Sesja RM:

Szereg uchwał

Święto na moście

27 lutego podczas XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ozimku uchwalono
szereg uchwał.

16 marca br. świętowano wpisanie tego zabytku na prestiżową listę
Pomników Historii. Wśród obecnych byli przedstawiciele samorządu
z burmistrzem Janem Labusem, wicewojewoda opolska Violetta Porowska, przedstawiciele SDMP, jak również mieszkańcy.
Zorganizowano także konferencje prasową, podczas której wypowiedzieli się nasz włodarz burmistrz
Ozimka Jan Labus, Wicewojewoda
Opolski Violetta Porowska, szefowie
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi
Józef Tomasz Juros i Roman Jarosiński.
Na uczczenie tego wyjątkowego wydarzenia zaproszono także
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku oraz przedstawicieli licznych mediów.
Violetta Porowska zaznaczyła,
że zabytek jest jedyny w swoim
rodzaju, nie tylko w Polsce, ale na

I tak: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Grodziec; w sprawie określenia
kryteriów, przyznania każdemu kryterium
określonej liczby punktów oraz określenia
dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych; w sprawie określenia
kryteriów, przyznania każdemu kryterium
określonej liczby punktów oraz określenia
dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli; w sprawie
opracowania planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinanso-

całym świecie. Burmistrz Jan Labus
dodał, że w momencie, gdy gmina
przejmowała obiekt od huty wymagał
gruntowego remontu oraz działań na
rzecz jego promocji. Łączne koszty
całego przedsięwzięcia opiewają na
kwotę ok. 4 mln zł.
Ciekawostką jest, że most był
inspiracją dla szwajcarskiego inżyniera Othmara Ammanna, który
wizytował Ozimek pod koniec XIX
w. i wiedze wykorzystał podczas
budowy mostu Golden Gate Bridge
w San Francisco.
Marcin Widera

wania opłat za kształcenie pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2017; w sprawie zbycia mienia gminnego; w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Radni pozytywnie ocenili działalność
Domu Kultury w Ozimku oraz M-G Biblioteki Publicznej, zaznaczając, że to ważne
centra animacji społeczności lokalnej.
Ponadto przyjęli protokół z kontroli
wydatkowania środków na budowę i remonty dróg gminnych.
M.W.

Nadzwyczajna sesja RM
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 7 marca
rajcowie podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego. Była ona niezbędna w obliczu
reformy oświatowej. I tak w gminie zachowane zostaną wszystkie podstawówki,
które teraz będą miały po 8 klas.
wit

To najstarszy taki most w Europie
Pierwszy żelazny most łukowy wykonano dla miejscowości Łażany
na Dolnym Śląsku. Obiekt nie zachował się do dzisiejszych czasów,
w przeciwieństwie do bardziej zaawansowanego technicznie - wiszącego
mostu łańcuchowego, powstałego w Ozimku. Oddano go do użytku 12
września 1827 r. i był na owe czasy dziełem pionierskim Karla Schotteliusa - królewskiego mistrza hutniczego, ewenementem na światową
skalę. Wybudowany za 4.200 talarów, most stanowił główną przeprawę
na szlaku Dobrodzień - Opole.
Most miał nośność 3 ton i wielokrotnie oparł się zagrożeniom, m.in.
wielkiej powodzi z 1830 r., kiedy
zniszczeniu uległa zapora na Małej
Panwi. W 1854 r. wzmocniono przęsło
i zmieniono sposób zakotwień łańcuchów, a od 1945 r. - po poważnym
uszkodzeniu - został wyłączony z ruchu kołowego. W roku 1969 obiekt
wpisano do rejestru zabytków techniki.
Most składa się z przęsła podwieszonego do żelaznych łańcuchów,
wspartych na dwóch żeliwnych py-

lonach, złożonych z odlewanych,
ażurowych płyt, zwieńczonych neogotyckimi portalami. Ważąca około
55 ton konstrukcja oparta jest na
murowanych przyczółkach. Rozpiętość w osiach pylonów wynosi 31,5
m, przęsło mierzy 28,6 m długości
i 6,0 m szerokości, a cały most składa
się z około 1600 żelaznych części
- w dużej mierze wykonanych ręcznie, kutych. Jako jeden z nielicznych,
przetrwał do dzisiejszych czasów,
praktycznie w stanie oryginalnym.

Most uratowali głównie hutnicy
Z Janem Labusem - burmistrzem Ozimka rozmawia Witold
Żurawicki.
- Porażka jest zawsze sierotą,
a sukces ma wielu ojców. Jak
doszło do tego, że most został
wyremontowany i trafił na listę
pomników historii?
- Coś w tym jest co pan określił jako ojcostwo sukcesów. Ale
tak zawsze było i pewnie będzie.
Natomiast powiem trochę o tej najnowszej historii mostu. Pamiętam,
że jako pracownik huty jeszcze mu
się przyglądałem z niepokojem.
Potem w roku 1997 była powódź
tysiąclecia i ten most ją przetrwał.
- Dzięki komu?
- Dzięki hutnikom, którzy heroicznie walczyli o to, by rzeka go
nie zabrała. Doskonale pamiętam,
jak z bosakami i różnymi żerdziami
stali na moście i przepychali pod
nim wszelkie większe elementy,
które niosła rzeka i w zetknięciu
z mostem mogły go porwać, albo
przynajmniej mocno uszkodzić.
Trwało to kilka dni.
- Most wzmocniono wtedy
nawet linami.
- Owszem, zresztą one gdzieś
w okolicach tego mostu znajdują
się do dzisiaj.
- Most uratowano, ale jego
kondycja w oczywisty sposób
się pogorszyła.
- Oczywiście, pamiętajmy, że
woda przepływała przez kilka dni
po jego powierzchni. I wówczas jako pracownik huty - zrozumiałem,
że ludzie pokazali, iż warto o coś
walczyć.
- Potem nastąpiły kolejne
okoliczności, które remontowi
mostu nie sprzyjały.
- Można tak powiedzieć, bo
huta stała się firmą prywatną, borykającą się z zapaścią na rynku
i problemami finansowymi. Wiadomo: doszło do restrukturyzacji
tego zakładu, którego nie stać było
na remont mostu.
- I nie było pomysłu na renowację mostu.
- Zgadza się. Huta zaczęła
mieć zobowiązania podatkowe
wobec gminy, z których realizacją zakład miał problemy. I wtedy
z prezesami Bobrowskim i Buhlem rozmawialiśmy o ewentualnym
przejęciu mostu przez gminę. Ja
wyraziłem takie zainteresowanie,
ale oczywiście moją decyzję musiała poprzeć Rada Miejska, której
przewodniczącym był wówczas

Joachim Wiesbach. Tak też się
stało. I zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w roku 2007 staliśmy się
właścicielami mostu.
- To była ryzykowana decyzja, bo to zabytek podlegający
wielu obostrzeniom przy modernizacji.
- Tę decyzję z pełną odpowiedzialnością, choć także z wielkim
ryzykiem trzeba było podjąć. Ktoś
po postu musiał się tym mostem
zająć.
- No właśnie, ryzyko było
wkalkulowane w ewentualną
dotację na remont?
- Prawda, bo to były dobre
czasy, jeśli chodzi o dostępność
funduszy unijnych. Zaczęliśmy
przygotowywać dokumentację
remontu i wtedy wyszło nam, że
renowacja będzie kosztować milion złotych. Dokumentację przygotowała nam ekipa specjalistów
z Politechniki Opolskiej na czele
z doktorem Przemysławem Jakielem.
- Ale w sumie okazało się, że
remont będzie znacznie droższy.
- Owszem, wprawdzie z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy
70 procent dofinansowania, to
w trakcie remontu okazało się, iż
koszty renowacji wzrosną. I tego
nikt nie mógł przewidzieć. Wiadomo było, że trzeba most rozebrać
kompletnie, na najdrobniejsze części, ale nikt się nie spodziewał, ze
sporo tych części jest w fatalnym
stanie. A pamiętajmy, że każdy
element mostu został wypiaskowany i odmalowany. I robiły to firmy
z okolic Ozimka. Zresztą jak już
się powiedziało „a”, to trzeba było
powiedzieć też „b” i dokończyć
dzieło remontu. I po dwóch latach
most został wyremontowany i w
2011 roku został oddany do użytku.
- Teraz jest już na gruncie
należącym do gminy i może
wszystkich cieszyć. Ot, choćby
podczas Święta Mostu i Żeliwa.
Na jak długo ten remont wystarczy?
- W przypadku elementów
metalowych - na bardzo długo.
Natomiast już widać, że trzeba
zająć się niektórymi elementami
drewnianymi. Taka już uroda tego
zabytku, że trzeba monitorować
jego stan i poddawać bieżącym
naprawom. Ale pochwalmy się

przy okazji, że już po remoncie
most otrzymał wiele wyróżnień
za jego wyjątkowość oraz za wyjątkowość prac renowacyjnych,
jakim go poddano. W roku 2013
złożyliśmy wniosek o wpis do rejestru pomników historii. Prośbę
o wpis ponowiliśmy w zeszłym roku
i została ona uwzględniona.
- Co daje wpis na Listę Pomników Historii?
- Podczas uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy
zapowiedziano, że dzięki wpisaniu
na taką listę będzie można ubiegać
się o sfinansowanie obiektów sąsiednich. My myślimy o renowacji
kościoła ewangelickiego - rozmawiamy z pastorem Wojciechem
Prackim na temat pomocy gminy

w restauracji tego zabytku. Więcej
zabytków tej miary po prostu nie
mamy, więc chcemy ratować całe
nasze dziedzictwo. I zabiegamy
o środki w Ministerstwie Kultury.
- Po wpisaniu na Listę Pomników Historii to zapewne
Święto Mostu i Żeliwa stanie się
kluczową imprezą w Ozimku?
- Święto w tym roku połączone
będzie z Dniami Ozimka. A mamy
szereg jubileuszy, bo choćby 25-lecie partnerstwa z Heinsbergiem,
20. lat partnerstwa z Rymarzowem, rocznicę podpisania aktu
przyjaźni z Schotten. Tak więc nie
zabraknie atrakcji dla dorosłych
dla dzieci. I na święto wszystkich
zapraszam już dzisiaj.
- Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia mostu również z jego remontu - str.20.

Ważne daty
03.05.2011 - Uroczyste otwarcie po remoncie.
24.11.2011 - Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolfa - Nagroda główna w kategorii „zrealizowana rehabilitacja ustroju nośnego
obiektu mostowego”.
18.04.2012 - Zabytek Zadbany - wyróżniony wśród pięciu najlepiej utrzymanych i zagospodarowanych zabytków w Polsce, za
kompleksową konserwację przeprowadzoną z poszanowaniem
materiału i formy.
16.07.2014 - Footbridge Award 2014. Zwycięzcą w kategorii historic renovation/reuse - obiekt najlepiej odrestaurowany - został
zabytkowy wiszący most w Ozimku. Prestiżową nagrodę otrzymał
jako pierwszy obiekt w Polsce.
15.03.2017 - Wpisanie na prestiżową listę Pomników Historii,
jako czwarty obiekt w województwie.

Dwieście lat!
25 stycznia 2017 r. w do Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku przybyli
kolejni nestorzy, którzy świętowali urodziny oraz rocznice zawarcia
związku małżeńskiego z miesiąca grudnia.
Życzenia i gratulacje złożyli im
burmistrz Jan Labus i Kierownik
USC Ewa Bronder.
90. rocznicę urodzin świętowała
Stefania Nowak (w towarzystwie
syna Bertolda) z Antoniowa, natomiast 85. rocznicę urodzin obchodzili: Maria Wieczorek (z zięciem
Marianem) z Biestrzynnika. Zaś 80.
urodziny świętowali Günter Czichos
(z wnuczką Ramoną i prawnuczką
Niną) i Helmut Piegsa (w towarzystwie żony Gertrudy) oboje z Dylak,
Lidia Stopa (z córką Ewą) i Rozalia Rucińska (z córkami Krystyną
i Danutą oraz żoną wnuka Darią)
obie z Grodźca, Stefania Góra (w
towarzystwie córki Róży) z Ozimka

oraz Tomasz Joniec (z żoną Marią)
ze Szczedrzyka.
Żelazne gody małżeńskie (65.
rocznicę pożycia małżeńskiego)
świętowali Anna i Zbigniew Piątek (z synową Weroniką) z Ozimka,
zaś szmaragdowe gody małżeńskie
(55. rocznicę pożycia małżeńskiego)
obchodzili Krystyna i Ryszard Brewiński z Ozimka. Natomiast złote
gody małżeńskie (50. rocznicę) świętowali Małgorzata i Ryszard Panicz
(przybyli z córką Elwirą i wnuczką
Katarzyną) z Ozimka oraz Adela
i Henryk Kokot z Krasiejowa.
Do życzeń przyłącza się także
redakcja Wiadomości Ozimskich.

Stefania Nowak z synem Bertoldem.

Helmut Piegsa z żoną Gertrudą.

Günter Czichos z wnuczką Ramoną i
prawnuczką Niną.

Krystyna i Ryszard Brewiński.

Jan Niesłony

Stefania Góra z córką Różą.

Tomasz Joniec z żoną Marią.

Lidia Stopa z córką Ewą.

Maria Wieczorek z zięciem Marianem.

Adela i Henryk Kokot.

Zebranie sprawozdawcze „Klubu Seniora”

Chcą się bawić i zwiedzać
Seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Emerytów Gminy i Miasta
Ozimek „Klub Seniora” prowadzą działalność wynikającą z ich potrzeb oraz raczej skromnych możliwości finansowych, starając się
zaspokoić oczekiwania swojego środowiska w zakresie turystyki,
integracji i wspólnej zabawy.
Stowarzyszenie liczy obecnie
80 członków, a kieruje nim zarząd
pod przewodnictwem Haliny Urbaniak, w którego skład wchodzą
również: Stanisław Stachowicz zastępca przewodniczącej i Regina
Waliszewska - skarbnik. 2 marca
w Domu Kultury w Ozimku odbyło
się doroczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia, na którym
złożyli oni swoje sprawozdania oraz
rozmawiali o planach na obecny rok
działalności.

Poza tym, aby się częściej spotykać, organizowano spotkania przy
muzyce, na których przygrywał pan
Fila z Dańca. Spotkania odbywały
się w sali przy OSP w Antoniowie,
ale ponieważ nie wszystkim się to
podobało, ostatnie zorganizowano
w Domu Kultury, który (w ramach
posiadanych możliwości budżetowych) jest otwarty na inicjatywy seniorów, o czym zapewniła
uczestnicząca w zebraniu dyrektor Justyna Wajs-Fijałkowska.

Małgorzata i Ryszard Panicz z córką Elwirą i wnuczką Katarzyną.

Zebranie sprawozdawcze Klubu Seniora.

Anna i Zbigniew Piątek z synową Weroniką.

Rozalia Rucińska z córkami Krystyną i Danutą oraz żoną wnuka Darią.

W 2016 roku, w ramach wypoczynku i integracji seniorów
zorganizowano dwie wycieczki,
w których uczestniczyli członkowie
Stowarzyszenia oraz ich rodziny:
w czerwcu na Warmię i Mazury oraz
we wrześniu do Budapesztu i Bratysławy. Wycieczki były udane, choć
pierwsza z nich nieco pechowa,
gdyż podczas wichury konar drzewa
uszkodził przednią szybę autobusu, uniemożliwiając dalszą jazdę.
Z tego powodu nie udało się w pełni
zrealizować programu wycieczki,
rezygnując z wyjazdu do Fromborka. Za to druga ubiegłoroczna
wycieczka była w pełni udana, a z
zadowoleniem wszystkich spotkał
się zwłaszcza dwugodzinny przejazd autokarem po Budapeszcie
z polskim lektorem, który informował
o mijanych po drodze zabytkach
i miejscach związanych z historią
stolicy Węgier. Przewodnikiem na
obu wycieczkach był prezes KTG
„Kozica” Józef Kozioł.

Zachęcała do korzystania z oferty
Domu Kultury oraz zgłaszania swoich propozycji wspólnego spędzania czasu, zwłaszcza w godzinach
dopołudniowych, kiedy placówka
dysponuje wolnymi pomieszczeniami i mogłaby je udostępnić na
zajęcia seniorów. Omawiano też
propozycje organizacji wycieczek,
zgłaszając m.in. chęć zwiedzenia
Podlasia (Białystok) i Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra). Zarządowi Stowarzyszenia udzielono absolutorium
za działalność w 2016 roku oraz
ustalono wysokość składki członkowskiej na 40 zł rocznie.
Tak jak dotychczas, członkowie
Zarządu Stowarzyszenia pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach
11.00 - 12.00 w sali nr 14 Domu
Kultury i tam zainteresowani seniorzy mogą zgłaszać swoje propozycje, uwagi, składać deklaracje
przystąpienia do Stowarzyszenia
oraz opłacać składki członkowskie.
J. Dziuban

* Wodzenie niedźwiedzia * Wodzenie niedźwiedzia *

Dylaki:

W sobotę karnawałową
W karnawałową sobotę 11 lutego niedźwiedź chodził po Dylakach. Prowadziła go kilkunastoosobowa grupa przebierańców, a do przemarszu korowodu i tańca niedźwiedzia z gospodyniami przygrywał na akordeonie Marian
Szymczyk z Biestrzynnika.
Od rana do późnego popołudnia
korowód przeszedł przez całą wieś,
odwiedzając domostwa, składając gospodarzom życzenia i zapraszając na
karnawałową zabawę z niedźwiedziem,
zorganizowaną 18 lutego w świetlicy
wiejskiej. Tam, jak każe tradycja, stary
niedźwiedź, symbolizujący wszelkie
minione zło został zastrzelony, krew
z niego spuszczona, a zrobioną z niej

kaszanką poczęstowano wszystkich
uczestników zabawy.
Organizatorami wodzenia niedźwiedzia w Dylakach była sołtys Barbara
Starzycka z Radą Sołecką, a zebrane
od mieszkańców datki zostaną przeznaczone na ich działalność na rzecz
wsi. Za datki i poczęstunek składają
wszystkim serdeczne podziękowania.
(jad)

Pustków:

W akcji strażacy wodzili
Wodzenie niedźwiedzia w Dylakach.

Karnawałowe wodzenie niedźwiedzia jako pierwsi zorganizowali w tym
roku strażacy z OSP Pustków. W ostatnią sobotę stycznia kilkunastoosobowa
grupa przebierańców z muzykantami i niedźwiedziem na czele przeszła przez
wieś, odwiedzając wszystkie domostwa, składając życzenia i zbierając datki
na potrzeby swojej jednostki.
Niedźwiedź tańczył z gospodyniami,
a towarzyszyli mu m.in. lekarz, kominiarz, leśniczy, cyganka, para młoda,
aniołek i diabeł oraz strażak i policjant,
którzy zatrzymywali przejeżdżające przez
Pustków samochody, wręczając ich kierowcom mandaty z grosikiem na szczęście. Wszystkich chętnych mieszkańców
Pustkowa zaproszono na karnawałową

zabawę z niedźwiedziem, jaka wieczorem
odbyła się w świetlicy wiejskiej. Prezes
OSP Pustków Sebastian Pielorz dziękuje
wszystkim, którzy przyjmując niedźwiedzia i przekazując wolne datki, wspomogli
strażaków w realizacji kolejnych potrzeb
jednostki.
(jad)

Szczedrzyk:

Stary zwyczaj
Wodzenie niedźwiedzia w Pustkowie.

Wodzenie niedźwiedzia, czyli bery albo bakusy, to jeden z najstarszych
zwyczajów kultywowanych na wsi opolskiej. Barwny korowód złożony z policjanta, lekarza, myśliwego, śmierci, kominiarza, cyganki i innych postaci oraz
towarzyszących im muzykantów, prowadzi po wsi niedźwiedzia.
Zgodnie z ludową tradycją symbolizuje on zło, jakie spotkało nas w minionym roku. Dlatego pod koniec dnia
musi zostać zastrzelony, a jego miejsce zajmuje młody niedźwiadek, symbol
nowego roku, który ma być lepszy od
tego, co odszedł. Gwarantuje to taniec
niedźwiedzia z gospodyniami, złożone
domownikom życzenia oraz datki wręczone przez nich „bakuśnikom”.
W sobotę 18 lutego niedźwiedź wodzony był po Szczedrzyku, a imprezę, jak
co roku, zorganizowali strażacy z miejscowej OSP, zbierając w ten sposób

środki na rozbudowę remizy i doposażenie sprzętowe swojej jednostki, która
w tym roku będzie obchodzić jubileusz
90-lecia. Od rana do późnego popołudnia korowód z niedźwiedziem przeszedł
przez całą wieś, a wieczorem zawitał do
świetlicy wiejskiej, gdzie najpierw odbyła
się zabawa z dziećmi, a o godzinie 20tej rozpoczęła się karnawałowa zabawa
dla chętnych mieszkańców. Zarząd OSP
Szczedrzyk składa wszystkim podziękowania za przekazane datki.
(jad)

Bery w Krzyżowej Dolinie
Wodzenie niedźwiedzia kultywowane jest też w Krzyżowej Dolinie.

Wodzenie niedźwiedzia w Szczedrzyku.

25 lutego wczesnym rankiem kolorowy korowód ruszył ulicami miejscowości,
zbierając datki od mieszkańców. A że
w postaci charakterystyczne dla trady-

cyjnego korowodu wcielili sie głównie
strażacy - ochotnicy, to zebrane środki
zasilą konto miejscowej OSP.
wit

OSP Chobie:

* Wodzenie niedźwiedzia * Wodzenie niedźwiedzia *

Bery 2017
Strażacy i sympatycy OSP Chobie również w tym roku przywiedli prowadzonego na postronku bera do domów mieszkańców Chobia, Grodźca i Mnichusa.
Wodzenie niedźwiedzia odbyło się w karnawałową sobotę 18 lutego.
Każda gospodyni, która przy akompaniamencie grajków i cyganki zatańczyła z niedźwiedziem, nie musi się
martwić o szczęście przez cały rok, bo
jej nie opuści. Jak co roku, kominiarz na
szczęście pomazał twarze sadzą, cyganka powróżyła, strażak sprawdził, czy gospodarstwo jest dobrze zabezpieczone

przed pożarem, a policjant skontrolował
porządek.
Strażacy z OSP Chobie serdecznie
dziękują mieszkańcom za gościnę i datki,
które zostaną przeznaczone na cele
związane z działalnością OSP Chobie.
A. Kokot

Krasiejów:

Korowód jak się patrzy
Urocza policjantka i Cyganka, która „prawdę ci powie”, ksiądz, kostucha - to
tylko niektóre z postaci, jakie można było podziwiać w korowodzie w Krasiejowie.
Tegoroczne wodzenie niedźwiedzia
po raz pierwszy od lat odbyło się bez ...
dinozaura, którego w orszaku zabrakło.

Jednak cała grupa była bardzo kolorowa
i chętnie witana przez gospodarzy.

Niedźwiedź odwiedził także mieszkańców Krzyżowej Doliny.

wit

Wodzenie niedźwiedzia w Chobiu, Grodźcu i Mnichusie.

REKLAMA

Rozpoczęła się piłkarska wiosna
Po zimowej przerwie, w połowie marca wznowiono ligowe
rozgrywki piłkarskie. W sezonie 2016/2017 na ich różnych
szczeblach występują cztery zespoły seniorów z gminy Ozimek: KS Małapanew Ozimek, KS Krasiejów, KS Szczedrzyk
i LZS Grodziec.
Drużyny z Ozimka i Krasiejowa grają w IV lidzie. Po jesiennej rundzie zespół Małejpanwi
zajmuje 4. miejsce i ma realne
szanse na walkę o awans, natomiast KS Krasiejów zajmuje
17. miejsce w tabeli i na wiosnę
musi się bronić przed spadkiem
do klasy okręgowej. Swój pierwszy sezon w klasie A rozgrywa
KS Szczedrzyk. Na półmetku
rozgrywek plasuje się na dobrym

- 6. miejscu w tabeli grupy V,
natomiast w grupie VI klasy B
występuje LZS Grodziec, który
jesienną rundę zakończył na 3.
miejscu z niewielką, zaledwie
3-punktową stratą do lidera i na
wiosnę włączy się zapewne do
walki o awans. Poniżej przedstawiamy terminarze rozgrywek
wiosennej rundy.
(d)

Kolejka 25 - 03.05.2017 godz. 17.30:
KS Małapanew Ozimek - MKS Pogoń Prudnik
KS Krasiejów - LZS Starowice Dolne
Kolejka 26 - 06.05.2017 godz. 17.00:
LKS PO-RA-WIE Większyce - KS Krasiejów
LZS Kup - KS Małapanew Ozimek
Kolejka 27 - 13.05.2017 godz. 17.00:
KS Małapanew Ozimek - LZS Starowice Dolne
KS Krasiejów - LZS Agroplon Głuszyna
Kolejka 28 - 20.05.2017 godz. 17.00:
KS Krapkowice - KS Krasiejów
LKS PO-RA-WIE Większyce - KS Małapanew Ozimek
Kolejka 29 - 27.05.2017 godz. 17.00:
KS Małapanew Ozimek - LZS Agroplon Głuszyna
KS Krasiejów - MKS Gogolin
Kolejka 30 - 31.05.2017 godz. 18.00:
LKS Skalnik Gracze - KS Krasiejów
KS Krapkowice - KS Małapanew Ozimek
Kolejka 31 - 03.06.2017 godz. 17.00:
KS Małapanew Ozimek - MKS Gogolin
KS Krasiejów - KS Polonia Nysa
Kolejka 32 - 10.06.2017 godz. 16.00:
SKF TOR Dobrzeń Wielki - KS Krasiejów
LKS Skalnik Gracze - KS Małapanew Ozimek
Kolejka 33 - 14.06.2017 godz. 18.00:
KS Małapanew Ozimek - KS Polonia Nysa
TS Chemik K.-Koźle - KS Krasiejów
Kolejka 34 - 17.06.2017 godz. 17.00:
KS Krasiejów - KS Małapanew Ozimek

Klasa A - Grupa V
KS Krasiejów w trakcie przygotowań do sezonu rozegrał kilka sparingów.
Foto: galeria klubu KS Krasiejów.

IV liga
Kolejka 18 - 18.03.2017 godz. 15.00:
KS Polonia Głubczyce - KS Krasiejów
KS Małapanew Ozimek - TS Chemik K.-Koźle
Kolejka 19- 25.03.2017 godz. 15.00:
KS Małapanew Ozimek - SKF TOR Dobrzeń Wielki
KS Krasiejów - NKS Start Namysłów
Kolejka 20 - 01.04.2017 godz. 16.00:
LZS Swornica Czarnowąsy - KS Krasiejów
KS Polonia Głubczyce 0 KS Małapanew Ozimek
Kolejka 21 - 08.04.2017 godz. 16.00:
KS Małapanew Ozimek - NKS Start Namysłów
KS Krasiejów - LZS Piotrówka
Kolejka 22 - 15.04.2017 godz. 13.00:
OKS Olesno - KS Krasiejów
LZS Swornica Czarnowąsy - KS Małapanew Ozimek
Kolejka 23- 22.04.2017 godz. 16.30:
KS Małapanew Ozimek - LZS Piotrówka
KS Krasiejów - MKS Pogoń Prudnik
Kolejka 24 - 29.04.2017 godz. 17.00:
LZS Kup - KS Krasiejów
OKS Olesno - KS Małapanew Ozimek

Kolejka 14 - 18.03.2017 godz. 15.00:
KS Start Dobrodzień - KS Szczedrzyk
Kolejka 15 - 26.03.2017 godz. 15.00:
KS Szczedrzyk - KS II Żywocice-Krapkowice
Kolejka 16 - 02.04.2017 godz. 16.00:
OKS Odra II Groszmal Opole - KS Szczedrzyk
Kolejka 17 - 09.04.2017 godz. 16.00:
LZS Stary Ujazd - KS Szczedrzyk
Kolejka 18 - 23.04.2017 godz. 16.30:
KS Szczedrzyk - LKS Tęcza Szymiszów
Kolejka 19 - 29.04.2017 godz. 17.00:
LZS Błękitni Jaryszów - KS Szczedrzyk
Kolejka 20 - 07.05.2017 godz. 17.00:
KS Szczedrzyk - KS Sławięcice K.-Koźle
Kolejka 21 - 14.05.2017 godz. 17.00:
LZS Raszowa - KS Szczedrzyk
Kolejka 22 - 21.05.2017 godz. 17.00:
KS Szczedrzyk - LKS Victoria Żyrowa
Kolejka 23 - 28.05.2017 godz. 17.00:
SSKS Stal Zawadzkie - KS Szczedrzyk
Kolejka 24 - 04.06.2017 godz. 17.00:
KS Szczedrzyk - LZS Kórnica-Nowy Dwór
Kolejka 25 - 11.06.2017 godz. 17.00:
LKS Adamietz Kadłub - KS Szczedrzyk
Kolejka 26 - 18.06.2017 godz. 17.00:
KS Szczedrzyk - Górnik Januszkowice

Szkolna kronika sportowa

Wicemistrzowie w dwa ognie
Klasa B - Grupa VI
Kolejka 12 - 26.03.2017 godz. 15.00:
LZS Grodziec - LKS Tempo Grodzisko
Kolejka 13 - 02.04.2017 godz. 16.00:
LZS GKS Izbicko-Otmice - LZS Grodziec
Kolejka 14 - 09.04.2017 godz. 16.00:
LZS Grodziec - LZS Grudzice
Kolejka 15 - 23.04.2017 godz. 16.30:
LZS Zawada Gm. Turawa - LZS Grodziec
Kolejka 16 - 30.04.2017 godz. 17.00:
LZS Grodziec - LZS Fiorentina Kamex Nakło
Kolejka 17 - 07.05.2017 godz. 17.00:
LZS Unia Raszowa-Daniec - LZS Grodziec
Kolejka 18 - 14.05.2017 godz. 17.00:
LZS Grodziec - LZS GKS Piomar II Tarnów-Przywory
Kolejka 19 - 21.05.2017 godz. 17.00:
LZS Staniszcze Wielkie - LZS Grodziec
Kolejka 20 - 28.05.2017 godz. 17.00:
LZS Grodziec - 1.FC Chronstau II Chrząstowice
Kolejka 21 - 04.06.2017 godz. 17.00:
LKS Źródło II Krośnica - LZS Grodziec
Kolejka 22 - 11.06.2017 godz. 17.00:
LZS Turawa - LZS Grodziec

W dwóch ostatnich miesiącach uczniowie z gminy Ozimek starowali w licznych zawodach sportowych. Największy odniesiony
sukces, to wicemistrzostwo województwa w dwa ognie drużyny
chłopców z GZS - SP nr 3 w Ozimku.

Drużyna SP nr 3 zdobyła wicemistrzostwo województwa w dwa ognie.

27 stycznia w Grodźcu odbyły
się gminne zawody w mini piłkę
koszykową dziewcząt i chłopców.
Do półfinału powiatowego
awansowały drużyny dziewcząt
z PSP Dylaki i chłopców z SP nr 3
Ozimek i PSP Grodziec. Półfinały
powiatowe odbyły się w Tarnowie
Opolskim. 2 lutego rywalizowały
dziewczęta, a rozgrywki zakończyły się zwycięstwem PSP Jełowa. Drużyna PSP Dylaki zajęła
czwarte miejsce. Następnego dnia
grali chłopcy. Zwycięstwo odniosła
również PSP Jełowa, a na czwartym miejscu uplasowała się drużyna
PSP Grodziec.
4 lutego w Ozimku odbyły
się gminne zawody w mini piłkę
siatkową chłopców.
Wygrała SP nr 3 Ozimek przed
PSP Grodziec i SP Krasiejów. Półfinał powiatowy, rozegrany 2 marca
w Tarnowie Opolskim, zakończył się
zwycięstwem drużyny SP nr 3 Ozimek, a rozgrywany 8 marca w Niemodlinie finał powiatowy wygrała
PSP Zimnice Wielkie przed PSP Jełowa, SP nr 3 Ozimek i PSP Gracze.
6 marca w Ozimku odbył
się półfinał wojewódzki w dwa
ognie dziewcząt.
Zwycięstwo i awans do finału
wywalczyła drużyna PSP nr 11
Opole, a drugie miejsce (5-8 w województwie) zajęła SP nr 3 Ozimek,
wyprzedzając PSP nr 11 Kędzierzyn-Koźle. 7 marca rozegrano półfinał wojewódzki chłopców, który
zakończył się zwycięstwem SP nr

3 Ozimek przed ZSP Kórnica, PSP
nr 2 Nysa i PSP nr 2 Głubczyce.
Finał wojewódzki rozgrywek odbył
się 16 marca w Opolu. Mistrzem
województwa została PSP nr 11
Kędzierzyn-Koźle, pierwszym wicemistrzem SP nr 3 Ozimek, drugim
PSP nr 24 Opole, a czwarte miejsce
zajęła PSP nr 1 Niemodlin. Srebrna
drużyna z Ozimka grała w składzie:
Przemysław Bujak, Jakub Czerepaniak, Jan Datko, Tymoteusz
Datko, Nikodem Korniak, Szymon
Łysiak, Bartosz Mazurkiewicz,
Kamil Piechaczek, Sasza Popovchak, Wojciech Walus, Kacper
Wróbel, Jakub Żebrowski - opiekun Waldemar Jamróz.
W czasie zimowych ferii w dniach 19-24 lutego Szkolny
Związek Sportowy zorganizował
obóz narciarsko-piłkarski w Głuchołazach.
Uczestniczyli w nim juniorzy
piłki nożnej KS Krasiejów i grupa narciarska - uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Kierownikiem obozu był Jan Kamiński. Grupa piłkarska trenowała na obiektach O.W. Banderoza
w Głuchołazach (boisko ze sztuczną trawą i hala łucznicza) oraz
rozgrywała mecze sparingowe, natomiast grupa narciarska korzystała
ze stoków narciarskich w Czechach
(Ramzova, Filipowice). Szkolny
Związek Sportowy zaprasza dzieci
i młodzież na obozy letnie. Kontakt
- Tel. 660 224 356.
(jad)

Dla właścicieli drobiu:

Kary finansowe
Od 1 kwietnia rusza ogólnopolska akcja BiegamBoLubię. Ozimek przeszedł
pozytywnie okres próbny, który trwał od lutego do marca, za co Trenerom oraz
wszystkim Biegaczom, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach bardzo dziękuję.

Akcja bbl ma na celu zachęcić do
biegania. Grupa bblozimek składa się
już teraz z 15 osób, które co sobotę
w godzinach 9:30-10:45 (zbiórka na
bieżni przy Gminnym Zespole Szkół ul.
Korczaka 12 w Ozimku) uczestniczą
w zajęciach biegowych pod kierunkiem
wykwalifikowanych trenerów Wioletty
Oliwy i Dariusza Jasiniaka. Jesteśmy
grupą biegaczy, którzy w większości,
dopiero zaczęli swoją przygodę z tą formą
aktywności. Udział w zajęciach grupowych MOTYWUJE do działania, jednak
każdy z nas biegnie w swoim tempie, na
miarę swoich możliwości.
Zajęcia biegowe są bezpłatne, dla
wszystkich chętnych, których serdecznie
zapraszamy. Dołącz do akcji już 1 kwietnia br., zadbaj o swoje zdrowie, kondycję
i sylwetkę. Nie myśl, że nie dasz rady,
że nigdy nie biegałeś. My sprawimy, że
pokochasz bieganie i śmiało powiesz:
Biegam Bo Lubię.
O naszych zajęciach mówią uczestnicy bblOzimek:
„Profesjonalne podejście trenerów do
grupy, fajna ekipa, coraz lepsze wyniki
sportowe - tylko z nami :-)” - Tomek.

„Satysfakcja, siła i energia na cały
tydzień” - Monika.
„bbl … daje wiarę w swoje możliwości. Fajna ekipa. Każdy nowy amator
biegania szybko poczuje się swojsko.
Elastyczne podejście do naszych możliwości. Każdy może spróbować” - Iwona.
„Bieganie z bbl wywołuje uśmiech,
odejmuje lat i jest odskocznią od codziennych obowiązków” - Kasia.
„Super trenerzy i grupa. To najlepszy
sposób na wszystkie kłopoty, problemy
i smutki. Jest lekarstwem na chandrę
i to jak skutecznym… a pogoda na bieganie jest raz lepsza, raz gorsza, ale
jest” - Jadzia.
„Grupa motywująca do działania,
gorąco polecam” - Gosia.
„BBL jest dla mnie jednostką treningową w tygodniowym cyklu. Ciekawa
forma uatrakcyjnienia procesu treningowego. Doskonały pomysł na aktywne
spędzanie wolnego czasu. Jest uzupełnieniem praktycznej wiedzy na temat biegania. Świetny motywator i pochłaniacz
zbędnych kalorii. Producent dużej dawki
pozytywnej energii” - trener Darek.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż w dalszym ciągu - do
odwołania - obowiązujeRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków, które nakazuje się m.in.:
- odosobnienie drobiu lub innych
ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób
uniemożliwiający kontakt z drobiem lub
innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach oraz ograniczający ich
kontakt z dzikimi ptakami;
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których
jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych
stale w pomieszczeniach mieszkalnych
(oznacza, że również przydomowy
chów drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych należy zgłaszać do powiatowego
lekarza weterynarii);
- utrzymanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich.
Za nieprzestrzeganie w/w rozporządzenia przewidziane są kary finansowe
wymierzane w drodze postępowania karnego lub w drodze decyzji administracyj-

nej. Wysokość kary pieniężnej zależy od
rodzaju naruszenia i może wahać się od
0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający,
ogłaszanej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego tj.: 4 047,21 zł.
czyli od 2 023,60 zł do 8 094,42 zł.
- Kto będąc posiadaczem zwierząt
nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych
na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega
karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do
dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
- Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw
przed przenikaniem czynnika zakaźnego
podlega karze pieniężnej w wysokości od
0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
- Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym
nie karmi i nie poi w określony spos6b,
podlega karze pieniężnej w wysokości
od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
D.R.
UGiM Ozimek

Koordynator Joanna Bachłaj

Sprzątajmy po naszych milusińskich!
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku zwraca się z apelem do właścicieli psów
o sprzątanie ich odchodów. Sprzątanie po psie powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje i nie zadziwia, a tymczasem dla wielu z nas
wydaje się czymś nienaturalnym i dziwacznym.
Zapraszamy do Urzędu do pokoju nr
217 (II piętro), gdzie można dostać bezpłatnie zestaw worków na psie odchody.
Woreczki z odchodami wrzucamy do
żółtych koszy ulicznych lub do pojemników na odpady zmieszane.
Ta akcja możliwa jest m. in. dzięki

funduszom pochodzącym z opłaty od
posiadania psa. Niestety koszty sprzątania terenów zielonych i ulic pokrywane
są z budżetu gminy, na który składają
się podatki wszystkich mieszkańców.
Zachęcamy do rejestracji psa i wnoszenia opłaty.

