


BURMISTRZ 

INFORMUJE

nia 1 lipca 2022 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Opolu Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek, Skarb-

nik Gminy Ozimek Jadwiga Michnik i Wi-
cemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura 
podpisali porozumienie pomiędzy Gminą 
Ozimek i Województwem Opolskim dot. po-
mocy obywatelom Ukrainy.

Porozumienie to związane jest z przeka-
zaniem zadań w ramach pomocy obywatelom 
Ukrainy przebywającym na terenie naszej gmi-
ny, w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa. 

Zakres pomocy obejmuje zakwaterowanie, 
zapewnienie całodziennego wyżywienia zbio-
rowego oraz zakup środków czystości i higieny 
osobistej. Całkowita wysokość dotacji celowej, 
która zostanie wydatkowana do końca paź-
dziernika br. to 22 350,00 zł.

„Niosąc wsparcie Obywatelom Ukrainy, 
którzy znaleźli się na terytorium Polski 

w wyniku działań wojennych, wykazujemy 
się wyjątkową postawą w czasach, kiedy każda 
pomoc jest nieoceniona. Współpraca samo-
rządów na szczeblu gminnym i wojewódzkim 
jest gwarantem, że działając razem możemy 

odpowiednio wykorzystać te środki w Gmi-
nie Ozimek” – zaznacza Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera

Pomoc dla Obywateli Ukrainy

nia 28 czerwca 2022 r. Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek
i Łukasz Mikoda właściciel firmy 

Protect Building z Lędzin podpisali umowę 
na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych we wsi Pustków, ob-
ręb nr 0130 Szczedrzyk arkusz 2, działka 
nr 343, jednostka ewidencyjna Ozimek”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pust-
ków. Długość odcinka budowanej drogi docelowo 
o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 312 m.

Wartość inwestycji to 243 052,13 zł. Zadanie 
dofinansowane w ramach naboru wniosków 
o dofinansowanie zadań w 2022 r. polegających 
na budowie lub przebudowie dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych i leśnych ze środków bu-
dżetu Województwa Opolskiego.

Dofinansowanie inwestycji ze środków ze-
wnętrznych przekłada się na odciążenie budże-
tu Gminy Ozimek i pozwala na zrealizowanie 
kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy in-
frastruktury gminnej.

Marcin Widera
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nia 7 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie 
Burmistrza Ozimka Mirosława Wie-
szołka z Prezesem Zarządu Opol-

skiej Izby Gospodarczej Bartoszem Ryszką.
Opolska Izba Gospodarcza jest orga-

nizacją samorządu gospodarczego, która 
reprezentuje interesy gospodarcze zrze-
szonych w niej podmiotów w zakresie ich 
działalności. Obecnie to jedna z najlepiej 
działających instytucji otoczenia biznesu 
w województwie opolskim. To 30 lat do-
świadczenia, 450 zrzeszonych firm i szeroki 
pakiet usług.

Podczas bardzo konstruktywnych rozmów 
poruszono wiele kwestii ważnych dla przedsię-
biorców z naszej gminy. Ponadto dyskutowano 
o obecnej sytuacji rynkowej oraz o potrzebach 
biznesu w Gminie Ozimek.

Opolska Izba Gospodarcza jest bardzo 
ważnym partnerem, który zrzesza i wspiera 
biznes w całym województwie, a także wiele 
firm z Gminy Ozimek. Współpraca z oig ma 
kluczowe znaczenie dla ozimskiego magi-
stratu. Dobrze funkcjonujący i rozwijający 
się biznes jest fundamentem dla Gminy – 
podsumowuje Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek.

Marcin Widera 

nia 22 czerwca 2022 r. w Opolu Człon-
kowie Zarządu Starostwa Powiato-
wego w Opolu – Leonarda Płoszaj 

i Krzysztof Wysdak oraz Burmistrz Ozim-
ka Mirosław Wieszołek podpisali akt da-
rowizny – przekazania działki dla Gminy 
Ozimek.

„Działka przekazana przez Starostwo bę-
dzie ważnym elementem budowanej ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Kolejowej i Danieckiej 
w Ozimku. Teren przekazywany jest położo-
ny przed dworcem kolejowym pkp w Ozim-
ku. Powstanie na nim punkt przesiadkowy 
park&bike&ride oraz interaktywna tablica 
informacyjna z rozkładem jazdy” – zazna-
cza Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej 
Brzezina.

„Darowizna jest warta ponad 90 000,00 zł. 
W imieniu mieszkańców Gminy Ozimek dzię-
kuję. Jednocześnie zapewniam, że teren zo-
stanie dobrze zagospodarowany, a to przełoży 
się na podniesienie atrakcyjności turystyczno-
-rekreacyjnej naszej gminy” – podsumowuje 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera
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D
nia 27 czerwca 2022 r. podczas Sesji 
Rady Miejskiej w Ozimku udzielono 
Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi 

Wieszołkowi absolutorium z wykonania 
budżetu za 2021 r. oraz wotum zaufania. 

Ponadto podczas obrad rajcy uchwalili łącz-
nie 11 uchwał:
• w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka 

wotum zaufania;
• w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Ozimek za 2021 rok;

• w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Ozimek za 2021 rok;

• w sprawie zarządzenia poboru opłaty tar-
gowej w drodze inkasa, określenia inka-
sentów, ustalenia terminu płatności dla 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia 
za inkaso;

• w sprawie zmiany określenia zasad udzie-
lania i rozmiarów obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 
nauczycieli;

• w sprawie określenia średniej ceny jednostek 
paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 
2022/2023;

• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok;
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej;

• w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przejazdu i przechodu na nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Ozimek;

• w sprawie uchwalenia regulaminu korzy-
stania z boiska wielofunkcyjnego we wsi 
Szczedrzyk;

• w sprawie przyjęcia przez Gminę Ozimek 
zadania publicznego pn.: „Pomoc obywa-
telom Ukrainy przebywającym na tere-
nie Województwa Opolskiego w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa”.

W dalszej części obrad przedstawiono spra-
wozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w okresie od stycznia do czerwca 2022 r., 
a Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych pozytywnie oceniła przygoto-
wania gminy do sezonu turystycznego oraz 
promocję gminy. Rajcy zapoznali się także 
z informacją o funkcjonowaniu spółki gmin-
nej, mieniu komunalnym i stanie zasobów 
mieszkaniowych.

Marcin Widera

U
rząd Gminy i Miasta w Ozimku przy-
pomina o udogodnieniach dla wszyst-
kich mieszkańców. 

Wprowadzono system wiadomości sms 
przypominających o terminie płatności 
podatków i opłat oraz zaległościach podat-
kowych i w opłatach. Każdy zainteresowany 
po wypełnieniu stosownego formularza 
i złożeniu go w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku, otrzyma takiego sms.

Formularze ze zgodą na powiadomienie 
sms-em o terminie płatności podatków i za-
ległości podatkowych dostępne są na stronie 
www.ozimek.pl. Przesłana wiadomość dotyczyć 
będzie podatków i opłat należnych Gminie Ozi-
mek, w tym m.in. podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego, od środków transportowych 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Wiadomość sms zostanie wysłana 
wyłącznie do osób, które złożą wniosek. Usłu-
ga jest całkowicie bezpłatna.

Roman Bajorek
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D
nia 27 czerwca 2022 r. podczas Se-
sji Rada Miejska w Ozimku jed-
nogłośnie udzieliła Burmistrzowi 

Ozimka Mirosławowi Wieszołkowi abso-
lutorium z wykonania budżetu za 2021 r. 
Wcześniej przegłosowała raport o stanie 
gminy – udzielając Burmistrzowi także 
jednogłośnego wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Ozimek w 2021 r. 
przedstawił Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek. W roku 2021 dochody ogółem wy-
niosły 92 931 314,77 zł, a złożyły się na nie sub-
wencje w wys. 23 215 514,00 zł, dotacje i inne 
w wys. 26 249 553,71 zł oraz dochody własne 
w wysokości 43 455 551,06 zł.

Suma wydatków w 2021 r. wyniosła 94 728 863,08
zł. Gmina zakończyła rok nadwyżką budżetową 
w wys. 9 801 533,87 zł. Niezmiennie największą 
pozycją w budżecie Gminy są wydatki na edu-
kację, w tym na bieżące utrzymanie 8 szkół 
podstawowych, 6 gminnych przedszkoli oraz 
żłobka samorządowego. Wydatki bieżące ponie-
sione na oświatę i wychowanie to 31 872 603,60
zł, a bezpośredni udział gminy w kosztach to 
12 378 955,58 zł.

Gmina Ozimek zrealizowała szereg inwe-
stycji skierowanych w poprawę infrastruktury 
drogowej, a największym przedsięwzięciem 
była kompleksowa modernizacja ul. Dębowej 
położonej częściowo w Ozimku i w Krasiejowie 
oraz ul. Sosnowej, Świerkowej i Modrzewiowej 
w Ozimku. Natomiast najważniejszą inwesty-
cją w dziedzinie rozwoju bazy oświatowej była 
budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku 
na kwotę 2 324 700,00 zł. Dzięki temu powstało 
50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
Obie największe inwestycje zrealizowano dzię-
ki pozyskanym środkom zewnętrznym. Stale 
podnosimy jakość obsługi naszych klientów 
– w 2021 roku uruchomiono m.in. punkt infor-
macji urzędu, który ma usprawnić załatwianie 
spraw naszych mieszkańców. Od lipca 2021 r.
swoją działalność rozpoczęła nowa jednostka 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozimku 
– przełożyło się to na poprawę oferty rekre-
acyjno-sportowej w gminie oraz systemowe
szkolenie młodzieży w Gminie Ozimek.

„W roku 2021 pandemia koronawirusa nadal 
paraliżowała prawie wszystkie dziedziny na-
szego życia, musieliśmy wspólnie stawić czoło 

temu wyzwaniu. - W mojej ocenie stan gminy 
podlega regularnej poprawie. Jednocześnie 
dziękuję radnym rady miejskiej w Ozimku za 
owocną współpracę i merytoryczna dyskusję. 

– Jestem przekonany, że kolejne lata wspólnej
pracy będą obfitowały nowymi pomysłami roz-
wiązywania problemów naszej Gminy. – Dzię-
kuję wszystkim współpracownikom, organiza-
cjom pozarządowym, grupom nieformalnym
i zaangażowanym mieszkańcom za aktywne
włączenie się w życie naszej Gminy" – podsu-
mował swoją wypowiedź Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek.

Po dyskusji oraz licznych pytaniach przed-
stawionego materiału radni przystąpili do 
głosowania udzielając Burmistrzowi wotum 
zaufania oraz absolutorium za 2021 r.

„Podczas sesji Radni Miejscy udzielili mi 
jednogłośnego wotum zaufania oraz absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Ozimek za 2021 r., za co pragnę serdecznie po-
dziękować" – dodał Burmistrz Ozimka Miro-
sław Wieszołek.

Marcin Widera
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G
minna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ozim-
ku po raz kolejny prowadzi kam-

panię profilaktyczno-edukacyjną z serii 
działań „Z dala od używek”. W roku 2022 
hasłem przewodnim jest rodzina. Tytuł 
kampanii to: „Rodzina na tak”. Skiero-
wana jest do odbiorców w różnym wieku, 
zaczynając od najmłodszych, poprzez dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym, kończąc 
na dorosłych mieszkańcach Gminy Ozimek.

Rodzina to osoby, których kochamy i z któ-
rymi czujemy się bezpiecznie. Wzajemnie się 
szanujemy. Od rodziny otrzymujemy wsparcie 
i akceptację. A jeśli wydarzy nam się coś złego, 
możemy liczyć na jej pomoc. Szczególny nacisk 
kładziemy na wspieranie rodziny, wzmacnianie 
komunikacji i relacji rodzinnych oraz budowa-
nie świadomości istoty rodziny i odpowiedzial-
ności za nią. W ramach kampanii prowadzone 
są zajęcia z elementami profilaktyki, a dzięki 
licznym i ciekawym materiałom edukacyjnym 
docieramy do wielu osób. W czasie wakacji 
działania profilaktyczno-edukacyjne prowa-
dzone są między innymi podczas półkolonii 
letnich organizowanych przez Szkołę Pod-
stawową nr 3 w Ozimku, Szkołę Podstawową 

w Antoniowie, Dom Kultury oraz Ośrodek 
Profilaktyki w Ozimku.

Z rodziną dzieli się codzienność, domo-
wą przestrzeń, przeżywa się wspólnie troski 
i szczęśliwe momenty. Z tych powodów rodzina 
jest niepowtarzalna i wyjątkowa na tle innych 

grup społecznych, w których funkcjonujemy. 
Dlatego należy o nią szczególnie dbać, a nasze 
relacje z nią opierać na szczerości, zaufaniu 
i wzajemnej akceptacji.

Jolanta Janerka

S
pecjalistka 24 „Kardiologia Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa w partner-
stwie ze Strzeleckim Centrum Ob-

sługi Biznesu „scob” Marcin Rękawek 
realizuje Projekt współfinansowany 
z Funduszy Europejskich (Europejski 
Fundusz Społeczny) oraz środków Bu-
dżetu Państwa pt. „Teleopieka - szansą 
na długie życie Seniora” 

Celem Projektu jest umożliwienie dostępu 
do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 
osób starszych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a tym samym danie im szansy 
na wydłużenie i poprawę jakości ich życia. 

Okres realizacji Projektu: od 1 maja 2022 r. 
do 31 sierpnia 2023 r. 

Do kogo skierowany jest projekt: 
Projekt jest skierowany dla osób mieszka-

jących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/
lub pracujących i/lub uczących się na terenie 
województwa opolskiego. Projektem objętych 
zostanie w sumie 150 osób powyżej 60. roku 
życia. 

formy wsparcia: 
1. Rekrutacja, kwalifikacja zdrowotna 

i konsultacje lekarskie osób starszych - 
pozyskanie informacji zdrowotnych n/t epi-
demiologii chorobowej uczestników projektu 
oraz potwierdzenie możliwości i predyspozycji 
uczestnictwa w poszczególnych zadaniach prze-
widzianych w projekcie, jak również rodzajów 
zaplanowanego wsparcia. 

2. Teleopieka medyczna dla osób 
starszych: 

a. badanie ekg (holter ekg) 
b. badanie obs (bezdech senny) 
3. Centrum monitorowania pacjenta 

(cmp) – telesystem opieki dla Uczestników 
Projektu, polegający na cyklicznym stałym 
nadzorze i monitorowaniu stanu zdrowia 
pacjentów, objętych wsparcie w Projekcie 
(również tych przebywających w warunkach 
domowych), 

Termin rekrutacji odbywa się sukcesywnie 
podczas trwania projektu, informacje o projek-
cie podano na stronie www.scob24.pl 

Gdzie pobrać i złożyć dokumenty zgło-
szeniowe do projektu?

1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „scob” 
Marcin Rękawek, ul. Pobożnego 1, 47-100 Strzelce 
Opolskie, tel. 730 982 641 (godziny: 8.00-15.00) 

2. Specjalistka 24 „Kardiologia Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa, ul. Pobożnego 1, 47-100 
Strzelce Opolskie, tel. 530 808 464 (godziny: 
8.00-15.00) 

Udział w projekcie jest bezpłatny! Osoby 
do kontaktu: Violetta Szewczyk – tel. 730 982  641
oraz Mateusz Grabelus – tel. 506 960 180

Zachęcamy do udziału w projekcie – kon-
takt z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku pod nr tel. 77 4622 884.

Jolanta Janerka
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D
nia 24 czerwca 2022 r. Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Ozimku świę-

towało 40-lecie działalności. Na uroczy-
stości zaproszono wielu gości – przed-
stawicieli władz samorządowych, byłych 
prezesów, partnerów biznesowych oraz 
pracowników.

„40 lat – taki jubileusz obchodzi w tym 
roku nasze przedsiębiorstwo. Dziś jest ono 
dobrze działającą, wielobranżową spółką, któ-
ra świadczy usługi w kilku ważnych sekto-
rach życia swoich Klientów. Nasze zadania 
to przede wszystkim sprawne dostarczanie 
ciepła, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz 
odpadów i zarządzanie nieruchomościami 
tysięcy mieszkańców gminy Ozimek, a od 
niedawna także gminy Strzelce Opolskie. 
Profesjonalne świadczenie wysokiej jako-
ści usług na rzecz lokalnej społeczności to 
nasza najważniejsza misja. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowa-
nie pracowników pgkim. To ludzie tworzyli 
i tworzą spółkę, którą mam przyjemność od 
roku zarządzać. Oni są autorami jej 40-letniej 
historii, rozwoju i sukcesu. Dzięki ich pracy, 
pomysłowości, profesjonalizmowi i umie-
jętnościom stworzone 1 kwietnia 1982 roku 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Ozimku najpierw prze-
trwało trudny czas transformacji ustrojowej 
w Polsce, potem sprofesjonalizowało swoją 
działalność, a następnie – korzystając z do-
brodziejstwa przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej – z wykorzystaniem ogrom-
nych dotacji unijnych rozwinęło się w firmę 

świadczącą usługi w wielu kluczowych dla 
życia mieszkańców obszarach. Za ten trud 
i pracę dziękuję pracownikom pgkim – tym 
obecnym i byłym. To Państwa wspólny suk-
ces. Nie byłby możliwy, gdyby nie Wasza 
ciężka praca, która często wykracza poza 
standardowe godziny pracy firmy” – mówi 
Prezes pgkim Roland Wrzeciono.

Nie zabrakło licznych słów uznania i gratulacji 
pod adresem pgkim za 40 lat „dobrej roboty”. Ży-
czenia osobiście złożyli m.in. Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku, a zarazem Kierownik Osie-
dla Ozimek osm „Przyszłość” – Aldona Koczur.

Marcin Widera

Z
achęcamy naszych mieszkańców do 
skorzystania z dobrze zintegrowane-
go systemu połączeń komunikacyj-

nych w ramach transportu publicznego.
Oferujemy tani transport publiczny, bo 

w obecnej rzeczywistości finansowej bilet mie-
sięczny w cenie 30 zł lub jednorazowy bilet za 
1 zł, to szczególny przywilej i „taniocha”. Do-
dając do oszczędności udogodnienia w postaci 
gęstej sieci przystanków oraz brak nieustępli-
wych myśli o dogodnym miejscu parkingowym, 
można nazwać komfortem. Uzupełnieniem 
mogą okazać się zmniejszone koszty eksploata-
cji prywatnego samochodu. Ponadto rezygnując 
z własnego środka transportu na rzecz komu-
nikacji zbiorowej dbamy o środowisko przy-
czyniając się do poprawy czystości powietrza.

Andrzej Brzezina
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Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została 
przygotowaną przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Policję w ra-
mach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to 
aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia 
mobilne bazujące na systemach operacyjnych 
Android oraz iOS.

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Policji zależy, aby funkcjonariusze 
byli bliżej nas, dlatego aplikacja posiada również 

funkcję wyszukiwania „policjantów pierwszego 
kontaktu” czyli dzielnicowych.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bez-
pośredni kontakt ze społecznościami lokalny-
mi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby 
i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak 
i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspól-
nie z mieszkańcami lokalne problemy, ustala-
ją ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu 

skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując 
i organizując niezbędne działania, angażują do 
tego zarówno instytucje publiczne, w tym sa-
morządowe, placówki oświatowe, organizacje 
pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Dziel-
nicowi to policjanci, do których można zwrócić 
się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub 
przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Mieczysław Luty

Rewir Dzielnicowych: 
Kierownik asp. szt. Krzysztof 

MUSIAŁ

Adres: 46-040 Ozimek ul. Wyzwolenia 15

Komendant:   komisarz Mieczysław Luty

Zastępca Komendanta: podkomisarz Arkadiusz Kulas

piony organizacyjne komisariatu:

Komisariat swoim zasięgiem obejmuje tereny czterech gmin tj. gmina i miasto Ozimek, gmina Turawa, gmina Chrząstowice i gmina Tarnów Opolski. 

Referat Kryminalny:
Kierownik asp. Sylwia Skokun

II. Zespół Prewencji w skład, 
którego wchodzą:

Zespół dyżurnych 
Komisariatu,

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne: 
Kierownik asp. szt. Sławomir 

GŁOWACKI

SEKTOR 29 MIEJSKI – MIASTO OZIMEK

REJON 56

sierż. Maciej Domagała - tel.: 514 820 141               
e-mail: dzielnicowy.ozimek56@op.policja.gov.pl         
ulice: księdza Kałuży, 8-go Marca, Lipowa, 1-go Maja, Powstańców 
Śląskich, Dzierżona, Dmowskiego, Opolska, Hutnicza, Kolejowa (do 
skrzyżowania z ulicą Brzeziny), Opolska, Plac Europejski, Warszawska, 
Wyzwolenia,

REJON 57 
asp. Paweł Wcisło– Tel. 514 820 152 
e-mail: dzielnicowy.ozimek57@op.policja.gov.pl
ulice: Kwiatowa, Kopernika, Krzywa, Krótka, Szpitalna, Sportowa, 
Mickiewicza, Plac Wolności, Częstochowska, Słowackiego, Korczaka, 
Cmentarna, Sikorskiego, Leśna, Świerkowa, Dębowa, Modrzewiowa, 
Sosnowa, Jesionowa, Bukowa

SEKTOR 30 WIEJSKI

REJON 58 

asp. szt. Tomasz Abrahamczyk – tel.: 885 680 279
(zastępstwo sierż. Maciej Domagała) 

e-mail: dzielnicowy.ozimek58@op.policja.gov.pl         
Grodziec, Mnichus, Chobie, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Nowa 
Schodnia (wraz z ul. Kolejową od skrzyżowania z ul. Brzeziny)

REJON 59
sierż. Kamil Niemczyk – tel.: 514 820 085
e-mail: dzielnicowy.ozimek59@op.policja.gov.pl
Antoniów, Biestrzynnik, Dylaki, Jedlice, Szczedrzyk, Pustków, Schodnia

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP w Ozimku
asp. szt. Krzysztof MUSIAŁ
tel.: 47 8631 207, e-mail: krzysztof.musial@op.policja.gov.pl
e-mail KP Ozimek: dyzurny.op.ozimek@op.policja.gov.pl
tel. 47 86 31 203, fax. 47 86 31 545 (dyżurny)

Siedzibą Kierownika i dzielnicowych jest Komisariat Policji w Ozimku.
Załatwianie spraw interesantów odbywa się w godzinach: 7.30-22.00, 
natomiast w sprawach pilnych – całodobowo.
Telefon do Komisariatu – 47 8631 203 – odbiera dyżurny Komisa-
riatu, który łączy z odpowiednim funkcjonariuszem.

wykaz dzielnicowych rewiru dzielnicowych w ozimku

tel.: 47 8631 203, 501 698 097, 112
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Bez wątpienia największą atrakcją było 
samo strzelanie z broni czarnoprochowej 
(karabiny i pistolety), do której przecież 
niewiele osób ma dostęp oraz, być może 
jedyną okazją do zweryfikowania swoich 
umiejętności strzeleckich. Osoby, które przy-
były na piknik, mogły się także dowiedzieć 
ciekawostek dotyczących historii produkcji 
karabinów i pistoletów, najpierw w hucie 
w Ozimku, a następnie w Krasiejowie, o tym, 
gdzie trafiała broń produkowana na naszym 
terenie i na jakich wojennych frontach była 
używana.

Członkowie sdmp wcześniej przygotowali 
i zabezpieczyli teren pikniku przed osoba-
mi postronnymi odpowiednio go znakując, 
a ponadto każdy, kto chciał oddać strzał, 
najpierw musiał odbyć krótkie szkolenie 
z zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
przy obcowaniu z bronią (za szkolenie od-
powiadał zbrojmistrz sdmp Daniel Pupko). 
Załadowanie karabinu przez samego strze-
lającego także stanowiło atrakcję, bowiem 
pozwalało zrozumieć żołnierskie trudy 
podczas xix-wiecznych walk przy użyciu 
karabinu z zamkiem skałkowym.

Mimo, iż formalnie nie były to oficjalne 
zawody, to przecież w głębi duszy każdy chciał 
rywalizować, mając nadzieję na sukces i poko-
nanie innych. 

Organizatorom zależało, by dać szansę 
na wykazanie się osobom spoza sdmp i chyba 
im się to udało. Oddano kilkadziesiąt strza-
łów i wydawało się, że na czele klasyfikacji 
utrzymają się panowie Krystian Knosala
i jego ojciec Krzysztof, ale na piknik dotarł 
także wcześniejszy dwukrotny triumfator 
Leszek „Sokolo Oko” Wałowski, który cel-
nym strzałem trafił w sam środek tarczy, 
udowadniając, że w atmosferze piknikowej 
nie ma sobie równych. Strzelecka zabawa 
zakończyła się – jak na piknik przystało – 
grillem, ciastem, napojami.

Można żałować jedynie, że mimo dosko-
nałej pogody nie dopisała frekwencja. Może 
następnym razem będzie lepiej, więc już teraz 
zapraszamy chętnych do udziału w przyszło-
rocznym pikniku strzeleckim. Tych, któ-
rych interesuje temat karabinów i pistoletów 
produkowanych w naszej hucie, zapraszamy 
do Muzeum Doliny Małej Panwi otwarte-
go w każdą sobotę (10.00 – 14.00) i niedzielę 
(13.00 – 17.00).

Marek Musiał

P
o dwuletniej przerwie spowodowanej covidową pandemią, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi 
zaprosiło społeczność gminy (i nie tylko) na xii Piknik Strzelecki, który odbył się 25 czerwca,
tradycyjnie w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym „Stary Młyn” Państwa Drzymałów,

w krasiejowskiej Myślince.  
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W
piątek wieczorem, dnia 17 czerw-
ca 2022 r. w Domu Kultury 
w Ozimku odbyła się Konferen-

cja inauguracyjna Dni Ozimka 2022, pod-
czas której celebrowano jubileusze 60-lecia 
nadania praw miejskich Ozimkowi, 30-le-
cia partnerstwa z Heinsbergiem, 25-lecia 
partnerstwa z Rymarzowem, 20-lecia przy-
jaźni z Schotten oraz 25-lecia powodzi ty-
siąclecia oraz najważniejsze wydarzenia 
w historii miasta – przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej. Ponadto skorzysta-
no z okazji, aby świętować zaległy jubile-
usz partnerstwa z Przerowem, z którym 
Ozimek w 2020 roku obchodziłby 10-lecie 
współpracy, a niestety ze względu na pan-
demię nie mogły zostać zorganizowane ofi-
cjalne obchody.

Podczas wydarzenia zaprezentowano film 
podsumowujący wszystkie wcześniej wymie-
nione jubileusze. Pokazano przede wszystkim 
ludzi, bez których to wszystko nie byłoby moż-
liwe.

Całość zorganizowano w formie podróży 
w czasie, a uroczystości rozpoczęły się od spek-
taklu przygotowanego przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku – „O młynarzu 
Ozimku…, czyli jak to drzewiej było” – w ra-
mach którego pokazano historię Ozimka.

Następnie zebranych gości przeniesiono do 
roku 1962, w którym Ozimek uzyskał prawa 
miejskie – w tej części głos zabrała Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Ozimku Aldona 
Koczur, która wskazała na bardzo ważną rolę 
samorządu oraz współpracę Rady Miejskiej – 
władzy uchwałodawczej z Burmistrzem – wła-
dzą wykonawczą. 

W kolejnym punkcie zaprezentowano podpi-
sanie aktu partnerstwa z Heinsbergiem, które 
miało miejsce w 1992 roku. Głos zabrali m.in. 
burmistrzowie obu miast Kai Louis i Mirosław 
Wieszołek, a także osoby zaangażowane w budo-
wanie tego partnerstwa – Zasłużony Dla Gminy 
Ozimek Józef Tomasz Juros, Hans-Josef 
Geffers i były Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ozimku Maciej Piróg.

W 1997 r. wspomnieliśmy straszne wydarze-
nia związane z powodzią tysiąclecia – na scenie 
znaleźli się przedstawiciele zosp rp w Ozimku 
– Prezes Marek Elis i Komendant Gminny 
Andrzej Jakubiec, jak również Ralf Wählen
– szef Ochotniczych Straży Pożarnych w Heins-
bergu i druh Manfred Nickel, który uczest-
niczył w akcji przeciwpowodziowej w 1997 r.

Również w 1997 r. podpisano akt partner-
stwa z Rymarzowem – naszym drugim zagra-
nicznym partnerem. O powstaniu partnerstwa 
opowiedzieli Zasłużony Dla Gminy Ozimek 
Marek Musiał i Honorowy Obywatel Gminy 
Ozimek Petr Klouda. Ponadto obszernego 



11GMINA

podsumowania dokonali burmistrzowie 
Mirosław Wieszołek i Ludek Simko.

Nastąpił skok do 2002 r., kiedy podpisano 
porozumienie o przyjaźni z niemieckim mia-
stem Schotten. O historii tego partnerstwa 
opowiedzieli Hans Otto Zimmermann – były 
Burmistrz Schotten i Antoni Gryc – Radny 
Powiatowy, jeden z nielicznych, którzy mieli 
przyjemność odwiedzić osobiście wszystkie 
miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, uczestni-
czyć w prawie wszystkich jubileuszach, być przy 
podpisywaniu oraz nadawaniu tytułów Hono-
rowych Obywateli naszej gminy. Zwieńczeniem 
były przemówienia obecnych burmistrzów – 
Susanne Schaab i Mirosława Wieszołka.

Dnia 1 maja 2004 roku Polska wraz z Cy-
prem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Mal-
tą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami 
przystąpiła do Unii Europejskiej. Było to 
największe w historii rozszerzenie ue. To 
wydarzenie poprzedził występ artystyczny 
w wykonaniu młodych wokalistów ze Studia 
Piosenki nonet – Bartek Bednarski, 
Weronika Kania i Agata Spółka, którzy 
zaprezentowali „Odę do radości”. Głos za-
brał Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Opolskiego Rafał Bartek, który zaznaczył, 
jak ważne jest nasze członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej i jakie korzyści dzięki temu mamy. 
Ponadto głos zabrała Wicestarosta Opolski 
Leonarda Płoszaj, która nie tylko nawiązała 
do ważnej roli Polski w ue, a także do samych 
partnerstw - osobiście odwiedziła Heinsberg, 

a z Rymarzowem budowała więzi współpracy 
w dziedzinie oświaty.

Następnie przenieśliśmy się do 2010 r., w któ-
rym podpisano umowę partnerską z czeskim 
miastem Przerów. O powstaniu więzi part-
nerskich opowiedziała nam Sekretarz Gminy 
Ozimek Barbara Durkalec. Przerów jest mia-
stem, z którym połączyła nas wspólna historia 
archeologiczna – Dinozaury i Mamuty. Głos 
zabrali także Pavel Ondrůj – Przedstawiciel 
Primatora Mesta Przerowa oraz Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek.

Na zakończenie podróż w czasie przesko-
czyła do 2023 r. – wtedy obchodzić będziemy 
10-lecie współpracy partnerskiej z miastem
Krompachy na Słowacji. W tym punkcie 
połączył się z zebranymi online Zastępca 
Primatora Krompach Darius Dubinak . 
Ponadto Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek już teraz zaprosił na przyszło-
roczny jubileusz, który będziemy wspólnie 
świętować.

Marcin Widera
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Projekt „Strażacy w akcji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
 interreg va Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

ransgraniczne, polsko-czeskie warsz-
taty strażaków, które miały miejsce 
w dniach 17-19.06.2022 r. w Ozimku były 

odpowiedzią na wieloletnie partnerstwo po-
między strażakami z Ozimka i Rymarzowa. 

W sobotę na boisku Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 spotkali się strażacy z obu miast, 
aby wspólnie sprawdzić swoje umiejętności bo-
jowe. W przygotowanym przez ozimskim straża-
ków torze zmagali się strażacy przy 40 stopnio-
wym upale, w pełnym umundurowaniu. Jedno 
jest pewne, możemy być spokojni, mamy świetnie 
przygotowanych i wysportowanych strażaków. 

W szranki stanęli także najmłodsi adepci, którzy 
z wielkim zapałem i zaangażowaniem pokony-
wali swój tor. Śmiechu było przy tym co niemiara, 
zwłaszcza, jak po zakończonych konkurencjach 
wielu z nich wylądowało w basenie. 

Zawody strażaków zgromadziły również 
liczną publiczność, która nagradzała strażaków 
gromkimi brawami. 

Najlepsi druhowie i druhny otrzymali pa-
miątkowe puchary. W lipcu nasi strażacy jadą 
na rewizytę do czeskiego Rymarzowa, aby tam 
pokazać swoje przygotowanie bojowe. Życzymy 
im powodzenia.

„Wspólne warsztaty strażaków z Polski 
i Czech przekładają się na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w zakresie ratow-
niczo-gaśniczym mieszkańców Ozimka 
i Rymarzowa. Wymiana doświadczeń oraz 
ćwiczenia jednostek wspierają ideę współpra-
cy międzynarodowej strażaków, z którą od 
lat mamy same dobre doświadczenia” – ko-
mentuje Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ozimku 
Marek Elis.

Joanna Bachłaj
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W
dniu 9 czerwca 2022 r. pożegnali-
śmy Halinę Kisiel, wieloletniego 
wiceprezesa Bałtowskiego Stowa-

rzyszenia „Delta”, Stowarzyszenie to było za-
łożycielem Parku Nauki i Rozrywki w Kra-
siejowie, dumy naszej gminy i województwa.

Już w pierwszych kontaktach jakie budo-
waliśmy z nowym Inwestorem, Pani Halinka, 
bo tak się do niej zwracali wszyscy, dała się 
poznać przede wszystkim jako dobry człowiek, 
była otwarta na innych, nieoceniona w przy-
jaźni, z ogromną pogodą ducha i wiarą w to, 
że nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętam, 
że raz w miesiącu mieliśmy okazje do rozwią-
zywania problemów w trakcie budowy parku, 
kiedy zapowiadała przyjazd odkładaliśmy 
swoje sprawy, bo przyszedł czas na tematy 
związane z największą inwestycją w tamtym 
czasie. Pracownicy uważali Panią Halinkę 
za wspaniałego szefa, uczącego etosu pracy 
oraz szacunku, z niesamowitą umiejętnością 
przewidywania i rozwiązywania trudności, 
na którego wsparcie mogli licznych w róż-
nych sytuacjach, także związanych z życiem 
prywatnym.

Halina Kisiel spoczęła na cmentarzu para-
fialnym w Szewnie, gdzie w imieniu Burmistrza 

Ozimka Mirosława Wieszołka i mieszkańców 
Gminy Ozimek złożyłem kwiaty na jej grobie. 
Do zobaczenia po tamtej stronie Pani Halinko 
– dodaje Marek Korniak.

Z głębokim żalem przyjąłem informację
o śmierci śp. Haliny Kisiel wieloletniej Wicepre-
zeski Stowarzyszenia delta. Jej ogromny wkład 

w powstanie Parku Nauki i Rozrywki w Krasie-
jowie nie zostanie nigdy zapomniany. Rodzinie 
i najbliższym składam wyrazy szczerego współ-
czucia – mówi Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek.

Marcin Widera

S
towarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Kraina Dinozaurów” zorganizowa-
ło dnia 13.07.2022 r. w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Ozimku spotkanie dot. nowej Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 – 
oddolnie tworzonego przez lokalną społecz-
ność, kluczowego dokumentu, określającego 
kierunki rozwoju naszego obszaru.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z Burmi-
strzem Ozimka Mirosławem Wieszołkiem 
na czele, radni miejscy, sołtysi, reprezentanci 
stowarzyszeń oraz lokalnego biznesu.

Zebrani dokonali analizy potrzeb rozwo-
jowych i potencjału naszego obszaru (analizy 
słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń), 
a także celów lsr dotyczących tworzenia nowej 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

„Każdy z uczestników spotkania może mieć 
wpływ na kierunki zmian w naszej małej ojczyź-
nie. Była możliwość przedstawienia wizji rozwoju 
regionu oraz propozycji jak wykorzystać nowe 
fundusze z Unii Europejskiej. Jestem bardzo za-
dowolony, że zaproszenie przyjęli przedstawiciele 
samorządu, sołectw, stowarzyszeń i biznesu” – do-
daje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Marcin Widera
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Z
akończenie roku szkolnego to również 
okazja do podsumowań artystycznych 
i tak w zeszły piątek odbył się wernisaż 

prac plastycznych stworzonych podczas za-
jęć prowadzonych przez Agnieszkę Jarocką. 

Wydarzenie odbywało się pod hasłem 
„Dzieci i ryby głos mają” nawiązującym do 
warsztatów integracyjnych, które odbyły się 
z udziałem młodzieży oraz dorosłych z Ukrainy, 
a prowadzone były przez naszą instruktorkę 
Agnieszkę Jarocką oraz Olenę Komkową
i Marinę Bugakową z Ukrainy.

Podczas wernisażu zamiast tradycyjnego 
występu artystycznego zaproszono przybyłe 
osoby do wspólnych zabaw integracyjnych. Na-
wiązywały one do przewodniego hasła i miały 
na celu pokazanie w jaki sposób dorośli mogą 
„usłyszeć” dziecko za pomocą gestów – tu ide-
alnie sprawdziła się gra w kalambury, oraz 
za pomocą rytmu – w tym przypadku wyko-
naliśmy proste ćwiczenia teatralno-ruchowe. 
Po wspólnym rozruchu uczestnicy wernisażu 
śmielej przeszli do kolejnego punktu programu, 
a mianowicie do wspólnego zaśpiewania piosen-
ki zespołu Dwa plus jeden „Chodź pomaluj mój 
świat”. Dzieci narodowości ukraińskiej zosta-
ły wcześniej nauczone polskich słów piosenki 

przez Julię Leontieva. Po wspólnych zabawach 
i śpiewach nadszedł czas na szukanie swoich 
prac, podziwianie prac koleżanek, kolegów.

Wystawa składa się z trzech modułów. 
W pierwszym z nich znajdziemy prace wyko-
nane na wojewódzki konkurs plastyczny „Kar-
pik”, drugi moduł powstał w lutym i tworzą go 
autoportrety dzieci na monochromatycznym 
kwiecistym tle. Zamysł był taki, by po ułożeniu 
wszystkich prac obok siebie stworzyły one flagę 

Polski oraz Ukrainy. Trzeci moduł to prace po-
wstałe podczas warsztatów, które początkowo 
skierowane były tylko dla młodzieży ukraiń-
skiej, a w czerwcu przybrały formę warsztatów 
integracyjnych polsko-ukraińskich. Znajdziemy 
tu słoneczniki, tęcze oraz wspólnie stworzoną 
ławice ryb, która pokazuje, iż w życiu najlepiej 
jest działać wspólnie.

Agnieszka Jarocka

Projekt pt. „Łączy nas muzyka” 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.

W
dniach 20-22.05.2022 r. miały 
miejsce polsko-czeskie warsztaty 
chórów, w których udział wzięły: 

z Ozimka „Chór na obcasach” i z Rymarzo-
wa „Vox montana”. 

Dwa dni pełne muzycznej uczty, ciężkiej 
pracy nad nowym repertuarem, dopracowanie 
nowego, ale przede wszystkim czas integracji 
transgranicznej chórzystów, który w przyszłości 
przełoży się na realizację nowych, wspólnych 
projektów po obu stronach granicy. 

W sobotę rymarzowski chór miał okazję 
przybliżyć sobie historię polskiej muzyki w Mu-
zeum Polskiej Piosenki w Opolu. Z rozmów, 
które mieliśmy okazję prowadzić dowiedzieli-
śmy się, że nasi południowi sąsiedzi byli pod 
ogromnym wrażeniem muzeum i żałowali, że 
podobnego nie mają w Czechach. Wieczorem 
na turawskiej plaży odbył się mini koncert 
z udziałem obu chórów. 

Joanna Bachłaj
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Z
okazji 60 rocznicy nadania praw miej-
skich Ozimkowi Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna we współpracy 

ze Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi” 
zorganizowała Międzyszkolny Turniej Wie-
dzy o Ozimku. Impreza ta została objęta pa-
tronatem przez Burmistrza Ozimka Miro-
sława Wieszołka. W turnieju wzięło udział 
7 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawo-
wych naszej gminy, które 30 maja br. stanęły 
do rywalizacji w ozimskim domu kultury. 

Najpierw uczestnicy zostali poproszeni o na-
pisanie indywidualnego testu z wiedzy o mieście 
i gminie Ozimek. Następnie drużyny udały się 
na trasę gry miejskiej, podczas której rozwiązy-
wały zadania związane z ciekawymi miejscami 
i obiektami naszego miasta. Na ostateczny wynik 
drużyny składała się suma punktów zdobytych 
przez zawodników drużyny w teście i grze tere-
nowej. Ostateczny wynik poszczególnych drużyn 
przedstawia się następująco: I miejsce – sp nr 
3 w Ozimku (106 pkt); II miejsce – psp nr 1 
w Ozimku (104 pkt); III miejsce – psp w Szcze-
drzyku (94 pkt); IV miejsce – psp w Dylakach 
(89 pkt); V miejsce – psp w Grodźcu (88,5 pkt);
VI miejsce – sp w Krasiejowie (86,5 pkt); VII 
miejsce – sp w Antoniowie (78 pkt).

Uroczyste wręczenie nagród pieniężnych dla 
trzech zwycięskich drużyn oraz podziękowań dla 
pozostałych uczestników odbyło się w trakcie 
Dni Ozimka. Szczególnie wyróżniono również 
Karolinę Pudlik (psp nr 1 w Ozimku), która spo-
śród wszystkich uczestników konkursu zdobyła 
największą liczbę punktów w części teoretycznej.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz 
dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju 
za zaangażowanie i chęć pogłębiania wiedzy 
o miejscu, w którym żyjemy.

Również w trakcie trwania Dni Ozimka, jak 
co roku, odbył się Konkurs Wiedzy o Ozimku 
skierowany do dorosłych uczestników impre-
zy. Składał się on z części pytań dotyczących 
historii lub topografii naszego miasta oraz 
z drugiej części zawierającej pytania o miasta 
partnerskie w związku z faktem, że podczas 
tegorocznych Dni Ozimka świętowaliśmy nie 
tylko 60. rocznicę nadania praw miejskich 
Ozimkowi, ale również 30. rocznicę podpisa-
nia partnerstwa z Heinsbergiem i 25. rocznicę 
współpracy partnerskiej z Rymarzowem. 

Wyjątkowe nagrody, tj. vouchery na wyjazd do 
Heinsberga na przełomie września i października 
2022 i przelot samolotem ufundowany przez tam-
tejszy aeroklub, zostały zdobyte przez Jana Mro-
zowskiego, Annę Neiner oraz Barbarę Kotysz.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzy-
my pięknych wrażeń podczas realizacji nagrody 
w Heinsbergu.

Jolanta Rogowska
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T
rzy ciepłe czerwcowe dni – 17, 18 i 19
upłynęły pod znakiem wielu uroczy-
stości i imprez z okazji dni naszego 

miasta, których organizatorami byli Dom 
Kultury w Ozimku oraz Urząd Gminy 
i Miasta w Ozimku. Dni Ozimka to nie tyl-
ko ogromna frajda dla mieszkańców gminy, 
ale także okazja do tego by uczcić wyjąt-
kowe wydarzenie w historii. W 2022 roku 
świętujemy bowiem 60-lecie nadania praw 
miejskich Ozimkowi oraz jubileusz podpi-
sania aktów partnerstwa i przyjaźni z na-
szymi zagranicznymi przyjaciółmi z Czech 
i Niemiec.

Świętowanie rozpoczęła część oficjalna, 
która odbyła się w piątek, 17 czerwca na sali 
widowiskowej domu kultury. Konferencję roz-
poczęła Natalia Nowak, wokalistka Studia 
Piosenki Nonet, prowadzonego od lat przez 
Annę Sitarz. Był to niejedyny akcent muzyczny 
podczas piątkowego wieczoru. Trio w skła-
dzie: Bartek Bednarski, Weronika Kania 
i Agata Spika, zaśpiewali hymn Unii Euro-
pejskiej „Oda do radości”, a Bartek Bednarski
zachwycił swym głosem śpiewając utwór pt. 
„Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek 
na dachu”. Na dużym ekranie, w formie plansz, 
zdjęć i rozmów, zostały zaprezentowane etapy 

rozwoju współpracy Ozimka z poszczególnymi 
miastami partnerskimi. Goście mogli obej-
rzeć także interesujący spektakl o młynarzu 
Ozimku, z bogatą scenografią i z udziałem 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozim-
ku. Przedstawienie zostało przygotowane przez 
pedagogów z sp nr 3, Marzenę Wolicką-Ma-
zurkiewicz, Małgorzatę Dziewulską-Stefan 
i Joannę Dubiel-Stonogę.

Pozytywna energia tłumu, atmosfera jaką 
stworzyli mieszkańcy naszej gminy, przyjezdni, 
artyści i w końcu organizatorzy, była zdecy-
dowanie elektryzująca. W sobotę, 18 czerwca 
o godzinie 17:00, na parkingu przed Kościołem 
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ozimku zebrali się 
zaproszeni goście z miast partnerskich: Ry-
marzowa, Heinsberga, Schotten i Przerowa,
przedstawiciele Gminy Ozimek oraz miesz-
kańcy.  Stamtąd, pod przewodnictwem kapel-
mistrza Andrzeja Wilczyńskiego i Ozimskiej
Orkiestry Dętej, tłumnie przemaszerowali
na miejsce imprezy. W tym roku dni naszego
miasta, po raz pierwszy odbyły się na boisku
przy Szkole Podstawowej nr 3. Duża, ogrodzona 
przestrzeń, dogodne warunki organizacyjne
to wszystko sprawiło, że nowe miejsce było
zdecydowanym strzałem w dziesiątkę.

Nadszedł czas scenicznych prezentacji. 
Na pierwszy ogień poszła czeska kapela z nasze-
go partnerskiego miasta Rymarzowa, All Stars 
Tribute Band. Muzycy powitali i rozbujali wi-
dzów znanymi i lubianymi coverami utworów 
wielkich gwiazd, m.in. Freddiego Mercury’ego 
i wprowadzili wszystkich obecnych w iście im-
prezowy klimat. Następnie sceną zawładnęła 
uwielbiana przez publiczność, Ozimska Or-
kiestra Dęta, która porwała tłumy znanym 
utworem pt. „Happy” Pharrella Williams’a, 
czy piosenką zespołu Maroon 5 „Moves like 
Jagger”. Nie zabrakło też klasyki. Nasi muzycy 
zaprezentowali robiący wrażenie mix utworów 
autorstwa Andrew Lloyd Webera z musicalu 
„Upiór w Operze”.

Po muzycznej uczcie przyszedł czas na ta-
neczne popisy dorosłych grup działających 
w Domu Kultury w Ozimku. Można było 
podziwiać zespoły mażoretkowe: Delement, 
Diament i Super Mums, które przedstawi-
ły nagradzane medalami podczas konkursów 
i przeglądów, choreografie. Zespół Diament, 
pod przewodnictwem Darii Bejm, rozpalił 
scenę do czerwoności swoimi układami pn. 
„Piekło” i „Igrzyska śmierci”. Wielokrotnie na-
gradzany zespół Delement, prowadzony przez 
Karolinę Stopińską, wprowadził publiczność 
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w wakacyjny klimat choreografią pn. „List w bu-
telce”, a w kolejnym układzie poruszył niezwy-
kle istotny i aktualny temat wszechobecnego 
hejtu. Solistka zespołu Delement, Dominika 
Pacula, która zdobyła tytuł vice mistrzyni Pol-
ski, zaprezentowała swoje niebywałe umiejętno-
ści w tańcu indywidualnym. Mamy mażoretek 
z zespołu Super Mums, prowadzonego przez 
Justynę Bochenek, sprawiły, że publiczność 
mogła się poczuć niczym obserwatorzy i pa-
parazzi rodem z czerwonego dywanu, którzy 
podziwiają lśniące jasnym blaskiem gwiazdy 
Hollywood. W klasycznym tańcu orientalnym 
oraz czarującym charlestonie, zaprezentował 
się, działający od stycznia 2022 roku, zespół 
tańca orientalnego Zafira. Jego instruktorką 
jest Tatiana Kowalczyk, która również zapre-
zentowała się na scenie. Szczególnym i zapada-
jącym w pamięć występem był duet ukraiński 
z Mariupola: Maryny, studentki choreografii 
i Valerii, tancerki baletowej. Dziewczyny nie 
mogły rozstać się z tańcem i przez kilka mie-
sięcy ćwiczyły na sali domu kultury po to, by 
podczas Dni Ozimka wystąpić dla lokalnej 
publiczności i tańcem wyrazić siebie, swoją 
pasję i miłość do tańca.

Niezaprzeczalną gwiazdą wieczoru był 
Piotr Kupicha z zespołem Feel. Ich koncert 
z pewnością zapisze się na długo w pamięci 
mieszkańców naszej gminy, a także na kar-
tach historii Ozimka. Boisko przy sp 3 zalały 
tłumy krzyczących, piszczących i klaszczą-
cych miłośników dobrej zabawy. Z pewnością 
mnóstwo osób, nie uważających się wcześniej 
za fanów zespołu, poddało się charyzmie 
i urokowi wokalisty, który ze szczerą otwar-
tością i poczuciem humoru nawiązał kontakt 
z publicznością. Ze sceny słychać było takie 
przeboje jak „A gdy jest już ciemno”, „No po-
każ na co Cię stać” czy „Jak anioła głos”.  Po 
skończonym koncercie, chętne osoby mogły 
otrzymać autograf od swojego idola i zrobić 
sobie pamiątkowe selfie.

Na tych, którym było jeszcze mało, czekał 
ostatni punkt sobotniego programu, dyskoteka 
pod gołym niebem. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych, a profesjonalną oprawę mu-
zyczną zapewnił opolanin, Dj Tomas Arison 
z 15-letnim doświadczeniem w branży.

Gorąca, wręcz upalna niedziela również ob-
fitowała w wiele atrakcji, a prażące słońce wcale 
nie przeszkodziło w hucznym świętowaniu. 
Rozpoczęliśmy o godzinie 15:30 taneczno-wo-
kalnym blokiem, z udziałem sekcji działających 
w Domu Kultury w Ozimku.

Studio Piosenki Nonet zaprezentowało 
swoich utalentowanych podopiecznych w róż-
nym wieku. Maciej Kępkowski rozpoczął ra-
dosną piosenką pt. „Odpuść sobie wrzuć na luz”. 
Utwór pt. „Śpiewam i tańczę” popłynął z ust 
Vanessy Gonsior, która od lat zbiera nagrody 
podczas muzycznych festiwali. Agata Helman, 
wokalistka o delikatnym głosie zaprezentowała 
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się w utworze pn. „Taniec w deszczu”. Nostal-
giczną piosenkę z repertuaru Toma Odella 
pt. „Another Love” wykonała Amelia Dawid, 
która na swoim koncie ma wiele wokalnych 
konkursów.

Tegoroczna maturzystka, Natalia Nowak, 
zaprezentowała swoje umiejętności wokalne 
w utworze pt. „Czesława”, w oryginale wykony-
wanego przez Sanah i Natalię Grosiak. Subtel-
nym, a jednocześnie silnym głosem zaśpiewała 
Wiktoria Kuś utwór pt. „Taki cud i miód”. 
Uczennice szkoły podstawowej – Agata Spika
i Wiktoria Kania, przeniosły publiczność 
do lat 90. kiedy to królował zespół The Kelly 
Family, a dziewczyny w duecie zaśpiewały ich 
flagowy utwór pt. „An Angle”. Milena Wilk, 
która od piątego roku życia śpiewa w „None-
cie” zaprezentowała piosenkę pt. „You know 
I’m no good”. Widzów oczarował młodzieńczy 
bas Bartosza Bednarskiego, który zachwyca 
śpiewem, a na scenie czuje się jak ryba w wo-
dzie. Ogromną pasję i talent wokalny widać 
w każdym występie Kingi Wierszak, która 
tradycyjnie porwała publiczność charakte-
rystyczną barwą swojego głosu. Ostatnim 
reprezentantem Studia Piosenki „Nonet” był 
Ksawery Juros, najmłodszy wokalista, który 
mimo młodego wieku z powodzeniem przeła-
muje tremę i wychodzi na scenę.

Taneczną część widowiska zdominowały 
najmłodsze zespoły mażoretkowe O-mega I, 
ii, iii i iv, których instruktorkami są Nata-
lia Grochol i Karolina Stopińska. Widzo-
wie mogli zobaczyć ich najróżniejsze kreacje 
na scenie: od uroczych rekinów, przez ocieka-
jące słodyczą pączusie, zawadiackie gumy do 
żucia, aż po szalonych maklerów giełdowych 
w okularach. Swym blaskiem scenę rozświe-
tliły „Złotka”, które przez cały rok dzielnie 
uczyły się baletowych figur pod okiem in-
struktorki Anny Guzy i swe postępy w nauce 
mogły zaprezentować szczerszej publiczności. 
Nie zabrakło również zespołów prowadzonych 
przez Radomira Bachara, który pod swoimi 
skrzydłami ma dwa obiecujące zespoły: dzie-
cięcy Mini Mini oraz młodzieżowy Enter. 
Wystąpił także zespół tańca orientalnego 
Kaszmir, który zaprezentował się w tańcu do 
emocjonalnej pieśni arabskiej oraz w porywa-
jącym tańcu do bębnów. Sceną zatrzęsły dwie 
solistki zespołu, Oliwia Rainczuk i Wiktoria 
Mientus, które poprzedniego dnia odniosły 
ogromny sukces na festiwalu orientalnym pn. 
„Yalla Bina” w Kaliszu i wróciły z mnóstwem 
medali.

Podczas niedzielnych obchodów dni miasta, 
uroczyście podsumowany został Międzysz-
kolny Turniej Wiedzy o Ozimku organi-
zowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę 
Publiczną we współpracy ze Stowarzysze-
niem „Dolina Małej Panwi”. Głównym celem 
konkursu była popularyzacja wiedzy o historii 
naszego miasta wśród młodych mieszkańców 

gminy. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
finansowe z rąk Burmistrza Ozimka Mi-
rosława Wieszołka, który objął patronatem 
cały konkurs.

Dodatkowo nasza biblioteka przygotowa-
ła Konkurs Wiedzy o Ozimku, więc dorośli 
mieszkańcy naszej gminy również mogli wy-
kazać się wiedzą na temat rodzimego miasta.  
Konkurs dotyczył zarówno zamierzchłych jak 
i nowoczesnych czasów naszej gminy. Ponadto, 
z okazji jubileuszów współpracy, uczestnicy 
musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczący-
mi miast partnerskich. Okazało się, że nasi 

mieszkańcy największą wiedzę, mają o cze-
skim Rymarovie oraz niemieckim Heinsbergu. 
Przelot samolotem nad tym ostatnim miastem 
był nagrodą w konkursie, ufundowaną przez 
aeroklub z siedzibą w Heinsbergu. Laureatom 
konkursu serdecznie gratulujemy.

Kolejną atrakcją był koncert muzycznej 
grupy Power of Sound, który poprzedzony był 
występem jednej z jej członkiń, Ameli Kity. 
Amelia zaśpiewała w duecie z Ukrainką Ariną 
Liaszienko. niezwykle ambitny utwór polskie-
go śpiewaka operowego Bernarda Ładysza pt. 
„Matko moja ja wiem”. Zespół Power of Sound 
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składa się z wielu utalentowanych młodych lu-
dzi, a prowadzony jest od 2019 roku w Domu 
Kultury w Ozimku przez Agnieszkę Wilczyń-
ską. Na Dniach Ozimka można było usłyszeć 
damską część grupy wokalnej, która wybrała 
bliski swojemu sercu repertuar. Publiczność 
mogła usłyszeć jazzowe brzmienia, popowe hity 
wszech czasów, a nawet pojawiły się hip-hopowe 
klimaty. Kilka intrygujących i zsynchronizo-
wanych kobiecych głosów doskonale wkom-
ponowało się w letnie, niedzielne świętowanie.

Wyczekiwanym punktem programu był 
występ artysty kabaretowego, autora tekstów 
i znakomitego, niezawodowego aktora – Igora 
Kwiatkowskiego. Od wielu lat w naszym 
mieście nie było kabaretowego występu, dla-
tego mnóstwo ludzi przyjechało specjalnie 
do Ozimka, by oglądać widowisko znane-
go komika. Igor Kwiatkowski jest znany 
z różnych wcieleń, m.in. Mariolki, Kryspi-
na czy Jacka Balcerzaka, a dzięki swoim 
umiejętnościom parodystycznym i wnikliwej 

obserwacji otaczającego świata zjednał sobie 
sympatię widzów. Jego sceniczne kreacje 
rozbawiły ludzi do łez, a poza sceną okazał 
się być bardzo otwartym i sympatycznym 
człowiekiem.

Ostatnią sceniczną atrakcją podczas tego-
rocznych Dni Ozimka był koncert zespołu Se-
her, z wokalistką Sylwią Dziardziel na czele, 
której rockowy wokal idealnie komponował się 
ze świdrującymi dźwiękami gitary Adama „Her-
baty” Herbowskiego. Można było usłyszeć pol-
skie i zagraniczne hity oraz autorskie kompozycje 
zespołu Seher, które w najbliższym czasie mają 
ukazać się na pierwszej płycie zespołu. Była to 
wielka uczta dla fanów mocnych brzmień.

Podczas wszystkich trzech dni Hanna 
Pogorzelska z Domu Kultury w Ozimku 
cały czas była obecna na scenie i zapowia-
dała występy z nieodpartym magnetyzmem, 
otwartością i wdziękiem. Oprócz koncertów, 
występów, konkursów, sobota i niedziela obfi-
towały we wspaniałe atrakcje dla najmłodszych 

uczestników. Niedzielna zabawa z Dinusiem, 
który skradł serca dzieci, zorganizowana była 
przez Lokalną Grupę Działania „Krainę Di-
nozaurów”. Ponadto punkt malowania buziek 
przez „Krainę Bobasków”, dmuchańce, stoisko 
z zabawkami i watą cukrową cieszyły się jak 
zawsze dużym zainteresowaniem. A dla spra-
gnionych jadła i trunku dostępne były stanowi-
ska z jedzeniem i piciem. Ważnym elementem 
był także niedzielny pokaz pierwszej pomocy 
zorganizowany przez Klub hdk pck Ozimek.

Dni Ozimka uważamy za zdecydowanie uda-
ne, zabawom i rozrywkom nie było końca. Dobrze 
było się tłumnie spotkać po dłuższej przerwie 
w sercu Ozimka i wspólnie uczcić piękne jubi-
leusze przypadające na rok 2022. Tegoroczne 
Dni Ozimka na pewno zapiszą się na kartach 
historii, a radosne chwile spędzone z rodzinami, 
przyjaciółmi i znajomymi na długo pozostaną 
w pamięci mieszkańców Gminy Ozimek.

Tatiana Kowalczyk
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P
ołączył je wykonywany zawód - obie 
są nauczycielkami plastyki, nieod-
parta potrzeba animowania działań 

artystycznych wśród młodzieży i „zaraża-
nia” sztuką, pasja twórcza, a w końcu dłu-
goletnia przyjaźń. 

„Nie można wyczerpać kreatywności. Im 
więcej jej używasz, tym więcej jej masz” (Maya 
Angelou).

Joanna Dubiel Stonoga i Urszula Serafin-
-Noga mają to szczęście, że ich pasja jest rów-
nież wykonywanym zawodem. Przez lata pracy 
pedagogicznej wypuściły rzesze absolwentów
wrażliwych na kulturę, również i takich, dla
których szeroko pojęta twórczość artystyczna
stała się ich sposobem na życie. Obie panie
starają się, żeby młodzież szkolna miała okazję 
na co dzień obcować z oryginalnymi dziełami
w szkole, w tym celu założyły szkolne gale-
rie plastyczne. Pani Joanna galerię w Zespole
Szkół w Ozimku, a później galerię „Jednego
obrazu” i galerię „Motyw” w Gimnazjum nr
1, obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozim-
ku, pani Urszula Szkolną Galerię Plastycz-
ną im. Krystyny Gryc w Szkole Podstawowej

w Szczedrzyku. Przez lata działalności szkol-
ne galerie wypracowały sobie własne tradycje 
oraz szerokie grono odbiorców i sympatyków, 
umożliwiając uczniom kontakt nie tylko z dzie-
łem, ale także z profesjonalnym twórcą. Są też 
miejscem prezentacji osiągnięć i twórczych 
poszukiwań uczniów.

Joanna Dubiel Stonoga i Urszula Serafin-No-
ga są aktywnymi twórcami, członkami Związku 
Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka 
Użytkowa w Opolu, wspólnie z Anną Marią 
Rogowską i Małgorzatą Wojdyło stworzyły 
formację artystyczną Cztery na Cztery, biorą 
udział w plenerach malarskich w Polsce i za 
granicą oraz w licznych wystawach. Inspi-
racją dla artystek jest przede wszystkim na-
tura w całej swej złożoności, tworzą również 
kompozycje symboliczno-metaforyczne. Każda 
z nich wypracowała własny, rozpoznawalny styl 
artystycznej wypowiedzi, pani Urszula kocha 
kolor, pani Joanna od lat posługuje się własną 
niepowtarzalną techniką, fakturą i stonowaną 
barwą 

W czasie pandemii, kiedy wymogi sani-
tarne zablokowały możliwość prezentowania 

sztuki na żywo, stworzyły wirtualną wystawę 
„Cztery na cztery - retrospektywa” oraz wzię-
ły udział w wirtualnej wystawie zpap-psu
w Opolu „Ekspresja na czas pandemii” – obie 
prezentacje są dostępne na Youtube. W roku 
szkolnym 2021/2022 prezentowały i prezentują 
swoją twórczość na wystawach: „xv Zimowy 
Las Sztuki – Wolność” i „Niech się nazywa 
światło” wystawa w Strzeleckim Ośrodku Kul-
tury w Strzelcach Opolskich. Ta druga wy-
stawa będzie otwarta do końca wakacji. Pani 
Urszula zaprezentowała swoje prace również 
na dwóch wystawach indywidualnych „Moje 
odsłony codzienności” – w Domu Kultury 
w Ozimku oraz w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Walcach.

Obu ozimskim nauczycielkom, animator-
kom i twórczyniom życzymy wielu dalszych 
sukcesów, tak zawodowych jak i artystycz-
nych, a przede wszystkim spełnienia ma-
rzeń, gdyż „To możliwość spełniania marzeń 
sprawia, że życie jest tak fascynujące” (Paolo 
Coelho).

Janusz Dziuban
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DOM KULTURY ORAZ MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OZIMKU

data godz. miejsce nazwa imprezy organizator

02.08
09.08
16.08
23.08

(wtorek)

od 10:00
Dom Kultury 
w Ozimku

„Wakacje z Deltą”
– robotyka na wesoło
– długopis 3D
– dzień Lego
– programowanie na tabletach
Opłata jednorazowa – 60,00zł
Opłata miesięczna – 200,00zł
Zapisy pod numerem telefonu
501 124 950

Delta Kids 
Szkoła Matematyczna

12.08
(piątek) 9:00 – 12:00

Plac przed Domem 
Kultury

Akcja poboru krwi

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

Z
okazji Dnia Dziecka, Zespół Akces zo-
stał zaproszony do występu na żywo 
w regionalnym ośrodku tvp w Opolu.

Na zaproszenie gospodarzy programu O!pol-
skie o poranku, pani Kamili Andruszków oraz 
pana Jakuba Trzaski, prawie bladym świtem 
pierwszego czerwca , w ośrodku tvp 3 Opole 
przy ulicy Szpitalnej zjawili się przedstawiciele 
Zespołu Akces, aby na żywo zaśpiewać dla dzieci 
i nie tylko. Na rozpoczęcie programu, dzieciaki 
wystąpiły w bajkowych strojach i zaśpiewały 
piosenkę „Witajcie w naszej bajce”. 

W trakcie trwania programu przed kame-
rami dzieci – Anastazja Szalek, Marlena 
Feliks, Paulina Paluszczak oraz Lena Bryja
wraz z Elżbietą Pisulą-Bieniecką – opie-
kunem artystycznym zespołu, opowiedziały 
troszkę o sobie i o śpiewaniu. Na koniec ze-
spół wystąpił jeszcze raz, tym razem śpiewając 
„Fantazję” w swoich fantazyjnych kostiumach. 
Za występ redakcja odwdzięczyła się, wręczając 
małym artystom gadżety z logo tvp. Dla nie-
których dziewczynek był to pierwszy występ 
w studiu telewizyjnym, ale trema nikogo nie 
zjadła i występ bardzo się udał. Występy Ak-
cesu można oglądać na profilu fb tvp 3 oraz 
na stronach Akcesu. Dziękujemy za zaprosze-
nie i polecamy się na przyszłość.

Maciej Paluszczak
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Z
wielką radością pragniemy poinfor-
mować, iż Milena Góźdź, uczennica 
klasy 8a, Szkoły Podstawowej nr 3

w Ozimku została laureatką iv Między-
narodowego Konkursu Literackiego „Jak 
uszczypnie będzie znak” im. Anny Szew-
czyk-Konefał, organizowanego pod patro-
natem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty. 

Temat konkursu porusza niezwykle ważny 
i trudny społecznie problem: Większość z nas 
ma wokół siebie kogoś chorego na nowotwór 
złośliwy, potocznie zwany rakiem. Mama, tata, 
rodzeństwo, dziadkowie... rak nie wybiera. 
Przerażenie, złość, bezradność, jeśli tracimy 
kogoś bliskiego w naszych sercach pozostaje 
rana – znak.  

Do rywalizacji zgłoszono dwieście prac 
z całej Polski. Młodzi literaci przelali na pa-
pier swoje uczucia, smutki i radości, śmierć 
i życie, wiarę i nadzieję... praca pod tytułem 
„Witaj Motylku”, podopiecznej Pani Marzeny 
Wolickiej Mazurkiewicz, nauczycielki języka 
polskiego została nagrodzona najwyższym 
miejscem.

To nie pierwszy literacki sukces Mileny. 
Rok temu zwyciężyła w konkursie woje-
wódzkim „Młody Literat” organizowanym 
pod patronatem Miejskiego Centrum Wspo-
magania Edukacji w Opolu. Serdecznie gra-
tulujemy!

Podczas uroczystego zakończenia roku szkol-
nego 2021/2022 Burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek przekazał w uznaniu zasług nagro-
dę specjalną Burmistrza Ozimka.

Marcin Widera

D
nia 21 czerwca 2022 r. wzięliśmy 
udział w magicznym spektaklu pt. 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasno-

ludków” w wykonaniu uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku. 

Reżyserią i choreografią zajęła się Ewa 
Dorynek – nauczycielka prowadząca szkolny 
zespół teatralny. Każdego z nas zachwyciły 
układy choreograficzne, nastrojowa oprawa mu-
zyczna, bajkowe kostiumy i scenografia! Hej ho, 
hej ho, na spektakl by się szło! Spektakl był opar-
ty na motywach baśni braci Grimm „Królewna 
Śnieżka”. To opowieść o przyjaźni, miłości i walce 
dobra ze złem. Bajka uczy, że warto pomagać. 
Pokazuje, że zło i zazdrość to niszczące emocje. 

Barwne, pełne dobrego humoru przygody 
pięknej Śnieżki i krasnoludków poruszają serca 
i wyobraźnię młodego widza. Na największe 
uznanie zasługują jednak młodzi aktorzy. 
Świadomie i z widoczną wprawą operowali 
też gestem, mimiką, a nade wszystko głosem. 
To właśnie dzięki grze aktorskiej spektakl był 
wartki, dynamiczny, a przy tym bardzo przej-
rzysty i zrozumiały nawet dla najmłodszych 
widzów, którzy reagowali bardzo żywiołowo.

Gratulujemy twórcom i dziękujemy, że raz 
jeszcze mieliśmy okazję spotkać się z posta-
ciami ze znanej co prawda, ale wciąż żywej 
i aktualnej baśni.

Magdalena Dudkiewicz 
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D
nia 29 czerwca 2022 r. w Przedszko-
lu Publicznym nr 5 w Krasiejowie
odbyła się wyjątkowa uroczystość –

„Pożegnanie starszaków”. 
Był to dzień pełen wzruszeń, ale i rado-

ści, zadowolenia i uśmiechów. Wspólne lata 
przedszkolne szybko minęły i nadszedł czas 
rozstania. Dlatego też nasi drodzy absolwenci 
zaprezentowali przed swoimi zaproszonymi 
rodzinami bogaty i efektowny program arty-
styczny. Były to tańce i piosenki o tematyce wa-
kacyjnej oraz wzruszające wiersze o pożegnaniu 
przedszkola. Nie zabrakło również piosenek 
w języku niemieckim i angielskim. Wszyscy 
obecni docenili wspaniały pokaz umiejętności 
wokalnych, tanecznych i recytatorskich naszych 
absolwentów gromkimi brawami. W uroczy-
stości wzięły udział również młodsze dzieci, 
które pięknie pożegnały starszych kolegów 
i koleżanki piosenkami i wierszami.

Część galowa rozpoczęła się od mistrzow-
skiego wykonania przez starszaki poloneza. 
Następnie dzieci otrzymały wraz z gratulacja-
mi i życzeniami sukcesów w szkole, dyplomy 
ukończenia przedszkola oraz książki i foto 
albumy ze zdjęciami wszystkich absolwentów 
i ciekawych wydarzeń z życia przedszkolaków. 
Były także życzenia, podziękowania i dyplomy 

„Przyjaciel Przedszkola”, które wręczyła Rodzi-
com Dyrektor Elżbieta Kwapisz.

Dziękujemy Radzie Rodziców za piękne 
i wzruszające słowa podziękowań dla wszyst-
kich pracowników przedszkola. Pragniemy 
jeszcze raz serdecznie podziękować Rodzi-
com za bezinteresowną pomoc i życzliwość, 

które w szczególny sposób przyczyniły się 
do realizacji naszych planów i zamierzeń 
organizacyjnych, edukacyjnych i wycho-
wawczych. Dzieciom życzymy wspaniałych 
i udanych wakacji!

Krystyna Helman

D
nia 1 czerwca na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ozimku odbył się 
festyn z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka. 
Celem wydarzenia była integracja lokalnej 

społeczności, wspólna zabawa i przede wszyst-
kim wywołanie uśmiechu na dziecięcych twa-
rzach. Wszyscy uczestnicy imprezy bardzo do-
brze się bawili, ponieważ na festynie panowała 
miła i beztroska atmosfera. W trakcie imprezy 
rozegrano turniej piłki nożnej i koszykówki - 
dzieci kontra rodzice, a na najmłodszych czeka-
ło wiele atrakcji tj: strzelanie do celu z pistoletu 
do paintballa, darmowy wstęp na dmuchane 
zamki, malowanie twarzy, puszczanie baniek 
mydlanych, skręcanie balonów oraz zabawy 
z animatorami. 

Dodatkowo na bawiących się czekała świet-
na muzyka, darmowy popcorn i wata cukrowa, 
a także kącik gastronomiczny, w którym za 
drobną opłatą można było zakupić przepyszne 
ciasto, kiełbasa z grilla, frytki oraz napoje. 
Festyn został zorganizowany przez Szkołę 
Podstawową nr 2 w Ozimku, Stowarzysze-
nie Nasza Nowa Schodnia oraz dfk Nowa 
Schodnia. 

Kamila Słowik
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W
Przedszkolu Publicznym nr 1
w Ozimku w tym tygodniu od-
były się uroczystości pożegnania 

sześciolatków. Dziesięć miesięcy wspólnych 
zabaw i zajęć, podróży po porach roku i wy-
cieczek szybko minęło, aż nadszedł czas wa-
kacji i pożegnań. W uroczystości zakończe-
nia uczestniczyli też rodzice.

Na początku wystąpiły przedszkolaki, 
które cudownie i z wielkim zapałem pre-
zentowały swoje umiejętności artystycz-
ne, recytatorskie i taneczne. Po występach 
wszystkie sześciolatki otrzymały z rąk 
dyrektora Magdaleny Dudkiewicz oraz 
wychowawczyń – Ewy Kozielskiej i Justyny 
Buhl nagrody książkowe dyplomy, słodkości 
oraz drobne upominki. Po części artystycznej 
przyszedł czas na podziękowanie dla rodzi-
ców, którzy byli zaangażowani w działania 
przedszkola. 

Rodzice naszych najstarszych przedszko-
laków wręczyli wszystkim nauczycielom oraz 
obsłudze przedszkola kwiaty, albumy pamiąt-
kowe oraz słodkości. W ogrodzie przedszkol-
nym zostało na pamiątkę posadzone owocowe 
drzewko. Następnie wszyscy świetnie się bawili 
przy wspólnym poczęstunku przygotowanym 

przez niezawodnych rodziców naszych przed-
szkolaków.

Kolejni absolwenci opuszczają mury na-
szego przedszkola, by po wakacjach rozpocząć 
naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu 

sukcesów, spełnienia marzeń oraz bezpiecznych 
i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas, o swoim 
przedszkolu! 

Magdalena Dudkiewicz 

D
nia 11 czerwca w sobotnie popołu-
dnie zapanowała w naszej szko-
le radosna atmosfera. Tego dnia 

odbył się kolejny już festyn rodzinny. 
Ta niezwykle ciepła i familijna impreza 
przyciągnęła do szkoły rzesze uczniów 
z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. 
Wiek nie miał znaczenia, liczyła się do-
bra zabawa. 

Atrakcje oraz wspomnienie ubiegłoroczne-
go festynu sprawiło, że boisko i teren przysz-
kolny wypełnił się tłumem ludzi. Na tej nie-
zwykłej imprezie plenerowej panowała od 
początku do końca radosna atmosfera zabawy, 
ponieważ organizatorzy bardzo się postarali 
i zapewnili uczestnikom moc atrakcji. Impre-
za rozpoczęła się występem przedszkolaków 
i uczniów młodszych klas, którzy zaprezen-
towali swoje talenty śpiewając, recytując, 
a nawet tańcząc. W międzyczasie najmłodsi 
i nie tylko korzystali z dmuchańców, a nieco 
starsi mogli sprawdzić „swoje oko”, strzelając 
do tarczy. Prawdziwe oblężenie przeżył „salon 
fryzjerski”, z którego korzystały nie tylko 
młode damy, ale i nasi młodsi panowie. Każdy 
chciał wyglądać wystrzałowo. Pomocą w tym 
zakresie służyły również mamy malujące 
twarze. Ich pomysłowość nie znała granic, 
a pomalowane buźki zmieniały się nie do 
poznania. Wśród wielu atrakcji nie zabrakło 

kącika fotograficznego, stoiska plastycznego, 
dmuchanych kul, czy wreszcie „festiwalu” 
kolorów. Nie obyło się również bez akcentów 
sportowych. Zorganizowane konkurencje 
i towarzyszące im emocje podgrzewane były 
w czasie rywalizacji przez kibiców, którzy do-
pingowali swoich faworytów. Wsparciem dla 
podniebienia okazały się wykwintne, domowe 

wypieki, pieczone kiełbaski, a na najmłod-
szych czekał popcorn. 

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 
festynu. Dziękujemy za wsparcie i wspólną 
zabawę. Do zobaczenia.

Rafał Gawin
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Z
radością donosimy o sukcesie iv Bie-
gu Świetlika zorganizowanego przez 
Team Ozimek oraz Active Team 

z Ozimka. Emocje organizatorów i kurz 
podniesiony przez kilkadziesiąt par butów 
biegaczy na leśnych duktach opadły. 

Przygotowania do sportowej imprezy trwały 
od kilku tygodni. Bez zaangażowania wielu 
osób ten bieg by się nie odbył. Świetna współ-
praca na najwyższym poziomie. Tak! Chwalimy 
się, bo tak zgrany zespół to rzadkość! 

Zgody, decyzje, uzgodnienia, ubezpieczenie, opie-
ka medyczna, zabezpieczenie dróg, oznakowanie 
trasy, namioty, ławki, garnki, zapisy, kubki, pakiety, 
numery startowe, wybór smaku batonika, banery 
sponsorów, ścianka do zdjęć, biuro biegu i medale... co 
tam jeszcze trzeba było ogarnąć, nie sposób wymienić.

Atmosfera była cudowna! Dzięki komu? Dzię-
ki uczestnikom i kibicom! Na imprezę przybyli 
uśmiechnięci i rozświetleni! Niektórzy nawet 
w ostatniej chwili prosto z innego biegu! Szacun! 
Po około siedmiu kilometrach wspólnej przebież-
ki na uczestników wydarzenia czekał posiłek 
regeneracyjny, przy którym miała miejsce inte-
gracja. I to jaka! Nawiązały się nowe znajomości.

Każdy uczestnik biegu otrzymał piękny medal. 
Niektórzy deklarowali, że mają komplet naszych 
medali z wszystkich edycji biegu. I chcą zdobywać 

kolejne. Więc nie pozostaje nam nic innego jak 
planować już v Bieg Świetlika w Ozimku. Solen-
nie obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby kolejna 
edycja była równie udana. To będzie nasz mały 
jubileusz, więc już planujemy niespodzianki. 

Impreza była współfinansowana ze środ-
ków Gminy Ozimek w ramach realizacji zadań 
publicznych. Z numerem 1 wystartował nie 
kto inny jak sam włodarz we własnej osobie 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Otrzymaliśmy również wsparcie od: Nad-
leśnictwa Opole, Kratos Polska Sp.z o.o., pzu

Życie s.a., Cermag, Pizzeria AliBaba, Auto 
Adamietz, Santander Bank o/Ozimek, Świat 
Alkoholi Tarnów Opolski, Myjnia nr 1, Edgum, 
Betoniarnia Rudolf Błyszcz, Szkoła nauki Rally 
Team, mosir Ozimek, Master Solar, Delikatesy 
Turawa, ow Wodnik. Na trasie było bezpiecznie 
dzięki wsparciu Komisariatu Policji w Ozim-
ku oraz niezawodnych (jak zawsze) strażaków 
z osp Schodnia z Markiem Elisem na czele.
Dziękujemy! Widzimy się za rok!

Iwona Wiercińska

W
poniedziałek 27 czerwca ruszyła 
kolejna edycja Sportowych waka-
cji na ozimskim Orliku! Przez całe 

wakacje - od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-11.00 na Orliku w Ozimku pracownicy 
mosir prowadzą darmowe zajęcia sportowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Piłka nożna, koszykówka, zajęcia ogólno-
rozwojowe, wyścigi rzędów, gry i zabawy - to 
wszystko znajdziecie u Nas w ramach Sporto-
wych wakacji. Zapraszamy serdecznie Wszyst-
kie dzieciaki – nie tylko z terenu Gminy Ozimek. 

Sportowe wakacje dla dzieci już się rozpo-
częły, więc jest również czas na coś dla nieco 
starszych miłośników aktywnego wypoczynku. 
Od piątku 1 lipca w każdy poniedziałek, środę 
i piątek w godz. 17.00-18.00 na kompleksie boisk 
Orlik w Ozimku odbywają się darmowe treningi 
ogólnorozwojowe dla chętnych w każdym wieku. 
Treningi będą odbywały się do końca wakacji.

Dzięki dobrej współpracy, treningi będą pro-
wadzone przez doświadczoną ekipę Street Wor-
kout Ozimek na czele ze Sportowcem Roku 2021
Gminy Ozimek Rafałem Jurczyńskim – pro-
pagatorem kalisteniki i znakomitym lekkoatletą.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośni-
ków sportu do wspólnych ćwiczeń.

Arkadiusz Banik
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W
sobotę 18 czerwca mieszkańcy 
Ozimka i goście mieli możli-
wość uczestniczenia w szeregu 

wydarzeń związanych z xx Mistrzostwami 
Śląska w Sportach i Sztukach Walki oraz 
Festiwalem Sztuk Walki. Organizatorami 
zarówno Mistrzostw, jak i Festiwalu, było 
Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia oraz 
Akademia Wojskowych Sztuk Walki Com-
bat w Opolu. 

Impreza odbyła się pod patronatami 
Marszałka Województwa Opolskiego, Sta-
rosty Opolskiego oraz Burmistrza Ozimka. 
Zawody były współfinansowane z budżetu 
Gminy Ozimek, a także Województwa Opol-
skiego. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego ufundował Powiat Opolski.

W tym roku, już po raz dwudziesty za-
wodnicy mieli możliwość zmagań sporto-
wych. Walki odbywały się jednocześnie 
na dwóch tatami. Wśród zawodników byli 
przedstawiciele zarówno sztuk, jak i spor-
tów walki. Wśród karateków, judoków, kick 
bokserów i taekwondzistów panował, tak 
dobrze znany sportowcom, duch fair play. 
Mimo rywalizacji, która jest nieodłącznym 
elementem sportowej walki, zawody przebie-
gały w atmosferze szacunku do przeciwni-
ków, trenerów, mistrzów, ale i samej walki 
– jako sztuki.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i medale. Dla najlepszych zawodni-
ków przewidziane były puchary ufundowane
przez Prorektora Akademii prof. Tadeusza
Chodaczka i Prezesa naszego Stowarzyszenia 
Grzegorza Filipka.

Najlepszymi zawodnikami zostali: Dominik
Tolka, Kateryna Korsak, Szymon Szyguła, Anna 
Konieczny, Dagmara Ostrowska, Martyna Latacz, 
Marta Sprancel, Semen Jewsiejew, Syriana Mańka 
i Nikodem Jaksy.

W klasyfikacji drużynowej miejsca przed-
stawiały się następująco:

1 Klub Karate – Do „Enso” Gogolin – Wal-
ce; 

2 uks Bushi – Pyskowice; 
3 Dąbrowski Klub Sportowy „Super 

Kick” – Dąbrowa Górnicza; 
4 Klub Karate Nidan – Zawadzkie, Do-

brodzień, Ozimek; 
5 Klub Taekwondo – Ukraina; 
6 Klub „Bushi” – Namysłów. 
Tegoroczne mistrzostwa, między innymi 

ze względu na ich jubileuszowy charakter, były 
okazją do licznych nadań i wręczeń odznaczeń 
za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. Złotym Krzyżem na Sztandar
za wybitne zasługi została odznaczona Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Ozimku, a złotymi meda-
lami xl – lecia zżwp wyróżnieni zostali: Le-
onarda Płoszaj; Marcin Oszańca; Ryszard Gajda; 

Mariusz Podkowa; Grzegorz Lauer; Norbert 
Kadela; Arkadiusz Banik i Grzegorz Filipek.

Brązowymi medalami za wybitne zasługi dla 
zżwp zostali odznaczeni: Mirosław Wieszołek; 
Przemysław Zimowski; Cezary Podraza; 
Grzegorz Krauze; Krzysztof Jankowiak; Łu-
kasz Czech; Zdzisław Łukaszuk i Tadeusz 
Chodaczek. 

Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego związek żołnierzy wojska
polskiego w Opolu płk Zbigniew Owczarek
w asyście Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego 
zżwp w Opolu płk Eugeniusza Nowackiego.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Nasza 
Nowa Schodnia Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
wyróżniło pośmiertnie Pana Jana Labusa 
Brązowym Medalem „Za wybitne zasługi 
dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. 
Uroczystego wręczenia na ręce obecnego 

włodarza Mirosława Wieszołka dokonał 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego zżwp w Opo-
lu płk Zbigniew Owczarek.

Zawody uświetniły następujące pokazy: An-
toni Krzywicki – Karate Kyokushin Opole; To-
masz Filipek – Klub Karate Nidan; Jaido Mistrz 
Edward Pieczara z Gliwic; Kyudo – Soke Krzysztof 
Jankowiak z Namysłowa; Shaolin Kempo – Soke 
Grzegorz Krauze z Warszawy; Brygada Operacyj-
no–Szturmowa z Bielska – Białej.

Podczas Zawodów obecni byli przedstawi-
ciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku, 
którzy współpracowali z organizatorami. Cie-
szymy się, że mamy w naszej Gminie młodych 
i aktywnych ludzi, z którymi bardzo chętnie 
zrealizujemy kolejne przedsięwzięcia. 

Dziękujemy za obecność na tegorocznych 
zawodach i zapraszamy wszystkich za rok.

Łucja Furman
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W
ramach Dni Ozimka na sta-
dionie w Krasiejowie w sobotę 
18.06. odbył się piłkarski Turniej 

miast partnerskich. 
W rozgrywkach wzięły udział drużyny tramp-

karzy gmks Ozimek, Jiskra Rymarov oraz 
1.fc Heinsberg-Lieck. Mimo upalnej pogody,
zawodnicy zostawili na murawie mnóstwo serca 
i zaprezentowali nietuzinkowe umiejętności. 

Najlepsza okazała się drużyna z Niemiec, która 
pokonała Jiskrę Rymarov 3:1, a gmks Ozimek 2:0. 
W meczu o drugie miejsce lepsi okazali się piłkarze 
ozimskiego gmks, którzy ograli gości z Czech 1:0. 

Puchary dla drużyn oraz statuetki dla trene-
rów i najlepszych zawodników wręczali wspólnie 
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Za-
stępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina, 
Burmistrz Heinsberga Kai Louis oraz Starosta 
Rymarova Ludek Simko. 

Turniej oprócz rywalizacji sportowej okazał 
się również świetną okazją do wymiany poglądów 
dot. szkolenia młodzieży w zakresie piłki nożnej.

– Chcieliśmy zaprosić właśnie młodzież do
turnieju miast partnerskich. Jest on ważną 
częścią naszych jubileuszy. Pokazujemy, że 
od lat potrafimy się ze sobą spotykać, bardziej 
się poznawać, współpracować, rywalizować - 
oczywiście na sportowo, ale przede wszystkim 
zawiązywać przyjaźnie – dodaje Burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek.

Arkadiusz Banik

D
wa dni rywalizacji z udziałem 52 ze-
społów z czterech województw oraz 
mnóstwo pozytywnych emocji – tak 

właśnie wyglądał Athletic Cup 2022, któ-
ry odbył się w weekend 18-19 czerwca 2022 
r. Tradycyjny turniej piłkarski był jedną
z imprez towarzyszących tegorocznym
hucznym Dniom Ozimka.

W rywalizacji sportowej uczestniczyły licz-
ne akademie piłkarskie, m.in. drużyny Śląska 
Wrocław, Rakowa Częstochowa i Górnika 
Zabrze. Udział takich potęg polskiej piłki 
nożnej dodaje turniejowi ogromnego prestiżu. 
A organizatorzy uzyskali liczne pochwały, za 
profesjonalizm i stworzenie warunków godnych 
uczestników turnieju.

Niejednokrotnie podczas takich turniejów 
możemy zobaczyć przyszłe gwiazdy piłki noż-
nej! Młodzi zawodnicy mogli pokazać swoje 
umiejętności, a poziom był naprawdę imponujący. 
Najważniejsza była jednak dobra zabawa.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal za uczestnictwo w turnieju. Dodatkowo, 
w każdej drużynie nagrodzono najlepszego 
zawodnika (mvp).

– Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wsparli organizację na-
szego turnieju, w szczególności – Burmistrzo-
wi Ozimka Mirosławowi Wieszołkowi za 
finansowe wsparcie, mosir w Ozimku i osp
Pustków za pomoc w organizacji oraz wszyst-
kim sponsorom. Dziękujemy także wszyst-
kim Rodzicom i Wolontariuszom za pomoc 
w trakcie trwania imprezy. Bez Was nie byłoby 

Athletic Cup w takim kształcie – podsumo-
wuje Prezes uks Athletic Ozimek Mateusz 
Pinkawa.

Wydarzenie zostało finansowo wsparte 
z budżetu Gminy Ozimek, w ramach otwar-
tego konkursu ofert na zadania z zakresu 
kultury fizycznej.

Marcin Widera
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Z
awody wędkarskie o puchar Burmi-
strza Ozimka odbywają się już od 
ponad ćwierć wieku. Ich organizato-

rem jest Koło pzw Małapanew w Ozimku 
przy finansowym wsparciu Gminy Ozimek, 
a uczestnikami wędkarze z trzech kół pzw
działających w naszej gminie: Ozimek, Je-
dlice i Szczedrzyk. Zawody są rozgrywane 
co roku na stawie w Biestrzynniku. 

Tegoroczna, 26. edycja zawodów miała szcze-
gólny charakter, gdyż wpisała się w cykl imprez 
towarzyszących obchodom Dni Ozimka, a w ich 
ramach świętowanych jubileuszy partnerstwa 
Ozimka z Heinsbergiem – 30-lecia i Rymarzo-
wem – 25-lecia. We wzajemnych kontaktach 
i wymianie doświadczeń uczestniczą bowiem 
od lat również nasi wędkarze. Tym razem or-
ganizatorzy zaprosili do udziału w zawodach 
także kolegów z Niemiec i Czech.

W zawodach rozegranych 18 czerwca 
na pierwszym stawie w Biestrzynniku wzięło 
udział 40 uczestników, w tym czterech gości z Ry-
marzowa oraz trzech z Heinsberga. W otwarciu 
uczestniczyła sekretarz Gminy Ozimek Barbara 
Durkalec, życząc wszystkim obfitych połowów 
i udanej, wspólnej zabawy nad wodą. Łowiono 
metodą gruntową, a wędkowanie trwało od go-
dziny 7.00 do 11.15, kiedy to dźwiękiem syreny 
obwieszczono koniec połowów, a komisja sę-
dziowska przystąpiła do ważenia ryb znajdują-
cych się w siatkach wędkarzy. Dla zwycięzców 
klasyfikacji drużynowej przygotowano puchary. 
Pucharem został również nagrodzony zwycięzca 
indywidualny, a najlepsi wędkarze otrzyma-
li nagrody ufundowane przez Gminę Ozimek 

i Koło pzw Małapanew. Dla gości z zagranicy 
przygotowano upominki, a po zakończonej ry-
walizacji wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni 
na wspólny poczęstunek. 

Puchary, nagrody i upominki wręczał Bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek wspól-
nie z organizatorami zawodów – Krzysztofem 
Sucheckim i Wiesławem Misiem. Drużyno-
wo wygrało Koło pzw Ozimek – 25 680 pkt., 
drugie miejsce zajęło Koło Jedlice – 17 740
pkt., trzecie goście z Heinsberga – 14 700 pkt., 
czwarte Koło Szczedrzyk – 5 060 pkt., a piąte 
drużyna Rymarzowa z „zerowym” dorob-
kiem punktowym. Indywidualnym zwycięz-
cą zawodów został Andrzej Kowalik 13 420
pkt. Za nim uplasowali się kolejno: 2. Rafał 

Skrzypczak – 12 980, 3. Carsten Busch (He-
insberg) – 10 080, 4. Andrzej Jankowski – 
9 320, 5. Józef Olszewski – 8 400, 6. Paweł 
Widera – 6 300 pkt., który złowił również naj-
większą rybę, ponad 5-kilogramowego karpia. 
Sporych „okazów” wyłowionych przez wędka-
rzy, było zresztą więcej. Po ważeniu wszystkie 
wróciły z powrotem do wody. 

Na zakończenie wspólnej, kilkugodzinnej im-
prezy, wędkarze z Ozimka, Heinsberga i Ryma-
rzowa przekazali sobie wzajemnie pamiątkowe 
upominki, a przedstawiciele braci wędkarskiej 
z gminy Ozimek już otrzymali zaproszenia 
na towarzyskie zawody do Niemiec i Czech.

Janusz Dziuban
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W
ramach obchodów Dni Ozim-
ka, w dniu 18 czerwca rozegra-
no drużynowy turniej skata 

z udziałem zawodników z Heinsberga. Go-
ściliśmy ich w ramach 30-lecia partnerskiej 
współpracy Ozimka i Heinsberga. 

Rozgrywki drużynowe skata mają wielo-
letnią tradycję. Rozgrywane są 2 razy do roku, 
co 5 lat naprzemiennie w Ozimku i Heinsber-
gu. Biorą w nich udział zawodnicy zrzeszeni 
w drużynach skata z Ozimka i Szczedrzyka, 
amatorzy z Gminy Ozimek oraz goście z za-
przyjaźnionego Heinsberga. Nagrodą zespołową 
dla najlepszej drużyny jest puchar przechodni, 
który do Ozimka przywieźli tym razem nasi 
zagraniczni goście. 

W tym roku nasi zawodnicy nie byli już 
tak gościnni i okazali się zdecydowanie lepsi, 
wygrywając klasyfikację drużynową i zdo-
bywając puchar przechodni. Indywidualnie 
zwyciężył Hubert Loch z Klubu Skata Szcze-
drzyk zdobywając puchar przed Andrzejem 
Berbelickim z Ozimka (niezrzeszony) i Her-
bertem Kowolikiem z Klub Skata z Ozimka. 
Dalsze miejsca zajęli Joachim Wiesbach oraz 
Otto Kliemt. 

Każdy z uczestników otrzymał dyplom 
oraz pamiątkowy medal. Podczas spotkania 
był również czas na wspomnienia i przy-
pomnienie, jak to się wcześniej odbywało 
oraz przesłanie pozdrowień dla tych, którzy 
wcześniej brali udział w zawodach, a z róż-
nych względów nie mogli uczestniczyć w te-
gorocznym turnieju. Za umożliwienie roze-
grania turnieju uczestnicy dziękują: władzom 
Gminy Ozimek za ufundowane nagrody 
i pamiątki, Prezesowi Opolskiego Związku 
Skata Pawłowi Kiszce oraz Centrum Sportu 
bsk Ozimek. – Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, aby turniej 
mógł się odbyć.

W kolejnym dniu pobytu naszych gości, 
Klub Skata ze Szczedrzyka zorganizował tur-
niej indywidualny. W turnieju rozegranym 

w dniu 19 czerwca zwyciężył Joachim Sykoś 
przed Leszkiem Janerką, a trzeci był Otto 
Kliemt. Kolejne miejsca zajęli Franz Lenzen
i Stanisław Pluta . Nagrodami dla najlep-
szych były puchary, okolicznościowe dyplo-
my i nagrody pieniężne ufundowane przez 
firmę Instalatorstwo Elektryczne Hubert 
Loch. Dziękujemy sponsorom: Hubertowi 
Lochowi, prezesowi ks Szczedrzyk Alfredowi 
Wieszołkowi oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Szczedrzyka, Joachimowi Sykoś za puchary 
i nagrody oraz poczęstunek.

Wyniki turnieju drużynowego w dniu 
18 czerwca: 
• Ozimek – 8112 pkt.: Hubert Loch – 2304

pkt.; Andrzej Berbelicki – 2039 pkt.; Herbert

Kowolik – 1900 pkt.; Joachim Wiesbach 
– 1869 pkt.

• Heinsberg – 6163 pkt.: Otto Kliemt – 1719
pkt.; Hubert Knoben – 1715 pkt.; Josef Kno-
ben – 1376 pkt.; Franz Lenzen – 1353 pkt.
Wyniki indywidualnie w dniu 18 czerwca:
1. Hubert Loch – 2304 pkt.; 2. Andrzej

Berbelicki – 2039 pkt.; 3. Herbert Kowolik – 
1900 pkt.; 4. Joachim Wiesbach – 1869 pkt.; 
5. Otto Kliemt – 1719 pkt.

Wyniki indywidualnie w dniu 19 czerwca:
1. Joachim Sykoś – 2382 pkt.; 2. Leszek Janer-

ka – 1966 pkt.; 3. Otto Kliemt – 1800 pkt.; 4. Franz 
Lenzen – 1644 pkt.; 5. Stanisław Pluta – 1643 pkt.

Kazimierz Udolf 

W
Gminie Ozimek działają dwie 
drużyny skata – w Ozimku 
i Szczedrzyku. Biorą one udział 

w rozgrywkach ligi okręgowej prowadzo-
nej przez Opolski Związek Skata. Drużyna 
z Ozimka aktualnie zajmuje pierwsze miej-
sce, a ze Szczedrzyka siódmą pozycję. Do-
kończenie rozgrywek planowane jest na je-
sień 2022 roku. 

Ponadto prowadzone są turnieje dla 
amatorów organizowane przez sekcję ska-
ta w Szczedrzyku. Rozgrywki odbywają się 

w każdy wtorek od godz.17.00 w budynku osp
Szczedrzyk. Turnieje rozgrywane są cyklicznie 
w okresie od października do końca kwietnia 
każdego roku. W minionym sezonie rozegrano 
24 turnieje, w których udział wzięło łącznie 
27 amatorów skata. Zakończenie rozgrywek 
i podsumowanie wyników odbyło się 26 kwiet-
nia w świetlicy osp Szczedrzyk. Najwięcej 
punktów zdobył Herbert Kowolik. Pomimo 
obostrzeń sanitarnych notowano bardzo dużą 
frekwencję. Oprócz tych turniejów, sekcja or-
ganizuje tradycyjne turnieje, między innymi 

w grudniu świąteczny turniej o „żywe nagrody” 
czy o puchar Prezesa Klubu. Za umożliwie-
nie rozgrywania turniejów uczestnicy dzię-
kują władzom Gminy Ozimek i sołectwa 
Szczedrzyk.

W Ozimku tutejsza sekcja skata organizu-
je również turnieje dla amatorów. Rozgrywki 
odbywają się od października do maja w każdy 
czwartek od godz. 17.00 dzięki przychylności 
właścicieli bsk Centrum Sportu w Ozimku.

Kazimierz Udolf
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D
nia 11 czerwca br. na Orliku w Ozim-
ku po raz pierwszy odbył się Turniej 
piłkarski o Puchar Prezesa Stowa-

rzyszenia Nasza Nowa Schodnia. Liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa, gra w myśl 
zasady fair play oraz promocja aktywnego 
stylu życia. Uczestnikom turnieju sprawiło 
to wiele radości i uśmiechu. Rozegrany zo-
stał w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii 2010-11 klasyfikacja przed-
stawiała się następująco: 

1 I m. – Herosi Ozimek
2 II m. – Orły Ozimek; 
3 III m. – Gang Lewandowskiego i iv m. 

– Szczedrzyckie Lwy.
W kategorii 2007-8: 
1 Spocone Zakolami; 
2 Młode Cielaki 
3 Husaria Ozimek.
W kategorii 2006 i starsi: 
1 Miśki Ozimek; 
2 Drużyna Stowarzyszenia Nasza Nowa 

Schodnia.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 

medale i dyplomy. Każda z drużyn otrzymała 
piłkę, a najlepsze w swojej kategorii otrzymały 
dodatkowo puchar. Wszyscy na zakończenie 
swoich rozgrywek otrzymali poczęstunek. Sę-
dziami meczów byli Arkadiusz Banik oraz 
Patrick Riemann. Podziękowania za pomoc 
w organizacji turnieju należą się naszemu Part-
nerowi – Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji w Ozimku. Zapraszamy wszystkich na ii
Turniej, który odbędzie się w przyszłym roku.

Grzegorz Filipek

Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy 
Ozimek rozpoczyna przygotowania do no-
wego sezonu rozgrywkowego 2022/2023

Zajęcia rozpoczną się już 1 sierpnia, jedno-
cześnie ogłoszono nabór do poszczególnych grup 
wiekowych gmks-u Ozimek. Wszelkie sprawy 
związane z naborem oraz terminarzem trenin-
gów poszczególnych zespołów dostępne są u tre-
nerów drużyn. Szczegóły na załączonym plakacie.

Mateusz Pinkawa
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W
okresie kalendarzowej wiosny 
Klub Turystyki Górskiej „Kozica” 
zorganizował dla swoich człon-

ków i sympatyków trzy kolejne imprezy 
turystyczne. 30 kwietnia odbyła się jedno-
dniowa wycieczka górska w Beskid Śląski 
z wejściem na Baranią Górę, 21 maja wy-
cieczka turystyczno-krajoznawcza na Jurę 
Krakowsko-Częstochowską szlakiem Or-
lich Gniazd – Ogrodzieniec, Pilica, Smoleń 
oraz 11 czerwca wycieczka górska w Karko-
nosze z wejściem na Śnieżnik. Wszystkie 
imprezy cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem i wzięło w nich udział 147 uczest-
ników. 

W przeddzień majowego święta, w piękny 
wiosenny poranek wyjeżdżamy z Ozimka do 
Wisły, głównego ośrodka turystyczno-kra-
joznawczego Beskidu Śląskiego. Jest to naj-
bardziej wysunięta na zachód część Beskidu 
Zachodniego. Beskid Śląski podzielony jest 
zasadniczo na dwie części: Pasmo Czantorii 
i Stożka oraz Pasmo Wiślańskie z Baranią 
Górą (1220) i Skrzycznem (1257), a oba pasma 
łączy Przełęcz Kubalonka (701 m). Główną 
rzeką Beskidu jest Wisła, która swe źródła 
ma na zboczu Baraniej Góry. Po połączeniu 
Białej i Czarnej Wisełki tworzy główne koryto 
rzeki. Cały rejon Beskidu Śląskiego należy do 
najbardziej zagospodarowanych pod względem 
infrastruktury w Polsce. Kilometry oznakowa-
nych szlaków z pięknymi schroniskami i bogatą 
bazą turystyczną sprawiają, że rejon ten cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem turystów. 

My tym razem rozpoczynamy swój marsz 
od Przełęczy Kubalonka i głównym szlakiem 
zachodniobeskidzkim (czerwony) udajemy 
się w kierunku Baraniej Góry. Pogoda jest 
idealna do chodzenia – ze słońcem i pięknymi 
widokami. Pierwszy przystanek przy schro-
nisku „Stecówka”, coś do picia, pamiątkowa 
pieczątka i idziemy dalej. Podejście pod schro-
nisko „Przysłop” daje nam się we znaki, ale 
spokojnie osiągamy cel. Po kolejnej krótkiej 
przerwie w schronisku idziemy na szczyt 
Baraniej Góry. Tu widokowa wieża i pięk-
na panorama na całe Beskidy z Babią Górą 
na czele. Robimy pamiątkowe zdjęcia i scho-
dzimy w kierunku Wisły – Czarne. Wrażenie 
robi potok Wątrobny i samo zejście wzdłuż 
Białej Wisełki. Po kilkugodzinnym marszu 
meldujemy się na parkingu, gdzie tradycyjnie 
ostatnim punktem jest poczęstunek z grilla. 
W dobrych humorach opuszczamy ten piękny 
zakątek naszego kraju i pełni wrażeń z prze-
bytej trasy wyruszamy w drogę powrotną do 
Ozimka, w godzinach wieczornych szczęśliwie 
wracając do swoich domów. 

W dniu 21 maja odbyła się wyciecz-
ka turystyczno-krajoznawcza na Jurę 

Krakowsko-Częstochowską. To od wielu lat już 
nasza tradycja, kolejny etap szlaku głównego 
„Orlich Gniazd” w jeden z najbardziej malow-
niczych regionów Polski między Wieluniem 
a Krakowem, o długości około 200 kilometrów. 

Malowniczy krajobraz tego regionu tworzą 
wręcz bajkowe formy wapiennych ostańców, 
głębokie doliny, malownicze wzgórza i dzie-
siątki zjawisk krasowych – jaskiń. Natural-
ny krajobraz uzupełniają dzieła rąk ludzkich 
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– historyczne warownie zwane Orlimi Gniaz-
dami – zamki i strażnice, które w większości
były budowane w xiv w. za panowania króla
Kazimierza Wielkiego. Do dziś zachowały się
one w postaci ruin, niektóre zostały odtworzo-
ne i odbudowane, a obok naturalnej przyrody
stanowią największą atrakcję turystyczną tego 
regionu. Na terenie Jury, oprócz Ojcowskiego
Parku Narodowego, utworzono 7 parków kra-
jobrazowych, m.in. Park Krajobrazowy Orlich 
Gniazd o powierzchni około 48 000 ha. W jego 
granicach znajduje się większość zamków.

W sobotni poranek wyjeżdżamy autokarem 
z Ozimka i przez Lubliniec, Koziegłowy i Za-
wiercie dojeżdżamy do Ogrodzieńca – Podzam-
cze. Spod samego zamku wiedzie główny szlak 
Orlich Gniazd (czerwony), gdzie przed rokiem 
kończyliśmy naszą trasę. Widok na tą największą 
ruinę średniowiecznej Europy jest imponujący. 
Kilku naszych turystów ma okazję zwiedzić za-
mek, a pozostali udają się na szlak, który wiedzie 
przez Pilicę do Smolenia. Trasa wręcz spacerowa, 
o długości 15 km. Szlak prowadzi przez centrum 
Pilicy – miasteczka nad rzeką Pilicą z kilkoma
zabytkami, m.in. Pałacem Padniewskich, kościo-
łem św. Jana Chrzciciela, kościołem i klasztorem 
Reformatorów, jednak na większe zwiedzanie się 
nie nastawiamy. Dalej szlak wiedzie przy stawku 
na Pilicy, krótki odcinek lasem i ukazuje nam
się piękny widok na wzgórze smoleńskiego zam-
ku. W dobrej formie docieramy do celu. Zamek
w Smoleniu od xiii wieku był siedzibą rodu
Toporczyków i Pileckich. Po wygaśnięciu rodu
Pileckich, na początku xvii w. zamek przejęli
Padniewscy. W czasie potopu szwedzkiego zo-
stał on spalony i opuszczony. Tak przetrwał do
naszych czasów. Obecnie zamek został częściowo 
odbudowany i zabezpieczony. Za opłatą jest udo-
stępniany do zwiedzania. Z odbudowanej zabyt-
kowej baszty rozciąga się ładny widok. Wycieczkę 
zakończyliśmy tradycyjnie biwakiem przy grillu. 
Za rok wrócimy do tego miejsca i pójdziemy dalej 
w kierunku Krakowa. Do przejścia pozostało
nam jeszcze około 50 km szlaku.

Na relację z trzeciej wiosennej wycieczki za-
brakło już i miejsca, i czasu, który upływa bardzo 
szybko i już w lipcu odbyła się najważniejsza 
w roku impreza turystyczna „Kozicy” – lvi Rajd 
Górski Hutników w Beskid Wyspowy z bazą 
w Limanowej. Te imprezy obiecuję zrelacjono-
wać w następnym numerze wo. Wszystkim 
uczestnikom naszych wiosennych wycieczek 
dziękuję za miłą i serdeczną atmosferę oraz 
piękny udział. Szczególnie dziękuję młodzieży 
z Zespołu Szkół w Ozimku z panią Małgorzatą 
Winnik na czele, za reaktywowanie Szkolnego 
Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Od-
dziale pttk w Ozimku. Dziękuję również kie-
rowcom z pks – Sindbad Opole za kulturalną 
i bezpieczną jazdę. Do zobaczenia na kolejnych 
imprezach organizowanych przez ktg „Kozica”.

Józef Kozioł 


