w Katowicach, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Rady Oświaty Regionalnej. 
W 1999 roku otrzymał Nagrodę im. Wojciecha 
Korfantego. przyznaną przez Związek Górnoślą-
ski. W 2001 roku przyjęty został do Śląskiej Loży 
Liderów. Trzy lata później przez Kazimierza 
Kutza został nazwany „współczesnym Karolem 
Miarką”. 

Gość marcowego spotkania przez blisko 
dwie godziny z humorem i swadą opowiadał 
o swoich korzeniach, życiu i twórczości, któ-
rej źródło tkwi w kulturze chrześcijańskiej 
i regionalnej Śląska. W swoim dorobku ma 
ponad 30 książek, 4000 felietonów prasowych 
i radiowych oraz 500 programów telewizyjnych. 
Pisze po polsku i po śląsku. Marek Szołtysek 
jest autorem dwóch książkowych serii wydaw-
niczych: seria książek religijnych uka-
zuje niezwykłe skarby tradycji chrześcijańskiej 
w Europie i na Bliskim Wschodzie. Książki są 
pisane językiem przystępnym, skierowane są 
do szerokiego odbiorcy i mają setki unikalnych 
fotografii. Główną pozycją tej serii jest książka 
zatytułowana Kuchnia Matki Boskiej. Autor 
przedstawia tam 33 potrawy biblijne, takie 
jak cukierki św. Jana, ciastka króla Dawida 
czy święty kogut w winie. Natomiast seria 
książek śląskich opowiada o jednym z naj-
bogatszych kulturowo regionów Europy, czyli 
o Śląsku. Autor w swych pozycjach po kolei pre-
zentuje cechy śląskiej pracowitości, pobożności 
czy ogólnie śląską filozofię życia. Najbardziej 
znane książki z tej serii śląskiej to: Dzieje Śląska, 
Polski i Europy, Bojki Śląskie, Elementarz śląski 
czy Ewangelie śląskie. Jak sam przyznaje, naj-
większy sukces (także finansowy) przyniosła 
mu wydana w 2000 roku Biblia Ślązoka, stano-
wiąca oryginalne i bogato ilustrowane spojrze-
nie na śląską kulturę przez pryzmat biblijnych 
opowieści. Stylizowana na starodruk książka 

pokazuje piękny śląski świat i nie unika odpo-
wiedzi na trudne pytania. We wstępie do niej 
autor pisze: „Ponboczek stworzył świat, ale 
dla człowieka zostawił jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia. Dlatego wypełniając Ponboczkowe 
„czyńcie sobie ziemię poddaną” ludzie budują 
domy, odkrywają nieznane miejsca na ziemi, 
czy wynajdują nowe maszyny. Ja natomiast 
napisałem „Biblię Ślązoka”. 

Końcowa część spotkania poświęcona była od-
powiedziom autora na pytania zadawane przez 
uczestników. Była też okazja do nabycia książek 
Marka Szołtyska i otrzymania od autora wpisu 
z dedykacją i autografem, z której skorzystały chęt-
ne osoby. Dla miłośników kultury śląskiej książka 
taka będzie niewątpliwie bardzo cenną pamiątką. 

Janusz Dziuban 

W
yjątkowym gościem „Spotkania w Dolinie” odbytego 9 marca w ozimskim 
Domu Kultury, był śląski pisarz, wydawca, dziennikarz, felietonista, po-
dróżnik i historyk Marek Szołtysek, zaproszony do Ozimka przez preze-

sa Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi Józefa Tomasza Jurosa, który przybyłym 
na spotkanie mieszkańcom przybliżył postać autora wielu książek związanych 
z kulturą, religią i śląską godką. 
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W
dniu 8 kwietnia br. w ramach wio-
sennej aktywności w starej szkole 
w Krasiejowie przeprowadzono 

warsztaty florystyczne. Inicjatorką wydarze-
nia była Sylwia Widawska, która wspólnie 
z Sołtysem i Radą Sołecką zaprosiła na wy-
darzenie wszystkich mieszkańców wsi.

Warsztaty poprowadziła doświadczona 
florystka Katarzyna Sklorz, która zdradziła 
tajniki układania stroików. Spotkanie miało 
na celu oderwanie się od codzienności i było 
okazją do stworzenia czegoś wyjątkowego dla 
siebie, dla domu oraz bliskich, co z pewnością 
wprowadziło wiosenną energię. Warsztaty 
zostały sfinansowane ze środków funduszu 
sołeckiego.

Justyna Giemza

D
nia 9 kwietnia w Szczedrzyku zorga-
nizowano kolejną edycję warsztatów 
kroszonkarskich. Zdobienie jaj wiel-

kanocnych to wieloletnia tradycja, która rów-
nież dziś cieszy się dużym zainteresowaniem 
i jest przekazywana młodszym pokoleniom. 

Korzystając z okazji z zadowoleniem infor-
mujemy, że Pani Renata Janik – twórczyni 
ludowa ze Szczedrzyka zajęła I miejsce 
w Konkursie Kroszonkarskim w Muzeum 
Wsi Opolskiej, a wyróżnienie otrzymała ko-
lejna mieszkanka Szczedrzyka Pani Halina 
Knosala. Gratulujemy!

Warsztaty zorganizowano w ramach środ-
ków z funduszu sołeckiego.

Marcin Widera

D
nia 11 kwietnia 2022 r. w świetli-
cy wiejskiej w Schodni odbyły się 
warsztaty wielkanocne. Zorganizo-

wało je lokalne koło dfk w ramach projektu 
z programu „Ożywienie domów spotkań”.

Warsztaty prowadziła florystka Teresa 
Machnik-Spyra, która zaprezentowała wzo-
ry kompozycji i ciekawe techniki zdobienia. 
Następnie każdy z uczestników mógł wykonać 
indywidualną dekorację, która ozdobiła ich 
domostwa w okresie Wielkanocy. To świetna 
forma integracji międzypokoleniowej. Wyda-
rzenie było dużym sukcesem, a na zakończenie 
zaproszono uczestników na mały poczęstunek.

Marcin Widera

.
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ary Moore to najwybitniejszy gita-
rzysta wszech czasów, a w tym roku 
przypada 11 rocznica jego śmierci. 

W sobotni wieczór, 19 marca 2022 r. w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Ozimku 
odbył się wspomnieniowy, przepiękny blu-
esowy koncert zespołu Gary Moore Tribu-
te Band, w którym występuje syn Gary'ego, 
Jack Moore.

Publiczność mogła posłuchać klimatycz-
nie zaaranżowanych utworów słynnego i le-
gendarnego Gary'ego Moora. Znane utwory 
wzięli na warsztat wybitni muzycy, w tym syn 
Gary'ego, Jack, który jest młodym niebywale 
utalentowanym gitarzystą i kompozytorem. 
Miłość do tego instrumentu zaszczepił w nim 
jego ojciec, z którym przez wiele lat występował 
podczas koncertów i festiwali na całym świecie. 
Na jednym z takich wydarzeń poznał Otisa 
Taylora, z którym odbył trasę koncertową po 
Wielkiej Brytanii. Występował też na Sun-
flower Jam w Royal Albert Hall uświetniając 
koncert Joe Bonamassy i Deep Purple. Do 
wspólnych koncertów zaprosił go również ze-
spół Thinn Lizzy, z którym karierę zaczynał 
jego ojciec. Jack More grywa stale z zespołem 
Cassie Taylor, realizując równocześnie wła-
sne projekty muzyczne. Na koncertach, także 
w Ozimku, towarzyszą mu muzycy z Polski. 
Łukasz Gorczyca, basista, kompozytor, znany 
jest ze współpracy z najwybitniejszymi i najbar-
dziej charyzmatycznymi muzykami polskimi 
i zagranicznymi.  Tomek Dominik, jeden z naj-
bardziej wziętych perkusistów sesyjnych. Gitarę 
solową w tym projekcie reprezentuje Bogdan 
Topolski pochodzący z Suwałk muzyk i kompo-
zytor. Wokalnie, z utworami legendy brytyjskiej 
muzyki, zmierzył się Szymon Pejski pochodzą-
cy z Łodzi wokalista i multiinstrumentalista, 
który solidne muzyczne wykształcenie zdobył 
w londyńskiej Vocaltec Actontown.

Koncert odbył się pod hasłem „Solidar-
ni z Ukrainą”, dlatego też przed koncertem 
publiczność miała możliwość przekazać fi-
nansowe wsparcie dla naszych ogarniętych 
wojną sąsiadów. Zbiórka została przepro-
wadzona przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi z Ozimka. Za pośrednictwem kultury 

możemy solidaryzować się i pomagać Ukra-
inie, a uczestnicząc w tego typu wydarze-
niach czerpiemy korzyści dla siebie samych 
oraz dla tych, którzy najbardziej tego po-
trzebują.

Katarzyna Kamińska

W
łaściwy sposób odpoczywania to 
jedna z podstawowych potrzeb 
każdego człowieka, a szczególnie 

dziecka. Odpowiednia ilość snu owocuje 
wysokim poziomem odporności psychicz-
nej oraz fizycznej młodego organizmu. 

Jednak nie wystarczy tylko położyć się spać, 
aby odnieść zamierzony skutek. W obecnych 
czasach dzieci są „bombardowane” przeróżny-
mi bodźcami oraz hałasem. Również sytuacja 
geopolityczna na świecie generuje u dzieci mnó-
stwo trudnych emocji, z którymi nie potrafią 
sobie poradzić. Nawet, jeśli nie są świadome do 
końca, co się dzieje, to udziela im się niepokój 
oraz stres przeżywany przez dorosłych. Zatem, 

aby dziecko doświadczyło prawdziwie zdrowe-
go snu czy wypoczynku, potrzebuje najpierw 
odreagować wszystkie trudne emocje. Jedną 
z form takiego odreagowania jest relaksacja.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, bi-
blioteka rozpoczęła nowy cykl biblioterapeu-
tyczny pn. „Niech bajka ciiii… się śni”, które-
go odbiorcami były przedszkolaki z pp nr 1 
w Ozimku. Polegał on na czytaniu krótkiej 
bajki relaksacyjnej, poprzedzonej ćwiczeniami 
oddechowymi, zachęcaniem do ułożenia się 
w wygodnej pozycji, wyciszeniu, zbudowaniu 
poczucia bezpieczeństwa. Dużą rolę odgrywało 
też wsłuchiwanie się w muzykę relaksacyjną. 
Kiedy dzieci odczują, że ich potrzeby są ważne, 

kiedy poczują się zrozumiane ze swoim zmę-
czeniem i tym wszystkim, co przeżywają, wtedy 
ich ciało zaczyna się rozluźniać i jest podatne 
na zdrowy, dobry sen.

Cykl biblioterapeutyczny przewidziany był 
na kilka spotkań w grupie trzylatków oraz 
czterolatków, które w swoim codziennym pro-
gramie mają zaplanowane tzw. „leżakowanie”. 
Oparty był o książkę M. Brody pt. „Jesteś kimś 
wyjątkowym: relaksacje dla dzieci”.

Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom 
choć trochę ułatwimy naszym pociechom funk-
cjonowanie w tym niełatwym świecie.

Anna Kępkowska
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W
dnu 26 marca 2022 roku w sali wi-
dowiskowej ozimskiego Domu 
Kultury odbył się xvii finał Ogól-

nopolskiego Festiwalu Piosenki do-re-mi. 
Cały konkurs składał się z dwóch etapów: 

w pierwszym, który odbywał się całkowicie online, 
uczestnicy nadsyłali nagrania wybranego utworu. 
Spośród wszystkich zgłoszeń, których było ponad 
60 z całej Polski, w tym z: Sopotu, Krakowa, Gnoj-
na, Żor i Wrocławia, komisja festiwalowa wyłoniła 
po pięć nagrań z każdej kategorii wiekowej. Szczę-
śliwa dwudziestka zaproszona została na wielki 
finał, podczas którego każdy uczestnik wykonał 
swój utwór z zespołem na żywo w specjalnie dla 
niego napisanej aranżacji. W tym roku - po kil-
ku latach przerwy - udało się otworzyć również 
kategorię „Śpiywom durch”, w której uczestnicy 
zaśpiewali śląskie covery popularnych piosenek. 
Wszyscy wykonawcy zaprezentowali się znakomi-
cie i świetnie poradzili sobie na scenie z żywym 
zespołem w składzie: Anna Pawłowska – bas, 
Dawid Mazurek – gitara, Jakub Paradowski – 
piano, Aleksander Gonsior – perkusja. Występy 
wokalistów oceniało jury w składzie: Magdalena 
Janoszka – liderka zespołu Frele, Bartosz Li-
stwan – wokalista, kompozytor i wykładowca 
klasy wokalu rozrywkowego na Uniwersytecie 
Śląskim oraz Jan Swaton – saksofonista jazzowy 
i wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Opolu. Werdykt nie był łatwy, gdyż poziom 
wykonawczy był bardzo wysoki. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się wychowankowie Studia 
Piosenki „Nonet”, działającego przy Domu Kul-
tury w Ozimku: Maciej Kępkowski, Amelia 
Kita, Kinga Wierszak i Wiktoria Kuś oraz 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku 
Anna Chmura.
Lista osób nagrodzonych:
kategoria i: rocznik 2014-2012

1 miejsce: Agata Griner
2 miejsce: Kinga Rataj 
3 miejsce: Anna Chmura 

kategoria ii: rocznik 2011-2009:
1 miejsce: Milena Kluczyńska
2 miejsce: Maciej Kępkowski 
3 miejsce: Klara Łajczak
wyróżnienie: Anna Homenda 

kategoria iii: rocznik 2008-2007
1 miejsce: Amelia Kita 
3 miejsce: Anna Sobkowicz 

kategoria iv: rocznik 2006 i starsze 
1 miejsce: Julia Rączka
2 miejsce: Kinga Wierszak 
3 miejsce: Wiktoria Kuś 

śpiywom durch
1 miejsce: Karolina Olbrych
2 miejsce: Lijana Garbas 
3 miejsce: Amelia Komander 

nagroda specjalna
Milena Kluczyńska

Laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz 
upominki zasponsorowane przez Burmistrza 
Ozimka oraz Dom Kultury w Ozimku. Na-
grodę specjalną w postaci vouchera do Hotelu 
i Restauracji „Bajka” w Grodźcu ufundował 
właściciel tego obiektu. Koncert finałowy od-
był się pod patronatem Burmistrza Ozimka, 

a patronatami medialnymi imprezę objęli: Ra-
dio Park, Radio Opole, Radio Doxa, Wiadomo-
ści Ozimskie oraz Tygodnik Ziemi Opolskiej.

Tegoroczna edycja już za nami, ale czekamy 
na kolejną xviii edycję Festiwalu.

Andrzej Wilczyński, Romana Klimek
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T
egoroczny konkurs na prezentację 
Korowodów Marzankowych, or-
ganizowany przez Dom Kultury 

w Ozimku, już po raz drugi przebiegł 
w zupełnie nowej formie. W dniach 21
oraz 22 marca do przedszkoli, szkół oraz 
żłobków z terenu Gminy Ozimek zawi-
tała Pani Wiosna w asyście Ozimskiej 
Orkiestry Dętej oraz szacownego Jury. 
Instytucje, które wzięły udział w kon-
kursie miały za zadanie zrobienie Ma-
rzanny oraz udekorowanie wejścia do 
swojej placówki. Do konkursu zgłosiło 
się 8 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe 
klas i-iii oraz 2 żłobki. Finalnie, w za-
bawie wzięło udział 473 dzieci.

Wszystkie wejścia były przepięknie 
przystrojone, kolorowe Marzanny witały 
wchodzących do środka, a dzieci z orygi-
nalnymi nakryciami głowy pozdrawiały 
przybyłą Panią Wiosnę. Rozbrzmiewały 
piosenki, recytowano wierszyki, a dzieci 
z Przedszkola Publicznego nr 2 z oddzia-
łami integracyjnymi przygotowały ciekawe 
przedstawienie.

Wszyscy otrzymali pamiątkowy dyplom 
oraz słodkie upominki ufundowane przez 
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku. Konkurs 
odbył się pod Patronatem Burmistrza 
Ozimka Mirosława Wieszołka.

Jury przyznało następujące miejsca:
miejsce 1 – psp w Grodźcu oraz od-

dział przedszkolny;
miejsce 2 – psp w Szczedrzyku;
miejsce 3 – psp nr 1 w Ozimku;
wyróżnienie – sp nr 2 w Ozimku 

(Nowej Schodni) oraz oddział przed-
szkolny;

nagroda główna – pp nr 5 w Kra-
siejowie;

miejsce 1 – pp nr 4 w Ozimku;
miejsce 2 – pp nr 1 w Ozimku „Bie-

dronki”;
miejsce 3 – pp nr 3 w Dylakach;
miejsce 3 – Oddział Przedszkolny 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku;
nagroda specjalna – pp nr 2 z Od-

działami Integracyjnymi;
wyróżnienie – Żłobek Samorządo-

wy w Ozimku;
wyróżnienie – Filia Żłobka Samo-

rządowego w Ozimku.
Dziękujemy nauczycielom i dyrekto-

rom za pomoc najmłodszym w przygoto-
waniach do powitania tak wyczekiwanej 
przez wszystkich Pani Wiosny. Wszystkim 
gratulujemy kreatywnych i nietuzinkowych 
pomysłów.

Katarzyna Kamińska

pp nr 4 Ozimek

psp Grodziec

sp nr 2 Ozimek

pp Krasiejów
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W
dniu 30 marca 2022 roku na sce-
nie Domu Kultury w Ozimku 
odbyły się miejsko-gminne eli-

minacje Konkursu Recytatorskiego dla 
szkół podstawowych pn. „Mały okr 2022”, 
w których udział wzięło 33 uczniów z sied-
miu szkół z terenu naszej gminy.  

Mały okr jest imprezą towarzyszącą kolej-
nym edycjom Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego, który jest adresowany do uczniów 
szkół średnich i osób dorosłych. Jednak, aby 
zaszczepić miłość do poezji i sztuki recytacji 
wśród dzieci i młodszej młodzieży Powiatowe 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich or-
ganizuje corocznie konkurs powiatowy skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych. 

Chociaż w bieżącym roku 67. okr w naszej 
gminie nie został rozegrany z uwagi na brak 
zgłoszeń, Mały okr cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Najwięcej osób zgłosiło się do 
Turnieju Recytatorskiego, natomiast jedna 
uczestniczka wystartowała w Turnieju Poezji 
Śpiewanej. Młodzi mieszkańcy naszej gminy 
wiele pracy włożyli w pamięciowe opanowa-
nie wierszy i fragmentów prozy. Wybiera-
jąc repertuar najczęściej sięgali po utwory 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Wisławy 
Szymborskiej. Ponadto pod kierunkiem swo-
ich opiekunów i nauczycieli pracowali nad 
odpowiednią interpretacją przygotowanych 
tekstów.

Uczestnicy poszczególnych turniejów za-
prezentowali się przed publicznością i jury, 
w skład którego w tym roku weszli: Justyna 
Wajs-Fijałkowska , Jolanta Rogowska
oraz Robert Konowalik. Oceniono ich pod 
względem kultury słowa, doboru repertuaru, 
interpretacji i ogólnego wrażenia artystycz-
nego. Jury przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia: 

w turnieju recytatorskim
W kategorii klasy i-iii szkół podsta-

wowych:
i miejsce – Witold Szczemirski (sp nr 3

w Ozimku);
ii miejsce – Kalina Olczyk (sp nr 3 w Ozimku);
iii miejsce – Anastazja Szalek (psp w Dy-

lakach).
Wyróżnienia: Brayan Długosz (psp nr 2

w Ozimku), Hanna Szymczak (psp w Anto-
niowie) i Kinga Słupik (sp nr 3 w Ozimku).

W kategorii klasy iv–vi szkół podsta-
wowych:

i miejsce ex aequo – Agata Kokot (sp nr 
3 w Ozimku) oraz Ryszard Godyń (sp nr 3
w Ozimku);

ii miejsce – Jan Szczurek (sp nr 3 w Ozimku).
Wyróżnienia: Xawery Szalek (psp w Dy-

lakach), Adrian Król (psp w Dylakach) i Bar-
tosz Barasiński (sp nr 3 w Ozimku).

W kategorii klasy VII – VIII szkół pod-
stawowych:

ii miejsce – Olga Bunkowska (sp nr 3
w Ozimku);

iii miejsce ex aequo – Karolina Pudlik 
(psp nr 1 w Ozimku) i Jagoda Kowalczyk (sp
nr 3 w Ozimku).

Wyróżnienia: Agata Helman (sp nr 3 w Ozim-
ku), Joanna Wieczorek (psp nr 1 w Ozimku).

w turnieju poezji śpiewanej
i miejsce – Amelia Kita (sp nr 3 w Ozimku) 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książko-
we i pamiątkowe dyplomy. Na eliminacjach rejo-
nowych, które odbędą się 21 kwietnia 2022 roku 
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich, naszą gminę będą reprezentowali: Wi-
told Szczemirski, Ryszard Godyń, Agata Ko-
kot, Olga Bunkowska i Amelia Kita. Życzymy 
im dalszych sukcesów - jesteśmy przekonani, że 
zostaną docenieni na kolejnym etapie konkursu.

Jolanta Rogowska
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P
rzy okazji zbliżającej się premiery 
teatru Kto?, został przygotowany 
blok wydarzeń artystycznych, to-

warzyszących temu wydarzeniu. Wśród 
organizatorów znalazły się sekcje teatralne 
i plastyczne domu kultury. Ozimska pu-
bliczność została zaproszona na prezen-
tację dwóch spektakli oraz wernisaż prac 
plastycznych, przygotowanych przez kilka 
grup działających w naszej placówce.  

Szczęśliwie dopisali widzowie: podczas 
spektakli prezentowanych z publicznością 
usytuowaną na scenie wraz z aktorami, udało 
się zapełnić wszystkie przygotowane miejsca. 
W wypadku wernisażu, frekwencja była jeszcze 
większa, licznie przybyli nań uczestnicy zajęć 
plastycznych, których z uwagi na charakter 
wydarzeń teatralnych nie mogliśmy zaprosić 
na scenę. 

Spotkanie rozpoczął spektakl teatru Fieter, 
którego premiera odbyła się w styczniu tego 
roku. „Fortynbras się upił”, według tekstu Janu-
sza Głowackiego, to opowieść, do której rzeczy-
wistość nas otaczająca dodaje nowych, często 
tragicznych uaktualnień. Historia politycznych 
matactw na norweskim tronie, koresponduje 
bowiem nie tylko z rzeczywistością stanu wo-
jennego (wtedy powstał tekst dramatu), ale 
przede wszystkim puentuje zarówno realia 
ostatnich lat jak i dotyka najnowszych wyda-
rzeń zza wschodniej granicy. Dosadny tekst, sa-
tyryczne ostrze i niby – komediowa konwencja, 
zderza się na scenie z rzeczywistością teatru 
lalkowego, kojarzonego zbyt często – zgoła 
niesłusznie – z twórczością przeznaczoną dla 
najmłodszych.

Wernisaż został przygotowany przez różne 
grupy wiekowe uczestników sekcji plastycznej, 
prowadzonej przez Agnieszkę Jarocką. Do-
minującym tematem było okno, przez które 
młodzi artyści wyglądają zaciekawieni na ota-
czający je świat. Świat, który dla ich przyjaciół 
z kraju sąsiadującego jest szary i smutny. Zatem 
w sposób, w jaki potrafili, postanowili rozchmu-
rzyć „pokolorować ich świat na żółto i na nie-
biesko”. Innym ciekawym pomysłem jest praca 
zbiorcza, poświęcona ptakom i składająca się 
z niewielkich, indywidualnych prac tworzących 
wspólną, większą całość. Zgromadzone w jednej 
części holu dzieci i młodzież, w towarzystwie 
swoich opiekunów i najbliższych oraz pozosta-
ła publiczność uczestnicząca w artystycznym 
wieczorze, byli świadkami występu wokalno-
-muzycznego Julii Słodkowskiej, która wyko-
nała z własnym akompaniamentem piosenkę 
„Chodź, pomaluj mój świat”. Podczas refrenu 

swoich sił wokalnych próbowali wszyscy, ci 
najmłodsi jak i starsi. Ponadto wszyscy mogli 
skorzystać z przygotowanego z okazji werni-
sażu poczęstunku. 

Wystawę można oglądać w holu Domu Kul-
tury w Ozimku przez cały kwiecień, do czego 
gorąco wszystkich zachęcamy.

Premierowy spektakl teatru Kto? jest wy-
nikiem niezależnej pracy z trzema aktorkami. 
Przygotowane zostały trzy odrębne, kobiece 
opowieści, połączone fragmentem tekstu Ta-
deusza Bardijewskiego zapożyczanego z mo-
nodramu „Lalki, moje ciche siostry”. Każda 
z nowelek spektaklu rozpoczyna się od tego 
samego fragmentu, ale osoby wykonujące ten 
tekst, jak również jego znaczenie dla każdej 
opowieści – są różne, zmieniają się i za każdym 
razem znaczą coś zgoła odmiennego. 

Strych – nowela pierwsza, wykonana przez 
debiutująca w teatrze Sarę Madej, to opowieść 
ze starego, zakurzonego strychu, na którym od 
wielu lat, oparta o ścianę przesiaduje porcela-
nowa lalka. Zostawiono ją tutaj i zapomnia-
no o niej, ale ona sama nie chce przyjąć tego 
do wiadomości. Trwa w stanie przejściowym, 
w oczekiwaniu na odmianę, oznaczającą dla niej 
powrót do poprzedniego życia, wypełnionego 
towarzystwem, zabawą i szczęściem. Samotność 
dzieli ze znienawidzonym pajacem - w tej roli 
Filip Brejwo – towarzyszący każdej aktorce 
we wszystkich nowelkach, za każdym razem 
jako ktoś inny. Pajac jest cierpliwym i pozba-
wionym nadziei obserwatorem, jako jedyny 
w duecie zdaje sobie sprawę z otaczającej go 
rzeczywistości, podczas gdy lalka opiera się 
na złudzeniach, do czasu… 

Pracownia – druga opowieść to historia 
najbardziej przyziemna, dotyczy wykonywania 
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D
ziesięć lat temu, podczas wyjazdu te-
atru Fieter ze spektaklem „Pupere 3” 
do francuskiego Dijon, zginął Wojtek 

Siudeja, nasz Aktor, Artysta – plastyk, Foto-
graf i Przyjaciel. Współpracował z teatrem 
Fieter w każdy możliwy sposób, był tego 
teatru częścią nieodzowną i niezastąpioną, 
a trwająca od tylu lat nieobecność Wojtka 
powoduje wciąż trwały, nienazwany brak. 
W marcowy, niedzielny wieczór na scenie 
domu kultury spotkali się Jego przyjaciele, 
najbliżsi, ale i osoby, które Wojtka nigdy nie 
poznały. Zebrali się w ramach artystycznego 
wieczoru, podczas którego odbyli wędrówkę 
po rejonach działalności artystycznej, które 
kojarzymy z Wojtkiem.

Na scenie domu kultury gościliśmy mu-
zyczne, jazzowe trio bez nazwy, w składzie: 
Aleksander Gonsior – perkusja, Paweł Kra-
wiec – gitara, Szymon Pacholak – bas. Mu-
zycy wykonali cztery utwory, wśród których 
znalazły się standardy jazzowe jak i własne, 
także premierowe utwory. 

Wystąpili również przed nami soliści Studia 
Piosenki Nonet, którzy wykonali kilka utworów, 
wśród których nie mogło zabraknąć piosenki 
francuskiej, szczególnie cenionej przez Wojtka. 
Amelia Kita zaśpiewała „Konie” Włodzimierza 
Wysockiego, Bartosz Bednarski „Plaisir d’amo-
ur”, natomiast na pożegnanie Kinga Wierszak
wykonała specjalnie przygotowaną z tej okazji 
piosenkę Randy’ego Newmana.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obej-
rzeć dwie czarno-białe etiudy filmowe wy-
konane przed laty przez Michała Misiurę

(„Spowiedź”, „Okno”) oraz sfilmowany fragment 
spektaklu teatru Fieter „Podróż”, poświęco-
ny rowerowym wyprawom oraz plastycznej 
działalności Wojtka. Głównym punktem 
wieczoru był osiemnasty, specjalny i po raz 
pierwszy pełnometrażowy odcinek serialu 
„Jak hartował się Fieter”, zrealizowany przez 
Roberta Konowalika i poświęcony w całości 
Jego działalności teatralnej, rolom aktorskim, 
ale również prywatnym wypowiedziom osób, 
które zechciały podzielić się z nami swoimi 
wspomnieniami. Film ten, podobnie jak 
wszystkie inne odcinki serialu, można obejrzeć 
na naszym facebookowym fanpege’u.

Wspomnieniowy charakter wieczoru 
nie przesłaniał uniwersalnego charakteru 
spotkania, skoncentrowanego na prezenta-
cjach różnorodności pewnych działań arty-
stycznych, dostosowanych do widza, który 
z Wojtkiem mógł nie mieć nic wspólnego. Dla 
innych, spotkanie mogło i znaczyło daleko 
więcej, wykraczając poza ramy zwyczajowej 
imprezy kulturalnej. Dziękując za uczest-
nictwo w tym wydarzeniu, dziękujemy też 
za okazane zainteresowanie i tak ważną dla 
bliskich Wojtka obecność. 

Robert Konowalik

przez kobietę czynności, które z upływem lat 
powszednieją by z czasem zacząć ją irytować, 
wzbudzać gniew, frustrację i zniechęcenie. 
Gdzieś tam czai się możliwość zmiany własnego 
losu, ale próba, mimo deklaracji i chęci, nigdy 
nie została podjęta. Bohaterka – w wykona-
niu Hanny Pogorzelskiej – tkwi w miejscu, 
do którego straciła cierpliwość, w przestrzeni 
toksycznej wśród osób, którymi gardzi. Dla-
czego nie zdobywa się na zmianę, do której 
namawia ją siedzący plecami do publiczności 
współpracownik? Ze strachu, przyzwyczajenia, 
a może uznaje, że na zmiany w jej życiu jest za 
późno? W braku podjęcia decyzji pomaga jej 
kalectwo, ale nawet ona zdaje sobie sprawę, że 
jest to przeszkoda pretekstowa, ułatwiająca 
brak inicjatywy i pogodzenie z losem.    

Biały pył – ostatnim wątkiem spektaklu 
jest fragment historii, polegającej na umoż-
liwieniu widzowi powolnego wyłuskiwania 
elementów wojennej rzeczywistości z niepo-
kojącego dialogu dziewczyny ukrytej za stertą 
lalek.  Dialog toczy się pomiędzy nią, a nie-
widocznym mężczyzna, zadającym trudne 

pytania na temat niejasnego i zagadkowego 
zdarzenia z przeszłości. Swoiste przesłuchanie, 
narastający gniew oprawcy jak i następujące 
po chwilach irytacji uspokajające słowa, naka-
zują wątpić w zastałą rzeczywistość. Rozmowa 
być może nie toczy się w rzeczywistości, jest 
dialogiem rodzącym się w głowie bohaterki. 
Albo i nie… Granica, pomiędzy tym co real-
ne a zdeformowanym światem wyobrażeń 
i pamięci, blednie w konfrontacji z finałem 
opowieści, dramatycznym i pozbawionym 
nadziei. Bohaterka, w którą wcieliła się Na-
talia Dołęgowska, skrywa bowiem tajemnice, 
które przeznaczone są wyłącznie dla widza 
spektaklu. 

Ta ostatnia część spektaklu, w znacznej 
mierze oparta została na fragmencie powieści 
Ladislava Fuksa „Wariacje na najniższej stru-
nie”, autora, którego wystawiał teatr Fieter dwu-
krotnie, przy okazji spektakli: „Myszy Natalii 
Mooshaber” oraz „Palacz zwłok. Panoptikum”.

Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy 
odwiedzili nas w sobotni wieczór, 2 kwiet-
nia. W nieoczywistych dla teatru czasach 

udało się gościć na naszej scenie wytrwałą, 
wrażliwą i bardzo licznie zgromadzoną pu-
bliczność, za co jesteśmy wdzięczni. Mamy 
nadzieję, że jest to wartość, którą wspólnie 
możemy pielęgnować z korzyścią dla obu 
stron. Zapraszamy na następne teatralne 
i artystyczne spotkania.

Program: Robert Konowaliki, Ladislav Fuks, 
Tadeusz Bardijewski: lalki. strych, pra-
cownia, biały pył. Scenariusz i reżyseria: 
Robert Konowalik. Obsada: Filip Brejwo, Sara 
Madej, Hanna Pogorzelska, Natalia Dołęgowska.  

Wystawa chodź pomaluj mój świat. Re-
alizacja: Agnieszka Jarocka. Współpraca: Szymon 
Początek, Natalia Grochol, Danuta Kinder, Edyta 
Wilkosz, Anna Szałobryt, Magda Piechaczek. Prace 
plastyczne członków sekcji: Nowalijki, Nowalijki 1, 
Mikro 1, Mikro 2, Czarodzieje, Indygo, Gwiazdozbiór.

Janusz Głowacki: fortynbras się upił. 
Scenariusz i reżyseria: Robert Konowalik. Światło 
i stroje: Szymon Początek. Obsada: Magda Kunysz, 
Monika Heflik, Justyna Mehl, Robert Konowalik.

Robert Konowalik
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

03.05
(wtorek) 9:30

Kościół Parafialny 
w Ozimku i plac przed 
Domem Kultury

Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja w Ozimku

Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku, Dom Kultury w Ozim-
ku 

10.05
(wtorek) 10:00

Dylaki, Filia migbp
w Ozimku

„Każdy może być aktorem” 
– piknik czytelniczy dla przed-
szkolaków

migbp w Ozimku
Filia w Dylakach

13.05
(piątek) 9:00–14:30

Muzeum 
Wsi Opolskiej

„Majówka w skansenie”
– plener wyjazdowy

Dom Kultury w Ozimku

14.05
 (sobota) 19:00

Dom Kultury 
w Ozimku

„Łączy nas muzyka”
– wspólne warsztaty muzyczne 
oraz koncert Orkiestr Dętych 
z Ozimka oraz Czech.

Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu interreg
v-a Republika Czeska-Polska 
oraz ze środków budżetu państwa. 
Przekraczamy granice  w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Euro-
regionu Pradziad

18.05
(środa)

9:00
Dom Kultury 
w Ozimku

„Mistrz Pięknego Czytania 2022” 
– finał konkursu czytelniczego dla 
drugoklasistów

migbp w Ozimku 
Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży

16:30
Dylaki, Filia migbp
w Ozimku

Spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki w Dylakach 

migbp w Ozimku
Filia w Dylakach

21 - 22.05
(sobota - niedziela) Kędzierzyn-Koźle

Mistrzostwa Mażoretek
– udział grup tanecznych Domu 
Kultury w Ozimku

Stowarzyszenie Mażoretek 
Tamburmajorek i Cheerleaderek 
w Polsce

20 – 22.05. (piątek – 
niedziela) Krasne

Ogólnopolski Festiwal Teatralny 
„Afera”
– udział teatru Fieter ze spekta-
klem „Fortynbras się upił”

Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Krasnem

26.05
(czwartek) 17:00

Dom Kultury 
w Ozimku, 
sala widowiskowa

Koncert z okazji Dnia Matki
– występ grup tanecznych oraz 
Studia Piosenki „Nonet”

Dom Kultury w Ozimku

27-29.05
(piątek–niedziela) Dąbrowa Górnicza

Mistrzostwa Polski Związku 
Sportowego Mażoretek Związek Sportowy Mażoretek

30.05
(poniedziałek) 9:00

Dom Kultury 
Ozimku

Międzyszkolny Turniej Wiedzy 
o Ozimku migbp w Ozimku

Ekspozycja wystaw:
06-31.05.2022 – „Wielcy stąd – znane osobowości powiatu opolskiego”; miejsce: hol Domu Kultury
06-31.05.2022 – „Władysław Stanisław Reymont”; miejsce: Filia w Dylakach
06-27.05.2022 – „A jak już będę tam, na górze, to czasem tu do was na ziemię zejdę. Życie i twórczość Agnieszki Osieckiej”; miejsce: 
Filia w Grodźcu
27.05 – 17.06.2022 – „Karpik”; miejsce: galeria za sceną

Co? Gdzie? Kiedy? W maju 2022 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach programu
interreg v-a Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice w ramach

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

W
dniach 8-10 kwietnia 2022 uczen-
nice klas 5-8 Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Ozimku spędziły ak-

tywny weekend w Rymarovie. 
Nazwa projektu: „Jesteśmy zorientowani 

w kraju naszych przyjaciół” jest nieprzypad-
kowa. Głównym zadaniem dzieci i młodzieży 
było pokonywanie trasy biegu na orientację, 
który odbywał się w parku miejskim. Z mapką, 
elektronicznym chipem i z czeskim przyja-
cielem w parze, nawet najtrudniejsze punk-
ty biegu były przyjemnością. Nie zabrakło 
wspólnych zabaw oraz chwil relaksu: w ba-
senie, przy stolikach z grami planszowymi 
i podczas zwiedzania urokliwego Sumperku. 
Ogromną (dosłownie!) atrakcją był „Spacer 
w chmurach”. W Dolnych Morawach dziew-
częta weszły na szczyt góry, której wierzchołek 
wieńczy żelazna konstrukcja. Z niej rozciągał 
się widok na cały masyw górski. Wrażenie było 
niesamowite! Nawet trudności, jakie sprawiła 
nam prawdziwie zimowa pogoda, nie zmniej-
szyły chęci zdobycia szczytu: „Bo nie ma takich 
chmur, przez które słońce nie może się przebić!”

Iwona Wałęga-Wójcik, Arkadiusz Wałęga

esort nauki kontra nauka. Rozporzą-
dzenia zostały przygotowane w taki 
sposób, by skutkowały obniżeniem 

godzin tylko języka niemieckiego. Inne 
mniejszości narodowe zmian nie odczują.

To podstawowy wniosek z kontroli, jakiej 
dokonali parlamentarzyści – między innymi 
Krystyna Szumilas (po) oraz Ryszard Galla 
(mn) w Ministerstwie Edukacji i Nauki w związ-
ku z dwoma rozporządzeniami, które zostały 
przyjęte w lutym tego roku. Ich skutkiem będzie 
zredukowanie liczby godzin nauczania języka 
niemieckiego (jako języka mniejszości narodo-
wej) z 3 do 1 godziny tygodniowo. Tym samym 
szkoły dostaną niższe subwencje oświatowe. 
Zmiany mają wejść w życie od września br., czyli 
od nowego roku szkolnego. Pracę może stracić 
nawet 500 nauczycieli w skali kraju, niektóre 
placówki stracą rację bytu. 

Jak to wygląda w naszej gminie? Otóż języ-
ka niemieckiego jako języka mniejszości uczy 

u nas 4 nauczycieli w przedszkolach oraz 17
w szkołach podstawowych – we wszystkich 
szkołach na terenie gminy. Razem deklaracje 
nauki języka mniejszości dotyczą 594 uczniów, 
najwięcej (203) w sp nr 3 w Ozimku. Rodzice 
składający takie deklaracje nie są weryfikowani 
pod względem przynależności do Mniejszości 
Niemieckiej. 

Posłanka K. Szumilas podkreśliła, że zre-
dukowanie liczby godzin języka niemieckiego 
uderzy w małe wiejskie szkoły. Na terenie woje-
wództw opolskiego i śląskiego większość szkół, 
którym minister Czarnek odbiera pieniądze, to 
małe wiejskie placówki, które zastanawiają się, 
czy od września br. będą miały środki na nor-
malne działanie. Zagrożone są także szkoły 
prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

Posłowie twierdzą, że minister Przemy-
sław Czarnek w ogóle nie powinien był pod-
pisać takich rozporządzeń. Ryszard Galla dodał, 
że do resortu, a także premiera wpłynęły już 

wnioski o uchylenie rozporządzeń. Parlamen-
tarzyści zwrócą się ponadto do Najwyższej Izby 
Kontroli o zbadanie procesu przygotowania 
i podpisania rozporządzeń.

Wnioskami kontrolujący posłowie podzielili 
się na specjalnym spotkaniu z samorządow-
cami w Strzelcach Opolskich. Uczestniczyła 
w nim Ewa Kotyrba – dyrektor Gminnego Za-
kładu Oświaty w Ozimku: – Posłowie potwier-
dzili, że przytoczone rozporządzenia weszły 
w życie poza trybem przewidzianym prawem 
legislacyjnym i nie poddano ich konsultacji.   

Przepisy oświatowe zmieniają się bardzo 
dynamicznie. Bez pomocy prawników często 
trudno je okiełznać, ponieważ można je różnie 
interpretować, co grozi ich błędnym zastosowa-
niem. Wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”, do-
datkowym wrogim elementem jest czas – rozpo-
rządzenia są do natychmiastowego wykonania.

Witold Żurawicki
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D
nia 22 marca 2022 roku dzieci i pra-
cownicy z Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Ozimku uroczyście powitały 

wiosnę. W tym dniu przedszkolaki zebrały 
się razem, aby wspólnie świętować „Powi-
tanie wiosny”. 

Główne wejście już od bramy do drzwi 
przedszkola, hol przedszkolny oraz wszystkie 
sale zamieniły się w wielką barwną łąkę, pełną 
kwiatów, tradycyjnych gaików ptaków i motyli. 
W tym dniu w strojach obowiązywały wiosenne 
barwy, głowy przedszkolaków przyozdobiły 
wspaniałe kapelusze. Wspólnym celem oprócz 
przywitania wiosny dla dzieci i pracowników 
przedszkola był udział w najciekawszym „Ko-
rowodzie Marzankowym” święcie wiosny 2022
r., którego organizatorem był Dom Kultury 
w Ozimku. W tym dniu do przedszkola zawitali 
wspaniali goście: jury – przedstawiciele Domu 
Kultury w Ozimku, „Pani Wiosna” oraz mu-
zycy z Ozimskiej Orkiestry Dętej. Dzieci zgro-
madzone w przedszkolu z barwnymi gaikami 
przywitały najpiękniejszą porę roku – Wiosnę. 
Nie zapomniały przy tym o uroczystym po-
żegnaniu zimy, której symbolem jest kukła 
Marzanny, bogini zła i srogiej zimy. 

W grupie „Biedronek” przedszkolaki wraz 
z gośćmi bawili się wspólnie z wykonaną kukłą 
Marzanny i śpiewali piosenki na pożegnanie 
zimy. Po wizycie pani Wiosny z przedszkola ru-
szył barwny korowód. Dzieci radośnie śpiewały 

piosenki oraz witały wiosnę kolorowymi ga-
ikami. Obrzędom tym towarzyszyła piękna 
słoneczna pogoda. Dzieci stwierdziły zgodnie, 
że wiosna już przybyła i mamy nadzieję, że 
zagości u nas na dobre. Dyrekcja przedszkola 

dziękuje wszystkim za ogromne zaangażowa-
nie w przygotowanie przedszkola na przyjście 
wiosny. 

Magdalena Dudkiewicz

N
iezależnie od pogody, warto zachę-
cać najmłodszych do spędzania wol-
nego czasu na świeżym powietrzu. 

Hartuje to organizm, zwiększa odporność 
i wzmacnia mentalność naszych maluchów. 

Wiadomo, że ciepła wiosna i gorące lato bar-
dziej zachęcają do wychodzenia na podwórko. 
Świecące słońce, przyjemne podmuchy wiatru 
i kwitnąca przyroda wytwarzają wśród naj-
młodszych pozytywną energię i radość. Wła-
śnie dlatego warto częściej spędzać czas na ze-
wnątrz, szczególnie kiedy pogoda za oknem 
temu sprzyja. 

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ozimku 
zabawa przedszkolaków na świeżym powie-
trzu sprawia, że dzieci są bardziej szczęśliwe, 
wzmacniają swoje kości i odporność organizmu. 
Ruch i aktywność fizyczna wydzielają endorfi-
ny. Świecące słońce, przyjemne podmuchy wia-
tru i kwitnąca przyroda oraz zabawa na placu 
zabaw sprawia, że dzieci są uśmiechnięte, pełne 
energii i radości.

Magdalena Dudkiewicz
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D
nia 6 kwietnia 2022 r. Przedszkole 
Publiczne nr 1 w Ozimku w ramach 
współpracy placówek odwiedzili 

uczniowie z klasy 2a Liceum Ogólnokształ-
cącego w Ozimku o profilu psychologiczno–
pedagogicznym. 

Celem wizyty był udział w zajęciach warsz-
tatowych w każdej z grup przedszkolnych 
o charakterze obserwacyjno-praktycznym. 
Zajęcia licealistów w ramach innowacji pro-
wadzi pani pedagog Małgorzata Winnik oraz 
pani psycholog Iza Latawiec. Tydzień wcze-
śniej uczniowie mieli już okazję spotkania 
z Panią dyrektor Magdaleną Dudkiewicz, 
która oprowadziła uczniów po wszystkich 
zakamarkach przedszkola, w swoim gabinecie 
opowiedziała o zawodzie nauczyciela i dyrek-
tora. Wiele ciekawych informacji dostarczy-
ła również rozmowa z wychowawczyniami 
grup, które chętnie odpowiedziały o swojej 
pracy w przedszkolu. Przedszkolaki miały 
niesamowitą frajdę pobawić się ze starszy-
mi koleżankami oraz kolegą, pokazać swoje 
zabawki, gry i pochwalić się swoimi umie-
jętnościami. Wiktorie, Kuba, Madzia, Ania 
i Ola z kolei przygotowali kolorowanki oraz 
podjęli się prób rozmów i zbaw z naszymi 

przedszkolakami, uczestniczyli podczas 
obiadku i relaksacji przed leżaczkami. 

Zajęcia w przedszkolu na pewno posze-
rzyły i przybliżyły uczniom obszar związany 
z tematem – Kim chcę zostać w przyszłości? 
Wiemy przecież, że świadczenie danej pracy 
wymaga pewnych predyspozycji, umiejęt-
ności wykonywania jej w zgodzie z naszymi 

wartościami, możliwościami. Powinniśmy też 
znać swoje ograniczenia, które mogą być ba-
rierą przy wykonywaniu tejże pracy. Wspólna 
wymiana doświadczeń przyniosła przedszko-
lakom, licealistom oraz nauczycielom radość 
i zaskoczenie.

Dudkiewicz Magdalena

N
a prośbę rodziców, od październi-
ka działa w naszej szkole kółko pla-
styczne, które jest prowadzone spo-

łecznie przez panią Urszulę Serafin-Noga. 
Na zajęcia uczęszcza szesnaścioro uczniów. 
Chętnych pewnie znalazłoby się więcej, jed-
nak ze względu na objętość pracowni, zaję-
cia w większej grupie nie są możliwe. 

Na zajęciach kółka uczniowie indywidualnie 
i zespołowo wykonują ciekawe zadania plastycz-
ne, poprzez zabawę poszerzając swoją wiedzę 
o środkach wyrazu i technikach plastycznych.  
Wspólne realizowanie zadań zespołowych po-
zwala dzieciom na rozwijanie umiejętności in-
terpersonalnych i efektywnej współpracy. Jako 
zespół zanotowaliśmy sukces w Gminnym Kon-
kursie na Szopkę Betlejemską. Nasza szopka 
została wyróżniona nagrodą specjalną, a ma-
teriały plastyczne zakupione dzięki realizacji 
bonu podarunkowego do sklepu Action, pozwolą 
na realizację następnych wyzwań plastycznych. 

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubie-
głym, część zajęć odbywała się zdalnie, z tej 
przyczyny również wystawy naszych prac prze-
niosły się do wirtualnej galerii i są prezentowa-
ne co jakiś czas na fanpage-u szkoły.

Urszula Serafin-Noga
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D
nia 15 marca w Domu Kultury od-
był się gminny konkurs recytatorski 
w języku niemieckim Jugend trägt 

Gedichte vor. Naszą szkołę reprezentowały 
trzy uczennice z klasy siódmej: Olivia Pie-
chaczek, Amelia Dziuba i Lena Bańburska. 

Amelia i Lena otrzymały wyróżnienia i zo-
stały reprezentantkami naszej gminy w drugim 
etapie konkursu, który odbył się 1 kwietnia 
w Kolonowskiem. Nasze uczennice pięknie 
wystąpiły przed konkursowym jury. Amelia 
Dziuba zajęła iii miejsce i tym samym przeszła 
do finału, który odbędzie się w maju. Gratuluje-
my i życzymy powodzenia w finale. Na zdjęciu: 
Amelia Dziuba i Lena Bańburska. 

Izabela Grys

P
rzed pięknie udekorowany ganek 
naszej szkoły, na którym zgroma-
dzili się uczniowie grupy zerowej 

i iii klasy z kukłą Marzanny, zawitała 
orkiestra dęta z Ozimka i Pani Wiosna 
w pięknych zielonych szatach. Zabrzmia-
ła piosenka:

Nasza Marzaneczka na dąbku, na dąbku,
Po co żeś tam wyszoł gołąbku, gołąbku. 

Marzanka rosła, aże urosła
jak sosna, jak sosna...
Słowami tej ludowej piosenki, towarzyszącej 

zwyczajowi topienia Marzanny, pożegnaliśmy 
zimę, choroby, smutki i powitaliśmy wiosnę, 
a wraz z nią nowe życie, nadzieję i radość.

Wynieśli my, wynieśli Marzanecka ze wsi 
Przynieśli my, przynieśli latorośli dości.
Latorośl, trowa roś...

Wiosnę symbolizował ustrojony w kolorowe 
wstążeczki, kwiaty i jajka gaik – zielona gałązka. 
Potem korowodem ruszyliśmy za orkiestrą. 
Dzień był piękny, słoneczny, a w powietrzu 
czuć było, że wiosna tuż, tuż. Marzannę, oraz 
dekoracje przygotowali uczniowie grupy zero-
wej, klasy trzeciej oraz kółko plastyczne. 

Urszula Serafin-Noga
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W
raz z rozpoczęciem wiosny posta-
nowiliśmy przynajmniej część 
nauki przenieść poza szkolne 

mury. 22 marca klasa druga razem ze swo-
imi starszymi kolegami i koleżankami 
udała się do Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu. 

Najpierw podziwialiśmy wystawę etno-
graficzną, usłyszeliśmy wiele cennych infor-
macji o naszych przodkach oraz poznaliśmy 
dawne zwyczaje wielkanocne. Następnie 
każdy uczeń ,,wydrapał” własną elektronicz-
ną kroszonkę i udaliśmy się na warsztaty 
wielkanocne. 

Na pulpitach czekały na nas kartki – pi-
sanki oraz mnóstwo kolorowych ozdób. Po 
krótkim instruktażu, każdy z ogromnym 
zapałem zabrał się do pracy.  Powstały cudne 
zajączki i kurczaki, które nasi uczniowie za-
brali w prezencie swoim najbliższym. Pogoda 
nam dopisała i zdążyliśmy zaliczyć jeszcze 
krótki spacer po opolskim rynku. Pełni wra-
żeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do 
szkoły. 

Joanna Piontek

więta Wielkanocne to czas na przygo-
towanie świątecznych dekoracji i zdo-
bienie wielkanocnych jajek. 

Podczas zajęć kółka plastycznego 31 marca 
wykonywaliśmy świąteczne dekoracje z masy 
solnej. Wykorzystaliśmy do tego foremki do 
wykrawania ciasteczek w odpowiednich do 
okazji kształtach jajka, kwiatu, kurczaczka, 
zajączka i baranka. Dodatkowo powierzchnię 
wykrojonych ozdób urozmaiciliśmy wzorka-
mi odciśniętymi za pomocą patyczków do 
szaszłyków lub naklejonymi dodatkowymi 
elementami z masy solnej. Wykonane ozdoby 
musiały pozostać w pracowni do wyschnię-
cia, a potem mogliśmy je zabrać do domu. 
W dniu 7 kwietnia dekoracje z masy solnej 
wykonywali również nasi młodsi koledzy 
z grupy „0”. Przygotowana dla nich masa 
solna była dodatkowo zabarwiona na żół-
ty kolor kurkumą. Przedszkolakom zajęcia 
bardzo się podobały, a część plastyczna była 
uzupełnieniem zajęć z języka angielskiego 
poświęconych Wielkanocy. 

Tego samego dnia po południu odbyły się 
szkolne warsztaty zdobienia jaj wielkanoc-
nych. Wszystkie chętne osoby, które wcześniej 
zgłosiły swój udział, zebrały się w pracowni 
plastycznej. Jajka zdobiono tradycyjną techniką 
rytowniczą, wywabiano wzór octem, malowano 

farbami akrylowymi, oklejano kolorową mu-
liną, zdobiono cekinami i techniką decoupage. 
Wielka szkoda, że coraz mniej osób decyduje 
się na jakże trudną, ale tradycyjnie związaną 
z Opolszczyzną technikę rytowniczą. Tym 
bardziej cieszyło nas, że wśród uczniów skro-
biących jajka byli również chłopcy i wykonali 

swoje prace z wielką cierpliwością i staranno-
ścią. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali 
poczęstowani słodkimi czekoladowymi jajka-
mi i otrzymali drobne upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców.

Urszula Serafin-Noga
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U
czeń naszej szkoły Pascal Niesłony
ofiarował swoje włosy na super ak-
cję Daj włos! organizowaną przez 

Fundację Rak’n’Roll Wygraj życie! Ponad 
dwa lata „zapuszczania” i włosy osiągnęły 
wymaganą długość 25 cm, można je było 
ściąć i przesłać do fundacji. To piękny gest 
Pascala. Jesteśmy dumni z postawy nasze-
go ucznia, który rozumie marzenia innych 
ludzi ciężko doświadczonych przez chorobę.

Daj włos! to akcja i jednocześnie apel funda-
cji Rak’n’Roll do wszystkich, którzy zmieniając 
fryzuję, chcieliby zrobić coś dobrego dla innych. 
Fundacja zbiera włosy, które będą przeznaczo-
ne na peruki dla kobiet walczących z rakiem. 
Włosy to jeden z najważniejszych atrybutów 
naszego wyglądu, choć zwykle nie zdajemy so-
bie sprawy, jak dużo one dla nas znaczą. Utrata 
włosów zawsze niekorzystnie wpływa na nasze 
samopoczucie. Dotkliwie przekonują się o tym 
osoby będące w trakcie leczenia chemioterapią. 
Utrata włosów, to skutek uboczny chemioterapii, 
który przeraża chorych najbardziej.

Izabela Mazur

A
kcje charytatywne przeprowadza-
ne w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Dylakach cieszą się dużą popular-

nością. Tym razem Szkolny Wolontariat zor-
ganizował słodki tydzień pod hasłem: Przez 
żołądek do serca. Ideą przedsięwzięcia była 
zbiórka pieniędzy na rzecz uchodźców z Ukra-
iny, którzy zamieszkali sąsiadujący ze szkołą 
były klasztor. 

Przez pięć dni uczniowie klas iv-viii na prze-
rwach sprzedawali babeczki, które wcześniej 
samodzielnie przygotowali w domu. Trzeba 
przyznać, że wolontariusze stanęli na wysokości 
zadania, gdyż babeczki prezentowały się smako-
wicie. Zauważalna była nutka rywalizacji wśród 
uczniów na najlepszą dekorację smakołyków. 
Warto wspomnieć, iż muffinki sprzedawane 
były tylko za symboliczną złotówkę, dlatego 
finał akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania 
organizatorów, gdyż zebrano kwotę 670 zł. Część 
uczniów psp w Dylakach dodatkowo przynio-
sła dary żywnościowe, które wraz z zebranymi 
pieniędzmi przekazane zostały potrzebującym.

Akcje charytatywne uczą dzieci wrażliwo-
ści na potrzeby innych oraz rozwijają empatię, 
dlatego cieszymy się, że znajdują tak duże po-
parcie wśród naszej społeczności uczniowskiej. 
Dziękujemy rodzicom i uczniom za dary oraz 
zaangażowanie w słodki tydzień.

Beata Gawlik-Libor, Mariola Kotula
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D
nia 25 marca po raz kolejny ucznio-
wie klas vii i viii Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Dylakach mogli 

zapoznać się z wystawą zaprezentowaną 
przez Filię Biblioteki Miejskiej i Gminnej 
w Dylakach, tym razem poświęconą twór-
czości Stanisława Lema. 

Uczniowie poznali życie i twórczość niezwy-
kle utalentowanego pisarza literatury scien-
ce – fiction. Młodzież miała również okazję 
do przeczytania fragmentów jego utworów, 
co w przyszłości stanie się inspiracją do się-
gnięcia również po fantastykę naukową. Lem 
– pisarz z planety Ziemia, to nie tylko artysta, 
ale także zwykły człowiek, miłośnik słodyczy 
i motoryzacji, który nigdy samodzielnie nie na-
pisał na komputerze żadnej ze swoich książek. 
Przedstawienie przez panią bibliotekarkę wie-
lu ciekawostek z jego życia, pokazało naszym 
uczniom, że pisarzami zostają zwyczajni ludzie, 
a mając swoje pasje, osiągają niesamowite suk-
cesy doceniane na całym świecie.

Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, 
że niedługo znowu będziemy mogli zagościć 
w bibliotece, aby zobaczyć kolejną interesującą 
wystawę.

Beata Gawlik-Libor, Elżbieta Pluta

D
nia 21 marca, przy ognisku i pie-
czonych kiełbaskach, zakupionych 
przez Radę Rodziców, nasi ucznio-

wie przywitali wiosnę, która tego dnia 
na pewno zagościła na naszym szkolnym 
placu, gdyż pogoda była przepiękna. 

Odbył się również konkurs na najciekawsze 
wiosenne przebranie. Wiadomo, że 21 marca wiąże 
się m.in. ze zwyczajem topienia marzanny, któ-
ry kultywowany jest od niepamiętnych czasów. 
W różnych regionach Polski pożegnanie zimy 
i przywitanie wiosny wygląda nieco inaczej. Jed-
nakże zawsze przygotowuje się kolorową kukiełkę, 
najczęściej robioną ze słomy i różnych tkanin, 
która symbolizuje słowiańską boginię odpowie-
dzialną za zimę. Kukłę zazwyczaj się topi lub 
pali. Nasi uczniowie z klasy vi i viii zrobili dwie 
piękne marzanny, ale nikt nie chciał ich topić ani 
palić. Wcale nie chcemy, aby zima zagościła u nas 
na cały rok, bo tęsknimy już za wiosną, ale dbamy 
o środowisko, szanujemy rzeki i powietrze, i nie 
chcemy zanieczyszczać go jeszcze bardziej, dlatego 
marzanny zdobią nasze klasy. Pierwszy dzień 
wiosny przygotował samorząd uczniowski wraz 
z opiekunem panem Arkadiuszem Lechem.

Dnia 21 marca, to również „Dzień Kolo-
rowej Skarpetki” – w pierwszy dzień wiosny 
od 2005 roku obchodzimy na całym świecie to 

święto, którego celem jest podniesienie świado-
mości na temat życia i potrzeb osób z zespołem 
Downa. 

Data została wybrana nieprzypadkowo, 
ponieważ przyczyną wady genetycznej 
nazywanej trisomią 21 jest trzeci chromo-
som, który doczepił się do 21 pary chromo-
somów. Stąd data 21.03, kiedy szczególnie 

promowane są prawa osób z Zespołem 
Downa do pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Kolorowym symbolem tego 
dnia jest założenie skarpetek nie do pary. 
Symbol niedopasowanych chromosomów 
– symbol niedopasowania społecznego.

Izabela Mazur, Jolanta Kondrowska
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ak się najlepiej nauczyć języka obce-
go? Cóż, nie ma na to jednego sposo-
bu.  Pani Sonia Koźlik – nauczyciel-

ka języka niemieckiego w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku – 
zawsze stara się na bieżąco szukać no-
wych, interesujących, aktywizujących 
i kreatywnych rozwiązań. To kolejny 
nauczyciel z pasją w jedynce – szkole 
dobrych relacji. 

– Stosuję na lekcjach różne formy i meto-
dy pracy z uczniami, bo oni są przecież róż-
ni” – mówi pani Sonia. – Najmłodsi uczą się 
przez zabawę, tak najłatwiej i bez nudy. Starsi 
uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności 
rozwiązując zadania i zgłębiają tajniki reguł 
gramatycznych oraz biorąc udział w różnych 
projektach językowych. Świetnym przykładem 
niech będą miniprojekty: „Podróż po krajach 
niemieckojęzycznych” czy „W świecie bajek 
braci Grimm”.

Sonia Koźlik indywidualizuje pracę z dzieć-
mi i dostosowuje tematykę zajęć nie tylko do 
ich potrzeb i możliwości, ale także do ich wie-
ku i zainteresowań. Nauka języków, to jedna 
z kompetencji kluczowych, czyli umiejętności, 
którą każdy powinien posiadać, aby móc się 
realizować społecznie i zawodowo. Pani Sonia 
wpaja uczniom miłość do nauki języków za-
czynając już od najmłodszych klas. 

W klasie pierwszej naszej jedynki na za-
jęciach z języka niemieckiego umiejętnie an-
gażuje wszystkie zmysły i emocje uczniów, 
aby nauka była jeszcze bardziej efektyw-
na. Uczniom bardzo spodobał się cykl lekcji 
związanych z wiosną. Pierwszaki bardzo 
szybko utrwalały słówka związane z wiosną, 
świetnie sobie poradziły z rozpoznaniem 
poznanych słówek w zakresie różnych 
sprawności językowych - słuchania, czyta-
nia i mówienia. Świetną zabawą-nauką było 
odwzorowanie treści opowiadania w formie 
plastycznej. Wszyscy niecierpliwie czekali 
na nagranie filmiku, który można zobaczyć 
na Facebooku szkoły. 

– Zależy mi na tym, aby na moich zajęciach 
każdy uczeń czuł się ważny i doceniony. Bardzo 
mnie cieszą ich sukcesy, nawet te najmniejsze 
– dodaje pani Koźlik. - Zawsze doceniam ich 
pracę, zaangażowanie i systematyczność. Naj-
lepszą nagrodą są uśmiechy na ich twarzach.

Żeby skutecznie nauczyć uczniów, same-
mu należy rozwijać swoją wiedzę i umiejęt-
ności. Sonia Koźlik jest germanistką oraz 
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, 
ukończyła nie tylko Nauczycielskie Ko-
legium Języków Obcych, ale także studia 
magisterskie na Uniwersytecie Opolskim. 
Tak szeroka wiedza przydaje się jej w pracy 
zarówno z maluszkami, jak i z młodzieżą. 

Stale poszerza swoje wykształcenie, gdyż 
ukończyła także Studia Podyplomowe 
z Edukacji Elementarnej. 

- Moją wiedzę i umiejętności przekazuję 
także poza szkołą - jestem trenerką Akademii 
Przedszkolaka tygrysek oraz prowadzę zaję-
cia w ramach projektu Deutsch AG - mówi pani 

Sonia. – Zajęcia dla moich małych „Tygrysków” 
prowadzone są z wykorzystaniem różnych form 
zabawowych i metod opartych na opowieści 
ruchowej z wykorzystaniem fabuły znanych 
bajek, które dzieci uwielbiają. 

Grażyna Świercz



29

W
ramach współpracy pomię-
dzy placówkami edukacyjny-
mi, pani Daria Bejm, nauczy-

cielka  Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ozimku,  została zaproszona jako 
ekspert do Publicznego Przedszkola nr 
1 w Ozimku w celu poprowadzenia zajęć 
edukacyjno-profilaktycznych. Spotkała 
się tam z grupą maluszków – ekodzie-
ciakami, które pod opieką wychowaw-
czyni tej grupy, pani Olgi Małkiewicz, 
realizują interesujący, autorski projekt 
edukacyjny pt. „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”. 

W czasie warsztatów z ekodzieciakami, 
maluszki zostały zaproszone do tanecznych 
pląsów, które  sprawiły im wiele radości 
i uciechy. Z zaciekawieniem słuchały pani 
Darii, kiedy pokazywała piękne stroje Ma-
żoretek z grupy Diament, z którymi zdobyła 
nie tak dawno tytuł Mistrza Świata. Uwagę 
dzieci przyciągnęły też akcesoria używane 
w tańcu - różnobarwne pompony i pałki. 
A potem ruszyły w tan- z kolorowymi pom-
ponami wirowały i kręciły kółeczka. Nie 
były to jednak swobodne pląsy, gdyż pani 
Bejm- jako Trener Roku 2021, zwracała bacz-
ną uwagę na sylwetkę i prawidłową posta-
wę ciała – w końcu zdrowie najważniejsze. 
Były to wartościowe zajęcia, a pani Daria 
przekazywała dzieciom swoją pasję i wiedzę 
na temat tańca. Czym skorupka za młodu... 
może rosną nam młodzi tancerze i tancerki?

– Takie projekty są bardzo wartościowe, dzieci 
zdobywają nowe doświadczenia, co wpływa na ich 
rozwój- mówi Daria Bejm. – Sama wykorzystuję 

tę metodę w swojej pracy zawodowej, a jestem 
wychowawczynią obecnej klasy drugiej w naszej 
jedynce. Szukam też ciekawych pomysłów i naj-
lepszych rozwiązań, które sprawdzą się w pracy 
z moimi uczniami. Często przygotowuję różne 
pomoce dydaktyczne własnoręcznie, kierując się 
potrzebami dzieci. Stale  się kształcę i podnoszę 
swoje kwalifikacje zawodowe – dodaje pani Daria. 

Dodać należy, że oprócz tańca, pasją pani 
Darii jest bieganie. W wolnych chwilach stara 

się biegać i ćwiczyć na siłowni.  Pani Bejm lubi 
swoją pracę, jest bardzo lubianym nauczy-
cielem, życzliwą koleżanką oraz świetnym 
fachowcem. W jedynce – szkole dobrych 
relacji, pani Daria Bejm inspiruje uczniów 
i nauczycieli swoją pasją do prowadzenia zdro-
wego trybu życia i realizuje się jako kreatywny 
nauczyciel. 

Grażyna Świercz 

ry zespołowe – siatkówka i piłka noż-
na to dyscypliny, w których na prze-
łomie marca i kwietnia rywalizowali 

uczniowie ze szkół naszej gminy. Rozgrywki 
odbywały się na szczeblach województwa, 
powiatu opolskiego i gminy Ozimek. 

Dnia 29 marca na ozimskim Orliku rozegra-
no półfinał wojewódzki w piłkę nożną chłopców 
Licealiada. Pierwsze miejsce i awans do finału 
wojewódzkiego wywalczyła drużyna Zespołu 
Szkół w Otmuchowie – 6 pkt. Miejsca drugie 
i trzecie z taką samą ilością punktów zajęły ko-
lejno Zespół Szkół w Ozimku i Zespół Szkół 
w Oleśnie, a czwarte miejsce zajął Zespół Szkół 
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu – 0
pkt. 

Dnia 30 marca w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku odbyły się mi-
strzostwa Gminy Ozimek w piłkę siatkową. Za-
równo wśród dziewcząt jak i chłopców wygrały 

drużyny sp nr 3 przed psp nr 1. W dniu 4 kwiet-
nia w Niemodlinie odbył się finał powiatowy 
dziewcząt, gdzie dwa najwyższe miejsca, pre-
miowane awansem do półfinału wojewódz-
kiego, zajęły drużyny sp nr 1 Niemodlin i sp
nr 3 Ozimek, a na trzecim uplasowała się sp
Tarnów Opolski. Drużyna z Ozimka  grała 
w składzie: Aleksandra Dudek, Milena Gajda, 
Hanna Gubernat, Marta Kucharska, Nata-
lia Latusek, Julia Pietroń i Hania Stasiu-
kiewicz – opiekun Waldemar Jamróz. Finał 
powiatowy chłopców rozegrano 5 kwietnia 
w Tarnowie Opolskim. Zwycięstwo i awans 
do półfinału wojewódzkiego zdobyła drużyna 
PSP Łubniany. Drugie miejsce zajęła sp nr 3
Ozimek, trzecie psp Chrząstowice, a czwarte 
psp Tarnów Opolski. Skład drużyny z Ozimka: 
Wojciech Brzuchowski, Piotr Czopkiewicz, 
Wojciech Janicki, Jacek Kała, Nikodem 
Knychas, Wojciech Maternowski, Adam 

Mrozek, Wojciech Okuniewicz, Dawid Sudoł, 
Jan Ślusarz, Sebastian Trzensiok – opiekun 
Waldemar Jamróz.

W dniu 12 kwietnia na boisku Orlik w Ozim-
ku rozegrano mistrzostwa gminy w piłkę nożną 
dzieci (klasy 5-6). Wygrała, awansując do pół-
finału powiatowego, drużyna psp Szczedrzyk 
w składzie: Wojciech Konieczko, Dawid 
Niesłony, Olaf Nowak, Dariusz Piontek, 
Szymon Rajman, Adam Wiesbach, Bartek 
Wiora, Rafał Mateja – opiekun Anetta Gaj-
da-Janowska. Kolejne miejsca zajęły: 2. sp nr 3
Ozimek, 3. psp Krasiejów, 4. psp Dylaki, 5. sp nr 
1 Ozimek. 13 kwietnia odbyły się mistrzostwa 
gminy w piłkę nożną młodzieży (klasy 7-8), 
Zwycięstwo i awans do półfinału powiatowego 
wywalczyła drużyna sp nr 3, drugie miejsce 
zajęła psp nr 1, a trzecie sp nr 2 w Ozimku. 

Janusz Dziuban
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ak co roku portal edukacyjny Perspek-
tywy ogłosił ranking najlepszych szkół 
średnich. Technikum Zespołu Szkół 

w Ozimku w rankingu Perspektyw 2022 uzy-
skało srebrną tarczę. Tarcza w tym rankin-
gu to symbol graficzny uzyskanego tytułu. 
Przekładając ten sukces na ranking miejsc, 
uzyskaliśmy 10. miejsce wśród szkół tech-
nicznych naszego województwa, na 58 pal-
cówek, które są w województwie opolskim. 

To nie pierwszy sukces ozimskiego techni-
kum w corocznym rankingu szkół średnich. 
Przypomnę, że w rankingu Perspektyw 2019
uzyskaliśmy złotą tarczę i 4. miejsce wśród 
szkół technicznych z województwa opolskiego! 
Ranking Perspektyw powstaje na podstawie 
analizy danych z egzaminów zewnętrznych 
i olimpiad. Wyniki z egzaminów maturalnych 
i egzaminów zawodowych są tutaj głównym 
kryterium. Ranking Perspektyw to profesjo-
nalnie uporządkowana informacja, skierowana 
głównie do uczniów klas ósmych szkół podsta-
wowych, którzy w bardzo bliskiej perspektywie 
będą podejmować życiowe decyzje dotyczące 
wyboru przyszłej szkoły, uczonego zawodu. 
Potwierdzeniem prezentowanego rankingu są 
najnowsze wyniki naszych uczniów otrzymane 

przez szkołę w dniu 7 kwietnia. Dotyczą one eg-
zaminów zawodowych dla realizowanych przez 
nasz zespół zawodów: technik informatyk oraz 
technik fotografii i multimediów. Nasi technicy 
uzyskali rewelacyjne wyniki, wykazując się 
zdawalnością na poziomie 94%. 

Na zdjęciu uczniowie z klasy 4t, przed 
którymi zostały jeszcze do zaliczenia majowe 
egzaminy maturalne. Gratulujemy wyników 
i życzymy uzyskania 100% na maturze.

Tomasz Ciekalski

T
o już kolejny rok realizacji staży za-
wodowych dla uczniów naszego tech-
nikum.  Technicy z Zespołu Szkół 

w Ozimku rozpoczęli je 1 marca w ramach 
projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe 
dla rynku pracy 2”. Organizatorem projek-
tu jest Samorząd Województwa Opolskie-
go, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 
Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki.  

Czas trwania staży to 4 tygodnie.  Zakwali-
fikowało się do nich łącznie 14 uczniów z klas 
trzecich technikum, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce za pierwszy semestr. Staże 
realizowane były dla zawodów: technik in-
formatyk oraz technik fotografii i multime-
diów. Firmy opiekujące się stażystami repre-
zentowały branżę it i medialną. Podczas stażu 
uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem 
zakładu, realiami działalności firmy i nowymi 
technologiami. Stażyści przekonali się bardzo 
często, że dobra i ciekawa praca czeka na nich 
w ich rodzinnym mieście lub okolicy. Stypen-
dia stażowe w wysokości 2600 zł lada moment 
zostaną wypłacone naszym stażystom, a są 
one z pewnością bardzo dużą motywacją do 
udziału w projekcie. 

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodo-
we dla rynku pracy – 2” to nie tylko staże 

uczniowskie, ale również dodatkowe zajęcia 
z zakresu szkolnictwa zawodowego, warsz-
taty z doradztwa zawodowego, szkolenia dla 
nauczycieli zawodu, studia podyplomowe, 

specjalistyczne kursy zawodowe, doposażanie 
pracowni kształcenia zawodowego. 

Tomasz Ciekalski
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P
iąta edycja Crossu Ozimskiego już za 
nami. Po trzyletnim rozbracie z ozim-
skimi pagórkami, 10 kwietnia na leśne 

ścieżki powrócili biegacze głodni terenowych 
wyzwań. Mały jubileusz zasługiwał na spe-
cjalną celebrację, dlatego też trasa została 
nieznacznie wydłużona (11,3 km) i skompli-
kowana, ale przy tym naprawdę bezbłędnie 
oznakowana. Istotną zmianą była też ta 
na polu organizacyjnym - od tej edycji przy-
gotowaniem „Pagóra” zajęło się opolskie Sto-
warzyszenie Biegamy Pomagamy. Na starcie 
stanęło 160 zawodniczek i zawodników. 

Oczywiście jak co roku, impreza nie mogła-
by się odbyć bez Sponsorów i Partnerów, na cze-
le z ozimskim mosir-em oraz Urzędem Gminy 
i Miasta Ozimek. Istotne wsparcie powędrowało 
do organizatorów również ze strony Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Opolskiego i lokal-
nych przedsiębiorstw. Nie można nie wspomnieć 
o Patronacie Burmistrza Ozimka, Marszałka 
Województwa Opolskiego, a także Nadleśnictwa 
Opole. Biegacze jak co roku mogli liczyć na bogate 
pakiety startowe, pełne przydatnych upominków. 
Na trasie zawodów, prócz wolontariuszy z ozimskiej 
Szkoły Podstawowej nr 3, ustawieni byli strażacy 
z osp Schodnia, a także gościnne wsparcie Fabryki 
Aktywności xyz z Kędzierzyna-Koźla, dzięki któ-
rym zawodnicy nie musieli się martwić o nawod-
nienie podczas biegu. Z kolei hydratację na mecie 
zapewniała firma hdt Polska, a także Kompania 
Piwowarska. Oprócz tego, tradycyjnie, na biegaczy 
czekał na mecie wyjątkowy medal, a po opadnięciu 
sportowych emocji – kiełbasa z grilla i domowe 
ciasto. Z Ozimka po raz kolejny nikt nie wyjechał 
ani z pustymi rękami, ani z pustym żołądkiem! 

Najlepszy okazał się ponownie zwycięzca 
trzech poprzednich edycji „Pagóra” Mateusz 
Pawełczak ze Złochowic k. Kłobucka (39:54), 
a za nim na mecie pojawił się Daniel Kokot
z Ozimka (45:07). Na najniższy stopień podium 
wdrapał się nastoletni Kamil Czupala z Ni-
wek (45:25). Bezkonkurencyjna wśród kobiet 
była małżonka zwycięzcy, Barbara Pawełczak 
(46:29), która przybiegła na metę tuż za trzecim 
zawodnikiem open. Drugą najszybszą kobietą 
była Alicja Wiek-Rezacz z Nysy (55:01), a trze-
cią Dominika Witkiewicz z Węgrów (58:44). 
Najszybszymi mieszkańcami Gminy Ozimek, 
po wyłączeniu zawodników i zawodniczek de-
korowanych w kategorii open, okazali się: wśród 
mężczyzn Mariusz Podgórny (47:56), Marek 
Ochota (48:03) i Maciej Bachłaj (49:16), a wśród 
kobiet: Kasia Nowak (59:23), Ela Gręda (1:01:10) 
i Ania Jończyk (1:01:53). Pamiątkowe statuetki 
oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wręczał burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek w asyście organizatorów biegu. 

Rafał Słociak, Janusz Dziuban
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d zakończenia ligowych rozgrywek 
piłkarskich w grudniu ubiegłego 
roku, pracownicy mosir w Ozimku 

rozpoczęli wykonywanie prac remontowych 
na zarządzanych przez Nas obiektach. 

Rozpoczęliśmy od Szczedrzyka, gdzie jesz-
cze przed zorganizowaniem Sportowego Sylwe-
stra usunęliśmy wrastające na boisko korzenie 
drzew. Sam Sportowy Sylwester był już osiem-
nastym tego typu spotkaniem przedstawicieli 
środowiska sportowego, a zarazem okazją do 
wielu rozmów i wzajemnych życzeń noworocz-
nych. Został również okraszony tradycyjnym 
meczem pomiędzy KS Szczedrzyk a Drużyną 
Gminy Ozimek. Goście wygrali wprawdzie 3-2, 
ale to nie wynik był najważniejszy, a przyjazna 
i pozytywna atmosfera. Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek złożył wszystkim obecnym 
podziękowania oraz życzenia noworoczne, a po-
nadto wręczył Prezesom klubów piłkarskich 
nowe piłki do jak najczęstszego umieszczania 
ich w siatkach rywali. Z tego miejsca dzię-
kujemy wszystkim za niezawodną obecność, 
przedstawicielom KS Szczedrzyk za pomoc 
w organizacji imprezy, a naszym sędziom za 
doskonale poprowadzone zawody.

Już po Nowym Roku odmalowaliśmy 
na obiekcie w Szczedrzyku szatnie i dokonali-
śmy niezbędnych napraw, m.in. furtek na obiek-
cie, sanitariatów, odprowadzenia wody z rynien 
itp. Ponadto przygotowaliśmy krótki plan re-
montowy na najbliższe miesiące oraz dokona-
liśmy badania płyty boiska w celu dobrania do 
niego odpowiedniego planu nawożenia. 

Bardzo podobne prace wykonaliśmy 
w Ozimku, gdzie nie tylko zajęliśmy się przy-
gotowaniem płyty boiska do zimy czy opra-
cowaniem planu nawożenia, ale również 
odmalowaliśmy szatnie i korytarze obiektu, 
naprawiliśmy zniszczone elementy użytkowe, 
wykonaliśmy ekspertyzę dot. stanu wod-kan, 
naprawiliśmy ubytki w kostce brukowej oraz 
wykafelkowaliśmy zniszczone powierzchnie 
ścienne oraz schody na obiekcie. 

Następnie przyszedł czas na przeprowadze-
nie prac w Krasiejowie i Grodźcu. Na obu obiek-
tach również wykonaliśmy badanie muraw 
oraz przeprowadziliśmy remonty i malowanie. 
Ponadto w Grodźcu naprawiliśmy zniszczony 
przez wichury piłkochwyt, a w Krasiejowie 
przebudowaliśmy schody prowadzące na obiekt 
oraz wykostkowaliśmy wejście na płytę bo-
iska dla zawodników. Po wykonaniu tych prac 
usunęliśmy pozostałości po startych schodach 
i odmalowaliśmy cokolik przy wejściu do szatni.

Na sali sportowej w Schodni udało nam się 
zamontować długo wyczekiwane, bezpiecz-
ne bramki materacowe, a zaledwie kilka dni 
później zmierzyliśmy się z najpoważniejszym 
wyzwaniem. Po bestialskim ataku Rosji 

na niepodległą Ukrainę, stanęliśmy przed wy-
zwaniem przygotowania miejsc dla uchodźców 
zza naszej wschodniej granicy. W tym celu, 
wśród mieszkańców naszej gminy urucho-
miliśmy zbiórkę niezbędnych darów, a także 
transportowaliśmy na salę w Schodni dary 
zbierane w szkołach z terenu gminy Ozimek. 
Dzięki pomocy niesamowitych mieszkańców 
Sołectwa Schodnia oraz strażaków z miejsco-
wej osp, w ciągu dwóch dni punkt przyjęcia 
uchodźców był gotowy. Kilkanaście łóżek oraz 
wszystko co jest potrzebne – żywność, odzież, 
kosmetyki i wiele innych przedmiotów – to cze-
ka na naszych ukraińskich przyjaciół. W celu 
uzyskania lepszej widoczności sali, zamonto-
waliśmy również na jej fasadzie widoczny od 
strony dk46 szyld. 

Już w marcu otrzymaliśmy zamówione na-
wozy i rozsypaliśmy je na boiskach trawiastych, 
a ponadto zamontowaliśmy w Ozimku długo 
wyczekiwaną furtkę umożliwiającą swobodne 
przemieszczanie się z tzw. zielonego Orlika 
na część obiektu znajdującą się za jego piłko-
chwytem. Nareszcie nie będzie trzeba chodzić 
na około po wykopane piłki!

Oczywiście to nie koniec naszej pracy, po-
nieważ wszelkie imprezy i zawody sportowe, 
dalszy rozwój naszych obiektów oraz pomoc 
uchodźcom są celami, które stawiamy sobie 
na najbliższe miesiące. Z tego miejsca pragnę 
jednak podziękować całej załodze mosir-u, 
wszystkim pomocnym osobom oraz działaczom 
klubów i stowarzyszeń sportowych za bardzo 
dobrą współpracę w tym trudnym czasie. Na-
dal prowadzimy również zbiórkę żywności dla 
potrzebujących Obywateli Ukrainy. Będzie ona 
trwała do odwołania, ponieważ potrzeby w tym 
zakresie są coraz większe. Wszystkie osoby 
dobrej woli, które są chętne do przekazania 
żywności suchej (makarony, mąka, kasza, ryż, 
cukier), żywności z długim terminem ważno-
ści (konserwy, oleje, herbata, kawa, słodycze, 
warzywa i owoce w puszkach, suszone owo-
ce, orzechy), żywności medycznej, wszelkiego 
rodzaju żywności dla małych dzieci, a także 
mleka i wody butelkowanej, mogą zostawiać 
dary w siedzibie MOSiR w Ozimku przy ul. 
Częstochowskiej 27. Z góry dziękujemy!

Arkadiusz Banik


