
Sesja Rady Miejskiej:

Oceny i uchwały
Zgoda na ustanowienie służebności gruntowej, uchwała 

w sprawie zbycia mienia gminnego - to efekt ostatniej sesji Rady 
Gminy, jaka odbyła się  30 stycznia.

Radni pełnią dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca
od godz. 14:00 do godz. 15:30

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kleszcz 
pełni dyżur w poniedziałki od godziny 14.00 do 15.30, w nieparzystych 
tygodniach roku.
 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Góźdź
pełni dyżur w poniedziałki od godziny 13.00 do 14.30, w parzystych 
tygodniach roku.
 Dyżury odbywają się w pokoju 123 (I piętro) w Urzędzie Gminy i 
Miasta w Ozimku przy ulicy księdza Jana Dzierżona 4B.

Plan dyżurów Radnych Rady 
Miejskiej w Ozimku na rok 2017

Miesiąc Data Osoby pełniące dyżur

Marzec (01.03) Ryszard Koźlik
Maksymilian Sklorz

Kwiecień (05.04) Marceli Biskup
Maj (10.05)  Andrzej Staś
Czerwiec (07.06) Henryk Libera
Wrzesień (06.09) Marzena Wolicka - Mazurkiewicz

Październik (04.10) Zygmunt Olbryt
Joachim Wiesbach

Listopad (08.11) Piotr Bąk
Krzysztof Kleszcz

Grudzień (06.12) Aldona Koczur
Barbara Starzycka

Ponadto radni między innymi 
pozytywnie, choć z niewielkimi 
zastrzeżeniami ocenili gospodar-
kę mieszkaniową gminy a także 
dobrze ocenili stan zabytków.

W dyskusji sporo miejsca za-
jęła także ważna kwestia braku 
kanalizacji w niektórych miejsco-
wościach.

W latach 2010 - 2015 zrealizowano 
na terenie gminy szereg inwestycji zwią-
zanych z rozbudową sieci kanalizacji 
sanitarnej, mimo tego nadal występują 
obszary nieobjęte zbiorczym systemem 
odprowadzania ścieków. Dotyczą one 
w szczególności miejscowości Mnichus, 
znacznej części miejscowości Schod-
nia i Pustków, a także mniejszych re-
jonów Krasiejowa, Biestrzynnika, Dylak 
czy Szczedrzyka.

By móc realizować powyższe za-
dania Gmina Ozimek musiała znaleźć 
się w wykazie aglomeracji „Krajowego 

Kanalizacja w naszej gminie

Co dalej ?
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Ozimku radni w dyskusji, w związ-

ku z pismem mieszkańców Krasiejowa, poruszyli temat braku kanalizacji 
sanitarnej w niektórych miejscowościach naszej gminy.

Programu Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych”, przez aglomerację należy 
rozumieć teren, na którym zaludnienie 
lub działalność gospodarcza są wystar-
czająco skoncentrowane, aby ścieki 
komunalne były zbierane i przekazy-
wane do oczyszczalni ścieków albo do 
końcowego punktu zrzutu tych  ścieków. 
Aktualnie cały teren naszej gminy stano-
wi jedną aglomerację i dla całej gminy 
obowiązują jednolite wskaźniki przy 
składaniu wniosków o dofinansowanie 
inwestycji związanych z kanalizacją. 

W ubiegłym roku Burmistrz Ozim-
ka podjął decyzję o przygotowaniu 
i  złożeniu przez PGKiM Sp. z o. o.  
kolejnego wniosku o dofinansowanie 
budowy kanalizacji sanitarnej dla 
obszaru o skoncentrowanej zabu-
dowie w miejscowościach Schodnia 
oraz Pustków. Jest to ostatni obszar 
aglomeracji Ozimek, dla którego można 
było starać się jeszcze o dofinansowanie 
w ramach  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, 
gdzie wymagany wskaźnik koncentracji 
wynosi min. 120 mieszkańców/km sieci. 
Pod koniec października 2016 r. Spół-
ka otrzymała informację o spełnieniu 
kryteriów formalnych i merytorycznych 
I stopnia. Obecnie trwa dalsza ocena 
merytoryczna II stopnia naszego wnio-
sku. Pozytywne lub negatywne rozstrzy-
gnięcie naszego wniosku zdecyduje 

o dalszym postępowaniu w zakresie 
kanalizacji gminy.

Pierwszym krokiem będzie opra-
cowanie nowego projektu aglomeracji 
Ozimek polegające na zawarciu w niej 
wszystkich terenów skanalizowanych, 
a odrzuceniu terenów, na  których nie 
ma kanalizacji i jej budowa jest technicz-
nie lub ekonomicznie nieuzasadniona. 
Projekt zostanie przesłany do Urzę-
du Marszałkowskiego celem podjęcia 
uchwały przez Sejmik Województwa. 
Tereny znajdujące się poza aglomeracją 
nie będą musiały spełniać tak rygo-

rystycznych przepisów dotyczących 
odprowadzania ścieków komunalnych 
np. przy budowie i eksploatacji przydo-
mowych oczyszczalni.

Jakie działania podejmie Gmina 
w celu uregulowania postępowania 
z nieczystościami płynnymi przez 
mieszkańców z terenów nie objętych 
kanalizacją? Pytanie to nurtuje miesz-
kańców i Burmistrz Ozimka przygotuje 
plan działania dla tych terenów.

W zależności od możliwości finanso-
wych Gmina będzie mogła realizować in-
westycje związane z budową mniejszych 
odcinków kanalizacji sanitarnej,  kierując 
się przy tym racjonalnymi kryteriami 
technicznymi i ekonomicznymi. Musimy 
jednak pamiętać, że poziom poniesio-
nych już nakładów oraz kilkudziesię-
cioletnia perspektywa ich amortyzacji 
powodują, że każda kolejna zrealizowa-
na inwestycja wpływać będzie na wzrost 
i tak już niemałych taryfowych stawek 
cen i opłat za odprowadzenie ścieków.  
Natomiast pozostałe nieruchomości 
muszą być  wyposażone w szczelne 
zbiorniki bezodpływowe (szamba), 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 
albo podłączone do małych stacji zlew-
nych. Gmina podejmie działania w celu 
znalezienia możliwości sfinansowania 
tych zadań ze środków poza budżetem 
gminy i dofinansowania mieszkańców.

Andrzej Wolny



W terminie do 30 listopada 
2017 r. Rada Miejska w Ozimku, 
jako organ prowadzący, w dro-
dze uchwały, stwierdzi prze-
kształcenie dotychczasowych 
sześcioletnich szkół podstawo-
wych i dotychczasowego Gmin-
nego Zespołu Szkół w Ozimku  
w ośmioletnie szkoły podstawo-
we.

Adresy siedzib ośmiolet-
nich szkół podstawowych oraz 
ich obwody w roku szkolnym 
2017/2018,  w stosunku do 
obecnie obowiązujących, nie 
ulegają zmianie: 

Szkoła Podstawowa w Anto-
niowie ul. Powstańców Śląskich 
17, 46-040 Ozimek, obejmująca 
miejscowości Antoniów i przysió-
łek Pastwisko;

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Karola Miarki w Dy-
lakach ul. Szkolna 5, 46-043 
Dylaki, obejmująca miejscowości 
Biestrzynnik i Dylaki;

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Mikołaja Koperni-
ka w Grodźcu ul. Tartaczna 
1, 46-040 Ozimek, obejmująca 
miejscowości Chobie, Grodziec, 
Mnichus i przysiółek Kuziory;

Szkoła Podstawowa w Kra-
siejowie im. Władysława Bro-
niewskiego ul. Szkolna 5, 46-040 
Ozimek obejmująca miejscowości 
Krzyżowa Dolina i Krasiejów;

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Szczedrzyku im. Jana 
Pawła II ul. Ks. Maksymiliana 
Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk obej-
mująca miejscowości Jedlice, 
Pustków, Szczedrzyk i Schodnia 
(bez ul. Brzezinka i Krótka);

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Ozimku ul. 
Częstochowska 26 46-040 Ozi-
mek obejmująca następujące 
ulice w Ozimku: Brzeziny, Cmen-
tarna, Częstochowska, Ostapa 
Dłuskiego, ks. Jana Dzierżona, 
Mikołaja Kopernika, Janusza Kor-
czaka, Krótka, Krzywa, Kwiato-

Informacja w sprawie planu sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę Ozimek od dnia 1 września 2017r.
Burmistrz Ozimka, w związku ze zmianą ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60), informuje, że szkoły podstawowe i Gminny Zespół Szkół 
w Ozimku prowadzone przez Gminę Ozimek zostaną z dniem 1 
września 2017 r., z mocy prawa, przekształcone w ośmioletnie 
szkoły podstawowe.

wa, Adama Mickiewicza,8-Marca, 
Opolska, Powstańców Śląskich, 
Juliusza Słowackiego, Sporto-
wa, Szpitalna, XX - lecia, 1 Maja, 
22 Lipca, Wyzwolenia oraz plac 
Wolności; 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Ozimku ul. 
Daniecka 12a, 46-040 Ozimek 
obejmująca miejscowość:Nowa 
Schodnia, następujące ulice 
w Ozimku: Daniecka, Dworco-
wa, Graniczna, Jelenia, Kolejo-
wa, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, 
Przemysłowa, Robotnicza, Skraj-
na, Ludwika Waryńskiego, Jana 
Wawrzynka, Zielona oraz ulice 
w Schodni: Brzezinka i Krótka;

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Ozimku ul. Korczaka 12, 46-
040 Ozimek obejmująca nastę-
pujące ulice w Ozimku: Bukowa, 
Dębowa, Jesionowa, Leśna, Mo-
drzewiowa, Plac Europejski, So-
snowa, Sikorskiego,i Świerkowa, 
z oddziałami klas:

- II i III dotychczasowego 
gimnazjum - w roku szkolnym 
2017/2018.

- III dotychczasowego gim-
nazjum - w roku szkolnym 
2018/2019,

obejmującego miejscowości: 
Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, 
Dylaki, Grodziec, Krasiejów, 
Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pust-
ków, Schodnia , Schodnia Nowa, 
Szczedrzyk, Jedlice i przysiółki 
Kuziory, Pastwisko oraz nastę-
pujące ulice w Ozimku: Brzeziny, 
Bukowa, Cmentarna, Daniecka, 
Dębowa, Dworcowa, Dzierżona, 
Graniczna, Jelenia, Jesionowa, 
Kolejowa, Korczaka, Leśna, 
Łąkowa, Modrzewiowa, Ogro-
dowa, Plac Europejski, Polna, 
Powstańców Śląskich, Przemy-
słowa, Robotnicza, Sikorskiego, 
Skrajna, Sosnowa, Świerkowa, 
Waryńskiego, Wawrzynka, Wy-
zwolenia, Zielona.

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - 
nie jest groźny dla ludzi, ale jest 
bardzo szkodliwy dla gospodarki 
i niebezpieczny dla Waszych go-
spodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrze-
niania się wirusa grypy ptaków H5N8 
są zarażone dzikie ptaki. Niestety 
przyczyną bywa też człowiek i dlate-
go przypominamy o podstawowych 
zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrze-
gać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed do-
stępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz 
budynków, w których drób jest utrzy-
mywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez człowieka 
wodą ze zbiorników, do których 
dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie 
odzież i obuwie ochronne oraz po 
każdym kontakcie z drobiem lub 
dzikimi ptakami umyć ręce wodą 
z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w 

APEL do hodowców drobiu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Głównego Lekarza Weterynarii

przeznaczonych do tego celu po-
mieszczeniach bez możliwości swo-
bodnego poruszania się po otwartym 
wybiegu.

Przypominamy też, że za brak 
stosowania zasad bioasekuracji 
będą nakładane kary administra-
cyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry-
py ptaków, które weszło w życie 28 
grudnia 2016 r., nakazuje się m.in.:

-  zgłaszanie do powiatowego 
lekarza weterynarii miejsc, w któ-
rych jest utrzymywany drób lub 
inne ptaki, z wyłączeniem ptaków 
utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych. 

Oznacza to, że również przy-
domowy chów drobiu, gołębi i pta-
ków ozdobnych należy zgłaszać do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Opolu. Formularze zgłoszeniowe 
dostępne są na stronie internetowej 
Państwowej Inspekcji Weteryna-
ryjnej: www.piw.opole.pl, zakładka 
„Druki do Pobrania” => 2. Zgłosze-
nie prowadzenia gospodarstwa” lub 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozim-
ku, ul. Dzierżona 4B, pok 218, II 
piętro

 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia zaprasza Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne 
badania mammograficzne w dniach:

01.03.2017 w godz. od 9:00  do 16:00
02.03.2017 w godz. od 9:00  do 16:00
03.03.2017 w godz. od 8:00  do 15:00
24.03.2017 w godz. od 9:00  do 17:00

przy Domu Kultury w Ozimku, ul. Ostapa Dłuskiego 4.

Nie pozwól aby choroba 
zmieniła Twoje plany





Dzień Babci i Dziadka w Mnichusie.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

Spektakl w Domu Kultury
21 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka,  Dom Kultury w Ozimku zapro-

sił mieszkańców na spektakl „Z jednej gliny”, w wykonaniu mieszkańców 
gminy Ozimek pochodzących z różnych stron świata. 

Spektakl został wyreżyserowany 
przez dyrektor DK Justynę Wajs-Fijał-
kowską. Ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie, został wystawiony 
dwukrotnie - o godzinie 16.00 i 18.00. 
Przedstawienie w humorystyczny 
sposób pokazało perypetie rodzinne 
małżonków: żony „Ślązaczki” i męża 
„Hadziaja” oraz ich dwojga dzieci - córki 
i syna. Ich życie pełne było problemów 
powstałych na tle wielonarodowościo-

wych kultur, które na szczęście zakoń-
czyły się ugodą. 

Na zakończeni dyrektor Domu 
Kultury przedstawiła uczestników 
spektaklu oraz zaproszonych gości 
z Krapkowic z burmistrzem Andrzejem 
Kasiurą na czele. Podziękowała akto-
rom za bardzo udany występ, życząc 
dalszych scenicznych osiągnięć. 

(nies)

PP nr 5 :

Coroczna tradycja
Coroczną tradycją w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Krasiejowie jest 

organizowanie uroczystości integrujących rodzinę i przedszkole. Jedną z nich 
jest Dzień Babci i Dziadka. Jest to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen radości i wzruszeń.

Każdego roku rośnie liczba se-
niorów chcących wziąć udział  w uro-
czystości. Aby wszystkich pomieścić 
i godnie ugościć w tym roku spotkania 
odbywały się w ciągu dwóch dni. Grupa 
młodsza gościła w przedszkolu swoje 
babcie i dziadków 23 stycznia nato-
miast grupa starsza przyjęła swoich 
gości 24 stycznia. Przedszkolaki spe-
cjalnie na to spotkanie przygotowały 
i przedstawiły swym bliskim jasełka 
pt. „Ruszajmy do Stajenki”.

  Piękna scenografia i kolorowe 
stroje sprawiły, że zaproszeni goście 
zainteresowaniem słuchali małych ak-
torów. Dzieci świetnie odegrały swoje 
role, odważnie i bez tremy prezento-
wały swoje umiejętności muzyczne, 
taneczne oraz recytatorskie. Dumni 
dziadkowie podziwiając występy swo-
ich wnucząt nie kryli łez wzruszenia i  
nagradzali małych artystów gromkimi 
brawami. W przedstawieniu jasełko-
wym można było zobaczyć m.in. pa-
stuszków, owieczki, dzieci w strojach 

zimowych, śnieżynkę, aniołki  z pięk-
nymi skrzydłami, diabła z czarnymi 
rogami oraz świecące gwiazdeczki.

 Po przedstawieniu nastąpiła druga 
część występów podczas której dzieci 
recytowały wierszyki oraz śpiewały 
piosenki specjalnie dla swoich babć 
i dziadków. Zwieńczeniem występów 
było odśpiewanie babciom i dziadkom 
tradycyjnych „Stu lat” i wręczenie wła-
snoręcznie wykonanych laurek.

Po części oficjalnej nieco-
dzienni goście zostali zapro-
szeni na kawę, herbatę i słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców oraz personel przedszkola. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Szczęśliwe i rozpromie-
nione twarze babć i dziadków uka-
zały wszystkim, jak ważne są takie 
spotkania i wspólnie spędzone chwile 
z wnukami, czego wyrazem były liczne 
słowa uznania wobec małych „aktorów” 
i nauczycieli.

Ewelina Materak

Mnichus:

Wspólne święto
Dzień Babci i Dziadka to wielkie święto wielkich ludzi, bez których ża-

den dzień nie byłby taki sam, ani żadne wspomnienie tak miłe. Kochanym 
Dziadkom za ich obecność, troskę i miłość podziękowały również wnuki 
z naszej małej miejscowości. 

Na spotkaniu w świetlicy wiejskiej, 
zorganizowanym w sobotę 21 stycznia 
były życzenia, piosenki i miła niespo-
dzianka dla każdej Babci i każdego 
Dziadka. Wszyscy zostali podjęci cia-
stem i kawą, lampką wina oraz wspólną 
kolacją. Najlepsze życzenia z okazji 

tego pięknego święta złożył również 
obecnym burmistrz Ozimka Jan Labus. 
Wszystkim, i tym starszym, i młodszym 
Dziadkom, jeszcze raz życzymy 100 lat!

Anna Kokot



90. urodziny świętowali:  Elż-
bieta Gola z Antoniowa (przybyła 
z córką Urszulą) oraz Cecylia Miron 
z Nowej Schodni (z synem Norber-
tem, synową Edeltraud, wnuczka 
i prawnuczkami). 85. urodziny: 
Ruta Konciała z Pustkowa (z sy-
nem Pawłem) natomiast 80. uro-
dziny: Teresa Matuszak z Ozimka 
(z  synem Krzysztofem i synową 
Małgorzatą), Eryka Kulig z Mni-
chusa (z sąsiadką Ireną Koj), Anna 
Szatkowska z Grodźca (z synem 
Stanisławem, wnukiem Maciejem 
i jego żoną Iwoną oraz prawnukiem 
Borysem), Paweł Spyra z Dylak (z 
żoną wnuka Jessiką), Julian Kała-
marz z Grodźca (z synem Janem), 

Dwieście lat!
21 grudnia w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni nestorzy 

świętowali rocznice urodzin oraz zawarcia związków małżeńskich. 
Życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bronder oraz burmistrz Jan Labus.

Jan Dominas z Mnichusa (z córką 
Grażyną i wnuczką Anetą) oraz Ry-
szard Brewiński z Ozimka. 

Żelazne Gody Małżeńskie (65.
lecie pożycia) obchodzili Jadwiga 
i Edmund Brauner z Ozimka (w 
towarzystwie syna Jana, córki Marii 
i zięcia Jerzego), z kolei Szmarag-
dowe Gody Małżeńskie (55.lecie) 
świętowali Helena i Leon Migura  
z Ozimka (z siostrzeńcem Jerzym 
i jego córką Sylwią) natomiast Złote 
Gody Małżeńskie (50.lecie) były 
udziałem Zofii i Stanisława Czer-
natowicz z Ozimka oraz Marii i Wal-
tera Klossek z Chobia.

Do serdecznych życzeń dołą-
cza się redakcja WO. 

(nies)             

A n n a  S z a t k o w s k a  z  s y n e m 
Stanisławem, wnukiem Maciejem i jego 
żoną Iwoną oraz prawnukiem Borysem.

Cecylia Miron z synem Norbertem, 
synową Edeltraudą, wnuczką i praw-
nuczkami.

Elżbieta Gola z córką Urszulą. Eryka Kulig z sąsiadką Ireną Koj. Julian Kałamarz z synem Janem. Paweł Spyra z żoną wnuka Jessiką.

Ruta Konciała z synem Pawłem. Ryszard Brewiński. Jan Dominas z córką Grażyną i 
wnuczką Anetą.

Teresa Matuszak z  synem Krzyszto-
fem i synową Małgorzatą.



Helena i Leon Migura z siostrzeńcem Jerzym i jego córką Sylwią. Jadwiga i Edmund Brauner z synem Janem, córką Marią i zięciem Jerzym.

Maria i Walter Klossek. Zofia i Stanisław Czernatowicz.

Jubilaci małżeńscy. Jubilaci urodzinowi.



Oddział Zakładowy PTTK w Hucie Małapanew w Ozimku
Klub Turystyki Kolarskiej „AMATOR”                    

PLAN IMPREZ NA ROK 2017
Termin - data Nazwa imprezy Rodzaj 

imprezy Miejsce imprezy/baza Przewidywana 
liczba uczestników

1.01.2017 Wjeżdżamy rowerami w Nowy Rok 1 dzień Ozimek 10

12.03.2017 Rowerowe przedwiośnie 1 dzień Ozimek (dookoła Jezior 
Turawskich) 15

21-23.04.2017 Inauguracja sezonu rowerowego 3 dni Milicz(Stawy Milickie 
Dolina Baryczy) 17

29.04.-3.05.2017 Szlakiem Zamków w Polsce 5 dni Radom 4
27.05.2017 Majówka na Jurze - Szlakiem Orlich Gniazd (łącz. z „Kozicą”) 1 dzień Olsztyn - Złoty Potok 3

10-15.06.2017 Szlakiem Zamków w Polsce 6 dni S u c h a  B e s k i d z k a 
(Małopolska) 4

10-17.06.2017 Rajd do Świdnicy na Ogólnopolski Zlot Przodowników Kol. PTTK  8 dni Świdnica 3
26.06.-4.07.2017 Duży Rajd Dookoła Polski - etap IV 9 dniowa Krynica -Zgorzelec 4
1-7.07.2017 Bieszczadzki Park Narodowy tydzień Bieszczady 6
12-19.08.2017 Rajd do Raciborza na Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK 6 dni Racibórz 3

18-27.08.2017 Rajd wzdłuż Łaby i Bałtyku 10 dni To r g a u - C u x h a v e n - 
Świnoujście 3

24.09.2017 Pożegnanie lata 1 dzień Leśne ścieżki rowerowe 
okolic Ozimka 15

7-8.10.2017 Zakończenie sezonu 2 dniowa Pawełki/Borki Wielkie 15
11.11.2017 Rajd Niepodległości - pętla wokół Ozimka poprzez miejscowości gminne 1 dzień Ozimek 15
17.12.2017 Wigilia - podsumowanie roku turystyki kolarskiej 1 dzień Ozimek/Pustków 12

Termin - data Nazwa imprezy Rodzaj imprezy Miejsce imprezy/baza
Przewidywana 

liczba 
uczestników

28.01.2017 Zimowe uroki Zieleńca Wycieczka górska Zieleniec - Orlica 50

Do ustalenia Wystawa - konkurs fotograficzny Kulturalna Dom Kultury  
w Ozimku Bez ograniczeń

24-26.02.2017 Zima na Babiej Górze Zimowy rajd górski Zawoja schr.PTTK 50

17.03.2017 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OZ PTTK Spotkanie koleżeńskie Dom Kultury  
w Ozimku Bez ograniczeń

25.03.2017 Poznajemy polskie góry - Góry Sowie Wycieczka górska Walim - Wielka Sowa 50

22.04.2017 Korona Gór Polski  
- Rudawy Janowickie Wycieczka górska Skalnik - Marciszów 50

1-6.05.2017 Bałkańskie stolice - Słowenia, Chorwacja Wycieczka turystyczno-
krajoznawcza Lubliana, Zagrzeb 50

27.05.2017 Majówka na Jurze - szlakiem Orlich Gniazd Wycieczka turystyczno - 
krajoznawcza Olsztyn - Złoty Potok 50

10.06.2017 Lato na Śnieżniku Wycieczka górska Międzygórze - Śnieżnik 50

13-18.06.2017 Letnie uroki Pienin Rajd górski Szczawnica, Orlica (schr. 
PTTK) 10

24.06.2017 Kajakiem po Warcie Spływ kajakowy Poraj, Częstochowa 50
12-16.07.2017 LII Rajd Górski Hutników Rajd górski Gorce, Ochotnica Górna 50

22.07.2017 Korona Gór Polski - Karkonosze Wycieczka górska Karpacz - Śnieżka 50

26-30.07.2017 Góry Europy Wyprawa górska Alpy Austriackie - 
Schladming 10

5.08.2017 Poznajemy polskie góry - Beskid Mały Wycieczka górska Leskowiec, Wadowice 50

14-19.08.2017 Wakacje na Warmii i Mazurach Wycieczka turystyczno - 
krajoznawcza Reszel 50

26.08.2017 Pożegnanie wakacji Wycieczka górska Boracza, Lipowska, 
Rysianka 50

13-17.09.2017 Tatrzańska jesień Rajd górski Tatry Wysokie - Poronin 50
30.09.2017 Beskidzka jesień - Beskid Śląski Wycieczka górska Ustroń - Równica 50
4.10.2017 Jesienne uroki Skalnego Miasta (Czechy) Wycieczka górska Teplice n/Metuji 50

28.10.2017 Kozica kończy sezon - Góry Opawskie Wycieczka górska Pokrzywna - Biskupia 
Kopa - Zlate Hory 50

9-14.11.2017 Rajd Niepodległości - Karkonosze Rajd górski Szklarska Poręba - 
Szrenica 10

25.11.2017 Andrzejki w Rychlebskych Horach Wycieczka górska Špicak, Žulova  50

17.12.2017 Wigilia w lesie Impreza turystyczno 
towarzyska

Kompleks leśny  
w Ozimku Bez ograniczeń

29.12.2017 - 
1.01.2018 Sylwester z Kozicą Impreza turystyczno- 

towarzyska Pieniny - Szczawnica 50

Ponadto organizowane będą coniedzielne spotkania rowerowe pod Domem Kultury w Ozimku o godz. 10.30 (wycieczki po najbliższej okolicy) z wyjątkiem terminów ww. 
imprez oraz okresu wakacyjnego.
Planowane są udziały reprezentacji KTK Amator w licznych imprezach turystyki  kolarskiej organizowanych na Opolszczyźnie i w kraju.

Oddział Zakładowy PTTK w Hucie Małapanew w Ozimku
Klub Turystyki Kolarskiej „KOZICA”                    

PLAN IMPREZ NA ROK 2017



Było bardzo kolorowo i wesoło, 
a do tańca przygrywał akordeonista 
Józef Palt. Przygotowano również 
skromny poczęstunek. Imprezę zor-
ganizowała przewodnicząca Kry-

* KARNAWAŁ * KARNAWAŁ * KARNAWAŁ * KARNAWAŁ * KARNAWAŁ * KARNAWAŁ * KARNAWAŁ *

Sala w auli
31 stycznia 2017r w godzinach popołudniowych i wieczornych 

odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Był to dzień długo ocze-
kiwany przez dzieci. 

Tego dnia szkolna aula zamie-
niła się w prawdziwą salę balową. 
Uczniowie bardzo starannie przygo-
towali dekoracje, serpentyny, kolo-
rowe łańcuchy. Zjawiskowy wystrój 
sali zachęcił wszystkich do wspólnej 
zabawy, której DJ-em był ojciec jed-
nej z uczennic naszej szkoły, pan 
Andrzej Rybak, któremu pragniemy 
serdecznie podziękować za świetną 
muzykę i profesjonalną aranżację 
świetlną. Na balu bawili się ucznio-
wie szkoły, przedszkolaki oraz dzieci 
zaproszone ze środowiska lokal-
nego i innych przedszkoli. Dzieci 
przebrane w kolorowe stroje, wcie-
liły się w bohaterów znanych bajek 
i filmów. Zabawa rozpoczęła się od 
prezentacji strojów, których właści-
ciele dostojnym krokiem paradowali 
dookoła sali. Samorząd Uczniowski 
pod czujnym okiem opiekuna przy-
gotował całą gamę zabaw, konkur-
sów dla najmłodszych i starszych. 
W rolę prowadzącej zabawy wcieliła 
się opiekunka SU, pani Gabrie-
la Korzeniec, która okazała się 
fantastyczną animatorką balu. Za-
równo uczniowie jak i rodzice byli 
zachwyceni zaangażowaniem pani 
Gabrysi, która robiła wszystko, aby 
z twarzy uczestników zabawy nie 
schodził uśmiech. Serdecznie jej 
za to dziękujemy.  Każdy uczest-
nik otrzymał nagrody lub drobne 
upominki, które zasponsorowała 

Rada Sołecka wsi Antoniów. Przy 
takich utworach jak „Jedzie pociąg”, 
„Kaczuszki”, „Ruda tańczy” wszyscy 
uczniowie bawili się znakomicie jak 
przystało na prawdziwy bal. Były 
pociągi, korowody, kółeczka i tańce 
w parach,  a piosenkę ,,Bańkę łap” 
uatrakcyjnili uczniowie starszych 
klas, puszczając bańki mydlane. 

W czasie przerwy na dzieci 
czekały słodycze oraz napoje za-
kupione przez Radę Rodziców. 
Organizatorzy nie zapomnieli też 
o rodzicach. W przerwie pomiędzy 
pląsami można było napić się kawy 
oraz zjeść ciasteczka.

Kiedy czas zabawy dobiegł 
końca dzieci z żalem opuszczały 
salę balową, ale kolorowe balony, 
lizaki i bańki mydlane, które każdy 
uczestnik otrzymał na zakończenie 
sprawiły, że na zmęczonych twa-
rzach znowu pojawił się uśmiech.  

Zabawa karnawałowa z roku na 
rok cieszy się coraz większą popu-
larnością nie tylko wśród uczniów 
i rodziców naszej szkoły, ale rów-
nież wśród dzieci z innych szkół. 
Wszyscy są mile widziani! Nie ma 
nic piękniejszego i cenniejszego 
na świecie niż uśmiech dziecka, 
który maluje się podczas zabawy 
na buziach rozbawionych dzieci. 
Do zobaczenia za rok!

Samorząd Uczniowski

„Cukierkowy karnawał”
SP Antoniów: PP 5:

Cały dochód z imprezy zasilił 
konto, z którego finansowane są wy-
cieczki i nagrody dla uczniów naszej 
szkoły. Przy muzyce przygrywanej 
przez DJ Abrama bawiło się blisko 
100 osób. Parkiet wypełniony był 
po brzegi.

Na uczestników czekało wiele 
dodatkowych atrakcji. Nie zabrakło 
loterii fantowej z ciekawymi nagro-
dami oraz tradycyjnego „walczyka 
czekoladowego”. W tym roku po 
raz pierwszy przedmiotami prze-
kazanymi do licytacji były „wielkie 

niewiadome”, które cieszyły sie 
dużym zainteresowaniem. Szczę-
śliwcy otrzymali unikatowe, ręczne 
zdobione przedmioty, voucher’y oraz 
wiele innych dodatków.

Wszystkim i każdemu z osobna, 
chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować za udział i zaangażowanie 
w organizacji imprezy. Szczególne 
podziękowania kierujemy do rodzi-
ców i sponsorów, którzy finansowo 
wsparli naszą zabawę.

Dziękujemy !!! 
Do zobaczenia za rok :)

Jak co roku, w trzecią sobotę stycznia, Rada Rodziców PSP 
w Szczedrzyku miała zaszczyt zorganizować Zabawę Karnawałową. 
Impreza odbyła się 21/01 w Ośrodku Wypoczynkowym „ Wodnik” 
i miała charakter charytatywny. 

Charytatywnie w „Wodniku”
PSP Szczedrzyk:

Organizowanie wesołych zabaw w karnawale na stałe zagościło 
w naszym kalendarzu imprez przedszkolnych. Dzieci z radością ocze-
kiwały i przygotowywały się do przedszkolnego balu przebierańców. 

W tym roku szkolnym 2 lutego 
2017 roku odbył się wyjątkowy bal 
pod nazwą „Cukierkowy karnawał”. 
Każde dziecko wraz z rodzicami 
wykazali się niezwykłą pomysło-
wością, przygotowując kostiumy 
przepięknych księżniczek, pszczó-
łek, czarownic, indianek, policjan-
tów, strażaków, piratów, i rycerzy. 
Wszystkie te stroje były bogato 
zdobione cukierkowymi ozdobami, 
takimi jak: cukierkowe naszyjniki, 
bransoletki, wianki, diademy, koty-
liony i inne ciekawe bibeloty.

W tym wyjątkowym dniu wszy-
scy zebraliśmy się w sali balowej, 
pięknie przystrojonej kolorowymi 
pomponami. Ten wyjątkowy wystrój 
wprowadził małych przebierańców 
w atmosferę roztańczonej, radosnej 
zabawy. Przy dźwiękach znanych 
przebojów, prezentowanych przez 
wspaniałego wodzireja tańczyliśmy 
w kole, w korowodach i w parach. 
Nie zabrakło również ciekawych 
konkursów, które rozbawiły wszyst-
kich przebierańców. Pan wodzirej 
spisał się na medal!

Kulminacyjnym punktem imprezy 

był wybór MIGDAŁOWEGO KRÓLA 
i MIGDAŁOWEJ KRÓLOWEJ. 
Ten ekscytujący moment okazał 
się wielką zagadką dla wszyst-
kich uczestników. W ciastecz-
kach, którymi dzieci zostały po-
częstowane, ukryte były migdały. 
Szczęśliwcy, którzy trafili na zama-
skowane migdały zostali okrzyk-
nięci MIGDAŁOWYM KRÓLEM i 
MIGDAŁOWĄ KRÓLOWĄ. Po uro-
czystej koronacji, przy dźwiękach 
fanfar wybrańcy zasiedli w swych 
bogato zdobionych koronach na 
tronach. Pary królewskie zostały  
nagrodzone gromkimi brawami.

Bale karnawałowe to nie tylko 
wesoła zabawa i tańce, to również 
bogate uczty. Tym razem na na-
szych stołach zagościły przepyszne 
przekąski owocowe, które szybko 
znikały  z talerzy.

Podczas tego wspaniałego balu 
wszystkim dopisywały humory, było 
dużo radości i zabawy.

Z ciekawością będziemy ocze-
kiwać na kolejny karnawał za rok.

K. Helman

Ostatki w Związku Emerytów
Członkowie Związku Emerytów i Rencistów w Ozimku na ponie-

działkowym spotkaniu 13 lutego zorganizowali karnawałowe ostatki, 
przybywając w przebraniach na to spotkanie.

styna Koźlik, której uczestnicy tego 
karnawałowego spotkania składają 
serdeczne podziękowania. 

(nies)



*** KARNAWAŁ 2017 ***



Wcześniej, realizując swoją 
hobbystyczną pasję zbierania 
wśród mieszkańców naszego re-

Spotkanie z ks. prof. Andrzejem Hanichem

Opolszczyzna w wielu smakach
Ksiądz profesor Andrzej Hanich po raz drugi odwiedził Ozi-

mek, będąc gościem Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi w dniu 8 
lutego. Jego wykład poświęcony był kolejnej już, trzeciej książce 
kucharskiej, której autorem oraz wydawcą jest proboszcz parafii 
p.w. św. Jerzego w Prószkowie. Książka nosi tytuł „Opolszczyzna 
w wielu smakach 2, Skarby dziedzictwa kulinarnego”, zawiera 2000 
przepisów i podobnie jak poprzednie - jest cegiełką na remont 
zabytkowego kościoła w Prószkowie. 

gionu i utrwalania przepisów ku-
charskich, napisał on dwie książki: 
„Opolszczyzna w wielu smakach”, 

wydaną w 2012 r. przez Urząd Mar-
szałkowski w Opolu oraz wyda-
ną własnym sumptem w 2014 r. 
książkę „Smaki polskie i opolskie. 
Skarby dziedzictwa kulinarnego. 
2500 wypróbowanych i polecanych 
przepisów na przysmaki kuchni 
domowej”. 

Gawędę o swojej nowej książ-
ce ks. prof. Andrzej Hanich roz-
począł od tego, skąd wzięły się 
jego kulinarne zainteresowania, 
gdyż sam, co widać po szczupłej 
sylwetce, nie jest jakimś szcze-
gólnym smakoszem. Umie nato-
miast pisać i postanowił robić to, 
co potrafi najlepiej, aby wesprzeć 
dzieło remontu swojego kościoła. 
A ponieważ poważne pozycje na-
ukowe, które również ma w swo-
im dorobku, nie są powszechnie 
kupowane i czytane, postawił na 
książki kucharskie. Uznał, że warto 
zebrać i utrwalić bogate dziedzic-
two kulinarne naszego regionu, 
zróżnicowane tak, jak społeczność 
Opolszczyzny, wśród której mniej-
szą część stanowią dziś rdzenni 
mieszkańcy, a większą ludność 
napływowa z Kresów i różnych 
regionów Polski. Wielu mieszkań-
ców Opolszczyzny wyjeżdża też za 

granicę i stamtąd przywożą nowe 
smaki i doświadczenia kulinarne. 
Wpływy te wzajemnie się przeni-
kają, tworząc ogromną skarbnicę 
kuchennej wiedzy. 

Przepisy zebrane przez pro-
boszcza z Prószkowa, zarówno 
tradycyjne jak i nowoczesne, po-
chodzą od wielu mieszkańców. 
Za każdym stoi konkretna, znana 
z imienia i nazwiska oraz miejsca 

Na starcie i mecie, a także 
wyznaczonych punktach kontro-
lnych, kierowcy zdawali testy ze 
znajomości przepisów i zasad bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 
manewrowali samochodem w zi-
mowych warunkach, pompowali 
koło i wspólnie ze swoimi pilotami 
wykonywali inne zadania. Zwy-
ciężyła załoga Wendelin Bronek 
- Jerzy Chawełko, druga była za-
łoga Marcel i Krzysztof Szczygieł, 
a trzecia Stanisław Sowa i Lidia 
Piątek. Nagrody dla najlepszych 
załóg ufundowała firma B+B BRO-
NEK ze Schodni. 

Wieczorem w restauracji 
„Nowa” odbyło się zebranie spra-
wozdawcze sekcji motorowej, li-
czącej obecnie około 50 członków. 

Sekcja motorowa:

Rajd, zebranie, zabawa
Członkowie sekcji motorowej, działającej przy M-GTS „Siódem-

ka” Ozimek spotkali się 4 lutego na zebraniu sprawozdawczym. 
Poprzedziła je pierwsza tegoroczna impreza sportowa - zimowy rajd 
samochodowy, zorganizowany na 25-kilometrowej trasie z Ozimka 
przez Grodziec, Mnichus, Krasiejów, z powrotem do Ozimka.

Sprawozdanie z ubiegłorocznej 
działalności oraz plan imprez 
na 2017 rok przedstawił prezes 
sekcji Tadeusz Piątek, a spra-
wozdanie komisji rewizyjnej - jej 
przewodnicząca Ewa Bagińska. 
W 2016 r. odbyły się cykliczne 
imprezy: rajd kierowców o puchar 
Burmistrza Ozimka pod hasłem 
„Stop pijanym kierowcom”, 33. 
rajd „Kierowca przyjacielem dzieci” 
dla wychowanków Domu Dziecka 
w Turawie, które tym razem po-
jechały do Nadleśnictwa Opole, 
zwiedzając tam multimedialną salę 
edukacyjno-dydaktyczną, przed-
stawiającą cztery pory roku życia 
w lesie. Rajd zakończyło ognisko 
z atrakcjami na opolskiej strzelnicy, 
a na pożegnanie wszystkie dzieci 

otrzymały upominki. W ubiegłym 
roku obchodzono jubileusz 65-lecia 
sekcji motorowej. Podczas uro-
czystego spotkania w zajeździe 
„Pod niedźwiedziem” w Dębskiej 
Kuźni uhonorowano ludzi, którzy 
ją tworzyli i przez lata aktywnie 
działali. W październiku członko-
wie sekcji byli na wycieczce tury-
styczno-krajoznawczej w Górach 
Sowich, zwiedzając m.in. sztolnie 

Wałbrzych i zamek Książ. Prezes 
podziękował członkom sekcji za 
udział w imprezach oraz tworze-
nie na nich wspaniałej atmosfery, 
sędziom oraz wszystkim, którzy 
wspomagali sekcję finansowo i du-
chowo, a wśród nich burmistrzowi 
Ozimka Janowi Labusowi, dyrek-
tor Ośrodka Integracji i Pomocy 
Społecznej Barbarze Katolik, 
prywatnym sponsorom i fundato-

Po spotkaniu można było otrzymać 
dedykację autora. 

Ks. prof. Andrzej Hanich zaprezentował nową książkę.

Pierwszą tegoroczną imprezą był zimowy rajd samochodowy.



W 2016 roku wzięła udział 
w sześciu zdarzeniach: 2 wyjaz-
dach do pożarów, 3 miejscowych 
zagrożeniach i 1 ćwiczeniach. 
Bierze też czynny udział w życiu 
Chobia i Grodźca organizując wo-
dzenie niedźwiedzia, uczestnicząc 
w uroczystościach religijnych oraz 

Zebranie sprawozdawcze OSP Chobie

Mała, ale jara
Ochotnicza Straż Pożarna w Chobiu jest niewielką, ale aktywną 

jednostką. Ma 41 członków, w tym 19 czynnych.

zabezpieczając imprezy. W ubie-
głym roku  uroczyście obchodzono 
60-lecie jednostki. Podpisano także 
akt współpracy z niemiecką jednost-
ką ratownictwa technicznego THW 
Hann. Münden. 

Na zebraniu w dniu 21 stycz-
nia sprawozdanie z ubiegłorocz-
nej działalności przedstawił prezes 
OSP Chobie Edmund Markowski. 
Wysłuchano także sprawozdań fi-
nansowego i komisji rewizyjnej oraz 
udzielono Zarządowi absolutorium. 
Przyjęto plan finansowy i plan dzia-

łania jednostki na 2017 rok. Zakła-
da on m.in. pozyskanie 2 nowych 
członków, zakupy sprzętu, konty-
nuację remontu budynku remizy, 
organizację pogadanek o tematyce 
ppoż., szkolenia strażaków, zbiórki 
szkoleniowe, udział w ćwiczeniach 

na obiektach, organizację wodzenia 
niedźwiedzia i inne. 

Podziękowania za służbę miesz-
kańcom oraz życzenia złożyli stra-
żakom z Chobia zaproszeni na 
zebranie goście: burmistrz Ozim-
ka Jan Labus, dowódca JRG nr 1 
w Opolu mł. bryg. Piotr Panufnik, 
prezes Miejsko-Gminnego Zarządu 
Związku OSP RP Marek Elis oraz 
inspektor Zbigniew Koziarz z UGiM 
w Ozimku. 

(jad)

Zebranie sprawozdawcze OSP Chobie.   

zamieszkania osoba, która poleca 
swoje potrawy. Autor pogrupował 
je w dwudziestu pięciu rozdziałach, 
z których nowością i szczególną 
atrakcją książki jest rozdział „Kawa 
na 100 sposobów”, zawierający 
przepisy parzenia kawy z różno-
rodnymi, często zaskakującymi 
dodatkami. Ich autorem jest „cza-
rodziej kawy” Leszek Kopcio, wła-
ściciel kawiarni „Biała Lokomotywa” 
w Nowej Rudzie koło Kłodzka. Do 
kawiarni tej ks. A. Hanich trafił wy-
dając swoje książki kucharskie, któ-
re drukowane są właśnie w Nowej 
Rudzie. Tak zaprzyjaźnił się z jej 
właścicielem - jednym z najlep-
szych polskich baristów i wspa-
niałym gawędziarzem. W czasie 
spotkania ks. Andrzej Hanich od-
powiadał również na pytania jego 
uczestników. Można było kupić 
jego najnowszą książkę kucharską 
oraz otrzymać wiele mówiącą de-
dykację „Aby życiu dodać smaku” 
z autografem autora. 

Książka kosztuje 65 złotych 
i jest cegiełką na malowanie 
elewacji zewnętrznej kościoła 
w Prószkowie. Można ją również 
kupić w sprzedaży wysyłkowej (z 
doliczeniem kosztów przesyłki), 

wysyłając pisemne zamówienie 
(koniecznie z podaniem swojego 
adresu i telefonu kontaktowego) 
listem pocztowym bądź e-mailem 
na adres redaktora: ks. Andrzej 
Hanich, Pl. A. Zawadzkiego 19, 46-
060 Prószków, e-mail: ahanich@
o2.pl. Książka jest świetnym pre-
zentem na różne okazje. 

Janusz Dziuban

rom nagród. Przekazał też dyplom 
z podziękowaniami dla byłego, 
długoletniego prezesa Antonie-
go Czajewskiego z okazji ubie-
głorocznego jubileuszu 65-lecia 
sekcji motorowej. Po zebraniu od-
była się zabawa karnawałowa, na 
której bawili się członkowie i sym-
patycy ozimskich motorowców.

W planie imprez na 2017 rok, 
poza odbytym już zimowym rajdem 
samochodowym, znalazły się: 7 

maja - rajd kierowców o Puchar 
Burmistrza Ozimka, 3 czerwca - 
rajd „Kierowca przyjacielem dzie-
ci”, 23-24 września - dwudniowa 
wycieczka do Wiednia, 21-22 paź-
dziernika - rajd jesienny do Jar-
nołtówka, 20 grudnia - spotkanie 
wigilijne członków sekcji w plenerze 
i 31 grudnia (jeżeli będą chętni) - 
zabawa sylwestrowa w Antoniowie.  

J. Dziuban

Okładka książki „Opolszczyzna w 
wielu smakach 2”.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody.


