
Są to następujące uchwały: w spra-
wie podziału Gminy Ozimek na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic, nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu; w sprawie podziału 
Gminy Ozimek na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wy-
borczych; w sprawie podziału Gminy 
Ozimek na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych; 
w sprawie zabezpieczenia środków na 
realizację mikroprojektu; w sprawie 
przystąpienia Gminy Ozimek do realiza-
cji projektu; w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
określenia warunków i trybu składania 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

Radni się sprzeciwili
26 marca podczas XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ozimku uchwalono 

szereg uchwał.

deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej; w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 
roku”; w sprawie zbycia mienia gminne-
go; w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej nr 3 w Ozimku; w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz opłaty za ko-
rzystanie z wychowania przedszkolnego 
w prowadzonych przez Gminę Ozimek 
przedszkolach oraz w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok.

Podjęto także szereg uchwał 
w sprawie upoważnienia do załatwia-

nia indywidualnych spraw w zakresie 
administracji publicznej.

Radni jednogłośnie odrzucili pro-
jekt uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odebranymi 
z nieruchomości na terenie Gminy Ozi-
mek oraz ustalenia stawki tej opłaty 
a tym samym propozycję zmiany stawki 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Z uwagi na zmiany do budżetu 
wprowadzone wnioskiem Radnego A. 
Stasia i konieczność dostosowania 
i zweryfikowania uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej przedmiotową uchwałę głosowano 
podczas II część sesji w dniu 28 marca 
2018r. Uchwała została podjęta więk-
szością głosów.

Rajcy przedstawili także stanowiska 
dot. „Funkcjonowania oświaty w gminie 
- potrzeby inwestycyjne i remontowe. 
Stan bezpieczeństwa w szkołach”, jak 
również „Zadania inwestycyjne służące 
poprawie bezpieczeństwa”. Ponadto 
przyjęli protokół Komisji Rewizyjnej 
z kontroli wydatkowania środków na 
utrzymanie punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów.

Burmistrz w sprawozdaniu za 
pierwszy kwartał 2018 roku wskazał 
rozstrzygnięte przetargi m.in. na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych, zimowe utrzymanie dróg i bieżącą 
pielęgnację zieleni na terenie miasta. 
Ponadto poinformował o realizowa-
nych projektach, na które już pozyskano 
środki zewnętrzne (m.in. inwestycje 
związane z termomodernizacją PP2 
w Ozimku oraz utworzeniem 15 nowych 
miejsc w żłobku) oraz o złożonych do 
trwających naborów. Poinformował 
o najważniejszych inwestycjach i wy-
darzeniach.

W obradach uczestniczyli rodzice 
dzieci, które uczą się w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Ozimku, składając na 
ręce Przewodniczącego wniosek o za-
bezpieczenie wystarczających środków 
na realizację zajęć logopedycznych, 
rewalidacyjnych i korekcyjno-kom-
pensacyjnych, socjoterapeutycznych, 
dydaktyczno-wyrównawczych i terapii 
pedagogicznej. Swoja prośbę motywo-
wali nowymi rozporządzeniami MEN 
dot. indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży oraz organizowania kształ-
cenia dla dzieci niepełnosprawnych. Ich 
zdaniem obecny model funkcjonowania 
szkoły, w której wszystkie dzieci uczą 
się razem, a szkoła w kameralnych 
warunkach jest otwarta na proble-
my i specyficzne potrzeby uczniów, 
jest wzorcowy.

W sprawach różnych poinformo-
wano także, że finansowe wsparcie na 
przeprowadzenie przedsięwzięcia IV 
Święto Mostu i Żeliwa zostało przyzna-
ne w ramach otwartego konkursu ofert 
na zadania publiczne z zakresu kultury, 
tradycji i edukacji w 2018 roku. Wszelkie 
kwestie z tym związane reguluje umo-
wa zawarta pomiędzy Gminą Ozimek 
i Stowarzyszeniem Dolina Małej Panwi.

Burmistrz Jan Labus oraz przewod-
niczący Rady Krzysztof Kleszcz złożyli 
także serdeczne gratulacje p. Edycie 
Czaplik - sołtysowi Biestrzynnika, która 
najdłużej sprawuje tę zaszczytną funk-
cję w gminie Ozimek, wybrana została 
w 1999 r.

Marcin Widera

Podczas uroczystej gali z okazji 
Dnia Sołtysa, która odbyła się 19 mar-
ca w Filharmonii Opolskiej podzięko-
wano najstarszym stażem sołtysom 
województwa opolskiego. Organiza-
torem był Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego.

Na scenie władze samorządu wo-
jewództwa z marszałkiem na czele 
podziękowały ponad 80. z nich, a troje 
odznaczono Odznaką Honorową „Za 
Zasługi Dla Województwa Opolskiego”.

Wśród zaproszonych byli także sołty-
si z gminy Ozimek. Najdłużej sprawującą 
tą zaszczytną funkcję w naszej gminie 
jest Edyta Czaplik sołtys Biestrzynni-
ka, która działa społecznie od 1999 r. 
Pani Edyta sprawowała także mandat 
radnej oraz angażuje się od lat na rzecz 
mieszkańców sołectwa i całej społecz-
ności lokalnej.

Marcin Widera

Dzień Sołtysa 2018:

Władze podziękowały sołtysom
Informujemy, że zgod-

nie z Zarządzeniem Nr 
BO.120.1.2018 Burmistrza 
Ozimka z dniem 05.04.2018 
r. na stanowisko Zastępcy 
Burmistrza Ozimka powołano 
pana Zbigniewa Kowalczyka.

Zbigniew Kowalczyk 
zastępcą burmistrza

Stanowisko burmistrza Ozimka 
w sprawie opłat za śmieci - str. 21.



Triduum - bo wydarzenia trwały 
trzy dni, paschalne - bo oznaczają-
ce przejście ze śmierci do nowego 
życia. Dlatego, aby dobrze przeżyć 
Wielkanoc, nie możemy rozpocząć 
świętowania bez udziału w procesji 
rezurekcyjnej, bo jak życia nie da się 

Święto Zmartwychwstania
Święta Wielkanocne kojarzą się zwykle z procesją rezurekcyjną. Ale to 

nie wszystko. Już w Niedzielę Palmową usłyszeliśmy zaproszenie na Tri-
duum Paschalne. Te dwa obco brzmiące słowa oznaczają najważniejszą 
dla Chrześcijan tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

oddzielić od śmierci, tak zmartwych-
wstania od poprzedzającej je męki. 
Wielki Czwartek jest świętem usta-
nowienia Eucharystii i kapłaństwa. 
Rozpoczął się on liturgią Wieczerzy 
Pańskiej z tradycyjnym obmyciem 
nóg. Po odprawionej mszy świętej 
delegacja parafian złożyła kapłanom 
życzenia, wręczając kosz kwiatów. 
Wielki Piątek, to dzień zadumy 
i czuwania, a w Wielką Sobotę trwa 
całodzienna adoracja przy Bożym 
Grobie. Odbywa się też święcenie 
pokarmów wielkanocnych. Wieczo-
rem w Wielką Sobotę rozpoczęła 
się Wigilia Paschalna - poświęcenie 

Paschału, ognia, odnowienie przy-
rzeczeń chrztu i poświęcenie wody. 
W niedzielę wczesnym rankiem wier-
ni uczestniczyli w uroczystościach 
Zmartwychwstania Pańskiego, bio-
rąc udział w procesji rezurekcyjnej.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę 
przy Grobie Bożym wystawiona była 
warta strażaków z OSP Antoniów, 
którzy uczestniczyli również w po-
święceniu ognia i Paschału oraz 
w uroczystości rezurekcyjnej. Re-
zurekcyjną mszę świętą odprawił 
proboszcz ks. Marian Demarczyk 
w koncelebrze z ks. Kamilem So-
wadą, ks. Damianem Sładkiem 
i ks. Krzysztofem Gburem. Uro-
czystość uświetniła orkiestra pod 
batutą Alfonsa Goli oraz młodzie-
żowa Schola. 

Jan Niesłony

Na tę drogę krzyżową przybyli 
parafianie ze swoimi proboszcza-
mi z całego dekanatu Ozimek. Po 
każdej stacji zmieniali się niosący 
krzyż, z poszczególnych parafii de-
kanatu. Drogę krzyżową prowadził 

Dekanalna droga krzyżowa
23 marca o godzinie 19.00 sprzed kościoła parafialnego w Ozim-

ku wyruszyła ósma już dekanalna droga krzyżowa, która prowadziła 
ulicami Osiedla Sikorskiego. 

ks. Damian Sładek z grupą młodzie-
ży prowadzącą śpiew i rozważania 
Męki Pańskiej. Trasę przemarszu 
zabezpieczała ozimska Policja oraz 
strażacy z OSP Antoniów. 

(nies)

W Ozimku mszę świętą rozpo-
częto na dworze przed kościołem 
- pod krzyżem misyjnym od odczy-
tania Ewangelii i poświęcenia palm. 
Następnie wierni udali się z procesją 
do kościoła na dalszą część uroczy-
stej sumy. Liturgia słowa Niedzieli 

Niedziela Palmowa
Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczęły się już w Niedzielę Pal-

mową, przypadającą w szóstą niedzielę Wielkiego Postu. Obchodzo-
na jest ona wyjątkowo uroczyście na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy.

Palmowej zawiera trzy czytania. Naj-
ważniejsze, to opis Męki Pańskiej 
i zaproszenie na Triduum Paschalne. 
Mszę świętą odprawił proboszcz ks. 
Marian Demarczyk. 

(nies)
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- Jak dugo zajmuje się 
pani kroszonkarstwem?

- Już w szkole podstawowej 
zajmowała się nim mając jeszcze 
13 lat. A tak energicznie już to od 
2002 roku, gdy zaczęłam jeździć na 
konkursy wojewódzkie, powiatowe. 
I tak już zrodziła się ta wielka pasja. 

- Jakieś nagrody?
- Oczywiście, na konkursach 

wojewódzkim drugie miejsca, wy-
różnienia. Pierwsze i drugie miej-
sca na konkursach powiatowych. 

- Ile kroszonek pani zrobiła?
-  W swoim życiu? To są tysią-

ce. W tegorocznym okresie świą-
tecznym - kilkadziesiąt. Ale robimy 
je cały rok.

- Kiedy zaopatrujecie się 
w wydmuszki, z których potem 
powstają kroszonki?

- Na przykład we wrześniu, 
gdy gęsi znoszą jajka. Można je 
wyrzucić, ale szkoda. Można je 
wydmuchać i potem wykorzystać.

- Z jakich jajek najlepiej ro-
bić kroszonki.

- Praktycznie skrobać można 
wszystkie jajka: od małych prze-
piórczych, przez indycze do dużych 
strusich. 

- W jaki sposób trzeba je 
przygotować do skrobania?

- Długo gotować. Gotujemy przy 
takim pyrkaniu wody nawet dwie 
godziny. Na bardzo małym ogniu. 

- Co potem?
- Potem się je farbuje farba-

mi do tkanin. My nie farbujemy 
barwnikami spożywczymi, które 
są zdrowe, ale zostawiają ślady 
na rękach.  

- Taka pasja wynika pewnie 
też z tradycji rodzinnych?

To jest wielka pasja
Rozmowa z Haliną Knosalą - kroszonkarką ze Szczedrzyka.

- Moja mama skrobie. Ja 
wzięłam to od niej a ona uczyła 
się sama. Teraz razem uczymy 
kolejne pokolenia. 

- Jak wytwarza się kroszonki?
- Kroszonka, czyli skrobanka 

jest tylko jednak. Są jeszcze pi-
sanki - są pisane woskiem, ale to 
nie jest tradycja na naszym terenie. 
przyszła z Kresów.  Oczywiście po-
tem wchodzą jeszcze inne techniki: 
malowanki, wyklejanki i temu po-
dobne. Ale naszą opolska tradycją 
jest kruszonka. 

- A czym skrobiecie te jajka?
- Najpierw była ułamana brzy-

twa. Ale z czasem, gdy ciągle trze-
ba było obcinać kolejny kawałek, 
gdyż ostrze się z czasem tępiło  - 
brzytwa się skończyła. Znalazłyśmy 
więc nowe narzędzie - nożyki do ta-
pet. Ale on nie spełniał wszystkich 
potrzeb, bo taki nożyk po prostu 
chybocze się. trzeba było szpilką 
go usztywniać w tym uchwycie. 
Na końcu ktoś wreszcie wymyślił 
kawałek odcięty od piły tarczowej 
umiejscowiony w rączce. 

- Dlaczego tak długo te jajka 
trzeba gotować?

- Żeby białko trwale przylgnęło 
do skorupki do środka, wtedy jajko 
podczas drapania nie pęknie. 

- Jak długo trwa skroba-
nie kruszonki?

- W przypadku jajka na kon-
kurs to od trzech godzin do  kilka 
dni. Jajko tradycyjne na własne 
potrzeby - jakieś dwie godziny. Jaj-
ko w konkursie ma powierzchnie 
chropowatą i trzeba je niekiedy pa-
pierem ściernym wygładzić przed 
farbami. 

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Później rozpoczęła się opo-
wieść o pisankach. Ważna była 
ich kolorystyka, czerwone dawały 
dziewczyny ukochanemu, żółtym 
obdarowywały niechcianego za-
lotnika, zaś jajko o zabarwieniu 
ciemnym przeznaczone było dla 
osoby ważnej. Kolory pisanek uzy-
skiwano z naturalnych barwin-
ków, żyto barwiło na zielono, kora 
dębu i orzech włoski na brązowo, 
zaś cebula od koloru żółtego po 
brązowy. Dla osoby niechcianej, 
a narzucającej się można było 

Grodziec:

Pisanka do koszyczka
28 marca odbyły się w Kuźni warsztaty zdobienia pisanek, 

prowadzone przez panie z Tułowickiego Ośrodka Kultury. Zajęcia 
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” rozpoczęły 
się od opowieści o zwyczajach wielkanocnych.

przygotować pisankę z jajka su-
rowego.

Po części teoretycznej rozpo-
częły się warsztaty. Każdy uczest-
nik mógł własnoręcznie wykonać 
pisankę. Pisanki wykonywane pod 
okiem pań Anny Rup i Doroty 
Brzozowskiej wychodzą napraw-
dę ładne. Bardzo ciekawa była 
też technika ich wykonywania, 
pozwalająca na jednym jajku uzy-
skać wiele różnorakich kolorów. 
Po ponad dwóch godzinach wszy-
scy mieli gotowe pisanki. 

K.K.





Stowarzyszenie  pragnie 
pokazać, że można być sku-
tecznym w działaniu, którego 
beneficjentami będą dzieci 
szczególnie uzdolnione, ocze-
kujące form wsparcia, by ich 
talent nie utknął z powodu 
braku środków finansowych. 
Misją Stowarzyszenia jest 
wspieranie kształcenia  dzieci 
i młodzieży poprzez organi-
zowanie wszelkiego rodzaju 
imprez artystycznych pogłę-
biających zainteresowania mu-
zyką, wspieranie aktywności 
młodych artystów w zakresie 
kultury i sztuki.

Celem Stowarzyszenia z jed-
nej strony jest promocja najzdol-
niejszych uczniów, umożliwianie 
im ustawicznego dokształcania, 
koncertowania, brania udziału 
w licznych przesłuchaniach, 
warsztatach, konkursach, prze-
glądach itp., zaś z drugiej stro-
ny zapewnienie mieszkańcom 
miasta, zwłaszcza dzieciom 
i młodzieży, możliwości udziału 
w imprezach artystycznych i pro-
jektach, tym samym przyczynia-
jąc się do wychowania pokolenia 
młodych ludzi wrażliwych na mu-
zykę, kulturę i sztukę. 

Stowarzyszenie jest autorem 
rozbudowanych programów-pro-
jektów w ramach realizacji zadań 
publicznych we współpracy z sa-
morządami. Projekty przyjmują 
realną postać na scenach małych 
miast, dzięki współpracy z ośrod-
kami kultury,  oraz dużym wkła-
dzie pracy społecznej członków 
stowarzyszenia i wolontariuszy. 

Dzięki  staraniom założy-
cielki, napisanym przez nią  
wnioskom i projektom, stowa-
rzyszenie w ciągu niespełna 
dwóch lat otrzymało aż dzie-
wieć dotacji (trzy z Fundacji 
PZU, dwie z Gminy OZIMEK, 
oraz dotacje z FIO, Urzędu 
Marszałkowskiego i Starostwa 
Opolskiego a także z LGD KRA-

DWA, PEŁNE SUKCESÓW, LATA STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW „AKCES”

„Akces” na plus
Mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do 

właściwego rozwoju i zapobieganie negatywnym zjawiskom, 
które stają się coraz częściej ich udziałem, widząc ogromną 
potrzebę wsparcia uzdolnionych młodych osób, dokładnie 2 lata 
temu w kwietniu  2016 roku z inicjatywy nauczycielki muzyki 
z 20 letnim stażem, Pani Elżbiety Pisuli- Bienieckiej, powstało 
Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces”.

INA DINOZAURÓW) jak również 
nagrodę Burmistrza dla dwójki 
podopiecznych - Juli Doty i Oliwii 
Rainczuk oraz dla  Stowarzy-
szenia, dzięki czemu  jego cele 
można z sukcesem  realizować. 
    W codziennej pracy  popu-
laryzujemy  rolę i znaczenie 
Stowarzyszenia, współpracu-
jąc z lokalną prasą, telewizją, 
radiem, lokalnymi firmami oraz 
szkołami co sprzyja, iż dzieci oraz 
młodzież chętnie uczestniczą 
w jego życiu. Założyciele i za-
rząd stowarzyszenia  podejmują 
działania i szereg nowatorskich 
inicjatyw które spowodowały,  że 
tak młoda organizacja zaistniała 
szeroko w środowisku i cieszy się 
powszechnym uznaniem. 

 W ciągu dwuletniej działalno-
ści podopieczni Stowarzyszenia 
z ogromnymi sukcesami promo-
wali miasto i  Gminę Ozimek, 
powiat opolski a nawet woje-
wództwo.

 Z inicjatywy Stowarzyszenia 
powstały już dwa artystyczne 
przedsięwzięcia- zajęcia tanecz-
ne dla dzieci oraz zespół wokal-
ny- „Wokalove”. Stowarzyszenie 
także dzięki pozyskanym dota-
cjom umożliwiło uczestnictwo 
w prestiżowych konkursach wo-
jewódzkich, dzieciom z zespołu 
wokalnego  SP nr 3, pokrywając 
koszty dojazdu i akredytacji. 

Kolejne 3 ważne wydarzenia 
zaplanowane są na obecny rok

Już dziś możemy zdradzić że 
będą to dwa Festiwale artystycz-
ne- w październiku „Tobie Pol-
sko” a  w grudniu druga edycja 
festiwalu „Jesteśmy tacy sami” 
dla dzieci i młodzieży pełno i nie-
pełnosprawnej, na które już dziś 
serdecznie zapraszamy

 W 2016 i 2017 roku nasi 
podopieczni Oliwia Rainczuk 
Wiktoria Mientus tanecznie za-
prezentowały się w TVP 3 Opo-
le, podczas programu Opolskie 
o poranku” Julia Dota, Seweryn 

Jabłoński, Dawid Bac, dodatko-
wo wzięli udział w plebiscycie 
na porankowy utwór miesiąca, 
Dawid ten plebiscyt wygrał i jego 
nagranie zostało emitowane 
w ośrodkach TVP w Polsce.

 Dzięki pozyskiwaniu fundu-
szy rocznie ponad 60 dzieci  oraz 
młodzieży bezpłatnie uczestniczy 
w różnego rodzaju konkursach 
oraz festiwalach, gdzie zdoby-
wają wiele prestiżowych nagród.

W 2018 Julia Dota i Seweryn 
Jabłoński, Dawid Bac dwukrotnie 
z ogromnym sukcesem repre-
zentowali nasze miasto na pre-
stiżowych konkursach w Brzegu 
i Komprachcicach i Pajęcznie. 
Julia Dota- została na wniosek 
„Akcesu” uhonorowana wyróż-
nieniem Marszałka Opolskiego 
w ramach programu stypendial-
nego „Marszałkowskie Talenty” 

Podopieczni Stowarzyszenia, 
uświetniają swoimi występami 
wiele imprez, uroczystości śro-
dowiskowych organizowanych 
przez miasto, powiat oraz inne 
instytucje. W placówce działają 
wokalne grupy artystyczne oraz 
soliści , którzy osiągają  wyso-
kie wyniki  w skali województwa 
i kraju podczas różnorakich fe-
stiwali, konkursów, przeglądów.

Akces” był wiodącym orga-
nizatorem przygotowującym  
imprezę promującą Gminę 
i gminne talenty.

Koncert „Mała Gmina- 
wielki talent” który odbył się 1 
czerwca 2017, objęty był hono-
rowym patronatem Marszałka 
Województwa, Starosty Opol-
skiego, oraz Burmistrza Ozimka 
pozostawił wspaniałe wrażenia 
oraz klip promujący Gminę. 

Kolejne przedsięwzięcie 
I Festiwal Artystyczny” Je-
steśmy tacy sami” dla pełno 
i niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży, 3 grudnia 2017,sze-
rokim echem rozniósł się w całym 
województwie a nawet poza nimi- 
a dzięki pozyskanym dotacjom, 
możemy liczyć na kolejna jego 
edycję w tym roku.

 Stowarzyszenie  dba 
o wszechstronny rozwój arty-
styczny dzieci i młodzieży oraz 
doskonale promuje gminę, mia-
sto, powiat a nawet województwo 

- finaliści - laureaci z wojewódz-
twa opolskiego w Międzyna-
rodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Będzin 2017-oraz 
Złota Nutka w Częstochowie 
podopieczni Dawid Bac i Julia 
Dota

W ciągu dwóch lat powstała 
płyta świąteczna z coverami 
w wykonaniu Julii Doty, płyta 
Wokalove, które promują nasze 
Stowarzyszenie. Dzięki hojnym 
darczyńcom powstały także trzy 
Klipy-teledyski świąteczne, 
które w popularnym serwisie 
doczekały się 30 tyś wyświetleń.

Od września 2017 dzięki dota-
cji organizowane były bezpłatne 
zajęcia Wokalove dla 50 dzieci. 
Uczestnicy warsztatów wypra-
cowali płytę stowarzyszenia.

Obecnie jesteśmy w trakcie 
realizacji projektu „Ludowo na 
nowo- te opolskie dzieci”, 
w którym znalazło się miejsce 
dla 30 zaangażowanych dzieci. 
Zadaniem projektu jest opraco-
wanie 10 utworów ludowych, 
które będziemy prezentować na 
uroczystościach wojewódzkich 
i gminnych.

Do jednej z piosenek zapra-
szamy chętnych dorosłych;)

Cieszymy się niezmiernie, 
ponieważ szeregi naszego 
Stowarzyszenia zasilają nowe 
osoby- są to Hania Adamiec 
z Grodźca, Wanessa Opiela 
z Dębskiej Kuźni a spoza Gmi-
ny Karolina Niemiec z Radawia 
i Emilia Widera ze Zdzieszowic

Wszelkie nasze aktywności 
można zauważyć na naszym fan-
page’u  na fb oraz na stronach 
Gminy Ozimek.

Po dwóch latach z serca dzię-
kujemy także za  dotychczasowe  
wsparcie osobom prywatnym 
i firmom, dzięki nim pozyskali-
śmy środki na wkłady własne 
do projektów. 

Zapraszamy nadal  do wpie-
rania organizacji non profit jaką 
jest nasze Stowarzyszenie - da-
rowiznę tę można odliczyć od 
podatku. Z naszej strony każdy 
wspierający otrzyma prezent mu-
zyczny w postaci płyty. 

Mariusz Bieniecki
Prezes Stowarzyszenia na rzecz 

promocji talentów „Akces”



Nieomal wszyscy wiemy, na czym 
polega zabawa z Allegro - wybierasz, 
zamawiasz, płacisz za wysyłkę i to-
war, czekasz na kuriera, dostajesz 
(albo i nie, zależnie w jakim humorze 
jest akurat firma). A teraz proszę so-
bie to wszystko wyobrazić w wersji 
„made in China” - minus „płacisz za 
wysyłkę” oraz „czekasz na kuriera”. 

Na Taobao jest wszystko. Dosłow-
nie wszystko. Od cudownie koloro-

Chiny znane i nieznane

Urok Taobao, czyli konsumpcjonizm
Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że przeciętny mieszkaniec 

sporego miasta w Chinach (wielkości połowy Polski) kupuje znacznie 
więcej i znacznie częściej niż przeciętny Polak. Fakt, że ubrania i ga-
dżety w Chinach są wręcz śmiesznie tanie z pewnością pomaga. Ale to 
nie wszystko, Chińczycy swój internetowy system zakupu-sprzedaży 
usprawnili do tego stopnia, że przestał on sprawiać jakikolwiek problem.

wych balonów urodzinowych, przez 
książki, ubrania, biżuterię, koronkowe 
rękawiczki, herbatę, ciasteczka, pa-
rasole z filtrem UV, krem z pereł, aż 
po truchło lisa (i to nie jest hiperbola). 
Tanie, drogie, dla oszczędnych, dla 
rozrzutnych, znane firmy, podróbki 
znanych firm… Słowem - wszystko. 

Zero umawiania się z kurierem, 
czekania cały dzień, zwalniania się 
z pracy, zamawiania przesyłki do 
pracy. W Chinach firmy kurierskie 
działają na innej zasadzie - mają 
swoje stanowiska w różnych punk-
tach miasta; w moim przypadku znaj-
dowały się one pod jedną z bram 
kampusu, w rzędzie na chodniku. 
Kurierzy podjeżdżali samochodami, 
stopniowo wyładowywali paczki na 
chodnik, a następnie klient dostawał 
powiadomienie sms-em, że powinien 
udać się do odpowiedniego punktu 
odebrać paczkę. 

Wysyłka jest za darmo. W więk-
szości przypadków. Czasem - kiedy 
towar jest naprawdę ultra tani albo 
sprzedawca wystawia na sprzedaż 
tylko jedną sztukę - trzeba za nią 
zapłacić dziesięć lub piętnaście ju-
anów, czyli mniej więcej sześć do 
dziewięciu złotych. Taobao oferuje 
zaskakująco dobry system oceny 
towaru. Na każdej podstronie umiesz-
czone są osobne fora do wyrażenia 
opinii i zapytania o towar, poza tym 
można „wrzucać” na nie zdjęcia. 

Z drugiej strony, kupowanie rze-
czy innych niż ubrania, biżuteria i ga-
dżety to już całkiem inna historia. Na 
samochody obowiązuje przydział, na 
który nieraz czeka się latami (chy-
ba, że kogoś stać na łapówkę, czy 

raczej „prezent na dowód przyjaź-
ni”, bo korupcja w Chinach to temat 
na zupełnie inną opowieść). Zakup 
mieszkania w Pekinie to zakup, na 
który stać niewielu. Już pomijając 
zawrotne ceny, należy posiadać też 
pekiński hukou, czyli rodzaj zamel-
dowania. 

Najprościej rzecz ujmując, hukou 
dzieli się na dwie kategorie: miejski 
i wiejski i dziedziczy się go, operu-

jąc europejskimi terminami, zgodnie 
z prawem krwi. Żeby zamienić hukou 
wiejski na miejski, co daje możliwość 
pracowania w mieście, nabycia tam 
mieszkania, wykupienia ubezpiecze-
nia i, na przykład, wysłania dzieci do 
przedszkola - należy zrzec się na 
rzecz państwa wszelkiej własności na 
wsi. Trudno więc się dziwić, że Chiny 
borykają się z ogromnym problemem 
wewnętrznych nielegalnych migracji. 

Krótko mówiąc, na wycieczce 
w Chinach raczej nie zawiedziemy 
się cenami (chyba, że komuś nie 
przyjdzie do głowy się targować), ale 
pragnąc zamieszkać tam na stałe - 
można się srodze rozczarować.

Dominika Fleszar

Na Taobao jest wszystko. Dosłownie wszystko. Od cudownie 
kolorowych balonów urodzinowych, przez książki, ubrania, biżuterię, 
koronkowe rękawiczki, herbatę, ciasteczka, parasole z filtrem UV, 
krem z pereł, aż po truchło lisa (i to nie jest hiperbola). Tanie, drogie, 
dla oszczędnych, dla rozrzutnych, znane firmy, podróbki znanych 
firm… Słowem - wszystko



Ludzie, którzy oglądają ją z bliska 
są przekonani, że  nie należy do ro-
dzimych, a do jakichś egzotycznych 
gatunków. Mają rację, jest ona bowiem 
przedstawicielem tropikalnej, liczącej 
prawie 30 gatunków rodziny wilgowa-
tych, która jako jedyna zawojowała 
północną strefę umiarkowaną Eurazji. 
O ciepłolubności wilg świadczy fakt, że 
przebywają u nas do kilkunastu tygodni. 
Już w lipcu stają się niespokojne i po-
woli opuszczają tereny gniazdowania 
kierując się w stronę zimowisk.

 W okresie lęgowym ten nieco 
większy od szpaka ptak zamieszkuje 
prawie całą Europę,  Azję środkową, 
poza tym Indie, Azję Mniejszą, północ-
ną i zachodnią Afrykę. U nas zasiedla 
tereny do  linii Bałtyku. W Skandynawii 
i na Wyspach Brytyjskich jest mało 
znana. Populacja europejska zimuje 
głównie we wschodniej części Afryki, 
poniżej Sahary. 

Wilgi są bardzo skryte i płochliwe. 
Możemy je obserwować jedynie, kiedy 
przelatują z drzewa na drzewo. Gdy 
tylko usiądą na gałęzi stają się nie-

Tajemnice ptaków

Wilga
W najpiękniejszym miesiącu - maju powraca ze swych afrykańskich 

zimowisk wilga, jeden z najbarwniejszych ptaków naszej awifauny.

widoczne. Obecność samca zdradza  
jego miłosny śpiew. Ta pieśń to piękne, 
fletowe „iglio-digilio iglio- digilio”. Jak 
się dobrze wsłuchać to przypomina 
szybkie „zofija-fija zofija-fija”. Z tego 
tytułu, w niektórych regionach zwana 
jest zofijką. Również dlatego, że naj-
częściej odzywa się w połowie maja na 
św. Zofię. Głos samicy (również pod-
stawowy samca) to nieprzyjemny dla 
uszu skrzek. Wiosenne trele samców 
bardzo chętnie wykorzystują reżyserzy 
w ujęciach filmów przedstawiających 
leśne scenerie. Mogliśmy ich słuchać 
w kultowych produkcjach: „Pan Wo-
łodyjowski”, „Czterej pancerni i pies”, 
„Podróż za jeden uśmiech”, „ Daleko 
od szosy”, „Czarne chmury”.

 W Polsce wilgi zamieszkują tereny 
nizinne, unikają gór. Samice i samce 
różnią się od siebie. Samce są jaskra-
wo - żółte, mają czarne ogony i prze-
paski na oczach, różowawe dzioby 
i niebiesko - szare nogi. Ubarwienie 
samic jest skromniejsze. Górna część 
ciała jest żółtawa, spód jasny, kresko-
wany. Chodzi o to, żeby wtopić się 
w otoczenie i nie wabić drapieżników 
do lęgowiska. Młode ptaki podobne są 
do samic. Stare samice z kolei przy-
bierają ubarwienie samców, jednak 
pasek biegnący przez oko jest u nich 
oliwkowy nie czarny. Wilgi preferują 

obrzeża lasów liściastych i mieszanych, 
stare parki, sady i ogrody, polne remizy. 
Uwielbiają doliny rzeczne z wiekowym 
drzewostanem: olsowym, brzozowym 

i dębowym. Unikają zwartych komplek-
sów leśnych.

 Podczas krótkiego u nas poby-
tu, zdążą wyprowadzić tylko jeden 
lęg. Gniazdo to misternie spleciony 
koszyczek zwisający  w rozwidleniu 
cieńszego końca gałęzi. Jak najdalej 
od pnia, aby kuny i wiewiórki nie mogły 
się do niego dostać. W okresie lęgo-
wym ptaki te stają się jeszcze bardziej 
skryte. Samce, jeżeli nie pomagają 
samicom budować gniazda, zajmu-
ją się śpiewaniem. Czynią to jednak 
w pewnym oddaleniu od lęgowiska. 
Od 3 do 5 jaj wysiadują samice. Gdy 
zbliża się człowiek, niezauważalnie 
opuszczają gniazda. Pisklęta lęgną 
się po 13 - 15 dniach. Są intensywnie 
karmione przez obydwa ptaki.  Aby 
nie spraszać niepotrzebnych  gości, 
ich odchody wynoszone są daleko od 
gniazda. Po dwóch tygodniach młode 
opuszczają lęgowiska, jednak aż do 
okresu migracji przebywają z rodzicami. 
Odlatują pojedynczo. 

Wilgi żywią się owadami, poczwar-
kami, owłosionymi gąsienicami. Dietę 
uzupełniają owocami oraz jagodami. 
Włodzimierz Taczanowski w swym dzie-
le „Ptaki krajowe” tak scharakteryzował 
wilgę: „jest jednym z najozdobniejszych 
ptaków krajowych, odznacza się prócz 
tego wesołym, donośnym gwizdaniem, 

znacznie się przyczyniającym do 
uprzyjemnienia pory wiosennej (….) 
ostrożna, ciągle ruchliwa, z miejsca 

na miejsce przelatująca, mało siada 
na ziemi lecz zwykle przebywa po za-
cienionych drzewach. Prócz owadów, 
które zbiera po gałęziach i liściach 
jada różne jagody leśne a chciwa jest 
nadzwyczajnie na wiśnię i trześnię”.

 Można spotkać kilka wersji pocho-
dzenia nazwy tego gatunku. Polska 
nazwa „wilga” jest jedną z najpiękniej-
szych. Gwarowo, prócz „zofijka” znana 
jest u nas także jako: wilija, fjifiółka, 
gwizda, świstak. Wilga, wilija, fjifiółka, 
zofijka są odzwierciedleniem głosu 
ptaka. Jej pokrewne słowiańskie nazwy 
to: iwołga - po rosyjsku, wywilga - po 
ukraińsku, avilga - po bułgarsku,  vuga 
- po serbsko-chorwacku, vlha - w dia-
lekcie czeskim. W Bułgarii i Macedonii 
zwana również filifijo, fifilijo, w regio-
nach tych ptakom nadaje się bowiem 
miana według ich głosu. Wszystkie te 
nazwy wywodzą się od prasłowiańskie-
go wyrazu vgla albo juvgla. Niektórzy 
twierdzą, że słowo wilga pochodzi od  
wilgoci, ptak ten lubi bowiem śpiewać 
przed deszczem. Również co do po-
chodzenia łacińskiej nazwy Oriolus 
oriolus zdania są podzielone. Część 

znawców twierdzi, że wywodzi się od 
śpiewu samca, część natomiast uważa, 
że odnosi się do ubarwienia ptaka, 
a oriolus to ludowe zniekształcenie 

słowa aureolus - złocisty. Do słowa tego 
odnoszą się również nazwy: angielska 
- oriole, francuska - loriot, niemiecka 

- pirol, włoska - rigogolo, hiszpańska 
- oropeńdola.

 Na terenach swojego występowa-
nia wilgi są dosyć rzadkie, miejscami 
bardzo rzadkie. W czerwonej księdze 
zwierząt odnotowane są jednak jako 
nie zagrożone wyginięciem. Narasta-
jącym dla nich problemem są coraz 
częstsze i gwałtowniejsze nawałnice, 
które strącają gniazda. Bardzo dużym 
wyzwaniem dla nich są migracje. Na 
trasie czyha dużo niebezpieczeństw: 
drapieżniki, zmienna pogoda oraz Sa-
hara - najbardziej niegościnne miejsce 
na ziemi.  Lecąc przez kraje basenu 
Morza Śródziemnego, tysiące ich ginie 
w sieciach, pułapkach, lepach i sub-
stancjach chemicznych  rozlewanych 
na gałęziach, na specjalnych insta-
lacjach elektrycznych i od pocisków 
polujących. Obliczono, że w strefie tej 
ginie rocznie, nielegalnie 25 000 000 
ptaków, prócz wilg: bocianów, kań, 
błotniaków, słowików, ortolanów, rudzi-
ków, żołn, skowronków, jaskółek. Do 
dużych ptaków strzela się dla rozrywki, 
małe zabija się dla mięsa. Zjada się na 
ogół tylko udka. Aby się posilić trzeba 
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uśmiercić ok 100 ptaków. Prawo i etyka 
tam nie istnieje. Liczy się tylko tradycja.

Jerzy Stasiak



5 kwietnia 2018 r. do Urzę-
du Stanu Cywilnego w Ozimku 
przybyli kolejni nestorzy, którzy 
świętowali urodziny oraz rocznice 
zawarcia związku małżeńskiego 
z miesiąca stycznia i lutego. Ży-
czenia i gratulacje złożyła im kie-
rownik USC Ewa Bronder.

85. rocznicę urodzin świętowały 
Marianna Antczak (w towarzystwie 
bratowej Krystyny) z Dylak i Teresa 
Stokłos (z córką Barbarą) z Ozimka, 
zaś 80. urodziny świętował Paweł 
Długosz (z synową Anną) z Pust-
kowia.

Szmaragdowe Gody Małżeń-
skie (55. rocznicę pożycia mał-
żeńskiego) obchodzili Marianna 
i Wiesław Olkowscy z Ozimka.

Do życzeń przyłącza się także 
redakcja Wiadomości Ozimskich.

M.W.

Życzenia dla jubilatów

200 lat!
Dzięki umiejętnemu aplikowaniu 

o środki zewnętrzne uzyskano 98 000,00 
zł dofinansowania, a wkład własny gmi-
ny wynosił 24 500,00 zł co daje łączną 
wartość przedsięwzięcia w wysokości: 
122 500,00 zł.

Zakupiono 4 tablice interaktywne 

Pomoce dydaktyczne dla uczniów z gminy

„Aktywna tablica”
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” pozyskano środki na za-

kup pomocy dydaktycznych dla 7 szkół podstawowych na terenie gminy Ozimek.

Aktywna tablica w PSP nr 1.

SMART SBM680, 4 projektory ultrakrót-
koogniskowe HITACHI CP-AX2505, 5 
głośników CREATIVE - T3300, 6 tablic 
interaktywnych SMART SBM680V, 6 
projektorów standardowy HITACHI CP-
EX252 oraz 3 monitory SMART Board 
6075HD.

W sołectwie Schodnia rozpoczął 
się cykl bezpłatnych szkoleń kompu-
terowych dla mieszkańców, który ma 
polepszyć ich kompetencje związane 
z obsługą komputera. Udział biorą 
3 grupy po 10 osób.

Szkolenie trwające 80 godzin 
lekcyjnych zwiększa efektywność 
pracy przy komputerze, poprawia 
umiejętności związane z obsługą pli-
ków, folderów, ikon i okien, poprawia 

Opolska cyfrowa wieś w Schodni
„Opolska cyfrowa wieś” to szkolenia komputerowe dla mieszkańców 

województwa opolskiego (w tym także dla osób niepełnosprawnych).

umiejętności korzystania z internetu 
dla potrzeb rozwoju zawodowego 
oraz zwiększa umiejętności rozwią-
zywania problemów sprzętowych, 
programistycznych i systemowych.

Szkolenia są realizowane przez 
firmę KONSTAT Sp. z o.o. w ramach 
projektu dofinansowanego z Fundu-
szy Europejskich.

Marcin Widera
Marianna i Wiesław Olkowscy.

Marianna Antczak w towarzystwie 
bratowej Krystyny.

Teresa Stokłos z córką Barbarą. Paweł Długosz z synową Anną.



Ideą konkursu jest populary-
zowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Pierwsze trzy miejsca zajęli: 
1. Piotr Spyra (SP Krasiejów), 2. 
Oliwia Konop (SP 1 Ozimek) oraz 
3. Marta Smolnik (SP 1 Ozimek).

Cała trójka zakwalifikowała się 
jednocześnie do eliminacji powia-
towych, które odbędą się 10 kwiet-
nia w Łubnianach. Najmłodszym 
uczestnikiem (9 lat) był Piotr Pań-
czyk (SP Antoniów).

ZOSP:

Turniej wiedzy pożarniczej
20 marca w Domu Kultury w Ozimku zorganizowano gminne 

eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej. Uczestniczyło w nim 15 
uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Ozimek. Głównym 
organizatorem był Miejsko-Gminny Zarząd Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Ozimku.

Główne nagrody laureatom 
oraz upominki za udział pozosta-
łym uczestnikom wręczyli burmistrz 
Jan Labus, prezes ZM-G OSP 
Marek Elis, wiceprezes Norbert 
Halupczok, komendant gminny 
Andrzej Jakubiec i sekretarz Ma-
rek Pańczyk.

Na zakończenie organizatorzy 
podziękowali wszystkim za udział, 
życząc sukcesów na kolejnym eta-
pie.

Przedsięwzięcie finansowo 
wparła Gmina Ozimek oraz Ośro-
dek Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku.

Marcin Widera

Na wstępie przewodniczący Klaus 
Leschik przywitał zebranych członków 
oraz zaproszonych gości, burmistrza 
Jana Labusa i przewodniczącego 
TSKN w Opolu Rafała Bartka oraz 
zaprezentował sprawozdanie z dzia-
łalności w ubiegłym roku.

W gminie działa 10 kół DFK, któ-
re zrzeszają ponad 1500 członków. 
Lokalne koła organizują szereg przed-
sięwzięć mających na celu wsparcie 
zachowania tożsamości, kultury i języ-
ka. Wśród licznych imprez i inicjatyw 
zrealizowano m.in. Dzień św. Mar-
cina, Stawianie drzewka majowego, 
warsztaty bożonarodzeniowe i wiel-
kanocne, wykłady historyczne i wiele 
innych. Dużą część wydarzeń udaje 
się realizować dzięki finansowemu 
wsparciu środków pozyskanych m.in. 
z Konsulatu RFN, w ramach programu 
„Ożywienie domów spotkań” i dotacji 
z budżetu gminy Ozimek. Ponadto 
w gminie działają 3 zespoły śpiewacze 
„Dzióbki”, „Heidi” i „Opolskie Dziołchy” 
i grupa młodzieżowa „DIALOG”, jak 
również dwie solistki, którzy godnie 
reprezentują Mniejszość Niemiecką 
podczas przeglądów i festiwali. Dzia-
łalność prowadzą również dwie Miro 
Niemieckojęzyczne Szkółki Piłkarskie 
jedna w Ozimku(Schodni) – 34 mło-
dych piłkarzy, a druga w Dylakach 
– 20 (w tym miejscu podziękował p. 
Heinrichowi Nyolt inicjatorowi powsta-
nia szkółek). W tym roku młodzi spor-
towcy mogli spotkać swojego idola 
Mirosława Klose w Chrząstowicach 
podczas uroczystej gali. W gminnych 
placówkach oświatowych prawie 700 
uczniów (wszystkich uczniów jest ok. 
1100) uczęszcza na zajęcia z języka 
niemieckiego. Msze św. i nabożeń-
stwa w „języku serca” są odprawiane 
w parafiach w Dylakach, Szczedrzyku, 
Schodni, Krasiejowie i Ozimku. 

Następnie skarbnik Edeltrauta 
Szostok zaprezentowała jak wyglą-
dały finanse stowarzyszenia w mijają-
cym roku oraz jakie inicjatywy zostały 
w szczególny sposób wsparte. Ko-
lejnym punktem było sprawozdanie 
Julity Widery przewodniczącej komisji 
rewizyjnej, która zawnioskowała do 
zgromadzenia o udzielenie Zarządowi 
absolutorium, a te zostało jednogło-
śnie przyjęte.

Głos zabrał także burmistrz Jan 
Labus, który podziękował za działal-
ność na rzecz zachowania tradycji 
i kultury naszego regionu, gratulując 
jednocześnie Zarządowi uzyskanego 
absolutorium. Dodał, że gmina wspiera 
stowarzyszenia działające na jej tere-
nie i również w tym roku przekazano 
środki dla TSKN, które jest jedną z naj-
większych organizacji.

Rafał Bartek przedstawił informa-
cje dot. inicjatywy obywatelskiej pod 
tytułem Minority SafePack – milion 
podpisów za różnorodnością w Eu-
ropie, której celem jest wezwanie UE 
do przyjęcia szeregu aktów prawnych 
z myślą o poprawie ochrony osób na-
leżących do mniejszości narodowych i 
językowych oraz o wzmocnieniu różno-
rodności kulturowej i językowej w Unii. 
Opowiedział również o planach za-
rządu w Opolu na kolejne miesiące. 
Podziękował także wszystkim zgroma-
dzonym za zaangażowanie w działal-
ność na rzecz MN w gminie Ozimek.

Szef gminnych struktur Klaus Le-
schik na zakończenie podziękował 
wszystkim zebranym którzy wspierają 
działalność TSKN, przewodniczącym 
kół DFK i Zarządowi M-G za dobrą 
współpracę. Ponadto podziękował 
za finansowe wsparcie burmistrzowi 
Ozimka, TSKN w Opolu, MAiC RP, 
MSW RFN oraz Konsulatowi w Opolu.

Zebranie sprawozdawcze
TSKN Ozimek:

22 marca w siedzibie DFK Ozimek zebrał się Zarząd i delegaci 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Gminie Ozimek na 
corocznym zebraniu sprawozdawczym. 



Z tego powodu podczas marcowej 
sesji Rady Miejskiej przedstawiłem pro-
jekt uchwały o podniesienie  stawki za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Od 1 maja br. miałyby wynosić odpo-
wiednio za śmieci segregowane 19 zł 
od osoby, a za niesegregowane 25 zł 
od osoby. Projekt tej uchwały Radni 
odrzucili jednogłośnie, nie podwyż-
szając opłaty za śmieci.

Z czego wynika taka podwyżka?
Konieczność podwyższenia wyso-

kości stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynika min. 
z wyższej niż planowano przy ogłasza-
niu przetargu  ceny za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów oraz z ustalonych 
kosztów funkcjonowania gminnego sys-
temu gospodarowania w roku 2018 min.:

- umowa z wykonawcą  za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych przez mieszkańców – koszt 
2 944 723,68 zł ;

- koszty utrzymania Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych - w ramach ponoszonych 
opłat mieszkańcy bez dodatkowych 
opłat mogą przekazywać do PSZOK 
odpady powstałe w gospodarstwach 
domowych tj. odpady biodegradowalne, 

Kosztowne śmieci - konieczna podwyżka opłaty!
Około 1,4 mln zł trzeba będzie dołożyć w tym roku z budżetu Ozimka 

do systemu gospodarki odpadami. Tak wysokie koszty są efektem tego, że 
obowiązująca obecnie w gminie opłata śmieciowa jest zbyt niska w stosunku 
do cen rynkowych i poziomu segregacji przez mieszkańców.

zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, odpady wielkogabarytowe, odpady 
remontowe, budowlane, stare opony, 
czy zużyte baterie i akumulatory- koszt 
410 713,50 zł,

- koszty odbioru odpadów z ko-
szy ulicznych z terenu gminy- koszt 
133 872,00 zł,

- koszty zakupu papieru, wydatki 
związane z kampanią informacyjną, 
edukacją ekologiczną, zakupem sprzętu 
komputerowego i utrzymaniem systemu 
informatycznego – około 20 000,00 zł .

Wzrost ceny wynikającej z przetar-
gu oznacza konieczność zmiany sta-
wek opłat, które ponoszą mieszkańcy. 
Związana jest ona z wymogiem samo 
bilansowania się systemu – opłaty 
od mieszkańców muszą pokrywać 
koszty funkcjonowania systemu. 

Podwyżka ceny przez firmę wynika 
między innymi z tego, że na początku 
funkcjonowania systemu na nowych 
zasadach ustawowych śmieci zmiesza-
nych nie trzeba było w 100% wywozić do 
Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. W zeszłym 
roku się to zmieniło i trzeba je tam odda-
wać w całości. Nastąpił też wzrost ilości 
odbieranych śmieci od mieszkańców. 

Wzrost ilości śmieci to zapewne efekt 
rosnącej świadomości ekologicznej 
mieszkańców – mniej odpadów spalamy,

Kolejnym powodem cen przetar-
gowych to wzrost opłaty „marszałkow-
skiej” za składowanie tony odpadów. 
Ubiegłoroczna  opłata 24,15 zł za tonę 
składowanych odpadów w 2018 wy-
nosi 140 zł/tonę, a w kolejnym roku do 
170 zł/tonę, żeby ostatecznie w 2020 r 
osiągnąć 270 zł/tonę!

W ofertach na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów firmy śmieciowe 
muszą uwzględniać cenę, którą trzeba 
zapłacić za wywiezienie nieposorto-
wanych śmieci do RIPOK-a, co jest 
droższe niż zagospodarowanie odpadów 
posegregowanych. 

Gdyby zatem mieszkańcy w więk-
szym stopniu sortowali śmieci, to koszt 
obsługi systemu byłby niższy, a to  z ko-
lei przełożyłoby się na niższą opłatę 
śmieciową .

Obecnie w Ozimku miesięcz-
na stawka za śmieci segregowa-
ne wynosi 14 zł od osoby oraz 25 
zł od osoby w przypadku, jeżeli 
odpady nie są sortowane. Ta druga 
kwota to tzw. stawka karna, ale z jej 
wymierzeniem gminy w całej Polsce 
mają olbrzymi problem.

Chodzi o to, że śmieci nie są se-
gregowane w głównej mierze przez 
lokatorów budynków wielolokalowych, 
a to oznacza, że karę trzeba by naliczyć 
wszystkim mieszkańcom budynku, bo 

trudno udowodnić, który mieszkaniec 
czy rodzina nie stosuje się do swoich 
obowiązków. Naliczenie kary wiązałoby 
się zatem z  zastosowaniem „odpowie-
dzialności zbiorowej” i skutkowało tym, 
że osoby segregujące odpady zostałyby 
ukarane za swoich sąsiadów, którzy nie 
sortują śmieci.  Dlatego pracownicy 
UGiM w Ozimku będą przeprowadzać 
częste kontrole w budynkach wielo-
lokalowych.

 „Śmieciowy problem” będzie jesz-
cze większy w następnych latach, ponie-
waż co roku zwiększają się wymagane 
poziomy recyklingu odpadów w zakresie 
papieru, szkła, metali i tworzyw sztucz-
nych. Problem w tym, że znaczna część 
mieszkańców albo w ogóle nie sortu-
je śmieci, albo robi to nieprawidłowo. 
Z tego też powodu Gmina Ozimek może 
nie osiągnąć obowiązkowych 30% re-
cyklingu w 2018r. i będzie zmuszona 
płacić ogromne kary finansowe.

Będziemy w dalszym ciągu dopła-
cać do gospodarki odpadami, zawsze 
będzie się to jednak odbywało kosztem 
jakichś innych zadań, bo żeby wygospo-
darować te pieniądze, trzeba obcinać 
pozostałe wydatki .

Pamiętajmy, że segregacja to 
nasz ustawowy obowiązek i nie ma 
możliwości wyboru, czy się chce to 
robić, czy nie. Po prostu trzeba. 

 
/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

Podpisanie współpracy z Politech-
niką Opolską jest dużym wydarzeniem 

Zespół Szkół:

Informatyczne promocje
Dzień 22 marca w Zespole Szkół w Ozimku obfitował w uroczystości 

związane z promocją informatyki. W tym dniu odbyło się uroczyste podpisanie 
współpracy między naszym zespołem a Politechniką Opolską oraz miała 
miejsce inauguracja nowo utworzonej pracowni informatycznej E-SPORT.

dla szkoły,  skutkuje udziałem uczniów 
w projektach edukacyjnych organizo-

wanych przez opolską uczelnię, uatrak-
cyjni proces dydaktyczny kształcenia 
naszych techników informatyków. 
Dla Politechniki Opolskiej kluczowym 
zadaniem będzie promocja swoich 
kierunków studiów wśród naszych 
absolwentów - z pewnością później 
studentów kierunków informatycznych.

Na uroczystość podpisania poro-
zumienia ze strony uczelni przyjecha-
li: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar 
- dziekan Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki, dr hab. inż. 
Andrzej Cichoń prof. nadzwyczaj-
ny PO, prodziekan ds. współpracy 
i rozwoju oraz dr inż. Jacek Korniak. 
W obecności zaproszonych gości, umo-
wy porozumienia podpisali: dyrektor 
Zespołu Szkół w Ozimku Dariusz Bi-
gas oraz prof. Tomasz Boczar. 

Uroczysta inauguracja pracowni 
informatycznej E-SPORT jest konse-
kwencją utworzonej w obecnym roku 
szkolnym klasy o tym profilu. Klasę two-
rzą uczniowie kształcący się w zawo-
dzie technik informatyk. Rozszerzenie 
E-SPORT daje im możliwość rozwijania 
swoich gamingowych zainteresowań 
w ramach dodatkowych zajęć profi-
lowych. Pracownia wyposażona jest 
w nowoczesne jednostki komputerowe, 
wyposażone w wydajne karty graficzne, 
procesory i pamięci. Całości uzupeł-
niają dodatki w postaci gamingowych 
foteli, klawiatur, myszek i słuchawek.

Przecięcie wstęgi - inauguracja 
nowej pracowni dokonana została 
przez zaproszonych gości: Starostę 
Opolskiego pana Henryka Lakwę, Wi-
cestarostę Opolskiego panią Leonardę 
Płoszaj, Burmistrza Ozimka pana Jana 
Labusa, prof. dr hab. inż. Tomasza 
Boczara oraz dyrektora Zespołu Szkół 
Dariusza Bigasa. Po części oficjal-
nej zaprezentowały się dwie drużyny 
E-SPORTOWE z naszego zespołu, 
pokazując rywalizację w grze CS:GO.

Tomasz Ciekalski

Podpisanie porozumienia o współpracy z PO. W nowej pracowni informatycznej.


