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nia 8 czerwca 2022 r. dokonano odbioru dróg 
gminnych ul. Jakuba w Dylakach, ul. Polnej 
w Krzyżowej Dolinie oraz ul. Niweckiej w Szcze-

drzyku.
W ramach przebudowy ul. Jakuba w Dylakach doko-

nano kompleksowego remontu nawierzchni na odcinku 238
m wraz z wjazdami do posesji. Ponadto utworzono kanał 
technologiczny i zabezpieczono istniejącą infrastrukturę.
Głównym wykonawcą była Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec 
Opolskich.

Wartość inwestycji to 367 770,00 zł. Natomiast w ramach 
inwestycji związanej w przebudową ul. Polnej w Krzyżo-
wej Dolinie powstało 200 m nowej nawierzchni asfaltowej. 
Przebudowa drogi ma za zadanie usprawnianie komunikacji, 
dojazdu do gruntów rolnych oraz poprawy warunków nośnych 
oraz użytkowych. Głównym wykonawcą była firma Vianko 
Sp. z o.o. z Zawadzkiego. Wartość inwestycji to 61 110,13 zł.

Marcin Widera

nia 8 czerwca w obecności Burmistrza Ozim-
ka Mirosława Wieszołka oraz przedstawicieli 
głównego wykonawcy inwestycji – firmy p.u.h. 

„bud-met” Jarosław Kałmuk dokonano odbioru koń-
cowego na ul. Niweckiej w Szczedrzyku.

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. 
Niweckiej w m. Szczedrzyk” jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Poprawa infrastruktury 
drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej wewnętrznej – ul. 
Niweckiej w m. Szczedrzyk” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskichj na lata 2014-2022

W ramach przedsięwzięcia dokonano przebudowy dro-
gi wewnętrznej na odcinku 471,42 m wraz z utworzeniem 
wjazdów na posesje.

Kwota poniesionych wydatków za dokumentację wynio-
sła 20 000,00 zł (poniesione w 2021 roku), a za przebudowę 
drogi 504 887,66 zł.

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

Marcin Widera

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca 
PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Modernizacja systemu ciepłowniczego mia-
sta Ozimek poprzez zabudowę wysokospraw-
nej kogeneracji i dostosowanie do warunków 
systemu efektywnego z zastosowaniem oze
zakłada realizację projektu w dwóch częściach. 

W części i – zabudowę układu wysoko-
sprawnej kogeneracji z zastosowaniem sil-
nika spalinowego gazowego o mocy cieplnej 
1,202 mwt oraz mocy elektrycznej 0,999 mwe. 
Nowy układ kogeneracyjny będzie współpra-
cował z istniejącą siecią ciepłowniczą miasta 
Ozimek. Wybrane rozwiązanie charakteryzuje 
się wysoką sprawnością wytwarzania osiągając 
poziom 86%. Jako paliwo wykorzystywany bę-
dzie gaz ziemny wysokometanowy typu E, któ-
ry pozwoli na redukcję emisji co2 do atmosfery 
ze względu na dwa razy niższy wskaźnik emisji.

W części ii – zabudowę układu technolo-
gicznego do zgazowywania biomasy o mocy 
3,275 mwt rozbudowanego o obieg Rankina
z cieczą szybkowrzącą orc o mocy ciepl-
nej 3,2 mwt oraz elektrycznej 0,725 mwe.
Układ zgazowania będzie przystosowany do 
zgazowania dowolnej biomasy, w tym między 
innymi biomasy przemysłowej, agro, leśnej oraz 
biomasy pozyskiwanej w procesie przetwarza-
nia termochemicznego z biodegradowalnego 
odpadu. Taki układ pozwoli na prowadzenie 
elastycznej polityki w zakresie pozyskiwania 
biomasy. 

Główne założenie doboru wielkości mocy 
obu źródeł wytwarzania ciepła i energii elek-
trycznej jest osiągnięcie statusu efektywnego 
systemu ciepłowniczego. Założono, że będzie to 
bezpiecznie realizowane, gdy udział produkcji 
ciepła dostarczanego z układów kogeneracyj-
nych do sieci ciepłowniczej będzie na poziomie 
min. 55% obecnej produkcji ciepła w systemie.

Inwestycja jest ekoinnowacyjna, a szereg 
prac oraz rezultat jej przeprowadzenia pozwa-
la na ograniczenie negatywnego oddziaływania 
działalności produkcyjnej na środowisko. W ska-
li roku zostaną osiągnięte następujące efekty: 
• Ograniczenie emisji pyłu zawieszonego pm

o 76% tj. (z 210 t do 50 t);
• Redukcja emisji co2 do atmosfery o 68% tj. 

(z 20 255 t do 6432 t);
• Redukcja wykorzystania paliw kopalnych 

jakim jest węgiel o 50 % tj. (z 5500 t do 2750 t);
• Produkcja energii elektrycznej i cieplnej 

z oze (biomasa) na poziomie 1,999 mwe.
– Najważniejszymi kryteriami uznaje się 

między innymi: bezpieczeństwo ekonomiczne 

i środowiskowe prowadzonej działalności gospo-
darczej, uzyskanie statusu efektywnego systemu 
ciepłowniczego, elastyczność pracy, trwałość, nie-
zawodność, dyspozycyjność, możliwość korzysta-
nia z różnych paliw, w tym oze oraz paliw wytwa-
rzanych lokalnie. W wyniku przeprowadzonych 
analiz wybraliśmy technologię, która najlepiej 
wpisuje się w charakterystykę pracy systemu cie-
płowniczego miasta Ozimek oraz jest technologią 
najlepszą z dostępnych na rynku – ocenia Kie-
rownik Wydziału Cieplnego Damian Lauer. 

– To kluczowa inwestycja pgkim Sp. z o.o. w naj-
bliższych latach, bo dostosujemy system do tzw. efek-
tywnego systemu ciepłowniczego - co oznacza, że 50% 
paliwa będzie pochodzić z odnawialnych źródeł ener-
gii. Dodatkowo inwestycja ma strategiczne znaczenie 
szczególnie w obecnej sytuacji, związanej z brakiem 

surowców energetycznych – paliw kopalnianych 
jakim jest węgiel. Ponadto ograniczymy emisję pyłu 
zawieszonego pm o 76% – podsumowuje Prezes 
pgkim Sp. z o.o. Roland Wrzeciono. 

– Sektor ciepłowniczy stoi obecnie przed wieloma 
wyzwaniami. Przyszłość naszego systemu ciepłow-
niczego w dużej mierze zależy od tego, jak szybko 
poprzez modernizację uda się osiągnąć status efek-
tywnego. Przyjęte rozwiązania modernizacji są 
przede wszystkim ekologiczne dla mieszkańców 
Gminy Ozimek, ale równie ekonomiczne w obecnej 
trudnej sytuacji, tym bardziej cieszy pozyskana 
dotacja przez spółkę komunalną. To kolejny etap 
zielonej transformacji Gminy Ozimek – dodaje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera

nformujemy, że pgkim Sp. z o.o. w Antoniowie pozyskała łącznie 25 933 078,00 zł 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek 

poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków sys-
temu efektywnego”. Kwota 12 594 601,00 zł to dotacja (wniosek 258/2021), natomiast 
13 338 477,00 zł to pożyczka (wniosek nr 301/2021). 
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– Aby podwyżki były jak najmniejsze nie 
założyliśmy w nowej taryfie dla ciepła podno-
szenia naszych kosztów stałych: amortyzacji, 
wynagrodzeń czy kosztów materiałów budow-
lanych, choć ceny tych ostatnich też rosną. Wie 
to każdy, kto dziś remontuje czy buduje, wręcz 
przeciwnie założono nawet obniżenie tych kosz-
tów, dzięki podjętym działaniom przez Spółkę 
– mówi Roland Wrzeciono, prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
(pgkim) w Antoniowie. – Ale stawka za ciepło 
wzrośnie, bo w górę poszybowały ceny tego, co 
potrzebne jest do jego produkcji, czyli węgla, 
oleju napędowego grzewczego, gazu i energii 
elektrycznej, które zużywa nasza ciepłownia.

A są to wzrosty nienotowane od lat. Za tonę 
węgla zakupionego od maja bieżącego roku 
ozimska ciepłownia płaci o 110% więcej niż 
w ubiegłym sezonie grzewczym. To oznacza, że 
za węgiel po cenie z 2021 r. pgkim zapłaciłoby 
1 mln 771 tys. zł, po cenie z 2022 r już 3 mln 
714 tys. zł. – To i tak są wyliczenia na podstawie 
ostatniej oferty Polskiej Grupy Górniczej, od 
której węgiel kupujemy – wyjaśnia Roland 
Wrzeciono. – Mamy nadzieję, że uda się nam go 
zakontraktować do końca lipca za taką właśnie 
kwotę, bo ceny węgla rosną praktycznie z dnia 
na dzień. Już wiadomo, że w związku z zaka-
zem jego importu z Rosji, na polskim rynku 
zabraknie około 9 milionów ton tego surowca.

Rosną też ceny gazu i energii elektrycznej. 
Od stycznia 2023 r. pgkim będzie płacić za 
energię elektryczną o 152 % więcej niż dotych-
czas. – Taki skok ceny przełoży się na wzrost 
kosztów energii potrzebnej do pracy samej tylko 
ciepłowni ze 138 tysięcy złotych na 350 tysięcy 
złotych – wylicza prezes spółki.

– Z kolej olej napędowy grzewczy, którym 
opalane są szkoły w gminie, według nowej ofer-
ty będzie kosztował Gminę Ozimek o 175% 
więcej – podaje Roland Wrzeciono. Jak ta 
podwyżka przełoży się na koszty w Gminy? – 
Zamiast 328 tysięcy złotych na potrzebny olej 
Gmina zapłaci aż 902 tysiące złotych – podsu-
mowuje szef spółki. – Takie ogromne i gwał-
towne wzrosty cen surowców, które musimy 
mieć by produkować ciepło, muszą niestety 
skutkować podwyższeniem stawki.

pgkim złożyło już w tej sprawie wniosek 
do Urzędu Regulacji Energetyki (ure) i czeka 
na jego akceptację. – Ceny wszystkich surowców 
wzrosły o co najmniej sto procent, a niektóre 
nawet o 150 czy 175 procent. Liczymy jednak, 
że średni wzrost ceny ciepła w Ozimku nie 
przekroczy 50 procent. Właśnie dzięki temu, że 

w zgłoszonej taryfie dla ciepła nie podnosimy 
naszych kosztów stałych, mając na uwadze na-
szych mieszkańców – wyjaśnia Roland Wrze-
ciono. Wiem, że w sąsiedniej ciepłowni taki 
wzrost planowany jest o 78% – dodaje prezes 
pgkim. – Trzeba jednak zaznaczyć, że kalku-
lowana przez nas podwyżka nie uwzględnia 
jeszcze ostatecznej ceny gazu, bo stawkę mamy 
ustaloną do końca sierpnia. A ten na pewno 
jeszcze zdrożeje, już teraz obserwujemy ponad 
pięciokrotny wzrost jego ceny.

Mimo trudnej sytuacji na rynku paliw oraz 
szybującej inflacji w 2021 r. podjąłem decyzję 
żeby nie podnosić cen za ciepło z systemu cie-
płowniczego Ozimka – zaznacza Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek.

Dlaczego ceny węgla, gazu, oleju i energii 
rosną tak gwałtownie i tak bardzo? Powodem 
jest przede wszystkim zamknięcie polskiego 
rynku dla surowców z Rosji.

Aby zapobiec takim wzrostom cen w przy-
szłości, ograniczyć ilość surowców potrzebnych 
do produkcji ciepła w Ozimku i uniezależnić 
się od ich cen, pgkim właśnie podpisało umo-
wę z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję, 
która unowocześni ciepłownię. Projekt nosi 
nazwę „Przebudowa systemu ciepłowni-
czego miasta Ozimek poprzez zabudowę 
wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie 
do warunków systemu efektywnego”. Jego 
wartość to prawie 26 mln zł.

– Planowana inwestycja została podzielo-
na na dwa etapy – tłumaczy Roland Wrze-
ciono. – Pierwszy dotyczy zabudowy układu 

wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem 
silnika spalinowego gazowego w istniejącej 
kotłowni gazowej w Ozimku. Drugie zadanie 
to zabudowa układu technologicznego do zga-
zowywania biomasy w istniejącym budynku 
kotłowni węglowej. Układ zgazowania będzie 
przystosowany do wykorzystania dowolnej 
biomasy. Inwestycja zostanie oddana do użyt-
ku na początku 2025 r. W skali roku pozwoli 
zmniejszyć wykorzystanie węgla w ciepłowni 
w Ozimku z 5 500 ton do 2 750 ton, czyli o po-
łowę. A to nie koniec. Ciepłownia dzięki niej 
będzie znacznie bardziej przyjazna dla środo-
wiska i będzie produkować własną energię elek-
tryczną z odnawialnych źródeł, czyli biomasy.

– Efekt będzie taki, że zakładamy spadek 
kosztów produkcji ciepła i nie będziemy musieli 
kupować aż tyle energii elektrycznej oraz wę-
gla, co też ograniczy nasze wydatki – zaznacza 
prezes pgkim.

Inwestycja ta może zacząć się dopiero teraz, 
bo wcześniej spółka spłacała wraz z Gminą  
pożyczki zaciągnięte wraz z Gminą Ozimek 
w latach 2010-2014 na wcześniejsze duże inwe-
stycje, m.in. skanalizowanie gminy Ozimek 
w ramach tzw. projektu Trias.

– Teraz możemy ruszyć z kolejnymi inwe-
stycjami, które pozwolą nam obniżać koszty 
produkcji. Będzie to możliwe także dzięki temu, 
że radni miejscy zgodzili się na dopłaty do ka-
pitału spółki, które wyniosą 557 tysięcy złotych 
rocznie – dodaje Roland Wrzeciono. – Dzięki 
temu możemy z tym zadaniem ruszyć.

Marcin Widera

D
rastyczne podwyżki cen węgla, gazu, oleju napędowego grzewczego i energii elek-
trycznej na rynkach krajowych i międzynarodowych przełożą się w tym roku 
na wzrost cen ciepła. – Nie da się ich uniknąć, ale zrobimy wszystko, by były jak 

najmniejsze – zapewnia prezes pgkim w Antoniowie.
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towarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Kraina Dinozaurów” zaprasza 
mieszkańców, sołtysów, przedstawi-

cieli organizacji pozarządowych, przed-
siębiorców, samorządowców do udziału 
w spotkaniach w zakresie analizy potrzeb 
rozwojowych i potencjału danego obsza-
ru, (analizy słabych i mocnych stron, szans 
i zagrożeń), a także celów lsr dotyczących 
tworzenia nowej Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2021-2027 dla obszaru gmin: 
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, 
Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.

Możesz mieć wpływ na kierunek zmian twojej 
małej ojczyzny. Przedstaw nam swoja wizję rozwo-
ju regionu. Powiedz o problemach występujących 
w twojej okolicy. Możesz mieć wpływ na co zostaną 
wydane nowe fundusze z unii europejskiej. 

Przyjdź na spotkanie dnia 13.07.2022 r. 
godz. 17.00 – Ozimek / sala w Urzędzie Gminy 
i Miasta.

Anna Golec

D
nia 30 maja 2022 r. odbyła się 47. 
Sesja Rady Miejskiej w Ozimku. 
Na wstępie rajcy uczcili minutą ci-

szy zmarłego ks. prałata Edmunda Cisaka 
– Honorowego Obywatela Gminy Ozimek, 
wieloletniego proboszcza parafii p.w. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha 
w Grodźcu, Krajowego Kapelana Sybiraków.

Podczas obrad uroczyście pożegnano Panią 
Marię Błahutę, wieloletną Skarbnik Gminy 
Ozimek, która w tym roku przeszła na zasłu-
żoną emeryturę. We wzruszających słowach, 
życzyła radnym – „kufereczek złotóweczek” – 
żeby mieli zawsze co dzielić i wydawać na rzecz 
Gminy Ozimek.

Rajcy podjęli następujące uchwały: 
• w sprawie zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii Gminy Ozimek na lata 2022-2025;

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia z Miastem Opole oraz na udzie-
lenie dotacji;

• w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wy-
żywienie dziecka w żłobku prowadzonym 
przez Gminę Ozimek,

• w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Ozimek oraz określenia granic ob-
wodów publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2023 roku;

• w sprawie ustalenia wysokości ceny za usłu-
gę komunalną o charakterze użyteczności 

publicznej w zakresie odprowadzania wód 
opadowych lub roztopowych;

• dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie mienia gminnego;

• sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok;
• w sprawie przekształcenia oddziałów przed-

szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Grodźcu w Przedszko-
le Publiczne w Grodźcu i utworzenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Koper-
nika w Grodźcu.
Następnie Komisja Finansowo-Gospodar-

cza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Środowiska pozytywnie oceniła rozwój gminy 
w dziedzinie sportu i rekreacji oraz działal-
ność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ozimku. 

W kolejnym punkcie Komisja Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisja 
Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i Ochrony Środowiska przedstawiła 
wspólne pozytywne stanowisko w sprawie oceny 
ilości i stanu technicznego placów zabaw i obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. 

Marcin Widera
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C
hcesz zabezpieczyć swoje zwierzę 
przed ciążą? Chcesz ograniczyć bez-
domność psów i kotów? Chcesz, by 

twoje zwierzęta były zdrowe? Skontaktuj 
się z Urzędem Gminy i Miasta Ozimek! 
Gmina Ozimek i Fundacja zwierz propo-
nują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu 
kastracji i znakowania Twojego zwierzęcia.

W okresie 27.06–31.10.2022 r. każdy mieszka-
niec gminy Ozimek może skorzystać z bezpłat-
nego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota. 

Wysokość środków finansowych jest ogra-
niczona, dofinansowanie zostanie zapewnione 
według kolejności zgłoszeń. Akcja prowadzona 
we współpracy z Fundacją zwierz z siedzibą 
w Bieruniu. Informacje pod nr tel: 77 46 22 863
w godzinach pracy Urzędu.

Zabiegi wykonują: Primo-Vet s.c., ul. Oleska 
31c, 46-022 Zawada lub Usługi Weterynaryjne 
lek. wet. Anna Zymek-Kułak, ul. Korczaka 8⁄13, 
46-040 Ozimek.

„Kastracja zarówno samic, jak i samców 
psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele 
aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastro-
wane zwierzęta tych gatunków mają również 
statystycznie większą średnią długość życia 
od zwierząt niekastrowanych” – mówi lekarz 
weterynarii Weronika Rarok.

Dagmara Radziej

stateczny termin złożenia deklara-
cji do Centralnej Ewidencja Emi-
syjności Budynków to data 30

czerwca 2022 r.!
Burmistrz Ozimka przypomina mieszkańcom 

o dopełnieniu ustawowego obowiązku złożenia 
deklaracji (ceeb) dot. źródeł spalania paliw (Czym 
ogrzewasz dom? I jakim paliwem?). Deklaracje moż-
na złożyć drogą elektroniczną, czyli przez internet 
na stronie zone.gunb.gov.pl (warunkiem jest posia-
danie profilu zaufanego lub e-dowodu), bądź w wersji 
papierowej w Urzędzie. Druki dostępne w punkcie 
informacyjnym Urzędu Gminy w Ozimku. 

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

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

uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji 
został wzmocniony sankcjami. Niezłożenie 
w ustawowym terminie deklaracji zagrożone 
jest karą grzywny, która jest wymierzana na za-
sadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Art.27h. 
ust.1, art.27g ust.1.

Donata Ozimek
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1. Działka nr 177/38, km 4 o powierzchni 
0,6990 ha położona w Ozimku, stanowiąca 
własność Gminy Ozimek, dla której Sąd 
Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wie-
czystą nr op1o/00074868/6. Nieruchomość 
w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób 
obciążona i nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań.

2. Działka stanowi nieruchomość nieza-
budowaną, nieużytkowaną, porośniętą 
samosiewami nie wykazującymi wartości 
użytkowej, z bezpośrednim dostępem do 
dróg publicznych, tj. ul. Słowackiego i ul. 
Jesionowej, posiada korzystny kształt 
zbliżony do równoległoboku z odnogą. 
Położona jest w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej, szkoły z terenem sportu 
oraz lasów.

3. Działka w planie zagospodarowania prze-
strzennego w przeważającej części prze-
znaczona jest na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – b.mn21 oraz tereny ciągów 

pieszych – b.kdpp4 i tereny dróg publicz-
nych klasy D – dojazdowe b.kdd21.

4. Cena wywoławcza wynosi 775.000,00 zł 
+ 23% vat.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu, z tymże postąpienie nie może 
wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.

6. Wadium wynosi 48.000,00 zł. 
• wadium należy wnieść w pieniądzu 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku bs Leśnica O/Ozi-
mek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007
w terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. 

• za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu na rachunek urzędu. 

• wpłata powinna jednoznacznie wskazy-
wać uczestnika/ów przetargu i nierucho-
mość, której dotyczy przetarg.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 
2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 
46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

8. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
przeprowadzony w dniu 24 lutego 2022 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

9. Zastrzega się możliwość odwołania prze-
targu.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w ustalo-
nym miejscu i w terminie, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.

11. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku 
oraz zamieszcza się na stronie internetowej 
www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi 
i zamówienia publiczne/przetargi.

12. Bliższych informacji można uzyskać 
w ugim Ozimek pod nr tel. 77/4622855.

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

1. Działka nr 179/7, km 4 o powierzchni 
0,2480 ha położona w Ozimku, stano-
wiąca własność Gminy Ozimek, dla której 
Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę 
wieczystą nr op1o/00074868/6. Nierucho-
mość w księdze wieczystej nie jest w żaden 
sposób obciążona i nie jest przedmiotem 
żadnych zobowiązań.

2. Działka stanowi nieruchomość niezabu-
dowaną, nieużytkowaną, z dostępem do 
dróg publicznych ul. Leśnej i ul. Jesionowej, 
posiada w miarę regularny kształt zbliżony 
do prostokąta z odnogą. Położona jest w oto-
czeniu zabudowy mieszkaniowej, garażowej 
oraz lasów.

3. Działka w planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczona jest jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– b.mn23.

4. Cena wywoławcza wynosi 275.000,00 zł 
+ 23% vat.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu, z tymże postąpienie nie może 
wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.

6. Wadium wynosi 17.000,00 zł.
• wadium należy wnieść w pieniądzu 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
i Miasta w Ozimku bs Leśnica O/Ozi-
mek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 
0007 w terminie do dnia 4 lipca 2022 r.

• za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu na rachunek urzędu. 

• wpłata powinna jednoznacznie wskazy-
wać uczestnika/ów przetargu i nierucho-
mość, której dotyczy przetarg.

• Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 
2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 
4b, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

7. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
przeprowadzony w dniu 25 stycznia 2022 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Zastrzega się możliwość odwołania prze-
targu.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w ustalo-
nym miejscu i w terminie, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.

10. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040
Ozimek oraz zamieszcza się na stronie 
internetowej www.bip.ozimek.pl w za-
kładce Przetargi i zamówienia publiczne/
przetargi.

11. Bliższych informacji można uzyskać 
w ugim Ozimek pod nr tel. 77/4622855.

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek
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Publikacja przybliża bardzo barwny, a mało 
znany życiorys księdza Klimasa, pochodzącego 
z nieodległej Schodni. Choć największą część 
życia bohater poświęcił pracy zakonnej, było 
ono pełne zaskakujących zwrotów akcji i barw-
nych wydarzeń, które niejednokrotnie splatały 
się z ważnymi wydarzeniami historycznymi, 
zapisanymi potem na kartach podręczników 
i książek. Gdyby zadać sobie odrobinę trudu, 
jego życiorys mógłby stanowić kanwę scena-
riusza dobrego i zajmującego filmu. 

Nie każdy z nas miał to szczęście i może się 
pochwalić spotkaniem chociażby raz w życiu 
świętego. Księdzu Tomaszowi święci, i to całą 
gromadą, towarzyszyli przez całe jego życie. Już 
samo wymienienie niektórych z nich stanowi 
nie lada wyzwanie. Zacząć trzeba od błogosła-
wionego ojca Franciszka Jordana, założyciela 
Zgromadzenia Księży Salwatorianów, które-
mu to zgromadzeniu ksiądz Tomasz poświęcił 
swoje życie. Z kandydatem na ołtarze, którego 
proces beatyfikacyjny dobiega końca, męczenni-
kiem drugiej wojny światowej, Ze Sługą Bożym 
ojcem Piotrem Gołąbem svd łączyła go nie 
tylko dobra znajomość, ale i serdeczna przy-
jaźń. Do pracy w Polsce ksiądz Tomasz został 
skierowany przez wieloletniego przełożonego 
generalnego Zgromadzenia Salwatorianów, 
ojca Pancratiusa Pfeiffera, nazywanego potem 
„Aniołem Rzymu”. Świętego Andrzeja Bobolę, 
z którego relikwiami peregrynował z Rzymu 
do Krakowa, ksiądz Tomasz otaczał wielkim 
kultem i miał do niego szczególne nabożeń-
stwo. Z męczennicami drugiej wojny światowej, 
kandydatkami na ołtarze, siostrami Leopoldą 
Ludwig sds i Stanisławą Falkus sds, stykał 
się wielokrotnie podczas swojej pracy w Miko-
łowie, przed i w czasie wojny. W tamtejszym 
domu zakonnym przebywał ksiądz Tomasz 
w tragicznym dniu ich męczeńskiej śmierci. 
Ze Sługą Bożym, ojcem Józefem Małysiakiem 
drogi księdza Tomasza spotykały się w Trzebi-
ni i Trzebnicy. Także w Trzebnicy, gdzie pra-
cował przez ostatnie lata swojego życia, często 
mógł modlić się przy grobie świętej Jadwigi 
Śląskiej. Z pewnością to nie wszyscy, których 
na swej drodze spotkał ksiądz Klimas, a którzy 
zasługują na miano świętych. Fakt obcowania 
z tyloma świętymi z pewnością nie pozostał bez 
wpływu na życie księdza Tomasza.

Przybliżając życiorys księdza Tomasza, au-
tor ma nadzieję ukazać jego postać jako człowie-
ka pogodnego, radosnego i mimo ascetycznego 
podejścia do życia, wesołego. We wspomnie-
niach rodziny i najbliższych do dziś zachowały 
się świadectwa jego żartobliwych powiedzonek. 

Jego, wypowiadane z powagą słowa, często wy-
woływały wesołość. Stąd cytat świętego Jana 
Bosco, umieszczony na stronie tytułowej, który 
tak bardzo pasuje do osoby księdza Tomasza: 
„Smutny święty, to żaden święty”. Warto też 
przy tej okazji przytoczyć słowa ojca Franciszka 
Jordana, założyciela Zgromadzenia Księży Sal-
watorianów: „Użyj wszystkich sił, aby w miarę 
możliwości być zawsze wesołym, pogodnym 
i przyjaznym, co sprzyja dobru ciała i duszy”. 
Tak właśnie żył ksiądz Tomasz Klimas. Autor 
ma nadzieję, że książka przyczyni się do zacho-
wania pamięci o nim.

Książka, licząca 138 stron i zawierająca 151 
barwnych ilustracji, powinna mieć szczegól-
ne znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. 
Ukazuje bowiem typową postać przedstawiciela 
starych rodów, która wbrew częstym przeciw-
nościom losu wspięła się na wyżyny dzięki 
pracowitości, uporowi i prostej mądrości, tak 
typowej dla Ślązaków. Niestety upływ czasu 
szybko zaciera w naszej pamięci wiele ważnych 
postaci, o których wydaje się powinniśmy nie 

tylko pamiętać, ale także znać ich życie. Kto dziś 
pamięta o: Ludwigu Wachlerze, znawcy historii 
hutnictwa i wybitnym dyrektorze naszej huty, 
Heinrichu Marksie, urodzonym w Antoniowie 
biskupie sufraganie diecezji wrocławskiej, Pio-
trze Gołąbie, urodzonym w Schodni księdzu 
werbiście, który oddał życie za wiarę i polskość, 
Pawle Jurosie, wybitnym lekarzu, działaczu 
Solidarności, senatorze rp z jej ramienia… Naszą 
powinnością jest o nich pamiętać, bo to oni są 
solą tej ziemi. Autor ma nadzieję, że najnowsza 
publikacja w tym pomoże.

Mieszkańcy Schodni mogą być dumni 
ze swojego ziomka. Dlatego właśnie tam, 22
czerwca odbyła się inauguracyjna promocja 
książki. Mieszkańców Ozimka i okolic zapra-
szamy natomiast do Domu Kultury tydzień 
później, w środę 29 czerwca. Więcej informacji 
na temat szczegółów spotkań i dostępności 
publikacji można znaleźć na stronie Stowa-
rzyszenia: www.sdmp.eu .

Józef Tomasz Juros

taraniem Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, w maju 2022 roku ukazała się książ-
ka autorstwa Józefa Tomasza Jurosa, zatytułowana: „Życie pośród świętych. Ks. 
Tomasz Willibald Maria Klimas sds (1897-1971)”.
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W
sobotę 11 czerwca odbył się Tur-
niej tenisa stołowego. Zawody te 
już po raz dziewiąty organizo-

wało Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. Jak 
w przypadku wcześniejszych edycji – tym 
razem miłośnicy ping–ponga również nie 
zawiedli. W Przyjaznej i pełnej sportowej 
rywalizacji atmosferze uczestnicy walczyli 
o zwycięstwo.

W tegorocznym turnieju kolejne miejsca 
zdobyli: I miejsce – Mateusz Cichoń; ii miej-
sce – Mariusz Cisiński, natomiast iii miejsce 
– Mateusz Soszka. Wszystkim zawodnikom 
szczerze gratulujemy.

Sędziowania w tegorocznych rozgrywkach 
podjęli się Ryszard Olearczyk i Tomasz 
Furman – dziękujemy za zaangażowanie. Za 
wszelką okazaną pomoc formalną i techniczną 
w organizacji zawodów dziękujemy Helenie 
Gruszce oraz Józefowi Krysie.

Szczególne podziękowanie za pomoc i wspar-
cie kierujemy do Doroty Mrozek – Dyrektor 
psp w Grodźcu oraz Gminie Ozimek. Zadanie 
pn. „Propagowanie aktywności ruchowej” jest 
współfinansowane ze środków budżetu Gminy 
Ozimek, w ramach otwartego konkursu ofert 
w 2022 roku.

Łucja Furman

D
nia 15 maja dfk Antoniów zorga-
nizowało spotkanie z okazji pięk-
nych świąt jakimi są Dzień Matki 

i Dzień Ojca. 
Gości przywitała przewodnicząca dfk

Antoniów Krystyna Hoinka. Kilka słów do 
zgromadzonych skierowali także ksiądz pro-
boszcz Marian Demarczyk, sołtys Antoniowa 
Magdalena Kotula oraz przewodniczący tskn
w gminie Ozimek Marcin Konietzko.

Zebrani mogli wysłuchać występów re-
cytatorskich Vanessy Gonsior i Mai Grys – 
laureatek konkursu recytatorskiego „Młodzież 
recytuje poezję”. Część artystyczną uświetni-
ły również występy wokalne Vanessy Gon-
sior i zespołu Opolskie Dziołchy. Młoda 
wokalistka zaprezentowała znane szlagiery 
w języku niemieckim, natomiast członkinie 
Zespołu Oposlkie Dziołchy zachwyciły zebra-
nych pieśniami ludowymi, z których słyną 
w całym regionie.

Frekwencja dopisała, a organizatorzy spo-
tkania zadbali o smaczny poczęstunek i wspa-
niałą, rodzinną atmosferę.

Łucja Furman
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W
sobotnie popołudnie, 28 maja 
2022 r. w kościele parafialnym 
w Ozimku wystąpiła Eleni – 

jedna z najpopularniejszych piosenkarek 
w Polsce.

Inicjatorem wydarzenia – koncertu z okazji 
Dnia Matki była Parafia p.w. św. Jana Chrzci-
ciela w Ozimku. Honorowy Patronat nad wy-
darzeniem objęli Burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek, Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła i Starosta Opolski 
Henryk Lakwa. 

Na koncert wybitnej wokalistki przybyła 
liczna publiczność - można powiedzieć, że ko-
ściół pękał w szwach. Artystka w swój niepo-
wtarzalny i wyjątkowy sposób szybko zyskała 
atencję publiczności, która razem z Nią śpiewa-
ła znane piosenki z jej repertuaru. Każdy zna 
takie utwory jak – „Troszeczkę ziemi troszeczkę 
słońca” czy „Tylko w Twoich dłoniach”. Ponadto 
zaprezentowano najnowsze kompozycje z płyty 
Statek do Pireusu.

Po każdym utworze publiczność nie kryła 
wzruszenia i nagradzała Panią Helenę Dzokę 
– jak właściwie nazywa się Eleni – gromkimi 
brawami.

Na zakończenie za cudowny koncert po-
dziękował ks. proboszcz Marian Demarczyk, 
a Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
wręczył wokalistce piękny bukiet róż.

„Koncert był wielkim sukcesem, dziękuję 
parafii w Ozimku i ks. Mateuszowi Koziel-
skiemu za zaangażowanie w przygotowanie 
wspaniałego wydarzenia dla całych rodzin, 
a szczególnie dla matek. Frekwencja podczas 
występu jest potwierdzeniem, że warto wspierać 

takie inicjatywy. Cieszę się, że nasi mieszkańcy 
i goście tak licznie skorzystali z zaproszenia” – 
podsumowuje Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek.

Marcin Widera

D
nia 26 maja obchodzony jest Dzień 
Matki – z tej okazji zarząd koła dfk
Szczedrzyk-Pustków wspólnie z Soł-

tysem i Radą Sołecką Wsi Szczedrzyk zapro-
sił matki i ojców do wspólnego świętowania.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. 
w kościele parafialnym w Szczedrzyku, którą 
poprowadził proboszcz – ks. Marcin Ogiolda. 
Następnie organizatorzy zaprosili swoich gości 
do świetlicy wiejskiej, gdzie czekały na nich 
występy artystyczne i słodki poczęstunek.

Program artystyczny prowadzili Denis 
Wieczorek i Tomasz Glensk , a gościn-
nie na skrzypcach wystąpił Niko Jonczyk 
ze Schodni. Piękny występ zaprezentowa-
ły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 6
w Szczedrzyku, którzy w szczególności za-
chwycili wszystkich zgromadzonych swoim 
spektaklem taneczno-wokalnym.

W wydarzeniu brało udział liczne grono 
uczestników, wśród których był również Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz 
radny powiatowy Antoni Gryc.

Marcin Widera
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W
niedzielne popołudnie, dnia 
5 czerwca w Starej Szkole 
w Krasiejowie odbył się Mut-

ter- und Vatertag. Zebranych przywitali 
Piotr Szubert – przewodniczący lokal-
nego koła dfk oraz Marcin Konietzko
– przewodniczący Zarządu m-g tskn
w Ozimku. 

Na wstępie czternaścioro dzieci z Publiczne-
go Przedszkola w Krasiejowie pod kierunkiem 
germanistki pani Dominiki Gerlich zaprezen-
towało swoje umiejętności językowe recytując 
pięknie wierszyki i piosenki dla kochanych 
Mam i Tatusiów, którzy towarzyszyli swoim 
pociechom na sali. Obecne były też niektó-
re Babcie, które chciały wysłuchać występów 
swoich wnucząt. 

Następnie pan Piotr Szubert zachęcił 
wszystkich do poczęstunku kawowego oraz 
do wspólnego śpiewania. Zebrani otrzymali 
do rąk śpiewniki, a dj Bogdan przygotował 
podkłady muzyczne. 

Zarząd dfk kieruje szczególne podzięko-
wania do nauczycielki przedszkola za wkład 

włożony w przygotowanie dzieci do występów 
artystycznych, do pana Bogdana Koprek i jego 
syna za przygotowanie nagłośnienia i opra-
wę muzyczną wydarzenia oraz do pań z koła 
dfk, które przygotowały poczęstunek dla gości 

i paczki dla dzieci. Popołudnie upłynęło uczest-
nikom na miłych rozmowach w przyjaznej 
atmosferze.

Sylwia Widawska

D
nia 25 maja 2022 r. w Schodni koło 
DFK zorganizowało Dzień Matki 
i Ojca. Tradycyjny Mutter- i Vatertag 

rozpoczął się od mszy św. w intencji wszyst-
kich matek i ojców w kościele parafialnym 
w Schodni, którą odprawił ks. proboszcz 
Jan Bejnar, w której uczestniczył także Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Następnie zaproszono wszystkich członków 
do wspólnego biesiadowania. Przygotowano 
także bogaty program artystyczny – wystą-
pili niezawodni Teresa i Tomasz Glensk
z pięknym polsko-niemieckim repertuarem. 
Ponadto swoje umiejętności na skrzypcach 
zaprezentował Niko Jonczyk. Ponadto gościn-
nie wystąpiła Vanessa Gonsior – wokalistka 
znana z takich konkursów jak SuperStar, która 
reprezntuje dfk Antoniów. Zwieńczeniem był 
koncert Tomasza Glenska.

Wszyscy zgromadzeni byli zachwyceni za-
prezentowanymi utworami, a szczególnie mło-
dzi wykonawcy cieszyli się gromkimi brawami. 

W wydarzeniu uczestniczyli również Zastępca 
Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina i Sołtys 
Wsi Schodnia Julita Widera. Na zakończenie 
Przewodniczący dfk Jerzy Sobota podziękował 
wszystkim zaangażowanym w organizację wyda-
rzenia i zaprosił na kolejne imprezy organizowane 
przez Mniejszość Niemiecką ze Schodni.

Marcin Widera
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D
zięki zaproszeniu Mniejszości Nie-
mieckiej z Antoniowa, w dniu 28 
marca Stowarzyszenie Dolina Ma-

łej Panwi miało okazję przypomnieć temat 
budowy zbiornika turawskiego. Wykład 
wygłoszony przez Józefa Tomasza Jurosa 
zgromadził bardzo licznych słuchaczy. Wy-
darzenie zorganizowano w ramach progra-
mu Ożywienie Domów Spotkań.

Jak pisał w swoich wspomnieniach hra-
bia Garnier, właściciel dóbr turawskich, kiedy 
pewnego poranka 1903 roku wyszedł na taras 
swego pałacu, jego oczom ukazał się z jednej 
strony fascynujący, a jednocześnie katastro-
falny widok: cała, szeroka w tym miejscu, do-
lina Małej Panwi, od Jedlic i Szczedrzyka do 
Kotorza Wielkiego, zamieniła się w wielkie 
jezioro. Katastrofalna powódź zniszczyła zaporę 
na rzece, stawy rybne, zalała liczne przysiółki 
tak, że wiele z nich po szczyty dachów i kominy 
zniknęło w wodzie. Nie była to pierwsza taka 
powódź.  Podobna zdarzyła się w 1854 roku, 
powodując jeszcze większe straty. Naturalne 
wylewanie rzeki z całą pewnością było inspira-
cją dla idei budowy zbiornika wodnego właśnie 
w tym miejscu. Podjęto nawet prace miernicze 
i badania gruntu, ale działania te przerwała 
pierwsza wojna światowa. 

Do idei budowy zbiornika wodnego w Tu-
rawie powrócono w latach 30-tych xx wieku. 
Bezpośrednimi powodami jego powstania była 
potrzeba zasilenia w okresie letnim Odry, aby 
poprawić jej spławność oraz zapobieżenie ko-
lejnym katastrofalnym powodziom i ochrona 
miejscowości w dolnym biegu Małej Panwi. 
O lokalizacji przesądziły warunki terenowe: na-
turalna, szeroka w tym miejscu pradolina rzeki, 
ograniczona od południa i północy wzniesie-
niami sięgającymi 180 m n.p.m. oraz znajdująca 
się płytko pod rodzimym gruntem warstwa nie-
przepuszczalnego iłu, mogącą stanowić natu-
ralne dno niecki przyszłego zbiornika. W dniu 
16 kwietnia 1933 roku hrabia Garnier spotkał 
się w tej sprawie z kanclerzem Rzeszy. Decyzje 
zapadły szybko, bo już w maju nastąpiła sprze-
daż ziemi należącej do dóbr turawskich wraz 
z tamą na rzece, folwarkiem Kuchara, stawami 
i kanałem zasilającym młyn w Trzęsinie oraz 
fabrykę łopat w Osowcu, mających stanowić 
około 1/3 powierzchni przyszłego jeziora. Pozo-
stałe 2/3 należały do wsi Szczedrzyk. Budowa 
zbiornika przewidywała całkowitą likwidację 
należących do niej przysiółków: Zamościa z 25
domostwami, dwoma sklepami, młynem Le-
dwigów i dopiero co zbudowaną szkołą, Kry-
śliny z 12 domostwami i wiatrowym młynem 
Walentego Kensego, 5 domostwami Na Ługu 
i jeszcze 3 domostwami na tak zwanym Wy-
gonie. Mieszkańców trzeba było przesiedlić, 
a budynki rozebrać. 

Jeszcze w roku 1933 utworzono specjalny 
Urząd Budowy Zbiornika (Staubeckenbau-
amt), mający siedzibę w Opolu. Prace przygo-
towawcze rozpoczęto jesienią tego samego roku. 
W 1934 roku przystąpiono do budowy wałów. 
Trzeba było przegrodzić całą pradolinę Małej 
Panwi na wysokości Kotorza i Turawy głów-
nym wałem długości ponad 6000 m. Wały zo-
stały zbudowane z kilku rzędów płyt stalowych 
(tzw. larsenów), wbitych w nieprzepuszczalne 
podłoże z iłu, pomiędzy które sypano i ubija-
no nieprzepuszczalny dla wody gliniasty żwir. 
Miejsca po jego wydobyciu, to dzisiejsze jeziorka 
Średnie, Małe i Srebrne. Wał w najwyższym 
miejscu ma szerokość podstawy 92 metrów 
i wysokość 13 metrów. Rzędna wysokościowa 
wału głównego wynosi 179,5 m n.p.m. Niższe 
wały powstały na odcinku Jeziora Średniego 
(długości 1500 m), Szczedrzyk-Jedlice (dł. 2740
m) i Antoniów-Dylaki (dł. 1445 m). W ujściu do 
jeziora rzeki Mała Panew utworzono zbiornik 
wstępny, także otoczony wałami chroniącymi 
antoniowskie Zamoście i Jedlice (dł. 1950 m). 
Dodatkowo wybudowano wały cofne na Małej 
Panwi (dł. 7790 m) i na Rosie (dł. 2000 m). Za-
kładany poziom przyszłego jeziora przy pełnym 
zbiorniku miał się znajdować na wysokości 
176,5 m n.p.m.

Równocześnie z wałami, w ujściu jeziora 
do Małej Panwi, w okolicach Turawy, prowa-
dzono budowę elektrowni wodnej. Jej dwie 
potężne niecki spustowe, o średnicy 24 metrów 
każda, miały kierować wodę szerokimi rurami 
długości 80 metrów na dwie turbiny Kaplana 

o mocy łącznej 1,8 megawata. Budowa pochło-
nęła olbrzymie ilości drewna, stali i betonu. 
Pierwsze próby elektrowni przeprowadzono 
już w listopadzie 1936 roku. 

Nowy zbiornik wodny po raz pierwszy na-
pełniono wodą późną jesienią 1938 roku. Jego 
pojemność miała wynosić 90-105 mln m³ (maks. 
130 mln m³). Powierzchnia zbiornika to około 25
km². Długość około 8 km i szerokość ok. 4 km. 
Średnia głębokość wynosiła 13 m. W związku 
z budową jeziora powstało wiele obiektów to-
warzyszących: budynek przepompowni w Je-
dlicach, elektrowni w Turawie, nowe betonowe 
mosty w Jedlicach, Ozimku i Turawie oraz 
dziesiątki mniejszych przepustów, mostków, 
kanałów i rowów. Prace wykończeniowe i bu-
dowa infrastruktury otoczenia trwały w latach 
następnych. Zostały przerwane przez działania 
wojenne.

Dziś jezioro tylko częściowo spełnia pier-
wotnie zakładane funkcje. Żegluga na Odrze 
prawie ustała, elektrownia nie może osiągać 
swojej zakładanej wydajności z powodu niższe-
go niż pierwotnie poziomu wód. Ten z kolei nie 
może być wyższy z powodu stanu technicznego, 
przez dziesiątki lat nie remontowanych, wałów 
i zabezpieczeń. Mimo zanieczyszczenia Jezioro 
Turawskie stanowi jedną z żelaznych atrakcji 
turystycznych tej części Śląska, a dla mieszkań-
ców Ozimka i okolic doskonały cel spacerów, 
wycieczek rowerowych i wypraw wędkarskich.

Józef Tomasz Juros 
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L
atarnie Polsko Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży (pnwm) „świecą” już od 
roku, a jedna z nich w ramach realizo-

wanego projektu rozświetla drogę na tere-
nie Opolszczyzny, w Ozimku.

Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów 
klanza od siedmiu lat działa na terenie na-
szej gminy, realizują różne projekty na rzecz 
naszej społeczności. Współpraca z pnwm od 
lat rozwija się, przynosząc dobre efekty w bu-
dowaniu wartościowych relacji międzyludzkich, 
miedzynarodowych i miedzypokoleniowych.

W styczniu rozpoczął sie kolejny projekt, 
który został nominowany do nagrody pnwm, 
przyznawanej raz na kilka lat. Stowarzyszenie 
klanza realizuje ten projekt wspólnie z orga-
nizacją partnerską kgkjh z Magdeburga, przy 
współpracy z Wyższą Szkoła Bankową w Opolu 
i grupą Street Workout Ozimek.

Młodzież z Magdeburga, Ozimka i Opola 
pracuje nad projektem od stycznia i oczywiście 
stara się uzyskać najwyższe oceny, by stanąć 
na podium i wygrać główną nagrodę.

Charakterystyczną cechą projektów dofi-
nansowanych przez pnwm jest włączenie się 
młodzieży do organizacji działań. Nasza mło-
dzież miała spotkanie przygotowujące, a także 
podsumowujące nasz pięciodniowy wyjazd do 
Magdeburga. Młodzież z Niemiec przygotowała 
dla nas wiele ciekawych propozycji. Nasz pro-
jekt nosi nazwę „z.B.=np.” czyli „Zum Beispiel 
= na przykład” i dawał nam możliwość pod-
jęcia m.in. tematów: współpracy młodzieży; 
integracji międzynarodowej; praw człowieka; 
geocachingu; wspólnych działań; rozbudzania 
kreatywności; różnorodności; dotyczących tra-
dycji; kultury i zwyczajów dwóch narodów; pro-
blemów młodzieży, z którymi musi się zmagać; 
świata wartości ... i wiele, wiele innych tematów 
i wielogodzinnych dyskusji.

Nasza młodzież z Ozimka wspólne ze stu-
dentami wsb w Opolu spisała się na medal. 
Otwartość, koleżeńskość, przeciwdziałanie 
stereotypom, odpowiedzialność, kreatywność, 
aktywność i dobra energia to cechy polskiej 
i niemieckiej młodzieży. 

Teraz czeka nas trudne zadanie, bo to grupa 
z Polski przygotowuje program na kilkudniowy 
przyjazd naszych kolegów i koleżanek z Magde-
burga. Chcemy również mieć mnóstwo atrakcji 
dla nich na czas rewizyty. 

Chcemy się uczyć, działać, poszerzać swoją 
świadomość na różne tematy, poznawać inne 
kultury, tradycje, chcemy czuć radość ze wspól-
nych działań, pragniemy zawiązywać nowe 
przyjaźnie, zdobywać wiedzę nt. rozumienia 
drugiego człowieka. Chcemy pochwalić się na-
szą piękną Opolszczyzną. 

Plany mamy bardzo ciekawe, ale myślimy, 
że znajdzie się także chwila, którą poświęcimy 

na temat przyszłości Świata, bez wojen, pande-
mii i tych wszystkich okrutnych rzeczy, których 
jesteśmy świadkami przez ostatnie miesiące. Bo 
młodzi ludzie też chcą mieć szansę, taką jak 
mieli ich rodzice, żyć bez zagrożeń wojennych 
kilkadziesiąt lat i mieć możliwość zagwaran-
towania własnym dzieciom bezpieczeństwa.

Latarnia klanzy zaprasza do współpracy 
i zachęca do pozyskiwania funduszy z Polsko 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży na reali-
zację projektów. Bo razem jest łatwiej i przy-
jemniej!

Halina Oster
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D
nia 1 czerwca obchodziliśmy wy-
jątkowe święto, na które przez cały 
rok z utęsknieniem czeka wiele 

dzieci. Dom Kultury w Ozimku, aby tego 
dnia uśmiech nie schodził z twarzy niko-
mu, przygotował bańkową zabawę w towa-
rzystwie znanych postaci z bajek na placu 
przed swoim budynkiem.

Żeby święto można było uznać za udane 
nie mogło zabraknąć kilku aspektów, które 
sprawiają sporo radości chyba każdemu - mowa 
oczywiście o wspólnych tańcach, bańkach my-
dlanych i rysowaniu kolorową kredą.

Dzieci rozruszane wspólnymi animacjami, 
rozbudzały swoją kreatywność, kolorując kredą 
prawie cały plac przed domem kultury, a wy-
puszczane w powietrze bańki mydlane unosiły 
się w każdej możliwej wielkości.

Wspaniali, specjalnie zaproszeni goście 
z różnych części bajkowego świata nie zawiedli 
i zaszczycili nas swoją obecnością, bawiąc się 
na wydarzeniu znakomicie. Minionek i jego 
psotne pomysły, Pippi z ukochanym Panem 
Nilssonem, Poppy z Trolli, Myszka Minnie, 

Królewna Śnieżka, Pocahontas, Smerfetka, 
Czerwony Kapturek oraz Elsa z Krainy lodu 
to tylko część postaci, które można było spotkać 
tego dnia, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Dzień dziecka z małego kameralnego spo-
tkania przeistoczył się w najwspanialsze święto 

wszystkich dzieci, tych małych oraz tych dużych. 
Frekwencja, która przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia sprawiła, że dzień ten zapamiętamy na bardzo 
długo. Dziękujemy za wspaniale spędzony czas!

Natalia Grochol

D
nia 13 maja uczestnicy kółka plastyczne-
go Domu Kultury w Ozimku udali się 
do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowi-

cach. Pogoda była niepewna tego poranka, lecz 
dobry nastrój dzieci oraz chęć tworzenia w ple-
nerze, przegoniły chmury na resztę dnia. Grupa 
50 uczestników rozeszła się po uliczkach skan-
senu, po to by po kwadransie znaleźć ten swój 
wymalowany zakątek i przelać go na papier. 

Powstałe na terenie muzeum prace opie-
kunka grupy Agnieszka Jarocka, zgłosiła do 
wojewódzkiego konkursu „Majówka w skan-
senie. Mistrz – uczeń”. 

Jego uroczyste rozstrzygnięcie nastąpiło 
04.06.2022 r. w jednej z sal Muzeum Wsi Opol-
skiej. Do pierwszego etapu zgłoszono powyżej 
trzystu prac. Po wstępnej selekcji w drugim eta-
pie znalazło się ponad 130 dzieł, z pośród których 
wyłoniono zwycięzców. Wśród Laureatów zna-
lazły się nasze uczestniczki kółka plastycznego. 
W kategorii nauczania początkowego ii nagrodę 
przyznano Hannie Gruszce, w kategorii klas 
7-8 wyróżnienie zdobyła Liliana Knychas, na-
tomiast Karolina Kulig swoją pracą wywalczyła 
zaszczytne I miejsce. Warto również wspomnieć 
o pracy Ameli Dudy, która zakwalifikowała się 
jako wyróżnienie honorowe do wystawy pokon-
kursowej. Dziękujemy uczestnikom pleneru za 
wspaniałe prace, a laureatom gratulujemy.

Agnieszka Jarocka
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W
maju obchodzimy Dzień Mat-
ki, w czerwcu Dzień Ojca 
i specjalnie z tych okazji zo-

stał zorganizowany koncert taneczno-
-wokalny na sali widowiskowej Domu 
Kultury w Ozimku. Występy dzieci 
zawsze budzą najwięcej emocji, wzru-
szają i sprawiają, że jest się po prostu 
dumnym z własnych pociech.

Koncert odbył się 26 maja i został zdomi-
nowany przez energiczne występy naszych 
zespołów mażoretkowych, które od lat, nie-
zmiennie potrafią zatrząść sceną i zrobić 
niezłe show. Zespoły O-mega I, II, III i IV
są prowadzone przez instruktorki z wieloma 
osiągnięciami i dużym doświadczeniem – 
Karolinę Stopińską oraz Natalię Grochol.

Zaprezentowały się również zespoły 
Domu Kultury prowadzone przez Radomira 
Bachara: Mini Mini i Enter. Są to grupy, 
które łączą jazz i taniec współczesny, a w ich 
choreografie zostają wplecione elementy 
akrobatyczne. Zespoły wniosły zupełnie 
inna energię, nutkę nostalgii, a publiczność 
podziwiała ich występy z zapartym tchem.

Na scenie debiutował także zespół tań-
ca orientalnego Zafira, który został reak-
tywowany po kilku latach nieobecności. 
Szeregi zespołu zasiliły uczestniczki zajęć 
„Biodra w ruch!”, które wkręciły się w taniec 
orientalny. Podczas koncertu, zespół Zafi-
ra zatańczył choreografię pn. „Na imprezie 
u Gatsby’ego”, która była inspirowana latami 
20 i filmem „Wielki Gatsby”.

Zespół Kaszmir reprezentowała solistka 
z Ukrainy – Olga Dryha, która zdobyła się 
na odwagę by wytańczyć swoje emocje zwią-
zane z wojną w jej rodzinnym kraju.

Na sali widowiskowej nie mogło za-
braknąć wokalistów ze Studia Piosen-
ki Nonet , prowadzonych przez Annę 
Sitarz , którzy zaśpiewali dla rodziców 
klika ciekawych utworów. Bartosz Bed-
narski wzruszył publiczność utworem 
z repertuaru Bernarda Ładysza pt. „Moja 
matko ja wiem”. Kinga Wierszak i Wik-
toria Kuś, wprowadziły nostalgiczny 
nastrój, natomiast najmłodszy wokalista, 
Ksawery Juros, zebrał gromkie brawa 
po zaśpiewaniu melodyjnego utworu pt. 
„Tęcza”.

Dzień Matki i Dzień Ojca są na stałe wpi-
sane do kalendarza imprez w Domu Kultury 
w Ozimku i koncerty organizowane z tej 
okazji stale budzą wiele emocji. Dziękujemy 
wszystkim występującym i instruktorom za 
przygotowanie, a rodzicom za przybycie. Do 
zobaczenia w przyszłym roku.

Tatiana Kowalczyk
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W
piątek, dnia 3 czerwca 2022 r., od-
było się uroczyste rozstrzygnię-
cie konkursu czytelniczego „Czy-

tam z Mamą – Czytam z Tatą”, w którym 
udział wzięło 28 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Mali książkowi zawodnicy, w ramach kon-
kursu organizowanego przez Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży migbp w Ozimku, przez okres sied-
miu miesięcy regularnie odwiedzali bibliotekę, 
rozwiązywali zadania oraz zbierali przyznawane 
za to punkty. W bieżącej, 5. już edycji wydarzenia, 
uczestniczyło aż 28 dzieci. Warto zaznaczyć, iż 
konkurencja w tym roku była spora. Każdy czy-
telnik wykazał się dużym zaangażowaniem oraz 
wkładem swojej pracy. W czasie obejmującym 
trwanie konkursu, wypożyczonych oraz prze-
czytanych zostało wiele książek, za co zarówno 
dzieciom, jak i ich bliskim, bardzo dziękujemy. 
W związku z tym, wszystkim przyznano zasłu-
żone nagrody oraz dyplomy. 

Najważniejszym punktem imprezy było 
ogłoszenie wyników oraz zwycięzcy. Po pod-
liczeniu wszystkich zdobytych punktów, jury 
w składzie Wiesława Piechaczek, Jolanta 
Rogowska i Justyna Przybylak, wyłoniło 
laureatów oraz wygranych konkursu „Czytam 
z Mamą – Czytam z Tatą”. I tak oto I miejsce 
oraz tytuł Super Czytelnika zdobyła Amelia 
Birlet. ii miejsce przypadło Zosi Grzeżół-
kowskiej, natomiast iii miejsce zajął Rafał 

Wróblewski. Komisja przyznała również 3 wy-
różnienia: Anieli Dudek, Emilii Grędzie oraz 
Agacie Tasarz, którym serdecznie gratuluje-
my. Wielkie brawa należą się także wszystkim 
uczestnikom, którzy brali niezwykle aktywny 
udział w bibliotecznej zabawie. 

Co ciekawe, w trakcie piątkowego spotkania 
podsumowującego czytelniczą zabawę, dom 
kultury odwiedziła zaginiona księżniczka. Nie-
stety straciła pamięć i zupełnie zapomniała, 

z której bajki pochodzi. Na szczęście, z pomocą 
pań bibliotekarek oraz niezwykle mądrych 
dzieci, udało się jej przypomnieć, iż jest Księż-
niczką na ziarnku grochu. Nie brakowało przy 
tym śmiechu i dużej dawki humoru. Nie mo-
żemy doczekać się kolejnej edycji konkursu 
i spotkań z naszymi małymi czytelnikami. Do 
zobaczenia wkrótce!

Justyna Przybylak

W
środę, dnia 18.05.2022 r. w Domu 
Kultury w Ozimku odbył się fi-
nał konkursu „Mistrz Pięknego 

Czytania”, w którym udział wzięli ucznio-
wie ii klas szkoły podstawowej. Organiza-
torem wydarzenia była Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ozimku. 

Ogółem do finału przystąpiło 25 dzieci, wyło-
nionych w trakcie szkolnych eliminacji. Wśród 
uczestników znaleźli się uczniowie sp nr 3
w Ozimku, psp nr 1 w Ozimku, sp w Antoniowie, 
a także sp nr 2 w Ozimku. Młodzi czytelnicy 
zaprezentowali swoje umiejętności przed jury 
w składzie: Justyna Wajs-Fijałkowska, Jo-
lanta Rogowska oraz Wiesława Piechaczek, 
które uważnie wysłuchało wszystkich prezen-
tacji. Ocenie podlegały między innymi płyn-
ność czytania, dykcja oraz umiejętność czytania 
ze zrozumieniem przedstawianego tekstu.

Po przesłuchaniu wszystkich wystąpień, komi-
sja postanowiła przyznać i miejsce oraz tytuł Mi-
strza Pięknego Czytania Brayanowi Długoszowi
z sp nr 2 w Ozimku. ii miejsce zajęła Kinga 
Słupik, natomiast iii – Hanna Szczurek. Obie 
dziewczynki są uczennicami sp nr 3 w Ozimku.

Dodatkowo, jury wyróżniło również Kac-
pra Mielniczka (sp nr 3), Milenę Golletz (sp
nr 3) oraz Zuzannę Knop (psp nr 1). Każdy 
z uczniów biorących udział w wydarzeniu 
otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową, 
natomiast wyróżnieni oraz zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc dostali dodatkowy prezent. 

W tegorocznej edycji konkursu największą 
popularnością cieszyły się utwory takich autorów 
dla dzieci i młodzieży jak Waldemar Cichoń, 
Grzegorz Kasdepke, Łukasz Wierzbicki, Bar-
bara Gawryluk czy Astrid Lindgren.

Justyna Przybylak
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W
dniu 4 czerwca odbyła się 
Letnia Gala Tańca w Ny-
skim Domu Kultury, zorga-

nizowana przez tamtejszą tancerkę i in-
struktorkę zespołu Nashita Bellydance 
Group – Annę Kołodziej. W wydarzeniu 
udział wzięły także Kaszmir i Zafira, 
dwa zespoły tańca orientalnego z ozim-
skiego domu kultury. 

Rano odbyły się warsztaty, które po-
prowadziła znana na arenie krajowej 
i międzynarodowej, Patrycja Marzec-
-Mchitarian. Podczas zajęć dokładnie 
wyjaśniała technikę poszczególnych ru-
chów, a także krok po kroku nauczyła nas 
dynamicznej choreografii z jedwabnym 
woalem. Z sali treningowej przenieśliśmy 
się na deski nyskiej sali widowiskowej, 
gdzie odbyła się wielka gala taneczna. 
Na miejscach dla publiczności zasia-
dło prawie 300 osób, a na samej scenie 
zatańczyły artystki z całej Polski, m.in.: 
z Warszawy, Opola, Jeleniej Góry, Świę-
tochłowic oraz gospodarze eventu z Nysy, 
zespół Nashita Bellydance Group. Zespoły 
z Ozimka również pojawiły się w gronie 
wspaniałych polskich tancerek. Kaszmir 
zatańczył szybkie i bardzo wymagające 
drum solo, czyli bardzo popularny w świe-
cie tańca orientalnego popis umiejętno-
ści technicznych do bębnów arabskich. 
Natomiast, działająca od stycznia 2022 r. 
grupa Zafira, zaprezentowała choreogra-
fię pn. „Na imprezie u Gatsby’ego”, która 
na scenie tańczona była dopiero po raz 
drugi, a występ wiązał się z ogromnym 
stresem. Solówkę, oprócz Tatiany Kowal-
czyk, Olgi Dryhi i Natalii Szegi zatań-
czyła Wiktoria Mientus, która akurat 
w czerwcu była w trakcie przygotowań do 
ćwierćfinału konkursu Miss Polski 2022 
i za którą bardzo mocno trzymamy kciuki. 

Jedna z członkiń zespołu Zafira, Vio-
la Lange, tak pisze o przeżyciach zwią-
zanych z udziałem w Letniej Gali Tańca:
„Wielka frajda – tańczyć, współbrzmieć, 
zgrać się, wspierać... Wielka radocha - 
łączyć pasję, wytrwać napięcie, przybić 
sobie piąteczkę!”. 

Widzowie mogli przekonać się jak róż-
norodny jest taniec orientalny i że każdy 
występ niesie za sobą zupełnie inną energię. 
Można było zachłysnąć się ilością emocji 
i wrażeń artystycznych, mnogością barw, 
rekwizytów i różnorodnością muzyki. 
A druga edycja Letniej Gali Tańca w 2023
roku już została wpisana do naszego ka-
lendarza.

Tatiana Kowalczyk
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N
asze zespoły mażoretkowe mają za 
sobą bardzo intensywny miesiąc. 
Na pierwszy ogień poszła prezenta-

cja najstarszych grup mażoretkowych Super 
Mums, Delement i Diament podczas dwu-
dniowych zmagań organizowanych przez 
Związek Sportowy Mażoretek w Kuźni Ra-
ciborskiej. Były to eliminacje do mistrzostw 
Polski okręgu południowo zachodniego.

Super Mums w choreografii „The oscars” 
zajęły 2 miejsce, Delement w chorografii „Hejt” 
zajął 1 miejsce, Diament w chorografii „Igrzy-
ska Śmierci” zajął 2 miejsce, natomiast Trio 
acrobatik baton Daria Skiba, Katarzyna 
Borecka, Kinga Bryla zdobyły 1 miejsce.

Następnie 14 maja reprezentantka zespołu 
Delement – Dominika Pacula zaprezentowała 
się na ogólnopolskim konkursie tanecznym 
Rhythm & Style w Walcach i zdobyła pierw-
sze miejsce w swojej kategorii wiekowej.

W kolejny weekend trzy dni tanecznych 
zmagań naszych ozimskich mażoretek w Kę-
dzierzynie Koźlu zakończyły się ogromnym 

sukcesem naszych zespołów! Podczas xxiii
Mistrzostw Polski Stowarzyszenia Mażo-
retek Tamburmajorek i Cheerleaderek Pol-
skich zdobyły następujące tytuły.

O-mega I: Mistrz Polski scena mix juniorki 
„Laboratorium”; ii Wicemistrz Polski scena pom 
pon juniorki „Aukcja” oraz ii Wicemistrz Polski 
mini mix juniorki „Latino birds”.

O-mega II: Mistrz Polski scena mix kadetki 
„Memorki”; Wicemistrz Polski scena pompon 
kadetki „Donut shop”; Mistrz Polski mini pom 
pon kadetki „Trolls”.

Diament: Mistrz Polski solo twirling se-
niorki Daria Skiba; ii Wicemistrz Polski trio 
twirling Seniorki Daria Skiba, Katarzyna Bo-
recka, Kinga Bryla oraz ii Wicemistrz Polski 
formacja pompon seniorki „Piekło”.

Delement: Mistrz Polski show seniorki 
„Hejt”; Mistrz Polski formacja pom pon seniorki 
„List w butelce”; Mistrz Polski mini formacja mix 
seniorki „Sushi”; ii wicemistrz Polski solo pom-
pon seniorki Dominika Pacula; ii wicemistrz 
Polski duo pompon seniorki Emilia Bochenek, 

Karolina Danisz oraz I wicemistrz Polski mini 
formacja pompon seniorki „Hipnoza”.

Super Mums: Mistrz polski grand seniorki 
show „The Oscars ceremony”.

Zwieńczeniem konkursowego maja były 
Mistrzostwa Polski organizowane przez Zwią-
zek Sportowy Mażoretek w Będzinie. Kolejny 
worek medali i tytuły mistrzowskie przywiozły 
następujące zespoły. 

Super Mums – Mistrz Polski show „The os-
cars ceremony”. Delement: Mistrz Polski show 
„Hejt”; Wicemistrz Polski scena pompon „List 
w butelce”; Drugi wicemistrz Polski mini mix 
„Sushi”. Diament: Wicemistrz Polski show „Igrzy-
ska Śmierci”; Mistrz Polski solo twirling seniorki 
Daria Skiba; Mistrz Polski trio twirling seniorki 
Daria Skiba, Katrzyna Borecka, Kinga Bryla. 

Tym wielkim sukcesem kończymy sezon 
konkursowy, a wszystkie mistrzowskie cho-
rografie można było zobaczyć podczas Dni 
Ozimka.

Karolina Stopińska
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dom kultury oraz miejska i gminna biblioteka publiczna w ozimku

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

03.07
(niedziela)

Plac przed Domem 
Kultury

„Holi Święto Kolorów”
– szczegóły na plakatach

Whiteclock Sp. z o.o.
Dom Kultury w Ozimku

18.07
(sobota) 15:00-19:00

Plac przed Domem 
Kultury

Badania mammograficzne lux med.

25-29.07
(poniedziałek – 

piątek)

Dom Kultury 
w Ozimku

Letnie Atrakcje
– warsztaty taneczne, plastyczne 
i wokalne

Pierwszeństwo udziału dla dzieci  
z sekcji dk. Informacja o wolnych 
miejscach na stronie internetowej.

Ośrodek Integracji i Pomocy Spo-
łecznej, Dom Kultury w Ozimku

W
ieczór teatralny przygotowany 
przez sekcję plastyczną i teatral-
ną domu kultury, był okazją do 

kameralnego spotkania poświęconego pa-
mięci Hanny Spólnej, członkini teatru 
Fieter, nieistniejącej już Sjesty Artystycz-
nej czy Chóru na obcasach. Osoby na stałe 
związanej z działalnością naszej placówki, 
którą – dla wielu z nas w zaskakujący spo-
sób – pożegnaliśmy w maju. 

Okazją dla takiej formy spotkania, była 
możliwość prezentacji ubiegłorocznego spek-
taklu teatru Fieter, zarejestrowanego w cza-
sie pandemii w formie filmowej, ale publicz-
nie prezentowanego wyłącznie w Horyńcu 
Zdroju i Przemyślu, gdzie otrzymał główną 

nagrodę Biesiady Teatralnej. Nagrany mo-
nodram nie jest być może żadnym ekwiwa-
lentem żywego przedstawienia teatralnego, 
ale jego prezentacja na wielkim ekranie 
wywarła na widzach spore wrażenie, mimo 
kameralnej, oszczędnej formy. W spekta-
klu „n.k.r.” Hanna zagrała postać fikcyjną, 
której źródeł należy szukać w dramacie „Co 
się zdarzyło z Betty Lemon?” Arnolda 
Wexlera, będącego podstawą naszej reali-
zacji, wzbogaciła ją własnymi przeżyciami, 
doświadczeniami, wątkami biograficznymi 
dopisanymi do scenariusza. 

Podczas wieczornego spotkania odbył się 
również wernisaż niewielkiej wystawy „Gra-
fika z metalem w tle”, podczas której swoje 

prace graficzne prezentowały: Urszula Ma-
ciantowicz i Marzena Kasperska – El Khalfi, 
członkinie sekcji G, działającej pod kierunkiem 
Agnieszki Jarockiej w naszej placówce. Wy-
stawę, umieszczoną w korytarzach na tyłach 
sceny, można oglądać w dalszym ciągu, do czego 
serdecznie zapraszamy.

Teatralnym akcentem spotkania była pre-
zentacja spektaklu teatru Kto? „Lalki”, które-
go premiera odbyła się w kwietniu tego roku. 
W przedstawieniu, opartym w pewnym stop-
niu na tekstach Bardijewskiego i Ladislava 
Fuksa, wystąpili: Sara Madej, Natalia Dołę-
gowska, Hanna Pogorzelska i Filip Brejwo. 

Robert Konowalik
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W
słoneczny czwartkowy poranek 
oraz przedpołudnie w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 w Ozim-

ku, wszystkie dzieci zebrały się w ogrodzie 
przedszkolnym, aby radośnie obchodzić 
swój ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka. 

W ramach propagowania założeń tego świę-
ta, wszystkie nasze przedszkolaki wspólnie 
uczestniczą w wesołych zabawach, przepełnio-
nych radością i beztroską. Były tańce, swobodne 
zabawy na terenie ogródka, gdzie rozbrzmie-
wała wesoła muzyka, zabawy chustami anima-
cyjnymi, piłeczkami, puszczanie baniek mydla-
nych, rysowanie kredą, sportowy tor przeszkód, 
malowanie na folii, medale dla przedszkola-
ków fotobudka. Każde dziecko, wedle swojego 
uznania i zainteresowania, mogło skorzystać 
z tego, co mu się spodobało. Największą jednak 
frajdę sprawiły zabawy na dmuchanym zamku, 
malowanie buziek, możliwość zabaw w wozie 
strażackim i policyjnym radiowozie. Odwiedził 
nas Spiderman, który był niesamowitą atrakcją 
dla dzieci. Zaskakującym punktem naszej im-
prezy był tort z płonącymi petardami, wypiek 
własny naszego przedszkola z wizerunkami 
każdej grupy. 

W tym roku do ogrodu przedszkolnego 
Jedyneczki zakupiono nowe urządzenia za-
bawowe. Pojawił się nowy piękny zestaw za-
bawowy ze zjeżdżalnią, wieżami, mostkiem 
oraz elementami sensorycznymi, a także 
wspaniałe kolorowe bujaki słoń, miś i smok. 

Podczas mini festynu z okazji Dnia Dziecka 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek wraz 
dyrektorem placówki Magdaleną Dudkie-
wicz oficjalnie dokonał otwarcia nowej części 
placu zabaw. 

Ogromnie dziękujemy Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Schodni, Policjantom z Komisariatu 

w Ozimku, cudownej ekipie naszej przedszkol-
nej kuchni za tort oraz pyszny obiadek, panu 
Piotrowi Brzuchowskiemu za rolę Spiderman 
i wszystkim niezastąpionym pracownikom 
przedszkola.

Magdalena Dudkiewicz 

M
ama I tata to wielkie słowa, które 
są synonimem miłości, dobra, cie-
pła rodzinnego i szczęścia. Mama 

i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. 
Dla małego dziecka rodzice to najważniej-
sze osoby w jego życiu, należy więc dbać, 
troszczyć się i pielęgnować więź między 
dzieckiem, a rodzicem. Dlatego też co roku 
w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ozimku 
pomagamy dzieciom wyrazić ich miłość do 
rodziców organizując Dzień Mamy i Taty. 

Z tej właśnie okazji pod koniec maja 
i na początku czerwca odbyły się uroczystości 
we wszystkich grupach w naszym przedszkolu. 
Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały 
program artystyczny prezentując swoje umie-
jętności wokalne i aktorskie. Podczas wręcza-
nia laurek, upominków całusom i uściskom 
nie było końca, a atmosfera tych uroczystości 
była podniosła, niezwykle rodzinna i bardzo 
wzruszająca.

Magdalena Dudkiewicz 
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Małgorzatą Wronowską o pierwszym 
roku pełnienia funkcji Dyrektorapsp
nr 1 w Ozimku rozmawiała Grażyna 

Świercz.
– Minął rok. Był trudny?
– Był intensywny i pełen wyzwań. Dużo się 

działo, dużo zrobiliśmy dla dobra dzieci, a jeszcze 
więcej mamy w planach.

– To z czego jesteś najbardziej dumna? 
Co było największym sukcesem – Twoim, 
szkoły?

– Cieszę się, że wspólnie pracujemy nad two-
rzeniem szkoły dobrych relacji.

– szkoła dobrych relacji? Co to znaczy?
– Marzę o szkole, do której uczniowie, ich rodzi-

ce i nauczyciele będą chodzić z radością. O miejscu 
sprzyjającym rozwijaniu indywidualnego po-
tencjału z poszanowaniem potrzeb i możliwości 
każdego członka społeczności szkolnej. W swoich 
działaniach chcę propagować rozwiązania sprzy-
jające uczeniu się z wykorzystaniem wiedzy z psy-
chologii i neurodydaktyki, chcę stworzyć miejsce 
oparte na relacjach i wzajemnym szacunku, by jak 
najefektywniej stworzyć i wykorzystać warunki 
do swobodnego rozwoju dziecka.  Marzę o szkole, 
w której dzieci i dorośli będą współdziałać ze sobą 
na rzecz efektywnej edukacji i będą współtworzyć 
klimat sprzyjający rozwojowi. 

– Bardzo ambitnie...
– Mam świadomość, że jest to proces długo-

trwały, ale wierzę, że wszystko jest możliwe, o ile 
sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wy-
gląda świat wokół nas i zaczniemy działać, by 
go zmienić. Kończący się rok szkolny pełen był 
wielu sukcesów naszych uczniów i nauczycieli. 
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach 
projektu „Posiłek w szkole i w domu” i za kwotę 
100 000 zł rozpoczniemy remont stołówki szkolnej. 
Będzie i smacznie, i pięknie. Zintensyfikowaliśmy 
współpracę z przedszkolami, a nasi nauczyciele 
chętnie uczestniczą w zajęciach z przedszkolakami. 
Efektywnie układa się także współpraca ze szko-
łami, np. w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli 
Bibliotekarzy w Gminie Ozimek. Systematycznie 
informowaliśmy o aktywnym życiu naszej szkoły 
na stronie internetowej, Facebooku oraz na ła-
mach Wiadomości Ozimskich. 

– To o szkole, a Twoje sukcesy?
– Ten rok szkolny był dla mnie czasem wytę-

żonej pracy i przyniósł mi wiele wyzwań, którym 
sprostałam. To dużo dla mnie znaczy. Otrzyma-
łam kredyt zaufania od rodziców, którzy sku-
tecznie zaangażowali się w utworzenie drugie-
go oddziału klasy pierwszej w przyszłym roku 
szkolnym. Za duży sukces uważam też powołanie 
mnie do zespołu wsparcia w zakresie profilaktyki 
zachowań ryzykownych oraz promocji zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży przy Departa-
mencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu. 

– Dużo tego…
– Bardzo dużo, a jeszcze więcej w planach.
– No właśnie, co planujesz?
– w szkole dobrych relacji rodzice są part-

nerami szkoły. Współpraca z rodzicami, wzmac-
nianie ich zaangażowania i sprawczości oraz za-
gospodarowanie ich potencjału może wesprzeć 
szkołę w wielu obszarach, takich jak organizacja 
wydarzeń, rearanżacja przestrzeni edukacyjnych, 
dzielenie się doświadczeniem zawodowym czy 
wspólne wypracowanie rozwiązań dla codzien-
nych problemów. Uważam, iż warto wyjść poza 
powszechny w polskich szkołach model kontaktu 
z rodzicami ograniczony do wywiadówek orga-
nizowanych w celu poinformowania o kłopotach 
i pozyskania funduszy. Należy pamiętać, iż ro-
dzice także tworzą wspólnotę szkolną i mogą być 
niezastąpionymi sojusznikami w realizacji zadań 
szkoły. Żadna użyteczna zmiana nie zaistnieje 
bez włączenia rodziców w procesy definiowania 
potrzeb, konsultowania, wdrażania, komuniko-
wania. Warto rozmawiać, wsłuchiwać się w głosy 
rodziców i ich wątpliwości, a na koniec zaplano-
wać wspólne działania i wsparcie.

– A nauczyciele? Też są ważni? 
– Chciałabym, aby wszyscy nauczyciele wdra-

żali w swoich działaniach rozwiązania sprzyjające 
uczeniu, chcę stworzyć miejsce oparte na relacjach 
i wzajemnym szacunku, by jak najefektywniej 
stworzyć i wykorzystać warunki do swobodnego 
rozwoju dziecka. Bliska jest mi koncepcja edukacji 
włączającej dającej możliwość osiągnięcia sukcesu 
każdemu – niezależnie od deficytów, ograniczeń, 
niepełnosprawności czy pochodzenia, stąd też 
nauczyciele jedynki podnoszą swoje kwalifikacje 
i uczestniczą w szkoleniach na ten temat. Zależy 

mi, aby nauczyciele elastycznie wykorzystywali 
różnorodne metody, praktyki i narzędzia tak, aby 
angażować uczniów, wyciągali wnioski i refleksje 
nad procesami uczenia się, wyciągali lekcje z odno-
szonych sukcesów i popełnianych błędów, a także 
byli inspiratorami zmian. 

– Budynek – infrastruktura? Jedynka jest 
najstarszą szkołą w gminie, ale ma swoją 
tradycję i atmosferę. Czy to ulegnie zmianie?

– Tradycję, atmosferę i relacje chcemy pielęgno-
wać, a infrastrukturę będziemy modernizować. 
Wyremontowaliśmy dwie sale lekcyjne, moder-
nizujemy kolejne trzy klasy, unowocześniamy 
sprzęt ict, a w planach mamy renowację boiska 
szkolnego.

– Boiska? Wreszcie!
– Tak, prowadzone są rozmowy i trzymajmy 

wszyscy kciuki, aby doszło do skutku. Byłoby to 
kolejne miejsce na mapie Ozimka, z którego mo-
gliby korzystać wszyscy mieszkańcy.

– Trzeba współpracować ze środowiskiem 
lokalnym. Masz to w planach? 

– Współpraca z szeroko pojętym środowiskiem 
lokalnym jest podstawą dobrego funkcjonowania 
szkoły i pozwala na wykorzystywanie zasobów 
instytucji dla dobra naszych dzieci. 

– Masz bardzo ambitne plany. Czy z tym 
staniesz do konkursu na dyrektora naszej 
szkoły?

– Tak. Złożyłam dokumenty. W koncepcji funk-
cjonowania i rozwoju jedynki zawarłam moje 
plany i pomysły na przyszłość szkoły.

– Życzę powodzenia!
– Dziękuję!

Grażyna Świercz
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D
nia 18 maja, w dzień przypadającej 
rocznicy urodzin patrona naszej 
szkoły Jana Pawła II, uczniowie 

wraz z nauczycielami postanowili wrócić do 
tradycji przerwanej dwuletnią pandemią. 

Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy mszą 
świętą odprawioną przez ks. Marcina Ogioldę. 
Następnie wszyscy, na czele z pocztem sztan-
darowym, marszową kolumną wróciliśmy do 
szkoły na cześć artystyczną, przygotowaną 
przez uczniów klasy czwartej. W trakcie ape-
lu przybliżyliśmy najistotniejsze momenty 
z młodości i pontyfikatu naszego Wielkiego 
Papieża Polaka. Na zakończenie cała szkolna 
brać, zebrana pod obrazem św. Jana Pawła II, 
wspólnie odśpiewała hymn szkoły ,,My, Jana 
Pawła uczniowie”. Przypomnieliśmy sobie 
wartości, które powinny być drogowskazem 
w naszym codziennym życiu i wróciliśmy do 
szkolnych obowiązków.

Joanna Piontek

D
zień 28 kwietnia 2022 r. należał do 
graczy e-sportowych. Po przerwie 
związanej z pandemią zorganizowa-

liśmy w Zespole Szkół w Ozimku Międzysz-
kolny Turniej E-sportowy dla uczniów 
szkół podstawowych z naszej gminy.

Przypomnijmy definicję e-sportu – to 
forma rywalizacji, w której przedmiotem 
działań zawodników są gry komputerowe. 
Zawody zwykle przybierają formę zorgani-
zowanej, wieloosobowej gry komputerowej, 
w której uczestnicy łączą się  z przeciwni-
kami  przez sieć Internet lub lan (Local 
Area Network).

W przerwie podczas turnieju uczniowie 
uczestniczyli w profesjonalnych sesjach 
fotograficznych, obserwowali proces post-
produkcji powstałych wcześniej zdjęć, pro-
wadzony przez uczniów z naszych klas foto. 
Przypomnę, że od czterech lat prowadzimy  
w zespole klasy fotograficzne (zawód: technik 
fotografii i multimediów) i z tej racji posiada-
my zawodowe wyposażenie  pracowni i studia 
oraz doświadczonych nauczycieli zawodu (p. 
Michał Kokot, p. Justyna Czerniak), którzy 
z dużymi sukcesami  szkolą naszą młodzież, 
a zarazem prowadzą własne firmy z branży 
medialnej.

Rywalizacja między drużynami była zacięta 
i absorbująca, a trwała prawie osiem godzin. 
W tym roku najlepszą okazała się drużyna 
„Orki Disa” ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Olimpijczyków i Paraolimpijczyków 
Polskich w Ozimku. Zwycięzców nagrodzili-
śmy okolicznościowymi medalami. Dziękujemy 
wszystkim drużynom za udział w turnieju oraz 
uczniom z klasy 3t za przygotowanie i konfi-
gurację pracowni oraz pani Magdalenie Rosik
i panu Bartoszowi Wiśniewskiemu za opieką 
merytoryczną nad zawodami.

Tomasz Ciekalski
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C
zytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła… – napisała 
nasza noblistka Wisława Szymborska. Do 

tej wspaniałej zabawy chcemy, my nauczyciele – bi-
bliotekarze, zachęcić nasze dzieci. 

Dlatego też zorganizowaliśmy niecodzienną imprezę 
czytelniczą. Wzięły w niej udział wszystkie szkoły pod-
stawowe z naszej gminy- łącznie 30. klas z edukacji wcze-
snoszkolnej. We wtorek, 7 maja, o godzinie 10.00 wszyscy 
połączyliśmy się na Platformie teams, a dołączyli do nas 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Sekretarz Gmi-
ny Ozimek Barbara Durkalec oraz Dyrektor Gminnego 
Zakładu Oświaty Ewa Kotyrba. To oni, w brawurowy 
sposób, z iście aktorskim zacięciem przeczytali dzieciom 
ciekawą opowieść biblioterapeutyczną „Groszek i rzeka”. 
Dlaczego taki temat? Zbliżają się wakacje, a przecież 
wszyscy chcemy, by nasze dzieciaki wróciły cało i zdrowo 
do szkoły po wakacjach. Przygody Groszka pokazały, 
że zawsze trzeba myśleć o tym, co się robi, trzeba być 
asertywnym i nie pozwolić, by głupota i brawura wzięły 
górę nad rozsądkiem. Także autorytet naszych gości – 
znaczących i ważnych osób dla naszej gminy – podkreślił 
znaczenie przesłania z książki. Takie „Wielkie Czytanie" 
- czytanie dla dzieci przez ważne osobistości – jest znaną 
i popularną w całej Polsce inicjatywą czytelniczą. Przecież 
„Cała Polska czyta dzieciom!” I my też!

Grażyna Świercz, Elżbieta Pluta

W
dniach 8-15 maja po raz xix odbyła się 
ogólnopolska akcja pod nazwą „Tydzień 
Bibliotek”. Główną ideą przedsięwzię-

cia jest promowanie czytelnictwa oraz wspieranie 
pracy bibliotek. To również dobra okazja do zrze-
szania miłośników książek i organizowania cieka-
wych spotkań, w których słowo pisane znajduje się 
w centrum zainteresowania. 

W tym roku do akcji postanowiła dołączyć również bi-
blioteka działająca w Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku. 
Uczniowie uczęszczający do placówki w ciągu całego tygo-
dnia wzięli udział w wielu interesujących i angażujących 
ich inicjatywach. W programie znalazły się następujące 
atrakcje: wystawienie teatrzyku pt. “Pinokio” w przed-
szkolu nr 4 w Ozimku; spotkanie z policjantką dotyczące 
bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa w Internecie); 
warsztaty ekologiczne; Teatrzyk Kamishibai przygotowa-
ny przez panie z Biblioteki działającej w Domu Kultury 
w Ozimku; Noc w bibliotece (warsztaty z szycia lalek, 
próby nowego przedstawienia, gry, animacje).

Czas spędzony nad bibliotecznym projektem był 
niezwykle owocny i budujący dla uczniów. Radość i za-
angażowanie uczniów w działania proponowane przez 
“Biblioteczny Zakątek” dają nadzieję na to, że rozbudza-
nie czytelniczych pasji i zainteresowań jest możliwe.

Kamila Słowik
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C
oroczny konkurs recytatorski „Mło-
dzież recytuje poezję” – „Jugend trägt 
Gedichte vor” dostarcza uczniom na-

szej szkoły sporo emocji. Nie inaczej było 
i w tym roku. Po eliminacjach szkolnych 
do dalszego etapu zakwalifikowały się dwie 
uczennice: Maja Grys z klasy iv i Vanessa 
Gonsior - nasza siódmoklasistka. 

Na szczeblu miejsko-gminnym dziewczyny 
zaprezentowały się po mistrzowsku - obie 
zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii wie-
kowej. Etap rejonowy również nie był w stanie 
zatrzymać naszych uczennic. Vanessa zajęła 
i miejsce, natomiast Maja iii, co pozwoliło 
naszym recytatorkom dostać się do finału, 
który miał miejsce 17 maja w Teatrze Eko-
studio w Opolu. Profesjonalne jury oceniało 
występy uczniów, którzy zaprezentowali bar-
dzo ciekawe, dojrzałe interpretacje wybranych 
utworów poetyckich. 

Wyłoniono zwycięzców, wśród których 
zaszczytne drugie miejsce w swojej kategorii 
wiekowej zdobyła Vanessa. To ogromny sukces 
naszej uczennicy. Dostarczyła powodów do 
dumy i radości nie tylko swoim rodzicom, ale 
także Gabrieli Korzeniec, która przygotowała 
uczennicę do konkursu oraz całej społeczności 
szkolnej. 

Gabriela Korzeniec

W
dniach 8-15 maja 2022 r. Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich zorganizowało xix edycję 

ogólnopolskiego programu Tydzień Biblio-
tek. Z tej okazji 23 maja w naszej szkole 
odbyło się spotkanie czytelnicze pod ha-
słem „Czytanie łączy pokolenia.” Zapro-
szeni goście w osobach: p. Henryka Słupi-
ka – członka Stowarzyszenia Doliny Małej 
Panwi, p. Ireny Pańczyk – przedstawicielki 
zespołu ludowego „Opolskie Dziołchy”, p. 
Marka Pańczyka – członka osp w Antonio-
wie, zaprezentowali nam fragmenty ksią-
żek o różnej tematyce. 

Nie zabrakło również popisów czytelniczych 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Vanessa 
Gonsior i Sofia Kosenko przeczytały fragmenty 
książek w języku niemieckim i ukraińskim, a Ja-
kub Siedlaczek i Wiktoria Ozimek przybliżyli 
nam literaturę dziecięcą. Mamy nadzieję, że spo-
tkanie zachęci wszystkich do częstego sięgania po 
książki, gdyż są one źródłem wiedzy, rozwijają wy-
obraźnię oraz dostarczają niesamowitych wrażeń.

Jolanta Go�wald
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W
dniach 3-5 czerwca grupa uczniów 
z klas trzecich Szkoły Pod-
stawowej nr 3 z Ozimka wraz 

ze swoimi wychowawcami była na wyciecz-
ce w Rýmařovie w ramach polsko- czeskiego 
projektu „Wspólne doświadczenia zbliżają 
nas do siebie” pt. „Weekend na rolkach”. 

W piątkowe popołudnie dotarliśmy na pe-
ryferie Rymarzowa, gdzie na leśnym parkingu 
spotkaliśmy się z czeskimi kolegami oraz ich 
opiekunami. Pierwsza atrakcja, którą przygo-
towali organizatorzy to leśne podchody. Potem 
były wspólne zajęcia, w ramach których dzieci 
w grupach polsko-czeskich poznały podstawy 
jazdy na rolkach. Przed wieczorem zostaliśmy 
zakwaterowani w internacie.

W sobotę pojechaliśmy na pobliską ścieżkę 
rowerową w Nowej Wsi. W pięknych okolicz-
nościach przyrody doskonaliliśmy swoje rol-
kowe umiejętności: slalom, skręty, hamowanie, 
omijanie przeszkód czy jazdę przodem i tyłem 
w parach. Zmęczeni z wielkim smakiem zjedli-
śmy obiad w pobliskiej restauracji, który zrege-
nerował nasze siły i mogliśmy ruszyć do dal-
szych wyzwań. Po obiedzie była chwila relaksu 
na placu zabaw i wejście na wieżę widokową. 
Następnie przejechaliśmy na tor w Morawicy, 
gdzie sprawdziliśmy swoje umiejętności jazdy 
na rolkach podczas gier i wyścigów. Za zaanga-
żowanie i świetną zabawę wszyscy uczestnicy 
otrzymali słodycze i profesjonalne pokrowce 
na rolki. Mimo kapryśnej pogody deszcz szczę-
śliwie cały czas nas omijał.

Ostatniego dnia pobytu, w niedzielę po 
śniadaniu, poszliśmy na boisko, gdzie dzieci 
pomalowały się i przebrały w karnawałowe 
maseczki. Przy muzyce rozpoczęła się zabawa 
karnawałowa na rolkach. Były zajęcia z chustą 
animacyjną Klanzy i różne integracyjne 
zabawy i gry ruchowe jak: „Rybak i rybki”, 
„Kuba mówi …” czy wyścigi rzędów. I tym razem 
dzieci zostały nagrodzone zestawem kubków do 
slalomu i słodyczami. W niedzielę dopisywała 
nam świetna pogoda. Pobyt w Rymarzowie 
zakończył się wspólnym obiadem z naszymi 
czeskimi kolegami. Po pożegnaniu pełnym 
wzruszeń wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Ozimka.   

Projekt spotkał się z dużym entuzjazmem 
wśród dzieci. Spędzając czas wspólnie z czeskimi 
rówieśnikami doskonalili swoje umiejętności 
jazdy na rolkach i poznali wiele czeskich słów. 

 Danuta Kinast

Projekt pn. „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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W
czwartek 19 maja odbył się 
w naszej szkole Rodzinny Dzień 
Sportu. Pani dyrektor Elżbieta 

Pluta przywitała rodziców i przybyłych go-
ści: sołtys Dylak Barbarę Starzycką, dyrek-
tor przedszkola Barbarę Łoboziak, Annę 
Dudę i Jolantę Bienicką wychowawczynię 
przedszkolaków, które w przyszłym roku 
zostaną uczniami naszej szkoły.

Pani dyrektor korzystając z obecności ro-
dziców przypomniała wszystkim tegoroczne 
sukcesy naszych uczniów. Laureatka wielu 
konkursów muzycznych Anastazja Szalek 
wykonała jeden ze swoich zwycięskich utwo-
rów. Następnie Arkadiusz Lech przedstawił 
program imprezy i zaprosił do licznego udzia-
łu w sportowych zmaganiach. Na imprezę 
przybyli rodzice ze swoimi młodszymi i star-
szymi pociechami, oprócz uczniów naszej 
szkoły doskonale bawiły się przedszkolaki. 
Dzieci brały udział w licznych konkurencjach: 
biegach indywidualnych i sztafetowych, sko-
ku w dal i skokach na skakance, rzucie piłką 
lekarską, torze z przeszkodami. Zaintereso-
wanie poszczególnymi konkurencjami było 
bardzo duże, każdy chciał sprawdzić swoje 
sportowe umiejętności i poprawić wyniki 

z poprzednich lat. Na koniec imprezy naj-
młodsi zostali udekorowani medalami, rów-
nież zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
otrzymali medali. Pogoda dopisała a przy-
gotowana przez rodziców kawiarenka kusi-
ła swojskimi, domowymi wypiekami, kawą 

i zimnymi napojami. Dziękujemy wszystkim 
za zaangażowanie w organizację imprezy. Za-
bawa była doskonała i przebiegała w atmos-
ferze rywalizacji fair play.  

Izabela Mazur

D
nia 22 kwietnia obchodzimy najważ-
niejsze ekologiczne święto – Dzień 
Ziemi. Tegoroczne obchody odbywa-

ją się pod hasłem „Zainwestuj w naszą pla-
netę”. Ponieważ wiele z naszych działań ma 
bezpośredni wpływ na zmiany w środowi-
sku naturalnym, musimy zrobić wszystko, 
aby te działania przyczyniały się do ochro-
ny naszej planety, a nie do jej degradacji 
i zniszczenia. 

Działania służące ochronie przyrody, 
za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
podjęli również uczniowie naszej szkoły. 
Każda klasa zastanawiała się, co mogą zrobić 
młodzi ludzie, aby środowisko naturalne nie 
było zagrożone i cieszyło swą bioróżnorodno-
ścią wiele pokoleń. Uczniowie wykorzystu-
jąc swoje artystyczne talenty przygotowali 
różne prace plastyczne, na których umieścili 
wiele wskazówek, do których wszyscy po-
winni się stosować. Oczywiście tematem 
przewodnim była Ziemia – „Planeta Ziemia 
– jak możemy o nią dbać”, „Ziemia przy uży-
ciu pasteli”, „Ziemia 3d”, „Kwiaty na Dzień 
Ziemi”. Uczniowie z kółka turystycznego 
przedstawili przygotowaną prezentację „Jak 
być przyjacielem Ziemi?” dając wiele cennych 
rad jak pomóc planecie. Bardzo ciekawym 

punktem naszej szkolnej uroczystości był 
pokaz mody ekologicznej przygotowany 
przez uczniów klas i-iii, prezentowane 
przez nich kreacje były bardzo pomysłowe 
i inspirujące. Wykonali oni również bardzo 

twórcze prace plastyczne używając ogólno-
dostępnych odpadów. Impreza wszystkim 
bardzo się podobała.

Anna Woszek
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d ponad trzech dekad Koło 
pzw Małapanew Ozimek 
propaguje wędkarstwo wśród 

dzieci i młodzieży. Wieloletnimi so-
jusznikami i partnerami w tych dzia-
łaniach są Gmina Ozimek, Opolska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy-
szłość” – Administracja Osiedla Ozi-
mek oraz Okręg pzw Opole. 

W sobotę 28 maja na dużym stawie  
w Biestrzynniku odbyły się xxxiv
zawody wędkarskie z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka. Po 
raz trzeci rozegrano je jako zawody par 
(dziecko plus dorosły opiekun), a do 
udziału w rywalizacji zgłosiło się 79
par, niektóre w liczniejszym niż 2-oso-
bowym składzie. Pomimo porywów 
wiatru i przelotnych opadów deszczu, 
wędkowanie trwało przez dwie godziny, 
po czym komisja sędziowska przystą-
piła do ważenia złowionych ryb, które 
z siatek wędkarzy z powrotem trafiły 
do stawu. 

Trzy najlepsze pary uhonorowano 
medalami, pucharami i dyplomami, trzy 
kolejne zostały nagrodzone pucharami 
i dyplomami, a wszystkie dzieci otrzyma-
ły wartościowe nagrody w postaci sprzętu 
wędkarskiego oraz zabawek. Większość 
dzieci nagrodzono dwukrotnie, gdyż 
poza nagrodami za zajęte w zawodach 
miejsca, losowano także pozostałe do 
rozdania fanty wśród wszystkich uczest-
ników zawodów.

Zwycięzcami tegorocznej edycji za-
wodów zostali Pola Panicz i Michał 
Jończyk. Drugie miejsce zajęła para Bar-
tosz Sałata i Dariusz Nitzpon, a trzecie 
Emilia Szyszka i Szymon Oliwa. 

Były także puchary za największą 
złowioną rybę, dla najlepszej dziew-
czynki oraz statuetki dla najmłodszych 
uczestników zawodów. Wręczali je: prze-
wodnicząca Rady Osiedla Ozimek OSM 
„Przyszłość” Danuta Derda, kierownik 
Administracji Osiedla Ozimek Aldo-
na Koczur, prezes Okręgu pzw Opole 
Wiesław Miś i prezes Koła pzw Ma-
łapanew Krzysztof Suchecki. Wśród 
sponsorów, poza Burmistrzem Ozimka, 
osm „Przyszłość” i Okręgiem pzw Opole, 
byli również: Ośrodek Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku oraz firma 
„Relax” z Bielawy – producent przynęt 
wędkarskich. W przeprowadzeniu za-
wodów pomogli także wędkarze z Koła 
pzw „Jedlice”.  

Janusz Dziuban
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P
rzez dwa dni – w sobotę i niedzie-
lę 4-5 czerwca na terenie gmin 
Chrząstowice, Turawa i Ozimek 

odbywał się Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski - Memoriał Joachima 
Halupczoka. Jego celem jest uczcze-
nie pamięci tego znakomitego kolarza 
pochodzącego z pobliskich Niwek – me-
dalisty olimpijskiego z Seulu (srebro 
w wyścigu drużynowym na czas) oraz 
zdobywcy dwóch medali mistrzostw 
świata w Chambery (złoto w wyścigu 
ze startu wspólnego i srebro w jeździe 
drużynowej na czas). Jeden z najwybit-
niejszych polskich kolarzy zmarł w 1994
roku, w wieku niespełna 26 lat. 

Zawody, na których starcie stanęło bli-
sko 400 młodych kolarzy, odbyły się już po 
raz 31. W vi serii Pucharu Polski na szosie 
walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i orlicy, 
a juniorzy młodsi także w eliminacjach do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dnia 
4 czerwca w Niwkach odbyła się jazda indy-
widualna na czas na dystansach 5, 10 i 20 km, 
a 5 czerwca kolarze rywalizowali w wyścigu 
ze startu wspólnego wokół jezior turawskich, 
na dystansach od 30 km (1 okrążenie) do 
120 km (4 okrążenia) dla poszczególnych 
grup wiekowych. Wyścigi odbywały się przy 
pięknej, słonecznej pogodzie, a dzięki temu 
kolarze rozwijali na trasie wielkie prędkości, 
walcząc zaciekle do samej linii mety.  

Start i meta niedzielnego wyścigu znaj-
dowały się w centrum Szczedrzyka, gdzie 
pierwszą z grup kolarzy wystartował Za-
stępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brze-
zina, a po zakończeniu zawodów w dekoracji 
zwycięzców uczestniczył Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek, wręczając puchary, 
medale i nagrody wraz z dyrektorem zawo-
dów Marianem Staniszewskim i preze-
sem Wojewódzkiego Zrzeszenia lzs w Opolu 
Gerardem Halamą.   

Organizatorem dwudniowej imprezy ko-
larskiej był Opolski Związek Kolarski wraz 
z lks „Ziemia Opolska”, przy wsparciu sa-
morządu województwa opolskiego oraz gmin 
Ozimek, Turawa i Chrząstowice. Patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek.

Niedzielny wyścig, który odbywał się przy 
częściowo ograniczonym ruchu, zabezpiecza-
li strażacy z jednostek osp w Szczedrzyku, 
Pustkowie, Schodni, Antoniowie, Dylakach 
i Chobiu – w sumie 54 strażaków, dzięki któ-
rym zawody przebiegły bezpiecznie tak dla 
samych kolarzy, jak też wszystkich uczest-
ników ruchu. 

Janusz Dziuban 
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uż 9. edycja piłkarskiego turnieju oldbo-
jow Grodziec cup za nami. W sobotę 11
czerwca przed południem na stadionie 

lzs Grodziec zjawiło się 5 drużyn, aby po-
walczyć o turniejowe trofea. Impreza odbyła 
się pod honorowym patronatem Burmistrza 
Ozimka Mirosława Wieszołka, który sam ak-
tywnie uczestniczył w rozgrywanych meczach. 

Udział w turnieju wzięły drużyny: Orlik Ozi-
mek, all Stars Szczedrzyk, Orzeł Pawonków, 
Ruch Kochanowice, oraz gospodarze – Wiecznie 
Młodzi Grodziec. Grano systemem każdy z każ-
dym. Łącznie rozegrano 10 pasjonujących i zacię-
tych meczów. Każda z drużyn rozegrała 4 mecze 
2 x 12 min. Zwycięzcą turnieju została drużyna 
all Stars Szczedrzyk, która jako jedyna nie 
zaznała goryczy porażki, wygrywając wszystkie 
swoje mecze i gromadząc 12 punktów. Drugie 
miejsce przypadło Orlikowi Ozimek z 9 punk-
tami. Trzecie miejsce zajął Ruch Kochanowice 
– 4 pkt. czwarte gospodarze – Wiecznie Młodzi 
Grodziec – 3 pkt., a piąte oldboje Orła Pawonków 
– 1 pkt. Przyznano również nagrody indywidu-
alne. Królem strzelców został Krzysztof Loch
z all Stars Szczedrzyk – 7 bramek, najlepszym 
zawodnikiem Rafał Madeła z Orlika Ozimek, 
najlepszym bramkarzem Mirosław Wieszołek
z all Stars Szczedrzyk (1 wpuszczona bramka). 
Najstarszym zawodnikiem był Rudolf Matusek
z Ruchu Kochanowice. Pamiątkowe nagrody 
otrzymali również sędziowie turnieju: Grzegorz 
Ryndak i Rafał Piechota.

Podziękowania za długoletnią działalność 
w Zarządzie klubu otrzymał Józef Stawczyk, 
który z rąk burmistrza i prezesa klubu ode-
brał pamiątkowy puchar wraz z upominkiem. 
Okazałe puchary i nagrody wręczał Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek w towarzystwie 
prezesa klubu Michała Grabowskiego. Na za-
kończenie burmistrz podziękował uczestnikom 
turnieju za przybycie i sportową rywalizację. 
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczę-
stunek kiełbaską z grilla i zimnymi napojami.

Zarząd klubu dziękuje wszystkim którzy 
wsparli organizację turnieju: Gminie Ozimek 
na czele z Burmistrzem Mirosławem Wieszoł-
kiem, Józefowi Marciniakowi – właścicielowi 
firmy pphu Metpol Eksport-Import, Adria-
nowi Lochowi – właścicielowi firmy adix, 
Danucie i Krzysztofowi Czech – Auto-Garaż, 
Mariuszowi Mielnikowi – właścicielowi firmy 
Aspersa Snails International, Mirosławowi 
Adamskiemu. Dziękujemy również wszystkim 
osobom pracującym przy obsłudze turnieju: 
Danucie Czech, Alicji Siejka, Kamilowi Moń-
ka, Marcelowi Szyszka, a także mosir Ozimek 
za przygotowanie boisk do turnieju. Wielkie 
dzięki i do zobaczenia za rok.

Michał Grabowski
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W
piątek 3 czerwca na ozimskim 
Orliku odbyła się ostatnia kolej-
ka i podsumowanie Ozimskiej 

Ligi Orlika sezonu 2021/2022. 
Po rozegraniu 14 kolejek najlepsza okazała 

się drużyna Gie-es Athletic, wyprzedzając ekipy 

FC Fuga i All Stars. 4. miejsce zajęła drużyna 
Orlik Ozimek, piąta była 10 Niedziela, 6. Wiecz-
nie młodzi, 7. Laga na chaos, a 8. FC po nalewce. 

Wręczenia pucharów i piłek dla wszyst-
kich drużyn dokonał Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek, który pogratulował 

uczestnikom sportowej rywalizacji na wy-
sokim poziomie i zaprosił ekipy do udziału 
w kolejnej edycji rozgrywek, która wystartuje 
jesienią.

Arkadiusz Banik

W
sobotę 28 maja na boisku wie-
lofunkcyjnym ozimskiego Or-
lika odbył się Turniej koszy-

kówki ulicznej 3x3 o Puchar Burmistrza 
Ozimka. 

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków 
atmosferycznych, w turnieju wzięło udział 
6 drużyn podzielonych na dwie grupy: Cho-
co Quatro, Dream Team Ozimek oraz Sne-
akerhead.pl w gr. A. Z kolei Aldom Tura-
wa, Grodczanie oraz Aldom Turawa ii w gr. 
B. Ostatecznie cały turniej wygrała ekipa 
Sneakerhead.pl, ale emocji było co niemiara, 
a turniej otworzył Burmistrz Ozimka Mi-
rosław Wieszołek.

Wyniki – Gr. A: Choco Quatro – Dream 
Team 15:3; Choco Quatro – Sneakerhead.pl 10:11; 
Dream Team – Sneakerhead.pl 9:16. Gr. B: Al-
dom – Grodczanie 19:4; Aldom – Aldom II 10:9; 
Grodczanie – Aldom ii 3:13.

Półfinały: Sneakerhead.pl – Aldom ii
15:9; Aldom – Choco Quatro 14:9. Mecz o V. 
miejsce – Grodczanie – Dream Team 8:4, 
Mecz o iii. Miejsce – Choco Quatro – Aldom 

ii 8:11. Finał: Sneakerhead.pl – Aldom Tu-
rawa 10:5.

Podczas turnieju odbył się także konkurs 
rzutów za trzy punkty, którego zwycięzcą oka-
zał się Paweł Szwonder z ekipy Sneakerhead.
pl trafiając 8 na 10 prób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom turnieju za udział, niezwykle wysoki 
poziom oraz wytrwałość, ponieważ pogoda nie 
ułatwiała gry. Do zobaczenia za rok.

Arkadiusz Banik
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M
istrzostwem województwa opol-
skiego w piłkę nożną młodzieży 
(klasy 7-8) kończą tegoroczne roz-

grywki uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Ozimku. W dniach 20-23 czerwca wzięli 
udział w finale ogólnopolskim – mistrzo-
stwach Polski w Głuchołazach, mierząc się 
z najlepszymi drużynami z innych woje-
wództw. O wynikach uzyskanych przez na-
szą drużynę na szczeblu krajowym napisze-
my w lipcowym numerze wo. 

Wojewódzki finał w piłkę nożną chłop-
ców odbył się 3 czerwca na boisku mosir
w Opolu. Drużyna sp nr 3 grała w składzie: 
Maksymilian Chmura, Adam Kiepulski, 

Maciej Kłosko, Bartosz Kucharski, Mi-
chał Makuch, Wojciech Okuniewicz, Jan 
Ślusarz, Sebastian Trzęsiok – opiekun
Waldemar Jamróz. Po trzech rozegranych 
meczach (jedna porażka i 2 zwycięstwa), 
nasz zespół zajął pierwsze miejsce – 6 pkt., 
a za nim uplasowały się kolejno: 2. sp nr 
5 Opole – 5 pkt., 3. sp nr 12 Kędzierzyn-
-Koźle – 4 pkt., 4. sp Ujazd – 1 pkt. Za zwy-
cięstwo zespół otrzymał puchar i dyplom, 
a zawodnicy złote medale. Zdobycie tytułu 
mistrzowskiego przez naszą drużynę było 
także swoistym ukoronowaniem nauczy-
cielskiej kariery Waldemara Jamroza, który 
z końcem tego roku szkolnego kończy swą 

wieloletnią pracę zawodową. Gratulujemy 
uczniom i ich opiekunowi!

Sportowcy z Ozimka zaprezentowali się 
również dobrze podczas finału wojewódzkiego 
w indywidualnych biegach przełajowych, jaki 
odbył się 31 maja w Dąbrowie. W kategorii chłop-
ców z klas 7-8 uczniowie sp nr 3: Bartłomiej 
Jędrysiak zajął trzecie, a Kacper Kowalewski
– ósme miejsce. W kategorii klas 5-6 dziesiąty 
był Waldemar Golonka z psp nr 1 w Ozimku. 
Wicemistrzem województwa opolskiego w kate-
gorii szkół średnich został również mieszkaniec 
Ozimka Szymon Łysiak – uczeń ix lo w Opolu. 

Janusz Dziuban 
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trzelnica leśna w Ozimku była 
miejscem kolejnych – xiv Rejo-
nowych Zawodów Strzeleckich 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża, zorganizowanych 
przez Klub hdk pck przy Hucie Mała-
panew w Ozimku, przeprowadzonych 
przez Klub Strzelecki Pasjonat Opole, 
a współfinansowanych w ramach zada-
nia publicznego przez Gminę Ozimek. 

Zawody odbyły się w sobotę 11 czerwca, 
a wzięło w nich udział 9 trzyosobowych dru-
żyn reprezentujących kluby krwiodawców 
województwa opolskiego oraz Urząd Gminy 
i Miasta w Ozimku. Ich otwarcia dokonał 
Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej 
Brzezina, a następnie, po instruktażu 
udzielonym przez strzelców klubu Pasjo-
nat, przystąpiono do strzeleckiej rywalizacji. 
Strzelano z broni typu kbks na odległość 
25 m, a każdy zawodnik miał do oddania 
10 strzałów, zaliczanych do punktacji ze-
społowej i indywidualnej. W oczekiwaniu 
na swoją kolejkę, każdy strzelec miał okazję 
posilić się kiełbaską z grilla, porozmawiać 
i pooddychać leśnym powietrzem przy 
pięknej, słonecznej pogodzie.  

Ostatnim punktem programu było 
oczywiście ogłoszenie wyników zawodów 
i nagrodzenie zwycięzców. Trzy najlepsze 
drużyny i trzech najlepszych zawodników 
otrzymało medale, a wszystkie drużyny – 
dyplomy uznania według kolejności zaję-
tych miejsc. Wręczali je: prezes Klubu hdk
w Ozimku Adam Kolman i przedstawiciel 
Regionalnej Rady Krwiodawstwa w Opolu 
Mirosław Szmyt. Zespołowo rywalizację 
wygrała druga drużyna Klubu hdk pck
Ozimek, pokonując nieznacznie (liczbą 
centralnych dziesiątek) Klub hdk pck
Krapkowice – obie po 238 pkt. Trzecie miej-
sce zajęła drużyna Zarządu Rejonowego 
pck Opole – 203 pkt., a na kolejnych upla-
sowały się: 4. Elektrownia Opole, 5. hdk
(1 drużyna) Ozimek, 6. Lokomotywownia 
Opole (seniorzy), 7. Lokomotywownia Opo-
le (młodzież), 8. Urząd Gminy i Miasta 
Ozimek, 9. hdk pck Prudnik. Indywi-
dualnie najlepszym strzelcem zawodów 
został Dariusz Jankowski z Elektrowni 
Opole – 90 pkt. (w tym 4 dziesiątki), dru-
gie miejsce zajęła Anna Bugucka z hdk
Krapkowice – 89 pkt. (2 dziesiątki), a trzecie 
Wiesław Wojcieszak z hdk Prudnik – 64
pkt. (1 dziesiątka). Wszyscy krwiodawcy 
pokazali, że mają nie tylko wielkie serca, 
ale również (mniej lub bardziej) pewną 
rękę i celne oko.

Janusz Dziuban 
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W 
ramach realizacji zadania pu-
blicznego Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Krzyżowa Dolina 

zrealizowało wycieczkę turystyczno-krajo-
znawczą pn. „Gmina Ozimek na przełomach 
Dunajca”. Zadanie zrealizowano przy finan-
sowym wsparciu budżetu Gminy Ozimek.

Uczestnicy tej eskapady w liczbie 57 osób od-
byli 3 godzinny spływ pontonowy przełomami 
Dunajca od Niedzicy do Krościenka. Spływ Prze-
łomem Dunajca to jedna z największych atrakcji 
regionu. Przełom Dunajca jest bowiem jednym 
z najpiękniejszych na naszym kontynencie. 

Byliśmy już na spływie po Nysie Kłodzkiej, 
ale po Dunajcu to wyjątkowa atrakcja, tym bar-
dziej że urozmaicony przepięknymi widokami 
na Pieniny. Na pieniński przełom składa się sie-
dem niezwykle malowniczych meandrów Du-
najca wpisanych w jar o ścianach osiągających 
nawet 500 metrów wysokości. Następnie duża 
grupa miłośników górskich wędrówek udała się 
na Sokolicę skąd mogliśmy podziwiać piękne 
widoki tj. najlepszy widok na przełom Dunaj-
ca, a także Pieniny Środkowe, Małe Pieniny, 
Magurę Spiską i Tatry. Pozostała grupa w tym 
czasie zwiedzała Szczawnicę, pięknie położone 
uzdrowisko w Szczawnicy słynące z właściwości 
leczniczych wód zwanych szczawami, a także 
spacerując promenadą nad potokiem Grajcarkiem. 
Na koniec pierwszego dnia udaliśmy się do miej-
sca zakwaterowania w Grywałdzie. Następnego 
dnia zwiedziliśmy Rezerwat Białej Wody w Ja-
workach, przez teren rezerwatu przyrody biegnie 

żółty szlak z Jaworek do Litmanowej. Jest on 
doskonale przystosowany nawet dla „niedzielnych 
turystów” ścieżki są proste, szerokie, pozbawio-
ne stromych podejść. Nad potokami są rozłożo-
ne kładki z ochronnymi barierkami. Ponadto 
odwiedziliśmy też tamtejszą bacówkę, w której 
górale akurat wyrabiali oscypki. Na niedzielną 
mszę udaliśmy się do kościoła Matki Boskiej Po-
średniczki Łask w Szlachtowej, który był dawną 
greko-katolicką cerkwią, pozostałą po Łemkach 
wysiedlonych w ramach akcji „Wisła”. W kościele 
tym jest pięknie zachowany cerkiewny ikonostas. 
Ci, którzy nie byli jeszcze w cerkwi, mieli okazję 
zobaczyć jej wnętrze, gdyż prawie wszystko jest 
zachowane. Po obiedzie pojechaliśmy do Niedzicy 
na rejs widokowy statkiem „Harnaś” po jeziorze 

Czorsztyńskim. Podczas rejsu podziwialiśmy 
wspaniałe widoki jednocześnie wysłuchując hi-
storii tych terenów, a z nimi związanych zam-
ków Dunajca w Niedzicy, zamku w Czorsztynie 
i jeziora Czorsztyńskiego przedstawioną przez 
nagranie Marii Czubaszek. 

Podczas tej eskapady uczestnicy promowali 
Gminę Ozimek, rozdano prospekty z atrakcja-
mi naszej Gminy, bo takie też było zamierzenie 
realizacji tego zadania. Piękna pogoda przez 
te 2 dni pozwoliła zrealizować cały plan tej 
wycieczki przygotowany przez prezesa Stowa-
rzyszenia Bernarda Sklorza, który zarazem był 
przewodnikiem.

Bernard Sklorz

wiązek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów – Koło w Ozimku zorganizował 
w ramach swojej działalności wczasy 

seniorów w Krynicy Zdroju. Podczas trzy-
tygodniowego wyjazdu nasi mieszkańcy 
mogli nie tylko zwiedzić wiele ciekawych 
miejsc, a przede wszystkim odpocząć w gro-
nie przyjaciół. W ten sposób nasze koło 
spełnia misję, którą jest m.in. organizowa-
nie wolnego czasu w formach turystyczno-
-krajoznawczych działań oraz działalność 
na rzecz profilaktyki zdrowia.

Seniorzy z Ozimka i okolic wrócili bar-
dzo zadowoleni z tygodniowych wczasów 
w Krynicy Zdroju. Przy pięknej pogodzie 
i dobrych humorach odpoczywali i zwiedzali 
okoliczne atrakcje, m.in. Górę Parkową oraz 
ogrody sensoryczne i ogrody biblijne w Mu-
szynie. W pensjonacie „Kiepura” zadbano 
o smaczną kuchnię i miłą obsługę. Blisko 
deptaku można było spacerować i korzystać 
z pijalni wód, z których słynie Krynica Zdrój. 

Miłą niespodzianką była zorganizowana 
przez właściciela obiektu biesiada z góralem, 
podczas której pieczono kiełbaski, kaszanki 
i oscypki wraz z degustacją regionalnych 
trunków. 

Dziękuję wszystkim za wspólny, miło spę-
dzony czas oraz kierowcom za bezpieczną 
jazdę.

Krystyna Koźlik
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W
piątkowe popołudnie dnia 13
maja br. prawie 50-osobowa gru-
pa członków i sympatyków Sto-

warzyszenia Miłośników Krasiejowa udała 
się na wycieczkę, aby poznawać zachodnią 
część Dolnego Śląska. Trzydniowy wyjazd 
majowy okazał się strzałem w dziesiątkę, 
dopisała piękna słoneczna pogoda, zwiedza-
ne obiekty wzbudzały zachwyt uczestników 
wycieczki, a widoczne na horyzoncie pasmo 
Karkonoszy ze Śnieżką w tle przyciągało 
naszą uwagę każdego dnia. Zakwaterowa-
liśmy się w Karpaczu w hotelu „Królowa 
Karkonoszy”, z pobytu tam byliśmy bardzo 
zadowoleni. W piątek po kolacji, odbyliśmy 
spacer po Karpaczu w towarzystwie „ducha 
gór”, pozwalającego nam zgłębiać karkono-
skie tajemnice, a kolejne godziny spędzili-
śmy na miłych rozmowach w hotelu.

Następnego dnia wraz z przewodnikiem 
sudeckim panem Filipem odbyliśmy pieszą 
wycieczkę do świątyni Wang. Ta powstała w xii
w. w Norwegii świątynia została przywieziona 
do Karpacza w 1842 r. przez króla Fryderyka 
Wilhelma IV.  Znana jest z tego, że do jej budo-
wy nie użyto ani jednego gwoździa, a zdobiące 
ją portale, kolumny i rzeźby lwów nordyckich 
wykonane zostały przez potomków Wikingów. 
Zwiedziliśmy położony przy świątyni cmentarz, 
na którym spoczywają min. poeta i dramaturg 
Tadeusz Różewicz oraz twórca teatru pan-
tomimy Henryk Tomaszewski. Kolejnym 
etapem było poznawanie zabytków Jeleniej 
Góry. Urokliwa jest starówka, którą zdobią 
dumnie stojące kamienice, stary tramwaj na-
wiązujący do czasów, gdy miasto w przeszło-
ści dysponowało takim środkiem transportu 
i „Szczudlarz” świadczący o odbywających się 
tutaj festiwalach teatrów ulicznych. Ciekawy 
był pomnik byka porywającego Europę, usta-
wiony na jednej z ulic, wzniesiony z okazji 10
rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Szczęśliwym trafem otworzono nam po-
dwoje do Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem 
świętych Erazma i Pankracego, ponadto mo-
gliśmy zobaczyć kościół od środka. Kolejnymi 
zwiedzanymi obiektami była bogato wypo-
sażona Cerkiew prawosławna św. Apostołów 
i perełka miasta – Kościół garnizonowy pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża. Ten dru-
gi obiekt wywarł na nas ogromne wrażenie, 
gdyż jest największym z sześciu kościołów łaski 
na Śląsku. W jego wnętrzach może się pomie-
ścić ok. 4 tysięcy wiernych. Bardzo podobał się 
wszystkim bogato zdobiony barkowy ołtarz, 
zabytkowa chrzcielnica oraz organy z 1772 roku. 
Na placu kościelnym widniały symboliczne 
tablice poświęcone ofiarom katastrofy smoleń-
skiej - Ryszardowi Kaczorowskiemu – Pre-
zydentowi rp na uchodźctwie oraz Jerzemu 

Szmajdzińskiemu – posłowi na Sejm rp, 
którzy byli honorowymi obywatelami miasta. 
Po zwiedzeniu Jeleniej Góry udaliśmy się do 
Siedlęcina, aby obejrzeć kolejny architektonicz-
ny rarytas – starą wieżę wzniesioną z inicjaty-
wy księcia Henryka I Jaworskiego w latach 
1313-1315, jedną z największych wież tego typu 
w Europie Środkowej. Zachowały się w niej naj-
starsze w Polsce drewniane stropy, natomiast 
w Wielkiej Sali na ii piętrze podziwiać można 
było jedyne na świecie średniowieczne malo-
widła, przedstawiające legendę o sir Lancelocie 
z Jeziora – legendarnym rycerzu Okrągłego 
Stołu. Po południu udaliśmy się do Pilchowic 
na kamienną zaporę wzniesioną na rzece Bóbr. 
Malowniczo położone zapora i zbiornik wodny 
były ciekawym tłem do pamiątkowych zdjęć. 
Po powrocie do Karpacza zjedliśmy smaczny 
posiłek i odbyliśmy kolejny spacer po mieście. 

Następnego dnia rano uczestnicy wycieczki 
mieli okazję do udziału we mszy św. w kościele 
Nawiedzenia nmp.  Po smacznym śniadaniu 
i wykwaterowaniu udaliśmy się autobusem do 
Huty Szkła „Julia” w Piechowicach. Podczas 
zwiedzania zakładu towarzyszył nam przewod-
nik, który zaznajamiał nas z etapami produkcji 
i kierunkami zbytu. Zajrzeliśmy też do firmo-
wego sklepu z kolekcją form szkła kryształo-
wego.  Było naprawdę w czym wybierać, a ceny 
potwierdzały, że wykonanie kryształowych 
okazów wymaga kunsztu i precyzji szlifowania. 
Około południa udaliśmy się do Parku Minia-
tur w Kowarach, który oferuje zwiedzającym 
kopie wielu zabytkowych i znanych obiektów 
Dolnego Śląska. Wyjątkiem był nasz opolski 
zamek z Mosznej, który przyciągnął oczywi-
ście naszą uwagę. Skąpani promieniami słońca 

chodziliśmy wraz z przewodniczką ścieżkami 
wśród ozdobnych krzewów i kwiatów. Co nie-
którym udało się nawet zajrzeć do pracowni 
architektonicznej, w której miniatury obiektów 
powstają. Żmudna to, ale przynosząca wiele 
satysfakcji praca, szczególnie, gdy efekty wzbu-
dzają zachwyt turystów. Ostatnimi punktami 
wycieczki były pałac w Karpnikach i zespół 
pałacowo-ogrodowy w Bukowcu. Ten ostatni 
to dawna siedziba Friedricha i Johanne Frie-
derike von Reden, o czym informuje napis 
na tympanonie herbaciarni oraz ich drewniane 
rzeźby ustawione pod rozłożystym dębem. Do-
bra w Bukowcu, które hrabia von Reden zaku-
pił w 1785 r. zamienił w przynoszące dochody go-
spodarstwo. W latach 1790-1880 przeprowadził 
modernizację dworu, wzniósł szereg budowli 
folwarcznych oraz założył park, którego sława 
wyszła poza granice Śląska. Po wojnie obiekt 
popadał w ruinę, a obecnie jest rewaloryzowany. 
Po obiedzie pełni wrażeń udaliśmy się w drogę 
powrotną do Krasiejowa. Dziękujemy panu 
Wernerowi Klimkowi – wiceprezesowi smk
za wspaniałą organizację wyjazdu i poświęcony 
czas, aby wszystko było zapięte na przysłowio-
wy ostatni guzik, ugim Ozimek za dofinan-
sowanie, panu Krzysztofowi Koźlikowi za 
pomoc w zorganizowaniu przejazdu oraz panu 
kierowcy Adrianowi za bezpieczny przewóz 
wszystkich uczestników. Wycieczka przebie-
gała pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, co 
jest dla nas dużym wyróżnieniem. Reprezento-
waliśmy Opolszczyznę godnie. Do zobaczenia 
na kolejnym wyjeździe!  

Sylwia Widawska 


