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zanowni Państwo, Ostatnie dwa lata 
były dla nas wszystkich trudnym 
i niepewnym czasem, nie dane nam 

było świętować wspólnie wielu wyjątko-
wych chwil, dlatego z wielką radością za-
praszam wszystkich mieszkańców gmi-
ny na Dni Ozimka 2022, które odbędą się 
w dniach 18-19 czerwca. 

Rok 2022 jest rokiem jubileuszy, po-
nieważ świętujemy 60-lecie nadania 
praw miejskich miastu Ozimek, 30-lecie 
partnerstwa z miastem Heinsberg oraz 
25-lecie partnerstwa z miastem Rymarov. 
Zatem Dni Ozimka 2022 upłyną nam pod 
znakiem samorządności oraz współpracy 
międzynarodowej, gdyż przyjaciele z miast 

partnerskich będą nam towarzyszyć pod-
czas naszego święta. 

Główną gwiazdą estradową Dni Ozimka 
2022 będzie zespół feel, znany m.in. z wiel-
kiego przeboju „Jest już ciemno”, który wystąpi 
na scenie w sobotę, 18 czerwca. Z kolei w niedzie-
lę, 19 czerwca zapraszam na solidną dawkę hu-
moru, którą zapewni Igor Kwiatkowski, znany 
szerszej publiczności jako Mariolka. Ponadto 
ozimski magistrat, Dom Kultury w Ozimku 
oraz instytucje i stowarzyszenia działające 
na terenie naszej gminy przygotowali dla Pań-
stwa szereg atrakcji:
• Zawody Wędkarskie w Biestrzynniku;
• Zawody w Skata o Puchar Burmistrza 

Ozimka;

• Turniej Miast Partnerskich w piłce nożnej 
na boisku w Krasiejowie;

• XX Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztu-
kach Walki w Ozimku;

• Athletic Cup na ozimskim Orliku;
• Zawody strażackie na boisku Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku; 
• Liczne występy artystyczne na scenie Dni 

Ozimka, zlokalizowanej na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku. 
Mam nadzieję, że przyjmą Państwo moje 

zaproszenie i spotkamy się w licznym gronie-
podczas obchodów Dni Ozimka 2022. 

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

Zaproszenie na Dni Ozimka 2022

dniu 6 maja 2022 r. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek
podpisał umowę na zadanie „Bu-

dowa nowych punktów świetlnych cz. nr 1”, 
które realizować będzie firma lumen Grze-
gorz Hadaś z siedzibą w Oleśnie.

W ramach umowy Wykonawca położy 
nowe linie kablowe oraz postawi stalowe słupy 
oświetleniowe wraz z oprawą led. Nowe punk-
ty świetlne powstaną w czterech sołectwach: 
w Grodźcu (ulica Kwiatowa – pięć nowych 
punktów), w Krasiejowie (ulica Brzeziny – dzie-
więć punktów), w Pustkowie (ulica Kolorowa 
– osiem nowych punktów) oraz w Szczedrzyku
(ulice Niwecka – dwa nowe punkty i Słoneczna 
– sześć nowych punktów). Wartość całkowita 
przedsięwzięcia wyniesie 316 429,80 zł. Zadanie 
ma zostać ukończone w lipcu tego roku.

„Nieustannie inwestujemy w komfort i bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców. Oprócz 
budowy nowych punktów świetlnych w czę-
ści pierwszej zadania, planujemy także nowe 
oświetlenie w Antoniowie przy ulicach Gra-
nicznej (budowa dwóch słupów oświetlenia 
ulicznego) oraz Danysza, a także w Pust-
kowie przy ulicy Robotniczej – w obu tych 
przypadkach toczy się postępowanie w trybie 
zamówienia publicznego celem wyłonienia 

wykonawcy. Ponadto, mając na uwadze po-
trzeby mieszkańców oraz rozwój infrastruktury 
sportowej, w tym roku planujemy doświetlić 
bieżnię lekkoatletyczną znajdującą się przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku. Jest to 
miejsce, gdzie mieszkańcy często uprawiają 
sport w godzinach wieczornych. W planach 

ozimskiego magistratu jest także wymiana 
starych opraw świetlnych na oświetlenie led
we wszystkich miejscowościach Gminy Ozi-
mek” – podsumowuje Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek. 

Emilia Jendryassek
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O
d wręczenia nagród Burmistrza 
Ozimka za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycz-

nej, upowszechniania i ochrony kultury 
rozpoczęła się kwietniowa Sesja Rady Miej-
skiej w Ozimku, która odbyła się 17 kwiet-
nia 2022 r. Otrzymali je Urszula Serafin-
-Noga, Paweł Wielgus i Andrzej Wilczyński.

Pierwszą uchwałą poddaną pod głosowa-
nie była uchwała w sprawie przekształcenia 
oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodź-
cu w Przedszkole Publiczne w Grodźcu i utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Mikołaja Kopernika w Grodźcu. Dzięki tej 
zmianie zostanie usprawnione nie tylko ad-
ministrowanie tą jednostką, a także stworzona 
możliwość wygospodarowania oszczędności 
w jej funkcjonowaniu.

Rajcy przyjęli również uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na utworzenie i przy-
stąpienie Gminy Ozimek do Klastra Energii 
pn. Czysta Energia dla Ozimka. Aktualnie 
trwająca na świecie i w Polsce transformacja 
energetyczna prowadzi do zmiany modelu 
produkcji energii elektrycznej. Coraz większą 
rolę zaczynają odgrywać lokalni prosumenci, 
czyli podmioty jednocześnie wytwarzające 
i konsumujące energię elektryczną, a także 
lokalni producenci energii elektrycznej i ciepl-
nej, którzy posiadają większe instalacje odna-
wialnych źródeł energii.

Energia elektryczna oraz cieplna w coraz 
większym stopniu produkowana będzie przez 
lokalne obywatelskie społeczności energetyczne, 
które wytworzoną energię będą wykorzystywali 
przede wszystkim na własne potrzeby.

Jednym z rodzajów obywatelskich społecz-
ności energetycznych są klastry energii,czyli 
cywilnoprawne porozumienie (umowa), któ-
rego przedmiotem jest wytwarzanie i rów-
noważenie zapotrzebowania, dystrybucja, 
obrót energią (pochodzącą przede wszystkim 
z odnawialnych źródeł energii). Celem klastra 
jest stworzenie lokalnego obszaru samobi-
lansującego się. Zapotrzebowanie na energie 
elektryczną wewnątrz klastra powinno być 
pokrywane w całości lub w jak największej 
części przez członków klastra, którzy po-
siadają instalacje produkujące energię elek-
tryczną lub cieplną (np. instalacje fotowol-
taiczne, kogeneracyjne, turbiny wiatrowe, 
biogazownie).

Ponadto klaster jest wehikułem, który po-
zwoli pozyskać dodatkowe środki publiczne 
- zarówno krajowe, jak i zagraniczne – których 
celem jest wsparcie przedsięwzięć z zakresu 
energetyki i będą dedykowane właśnie lokal-
nym społecznościom energetycznym oraz kla-
strom.

Gmina  Ozimek przystępując we współpracy 
z Koordynatorem klastra – Klastry Energii Sp. 
z o.o. z siedzibą w Mikołowie do lokalnego Klastra 
Energii będzie mogło osiągnąć znaczne korzyści 
zarówno dla Gminy, jak i dla lokalnych spółek 
komunalnych, przedsiębiorców i mieszkańców. 
Utworzenie klastra umożliwiłoby w perspektywie 
kilku lat zmniejszenie cen energii dla członków 
klastra w porównaniu z cenami energii dostęp-
nymi dla osób niezrzeszonych w ramach klastra. 
Nadchodzące zmiany w sposobie rozliczania m.in. 
nadwyżek energii pochodzących z prosumenckich 
instalacji fotowoltaicznych powodują, że znacznie 
korzystniejszym rozwiązaniem będzie odsprze-
daż nadwyżek energii członkowi klastra, który 
w danym momencie jej potrzebuje.

Zawiązanie Klastra Energii oznaczałoby 
rozwój innowacyjnych i przyszłościowych tech-
nologii na terenie Ozimka, co skutkowałoby 
dodatkową promocją Gminy Ozimek jako miej-
sca nowoczesnego i przyjaznego środowisku. 
Dzięki powołaniu do życia klastra, Ozimek 
oraz mieszkańcy i przedsiębiorcy działający 
na jego obszarze, mogliby w sposób aktywny 
uczestniczyć w trwającej transformacji energe-
tycznej i czerpać z niej korzyści.

Ponadto Ozimscy Radni podjęli następujące 
uchwały:
• w sprawie uchylenia uchwały nr xxix/197/96

Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 wrze-
śnia 1996 r. w sprawie przekazania do 

korzystania sołectwu Krasiejów składni-
ków mienia komunalnego;

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w bu-
dynku przy ulicy ks. Kałuży 2e w Ozimku 
w trybie przetargowym;

• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022
rok;

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej;

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłat-
ne przejęcie nieruchomości przez Gminę 
Ozimek;

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

W kolejnym punkcie Komisja Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Spraw Społecznych pozytywnie 
oceniła funkcjonowanie oświaty w gminie.

Następnie Komisja Finansowo-Gospodar-
cza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Środowiska dokonała oceny realizacji zadań 
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
wykonywanych przez pgkim oraz remondis.

Ponadto przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej 
z kontroli w zakresie „Analizy wniosku pgkim
Sp. z o.o. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy Ozimek na okres 2021-2024”.

Marcin Widera

Sesja Rady Miejskiej w Ozimku
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W
dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 
15:00 odbędzie się Sesja Rady 
Miejskiej w Ozimku, na której 

zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), będzie roz-
patrywany raport o stanie Gminy Ozimek 
za rok 2021. 

Raport obejmuje podsumowanie działal-
ności Burmistrza Ozimka, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, a także 
uchwał Rady Miejskiej. Raport jest dostępny 

na stronie www.ozimek.pl w zakładce raport 
o stanie gminy 2021.

Nad przedstawionym raportem zostanie 
przeprowadzona debata, w której głos zabierać 
będą radni oraz mieszkańcy Gminy Ozimek. Aby 
móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku pisemne 
zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20
osób.  Wzór zgłoszenia wraz z listą podpisów są 
dostępne na stronie internetowej www.ozimek.pl.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady 
Miejskiej (ugim Ozimek, I piętro, pokój 122) 

najpóźniej w dniu 24 czerwca 2022 r. do go-
dziny 14:00. Mieszkańcy będą dopuszczani 
do głosu według kolejności otrzymania przez 
Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba 
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 
wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o sta-
nie Gminy Ozimek za 2021 r. zostanie przepro-
wadzone głosowanie nad udzieleniem Burmi-
strzowi Ozimka wotum zaufania.

Aldona Koczur

Debata nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok

P
odczas sesji Rady Miejskiej w Ozim-
ku, która miała miejsce 27 kwietnia 
2022 r. uroczyście wręczono nagrody 

Burmistrza Ozimka za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury Gminy Ozimek.

Wśród nagrodzonych byli Urszula Serafin-
-Noga, Andrzej Wilczyński i Paweł Wielgus, 
a pamiątkowe dyplomy oraz upominki wręczyli 
im Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku 
Aldona Koczur i Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Ozimku Marek Elis, składając 
jednocześnie życzenia i wyrazy uznania.

Poniżej przedstawiamy zasługi nagrodzo-
nych w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury Gminy Ozimek:

Urszula Serafin-Noga – za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnianie kultury oraz współpracę 
kulturalną w ramach działalności w Stowa-
rzyszeniu Współpracy Polska-Wschód.

Andrzej Wilczyński – za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechnianie kultury w ramach działal-
ności Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz koordy-
nowanie ogólnopolskim Festiwalem do-re-mi.

Paweł Wielgus – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechnianie kultury w ramach działalności 
zespołów wokalno-instrumentalnych oraz 
koordynowanie pracami Chóru na Obcasach.

Gratulujemy serdecznie, życząc dalszych suk-
cesów i satysfakcji z realizowania swoich pasji.

Marcin Widera
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Z
uwagi na zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia awarii sieci wodociągowej 
wybudowanej w latach 60-tych i wy-

stępującej w obszarze prowadzonych prac 
wymiany sieci kanalizacji sanitarnej pgkiM 
Sp. z o.o. podjęła decyzję o wymianie tj. prze-
łożeniu w pierwszej kolejności sieci wodocią-
gowej. Najważniejszym jest przeprowadzenie 
tej kluczowej inwestycji w taki sposób, aby 
zagwarantować trwałość funkcjonowania 
sieci wodno-kanalizacyjnej. Dlatego zdecy-
dowano się na metodę przewiertu sterowa-
nego oraz wykonanie prac zgodnie z poniż-
szym harmonogramem. 

Inwestycja ta wykazana była w Wielolet-
nim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
na lata 2021-2024. Ponadto wykonane zostaną 
dodatkowo 4 zasuwy oraz 15 nowych nawiertek 
wodociągowych.  

Poza wykazanym powyżej ryzykiem wy-
stąpienia awarii sieci wodociągowej z uwagi 
na jej stan, występuje konieczność przełożenia 
sieci wodociągowej na odcinku 310 mb z uwagi 
na kolizję sieci wodociągowej z siecią kanali-
zacji sanitarnej i tym samym brak możliwości 
wykonania szalunku komory. W najgłębszym 
miejscu sieć kanalizacji sanitarnej położona 
jest na głębokości 4,8 m p.p.t. 

Harmonogram prac:
• 04.05.2022 r. – 05.06.2022 r. – przełożenie 

sieci wodociągowej na odcinku 350 mb
• 06.06.2022 r. – 01.07.2022 r. – przepięcie sieci 

wodociągowej i wykonanie nowych przyłą-
czy budynków

• 04.07.2022 r. – 31.08.2022 r. – wykonanie 
wymiany pozostałych 200 mb sieci kana-
lizacji sanitarnej od ul. Częstochowskiej 
nr 13 do ronda przy ul. Powstańców Śląś-
kich.  Z góry przepraszamy za utrudnienia.

Roland Wrzeciono

G
mina Ozimek podpisała umowę 
o powierzenie grantu nr 2402/2022 
w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na za-
grożenia react-eu działania 5.1 Rozwój 
cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia dotyczącą realizacji 

projektu grantowego „Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 

– Granty ppgr”.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na za-

kup sprzętu komputerowego, który przekazany 
będzie dzieciom z rodzin byłych pracowników pgr.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom 
i młodzieży z terenów popegeerowskich rów-
nego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Gmina Ozimek otrzymała grant w wy-
sokości 63 500,00 zł Projekt zostanie zreali-
zowany zgodnie z Regulaminem konkursu, 
tj. w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania 
umowy o powierzenie grantu. Obecnie trwa 
procedura przetargowa w celu wyboru do-
stawcy sprzętu.

Barbara Durkalec

Grant PPGR
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P
rzypominamy, że zbliża się ostatecz-
ny termin złożenia deklaracji do sys-
temu ceeb – Centralna Ewidencja 

Emisyjności Budynków, dotyczącej źródeł 
ciepła i źródeł spalania paliw, który upły-
wa w dniu 30 czerwca 2022 r.

Według danych na dzień 09.05.2022 r. do bazy 
danych Gminy Ozimek wpłynęło jedynie 31 pro-
cent deklaracji, a więc około 69 procent właścicieli 
budynków nie wypełniło tego obowiązku. 

Deklarację można złożyć drogą elektro-
niczną, czyli przez internet na stronie www.
zone.gunb.gov.pl (warunkiem jest posiadanie 
profilu zaufanego lub e-dowodu).  

W wersji papierowej wypełniony doku-
ment można złożyć osobiście lub wysłać li-
stem na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. ks. 
Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek. Druki do-
stępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 
w punkcie informacyjnym na parterze lub do 
pobrania na naszej stronie internetowej www.
ozimek.pl w zakładce na skróty „Ochrona śro-
dowiska” – z lewej strony pulpitu – deklaracje 
ceeb na samym dole są dostępne załączniki. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 77 4622 806.

Osobno należy złożyć deklarację dla budynków 
i lokali mieszkalnych (deklaracja A) oraz dla bu-
dynków i lokali niemieszkalnych (deklaracja B).

uwaga! Obowiązek złożenia dekla-
racji został wzmocniony sankcjami. 

Niezłożenie w ustawowym terminie dekla-
racji zagrożone jest karą grzywny, która 
jest wymierzana na zasadach ogólnych 
kodeksu wykroczeń. Art. 27h. ust. 1, art. 
27g ust. 1.

Donata Ozimek

G
mina Ozimek jest jedną z 42 gmin reali-
zujących projekt life pn. „Wdrożenie 
systemu zarządzania jakością powie-

trza w samorządach województwa opolskiego”, 
który jest finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu life i współfi-
nansowany przez Narodowy Fundusz Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Środowiska. 

W związku z tym od marca przeprowadza-
ne są spotkania edukacyjno-informacyjne 
z mieszkańcami, podczas których poruszane 
są zagadnienia dotyczące niskiej emisji oraz 
możliwości jej ograniczenia, uchwały antysmo-
gowej, a także dofinansowań do wymiany źró-
dła ciepła zarówno z budżetu Gminy Ozimek, 
jak i z programu „Czyste powietrze”. 

Mieszkańcy mają możliwość skorzystania 
z pomocy przy wypełnieniu deklaracji dotyczą-
cej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz 
skonsultowania indywidualnych problemów 
i wątpliwości związanych z pozyskaniem do-
finansowania. 

Podczas części spotkań gościliśmy przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki udzia-
łowi w projekcie life gmina otrzymała czujniki 
tlenku węgla, które poprzez losowanie otrzymują 
uczestnicy. Spotkaliśmy się już ze 150 osobami.

Przed nami ostatnie zebranie. 
Zapraszamy 8 czerwca br. do holu 

Domu Kultury w Ozimku. Zaczynamy 
o godz. 18:00. 

Justyna Widera

Zaproszenie na spotkanie w ramach programu LIFE
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U
rząd Gminy i Miasta w Ozimku 
zorganizował uroczyste obchody 
Narodowego Święta Konstytucji 

3 Maja. W uroczystościach wzięli udział: 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszo-
łek, Zastępca Burmistrza Ozimka An-
drzej Brzezina, radni powiatowi z Wi-
cestarostą Opolskim – Leonardą Płoszaj 
na czele, radni miejscy, młodzieżowi 
radni, przedstawiciele szkół w Ozimku, 
a także poczty sztandarowe reprezen-
tujące organizacje i instytucje z terenu 
naszej gminy.

Jak w latach ubiegłych i w tym roku ob-
chody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Ozimku. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz 
Marian Demarczyk, który przypomniał 
ważne znaczenie słów Apelu Jasnogórskiego 
– jestem, pamiętam, czuwam.

Po mszy świętej zebrani przemaszero-
wali pod Pomnik Martyrologii przy Domu 
Kultury w Ozimku. Po oficjalnym powita-
niu uczestników uroczystości odśpiewano 
Hymn Polski, po czym przedstawiciele 
samorządu oraz pozostałych instytucji 
i organizacji złożyli wieńce i kwiaty pod 
Pomnikiem Martyrologii. W ten sposób 
uczczono pamięć twórców Konstytucji 3 
Maja oraz wszystkich tych, którzy dzia-
łali na rzecz dobra Rzeczypospolitej i jej 
obywateli. 

Burmistrz Ozimka Mirosław Wie-
szołek w swoim przemówieniu podkreślił, 
że to Polacy dali przykład Europie na no-
woczesną ustawę zasadniczą. Suwerenność 
narodu, trójpodział władzy oraz idea przy-
rodzonej wolności – to kardynalne zasady 
ustrojowe, które funkcjonują w demokra-
tycznych państwach. 

Następnie dodał – dlatego w tym dniu, 
który jest symbolem polskiej niepodległości, 
pochylam się nad losem wszystkich tych, któ-
rzy wciąż muszą walczyć o swoją suweren-
ność. Dziś nasze myśli szczególnie obejmują 
naród ukraiński, który tak dzielnie stawia 
opór walcząc o niepodległą przyszłość swo-
jego kraju. Okażmy wdzięczność wszystkim 
bohaterom historii, dzięki którym żyjemy 
dzisiaj w wolnej Polsce. (…) Dziękuję Wam 
za to, że dzisiaj poświęciliście swój czas by 
upamiętnić dzień, w którym zbudowano de-
mokratyczne fundamenty naszej Ojczyzny.

Uroczyste obchody zakończył występ 
artystyczny Katarzyny Juruć, która za-
śpiewała skłaniające do refleksji utwory 
„Wolność” oraz „Modlitwa dziewczyńska”.

Emilia Jendryassek 
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Maibaum w Schodni

Dnia 1 maja 2022 r. w Schodni zorganizo-
wano tradycyjne stawianie drzewka majowego. 
Impreza mogła się odbyć dzięki finansowe-
mu wsparciu z programu „Ożywienie Domów 
Spotkań”. Koło dfk Stara Schodnia zaprosił 
wszystkich mieszkańców wsi do wspólnej bie-
siady przy muzyce orkiestry dętej. 

Piękna pogoda i miła rodzinna atmosfera 
sprawiły, że również w tym roku przybyło wielu 
uczestników, a wydarzenie było wielkim suk-
cesem. Zarząd Koła dfk dziękuje wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację imprezy.

Pielęgnując tradycję, w dniu 7 maja 2022 r. 
zorganizowano uroczystość stawiania „drzewka 
majowego” w Krzyżowej Dolinie. Po ustawieniu 
masztu z drzewkiem w centralnej części wsi, 
uczestnicy udali się przemarszem przy akom-
paniamencie orkiestry na „chłopską biesiadę”, 
na której czekało wiele atrakcji. 

Organizatorami wydarzenia byli Sołtys 
Bernard Sklorz, Rada Sołecka oraz osp.

Drzewko majowe w Szczedrzyku 
Po dwuletniej przerwie spowodowanej 

pandemią koronawirusa, w Szczedrzyku 
znów stanęło „majowe drzewko”, symbo-
licznie obwieszczając początek sezonu im-
prezowo-turystycznego. Ze względów tech-
nicznych maszt z przystrojonym wstążkami 
i kwiatami zielonym drzewkiem, zwień-
czony żaglówką i podświetlony wieńcem 
z reklamami miejscowych firm, ustawiono 
na skwerku w centrum wsi w przededniu 
uroczystości, zaplanowanej na sobotnie po-
południe 30 kwietnia.

Organizatorem uroczystości była sołtys 
Iwona Feliks-Wójcik wraz z Radą Sołecką, 
a uczestniczył w niej również burmistrz Ozim-
ka Mirosław Wieszołek. Przybyli mieszkańcy 
i goście, na czele z Orkiestrą Dętą Szczedrzyk, 
przemaszerowali spod drzewka na Plac św. Mi-
kołaja, gdzie odbył się pierwszy w tym roku 
wiejski mini festyn. Na scenie koncertowa-
ła szczedrzycka orkiestra dęta pod dyrekcją 
Marka Kulika, a po niej zaprezentował się 
zespół taneczny „Dialog” działający przy Kole 
dfk w Dylakach. Warto również wspomnieć, 
że występy odbywały się na nowo zakupionej 
scenie, która będzie służyć miejscowej społecz-
ności podczas organizowanych w Szczedrzyku 
imprez plenerowych. 

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują 
wszytkim darczyńcom, bez których nie mogło-
by się odbyć tegoroczne wydarzenie.

Marcin Widera, Justyna Giemza, 
Janusz Dziuban 

Stawienie Drzewka Majowego w Gminie Ozimek
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W
iek xxi to czasy nowoczesnych 
technologii, rywalizacji i konku-
rencji. To epoka przedsiębior-

czości, w którą wpisuje się również Kratos 
Polska Sp. z o.o. W tradycję odlewnictwa, 
tak bardzo popularnego na terenie Ozim-
ka, weszła jako producent szerokiej gamy 
materiałów dla tej gałęzi przemysłu. Kra-
tos Polska Sp. z o.o. jest dostawcą szeregu 
produktów i towarów tj. otulin egzotermicz-
nych, piasków formierskich, żywic odlewni-
czych oraz wielu innych materiałów pomoc-
niczych. Znaczącą gałęzią naszego zakresu 
działalności jest dostarczanie gotowych 
odlewów dla przemysłu kolejowego. Ściśle 
kooperujemy z firmami krajowymi i zagra-
nicznymi. Dbamy o to, aby koncepcje i sto-
sowane materiały odpowiadały wymogom 
kontrahentów, z którymi współpracujemy 
Są to odbiorcy zarówno z Unii Europejskiej, 
jak i spoza niej.

Kratos Polska Sp. z o.o. jest jednostką certy-
fikowaną stosując system zarządzania zgodny 
z wymaganiami pn-en iso 9001:2015-10 w za-
kresie produkcji i sprzedaży materiałów odlew-
niczych, kooperacji w zakresie dostaw odlewów 
oraz serwisu i obsługi klienta w tym zakresie. 
Zostaliśmy wyróżnieni Gepardem Biznesu 
2019 oraz nagrodzeni przez zpp tytułem Dobra 
Firma 2021 w kategorii „Najbardziej efektywna 
firma Województwa Opolskiego - Małe firmy”.

Aktywnie działamy na krajowym rynku od-
lewniczym. Nasz udział w targach przemysło-
wych świadczy o rozpoznawalności firmy wśród 
znaczących marek branży odlewniczej. Podczas 
targów w Kielcach – xvi Międzynarodowe 
Targi Aluminium i Technologii, Materiałów 
i Produktów Metali Nieżelaznych aluminium 
& nonfreme, które odbyły się od 19-21.10.2021 r. 
mieliśmy, po raz kolejny, szansę prezentować 
produkty oraz towary będące w ofercie asor-
tymentowej firmy. Była to także okazja, aby 
przedstawić nowość występującą na polskim 
rynku tj. mieszarko-nasypywarkę, wykonaną 
przez krajowego producenta oraz opowiedzieć 
o nowo wdrażanych usługach serwisowych 
realizowanych przez nasz zakład. Zostaliśmy 
nagrodzeni za najlepsze wystąpienie targo-
we Top Design Kielce Metal 2021.   Reali-
zujemy projekty dofinansowane z ramienia 
Unii Europejskiej, a jednym z ważniejszych 
jest projekt innowacyjny w skali kraju, mia-
nowicie opracowanie technologii oczyszczania 
produktów ubocznych z procesów obróbczych 
metali w celu wykorzystania do produkcji otu-
lin egzotermicznych. W projekcie korzystamy 
z wiedzy naszych specjalistów z Działu b+r
oraz pracowników naukowych Politechniki 
Wrocławskiej, którzy wspierają konstruktorów 
w procesie budowy prototypu urządzenia do 

przeprowadzenia badań i opracowania techno-
logii. Największym potencjałem Spółki Kratos 
są pracownicy, dzięki którym utrzymujemy 
wysoki poziom świadczonych usług i stale się 
rozwijamy. To ich wiedza, umiejętności i iden-
tyfikowanie się z firmą są sukcesem bizneso-
wym. Dzięki ich zaangażowaniu i efektywnej 
pracy podnosimy poziom rozwoju gospodar-
czego Ozimka. 

Zależy nam na kultywowaniu tradycji od-
lewniczych związanych z naszym miastem, 

z których Ozimek słynie i które na zawsze 
zapisały się w kartach historii światowego 
odlewnictwa. Stale inwestujemy w pracowni-
ków poprzez podnoszenie ich kwalifikacji oraz 
ponosimy nakłady inwestycyjne w infrastruk-
turę zakładu w celu dostarczania coraz lepszej 
jakości produktów i usług. 

Kratos Polska Sp. z o.o. to firma godna po-
lecenia i wiarygodny partner w biznesie. 

Artykuł sponsorowany

Kratos Polska Sp. z o.o. – „You need, We create”
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Spotkanie autor rozpoczął od dwóch osobi-
stych refleksji, będących wprowadzeniem do 
zasadniczej jego części. Po pierwsze nawiązał 
do żartobliwego twierdzenia kolegów, że kiedy 
opowiada o ważnych w skali Europy i świata 
wydarzeniach, to z reguły potrafi wykazać, że 
Ozimek był w ich centrum. Po drugie przypo-
mniał wydarzenia sprzed ponad pięćdziesięciu 
lat, kiedy jako mały chłopiec, w czasie rodzin-
nych uroczystości, siedział ukryty pod stołem, 
aby podsłuchać tajemniczych opowieści starych 
wujków. Z czasem okazało się, że ich baśniowi 
bohaterowie: królowie podróżujący po okolicy, 
pradawne trakty, którymi ciągnęły kupieckie 
karawany, ich postoje przy Srebrnych Źródłach, 
ukrywający się w lasach rozbójnicy… , to nie 
bajki, ale prawdziwe historyczne postacie i wy-
darzenia. Tak było także z historią o Solarce, 
która wg tych baśniowych opowieści przebie-
gała w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego 
Ozimka. Jak mówili: Solarka trza bouło prze-
krocyć, jak się jechało bez las, wele Rogulowego 
dziołu, na Ablejzungi pod Dańcym („Solarkę 
trzeba było przekroczyć, kiedy się jechało koło 
działu (leśnego) należącego do Roguli, na łąki 
zwane Ablejzungami, nieopodal Dańca”. Ablej-
zung (dosłownie niem. oddzielenie, uwolnie-
nie) – to określenie lasów i gruntów uprawnych, 
stanowiące zadośćuczynienie za wcześniejsze 
prawo wolnych gospodarzy do nieograniczo-
nego korzystania z dóbr leśnych. Regulację tą 
wprowadzono na Śląsku w pierwszej połowie 
xix wieku. W trakcie wykładu autor próbował 
wykazać, że tak było naprawdę i obie osobiste 
refleksje się potwierdzają.

W najdawniejszych czasach, kiedy człowiek 
zaniechał wędrownego trybu życia, który dzięki 
polowaniom i zbieractwu pozwalał mu prze-
trwać, zaczął się okres budowy stałych siedlisk. 
Początkowo stosunkowo niewielkie osady, dzię-
ki rozwojowi hodowli i rolnictwa pozwalały nie 
tylko wyżywić jej mieszkańców, ale także pro-
wadzić handel wymienny z sąsiadami. To stało 
się zasadniczą przyczyna powstawania dróg 
łączących początkowo najbliższe, a z czasem 
bardzo odległe ludzkie siedziby. Nadprodukcja, 
a potem także rozwój rękodzieła oraz górnictwo 
surowców naturalnych były powodem nie tylko 
rozwoju handlu, ale także w miejscach jego 
szczególnego nasilenia powstawania najpierw 
grodów, a z czasem ośrodków miejskich. Naj-
dalsze zakątki Europy zostały połączone siecią 
mniejszych i większych szlaków handlowych, 

którymi kupcy przemierzali czasem setki 
i tysiące kilometrów, przewożąc wartościowe 
towary. Zachowane fragmenty dróg, odkrycia 
archeologiczne, a nawet spisane relacje, po-
zwalają dzisiaj na śledzenie ich przebiegu. Po-
czątkowo drogi były wytyczane spontanicznie 
i przebiegały w najbardziej dogodnym terenie: 
tam gdzie nie było wzniesień, podłoże było 
suche i odpowiednio stabilne, tak aby mogły 
nimi jeździć zaprzęgi. Ważnym czynnikiem 
determinującym ich przebieg były przeszkody 
naturalne. Omijano tereny podmokłe i grzę-
zawiska. Pasma górskie pokonywano przez 
przełęcze, a rzeki brodami. Dzięki natężeniu 
handlu z czasem często właśnie w tych miej-
scach powstawały ważne ośrodki miejskie. 

Najbardziej znanym, związanym z tere-
nem dzisiejszej Polski i Śląska, starożytnym 
traktem handlowym był szlak bursztyno-
wy. „Złoto północy”, jak nazywano bursztyn, 
znane było już 5000 lat temu w Egipcie. Via 
Ambra, bo tak nazywali szlak kupcy rzymscy, 
znana była już w v w. pne. i wiodła z Aquilli 
w północnej Italii, omijając od wschodu Alpy, 

Bramą Morawską poprzez Śląsk na północ nad 
Bałtyk. Jej przebieg znaczą liczne znaleziska 
rzymskich skarbów i depozyty bursztynów, 
których mapę opracowała w 1962 roku prof. 
Marian Gumowski. Pozwala ona z dużą dokład-
nością prześledzić przebieg szlaku. Rzymianie 
początkowo nie docierali nad bardzo dla nich 
odległy Bałtyk. Przybywali na Śląsk, gdzie 
kupowali przywieziony z północy bursztyn 
od zamieszkujących tutaj Celtów. Potwierdza 
to, odkryty przez archeologów jeszcze w xix
wieku, jeden z największych w tej części Europy 
ośrodek handlu w Nowej Cerekwi koło Głub-
czyc. Także z xix wieku pochodzi odkrycie 
na terenie Partynic, dzisiejszej dzielnicy Wro-
cławia, potężnego depozytu bursztynu o wadze 
1,5 tony. Szlak znamy także z tekstów samych 
Rzymian. Opisał go dość szczegółowo m. in. 
Pliniusz Starszy w i w. ne. 

Szlak Bursztynowy, którego przebieg 
wynikał przede wszystkim z doświadczeń 
i znajomości terenu podróżujących, nie był 
jedynym w tamtych czasach. Ekspansja i wy-
nikające z tego potrzeby militarne Imperium 

J
ak co miesiąc, także w kwietniu odbyło się kolejne „Spotkanie w dolinie” organizo-
wane przez Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi. Poprowadził je Józef Tomasz Juros, 
wygłaszając wykład na temat najstarszych europejskich szlaków komunikacyjnych, 

przebiegających w dolinie Małej Panwi. 

Najlepiej widoczny jest fragment Solarki na wzniesieniach śródleśnych w okolicy Krzyżowej Doliny
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Rzymskiego były powodem budowy solidnych 
traktów, pozwalających na przemieszczanie du-
żych oddziałów wojskowych i towarzyszących 
im ładunków, na obszarze jego zainteresowa-
nia. Z czasem szlaki te zostały przedłużone 
poza granice Imperium, do najdalszych za-
kątków Europy i Azji, co związane było przede 
wszystkim z rozwojem handlu. Wiele z nich 
przebiegało przez teren ówczesnej Polski, bo 
przecież leżała ona w centralnej, równinnej, 
a więc bardzo dogodnej do podroży, części Euro-
py. Rzymianie na obszarze swojego Imperium, 
a niejednokrotnie także poza nim, doprowa-
dzili budowę dróg do perfekcji. Były to drogi 
bite, o trwałym, kamiennym podłożu, które 
przetrwały w wielu miejscach do dzisiaj. Ich 
przebieg miał jak najbardziej skracać dystans. 
W związku z tym wytyczano proste ich odcinki, 
budowano mosty i wiadukty, przekraczano 
przełęcze kując niejednokrotnie półki skalne, 
usypywano groble w podmokłym terenie. Eu-
ropa została przecięta 372 znanymi do dzisiaj 
rzymskimi drogami, o łącznej długości 52 819
mil rzymskich (85 004 km). Najbardziej dziś 
znane to: najstarsza z nich Via Appia, wybu-
dowana przez cenzora rzymskiego Appiusza 
Klaudiusza Caesusa w 312 r. pne., Via Imperia 
(Droga Cesarska), łącząca Italię z Morzem Pół-
nocnym i Bałtyckim przez przełącz Brennero, 
Via Regia (Droga Królewska) od Hiszpani aż 
poza granice cesarstwa do Kijowa i Moskwy 
na wschodzie, czy rzymska Via Salaria (Droga 
Solna), którą sprowadzano do Osetii, nieopodal 
Rzymu, sól znad Adriatyku. Sól była zresztą 
w dawnych czasach towarem o największym 
znaczeniu gospodarczym. Służyła przecież do 
konserwowania żywności, pozwalając na jej 
przechowywanie i przewożenie na znaczne 
odległości. Stąd była jednym z najczęściej trans-
portowanych ładunków. Poza wspomnianym 
wyżej rzymskim szlakiem, inna Stara Droga 

Solna (Alte Salzstraße) wiodła z kopalni w Lü-
neburgu do odległej o 62 mile nadmorskiej Lu-
becki, skąd sól drogą morską trafiała od wielu 
zakątków Europy. Początkowo Szlak Solny 
na wschód wiódł właśnie z terenu krajów nie-
mieckich, przez Wrocław, Śląsk i Kraków, dalej 
do Kijowa. Dopiero kiedy odkryto i zaczęto 
eksploatować bogate złoża w Wieliczce, kie-
runki się odwróciły. Z Wieliczki i Krakowa, 
przez Śląsk sól trafiała do Wrocławia, gdzie 
na Rynku Solnym (dzisiejszy Plac Solny) nią 
handlowano i skąd trafiała dalej na zachód.

Przebieg najważniejszych europejskich 
szlaków na terenie Polski, w tym także 
na Śląsku, w roku 1918 odtworzył na mapach 
prof. Antoni Sujkowski. Nas oczywiście 
najbardziej interesują te, które przebiegały 
na naszym terenie. Autor w dolinie Małej 
Panwi zaznaczył co najmniej trzy z nich: 
Szlak Bursztynowy (Via Ambra) z okresu 
rzymskiego, śląski, południowy odcinek 
Via Regia Lusatiae Superioris (Królewska 
Łużycka Droga Wysoka) i Szlak Solny (Via 
Salaria) prowadzący z Wieliczki i Krakowa 
do Wrocławia i dalej na północ do Poznania 
oraz na zachód w kierunku Łużyc. Wszystkie 
powyżej przywoływane informacje wydają 
się jednoznacznie wskazywać, że ważne sta-
rożytne szlaki handlowe musiały przebiegać 
w nieodległej okolicy dzisiejszego Ozimka. 
Czy znajdujemy tego potwierdzenie? Otóż 
rzeczywiście, odnajdujemy ich ślady nie tylko 
na najstarszych mapach okolicy, ale nawet 
uważne oko obserwatora potrafi je jeszcze 
dzisiaj odnaleźć w terenie. Potrzebne są do 
tego tylko niezbędne wiadomości i… wiara 
w dawne opowiadania starych wujków. Ale 
po kolei…

Na najstarszej, tak dokładnej, mapie naszej 
okolicy, wykonanej przez majora Christiana 
Friedricha von Wrede w roku 1747 na potrzeby 

pruskiej armii, widzimy wiele dróg. Większość 
z nich łączy sąsiednie, istniejące wówczas, miej-
scowości: Schodnię z Dębską Kuźnia, Krasiejów 
z Dańcem, Staniszcze Wielkie z Kadłubem. 
Widać na niej też tak zwaną Starą Drogę bie-
gnącą lewym brzegiem Małej Panwi, prowadzą-
cą ze Szczedrzyka przez Schodnię, Krasiejów 
i Staniszcze dalej do Strzelec Wielkich. Trakty 
łączące sąsiadujące miejscowości wydają się 
być czymś zupełnie oczywistym. Pozwalały 
bowiem na kontakty mieszkańców tego te-
renu i łączyły ich także z lokalnym centrum 
administracyjnym, którym było nieodległe 
Opole. Ale widzimy na tej mapie także drogę, 
która omija prawie wszystkie wymienione wsie, 
tak jakby cel do którego prowadziła był zupeł-
nie inny i odległy. Już po tej mapie można się 
zorientować, że ta droga musiała być jakimś 
starożytnym szlakiem, komunikującym nie 
najbliższe osady, ale odległe miasta, a wręcz 
krainy. Na kolejnej mapie z końca xix wieku 
zupełnie zmienił się układ nie tylko lokalnych 
dróg. W związku z industrializacją i osad-
nictwem wytyczone na nowo, proste trakty 
komunikacyjne, których nawierzchnia była 
utwardzona tłuczniem i przystosowana w ten 
sposób do zupełnie nowych potrzeb. Powstały 
też nowe osady kolonijne i nawet lokalne drogi 
wytyczono od nowa. Zaznaczono na niej jednak 
ten stary szlak, chociaż pewne jego fragmenty 
zostały przerwane nowymi koloniami, które 
powstały podczas minionego stulenia. Dawno 
już nie pełnił on swojej pierwotnej roli. Zazna-
czono na niej także, po raz pierwszy, Srebr-
ne Źródła (Silberquelle) w lasach pomiędzy 
Schodnią i Dębską Kuźnią, w bezpośrednim 
sąsiedztwie starodawnego szlaku. Zupełnie 
podobny obraz widzimy ma kolejnej mapie 
z roku 1938, jedynie Srebrne Źródła opisano 
na niej jako Silber-Quelle.

Wielkim zaskoczeniem jest to, co znajduje-
my na bardzo dokładnej mapie, wydanej w roku 
1968 w Lublinie przez Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii. Nie tylko zaznaczono na niej 
ostatnie, zachowane fragmenty interesującego 
nas szlaku, ale nawet opisano je zupełnie zaska-
kującymi nazwami: „Droga Solarka”, a w innym 
miejscu „Droga Solarska”. Zaznaczona na niej 
także wspominane wcześnie Srebrne Źródło. 
Także na zdjęciach lotniczych naszej okolicy 
wprawne oko obserwatora, wiedzącego czego 
i gdzie szukać, dostrzeże ledwo widoczne ślady 
tej starej drogi. Jest ona widoczna, gdyż nawet 
w połowie xx wieku leśnicy, sądzę, że zupełnie 
nie zdając sobie sprawy dlaczego, pewnych jej 
fragmentów po prostu nie obsadzali drzewami. 
Niektóre z zachowanych jej odcinków, nieza-
leżnie od dróg dzielących działy leśne, wyko-
rzystywano nadal do prac leśnych i dowozy 
paszy do paśników.

Dowodów na to, że przez dolinę Małej Panwi 
w starożytności podróżowali kupcy, dostarczają 
nam także wykopaliska archeologiczne. Już 

Wiele starożytnych szlaków handlowych, łączących europejskie ośrodki, przebiegało przez teren 
dzisiejszej Polski i Śląska 
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podczas budowy Jeziora Turawskiego, arche-
ologiczne prace ratunkowe, prowadzone w roku 
1937 przez ówczesnego dyrektora Muzeum Ar-
cheologicznego w Raciborzu  doktora Georga 
Raschke, obok śladów osadnictwa celtyckiego 
(fragmentów domostw, naczyń glinianych i pa-
lenisk), ujawniły wiele artefaktów bezsprzecz-
nie pochodzących z Cesarstwa Rzymskiego. 
Niestety odnalezione wtedy przedmioty zostały 
poważnie zdekompletowane w wyniku działań 
wojennych. Zachowana część kolekcji prezen-
towana jest obecnie w Muzeum Śląska Opol-
skiego w Opolu. Kiedy w 2008 roku opróżniono 
wody zbiornika turawskiego, obok odsłoniętych 
całych rzędów fundamentów starożytnych dy-
marek, znaleziono liczne przedmioty, które 
bez wątpienia przywiezione zostały przez wę-
drujących kupców. Znalazły się pośród nich: 
ozdoby z brązu, fragmenty szklanych koralików 
i naczyń oraz rzymskie monety z wizerun-
kiem cesarzy Trajana i Hadriana. Znaleziska 
należy datować na i, ii w. n.e. i bezsprzecznie 
wiązać z rzymskimi kupcami, podróżującymi 
Szlakiem Bursztynowym, zainteresowanymi 
także produkowanym tutaj żelazem.

Wróćmy jednak do ostatniej mapy i spró-
bujmy zaznaczone miejsca odnaleźć w terenie. 
Wszystko wskazuje na to, że tworzący mapę 
w 1968 roku musieli korzystać z wcześniej-
szych map niemieckich. Gdyby tak nie było, nie 
znalazła by się na niej „Droga Solarska”, a już 
na pewno nie zaznaczono by łąk z nazwą „Able-
zungi”. Nie podejrzewam żadnego z kartografów 
tworzących mapę, o jakąkolwiek wiedzę na ten 
temat. Kiedy jako dziecko jeździłem rowerem 
z Ozimka do dziadków mieszkających w Dębiu, 
bardzo przyjemna była chwila wytchnienia 
i ochłody przy Srebrnym Źródełku. Była to 
też okazja zweryfikowania opowiadań ujków, 
na temat starej Solarki. Jak już napisałem, jej 
fragmenty celowo nie były obsadzane drze-
wami i w sąsiedztwie Srebrnych Źródeł była 
ona jeszcze doskonale widoczna. Kiedy przed 
miesiącem odwiedziłem to miejsce stwierdzi-
łem, że nic nie utraciło ono ze swojego dawnego, 
pamiętanego z dzieciństwa uroku. Kto chce 
poznać tajemnicę nazwy źródeł, powinien ich 
szukać w dziale leśnym nr 180 koło Dębskiej 
Kuźni, najlepiej w słoneczny dzień. Kiedy wę-
drowiec zatopi się w ciemny, gęsty, dziewiczy, 
bukowy las utworzonego w tym miejscu rezer-
watu przyrody, a promienie słońca przebijając 
się przez liściaste korony pojedynczymi smu-
gami światła rozświetlą liczne oczka bijących 
źródeł, ich nazwa stanie się oczywista (Fot. 
2). Posiadając wiedzę na temat jej przebiegu 
i uruchomiając wyobraźnię, z wielkim trudem 
nawet dzisiaj dostrzeżemy także starą Solarkę. 
Biegnie ona nieco na północ od źródeł, na nieco 
wyżej położonym,  znacznie suchszym, a więc 
dogodniejszym do podroży terenie (Fot. 3). 

Dużo łatwiejsze do dostrzeżenia, bo uży-
wane do dzisiaj, są fragmenty Solarki w lesie 

na północ od Krzyżowej Doliny. Podmokły 
w tym miejscu las poprzecinany jest piaszczy-
stymi wzniesieniami, będącymi pozostałością 
moreny czołowej zlodowacenia sprzed tysięcy 
lat. Stary szlak biegnie ich szczytami, co za-
pewniało stabilny, suchy grunt, niezależnie od 
pogody. Mało kto wie także, że asfaltowy dziś 
odcinek drogi z Krasiejowa, od zakrętu w lesie 
w kierunku dzisiejszego Spóroka, pokrywa 
się dokładnie z dawnym przebiegiem Solarki, 
zmierzającej kiedyś w kierunku Toszka.

W taki oto sposób udało się obronić i po-
twierdzić obie osobiste refleksje przywoła-
ne na wstępie artykułu. Po pierwsze nasze, 

prawie dziś zapomniane i ledwo widoczne, 
leśne drogi, okazały się ważnymi europejskimi 
szlakami handlowymi. Po drugie prawdziwe 
i zgodne z rzeczywistością historyczną okaza-
ły się baśniowe opowiadania starych wujków, 
o kupcach wędrujących Solnym Szlakiem i ich 
biwakowaniu przy Srebrnym Źródle. Wędrując 
lub przemierzając rowerem okoliczne lasy war-
to odwiedzić piękny rezerwat Srebrne Źródła 
i wspomnieć o dawnych kupcach odpoczy-
wających kiedyś w tym miejscu, w drodze 
na handlowym szlaku. 

Józef Tomasz Juros

Niektóre fragmenty Solarki w okolicach Dębskiej Kuźni tylko z trudem można jeszcze dostrzec 
w ostępach leśnych
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P
olacy – osoby starsze z Ozimka i Cze-
si – seniorzy z Rymarzowa – łącznie 
pięćdziesięcioosobowa grupa spę-

dziła ze sobą cudowne trzy dni.
Część osób już się znała z poprzednich 

projektów, ale byli także tacy, którzy mieli to 
szczęście spotkać się po raz pierwszy. Wszyst-
kich nas połączyła wiara w lepsze jutro i lep-
szy Świat. Przez te trzy dni żyliśmy w swoim 
świecie, pełnym życzliwości, zaufania, empatii, 
radości, szacunku, miłości do drugiego człowie-
ka i przyrody. A wszystko to zadziało się dzię-
ki, kolejnemu już, projektowi Gminy Ozimek, 
w ramach działań Euroregionu Pradziad. Czas 
ten był przepełniony wieloma aktywnościami 
i wspólnym działaniem w międzynarodowych 
grupach. Seniorzy z Rymarzowa oraz z Ozim-
ka, w tym także studenci i studentki Szkoły 
Superbabci i Superdziadka, bardzo lubią formę 
warsztatową, gdzie w pełni mogą się zaangażo-
wać w działania i pobudzić swoją kreatywność. 

Pierwszy dzień upłynął na produkcji radości, 
śmiechu i zawiązywaniu przyjaźni. Wszyscy 
uczestnicy stali się artystami swoistego „Mię-
dzynarodowego Cyrku de silver”! Były popisy 
akrobatów, żonglerki, ekwilibrystyki, chodzenia 
po linie, tańce, a gwoździem programu byli 
clowni! Śmiechom nie było końca. Widok ro-
ześmianych twarzy był bezcenny.

Codzienne powitanie dnia o ósmej rano, całą 
grupą, było idealnym wstępem do rozpoczyna-
jącego się dnia. Celebracja wdzięczności za ten 
piękny otaczający nas świat była ogromnym za-
strzykiem pozytywnej energii. Po śniadaniu był 
czas na kontakt ze sobą samym i otaczającą nas 
przyrodą oraz pracę nad budowaniem relacji z dru-
gim człowiekiem, na słuchaniu i odczuwaniu tego, 
co chce mi powiedzieć. Zagadnienia z gerontologi 
i kinezyprofilaktyki byly dawką wiedzy i ruchu. 

Poprzez zabawę i działania parateatralne 
pokonywano opory do wystąpień publicznych. 
Gdy przyszła pora na występ, wszyscy świetnie 
się bawili, a artyści byli nagradzani gromkimi 
brawami. Rozpoznano i ujawniono drzemiące 
w każdym uczestniku możliwości do ekspresji 
oraz otwartość do integracji międzynarodowej, 
miedzypokoleniowej i międzykulturowej. 

Na zakończenie tych pięknych dni przygo-
towaliśmy wernisaż międzynarodowej wysta-
wy przyrodniczej. Było klimatycznie i wzniośle. 
Uwieńczeniem projektu były także tańce inte-
gracyjne ku radości uczestników. 

Halina Oster

Projekt pt. "Dziedzictwo naszych przodków" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
programu interreg v-a Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
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siądz prałat Edmund Cisak był czło-
wiekiem o bardzo bogatym życiory-
sie i wielu osiągnięciach. Wiele też 

można o Nim pisać. Tu podzielę się pewną 
krótką historią o kapłanie, który dar swego 
powołania widział w odniesieniu do ludzi. 
Zwracał szczególną uwagę na wychowanie 
dzieci i młodzieży.

Podczas wakacyjnego i słonecznego popo-
łudnia pewna dziewczynka czekała na swo-
ich znajomych. Z zamyślenia wyrwał ją głos 
księdza proboszcza, który przechodząc nieopo-
dal zagadnął pytając o znaczenie naszyjnika, 
którym przyozdobiła swój ubiór. Ozdobę tę 
dziewczynka wykonała własnoręcznie z muszli 
i rzemienia. Gdy wytłumaczyła pochodzenie 
naszyjnika proboszcz uśmiechnął się i opo-
wiedział o historii znaku pielgrzymów – o tym, 
dlaczego pątnika można poznać po muszli za-
wieszonej na szyi. Dziewczynka porozmawiała 
chwilę z księdzem o sensie i znaczeniu pielgrzy-
mowania, po czym dołączyła do znajomych, by 
cieszyć się wakacjami. Dziś, ta dziewczynka 
jest już dorosła. Proboszcz, o którym mowa to 
ksiądz Cisak. Tą dziewczynką byłam ja. 

Gdy czasem podczas podróży po Europie 
widzę symbole muszli przy Szlakach Świętego 
Jakuba wracam myślami do tamtego spotkania. 
Ksiądz prałat Edmund Cisak był pielgrzymem. 
Jego pielgrzymowanie na ziemi dobiegło koń-
ca, zostawił nam jednak drogowskazy jak żyć 
w oparciu o Boga, ale i szacunek oraz wiarę 
w ludzi. 

Kiedyś, podczas rozmowy z księdzem pra-
łatem, wspomniał on ślub moich rodziców. 
Udzielał go przy ołtarzu polowym podczas 
pielgrzymki na Jasną Górę. Młoda para przy-
szła z Opola do Grodźca, swojej rodzinnej miej-
scowości, by ślubować przed ołtarzem, a następ-
nego dnia ruszyć wraz ze swoim proboszczem 
i tysiącami innych pielgrzymów na pątniczy 
szlak. Ksiądz Cisak zapytał mnie też czy pamię-
tam swoją pielgrzymkę na Jasną Górę. Takie 
pielgrzymki grodziecki proboszcz organizo-
wał corocznie dla dzieci, które w danym roku 
przyjęły pierwszą komunię świętą. Mówił, że 
musiał dzieciom przedstawić ich Matkę – tę 
Boską – i pokazać do niej drogę. Pielgrzymka 
do Matki Boskiej Częstochowskiej stałą się 
obowiązkowym elementem katechezy dzieci. 

Mówił: „Matkę należy kochać i szanować. 
Polskę również. Bo Polska to też nasza Matka”. 

Ksiądz Prałat był kapłanem i pielgrzymem, 
człowiekiem wiary, odwagi, społecznikiem 
i patriotą. Uczył niezłomnej odwagi, ale też 
nieugiętości w kierowaniu się elementarnymi 
wartościami. Za tę lekcję dziękuję. Spoczywaj 
w pokoju.

Ksiądz prałat Edmund Cisak urodził się 
31 VII 1930 r. w Gwoźdźcu, pow. Kołomyja, woj. 

Stanisławów w rodzinie Karola i Marii. W wieku 
10 lat wraz z całą rodziną został przesiedlony 
na Syberię w okolice Omska za Uralem. W 1943
r. pojawiła się możliwość wyjazdu wraz z ar-
mią gen. Andersa przez Iran na Zachód, jednak 
władze sowieckie wycofały się z zawartego po-
rozumienia i rodzina zmuszona była pozostać 
w mieście Barnauł. W 1945 r. Edmund wraz 
z całą rodziną osiedlił się w Białej Prudnickiej 
na Opolszczyźnie, gdzie ukończył gimnazjum 
i otrzymał tzw. małą maturę. Wstąpił do or-
ganizowanego w Nysie Konwiktu Biskupiego. 
W 1950 r. złożył egzamin dojrzałości i wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. 
Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1955 r. w Ny-
sie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława 
Golińskiego. Po święceniach został wikariuszem 
początkowo w parafii św. Andrzeja w Zabrzu 
(1955-1957), a następnie w parafii Trójcy Świętej 
i Matki Bożej Różańcowej w Byczynie (1957-1961). 
W 1961 r. został mianowany proboszczem parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha 
w Grodźcu i pełnił tę posługę przez 44 lata, aż do 
przejścia na emeryturę w 2005 r. Ksiądz Cisak, 
podczas swej posługi w parafii dbał o wyposa-
żenie kościoła i budynków kościelnych. Sprowa-
dził do Grodźca wyposażenia kościoła w Biłce 
Szlacheckiej koło Lwowa zdeponowane przez 
ostatniego proboszcza biłeckiego, księdza Win-
centego Urbana w klasztorze Sióstr Służebniczek 
w Woli Małej koło Łańcuta (z Biłki Szlacheckiej 
pochodziło większość parafian księdza Cisaka). 
Jako proboszcz przebudował budynki gospo-
darcze na salkę katechetyczną oraz na dom dla 
Sióstr Felicjanek, które sprowadził do Grodźca 

z Przemyśla. Zbudował kaplicę na cmentarzu 
w Grodźcu oraz kaplicę w Mnichusie. Był do-
brym organizatorem życia społecznego. Stał 
na czele Społecznego Komitetu Budowy Wo-
dociągu dla Parafii. Wspierał konspirujących 
działaczy ozimskiej „Solidarności”. 

W latach 1991-2005 był krajowym duszpaste-
rzem Sybiraków. Z jego inicjatywy w Grodźcu 
ustanowiono sanktuarium z koronowanym 
w 1994 r. przez ówczesnego Prymasa Józefa 
Glempa obrazem Matki Boskiej Sybiraków oraz 
wzniesiono „Kalwarię Pana – Kalwarię Sybira-
ków” jako wotum wdzięczności Sybiraków za 
powrót do Ojczyzny. Zorganizował na Jasnej 
Górze Mauzoleum Sybiraków i ustawił pierw-
szy w Polsce Pomnik Sybiraków. Odwiedzał 
środowiska dawnych zesłańców syberyjskich 
na całym świecie, również na Syberii. 

Ksiądz prałat Edmund Cisak był inicjato-
rem i przez 12 lat organizatorem Diecezjalnej 
Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, która 
oficjalnie po raz pierwszy wyruszyła w 1977 r. 
Biskup Opolski nadał mu w 1981 r. tytuł dzie-
kana honorowego, a w 1988 r. – radcy duchow-
nego. W 1996 r. został uhonorowany papieskim 
tytułem Kapelana Jego Świętobliwości. Został 
odznaczony m.in. w 2004 r. Krzyżem Zesłań-
ców Sybiru, w 2008 r. Złotym Krzyżem Zasługi, 
a w 2011 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski – za wybitne zasługi w pracy 
duszpasterskiej i za osiągnięcia w działalności 
na rzecz organizacji kombatanckich. 

Zmarł 9 V 2022 r. Miał 91 lat.

Łucja Furman
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L
inoryt, a co to takiego? Prosta forma dru-
ku wypukłego, do której potrzebujemy 
matrycy z linoleum, dłutek do rzeźbienia 

oraz farby i prasy drukarskiej. Tak się składa, 
że te wszystkie rzeczy czekały na uczestników 
Wiosennych warsztatów graficznych w tech-
nice linorytu, które odbyły się w pracowni 
graficznej Domu Kultury w Ozimku.

Pod kierunkiem Agnieszki Jarockiej – pla-
styczki Domu Kultury, młodzi artyści stwo-
rzyli najpierw rysunek na papierze, następnie 
odwzorowali szkic na płytce linoleum. Potem 
dłutkiem wyrzeźbili w niej swój pierwszy projekt 
i przekonali się, jak przyjemny jest zapach farby 
i kręcenie korbą prasy drukarskiej. Uczestnicy 
warsztatów dodatkowo pogłębili podstawową 
wiedzę na temat linorytu i wykonywali prace 
wielowarstwowe w technice – linorytu redukcyj-
nego polegającego na kilkukrotnym nakładaniu 
różnych barw na tej samej matrycy.

W warsztatach brała udział młodzież z Gmi-
ny Ozimek, nad której bezpieczeństwem czuwa-
ły panie: Urszula Serafin-Noga oraz Joanna 
Dubiel-Stonoga.

Agnieszka Jarocka

W
sobotę, 30 kwietnia reprezentacja 
zespołów mażoretkowych Domu 
Kultury w Ozimku w składzie: „De-

lement”, „Diament”, „O-mega I” i „O-mega II” 
ruszyła na festiwal Parada - organizowany już 
po raz dwunasty przez Centrum Kulturalno-
-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach.

Nasze zespoły zaprezentowały 7 choreografii 
i aż 6 z nich zdobyło miejsca na podium!

Zdrowa rywalizacja połączona z dobrą zabawą 
na scenie sprawiły, że wspaniały humor nie od-
stępował tancerek ani na krok przez cały dzień.

Dziewczyny pomiędzy występami festiwa-
lowymi po raz pierwszy wzięły udział w para-
dzie ulicami miasta, prezentując przepiękne, 
kolorowe stroje.
Poniżej przedstawiamy wyniki:
O-mega I – drugie miejsce mix juniorki - „La-
boratorium” oraz trzecie miejsce pom pon ju-
niorki - „Aukcja”; 
O-mega II – drugie miejsce mix kadetki - „Me-
morki” oraz trzecie miejsce pom pon kadetki 
- „Donut Shop”; 
DELEMENT – pierwsze miejsce show seniorki 
– „Hejt”, drugie miejsce pom pon seniorki – „List 
w Butelce”;
DIAMENT – czwarte miejsce pom pon se-
niorki – „Piekło”.

Karolina Stopińska
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W
piątek, dnia 22.04.2022 r., ozim-
ska biblioteka publiczna miała 
przyjemność gościć u siebie pi-

sarza Marcina Kozioła, twórcę książek dla 
dzieci i młodzieży, w tym powieści „Skrzy-
nia Władcy Piorunów” z serii „Detektywi 
na kółkach”, będącą lekturą uzupełniająca 
dla klas 4-6. Autor spotkał się z młodymi 
czytelnikami w celu przybliżenia im swo-
jej twórczości.

W trzech zorganizowanych spotkaniach 
udział wzięli zarówno uczniowie młodszych 
klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu, 
które odwiedziły tamtejszą bibliotekę, jak 
i starsze dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej 
w Antoniowie oraz Szkół Podstawowych nr 1
i nr 3 w Ozimku, które spotkały się z pisarzem 
na sali widowiskowej Domu Kultury w Ozimku.

W trakcie swojej wizyty, Pan Marcin nie-
zwykle ciekawie opowiadał o bohaterach swo-
ich książek. Wielu z nich to postaci autentycz-
ne (choć po poznaniu ich przygód mogłoby się 
wydawać, że mogą występować jedynie w po-
wieściach science-fiction!). Uczestnicy spotka-
nia mogli dowiedzieć się nieco o odważnym 
psie Spajku, będącym jednym ze szpiegów 
występującym w serii „Detektywi na kółkach”, 
wybitnym wynalazcy Nikoli Tesli, opisanym 
w lekturze „Skrzynia Władcy Piorunów” czy 
astronomie Tychonie Brahe’u (bohaterze 
najnowszej powieści autora pt. „Gwiazda 
Blachonosego”). W serii „Detektywi na kół-
kach” występuje również Julka, niepełno-
sprawna 14-latka spełniająca swoje marzenia 
o rozwiązywaniu tajemniczych zagadek de-
tektywistycznych. Dziewczynie towarzyszy 
jej przyjaciel Tom posiadający zdolność sy-
nestezji, czyli łączenia ze sobą wrażeń pocho-
dzących z różnych zmysłów. Młodsi czytel-
nicy z pewnością polubią również opowieść 
o Bubusiu, sympatycznym małym puchaczu 
z serii dla dzieci zatytułowanej „Pogoda dla 
Puchaczy”. Co ciekawe, seria ta stworzona 
została wspólnie z Bartkiem Jędrzejakiem, 
popularnym prezenterem pogody. Pisarz po-
nadto, we współpracy ze znaną miłośniczką 
zwierząt, Katarzyną Dowbor, napisał kolek-
cję książek zatytułowaną „Stajnia pod tęczą”, 
która przedstawia perypetie czterokopytnych 
przyjaciół. 

Interesującym punktem programu był 
udział uczniów klas 4-6 w fascynującym 
eksperymencie z kulą plazmową. Ponadto, 
kilkoro uczestników na własnej skórze mo-
gło się przekonać, jak to jest być prawdzi-
wym władcą piorunów! Wszystkie spotkania 
wzbogacone zostały o ciekawe zdjęcia oraz 
filmy prezentowane przez pisarza na dużym 
ekranie. Mogliśmy się z nich dowiedzieć 
między innymi o dalekich i fascynujących 

podróżach samego autora, które stały się dla 
niego inspiracją do napisania swoich książek, 
jak i o bohaterach jego powieści. Uczniowie 
ponadto mieli okazję zadać naszemu gościo-
wi mnóstwo pytań oraz aktywnie uczestni-
czyć w przygotowanym wydarzeniu. Pisarz 
bardzo szybko nawiązał kontakt z młodymi 
czytelnikami okraszając spotkanie sporą 
dawką dobrej zabawy, humoru, a także 
ciekawostek zarówno ze świata nauki, jak 
i historii oraz przyrody.

Twórczość Marcina Kozioła, kierowana za-
równo do dzieci jak i młodzieży, dostępna jest 
w bibliotece miejskiej oraz jej filii w Grodźcu. 
Książki pisarza cechują się sporą dawką humo-
ru, pełne są ciekawostek i wzbogacają wiedzę 
czytelników. Gorąco zachęcamy do sięgnięcia 
po powieści, a także do odwiedzenia naszych 
placówek, w których każdy znajdzie coś dla 
siebie.

Justyna Przybylak
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W
minioną sobotę 9 kwietnia 2022 r. 
odbył się w Domu Kultury 
w Ozimku xxv Ogólnopolski 

Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowa-
dła”.

Pierwszym etapem tanecznych zmagań był 
konkurs „Promocje” skierowany do zespołów 
stawiających swoje pierwsze kroki na scenie. 
Dla większości tancerzy był to pierwszy występ 
w wydarzeniu rangi ogólnopolskiej. Za wręczenie 
nagród w tej części konkursu odpowiedzialna 
była pani dyrektor Domu Kultury w Ozimku 
Justyna Wajs–Fijałkowska. Nagrody dla 
zwycięzców tej części konkursów poza dyrekcją 
Domu Kultury wręczała pani Sekretarz Gminy 
Ozimek Barbara Durkalec.  Po ogłoszeniu wy-
ników w tej części konkursu odbyły się warsztaty, 
które przygotował i poprowadził jeden z jurorów 
– Michał Kalcowski - certyfikowany instruktor 
tańca hip-hop oraz fitness. Był współtwórcą 
największej tanecznej trasy w Polsce (projekt 
Open Dance Workshop Tour) i finalistą 9. edycji 
programu ,,You Can Dance – Po prostu tańcz!”.

O godzinie 13:00 ruszyły „Finały”. Podczas 
nich publiczność na widowni mogła zobaczyć 
profesjonalne zespoły, które są niejednokrotnie 
mistrzami Polski, Europy czy Świata! 

Podsumowując w przeglądzie udział wzięło 
75 zespołów prezentujących 82 choreografie, 
a na naszej scenie przewinęło się ponad 1000 
tancerzy, którzy występowali w 4 kategoriach 
wiekowych: dzieci, młodzież, młodzież starsza 
i +30. Style tańca, które można było zobaczyć 
to: Show Dance, Street Dance, Cheer, Taniec 
współczesny, Inne formy tańca.

Po konkursie „Finały” kolejni jurorzy po-
prowadzili dla uczestników warsztaty:

Tomasz Nakielski - uczestnik 9. edycji So 
Tou Think You Can Dance na Ukrainie zatańczył 
z uczestnikami w stylu commercial, a przewodni-
cząca jury Kinga Biegańska – wielokrotna lau-
reatka Mistrzostw Polski i Świata w tańcu jazz 
i show dance poprowadziła warsztaty w stylu Jazz.

O tegoroczny remix naszego hitu „Tańcowa-
dła” zadbał znany w całej Polsce Dj brk i on 
również będzie stał za teledyskiem z tegorocz-
nej edycji konkursu, który można zobaczyć 
na kanale TouTube Domu Kultury w Ozimku. 
Poza samymi zmaganiami na scenie, przed do-
mem kultury stanęły foodtrucki, które zadbały 
o kubki smakowe wszystkich uczestników!

Bardzo dziękujemy za objęciem patrona-
tem honorowym Burmistrza Ozimka Pana 
Mirosława Wieszołka oraz za wsparcie finan-
sowe Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku.

Wyniki znajdują się na stronie www.dk.ozi-
mek.pl.

Karolina Stopińska
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DOM KULTURY ORAZ MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OZIMKU

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

01.06
(środa) 16:00 – 18:00

Plac przed Domem 
Kultury

„Bańki z bajki”
– wydarzenie z okazji Dnia Dziecka

Dom Kultury w Ozimku

03.06
(piątek)

15:00
Krzyżowa Dolina
Filia MiGBP 
w Ozimku

„Dbamy o naszą planetę”
– zajęcia biblioteczne dla dzieci

migbp w Ozimku
Filia w Krzyżowej Dolinie

16:30
Dom kultury 
w Ozimku

Uroczyste rozstrzygnięcie konkur-
su „Czytam z Mamą – Czytam 
z Tatą”

migbp w Ozimku
Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży

04.06
(sobota)

18:00
Dom Kultury 
w Ozimku,
sala widowiskowa

Wieczór teatralny
W programie:
– spektakl „Lalki” Teatru kto?
– N.K.R.: projekcja nagranego 
spektaklu z udziałem Hani Spólnej

Dom Kultury w Ozimku

10:00 – 19:00 Nyski Dom Kultury
„Letnia Gala Tańca”
– udział zespołów tańca oriental-
nego

Nyski Dom Kultury

04 - 05.06
(sobota - niedziela)

Plac przed Domem 
Kultury

Zlot Foodtrucków
– z okazji Dnia Dziecka dostępne 
dmuchańce dla dzieci 

ft Event Group
Dom Kultury w Ozimku

08.06
(środa) 18:00

Dom Kultury 
w Ozimku, hol

Spotkanie dotyczące dofinansowań 
wymiany pieca

Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku

10.06
 (piątek) 09:00 – 12:00

Plac przed Domem 
Kultury

Akcja poboru krwi

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

11.06
(sobota) Racibórz

„Mażoretkowy Zawrót Głowy”
– udział zespołów mażoretkowych

Związek Sportowy Mażoretek
12.06

(niedziela) Knurów
Festiwal „Scarlett”
– udział zespołów mażoretkowych

18-19.06
(sobota-niedziela)

boisko szkolne przy 
SP nr 3 w Ozimku

Dni Ozimka 2022
– szczegóły na plakatach

Dom Kultury w Ozimku
Urząd Gminy i Miasta w Ozimeku

29.06
(środa) 16:30

Dylaki
Filia Migbp
w Ozimku

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Dylakach

MiGBP w Ozimku
Filia w Dylakach

Ekspozycja wystaw:
06-30.06.2022 – „Władysław Stanisław Reymont”; miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku
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P
rzedszkole Publiczne nr 1 w Ozim-
ku 22 kwietnia 2022 roku odwiedzi-
li uczniowie klasy siódmej i ósmej 

z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ozimku. Zaprezentowali swoje te-
atralne umiejętności w spektaklu pt. „Pi-
nokio” pod opieką reżysera i nauczyciela 
tej szkoły pani Ewy Dorynek. 

Pinokio to jeden z najsłynniejszych utwo-
rów z kanonu klasyki literatury dziecięcej. 

Niesamowite przygody drewnianego chłopca 
to wspaniała opowieść o ciekawości świata, doj-
rzewaniu i niełatwej próbie akceptacji własnych 
niedoskonałości. Od samego początku misją 
spektaklu było tworzenie atmosfery niosącej 
pozytywne przesłanie. Zachwyciła wszystkich 
gra aktorska młodych ludzi, wykonanie kukie-
łek, scenografia oraz oprawa muzyczna. Zaan-
gażowanie naszych milusińskich w wydarzenia 
na scenie było niesamowite. Sztuka bardzo 

podobała się publiczności - przedszkolakom 
oraz pracownikom przedszkola. Na zakończe-
nie przedstawienia widownia nagrodziła akto-
rów gromkimi brawami, a dyrektor przedszkola 
podziękowaniem oraz słodkimi upominkami. 
Polecamy wszystkim dzisiejszy spektakl i z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną wizytę uta-
lentowanej grupy teatralnej.

Magdalena Dudkiewicz 

Pinokio w Jedyneczce

W
szyscy doskonale wiemy, jak waż-
ne jest poczucie przynależności 
do grupy społecznej, najbliższej 

rodziny, kraju, w którym żyjemy. Miesiąc 
maj dostarcza nam możliwości do kształto-
wania postaw szacunku do historii naszego 
kraju, symboli narodowych, rozbudzania 
tożsamości narodowej. 

W ostatnim tygodniu kwietnia w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 w Ozimku poprzez 
różne zajęcia dydaktyczne, plastyczne, prezen-
tacje multimedialną oraz odśpiewanie Hymnu 
Polskiego, dzieci ze wszystkich grup wieko-
wych uczciły te wyjątkowe dla każdego Polaka 
Święta. Symbole narodowe, których znajomość 
została utrwalona to symbole podkreślające 
charakter, niezależność i dumę wszystkich 
Polaków. Uczymy naszych przedszkolaków, 
że to one jednoczyły Polaków w trudnych hi-
storycznych chwilach w kraju i poza granicami.

Magdalena Dudkiewicz 



21

C
hoć Międzynarodowy Dzień Tańca 
przypada na 29 kwietnia, to w na-
szym przedszkolu uczciliśmy go 

hucznie 6 maja. Z tej okazji każda grupa 
zaprezentowała swój taniec. Pod okiem 
pani Marty Mamrot – nauczycielki ryt-
miki – dzieci wykonały m. in. taniec di-
sco, cza cza, ludowy oraz taniec do utworu 
„Country dance” wg metody Batti Strauss.

W tym dniu dzieciaki mogły liczyć też 
na wyjątkową niespodziankę. Nasze przed-
szkole odwiedziła pani Tatiana Kowalczyk 
z Domu Kultury w Ozimku, która przybliżyła 
nam skąd pochodzi i jak należy tańczyć taniec 
orientalny, który zaprezentowała. Wszystkie 
przedszkolaki były pod wielkim wrażeniem 
przepięknego tańca i stroju pani Tatiany. Ko-
lejną niespodzianką dla wszystkich okazał 
się szalony taniec „La Bamba” w wykonaniu 
nauczycielek przedszkola. Dzieciaki dzielnie 
wspierały swoje panie nauczycielki dołączając 
do zabawy. W tym wesołym, roztańczonym 
dniu wszystkie występy wzbudzały zachwyt 
przedszkolaków, a gromkie brawa były tego 
najlepszym dowodem.

Ewa Dziemba

W
Przedszkolu Publicznym nr 5
w Krasiejowie wiemy, że wiek 
przedszkolny to bardzo ważny 

etap rozwijania u dzieci nawyków prozdro-
wotnych, jak również w kształtowaniu od-
powiedzialności za własne zdrowie. 

W tym roku szkolnym zaprosiłyśmy dzieci 
z grupy starszej do uczestnictwa w nowym 
programie „Zarazkom się nie damy, bo o siebie 
dbamy”, którego organizatorem jest Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opo-
lu. Celem programu było zwiększenie wiedzy 
przedszkolaków na temat dróg szerzenia się 
chorób zakaźnych, propagowanie szczepień 
ochronnych, kształtowanie umiejętności wy-
boru wartościowych produktów spożywczych, 
zwiększenie świadomości o pozytywnym wpły-
wie aktywności fizycznej na zdrowie.

Starszaki wiedzą, że występujące wokół nich 
mikroorganizmy, niewidoczne gołym okiem, 
mogą być przyczyną wielu groźnych chorób 
i dlatego codziennie przestrzegają zasad higieny, 
broniąc się przed negatywnym oddziaływaniem 
zarazków. 

Dzieci utrwalały również swoją wiedzę 
na temat zdrowego odżywiania. Poznały 
„Piramidę zdrowego żywienia” promowaną 
przez Instytut Żywności i Żywienia. Za-
poznały się również z grupami produktów 

niezbędnych do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. 

Nasze starszaki wiedzą, że ruch to zdrowie, 
dlatego też aktywnie uczestniczą w zajęciach 
gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali 
i na powietrzu, zabawach tanecznych, space-
rach i wycieczkach. Szczególnie dbamy, aby 
dzieci każdego dnia przebywały na powietrzu, 
dając im możliwość swobodnego ruchu i za-
baw z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń 
sportowych.

Punktem kulminacyjnym, podsumowują-
cym realizację programu było spotkanie z pa-
nią pielęgniarką. Starszaki nie tylko poznały 
charakter jej pracy, ale również mogły wzbo-
gacić swoja wiedzę o tym, co jest korzystne lub 
szkodliwe dla zdrowia. 

Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki w przy-
szłości będą dokonywać właściwych wyborów do-
tyczących ich zdrowia i zdrowego stylu życia.

Krystyna Helman
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wiatowy Dzień Pingwina przy-
pada 25 kwietnia i został ustano-
wiony na cześć ciekawego odkry-

cia. Naukowcy zaobserwowali, że przez 
7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po 
spędzeniu miesięcy na morzu, wracała 
na Antarktydę do swoich terenów lęgo-
wych zawsze 25 kwietnia. W ten dzień 
naukowcy czekają na te sympatyczne 
zwierzaki.

My obchodziliśmy „Dzień Pingwina”, by 
zgłębić wiedzę nt. pingwinów i dowiedzieć 
się o nich czegoś ciekawego. Okazją do 
tego było zapoznanie się z informacjami 
przygotowanymi na gazetkach ściennych, 
w książkach znajdujących się w bibliotece 
i filmach przyrodniczych. W tym dniu 
uczniowie kolorowali pingwiny według 
własnego pomysłu, oglądali „Pingwiny 
z Madagaskaru” i inne bajki. Niektórzy 
przyszli do szkoły ubrani na czarno – bia-
ło, przynieśli gry i maskotki pingwinów.

Jolanta Go\wald

W
Szkole Podstawowej w Anto-
niowie 1 kwietnia 2022 r. od-
było się Pasowanie na czytel-

nika. W trakcie uroczystości wszyscy 
zgromadzeni wysłuchali wierszy oko-
licznościowych związanych z czyta-
niem, książkami i biblioteką. W swoim 
przemówieniu „Królowa Książek” prze-
strzegała przed złym obchodzeniem się 
z książkami oraz skierowała do wszyst-
kich prośby dotyczące właściwego ich 
traktowania.

Podczas pasowania uczniowie pierwszej 
i drugiej klasy złożyli przyrzeczenie, w któ-
rym obiecali kochać i szanować książki oraz 
wypełniać obowiązki czytelnika. Na pa-
miątkę otrzymali okolicznościowe dyplomy.  

Data uroczystości związana była z ob-
chodami Międzynarodowego Dnia Książ-
ki Dla Dzieci, które przypadają 2 kwietnia, 
w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza 
Hansa Christiana Andersena. Dlatego też 
przypomniana została twórczość tego au-
tora, a zgromadzeni usłyszeli jedną z jego 
baśni – „Słowik”.

Uczniom, którzy oficjalnie zostali czy-
telnikami życzymy wspaniałej przygody 
z książkami oraz by pamiętali o znanym 
cytacie: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Jolanta Go\wald
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D
zień 28 kwietnia to dzień pasma sa-
mych sukcesów dla uczennic szko-
ły w Krasiejowie. Podczas xxx

Jubileuszowego Wojewódzkiego Dziecię-
cego Festiwalu Piosenki, organizowanego 
przez Miejski Dom Kultury Korfantów, 
każda z czterech naszych solistek została 
nagrodzona.

W tegorocznej edycji wydarzenia udział 
wzięło prawie 60 solistek i solistów z woje-
wództwa opolskiego. W ramach festiwalu 
odbył się konkurs piosenki polskiej, który 
przeprowadzony został w czterech katego-
riach wiekowych: 7-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat 
oraz 14-15 lat. Oczywiście zmaganiom kon-
kursowym towarzyszyły duże emocje, ale były 
to bardzo pozytywne wrażenia. W komisji 
konkursowej festiwalu zasiedli: Agnieszka 
Weryszko – wokalista jazzowa i trenerka gło-
su; Marek Kryjom – muzyk, od lat związany 
z zespołem Piersi oraz Stanisław Szkolny
– muzyk, współtwórca festiwalu. Cytując sło-
wa organizatora przyznać należy, że zadanie 
jury nie należało do najłatwiejszych. Każda 
z prezentacji był inna, wyjątkowa i imponująca. 
Jednakże po burzliwych dyskusjach i prze-
myśleniach postanowili przyznano naszym 
solistkom następujące miejsca i wyróżnienia. 
W kat. I miejsce drugie zajęła Hanna Golec, 
natomiast w kat. ii – pierwsze miejsce zdobyła 
Lena Bryja, a wyróżnienie Jasmin Pyka. Po-
nadto w kat. iii Lena Mansfeld zajęła drugie 
miejsca. Serdecznie gratulujemy.

Wojewódzki Przegląd Piosenki Religij-
nej „Śpiewaj Panu, ziemio cała” został zor-
ganizowany po raz piaty i odbył się we wtorek 
26 kwietnia 2022 r. w szkołach katolickich 
w Opolu. Chodziło o spopularyzowanie pio-
senki, zwłaszcza religijnej, rozbudzenie zainte-
resowań muzycznych dzieci i młodzieży oraz 
prezentację ich umiejętności instrumentalno-
-wokalnych, a także wymianę doświadczeń 
między uczestnikami. 

Naszą szkołę reprezentowały Lena Bryja, 
która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii klas 
1-4 oraz Lena Mannsfeld, która w swej katego-
rii klas 5-8, zdobyła drugie miejsce. Serdeczne 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

W dniach 12 i 13 maja w Powiatowym 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 
odbyły się przesłuchania młodych wokali-
stów w ramach ii Festiwalu Śląskiej i Po-
wstańczej Piosenki.

Do udziału w konkursie napłynęły 53
zgłoszenia dzieci i młodzieży z województw 
opolskiego i śląskiego. W komisji konkurso-
wej zasiedli: Wojciech Poprawa, Aleksan-
dra Stokłosa, Martyna Nocoń i Elżbieta 
Kowalik . Laureatką ii Festiwalu Śląskiej 
i Powstańczej Piosenki została Lena Bryja 

z sp Krasiejów, która w kategorii wiekowej - 
uczniowie klas I-V szkół podstawowych zajęła 
trzecie miejsce.

Lena zaprezentuje się wraz z innymi 
laureatami podczas uroczystego koncertu 
na Górze Świętej Anny, 11 czerwca. W prze-
słuchaniach udział wzięła również Lena 

Mannsfeld . Mimo bardzo dobrego wy-
stępu nie udało jej się tym razem zostać 
laureatką.

Uczennice przygotowała Elżbieta Pisula- 
Bieniecka.

Elżbieta Pisula-Bieniecka
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W
ostatnich dniach uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Szcze-
drzyku odwiedzili Opole. Wy-

cieczkę zorganizowała biblioteka szkolna, 
aby jeszcze bardziej zachęcić młodzież do 
czytania i zapoznać z księgozbiorem opol-
skich bibliotek. Celem wyjazdu były dwa 
oddziały Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Opolu: Oddział Główny przy ul. Mino-
rytów oraz Odział Dziecięco-Młodzieżowy 
przy Placu Kopernika.

Biblioteka przy ulicy Minorytów, to nowo-
czesny kompleks, który mieści między innymi 
Mediatekę. To miejsce wśród dzieci wzbudziło 
najwięcej emocji. Odbyła się ciekawa lekcja bi-
blioteczna, zapoznano dzieci z wrzutnią - urzą-
dzeniem do zwracania książek, z automatem 
do wypożyczania książek, zajrzeliśmy także do 
archiwum. W Oddziale przy Placu Kopernika 
uczniowie zapoznali się z Dyskusyjnym Klu-
bem Książki oraz wszystkimi atrakcjami, które 
przygotowuje biblioteka dla dzieci i młodzieży. 
Między innymi odbywają się tam spotkania dla 
dzieci i rodziców, na które serdecznie zapra-
szamy. Po wizycie w obu oddziałach biblioteki 
znalazł się czas na lody i drobne przyjemności. 
Uczniowie przespacerowali się nadodrzańskimi 
bulwarami, posiedzieli na skwerze przy sta-
wie Barlickiego i odwiedzili opolski amfiteatr.  

Wszystkim dodatkowym atrakcjom sprzyjała 
piękna, słoneczna pogoda. W przyszłym roku 
planujemy kolejny wyjazd.

Z okazji Światowego Dnia Poezji w naszej 
bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia, podczas 

których uczniowie wykonywali plakaty z sen-
tencjami i kolaże literackie. Pracy towarzyszyły 
duże emocje.

Anna Piechowska-Lichwała

ażde nocowanie poza domem jest 
emocjonujące. W piątkowy wieczór 
25 marca uczniowie klasy V po raz 

pierwszy przybyli do szkoły ze sporym ba-
gażem. Na twarzach dzieci było widoczne 
podekscytowanie. Oczy lśniły z zachwytu, 
a policzki różowiły się pąsami.

Od godziny 19.00 dzieciaki z panią Anettą 
Janowską i panią Barbarą Dzieszkowską
przygotowywały klasę na nocne atrakcje. Mnó-
stwo frajdy sprawiło im samo taszczenie mate-
racy i rozkładanie śpiworów. W trakcie nocnego 
pobytu w szkole uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach integracyjnych oraz warsztatach na temat 
profilaktyki alkoholowej i nikotyny. Pracując 
wspólnie w grupach mieli okazję poszerzyć 
i usystematyzować wiedzę z tego zakresu. 

Podczas oczekiwania na kolację, a miały 
nią być różne smakowo pizze, spędziliśmy 
czas na sali gimnastycznej, organizując za-
wody. Nie było jednak lepszych ani gorszych. 
Była pełna współpraca i zabawa. Po zjedze-
niu pizzy, kiedy zrobiło się już zupełnie 
ciemno, a szkoła była tylko dla nas, mieli-
śmy okazję do wspólnej zabawy i integracji.                                                                                                         
W sobotni poranek po śniadaniu, uczniowie 

– nieco jeszcze zaspani po nocnych atrak-
cjach, ale bardzo zadowoleni, powrócili do 
swoich domów.

Podczas „nocki w szkole” dzieci zobaczyły 
szkołę od innej, mniej oficjalnej strony. At-
mosfera zabawy, akceptacji, życzliwości, która 

towarzyszyła tej imprezie na pewno pozwoliła 
uczniom spojrzeć życzliwiej na szkołę, odnaleźć 
w niej swoje miejsce i nawiązać bliższe więzi 
z rówieśnikami.

Barbara Dzieszkowska
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W
iktor Jakubiec jest młodym, 
skromnym chłopakiem. Już od 
najmłodszych lat interesuje się 

pożarnictwem i poszerza wiedzę z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. Kiedy był mały, 
zafascynowany był strażakami. Podobały 
mu się czerwone strażackie samochody - 
szybkie, głośne i wielkie, hełmy i mundu-
ry. Jego dziadek, Andrzej Jakubiec, jest 
komendantem gminnym Ochotniczych 
Straży Pożarnych i strażakiem od wielu 
lat. To właśnie on zaszczepił we wnuku pa-
sję do poznania tego zaszczytnego zawodu 
i chęć niesienia pomocy w czasie różnych 
zdarzeń.  

W kwietniu br. odbył się gminny etap 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim 
udział 11 uczniów szkół podstawowych, w dwóch 
kategoriach wiekowych. W młodszej grupie 
Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 reprezento-
wał Wiktor Jakubiec z klasy 4a, który zajął 
pierwsze miejsce i przeszedł do dalszego etapu, 
czyli eliminacji powiatowych w Komprachcicach.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom” w Komprachcicach odbyły 
się 26 kwietnia br.Wiktor Jakubiec zajął tam 3 
miejsce w kategorii grupa młodsza, co pozwoliło 
mu startować w finale wojewódzkim w maju 
2022 r. na Górze św. Anny. 

– Trudniej jednak było na eliminacjach gmin-
nych – mówi Wiktor. – Był to mój pierwszy taki 
trudny egzamin, byłem bardzo zestresowany, tym 
bardziej, że chciałem jak najlepiej wypaść przed 
moim dziadkiem. Dziadek jest teraz ze mnie bar-
dzo dumny. I mama też! 

To duży sukces, do którego doprowa-
dziła chłopca rzetelna praca, częste wizyty 

u dziadka -strażaka i rozmowy o arkanach 
pożarnictwa. Jest to spora część wiedzy, którą 
chłopiec posiada. Do następnego, wojewódz-
kiego etapu przygotowywał się właśnie z nim. 
Dziadek Andrzej pokaże chłopcu sprzęt po-
żarniczy i opowie do czego służą ogromne 
ilości specjalistycznych urządzeń. A kiedy 
Wiktor opowiada o swoim dziadku to ma 
iskry w oczach.

– Kocham go bardzo, bardzo go szanuję – 
stanowczo stwierdza Wiktor. – Mój dziadek 
pomagał wielu ludziom, bo jest też ratownikiem 
medycznym, zawsze jest zaangażowany w to, co 
robi, jest ofiarny dla innych, dobry i miły, i ludzie 
go szanują. Jest odważny, bo każdy strażak musi 
być odważny.  

Powodem do dumy dla komendanta Ja-
kubca jest fakt, że wnuk Wiktor już niedługo 
będzie należał do Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej. Będzie jeździł na ćwiczenia, pokazy 
sprzętu gaśniczego, brał udział w wolontariacie 
i pomagał innym. 

Młody Wiktor jest uczniem szkoły podsta-
wowej, przed nim jeszcze wiele lat nauki, ale już 
teraz ma sprecyzowane plany na przyszłość - chce 
zostać zawodowym strażakiem. Jak jego dziadek! 

– Wie pani - powiedział mi Wiktor – jak dzia-
dek Andrzej opowiada mi o strażakach, o tych 
trudnych akcjach i o pomocy dla ludzi, to ma aż 
iskry w oczach! 

Grażyna Świercz

W
końcową fazę wchodzą uczniow-
skie rozgrywki sportowe w roku 
szkolnym 2021/2022. Kwiecień 

i maj to tradycyjnie miesiące, w których 
odbywają się one na szczeblach powiatów, 
a następnie kończą półfinałami i finałami 
wojewódzkimi.

Dni 26 kwietnia w Ozimku odbył się półfi-
nał powiatowy w piłkę nożną chłopców (klasy 
5-6), w którym pierwsze miejsce i awans do 
finału powiatowego wywalczyła drużyna psp
Turawa. Za nią uplasowały się kolejno: 2. PSP 
Łubniany, 3. psp Szczedrzyk , 4. psp Chrząsto-
wice, 5. psp Zagwiździe. 

W kwietniu a dokładnie 27 w Turawie 
odbył się finał wojewódzki w drużynowych 
biegach przełajowych. Wygrała sp nr 4 Namy-
słów, a drużyna sp nr 3 w Ozimku pod opieką 

Iwony Wałęgi-Wójcik zajęła czwarte miejsce 
na 12 startujących ekip. 

Następnie 28 kwietnia w Nysie rozegrano 
półfinał wojewódzki w piłkę siatkową dziew-
cząt (klasy 7-8). Zwycięstwo i awans do finału 
wojewódzkiego zdobyła drużyna sp nr 3 Nysa 
przed sp nr 2 Zdzieszowice, sp nr 3 Ozimek i sp
nr 7 Strzelce Opolskie. 

W dniu 11 maja w Ozimku odbył się finał 
powiatowy w trójboju i czwórboju lekkoatle-
tycznym. W trójboju kolejne miejsca zajęły: 
dziewczęta – 1. psp Dąbrowa, 2. psp Dobrzeń 
Wielki, 3. sp nr 3 Ozimek, 4. psp Zagwiździe; 
chłopcy – 1. psp Dąbrowa, 2. sp nr 3 Ozimek, 
3. psp Siołkowice Stare, 4. psp Dobrzeń Wiel-
ki, 5. psp Zagwiździe. W czwórboju dziewcząt 
wygrała psp Dąbrowa przed sp nr 3 Ozimek, 
a w czwórboju chłopców drużyna sp nr 3

Ozimek zajęła pierwsze miejsce, awansując 
do finału wojewódzkiego. 

Dnia 9 maja w Ozimku rozegrano finał 
powiatowy w piłkę nożną chłopców (klasy 
7-8). Pierwsze miejsce i awans do półfinału 
wojewódzkiego wywalczyła drużyna sp nr 3
Ozimek – opiekun Waldemar Jamróz, a ko-
lejne miejsca zajęły: 2. psp Chrząstowice, 3. psp
Komprachcice, 4. psp Karłowice. Półfinał woje-
wódzki odbył się 12 maja w Kluczborku, gdzie 
ponowne zwycięstwo odniosła drużyna sp nr 
3 Ozimek – 9 pkt. (15:6), za którą uplasowały 
się: 2. SP nr 4 Namysłów – 6 pkt. (20:9), 3. sp nr 
31 Opole – 3 pkt. (7:14), 4. sp nr 4 Kluczbork – 0 
pkt. (4:17). Finał wojewódzki tych rozgrywek 
odbędzie się 3 czerwca w Opolu. 

Janusz Dziuban
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W
myśl słów energicznego Tygry-
ska: Nie widziałem Maleństwa już 

dosyć długi czas i jeśli go dzisiaj 

nie zobaczę, to ten czas będzie jeszcze dłuższy, 
w słoneczny weekend, 13 i 14 maja, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku 
ponownie gościli koleżanki i kolegów z cze-
skiego Rýmařova. Wiosenna odsłona pro-
jektu pod nazwą „Odkrywajmy nieznane 
sporty” obfitowała w sportowe atrakcje. 

Wizyta Czechów rozpoczęła się w zmoder-
nizowanej szatni szkolnej. Tutaj odpoczęli 
po trudach podróży przy stolikach z grami 
planszowymi, tańczyli w rytmie Just Dance. 
Po rozgrzewce podzielenie na mniejsze grupy 
przystąpili do ćwiczeń: Fitball, Step i Fitness 
jumping. To taki mały trening przed praw-
dziwym skakaniem. Następnie wyruszyli 
w nieznane zakamarki terenu szkoły, żeby 
wykonać niełatwe zadania w grze w podchody. 
Jest Biegun Południowy – odparł Krzyś – i jest 
chyba jeszcze Biegun Wschodni i Zachodni. Choć 
ludzie nie lubią o nich mówić. Podobnie brzmiały 
tłumaczenia naszych dzieci, kiedy rozwiązanie 
zadania było inne niż powinno.  Pamiętając 
słowa Misia: Mam w spiżarni 12 garnczków, które 
wołają mnie już od godziny, wiedzieliśmy, że 
najlepszą nagrodą za wysiłek, będzie pyszna 
kolacja dla wszystkich dzieci. 

W sobotę rano, w auli szkolnej, dziewczęta 
porwały Czechów do tańca. Integracyjna „Bel-
gijka” w międzynarodowym wykonaniu wypa-
dła świetnie. Nie zabrakło również nowych, nie 
wszystkim znanych form treningu: z piłkami 
fitness i taśmami oporowymi. Wszystkie ćwi-
czenia miały za zadanie, oprócz integracji dzieci, 
przygotowanie młodych sportowców do kolejnej 
atrakcji. W Centrum Rozrywki bsk uczniowie 
wyskakali na trampolinach siódme poty. Żeby 
moc później powiedzieć, jak Kłapouchy do swo-
jego odbicia: Imponujące – mówił. To jest właśnie to 
słowo. Imponujące…Imponujące i basta. Dzieci wzię-
ły również udział w konkursie speed climbing, 
czyli we wspinaczce na czas. Zwycięzcy, którzy 
pokonali ściankę w czasie poniżej 6 sekund, albo 
byli super sprawni, albo wiedzieli, że na końcu 
czekają na dzieci super nagrody. Intensywne ćwi-
czenia - coś dla ciała, wymagały uzupełnienia 
energii, dlatego wszyscy udali się na pożywny 
posiłek i słodziutkie lody, czyli coś dla ducha.

Wizyta czeskich przyjaciół w Ozimku była 
ostatnią w ramach projektu. Rozstaliśmy się cie-
płymi słowami, wspominając najlepsze momenty 
odwiedzin. Mając nadzieję na kolejne, niezwykłe 

przeżycia w przyszłości, nie możemy zapomnieć 
o Tych, którzy wspierali nasze spotkania. Ser-
decznie dziękujemy Burmistrzowi Ozimka i Pani 
Joannie Bachłaj, Dyrektorowi Szkoły i wszystkim 
zaangażowanym dzieciom z Trójki oraz nieoce-
nionej Pani Wicedyrektor Jolancie Bajor, która 
zorganizowała całe przedsięwzięcie i nadzorowała 
działania nauczycieli i uczniów w taki oto sposób:

Jeżeli wiesz o co mi chodzi, Puchatku. O to 
samo co i mnie, Prosiaczku. Ale z drugiej strony, 

Puchatku, musimy pamiętać o tym. Słuszna ra-
cja Prosiaczku, nie pomyślałem o tym. Drużyna 
Trójki rozumie się bez słów. 

 Nie żegnamy się na koniec, bo, wracając 
do Puchatka: Nie można tkwić uparcie w swo-
im kącie Lasu, czekając, aż inni do nas przyjdą. 
Czasem trzeba pójść do nich. Dlatego mówimy: 
„Do zobaczenia wkrótce! W Czechach!”

Iwona Wałęga-Wójcik

Projekt pt. "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu interreg v-a Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
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N
a początku kwietnia Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Ozimku wraz ze Stowa-
rzyszeniem Nasza Nowa Schodnia 

ogłosiła konkurs fotograficzny na najlepszą 
uczniowską metamorfozę. Zadanie polegało 
na tym, by wcielić się w znaną powszechnie 
postać i zrobić zdjęcie z atrybutem, który 
się z nią kojarzy. 

Na facebookowym profilu szkoły szybko 
zaczęły pojawiać się fotografie małych so-
bowtórów gwiazd, tj. Magda Gessler, Cleo, 
Kleopatra... W sumie pojawiło się 25 zgło-
szeń, w tym również uczniów spoza szkoły. 
Metamorfozy wymagały dużo kreatyw-
ności oraz pracy w przygotowanie strojów 
i charakteryzacji. Konkurs został bardzo 
dobrze odebrany przez obserwatorów nasze-
go profilu, którzy również mogli brać udział 
w zabawie, odgadując kolejno prezentowane 
wcielenia uczniów. 26 kwietnia podczas uro-
czystej gali wręczenia nagród, Burmistrz 
Ozimka – Mirosław Wieszołek, Dyrektor 
Szkoły – Wiesław Miś oraz Prezes Stowa-
rzyszenia Nasza Nowa Schodnia – Grzegorz 
Filipek, pogratulowali i wręczyli nagrody 
wszystkim uczestnikom konkursu. Wśród 
najlepszych znaleźli się: I miejsce – Paulina 
Kowol jako Cleo; ii miejsce – Natalia Golla
w roli Kleopatry, Oliwia Janerka również 
jako Kleopatra oraz Nadia Brzezina jako 

Magda Gessler; iii miejsce – Igor Meinel,
Mariolka.

Nagroda publiczności trafiła do Aurelii
z sp nr 1 w Ozimku, która wcieliła się w Grin-
cha i Kacpra Biesiady, który wystąpił jako 

Janko Muzykant. Mamy ogromną nadzieję, że 
w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja 
konkursu. 

Kamila Słowik

Metamorfozy w SP 2 Ozimek

W
2021 roku Nowa Trybuna Opol-
ska przeprowadziła kolejny 
plebiscyt edukacyjny, którego 

celem było docenienie i nagrodzenie na-
uczycieli województwa opolskiego - Nauczy-
ciel na medal. Został on przeprowadzony 
w ośmiu kategoriach. W pięciu wybrano 
najpopularniejszych nauczycieli, natomiast 
w trzech – instytucje oświatowe. Laureatów 
wybierano najpierw w powiatach, a potem 
na szczeblu całego województwa. 

Głosowanie odbywało się poprzez stronę 
internetową nto oraz drogą sms-ową. 
W jego wyniku wybrano najpopularniej-
szych nauczycieli z każdego powiatu i mia-
sta Opola. Chociaż wyniki plebiscytu znane 
były już pod koniec ubiegłego roku, to pan-
demia koronawirusa covid-19 uniemożli-
wiła zorganizowanie gali finałowej, podczas 
której wręczono by nagrody zwycięzcom. 
Odbyła się ona dopiero pod koniec kwiet-
nia w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, 
do którego przyjechali nauczyciele z całego 
województwa. Przy okazji wręczenia na-
gród, laureaci mogli się również zapoznać 
się z ofertą edukacyjną muzeum.

Miło nam poinformować, że w gronie laure-
atów plebiscytu znalazł się Waldemar Jamróz 
– wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku, który 
w kategorii „Najpopularniejszy nauczyciel klas 
iv-viii” zajął pierwsze miejsce w powiecie 
opolskim. W internetowym głosowaniu otrzy-
mał on 156 głosów – zdecydowanie najwięcej 
ze wszystkich pretendentów. W dowód uznania 
został uhonorowany pamiątkowym medalem 
oraz dyplomem.

Gratulując laureatowi i jego macierzystej 
szkole przypominamy, że nie jest to jedyny 
sukces ozimskiego wuefisty w plebiscytach 
Nowej Trybuny Opolskiej. W 2017 r. został on 
zgłoszony do plebiscytu Sportowiec Roku, przy 
okazji którego przyznawano również nagrody 
dla najpopularniejszych nauczycieli wychowa-
nia fizycznego. W tym plebiscycie Waldemar 
Jamróz został doceniony za swoją wieloletnią 
pracę pedagogiczną oraz promowanie piłki 
siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
zajmując także pierwsze miejsce w powiecie 
opolskim. 

Janusz Dziuban
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O
statni piątek kwietnia w szkołach 
średnich to czas zakończenia zajęć 
najstarszych klas w liceum i tech-

nikum. Także w naszym Zespole Szkół 
w Ozimku szczególnie celebrowaliśmy te 
chwile, gdyż po dwóch latach trwania pan-
demii, uroczystość powróciła do sali wido-
wiskowej ozimskiego Domu Kultury. 

Żegnaliśmy uczniów z klasy 3a liceum, 
której wychowawczynią była pani Sylwia 
Szczepaniak oraz uczniów naszego tech-
nikum z klasy 4t, której wychowawczynią 
była pani Jolanta Szyporta. Tą wspaniałą 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj, 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, 
wyróżnieni rodzice naszych absolwentów, 
nauczyciele naszego Zespołu oraz uczniowie 
z młodszych klas.

Czas na krótkie podsumowanie osiągnięć na-
szych maturzystów. W klasie liceum najwyższe 
wyniki za trzy lata nauki uzyskały: Wiktoria 
Machulak – ze średnią 4,95 oraz Natalia Dołę-
gowska – 4,90. W klasie technikum najwyższą 
średnią osiągnęła Aleksandra Jasińska – 5,35, 
dalej Klaudia Wyżgała – 4,92, Kacper Machu-
lak – 4,84 oraz Bożena Bul – 4,80. Wymienieni 
uczniowie otrzymali z rąk dyrektora Zespołu 
Szkół w Ozimku Dariusza Bigasa świadectwa 
z wyróżnieniem, nagrody książkowe i pamiąt-
kowe dyplomy. Listy gratulacyjne otrzymali 
rodzice wyróżnionych uczniów.

Prestiżowe statuetki najlepszy uczeń
oraz wartościowe nagrody ufundowane przez
Powiat Opolski otrzymały z rąk wicestarosty 
Leonardy Płoszaj uczennice: Aleksandra Ja-
sińska i Wiktoria Machulak. Gratulujemy 
i życzymy naszym maturzystom przysłowio-
wego połamania piór.

Tomasz Ciekalski
foto: Aleksandra Widawski
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W
czasie przesilenia zimowo-wio-
sennego Klub Turystyki Gór-
skiej „Kozica” zorganizował 

cztery imprezy turystyki kwalifikowanej: 
w lutym zimowy rajd górski z bazą w Kry-
nicy Zdroju oraz trzy jednodniowe wyciecz-
ki górskie – powitanie wiosny w Chełmcu 
w Góry Wałbrzyskie, Waligórę w Góry Ka-
mienne oraz na Baranią Górę w Beskid 
Sądecki. Łącznie z tych imprezach wzięło 
udział 168 członków klubu i sympatyków 
górskich wędrówek. 

W dniach 18-20 lutego już tradycyjnie odbył 
się zimowy rajd górski, tym razem w malowni-
czy Beskid Sądecki z bazą wypadową w Krynicy 
Zdroju. Z Ozimka wyjechaliśmy przy prawie 
wiosennej pogodzie i nawet w Krynicy nie 
było widać zimy, jedynie szczyty górskie były 
zaśnieżone. Po zakwaterowaniu wyruszamy 
na górski spacer na pobliską i bardzo popularną 
Górę Parkową. Wejście nie sprawia żadnych 
trudności, jednak wierzchołek góry pokrywa 
niewielka warstwa śniegu. Jest słonecznie, więc 
mamy piękne widoki na główne szczyty Beski-
du Sądeckiego, z Jaworzyną Krynicką na czele. 
Po zejściu mamy jeszcze czas na zwiedzanie 
ważniejszych obiektów tego popularnego uzdro-
wiska w Polsce, z zarazem ośrodka wczasowego 
i turystycznego. 

Pierwsze wzmianki o Krynicy pochodzą 
z połowy xvi w. Początki uzdrowiska datują 
się na xviii w., a prawdziwy rozwój to połowa 
xix w. Uzdrowisko zawdzięcza go Józefowi 
Dietlowi – profesorowi Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Z tego okresu pochodzą cenne za-
bytkowe obiekty: Stare Łazienki Mineralne 
z lat 1863-1866 oraz Łazienki Borowinowe z 1881
r. Stara pijalnia zastąpiona została Pijalnią 
Główną z 1971 r. Na uwagę zasługuje Stary Dom 
Zdrojowy z 1889 r. – budowla neorenesansowa 
z Salą Balową i innymi stylowymi wnętrzami 
oraz Nowy Dom Zdrojowy z 1939 r. Krynica 
jest miastem Kiepury i Nikifora – pierwszy to 
wybitny śpiewak operowy okresu międzywo-
jennego, właściciel Patrii zbudowanej w 1938 r. 
Od 1967 r. w sierpniu odbywają się tu Festiwale 
Arii i Pieśni im. Jana Kiepury. Najbardziej 
znanym w świecie obywatelem Krynicy okazał 
się dziwaczny malarz zarobkujący na deptaku 
– Nikifor zwany Krynickim, właściwie Epifa-
niusz Drowniak. W muzeum w Krynicy Zdroju 
zgromadzono obrazy i pamiątki po tym słyn-
nym malarzu-prymitywiście. Znajduje się tu 
również zabytkowa cerkiew prawosławna z koń-
ca xviii w. oraz kościół rzymskokatolicki z lat 
1887-1892 pod wezwaniem nmp Wniebowziętej. 
Po zwiedzaniu nadszedł czas na obiadokolację 
i odpoczynek. 

Następnego dnia w pogodny poranek 
wyruszamy na planowana trasę z wejściem 
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na Jaworzynę Krynicką (1114 m). Z czarnego 
Potoku szlak prowadzi w kierunku szczytu. 
Jest słonecznie, ale coraz mocniej wieje i tu mają 
problem nasi narciarze, bo gondola i niższe wy-
ciągi nie chodzą. Pozostała tylko zmiana miejsc 
na niższe stoki. Nasz marsz utrudnia zlodo-
waciały śnieg, a im wyżej, tym jest trudniej. 
Dajemy jednak radę, a nagrodą jest wspaniały 
widok z kopuły szczytowej m.in. na Tatry. Zej-
ście nie sprawia nam trudności i o planowanej 
porze przyjeżdżamy do hotelu na obiadokolację 
i wieczorne spotkania w gronie najbliższych. 
W niedzielę po śniadaniu i udziale w mszy 
świętej jedziemy do Krynicy-Słotwiny. Stoi tu 
nowo zbudowana wieża widokowa, uchodząca 
za najpiękniejszą w Polsce, o unikatowej kon-
strukcji drewnianej. Jej wysokość to 49,5 m, 
a doprowadza na nią 1030-metrowej długości 
drewniana ścieżka w koronach drzew. Widok 
z wieży jest imponujący, z panoramą gór aż 
po Bieszczady. Piechurzy wchodzą szlakiem 
pod wieżę. Można też było skorzystać z wycią-
gu, a i narciarze mieli okazję do pozjeżdżania. 
W godzinach popołudniowych udajemy się 
w drogę powrotną, z krótką przerwą w Łącku, 
a wieczorem szczęśliwie wracamy do Ozimka, 
w pełni usatysfakcjonowani pobytem w tym 
pięknym zakątku naszego kraju. 

Powitanie wiosny nastąpiło 26 marca jed-
nodniową wycieczką w Góry Wałbrzyskie, 
z wejściem na najwyższy szczyt – Chełmiec, 
zaliczany do Korony Gór Polski. W przepięk-
ny poranek wyjeżdżamy z Ozimka, zatrzymu-
jąc się po drodze w Książu, gdzie udajemy się 
na pozaprogramowy, krótki spacer pod jeden 
z okazalszych zamków w Polsce. Po Wawelu 

i Malborku, zamek w Książu to trzecia budowla 
w kraju, z bardzo bogatą, ale i tragiczną historią. 
Najpierw zamek obronny, przekształcony w rezy-
dencję magnacką, a obecnie muzeum zamkowe. 
Obchodzimy zamek, robimy zdjęcia i wracamy 
do autokaru przez malowniczy Książański Park 
Krajobrazowy. Przez Wałbrzych dojeżdżamy do 
Boguszowa-Gorców, skąd prowadzi szlak na sam 
wierzchołek. Piękna pogoda jest dodatkowym 
bodźcem do wędrówki. Bez żadnych problemów 
osiągamy szczyt – Chełmiec (851 m). Na szczycie 
pozostałości po wieży widokowej z 1888 r. oraz 
Krzyż Milenijny z 2000 r. o wysokości 45 m. Po 
odpoczynku schodzimy do Szczawna Zdroju. 
W pierwszej fazie zejście jest strome i niebez-
pieczne, a dodatkowo oblodzone. Nie obyło 
się bez upadków, ale wszystko pod kontrolą. 
W Szczawnie krótki spacer po deptaku zabyt-
kowego uzdrowiska, licznie odwiedzanego przez 
kuracjuszy i turystów. Na uwagę zasługuje Dom 
Zdrojowy zbudowany w latach 1909-1910, jako 
największy wówczas hotel na Śląsku. Zwień-
czeniem wycieczki jest tradycyjne spotkanie 
towarzyskie przy grillu, a kiełbaski i krupnioki 
smakują wyjątkowo. W godzinach wieczornych 
wracamy do Ozimka z przekonaniem, że wiosna 
została przywitana należycie.

Na tydzień przed Świętami Wielkanocnymi 
– 9 kwietnia odbyła się wycieczka górska w Góry 
Kamienne – pasmo w Sudetach Środkowych, 
z wejściem na najwyższy szczyt Waligórę – rów-
nież Koronę Gór Polski. Tym razem prognozy 
pogody są fatalne. W strugach deszczu wyjeż-
dżamy z Ozimka i przez Wrocław, Świdnicę, 
Wałbrzych, Jedlinę Zdrój dojeżdżamy do miej-
scowości Grzmiąca, skąd szlakiem kierujemy 

się do Skalnej Bramy. Pogoda nieco się popra-
wiła, ale jest mokro i ślisko, a na dodatek leży 
warstwa mokrego śniegu. Mało widokowa trasa 
prowadzi zalesionym terenem i doprowadza nas 
do Przełęczy Trzech Dolin (810 m), gdzie stoi 
ładnie prezentujące się schronisko „Andrze-
jówka”. Od niego szlak wprowadza na szczyt 
– Waligóra (936 m). Wejście bardzo ostre pod 
górę, a na dodatek śnieg, ale udaje się bezpiecz-
nie wejść, jak i zejść. Widoków prawie nie ma 
(las), mimo, że świeci słońce. Przy schronisko 
odbywa się również towarzyskie spotkanie przy 
grillu. Schronisko „Andrzejówka” zbudowano 
w latach 1932-1933, a inicjatorem budowy był ów-
czesny prezes wbv Andreas Book. Odtąd zwane 
było po niemiecku „Andreasboude”. Spotkanie 
odbyło się w serdecznej atmosferze, a uczest-
nikami wycieczki byli również pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z Panem 
Burmistrzem Mirosławem Wieszołkiem
i jego zastępcą Andrzejem Brzeziną na czele. 
Był to dodatkowy, bardzo miły akcent naszej 
wycieczki.

Wszystkim uczestnikom tych wyjazdów 
przesyłam słowa serdecznego podziękowania 
za miłą i sympatyczną atmosferę, szacunek 
i wzajemne zrozumienie. Gratuluję zdobycia 
kolejnych szczytów zarówno tym wcześniej, 
jak i tym później urodzonym. Dziękuję rów-
nież kierowcom z pks Sindbad Opole za bez-
pieczną jazdę. O wycieczce na Baranią Górę 
już w następnej relacji. Zapraszam na kolejne 
imprezy organizowane przez ktg „Kozica”. Do 
zobaczenia na szlaku. 

Józef Kozioł



O 
przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ozimek

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389)

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Ozimek:

Uchwały nr xliv/414/22 z dnia 28 marca 
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów przemysłowych miasta 
Ozimek i wsi Schodnia. 

Uchwały nr xliv/415/22 z dnia 28 marca 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Powstańców Śląskich wsi Pustków.

Uchwały nr xliv/416/22 z dnia 28 marca 
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Krasiejów.

Uchwały nr xliv/417/22 z dnia 28 marca 2022 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w mieście Ozimek.

Uchwały nr xliv/418/22 z dnia 28 marca 
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Ozimek.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko dla ww. miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, w tym sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do projektów miejscowych planów zago-
spodarowani przestrzennego oraz prognoz 
oddziaływania na środowisko w terminie 
od dnia 17.05.2022 r. do dnia 17.06.2022 r. 
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy 
i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżo-
na 4b, 46-040 Ozimek, ustnie do protokołu 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na adres ma-
ilowy: sekretariat@ugim.ozimek.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Burmistrz Ozimka. Zgodnie z art. 41 
w/w ustawy wnioski złożone po upływie wy-
znaczonego terminu zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia.

Załącznik graficzny, obejmujący granice 
sporządzenia wyżej wymienionych miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: www.bip.
ozimek.pl w zakładce: Ogłoszenia / Obwiesz-
czenia 2022.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych 
osobowych znajduje się na stronie internetowej:

https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek


