XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku:

Nagrody kulturalne, świetlice wiejskie i PGKiM
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która miała miejsce
29 maja br. obradowano m.in. o stanie świetlic wiejskich oraz stawkach za
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, jak również o działalności PGKiM.
Na początku zebrani uczcili minutą ciszy ś.p. Tadeusza Sprawę
- wieloletniego prezesa ZKRP i WP
w Ozimku. Następnie podziękowali za współpracę przy tworzeniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku
z zakończeniem działalności firmy:
„ŁAD” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury Sp. z o.o. z Katowic.
Kolejnym punktem było wręczenie
nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury gminy Ozimek, a otrzymali je Rita Halupczok,
Stowarzyszenie na rzecz promocji
talentów „Akces”, Oliwia Rainczuk
i Julia Dota.
Radni podjęli następujące uchwały: w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania z boiska wielofunkcyjnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Ozimku; w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez
Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych; w sprawie
udzielenia dotacji na realizację badań
w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; w sprawie określenia

górnych stawek ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2017 rok; w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej; w sprawie sprzeciwu wobec
zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku
Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości
wprowadzenia dwukadencyjności
liczonej wstecz.
Rajcy ocenili pozytywnie funkcjonowanie świetlic wiejskich, które
często stanowią centrum życia kulturalnego i służą wszystkim mieszkańcom. Ponadto organizuje się w nich
szereg przedsięwzięć i imprez.
Odczytano także stanowisko
w sprawie oceny zimowego utrzymania dróg w gminie.
Następnie przedstawiono informację na temat funkcjonowania gminnej
spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.
o. Wskazując w niej główne źródła
sprzedaży oraz plany inwestycyjne.
Marcin Widera

Sesja nadzwyczajna
22 maja podczas sesji nadzwyczajnej radni podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem
zarządzania majątkiem sieciowym
i wykorzystaniem OZE” przez
PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie.
Dokument był niezbędny, by zawrzeć umowę na dofinansowanie i ruszyć z inwestycją dot. m.in. budowy
kanalizacji w miejscowościach Schodnia i Pustków, jak również dokończenie
nieskanalizowanych ulic w Ozimku
(Sołectwo Nowa Schodnia). Całkowity
koszt inwestycji oszacowano na ok.
13 mln złotych.
Po sesji sołtysi sołectw objętych
inwestycją - Julita Widera (Schodnia),
Norbert Feliks (Pustków) oraz Leszek
Jaremko (Nowa Schodnia) podziękowali radnym za przyjęcie uchwały,
która była ostatnim krokiem w kierunku
inwestycji, na którą mieszkańcy czekają wiele lat.
Marcin Widera

Jedlice:

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
5 czerwca w Jedlicach odbyły się wybory uzupełniające
do Rady Sołeckiej. W zebraniu
udział wzięło 17 mieszkańców
oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Ozimka Jarosław
Wita i pracownicy UGiM: Iwona
Wiercińska i Marcin Widera.
Jedynym kandydatem była p.
Anna Namyślak, która wybory
wygrała jednogłośnie.
Gratulujemy i życzymy pomyślności w realizacji zamierzonych
celów i w pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Marcin Widera

Dlaczego stawki tak wzrosły?
Trzy pytania do Mirosława Wiciaka - prezesa PGKiM Sp.
z o.o. w Antoniowie.
- Podczas ostatniej sesji Rada
Miejska przyjęła poddaną pod
głosowanie przez burmistrza
uchwałę w sprawie górnej stawki opłat za usługę opróżniania
zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych,
ustalając ją na poziomie 115 zł/
m3. Oznacza to niemal trzykrotny
wzrost w stosunku do uprzednio
ustalonej w roku 2012 stawki 39
zł/m3. Oczywiście wzbudziło to na
sesji sporo pytań i obaw ze strony
radnych, co do możliwych konsekwencji związanych ze wzrostem
cen tych usług. PGKiM był wnioskodawcą projektu tej uchwały…
- Tak, to my złożyliśmy taki wniosek, chociaż oczywiście uchwała
obowiązuje wszystkie firmy, które
świadczą lub mają zamiar świadczyć usługi wywozu nieczystości
płynnych na terenie naszej Gminy,
i nie dotyczy ona wyłącznie PGKiM.
Przede wszystkim chcę wyraźnie
podkreślić, że zmiana górnej stawki
nie oznacza podniesienia i ustalenia
cen wywozu na 115 zł/m3, przynajmniej przez naszą Spółkę. Uchwała
reguluje górną stawkę, a nie ustala
ceny usługi. W tym miejscu jednoznacznie informuję, że z powodu
zmiany górnej stawki cennik nasz,
który mieszkańcy znają od kilku
miesięcy nie ulegnie żadnej zmianie. Oferowane przez PGKiM ceny
pozostaną bez zmian. Złożyliśmy
obszerne wyjaśnienia i uzasadnienia zarówno Panu Burmistrzowi jak
również Radzie Miejskiej. Udało się
nam przekonać burmistrza i Radę
Miejską, co do przyszłej koncepcji
kształtowania cen usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w naszej Gminie. To bardzo
mądra i słuszna decyzja zarówno
burmistrza, jak i tych radnych, którzy
poparli tę inicjatywę - decyzja, która
pozwala na promowanie opróżniania
zbiorników nieczystości regularnie
i daje możliwość oferowania niższych cen dla wywozów większych
ilości zanieczyszczeń. Poprzednia
uchwała pochodzi z 2012 roku od
tego czasu znacznie zmieniły się
warunki ekonomiczne: ceny paliw,
podatki, koszty pracy itp. Zmiany
te z powodzeniem można również
skompensować w warunkach dotychczas obowiązującej uprzedniej
stawki 39 zł/m3 wpłynie to jednak,
na stawkę jednostkowego wywozu
nieczystości płynnych ze zbiorników
o dużej pojemności opróżnianych

regularnie, podczas gdy nasz cennik rozpoczyna się od 24 zł za m3,
czyli do górnej stawki brakuje nam
jeszcze aż 15 zł.
- Co zatem było podstawą
złożenia wniosku o podniesienie
górnej stawki?
- Przede wszystkim umożliwienie
usankcjonowania metody kształtowania cennika opartego na kosztach
rzeczywistych uzależnionych od
częstotliwości wywozu i ilości odbieranych m3 ścieków. Takie podejście promuje regularne opróżnianie
zbiorników (szamb) oraz instalowanie zbiorników o większych pojemnościach. Koszt usługi wywozu przy
regularnym opróżnianiu zbiornika
jest zbliżony bez względu na pojemność i wynosi obecnie ok. 190 zł za
cykl. Zatem cena jednostokowa przy
wywozie 8m3 musi być znacznie
mniejsza (24zł) niż przy wywozie np.
3m3 (62 zł). Ustalenie górnej stawki
na niższym poziomie, co sugerował
jeden z Radnych oznaczałoby konieczność przenoszenia kosztów
pomiędzy poszczególnymi grupami
(pojemnościami) cen i podniesienie cen dla tych, którzy wywożą
często duże ilości, tak aby ustalić
niższe ceny dla tych, którzy wywożą
rzadko małe ilości ścieków. Tutaj
pragnę zaznaczyć, że od jakiegoś
czasu znany już od dłuższego czasu
cennik PGKiM zakładający wyższą
górną stawkę umożliwiającą ustalenie ceny przy pojemności 6-8m3
na poziomie niższym niż w cennikach sprzed kilku lat, a co istotne:
ok. 75% nieczystości wywozimy ze
zbiorników o takich właśnie pojemnościach. Co więcej, wyższa górna
stawka umożliwia nam zaproponowanie usług wywozu nieczystości
płynnych od mieszkańców, którzy
wyposażyli swoje posesje w bardzo małe zbiorniki, 3 a nawet 2m3.
Taka usługa w przeliczeniu na 1m3
musi być oczywiście proporcjonalnie droższa, niemniej będzie teraz
z ekonomicznego punktu widzenia
możliwa do zrealizowania. Niższy
poziom górnej stawki, nie dawałby możliwości zaoferowania usługi
wywozu np. ze zbiornika o pojemności 2m3, a takich wywozów jest
całkiem sporo. Znaczny wpływ na
koszt usług oczyszczania zawartości
szamb jest regularność opróżniania
zbiorników, którą w naszym cenniku
uwzględniamy poprzez częstotliwość wywozu. Zawartość ładunków
zanieczyszczeń w nieczystościach

zalegających w szambach często
po wiele tygodni, a czasem nawet
miesięcy i lat (z uwagi na nieszczelność zbiorników lub wypompowywanie ciekłych frakcji) jest znacznie
większa niż wówczas, kiedy zbiornik
opróżniany jest na bieżąco. Koszt
doczyszczenia takich nieczystości
jest wielokrotnie wyższy. Wyższa
górna stawka także w tym zakresie
daje racjonalne możliwości uwzględniania ładunku zanieczyszczeń
w cenie usługi.
- Dlaczego nie zaproponowaliście zatem ustalenia kilku stawek
górnych dla różnych pojemności?
- Dyskutowaliśmy z panem burmistrzem taką koncepcję, a nawet
opracowaliśmy taki projekt uchwały. Po analizie prawnej okazało się
jednak, iż ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach,
na podstawie której radni ustalają stawki górne usług opróżniania
i transportu nieczystości ciekłych nie
daje takiej możliwości. Ciekawą konstrukcję określenia górnych stawek
przyjęto np. w Opolu, gdzie stawki
górne podzielono na kilka grup pojemności opróżnianych zbiorników
bezodpływowych, a ich wartości
wynoszą od 170 zł dla pojemności
0-5m3 do 25 zł/m3 dla zbiorników
powyżej 12m/3. Inne rozwiązanie zastosowano u nas, niemniej
przyjęcie uchwały o nowej stawce
górnej przez Radę Miejską Ozimka
również daje możliwości realizacji
usług asenizacyjnych na terenie
naszej Gminy w sposób racjonalny,
promujący regularne opróżnianie
szamb oraz uwzględniający ilość
wywożonych nieczystości. W tym
miejscu chciałbym przypomnieć i zachęcić tych mieszkańców, którzy
wyposażyli swoje posesje w małe
zbiorniki o wprowadzonej przez nas

w ubiegłym roku usłudze wywozu
łączonego. Usługa ta daje możliwość połączenia wywozu z dwóch
zbiorników (np. z sąsiadujących posesji), a tym samym znacznie obniżyć koszt wywozu. Np. przy wywozie
z dwóch zbiorników o pojemności
4m3 każdy, usługa kosztuje 26 zł/m3
zamiast 38 zł lub nawet 47 zł/m3. Na
koniec chcę zaznaczyć, że zgodnie
z ustawą o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach obowiązek
wyposażania nieruchomości na terenach nieskanalizowanych w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub
zbiorniki bezodpływowe, a następnie
zgodny z prawem pozbywanie się
zawartości tych zbiorników (w tym
również osadów z przydomowych
oczyszczalni) ciąży na każdym
właścicielu takiej nieruchomości,
a nie na gminie. Realizację tych
obowiązków staramy się jako Spółka gminna ułatwić oferując usługi
asenizacyjne, pomimo, że nie jest
to póki co dla nas działalność rentowna. Warto podkreślić, że niestety,
poziom zgodnego z prawem opróżniania zbiorników bezodpływowych
w naszej gminie jest dramatycznie
niski. Z terenów nieskanalizowanych
wywozi się zaledwie kilka procent
produkowanych nieczystości płynnych. Reszta wprowadzana jest do
środowiska w sposób niekontrolowany, bezpośrednio do ziemi lub
do wód. Rozpoczęte przez UGiM
kontrole są próbą uregulowania tego
niebezpiecznego dla nas wszystkich stanu rzeczy. Należy również
pamiętać, że nigdy nie będziemy
mieli 100% poziomu skanalizowania
gminy. Budowa systemów kanalizacji zbiorczej na wielu terenach jest
po prostu nieracjonalna z uwagi na
duży stopień rozproszenia zabudowy. Skanalizowaliśmy już ok 90%
gminy, co będziemy teraz amortyzować przez kolejne 60 lat. Każda
kolejna inwestycja wpływa na i tak
już nie małe stawki taryfowe, stąd
należy do tego podchodzić bardzo
rozważnie. I jeszcze jedna ważna
uwaga: usługi asenizacyjne PGKiM
realizuje w warunkach rynkowych,
co oznacza, że ostatecznie ceny
i jakość usług weryfikują sami mieszkańcy, korzystając z naszej oferty
lub też z oferty innych firm, które
posiadają stosowne zezwolenia
na prowadzenie takiej działalności
w naszej gminie. Ja oczywiście zachęcam do współpracy z PGKiM.
- Dziękuję za rozmowę.
Pytał: Witold Żurawicki
(więcej na str. 30)

„SWOJE CHWALIMY” - roczna działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Talentów „AKCES”

„Mała Gmina - wielki talent”
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów Akces zorganizowało
1 czerwca br. koncert podsumowujący realizację projektu „Mała Gmina - wielki talent”, w ramach którego uzdolnione artystycznie dzieci
i młodzież mogły m.in. rozwijać talent, kształtować wrażliwość artystyczną, jak również tworzyć więzi oparte na mocnych podstawach,
jakimi są wspólne zainteresowania.
Koncert był wielkim sukcesem,
a pełna sala świadczyła o ogromnym
zainteresowaniu. Na scenie Domu
Kultury w Ozimku zaprezentowano
taniec orientalny, breakdance oraz
występy wokalne. Wielkim finałem
był film promujący naszą gminę oraz
młode talenty.
Najwybitniejszymi byli Julia
Dota, Seweryn Jabłoński, Oliwia
Raiczuk, Dawid Bac i Wiktoria
Mientus, którym gratulacje złożyli
Burmistrz Ozimka Jan Labus, Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj oraz Członek Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego Szymon Ogłaza. W ciągu rocznej działalności podopieczni
Stowarzyszenia na rzecz promocji
talentów „Akces” z ogromnymi sukcesami promowali siebie, miasto,
Gminę Ozimek oraz powiat opolski.
Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały dwa przedsięwzięcia zajęcia
taneczne dla dzieci oraz zespół wokalny.
Nasi podopieczni zaprezentowali
się w TVP 3 Opole, podczas programu Opolskie o poranku” Julia Dota,
Seweryn Jabłoński, Dawid Bac, wzięli
udział w plebiscycie na porankowy
utwór miesiąca, Dawid ten plebiscyt
wygrał i jego nagranie zostało emitowane w ośrodkach regionalnych
TVP w Polsce
Akces” uzyskał także dotację
Fundacji PZU, dzięki napisanemu
przez Panią Elżbietę Pisula- Bieniecką projektowi „Mała Gmina wielki
talent” na wypromowanie młodych
talentów oraz zabytków gminnych
w postaci teledysku promującego
nasze lokalne talenty i walory Gminy,

Nasi podopieczni zdobywają czołowe miejsca na festiwalach, przeglądach, konkursach w całej Polsce,
tym samym promując swoja gminę.
Na sesji Rady Miejskiej 29 maja
Stowarzyszenie, Julia Dota oraz Oliwia Rainczuk, otrzymały nagrodę
Burmistrza za działalność artystyczna
 	
Poniżej nasze roczne osiągnięcia, zdajemy sobie sprawę z tego,
że gdyby nie pomoc i wsparcie osób
prywatnych, firm i instytucji, nie moglibyśmy się pokazać tak szerokiej
polskiej publiczności, za co kolejny
raz dziękujemy
Oliwia Rainczuk - podopieczna
Stowarzyszenia Akces, jest jedną
z bardziej obiecujących młodych
tancerek orientalnych w Polsce,
prężnie się rozwija biorąc udział
w największych polskich festiwalach
tańca orintalnego, a w ostatnim czasie także zagranicznych, uczęszcza
na warsztaty oraz zajęcia prywatne
z najwybitniejszymi gwiazdami tańca
Roczne osiągnięcia:
- 3 miejsce w kategorii solistki ZAAWANSOWANE KLASYKA,
na ogólnopolskim konkursie „Perły
Orientu 2016”, Opole 17.09.2016r.
- 3 miejsce w kategorii semi-pro
RAKS SHARKI, na międzynarodowym festiwalu tańca orientalnego
„AH YA ELBI”, Wrocław 29.09.2016r.
- 1 miejsce w kategorii solo
RISING STAR, w międzynarodowym konkursie „DIAMONDS OF
ORIENT COMPETITION”, Warszawa
03.12.2016r.
- 1 miejsce w kategorii semi-pro
RAQS SHARKI, tytuł „ORIENTAL
QUEEN OF POLAND 2017” na ogól-

nopolskim festivalu „Oriental Dreams
Festival”, Kraków 03.03.2017r.
- 1 miejsce w kategorii semi-pro
SHOW/FUSION, tytuł „ORIENTAL
QUEEN OF POLAND 2017” na ogólnopolskim festivalu „Oriental Dreams
Festival”, Kraków 03.03.2017r.
Julia Dota - niezwykle utalentowana młoda wokalistka, laureatka
wielu nagród i wyróżnień. Brała udział
w wielu prestiżowych festiwalach,
koncertach, przeglądach. Uczestniczyła w licznych koncertach, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Z pomocą Stowarzyszenia wydała
w 2016 debiutancką płytę
Do jej najważniejszych rocznych
osiągnięć należą
- Laureatka Giełdy Piosenki-konkursu kwalifikującego do ogólnopolskiego Piosenkobrania
- Tytuł Laureata Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek-Będzin 2016
Tytuł Laureata Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca-Złota
Nutka-Częstochowa 2017
I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Anny Jantar-Komprachcice 2016
II miejsce w Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek-Komprachcice
Tytuł Laureata Ogólnopolskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek- Pajeczno, styczeń 2017
Nagroda Publiczności i I miejsce
w Otwartym Konkursie „Nas łączy
muzyka” Węgry 2016
II miejsce w Brzeskim Kolędowaniu- styczeń 2017
Wyróżnienie w XX Ogólnopolskim Festiwalu Corda Cordi-Brzeg
, luty 2017
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej- Komprachcice-październik
Tytuł laureata, i II miejsce w Dobrym Kolędowaniu w Dobrodzieniu,
grudzień 2016

(ksera dyplomów w osobnej kopercie wraz z wnioskiem Julii Doty
Seweryn Jabłoński - wokalista
i autor tekstów
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej- Komprachcice
Wyróżnienie w XX Ogólnopolskim Festiwalu Corda Cordi-Brzeg
, luty 2017
Laureat OGRODÓW OPOLSZCZYZNY
Dawid Bac - UCZEŃ KLASY 6
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI, dołączył do stowarzyszenia w lipcu 2016, i w zaledwie
w ciągu pół roku, zdeklasował swoich
rówieśników z całej Polski:
II MIEJSCE w XX Ogólnopolskim Festiwalu Corda Cordi-Brzeg
, luty 2017
Tytuł Laureata Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca-Złota
Nutka-Częstochowa 2017
Tytuł Laureata Ogólnopolskiego
Festiwalu piosenki Obcojęzycznej
Wrocław 2017
Tytuł Laureata Ogólnopolskiego
Festiwalu Młodych Talentów Syców
2017
Tytuł Laureata Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek-Będzin 2017
Tytuł Laureata Ogólnopolskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek- Pajęczno, styczeń 2017 i III MIEJSCE
Wiktoria Mientus - tancerka
orientalna
1 miejsce na Międzynarodowym
Konkursie Perły Orientu,
2 miejsce na Międzynarodowym
Konkursie Orientalna Kontrabanda,
Finał w Międzynarodowym Konkursie Oriental Dreams Festival w Krakowie.
Zaproszenia na galę gwiazd na
międzynarodowy festiwal Oriental
dreams Festival w Krakowie oraz
Barwy Orientu w Warszawie.
EP-B

IX KONCERT „ROZWIJAMY TALENTY” w Gminnym Zespole Szkół, Gimnazjum nr 1 w Ozimku

Talentów nie brakuje - trzeba dać im szansę
Dnia 01 czerwca 2017 r. w Gminnym Zespole Szkół, Gimnazjum
nr 1 w Ozimku odbył się IX koncert „Rozwijamy talenty”.
Koncert ten jest imprezą cykliczną, na którą niecierpliwie czekają
uczniowie. Wbrew pozorom pozwala
on na realizację wielu celów, takich
jak wspieranie wszechstronnego
rozwoju ucznia, praca z uczniem
zdolnym, podnoszenie samooceny
własnej ucznia, a także przełamywa-

nie nieśmiałości. Warto wspomnieć
również o aktywizacji młodzieży oraz
o możliwościach dostrzeżenia przez
kolegów umiejętności, jakie osoba
prezentująca się posiada, a które
często skrupulatnie ukrywa.
Młodzież biorąca udział w koncercie zadbała, by oglądający ich

znaleźli chwilę na podziw, uśmiech,
refleksję, wzruszenie.
Nie bez znaczenia dla podniesienia estetyki koncertu była dekoracja sceny, którą wykonała Pani
Lidia Satanowska.
Mam nadzieję, że koncert po
raz kolejny udowodnił młodzieży, że
warto się zaprezentować, przełamać
tremę Ufam, że przyszły rok przynie-

sie nam nowych wykonawców, nowe
wrażenia i nowe, ukryte talenty.
Dziękuję wszystkim uczniom,
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Wszyscy zasługują na
pochwałę i uznanie. Szkoda tylko,
że rodzice nie mogli podziwiać swoich pociech.
Organizator koncertu
- pedagog Zofia Kabata
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Dwieście lat!
12 i 13 czerwca 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.
12 czerwca 90. rocznicę
urodzin świętowała Gertruda
Janik (z synem Janem i jego żoną
Renatą) ze Szczedrzyka, natomiast 85. rocznicę urodzin obchodziła Monika Niesłony (w towarzystwie braci Jana i Gerarda)
z Antoniowa. Zaś 80. urodziny
świętowali: Hildegarda Brandt
(z córką Renatą) oraz Wiesław
Olkowski (z żoną Marianną) oboje z Ozimka, Elżbieta Kruczyk (w
towarzystwie męża Jana i wnuka
Waldemara) i Elfryda Banduch
(z córką Ireną) oboje ze Schodni.
13 czerwca 90. urodziny

świętowali: Maria Zyzik z
Ozimka (w towarzystwie córki
Weroniki) oraz Alojzy Juros z
Ozimka (z synem Tomaszem).
Natomiast 85. urodziny obchodziła Maria Adamska z Grodźca
(z synem Zdzisławem) oraz
Antoni Bronder z Krasiejowa
(z wnukiem Łukaszem). 80. urodziny: Jan Niesłony z Antoniowa
(z córką Grażyną i wnuczką Anią),
Agnieszka Franuś z Ozimka (z
córką Teresą) i Alfred Mechnik
z Ozimka (z córką Ireną).
Szmaragdowe Gody Małżeńskie (55.lecie pożycia) świę-

towali: Krystyna i Werner Koźlik
z Ozimka (z synem Ryszardem
i synową Marzeną) oraz Maria i Rudolf Gola z Krzyżowej
Doliny. Natomiast Złote Gody
Małżeńskie (50.lecie) obchodzili:
Marta i Franciszek Korzeniec
z Krzyżowej Doliny (z córką Celiną i wnuczką Wiktorią), Władysława i Jan Łozińscy z Ozimka,
Bożena i Bronisław Niedźwiedź
z Ozimka (z córką Magdaleną
i zięciem Marcinem).
Do serdecznych życzeń
przyłącza się redakcja WO.
wit

Jubilaci urodzinowi.

Jubilaci małżeńscy.

Maria i Rudolf Gola.

Władysława i Jan Łozińscy.

Wiesław Olkowski z żoną Marianną.
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Maria Adamska z synem Zdzisławem.

Hildegarda Brandt z córką Renatą.

Elfryda Banduch z córką Ireną.

Alfred Mechnik z córką Ireną.

Maria Zyzik z córką Weroniką.

Antoni Bronder z wnukiem Łukaszem.

Alojzy Juros z synem Tomaszem.

Agnieszka Franuś z córką Teresą.

Monika Niesłony w towarzystwie
braci Jana i Gerarda.

Jan Niesłony z córką Grażyną i
wnuczką Anią.

Gertruda Janik z synem Janem i jego
żoną Renatą.

Elżbieta Kruczyk w towarzystwie
męża Jana i wnuka Waldemara.
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Rodzinnie, zdrowo, sportowo-

Festyn na fest
W niedzielę 14 maja 2017 w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku
odbył się Szkolny Festyn Rodzinny, który okazał się niezwykle udanym przedsięwzięciem, skupiającym uwagę licznie przybyłych do
naszej placówki mieszkańców gminy. Tego dnia cała społeczność
szkolna przygotowała dla wszystkich gości szereg atrakcji, a wśród
nich dużo zabawy, sportu, rekreacji, a także muzyki. Wielkim wyróżnieniem, podkreślającym wyjątkowy charakter projektu, było objęcie
go honorowym patronatem Burmistrza Ozimka.

Marta i Franciszek Korzeniec z córką Celiną i wnuczką Wiktorią.

Krystyna i Werner Koźlik z synem Ryszardem i synową Marzeną.

Bożena i Bronisław Niedźwiedź z córką Magdaleną i zięciem Marcinem.

Piękna, słoneczna pogoda,
różnorodna i bogata oferta festynu,
a przede wszystkim radosna atmosfera sprawiły, że na szkolnym boisku pojawiły się tłumy ludzi. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło
osób szczególnych i zaprzyjaźnionych z naszą szkołą, mianowicie
podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” w Ozimku.
Celem imprezy było przede wszystkim zintegrowanie i włączenie do
wspólnych działań na rzecz naszej
placówki całej szkolnej społeczności
- rodziców, uczniów, grona pedagogicznego, a także propagowanie
różnych form aktywnego spędzania
czasu i zdrowego stylu życia.
Punktualnie o godzinie 14.00.
nastąpiło uroczyste otwarcie „Świetlicy marzeń” i Szkolnego Festynu
Rodzinnego przez Burmistrza Gminy
i Miasta Ozimek - Pana Jana Labusa
w obecności pozostałych zaproszonych gości: Pani Sylwii Lewandowskiej reprezentującej Gminny Zakład
Oświaty w Ozimku i Pani Justyny
Wajs - Fijałkowskiej - Dyrektor
Domu Kultury w Ozimku. W wydarzeniu uczestniczył również wikariusz naszej parafii - ksiądz Kamil
Sowada, który poświęcił świetlicę.
Ważnym punktem programu stało się także wyróżnienie srebrnych
medalistów Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej 2016/2017
w dwa ognie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, której organizatorki - opiekunki
Szkolnego Wolontariatu Gimnazjum
nr 1 w Ozimku - zebrały ponad 800
atrakcyjnych fantów, wśród których
były bony do pizzerii „Lawendowe
WOW” ufundowane przez Panią Renatę Orman czy na siłownię FitFabryka Pana Grzegorza Stasiukiewicza,
ponadto wśród nagród znalazły się
także ręczniki z zabawnym napisem
„Prywatny ręcznik ucznia” ofiarowane przez Panią Renatę Słodkowską,
a także książki, kosmetyki, słodycze,
artykuły szkolne, biżuteria oraz zabawki przyniesione przez uczniów
i nauczycieli naszej szkoły. Uwagę
losujących przyciągały także fotele
i ozdobne poduszki ufundowane
przez właścicielkę Salonu Meblowego „Anna” w Ozimku - Panią Magda-

lenę Smogur. Wszystkie losy bardzo
szybko zostały sprzedane, ponieważ
każdy z nich oznaczał niespodziankę
i tym samym dostarczał losującym
dreszczyku emocji.
Kreatywnością wykazali się
uczniowie klasy VB, którzy pod
opieką wychowawcy - Pani Wiesławy Sękowskiej samodzielnie
przygotowali własne gry planszowe. Pomysłowość i atrakcyjna szata
graficzna gier zaintrygowała licznie
zgromadzonych wokół tego stoiska
gości.
Na szczególną uwagę zasłużyły również prezentacje artystyczne uczniów naszej szkoły, którzy
przygotowywali się pod kierunkiem
swoich nauczycieli, wychowawców.
Uwagę zgromadzonych przyciągał
zespół „My” prowadzony przez Panią
Elżbietę Pisulę - Bieniecką. Radosne, żywiołowe piosenki oraz tańce
skupiły uwagę amatorów dobrej zabawy, nie tylko rodzin artystów, ale
przede wszystkim naszych gości.
Kolejnym punktem programu była
energiczna zumba, która porwała
do tańca zarówno dzieci, młodzież
jak i dorosłych. Skoczne rytmy pozwoliły na spalenie zbędnych kalorii
i jednocześnie dobrą zabawę.
O godzinie 16.45. rozpoczęły
się rodzinne konkurencje sportowe,
podczas których dzieci zmierzyły
się z rodzicami. Uczniowie szkoły
podstawowej mogli sprawdzić swoje
siły w wielu ciekawych dyscyplinach
sportowych, między innymi., w skokach w workach, sprawnościowym
torze przeszkód, sztafecie, grze
w sznura, skoku wzwyż czy przeciąganiu liny. Wszystkie drużyny
zacięcie ze sobą rywalizowały, a sił
do walki dodawał im gorący aplauz
publiczności. Na boiskach szkolnych przez cały festyn odbywały się
mecze piłki siatkowej oraz nożnej
rozgrywane przez gimnazjalistów.
Miłym akcentem podsumowującym
sportowe zmagania stało się wyręczenie przez Burmistrza okolicznościowych dyplomów i upominków.
Nie zabrakło także atrakcji dla
najmłodszych, którzy mogli skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, pomalować buzie w różnokolorowe
wzory, czy pobawić się zwierzętami
wykonanymi z kolorowych balonów.

- czyli Szkolny Festyn Rodzinny w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku

Festyn urozmaiciła także obecność
strażaków chętnie prezentujących
swoje umiejętności. Zainteresowani
mogli poznać wiele ciekawych szczegółów dotyczących pracy straży pożarnej, zwiedzić wóz strażacki oraz
przyjrzeć się wodnej karuzeli wprost
ze strażackiej pompy. Niezwykłym
i atrakcyjnym punktem programu
przyciągającym uwagę gości stał
się pokaz władania bronią białą na
koniu przygotowany przez Szwadron
Opole w barwach IX Pułku Ułanów
Małopolskich pod dowództwem rotmistrza Pana Romualda Moczydłowskiego.
Dużym zainteresowaniem podczas festynu cieszyły się stoiska
kulinarne, które fanom dobrego
jedzenia ofiarowywały wiele smakołyków - miłośnikom łakoci pyszne,
domowe ciasta oraz kawę, herbatę,
z kolei zwolennikom konkretów kiełbaski z grilla przygotowane przez
Radę Rodziców oraz bigos przyrządzony przez szkolne panie kucharki,

w szczególności przez Panią Grażynę Bonk, natomiast dla miłośników zdrowego jedzenia powstał bar
sałatkowy. Ponadto każdy uczestnik
festynu mógł skorzystać z fachowej
porady medycznej. Prężnie działał
punkt medyczny prowadzony przez
Panią Dorotę Adolf i Panią Beatę Kucharską, które dokonywały pomiaru
ciśnienia krwi, odbywały się również
konsultacje z dietetykiem.
Uwieńczeniem imprezy były
integracyjne tańce w kole i konkurs
„Ilu z nas zmieści się w obiektywie?”,
czyli bijemy rekordy, do którego zaprosił nas Pan Patryk Młotek, wykonując wspólne zdjęcie wszystkim
uczestnikom projektu.
Szkolny Festyn Rodzinny stał
się prawdziwym świętem rodziny,
gdyż połączył to, co przyjemne
z pożytecznym, okazał się również
wspaniałą alternatywą na spędzanie wolnego czasu niekoniecznie
przed telewizorem czy komputerem.
Słoneczna pogoda, miła atmosfera,

liczne atrakcje zarówno dla ciała,
jak i ducha przyczyniły się do integracji rodziny tej biologicznej,
jak i szkolnej. Gorąco dziękujemy
wszystkim, którzy byli z nami w tym
dniu i pomogli w organizacji naszego
przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania
kierujemy do: Pana Jana Labusa Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek;
Pani Sylwii Lewandowskiej - Gminny Zakład Oświaty w Ozimku; Pani
Barbary Katolik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej w Ozimku; Pani Justyny
Wajs - Fijałkowskiej - Dyrektor Domu
Kultury w Ozimku; Księdza Kamila
Sowady - Wikariusza naszej parafii;
Pani Renaty Orman - Właścicielki
Pizzerii Lawendowe WOW w Ozimku; Pana Grzegorza Stasiukiewicza
- Właściciela Siłowni FitFabryka i Firmy HDT w Ozimku; Pani Magdaleny
Smogur - Właścicielki Salonu Meblowego „Anna” w Ozimku; Pana Romualda Moczydłowskiego - Rotmistrza

Szwadronu Opole w barwach IX
Pułku Ułanów Małopolskich; Pana
Norberta Halupczoka - Prezesa
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Ozimku; Pana Andrzejowi
Lewandowskiemu (pomalowanie
świetlicy); Pani Doroty Adolf; Pani
Beaty Kucharskiej; Pana Patryka
Młotka; Pana Tomasza Jurosa;
Pana Leszka Jaremko; Opiekunów
i Podopiecznych Stowarzyszenia
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” w Ozimku;
Rady Rodziców Gminnego Zespołu
Szkół w Ozimku - w szczególności
Pani Magdaleny Osady i Pana Grzegorza Będkowskiego; Społeczności
Szkolnej zaangażowanej w przygotowanie przedsięwzięcia - Dyrekcji,
Grona Pedagogicznego, Pracowników Obsługi, Rodziców i Uczniów.
M. Dziewulska, A. Zawieja
M. Wolicka - Mazurkiewicz,
Opiekunki Szkolnego Wolontariatu
GZS

Wernisaż wystawy Barbary Szymskiej

Wernisaż wystawy „Cisza i ogień”

„Duszą i tuszem”

Absolwenci nagrodzeni

2 czerwca w Domu Kultury w Ozimku odbył się wernisaż wystawy
„Duszą i tuszem” na której swoje obrazy i wiersze zaprezentowała Barbara Szymska. Od kilku lat ważne momenty życia stara się ona wyrażać
nie tylko poprzez środki wyrazu plastycznego, ale także za pomocą słów.

Tradycją Gminnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 1 w Ozimku
jest podziękowanie absolwentom, którzy podczas trzyletniej nauki
wykazali się postawą twórczą i szczególnymi osiągnięciami artystycznymi w różnych dziedzinach sztuki. Otrzymują oni Nagrodę
Dyrektora Szkoły, a okazją do jej wręczenia jest coroczna wystawa
twórczości absolwentów organizowana w Szkolnej Galerii „Motyw”.

Wernisaż wystawy prac Barbary Szymskiej.

Barbara Szymska jest zawodowo
związana ze sztuką od momentu
uzyskania tytułu plastyka. Następnie
na Uniwersytecie Opolskim ukończyła „Kształcenie wczesnoszkolne
z wychowaniem przedszkolnym”
oraz „Pedagogikę przedszkolną
i wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną”, uzupełniając te kierunki
studiami podyplomowymi. Obecnie
jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w klasach IV
w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 1 w Ozimku. Dodatkowo realizuje zadania autorskiej innowacji
pedagogicznej pt. „Historia Sztuką
Pisana”, gdzie uczniowie rozwijają
umiejętności plastyczne, techniczne,
pogłębiają wiedzę ogólną o otaczającym świecie oraz poznają specyfikę
tradycji i historię regionu.
Autorka, która po raz pierwszy
zdecydowała się na publiczną prezentację swoich wierszy, tak mówi
o swej twórczości: Na wystawie „Duszą i tuszem” pomiędzy prezentowanymi wierszami występują kontrasty
ze względu na to, iż są odbiciem zarówno wydarzeń ciężkich, smutnych,
jak i chwil zadumy, które towarzyszą
pozytywnym zdarzeniom w moim
życiu. Nie brakuje także przemyśleń związanych z macierzyństwem,
dojrzewaniem dziecka, wchodzącego w dorosłe życie. „Wędrówka”, „Schody”, „Droga” to wiersze
związane z odejściem mojego ojca.
W nich zawarte są rozważania nad
przemijaniem, sensem życia, nad
tym, dokąd nasza droga prowadzi od
narodzin, aż do odejścia. Po smutnych chwilach, pełnych rozważań

nadchodzą w życiu momenty lepsze,
związane z nadzieją. Tą nadzieją
„przyziemną” na lepszy dzień jutrzejszy („Fantazji kwiat”, „Pajęczyna”)
i „górnolotną”, że koniec naszej
ziemskiej drogi jest przejściem do
lepszego świata („Motyl”). W mojej
twórczości nie zabrakło refleksji związanej z trudem dnia codziennego,
odzwierciedlonej w wierszu pt. „Myśli”. Natomiast w wierszu pt. „Trawy”
zawarte są pytania matki o to, jaka
przyszłość czeka jej dziecko, które
wyrusza w dorosłe życie. Podróżując,
natchnieniem dla moich myśli są
głównie widoki natury, nietkniętej
ręką człowieka. Jej piękno i bogactwo, które przeżyje każdego z nas
nie mogłoby być pominięte w mojej
twórczości. Nie każdy bowiem ma
okazję obserwowania natury w jej
nieskazitelnym pięknie, omijając regularne szlaki. Obrazy i wiersze pt.
„Góry”, „Jezioro” są moim sposobem
na przekazanie tego, co widziałam
i tego, co czułam - widząc. Wakacyjny odpoczynek, jako „naładowanie
baterii” przed kolejnym rokiem pracy
jest również natchnieniem do przekazywania obrazów zbudowanych
na wspomnieniach tych radosnych,
ciepłych chwil („Pejzaż”).
W wernisażu wzięło udział spore grono przyjaciół artystki i osób
zainteresowanych jej twórczością.
Gratulacje z okazji otwarcia wystawy złożył jej burmistrz Ozimka Jan
Labus, a wernisaż uświetniły swoimi
występami wokalistki Studia Piosenki „Nonet” oraz uczniowie SP nr 1
w Ozimku.
J. Dziuban

Wernisaż tegorocznej wystawy
prac absolwentów, zatytułowanej
„Cisza i ogień” odbył się 30 maja
i został połączony z wystawą fotografii nauczyciela GZS pani Aliny
Matusz. Autorzy zaprosili publiczność do spojrzenia na ogień i wniknięcia w jego ciszę. Ogień, jako
jeden z fundamentalnych żywiołów,
posiada wiele twarzy - niesie dobro,
dając ciepło i energię, lecz może
stać się także złem, niszczycielską
siłą. Zawsze jednak skrywa w sobie
enigmatyczność. Jego płomienie
prowadzą ku tajemnicy. Prezentowana wystawa, to przedstawienie
estetyki ognia - „wszędzie czerwienie kołem płomienie wisząc”
wskazują na piękno migocącego
blasku. Poetyka ognia i czerwieni
rozprzestrzeniła się w działaniach
młodych twórców poprzez moc
fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki komputerowej. Każda plama,
kreska i faktura płonie symboliką
w wielości przedstawień. Łuna
rozognionego nieba i czerwień
kwiatów zatrzymane w kadrze pani
Aliny Matusz stają się odblaskiem
piękna i dobra. Autorka w swoich
fotografiach podkreśla - za tekstem utworu Comy - „Oto Cisza
i ogień - wytchnienie mimo, oto
Cisza i ogień - to we mnie”.
Oprawę muzyczną wernisażu
przygotowała Elżbieta Pisula-Bieniecka. Wokalnie uświetnili go

Maja Czerpaniak, Natalia Nowak,
Weronika Besia i zespół „My”,
a tanecznie Justyna Bochenek
i Bartosz Pastuch. Nagrody, wraz
z opiekunką galerii Joanną Dubiel-Stonogą, wręczała absolwentom wicedyrektor GZS Krystyna
Zabawa. Zostali nimi wyróżnieni:
Wiktoria Gajda, Wiktoria Kopeć
(klasa 3 c), Maja Bachłaj, Lena
Bardyk, Olga Ciesielska Adam
Kowalczyk Mateusz Łapot, Tomasz Paczkowski, Jakub Princ,
Michelle Kutz (klasa 3d), Justyna
Bochenek, Aleksandra Palma,
Bartosz Pastuch, Małgorzata
Wąs i Weronika Żebracka (klasa
3 e). Nagrodzonym absolwentom
uzyskanych osiągnięć artystycznych pogratulował burmistrz Ozimka Jan Labus. Uczennica klasy III
d Lena Bardyk otrzymała prestiżowy Dyplom Uznania Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za
niezwykłą aktywność i osiągnięcia w realizacji nieprzeciętnych
autorskich pasji artystycznych na
terenie szkoły, województwa i kraju
w okresie pobierania nauki szkolnej. Wyróżnienie wręczył osobiście
Eugeniusz Brudkiewicz - Prezes
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód.

Wernisaż wystawy absolwentów „Cisza i ogień”.

J. Dziuban

XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI z gościem specjalnym - MAGDĄ STECZKOWSKĄ

Zaczęło się „Nutką”

Historia Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI
w Ozimku rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy to w Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano I Szkolny Festiwal Piosenki „Nutka”.
W 2003 roku Anna Sitarz - instruktor Studia Piosenki NONET
postanowiła przenieść imprezę
do Domu Kultury, gdzie pod nową
nazwą odbyła się pierwsza edycja
festiwalu.Obecnie po dwóch latach
przerwy z powodów niezależnych,
DO-RE-MI powróciło na nowo wyremontowaną scenę Domu Kultury
w Ozimku.
W sobotę 20 maja Dom Kultury
w Ozimku rozbrzmiewał piękną
muzyką wokalną, odbywał się tam
XII Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej DO-RE-MI. Do
Ozimka przyjechało 60 wokalistów
z dwóch województw: śląskiego
i opolskiego.
Zmagania wokalne oceniało profesjonalne jury w składzie:
Magda Steczkowska - piosenkarka, gość specjalny festiwalu oraz
Agnieszka i Andrzej Wilczyńscy
absolwenci

Akademii Muzycznej w Katowicach. Poziom festiwalu był bardzo
wysoki, dlatego jury przeprowadziło
burzliwą dyskusję na temat przyznania nagród.
Uczniowie klas I-III SP
1 miejsce - Urszula Buba (Dylaki -Ozimek)
2 miejsce - Wiktoria Cieślar
(Gliwice)
3 miejsce - Kinga Rokicka
(Gliwice)
wyróżnienie - Maja Wąsowicz
(Korfantów)
Uczniowie klas IV-VI SP
1 miejsce - Karolina Nowak
(Ozimek)
2 miejsce - Agnieszka Lewandowska (Gliwice)
3 miejsce - Kinga Dolińska
(Komprachcice)
wyróżnienie - Joanna Paluszkiewicz (Niemodlin)
Uczniowie Gimnazjów
1 miejsce - Natalia Zastępa
(Krapkowice)
2 miejsce - Magdalena Juśkiewicz (Korfantów)
3 miejsce - Karolina Gabriel
(Komprachcice)
wyróżnienie - Adrianna Matyszok (Opole)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli
1 miejsce - Jarosława Letka
(Dąbrowa)
2 miejsce - Robert Klimek
(Komprachcice)
3 miejsce - Radosław Krawczyk
(Korfantów)
wyróżnienie - Agata Kołodziejczyk Ozimek)
Nagrodę Grand Prix otrzymała Natalia Zastępa
Patronat honorowy nad XII
Festiwalem Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej DO-RE-MI objął
Burmistrz Gminy i Miasta Ozimek
oraz Starosta Opolski.
Po rozdaniu nagród, podczas
wielkiego finału wszyscy uczestnicy
festiwalu zaśpiewali wraz z Magdą
Steczkowską jej najnowszą piosenkę „Gdzieś bez nas” oraz robili
pamiątkowe zdjęcia.
Na zakończenie Dyrektor Domu
Kultury Justyna Wajs Fijałkowska
podziękowała wszystkim uczestnikom, organizatorom, jurorom
i sponsorom imprezy, którymi byli:
Burmistrz Ozimka, Starostwo Opolskie, CEMA S.A., KRATOS S.C.,
Apteka Anny Antosik.
Organizator festiwalu
Anna Sitarz

Dbamy o naszą tożsamość narodową
Z Klausem Leschikiem - przewodniczącym Miejsko-Gminnego
Zarządu TSKN w Ozimku rozmawia Janusz Dziuban
- Rozmawiamy w przeddzień wyjazdu delegacji Ozimka do Heinsberga
na uroczystości 25-lecia podpisania
aktu partnerstwa. Zacznę więc od
pytania jak, jako przewodniczący
Mniejszości Niemieckiej, ocenia Pan
to partnerstwo?
- Zawarcie partnerstwa z Heinsbergiem było dla nas bardzo korzystne. Zwłaszcza w jego początkowych
latach, gdy dzięki niemu otrzymywaliśmy bardzo dużą pomoc, że wspomnę
choćby o rozbudowie, a właściwie budowie nowej części szpitala. Rozwijała
się też wymiana kulturalna, sportowa
oraz nawiązywane były osobiste kontakty
i przyjaźnie pomiędzy mieszkańcami
obu miast. Niektóre z nich przetrwały
zresztą do dzisiaj. W późniejszych latach
zainteresowanie rozwijaniem współpracy spadło z obu stron, ale dzisiaj znów
wzrasta. W reprezentacji naszej gminy
na obchody 25-lecia partnerstwa, do
Heinsberga jedzie 3-osobowa delegacja Zarządu TSKN z Ozimka. Będziemy
życzyć gospodarzom uroczystości, żeby
nasze partnerstwo dalej żyło i rozwijało
się, owocując kontaktami między ludźmi
oraz wymianą grup i mieszkańców.
- Nie tak dawno Zarząd TSKN gminy Ozimek podsumował swoją działalność na półmetku obecnej kadencji.
Jak wypadła ta ocena?
- Na obszarze działania Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim nasza gmina ma najwięcej
zarejestrowanych, czyli płacących składki
członków Mniejszości Niemieckiej. Tych
niepłacących jest również sporo. Posiadamy dziesięć kół DFK, które prowadzą
działalność na miarę swoich możliwości,
realizując różne projekty. Projekty te są

dofinansowywane z dotacji Urzędu Gminy i Miasta, przez polskie Ministerstwo
Cyfryzacji, np. zespoły śpiewacze, grupy
taneczne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za
pośrednictwem TSKN - projekt „Konsolidierung der Begegnungsstätten” (Ożywienie domów spotkań) oraz Konsulat RFN
w Opolu. W każdym projekcie nasz udział
własny wynosi 20 procent i nieprawdą
jest to, co mówią niektórzy, że „przejadamy” otrzymane pieniądze. Nawet jeśli
nasze spotkania są połączone z jakimś
poczęstunkiem, to jest on finansowany
ze składek członkowskich, a formy prowadzonej działalności służą integracji
i zachowaniu tożsamości narodowej
i kulturalnej naszych członków.
- Jakie formy działalności TSKN
prowadzi wśród swoich członków?
- Popularyzujemy wśród naszych
członków historię i kulturę Niemiec, m.in.
poprzez zwiedzanie miejsc związanych
z naszą przedwojenną historią. Chcemy
pokazać je również młodemu pokoleniu.
Stąd wycieczki po Opolszczyźnie i Polsce, które służą temu celowi, np. planowana niebawem wycieczka do Kościoła
Pokoju w Świdnicy z okazji 500-lecia
reformacji. Uczestniczymy w pielgrzymkach Mniejszości Niemieckiej na Górę św.
Anny i do Zlatych Hor w Czechach, organizujemy wykłady historyczne na temat
gminy, Jeziora Turawskiego, Huty Małapanew, nazewnictwa miejscowości itp.,
wycieczki rowerowe po gminie Ozimek
i sąsiednich gminach, a także wyjazdy
do Niemiec, m.in. nasze dzieci zwiedzały
niedawno Bundestag, a w dniach 2325 czerwca odbędzie się nasz wyjazd
na Deutschlandtreffen der Schlesier in
Hannover (Spotkanie Ślązaków w Ha-

nowerze). Zarząd TSKN organizuje kolonie letnie dla dzieci, kultywuje tradycje
kulturalne poprzez działalność zespołów
śpiewaczych „Heidi”, „Opolskie Dziołchy”,
zespołu taneczno-wokalnego „Dialog”
i naszej solistki Julii Ledwoch. Około 60
dzieci w wieku od 5 do 12 lat gra w piłkę,
ucząc się zarazem języka niemieckiego,
w dwóch niemieckojęzycznych szkółkach piłkarskich im. Miro Klose: gminnej
w Schodni i drugiej, powstałej niedawno
w Dylakach. Chciałbym podkreślić, że
należą do nich nie tylko dzieci członków
Mniejszości Niemieckiej, ale również
spoza niej. Przy Zarządzie Miejsko-Gminnym TSKN działa Oddział Towarzystwa
Dobroczynnego Niemców, poprzez który
niesiemy pomoc naszym członkom o niskich dochodach przy zakupie leków oraz
dofinansowujemy wyjazdy na wczasy
i do sanatoriów. Nasza działalność jest
więc różnorodna i odzwierciedla potrzeby
członków Mniejszości Niemieckiej. Duży
nacisk kładziemy na przyciąganie dzieci
i młodzieży, aby nasza tożsamość z czasem nie zaginęła, a była przekazywana
z pokolenia na pokolenie.
- Porażką Mniejszości Niemieckiej
w gminie Ozimek można nazwać brak

zgody na wprowadzenie dwujęzycznych nazw miejscowości, obowiązujących we wszystkich ościennych
gminach. Jakie jest Pana zdanie w tej
sprawie?
- Nie rozumiem, i członkowie Mniejszości Niemieckiej również, dlaczego
Rada Miejska podjęła negatywną uchwałę także w odniesieniu do miejscowości,
gdzie konsultacje na temat wprowadzenie dwujęzycznych nazw zakończyły się
pozytywnie. Nasi członkowie mają w tej
sprawie wiele pytań i dlatego, już w listopadzie ubiegłego roku, skierowałem
list do Rady Programowej „Wiadomości
Ozimskich”, z prośbą o jego opublikowanie na łamach gminnego miesięcznika,
ale do tej pory się nie ukazał i niedobrze,
że tak się stało. Zwłaszcza, że „mleko
już się rozlało” i chodzi nam tylko o wyjaśnienie tej niezrozumiałej dla naszych
członków decyzji.
- Czy brak dwujęzycznych nazw
to wasz największy problem?
- Najważniejszy, ale nie jedyny.
Mamy też problem z biurem dla Zarządu TSKN i siedzibą Koła DFK w Ozimku,
które przenoszone są z miejsca na miejsce. We wszystkich wioskach działalność
naszych kół skupia się w świetlicach
wiejskich, a w Ozimku mieliśmy użyczone
przez gminę pomieszczenie w budynku
żłobka. W związku z potrzebą zwiększenia ilości miejsc w żłobku zostaliśmy
poinformowani, że może bedziemy musimy je opuścić, a możliwej do przyjęcia
propozycji na razie nie otrzymaliśmy.
Mamy jednak nadzieję, że gmina znajdzie
odpowiednie miejsce, które (odpłatnie)
będą mogli wykorzystać na swoją działalność członkowie Mniejszości Niemieckiej
z Ozimka.
- Dziękuję za rozmowę.

DFK Szczedrzyk:

Niedziela Mniejszości Niemieckiej
Niedziela Mniejszości Niemieckiej w Szczedrzyku obchodzona była
11 czerwca. Zarząd Koła DFK Szczedrzyk-Pustków zaprosił tego dnia
na spotkanie w świetlicy wiejskiej wszystkich członków Mniejszości
Niemieckiej. Było wśród nich dwoje najstarszych członków DFK:
Reinhold Kondziela i Elżbieta Emerling.
Przewodniczący Klaus Leschik
przywitał również radnego powiatu opolskiego Antoniego Gryca,
radnego Rady Miejskiej Joachima
Wiesbacha, sekretarz Gminy Ozimek Barbarę Durkalec, sołtysa
Mirosława Wieszołka i innych zaproszonych gości. Przy poczęstunku
kołaczem i kawą, przed zebranymi
występowały dzieci ze Szczedrzyka:
wiersze recytowały po niemiecku
Kerstin Ozimek i Emilia Woschek,
a różne układy tańca towarzyskiego
zaprezentowała para Daria Wie-

szołek i Patryk Golla. Z recitalem
piosenek śpiewanych po niemiecku
i po polsku wystąpiła wokalistka ze
Szczedrzyka Julia Ledwoch, a na
fletni pana grał dla zebranych DJ
Denis Wieczorek. Spotkanie zakończyła ciepła kolacja, przy której toczono towarzyskie rozmowy
przy stołach. Przewodniczący DFK
Klaus Leschik dziękuje wszystkim,
którzy pomogli w organizacji tego
spotkania.
(jad)

Niedziela Mniejszości Niemieckiej w DFK Szczedrzyk.

Szkolna kronika sportowa

Zjazd absolwentów SP nr 1 w Ozimku

Na koniec - lekkoatletyka 40 lat minęło...
Wraz z zakończeniem roku szkolnego, dobiegły końca szkolne
rozgrywki sportowe. Ostatnimi rozgrywanymi dyscyplinami był
czwórbój i trójbój lekkoatletyczny oraz indywidualne mistrzostwa województwa w LA.

Piotr Pietras został najlepszym czwórboistą województwa.

Finał wojewódzki czwórboju odbył się 31 maja w Opolu.
Uczestniczyły w nim drużyny
dziewcząt i chłopców SP nr 3
w Ozimku. Chłopcy zajęli 3. miejsce w województwie, a dziewczęta uplasowały się na 9. pozycji.
Najlepszym czwórboistą województwa opolskiego został Piotr
Pietras. Drużyny występowały
w składach: chłopcy - Piotr Piertas, Kamil Bajor, Maciej Wieczorek, Piotr Dziobek, Paweł
Glensk, Maciej Bachłaj; dziewczęta - Jessica Palm, Magdalena Joszko, Katarzyna Borecka,
Anna Andrzejewska, Martyna
Janik, Laura Adamietz; opiekunowie - Iwona Wałęga-Wójcik
i Waldemar Jamróz.
10 czerwca w Głuchołazach
odbył się finał wojewódzki w trójboju LA, w którym wystartowały drużyny chłopców z SP nr 3
w Ozimku i PSP Krasiejów oraz
dziewczęta z SP nr 3. Chłopcy
zajęli odpowiednio 7. i 9. miejsca,
a dziewczęta 9. miejsce w województwie. Składy: chłopcy SP
nr 3 - Maciej Bachłaj, Michał
Geres, Szymon Klemens, Nikodem Korniak, Szymon Łysiak,
Sasza Popovchak, Wojciech
Walus, Wojciech Żaczek; PSP
Krasiejów - Paweł Dryś, Fabian
Ciesiołkiewicz, Markus Pod-

kowa, Kamil Kuliberda, Dawid
Swoboda, Daniel Szmidt, Adam
Szwugier - op. Artur Czichos.
Dziewczęta SP nr 3 - Katarzyna Borecka, Anna Andrzejewska, Oliwia Widok, Małgorzata
Paliwoda, Zuzanna Stańczyk,
Julia Zielińska, Laura Obara,
Wiktoria Kotowicz.
W dniach 6-7 czerwca na stadionie Opolskich Olimpijczyków
w Opolu odbyły się indywidualne mistrzostwa województwa
opolskiego w lekkoatletyce szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Spośród uczniów reprezentujących szkoły naszej gminy najlepiej zaprezentowali się: Piotr
Pietras (SP nr 3) zdobywając
srebrny medal w rzucie piłeczką
palantową na odległość 70,5 m
oraz Kamil Bajor (SP nr 3) zajmując 5. miejsce w skoku w dal.
Z okazji zbliżających się wakacji koordynator sportu szkolnego Jan Kamiński gratuluje
uczniom osiągniętych wyników
sportowych w roku szkolnym
2016/2017 oraz dziękuje za
współpracę wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego
z gminy Ozimek, życząc udanego i bezpiecznego, wakacyjnego wypoczynku.
(d)

3 czerwca zorganizowano zjazd absolwentów po 40 latach od
momentu opuszczenia szkolnych murów. Tym razem spotkanie miało
miejsce w „Dworze Zawiszy” w Dylakach.
To nie pierwsze spotkanie klasowe, ale to miało szczególny charakter. W końcu taka okrągła rocznica
od kiedy opuściliśmy SP 1 w Ozimku
nie zdarza się często. Tradycyjnie
w spotkaniu uczestniczyli absolwenci wszystkich naszych 3 ósmych
klas : „A” , „B” i „C”. Na spotkanie
przybyło ponad 30 osób. Zdarzyli
się uczestnicy, których pierwszy raz
widzieliśmy po 40 latach. Niektórych
nie można było poznać i był z tego
powodu niezły ubaw. Czas niestety
robi swoje i na łysiny oraz bardziej
krągłe kształy nie zawsze są lekarstwa. Impreza bardzo wszystkim

się podobała. Były atrakcje przygotowane przez organizatorów oraz
wspaniała zabawa do białego rana.
Nie zabrakło chwili refleksji i wspomnień o tych którzy odeszli zarówno
z grona pedagogicznego oraz z grupy naszych koleżanek i kolegów.
Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz sponsorowi spotkania, naszemu koledze Andrzejowi
za niezapomniane chwile spędzone
w pięknych klimatach „Dworu Zawiszy”. Mamy nadzieję, że następne
będą równie udane.
(TK)

