
Burmistrz zaprzysiężony
17 lutego 2020 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Ozimku zwołanej przez 

Komisarza Wyborczego świeżo wybrany burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek 
został oficjalnie zaprzysiężony. 

Wśród licznych gratulantów byli dy-
rektor Rafał Tkacz i Michał Fijałkow-
ski z Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Opolu, pełniący funkcję 
burmistrza Ozimka Zbigniew Kowal-
czyk wraz z przedstawicielami urzędu, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona 
Koczur z radnymi, radni powiatowi An-
toni Gryc, Marek Korniak i Krzysztof 
Koźlik, dyrektor biura AO Piotr Dan-
cewicz, samorządowcy z gmin ościen-
nych, sołtysi i rady sołeckie, jak również 
przedstawiciele placówek oświatowych 
i mieszkańcy.

Reprezentanci KBW wręczyli Panu 
Wieszołkowi zaświadczenie o wyborze 

na Burmistrza Ozimka, składając jed-
nocześnie najserdeczniejsze życzenia. 
Nie zbrakło także kwiatów i listów gra-
tulacyjnych z rąk pozostałych obecnych, 
którzy życzyli pomyślności podczas spra-
wowania urzędu.

Mirosław Wieszołek złożył także 
przysięgę: „Obejmując Urząd Burmistrza 
Gminy Ozimek, uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy Ozimek. Tak mi dopomóż Bóg.”

Marcin Widera

Kosztowny żłobek
Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej w Ozimku (24 lutego) radni dokonali 

niewielkich korekt w budżecie, ustalili wysokość wynagrodzenia burmistrza oraz 
zatwierdzili dotację do renowacji kościoła ewangelicko-augsburskiego w Ozimku. 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła 
jednak informacja o działalności żłobka 
samorządowego. Wprawdzie rajcowie 
bardzo pozytywnie ocenili sposób funk-
cjonowania placówki, to jednak nie-

których radnych  bulwersują wysokie 
koszty, jakie gmina ponosi w związku 
z utrzymaniem żłobka - opłaty ponoszone 
przez rodziców są niemal symboliczne.  

wit

Z Prezesem Banku Żywności
W dniu 26.02.2020r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze doty-

czące utworzenia na terenie naszej gminy Banku Żywności.  Pan Jan 
Burniak - Prezes Banku Żywności w Opolu szczegółowo omówił założe-
nia Programu oraz korzyści płynące z przystąpienia do tego Programu.

Obecnie jesteśmy na etapie for-
malizowania umowy oraz ustalania 
kręgu osób uprawnionych do korzy-
stania z tej formy pomocy.

Zapraszam organizacje samo-
rządowe oraz wolontariuszy z terenu 
gminy Ozimek  do włączenia się 
w tą akcję .

Młodzieżowa Rada Miejska
Podczas rozmów z Sekretarz Gminy Ozimek Barbarą Durkalec, 

ustaliłem harmonogram działań mających na celu utworzenie Mło-
dzieżowej Rady.

W pierwszej kolejności, gdy 
młodzież wróci do szkół chciałbym 
zorganizować spotkanie z przedsta-

wicielami młodzieży wszystkich szkół 
z terenu gminy Ozimek, tak aby w II 
półroczu 2020r. zarekomendować 

O obwodnicy Grodźca
12 marca zorganizowano wspólne spotkanie dot. kwestii obwodnicy 

miejscowości Grodziec.

Zaproszenie burmistrza Mirosła-
wa Wieszołka przyjęli Pani Poseł 
na Sejm RP Violetta Porowska, 
radny Krzysztof Kleszcz, sołtys wsi 
Zdzisław Adamski oraz mieszkańcy 
Grodźca. Rozmawiano o perspek-
tywach, już podjętych staraniach 
i zobowiązaniach podjęcia działań, 
niezbędnych do sukcesywnej reali-
zacji budowy obwodnicy i ścieżki 
rowerowej do Grodźca.

Pani Poseł potwierdziła, że 
przedsięwzięcie jest wpisane na 
listę rezerwową i już na spotkaniu 
u Burmistrza zaplanowano kolejne 
spotkanie z GDDKiA w Opolu oraz 
Lasami Państwowymi. Zmierzamy 
w dobrym kierunku, nie tylko by od-
ciążyć ruch w centrum Grodźca, ale 
również poprawić znacząco bezpie-
czeństwo na tym odcinku.

 Szczegółowych informacji 
udziela p. Barbara Durkalec Sekre-
tarz Gminy Ozimek pod numerem 
tel.77 4622 837 lub email:sekretarz 
@ugim.ozimek.pl



Wśród nich była także gmina 
Ozimek, w imieniu której umowy 
podpisał burmistrz Mirosław Wie-
szołek - a środki trafią do 5 sołectw 
- Antoniowa, Chobia, Dylak, Jedlic 
i Pustkowia. Obecni byli także soł-
tysi Magdalena Kotula (Antoniów), 
Barbara Starzycka (Dylaki) oraz 
Magdalena Panitz (Chobie).

Jak już wcześniej informowali-
śmy po konsultacjach z sołtysami 
wyłoniono Antoniów, Chobie, Dy-
laki, Jedlice i Pustków. Sołtysi tych 
miejscowości w ustalonym terminie 
zorganizowali zebrania wiejskie, na 
których wybrano zadania do realiza-
cji w ramach Marszałkowskiej Inicja-
tywy Sołeckiej i podjęto uchwały w tej 
sprawie. Wniosek gminy Ozimek, 
który zawiera zadania zgłoszone 
przez wszystkie w/w sołectwa, został 
złożony w terminie i spełnił warunki 
formalne. 

Planów jest wiele, teraz będzie 
możliwość ich zrealizowania. Przy-
pomnijmy, że przez najbliższe 3 lata 
do każdego z 1021 sołectw w re-
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Forum gospodarcze
Przełom luty/ marzec 2020r. to czas organizacji tego przedsięwzięcia, 

ustalanie kręgu zaproszonych firm oraz gości i prelegentów. 

Celem Forum Gospodarcze-
go  jest wymiana doświadczeń  
kilkudziesięciu przedsiębiorców 
z naszej gminy oraz przedstawi-
cieli Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej i Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarki 
którzy będą mogli przedstawić 
swoje plany, wizje rozwoju, ale 
i napotykane problemy. 

Z uwagi na sytuację epidemio-
logiczna zmuszeni jesteśmy prze-
sunąć  planowane na 17 kwietnia 
2020r. I Forum Gospodarcze w gmi-
nie Ozimek.

Do tematu wrócimy jak ustabili-
zuje się sytuacja z koronawirusem, 
w miarę możliwości chciałbym aby 
Forum Gospodarcze odbyło się w I 
półroczu 2020r.

Radzie Miejskiej w Ozimku projekt 
uchwały w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej.

Do końca marca br. Powstanie 
specjalna zakładka na stronie www.
ozimek.pl, gdzie na bieżąco będzie-

my publikować materiały dotyczące 
powołania tej struktury.

Zachęcam naszą Młodzież do 
włączenia się w prace nad tymi do-
kumentami.

Powstaje droga gminna
Budowa drogi w Krasiejowie trwa. Realizowana jest w ramach 

projektu pt. „Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą 
Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów”, na któ-
ry otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 1 046 266,14 zł tj. 60% wartości zadania. Wartość całego 
zadania wynosić będzie 1 743 776,91 zł czyli gmina z własnych środ-
ków wyda na budowę kwotę 697 510,77 zł. Termin ukończenia prac 
ustalony został na maj br.

Inwestycja znacząco poprawi 
komunikację drogową w Krasiejowie, 
gdzie znajduje się jedna z najważniej-

szych atrakcji turystycznych naszego 
regionu - Park Nauki i Rozrywki w Kra-
siejowie (JuraPark).

Drogi do naprawy
Planowane w pierwszej kolejności do wykonania są nakładki as-

faltowe w następujących sołectwach: 

- Sołectwo Chobie - ul. Polna;
- Sołectwo Dylaki - ul. Turaw-

ska, ul. Szymona, ul. Jakuba, ul. 
Ozimska;

- Sołectwo Krasiejów - ul. Pia-
skowa;

- Sołectwo Nowa Schodnia - ul. 
Waryńskiego, ul. Jelenia;

- Sołectwo Mnichus - odnogi 

powiatowej ul. Opolskiej w kierun-
ku cmentarza oraz w kierunku sta-
cji uzdatniania wody;

- Schodnia - ul. Rzeczna;
- Szczedrzyk - ul. Sosnowa;
Obecnie trwają ostatnie przy-

gotowania związane z procedurą 
ogłoszenia przetargu.

Na wsiach zrealizują swoje pomysły: 

Umowy z Marszałkiem podpisane
Zgodnie z przyjętym wcześniej planem ruszyła Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka -marszałek Andrzej Buła podpisał pierwsze umo-
wy z gminami, przekazujące dotacje na realizację pomysłów sołectw. 
Pierwsze były gminy powiatu opolskiego.

gionie jednorazowo trafi 5 tysięcy 
złotych. W tym roku ponad 1,7 mln 
złotych trafi do 346 sołectw. Pozo-
stała pula z przeznaczonych na lata 
2020 - 2022 środków (w sumie 5,4 
mln zł) zostanie przekazana w ko-
lejnych dwóch latach.

W 2020 roku do programu przy-
stąpiło 5 sołectw z naszej gminy, 
a planowanymi zadaniami są: 

- zakup i montaż karuzeli tar-
czowej z siedzeniami w Antoniowie, 

- ogrodzenie placu zabaw w Cho-
biu, 

- budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Dylaki przy ul. Po-
liwodzkiej, 

- montaż huśtawki bocianie 
gniazdo oraz zabawki kółko i krzy-
żyk w Jedlicach, 

- jak również montaż zestawu 
zabawowego ze ślizgawką w Pust-
kowie - to właśnie projekty, które zgł- 
oszono w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej na 2020 rok. 

MW/Źródło: www.opolskie.pl



W Krasiejowie... ... chodziły z niedźwiedziem diablice...

...i nie mogło zabraknąć dinozaura. Bery w Krzyżowej Dolinie.

W Schodni niedźwiedź tańczył z panią Sołtys... ...a pamiątkowe zdjęcie zrobiono przy barze ”U Gerdy”.
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Najważniejszą postacią koro-
wodu jest oczywiście niedźwiedź, 
który obowiązkowo powinien za-
tańczyć z gospodynią domu, co 
ma wróżyć szczęście na cały rok. 
Druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej odwiedzali domostwa, 
a przy okazji zbierali wolne datki, 
które zostaną przeznaczone na 
potrzeby jednostki.

Prezes OSP Antoniów Norbert 
Halupczok pragnie podziękować 
wszystkim mieszkańcom za chęt-
ne przyjmowanie przebierańców 
w swoich domostwach i przeka-
zane datki. 

(nies)

Krasiejów
W sobotę dn. 15.02.2020 Bery odwiedziły domostwa w Krasie-

jowie położone po lewej stronie torów kolejowych. 

Od samego rana grupa prze-
bierańców pukała do domów, aby 
zatańczyć z gospodynią. Przyję-
cie Bera przynosi szczęście na 
cały nadchodzący rok, a taniec 
z tym Olbrzymem to prawdziwy 
zaszczyt dla pani domu. Tam, 
gdzie nie można było zastać wła-
ścicieli domu, zadbano o Bera, 
aby był usatysfakcjonowany po-
zostawionym dla niego prezentem.  
W niektórych domach gościnność 
była jeszcze większa i uczestnicy 

barwnego korowodu mogli się po-
silić po długim marszu. Wodzeniu 
niedźwiedzia towarzyszyła muzyka 
akordeonowa. OSP w Krasiejowie 
dziękuje wszystkim za przyjęcie 
Bera, pielęgnowanie tradycji lu-
dowej i datki złożone Cygance do 
koszyka. Na pewno się przydadzą 
i będą właściwie wykorzystane. 
W kolejną sobotę strażacy zorga-
nizowali zabawę dla dzieci i doro-
słych w świetlicy szkolnej. 

SMK

Krzyżowa Dolina
W ostatnią sobotę karnawału 22 lutego niedźwiedź chodził po 

Krzyżowej Dolinie. Z muzyką i śpiewem, w asyście korowodu prze-
bierańców odwiedzał wszystkie domostwa, tańcząc z gospodyniami 
i składając domownikom noworoczne życzenia. 

Wędrówka w niedźwiedziem 
rozpoczęła się o godzinie 7.30 rano 
i trwała niemal do samego wie-
czora. Odwiedzanym przez „bera” 
mieszkańcom rozdawano kalenda-
rze OSP i podręczniki udzielania 
pierwszej pomocy, wraz z informa-
cją o defibrylatorze, który znajduje 
się w jednostce OSP Krzyżowa 
Dolina. O godzinie 18.00 w świe-
tlicy wiejskiej odbyła się zabawa 

z niedźwiedziem dla najmłodszych, 
a od 20.00 - dla wszystkich miesz-
kańców wsi.  

Zarząd OSP Krzyżowa Dolina 
dziękuje mieszkańcom za przeka-
zane datki, które pomogą w roz-
budowie małego pomieszczenia 
gospodarczego przy remizie stra-
żackiej. 

(jad)

Schodnia
15 lutego strażacy ochotnicy ze Schodni zorganizowali tradycyjne 

wodzenie niedźwiedzia. Bery mają tu długą tradycję i zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem. W tym roku oprócz zbiórki na rzecz 
lokalnej OSP, zbierano także środki na rzecz niepełnosprawnego 
młodego mieszkańca wsi.

W godzinach porannych barw-
ny orszak z niedźwiedziem na czele 
wyruszył najpierw do miejscowo-
ści Nowa Schodnia, by następnie 
przemieścić się do Schodni. Wśród 
postaci byli m.in. ksiądz, lekarz, 
pielęgniarka, kominiarz i policjant. 
Wyjątkowa jest jednak postać za-
jąca, który drugi raz uczestniczył 
w wodzeniu. Organizatorzy z Łu-
kaszem Czechem na czele chcą, 
by został znakiem rozpoznawczym 
ich berów - jako pierwszy zwiastun 
nadchodzącej Wielkanocy.

Mieszkańcy wsi bardzo chęt-

nie przyjmowali przebierańców, 
tak by zgodnie z tradycją pani 
domu mogła zatańczyć z niedź-
wiedziem, co ma wróżyć szczę-
ściem na cały rok. Ponadto nale-
ży też dać się zbadać lekarzowi, 
wyspowiadać lub porozmawiać z 
księdzem oraz zapłacić mandat 
policjantowi. A wszystko dla za-
chowania tradycji.

Wieczorem zorganizowano 
wspólną zabawę z dziećmi, na 
zakończenie dla dorosłych cze-
kała zabawa taneczna.

Marcin Widera

Antoniów
15 lutego od samego rana w Antoniowie odbyło się tradycyjne 

wodzenie niedźwiedzia. Jest to piękny zwyczaj, który przekazywany 
jest z pokolenia na pokolenie. W Antoniowie kultywują go strażacy 
z tamtejszej OSP. 



Pracę jednostki oceniono na ze-
braniu sprawozdawczym w dniu 29 
lutego, udzielając Zarządowi abso-
lutorium za 2019 r. Sprawozdanie 
z działalności merytorycznej złożył 
prezes Norbert Halupczok, a z 
działalności operacyjnej - naczelnik 
Marek Pańczyk. Funkcjonowanie 
jednostki opiera się nie tylko na 
działaniach ratowniczo-gaśniczych 
Prowadzi ona również działalność 
społeczno-kulturalną oraz zabezpie-
cza różne imprezy na terenie miasta 
i gminy. W ubiegłym roku zorgani-
zowano. „wodzenie niedźwiedzia”, 
wyjazd dzieci do Centrum Eduka-
cyjnego przy Komendzie Miejskiej 
PSP w Opolu, a w ostatnią sobotę 
marca, jak przed każda Wielkanocą, 
druhowie sprzątali kościół w Ozimku 
oraz plac przylegający do starego 
kościoła w Schodni. Już od kilkunastu 
lat większość druhów zaangażowana 
jest w zabezpieczenie przemarszu 
wiernych ulicami Ozimka w Niedzielę 
Palmową, a w Wielki Piątek od godzin 
wieczornych i w Wielka Sobotę pełnią 
wartę przy Bożym Grobie. W Wielką 
Sobotę wieczorem zabezpieczają 
ceremoniał poświęcenie ognia, a w 
Niedzielę Wielkanocną uczestniczą 
z pocztem sztandarowym w mszy 
św. rezurekcyjnej. Po każdej mszy 
zbierają datki na rzecz jednostki, 
pozyskując od parafian kilka tysięcy 
złotych, które mogą zainwestować 
w poprawę naszego bezpieczeń-
stwa. Drugim „pozabudżetowym” 
źródłem dochodów jednostki jest 
prowadzona zbiórka szkła białego. 

Druhowie uczestniczyli w obcho-
dach Dnia Strażaka, a na Gali Stra-
żackiej w Opolu Norbert Halupczok 
otrzymał z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego Odznakę Honorową 
„Zasłużony dla Województwa Opol-
skiego”. Brali również udział w Piel-
grzymce Strażaków na Górę św. 
Anny, prezentowali sprzęt pożarniczy 
przedszkolakom z Ozimka, uczniom 
Szkoły Podstawowej w Antoniowie 
oraz uczestnikom zawodów „Sprawni 
jak żołnierze” na boisku PSP nr 1 
w Ozimku. Zabezpieczali Mistrzostwa 
Europy Katamaranów w Turawie, bieg 
„Pagórace” w Ozimku, kolarski Me-
moriał Joachima Halupczoka, „Bieg 
Świetlika”, uczestniczyli w festynie 
rodzinnym na Osiedlu Zielonym, 
w dożynkach parafialnych w Ozim-
ku, zabezpieczali przemarsz dzieci 
w Dniu św. Marcina w Antoniowie. 21 

Zebranie sprawozdawcze OSP Antoniów

Kolejna pięciolatka w KSRG
OSP Antoniów zakończyła pięcioletnią kadencję działalności w szere-

gach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz wyróżnienia, 
było to dla strażaków nowe wyzwanie i doświadczenie. Zwiększyło się 
dysponowanie jednostki do różnego rodzaju zdarzeń, głównie na terenie 
Ozimka i gminy czy okolic Jeziora Turawskiego. Rok 2019 był pod tym 
względem rekordowy, gdyż jednostkę dysponowano 69 razy, co sprawiło, 
że plasuje się ona na 2. miejscu w gminie i 23. w powiecie opolskim. 

listopada z pocztem sztandarowym 
uczestniczyli w pogrzebie burmistrza 
Jana Labusa, a w okresie przed-
świątecznym pomagali w sprzątaniu 
kościoła parafialnego w Ozimku.  Je-
sienią rozpoczęła się wyczekiwana 
od kilku lat budowa pomieszczenia 
biurowego i garażu za salą OSP. Tak-
że w okresie jesiennym wymieniono 
instalację elektryczną w garażach, 
w ramach dotacji otrzymanej dotacji 
z MSWiA.

Naczelnik OSP poinformował, że 
w 2019 r. strażacy wyjeżdżali 33 razy 
do pożarów i 34 razy do miejscowych 
zagrożeń. Były też 2 fałszywe alarmy. 
Najwięcej wyjazdów do zdarzeń za-
notowali: Marek Pańczyk - 46, Paweł 
Nadolny i Łukasz Bednarz - po 44. 
W toku zebrania uzupełniono skład 
Zarządu OSP, wybierając na wakują-
ce miejsce druha Dominika Kroka. 
Po raz pierwszy wybrano „Strażaka 
roku”, wręczając statuetkę Dawidowi 
Rogowskiemu. Z rąk dowódcy JRG 
nr 1 w Opolu kpt. Piotra Wieszołka 
jednostka otrzymała zaświadczenie 
o włączeniu do KSRG na kolejny 
5-letni okres. Gratulacje i podzięko-
wania złożyli strażakom: burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek, prezes 
M-G Związku OSP RP Marek Elis, 
radny powiatu opolskiego Antoni 
Gryc oraz radni gminy: Marceli Bi-
skup i Marcin Kowalewski. Zebranie 
zakończono przyjęciem planu działa-
nia i planu finansowego na 2020 rok. 

J. Dziuban

Zebranie sprawozdawcze OSP An-
toniów.

29 lutego odbyło się zebranie 
sprawozdawcze, w którym oprócz 
członków tej jednostki uczestni-
czyli: burmistrz Ozimka Mirosław 
Wieszołek, inspektor ds. OC 
w UGiM Zbigniew Koziarz, opie-
kun gminy z ramienia PSP kpt. 
Piotr Wieszołek, prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP Marek Elis, radny powiatowy 
Antoni Gryc i radny gminy Marceli 
Biskup. Sprawozdanie z całorocz-
nej działalności złożył prezes OSP 
Waldemar Konieczko, a zostało 
ono uzupełnione sprawozdaniami 
skarbnika i komisji rewizyjnej, która 
wnioskowała o udzielenie Zarządowi 
absolutorium. Zostało ono przyję-
te jednogłośnie.

W wyjazdach brali udział dru-
howie: Sebastian Kansy, Adrian 
Szczygieł, Mateusz Lyra, Mariusz 
Szczygieł, Dariusz Lakota, Andrzej 
Pielorz, Markus Sopa, Łukasz Zu-
beil i Serafin Szczygieł. Dwóch 
druhów ukończyło kurs dla naczel-
nika. Strażacy brali też udział w za-
bezpieczaniu wyścigu kolarskiego 
- Memoriału Joachima Halupczoka. 
W minionym roku przeprowadzono 
częściowe malowanie elewacji re-
mizy, zakupiono piłę spalinową do 
drewna i cztery pary rękawic strażac-
kich. Dużą część środków na utrzy-
manie gotowości bojowej jednostki 
pochłonęły naprawy wysłużonego 
samochodu, którego wymiana jest 
głównym celem strażaków na ten 
rok. Zapadła już decyzja, że jed-
nostka z Dylak otrzyma wóz bojowy 
z OSP Szczedrzyk, która ma otrzy-
mać nowy samochód. Jest to wóz 

Zebranie sprawozdawcze OSP Dylaki

Otrzymają nowszy wóz bojowy
OSP Dylaki liczy 32 członków i 4 młodzików w MDP. W 2019 r. stra-

żacy wyjeżdżali 6 razy do pożarów, 10 razy do miejscowych zagrożeń 
oraz odnotowali 2 fałszywe alarmy. Wszystkie wyjazdy zakończyły się 
szczęśliwymi powrotami. 

w pełni sprawny,  znacznie nowszy 
i nowocześniejszy od posiadanego 
obecnie. 

Waldemar Konieczko podzięko-
wał druhom, sponsorom oraz wszyst-
kim, którzy wspierają jednostkę w jej 
dążeniu do utrzymania gotowości 
bojowej. Podziękowania strażakom 
złożyli również obecni na zebraniu 
goście, a przedstawiciel PSP prze-
kazał informacje dotyczące m.in. 
szkoleń strażaków. W planie dzia-
łania na 2020 rok znalazły się m.in.: 
pozyskanie nowych członków do 
MDP, szkolenia strażaków, współpra-
ca z sołtysem i Radą Sołecką oraz 
Szkołą Podstawową w Dylakach, dla 
uczniów której strażacy organizują 
corocznie quiz wiedzy pożarniczej 
„Sprawni jak strażacy”.

J. Dziuban



Pracę Zarządu OSP podsu-
mowano i oceniono na zebraniu 
sprawozdawczym w dniu 7 marca. 
Uczestniczyli w nim również: bur-
mistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, 
inspektor ds. OC i ppoż. w UGiM 
Zbigniew Koziarz, opiekun gminny 
z ramienia PSP kpt. Piotr Wieszo-
łek, prezes Zarządu M-G Związku 
OSP Marek Elis, radni powiatowi 
Antoni Gryc i Krzysztof Koźlik oraz 
gminni: Marceli Biskup, Jan Pola-
czek i Tadeusz Markulak. Sprawoz-
danie złożył prezes Henryk Libera, 
a działania operacyjno-techniczne 
omówił naczelnik Michał Libera.

W 2019 r. jednostka uczestni-
czyła w 33 akcjach ratowniczych: 
10 razy wyjeżdżała do pożarów, 
17 razy do likwidacji miejscowych 
zagrożeń, a 6 razy do ćwiczeń. Nie 
zanotowano fałszywych alarmów. 
Najwięcej - 26 razy, w akcjach brał 
udział druh Tomasz Chudala. 

Sukcesywnie uzupełniany 
jest sprzęt oraz umundurowanie. 
W ubiegłym roku zakupiono ledową 
najaśnicę akumulatorową z dwoma 
masztami i głowicami o mocy 7000 
lumenów każda, dwa ubrania ko-
szarowe, rękawice techniczne itp. 
Dzięki dotacji dla jednostek KSRG 
wyremontowano zadaszenie nad za-
bytkową bryczką konną przed remizą 
OSP, a z dotacji „5000 plus” kupiono 
dwa nowe nadciśnieniowe aparaty 
oddechowe. Po ośmiu latach starań 
Gmina Ozimek rozpoczęła remont 

Zebranie sprawozdawcze OSP Krasiejów

Potrzebny nowy samochód
Miniony rok był bardzo pracowity dla druhów OSP Krasiejów. 

Wpłynęły na to nie tylko wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych, 
ale również ćwiczenia, kursy i samodoskonalenie strażaków. Uczest-
niczyli także w pracach społecznych na rzecz sołectwa, organizowali 
i współorganizowali imprezy kulturalne, takie jak bery, festyn „Ze 
strażą pożarną w tle”, Dzień św. Marcina i inne. Jednostka działa na 
rzecz pozyskania nowych członków prowadząc szkółkę pożarniczą 
i organizując akcje integracyjne.  Była też organizatorem zawodów 
strażackich. 

strażnicy OSP. Za przewidziane 
na ten cel 35 tys. zł sporządzono 
inwentaryzację obiektu, projekt 
budowlany i kosztorys inwestorski 
wraz z pozwoleniem na budowę 
oraz wykonano fundamenty i wy-
lano płytę pod nową część obiektu. 
Kolejnym dużym wyzwaniem, przed 
którym stoi jednostka, jest wymiana 
34-letniego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego Star 244. 

W kolejnych punktach odczytano 
sprawozdania finansowe i komisji 
rewizyjnej, plan finansowy i plan 
działania na 2020 rok.

Uczestniczący w zebraniu goście 
złożyli strażakom podziękowania za 
działalność, a burmistrz Mirosław 
Wieszołek zapowiedział, w ramach 
możliwości budżetowych gminy, 
współpracę ze strażakami w zakresie 
zakupu nowego samochodu i zamie-
rzeń remontowo-inwestycyjnych.

Zebranie zakończono podjęciem 
uchwał, dotyczących udzielenia 
Zarządowi absolutorium, przyjęcia 
planów na 2020 rok, ustalenia wy-
sokości składki członkowskiej oraz 
likwidacji Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK działającego przez 
dziesięć lat przy OSP Krasiejów. 
Liczba jego członków spadła po-
niżej 10 osób, co jest wymaganym 
minimum dla funkcjonowania samo-
dzielnego klubu HDK. 

J. Dziuban

7 marca odbyło się zebranie spra-
wozdawcze, na którym omówiono 
ubiegłoroczne działania strażaków 
i plany na 2020 rok. Jednostka liczy 
33 członków, w tym 18 zwyczajnych, 
10 honorowych i 5 wspierających oraz 
15-osobową młodzieżową drużynę 
pożarniczą, z którą przeprowadzono 
5 zbiórek szkoleniowych. W 2019 r. 
strażacy uczestniczyli w trzech akcjach 
ratowniczych, wyjeżdżając do likwidacji 
miejscowych zagrożeń. Najmniejsza 
od lat liczba wyjazdów spowodowana 
była tym, że jednostka nie jest dyspo-
nowana do zdarzeń przez stanowisko 
kierowania w Opolu pomimo, że mają 
one miejsce w pobliżu, a strażacy pozo-
stają w gotowości do udziału w akcjach. 
O wyjaśnienie tej sprawy prezes OSP 
Ireneusz Kołodziejczyk poprosił opie-
kuna z ramienia PSP - dowódcę JRG 
nr 1 w Opolu kpt. Piotra Wieszołka.

Z innych wymienionych w spra-
wozdaniu działań, drużyny OSP i MDP 
uczestniczyły w ćwiczeniach i zawo-
dach strażackich, zorganizowano wo-
dzenie niedźwiedzia i obchody Dnia 
Strażaka, zakupiono piłę spalinową 
do drewna, kombinezon do likwidacji 
gniazd szerszeni i wózek narzędziowy 
z wyposażeniem, pomalowano po-
sadzkę, wymieniono panel w bramie 
garażowej i przycięto drzewka przy 
remizie, w ramach prac na rzecz so-
łectwa koszono trawę i pocięto drewno 
opałowe do świetlicy wiejskiej, poma-
gano w organizacji imprez na terenie 
wioski oraz zabezpieczaniu imprez 
masowych na terenie gminy. W planach 
na ten rok ujęto m.in. remont instalacji 
odgromowej, wymianę napisu i dosta-
wienie pomieszczenia na sprzęt przy 
remizie OSP, pozyskanie niezbędnego 

Zebranie sprawozdawcze OSP Krzyżowa Dolina

Zawsze gotowi nieść pomoc
OSP Krzyżowa Dolina jest jednostką pełniącą pomocniczą funkcję 

w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego w gminie. Nie oznacza to 
jednak, że jej Zarząd i członkowie nie dążą do zapewnienia gotowości bo-
jowej, poprzez dbałość o sprzęt oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach 
strażackich. W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia zawsze są 
gotowi nieść pomoc potrzebującym. 

sprzętu i wyposażenia, zbiórki i ćwicze-
nia na obiektach, organizację imprez 
kulturalnych i sportowych, pogadanek 
i tematyce ppoż. itp. 

Po przedstawieniu sprawozdań 
i udzieleniu zarządowi absolutorium, 
przyjęto plan finansowy i plan działania 
jednostki na 2020 rok. Za działalność 
oraz gotowość do niesienia pomocy 
podziękowali strażakom: burmistrz 
Ozimka Mirosław Wieszołek, opie-
kun gminy kpt. Piotr Wieszołek, radny 
powiatowy Antoni Gryc, radny gminy 
Marceli Biskup i inni zaproszeni go-
ście. Odczytano też podziękowanie 
sołtysa Bernarda Sklorza za pomoc 
i udział strażaków we wszystkich 
działaniach na rzecz sołectwa Krzy-
żowa Dolina.

J. Dziuban



7 marca ochotnicy zebrali się na 
corocznym zebraniu sprawozdaw-
czym, w którym uczestniczyło 38 
członków oraz zaproszeni goście, 
do których należeli m.in. burmistrz 
Mirosław Wieszołek, radny powia-
towy Antoni Gryc, radny miejski 
Marceli Biskup, kpt. Piotr Wieszo-
łek - opiekun z KM PSP w Opolu, 
jak również sołtys Julita Widera.

Jednostka, która liczy 29 człon-
ków zwyczajnych, 1 honorowego, 
25 wspierających ma w swoich 
strukturach także 6 osobową grupę 
MDP. Strażacy wyjeżdżali 30 razy 
do pożarów, 50 razy do likwidacji 
miejscowych zagrożeń, a 1 raz zgło-
szono fałszywy alarm. Należy także 
dodać, że ochotnicy uczestniczyli 
18 razy w wyjazdach poza teren 
gminy. Strażacy regularnie szkolą 
się i biorą udział w ćwiczeniach, 
podnosząc jednocześnie swoje 
umiejętności. Brali udział w zawo-
dach w Krasiejowie, podczas któ-
rych seniorzy wywalczyli I miejsce, 
zaś indywidualnie Martin Bienias 
zajął II miejsce.

W 2019 uzupełniono także 
sprzęt - zakupiono 7 hełmów stra-
żackich, pompę elektryczną oraz 
czujnik bezruchu MSA.

Ponadto strażacy dbają o wize-
runek jednostki, pielęgnują teren 
wokół, dokonują bieżących remon-
tów. Szczególnym wyzwaniem jest 
utrzymanie sprzętu i samochodów 
w stałej gotowości, co wiąże się 
z dużymi nakładami finansowymi 
oraz osobowymi. Przypominamy, 
że jednostka, która jest w systemie 

Zebranie sprawozdawcze OSP Schodnia

Jedna z najlepszych jednostek
Jednostka, którą założono w 1927 roku, w ubiegłym 2019 roku 

uczestniczyła 81 razy w akcjach gaśniczo-ratowniczych. To pokazuje 
skalę jej działalności oraz gotowość bojową strażaków ze Schodni.

- KSRG specjalizuje się w ratownic-
twie wysokościowym.

Ochotnicy włączyli się również 
w organizację licznych imprez m.in. 
zabezpieczenie wyścigu kolarskiego 
Memoriał J. Halupczoka, biegów: 
Pagórace, Świetlika i Mikołajkowego 
oraz wydarzeń na terenie sołectwa. 
W tym roku zorganizowano trady-
cyjne wodzenie niedźwiedzia - Bery, 
podczas których oprócz zbiórki na 
potrzeby OSP, zbierano środki na 
rzecz młodego mieszkańca wsi.

Wszyscy goście bardzo wysoko 
ocenili działalność strażaków ze 
Schodni, są dobrym przykładem 
dla innych jednostek. Wysoki stan-
dard prowadzenia akcji ratunkowo-
-gaśniczych, profesjonalizm oraz 
zaangażowanie to główne atuty.

Marcin Widera

Na przewodniczącego zebra-
nia wybrano Antoniego Gryca, zaś 
obszerne sprawozdanie z działal-

Zebranie sprawozdawcze OSP Pustków

Udzielono absolutorium
6 marca br. druhowie OSP Pustków spotkali się na corocznym 

zebraniu sprawozdawczym. Prezes OSP Bernard Kindel przywitał 
przybyłych strażaków oraz zaproszonych gości burmistrza Mirosława 
Wieszołka, st. kpt Piotra Wieszołka - dowódcę JRG 1 W Opolu, płk 
Zbigniewa Koziarza - opiekuna jednostek OSP w UGiM w Ozimku, pre-
zesa MG ZOSP RP w Ozimku Marka Elisa oraz radnego powiatowego 
Antoniego Gryca. W zebraniu uczestniczyło 23 druhów.

ności OSP złożyła druhna Kata-
rzyna Szczermińska. Po złożeniu 
sprawozdania skarbnika i komisji 
rewizyjnej, jednogłośnie udzielono 
zarządowi za 2019 r. absolutorium.

Ponadto przedstawiono plan 
pracy na 2020 rok. St. kpt Piotr 
Wieszołek poruszył aktualny temat 
koronawirusa i przekazał najważ-
niejsze informacje, by jednostka 
mogła się przygotować podczas 
prowadzonych akcji. Mówił także 
o maskach i okularach ochronnych 
przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Podziękowano także Pani He-
lenie Majcher, która założyła jed-

nostkę z okazji 25-lecia działalności 
OSP Pustków. Na zakończenie 
odznaczono Antoniego Wycisk 

i Huberta Wojtynek odznaką za 
25 lat wysługi, zaś Tomasz Tarara 
otrzymał odznakę za 5 lat wysługi.

Strażacy z OSP Pustków skła-
dają serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom wsi Pust-
ków, sołtysowi Norbertowi Feliks 
oraz Radzie Sołeckiej za wsparcie 
i pomoc. Zaś wszystkim druhom 
i druhnom dziękują za aktywny udział 
i zaangażowanie w życie ich OSP 
Pustków. „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”.

Jan Niesłony



Sprawozdanie przedstawiła sołtys 
Irena Kokot. Kwota funduszu sołeckie-
go na 2019 r. wynosiła prawie  11 tys. zł.  
Na działania kulturalne przeznaczono 
1,3 tys. zł, organizując spotkania z okazji 
Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dziecka 
i Ojca, spotkanie mikołajowe dla dzieci 
i rodziców oraz spotkanie opłatkowe 
dla osób starszych i samotnych. Na 
utrzymanie mienia gminy przeznaczo-
no 1,2 tys. zł, kupując kosę spalinową 
z akcesoriami i materiałami eksploata-
cyjnymi oraz baterię do zlewozmywaka 
z częściami do montażu. W ramach 
dwóch kolejnych zadań doposażono 
plac zabaw w urządzenia za ponad 7 
tys. zł (plus 1200 zł za projekt zagospo-
darowania terenu), a na doposażenie 
świetlicy wydatkowano 200 zł, kupując 3 
piłki do siatkówki i zestaw do gry w bad-
mintona. Ponadto sołtys złożyła wniosek 
o zabezpieczenie w budżecie gminy na 
2020 rok środków na wyasfaltowanie 
dwóch odcinków dróg gminnych (dojazd 
do posesji i cmentarza oraz do posesji 
i stacji uzdatniania wody). Do Zarządu 
Dróg Powiatowych wystąpiła o usunięcie 
lipy, która zagrażała budynkom. Drze-
wo to zostało wycięte. Została także 
wykonana i ustawiona nowa tablica in-
formacyjna. Składki mieszkańców na 
Miejsko-Gminną Spółkę Wodną wyniosły 
1650 zł (95 procent planu). Planowane 
wyczyszczenie 400 mb rowu zostało 
przesunięte na 2020 rok. 

Cztery działania przewidziano rów-
nież w planie funduszu sołeckiego na 
2020 rok, który wynosi 10 914,50 zł. 
Trzy pierwsze, to: działania kulturalne 
(podobne jak w roku ubiegłym), zadania 
w zakresie utrzymania mienia gminy 
oraz zakup pieca kuchenno-grzewczego 
do świetlicy. Czwarte działanie - zakup 
cymbergaja, zostało zmienione na utwo-

Zebranie wiejskie w Mnichusie

Lepsza siatka od cymbergaja
Zebranie wiejskie w Mnichusie poświęcone było złożeniu i przyjęciu spra-

wozdania sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności w 2019 roku oraz zgłoszeniu 
wniosku do zmiany przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego na 
2020 rok. Odbyło się 5 marca przy wysokiej frekwencji mieszkańców, a wzięli 
w nim również udział: burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, jego zastępca 
Zbigniew Kowalczyk oraz kierownik rewiru dzielnicowych z Komisariatu 
Policji w Ozimku asp. szt. Krzysztof Musiał. 

rzenie boiska do siatkówki plażowej, 
w celu zwiększenia oferty sportowej 
i rekreacyjnej dla mieszkańców. Obecni 
na zebraniu mieszkańcy opowiedzieli 
się w głosowaniu za zmianą zadania, 
podejmując stosowną uchwałę. W dys-
kusji wypowiadali się zaproszeni go-
ście: Mirosław Wieszołek podziękował 
mieszkańcom za udział w głosowaniu 
i wybór na urząd Burmistrza Ozimka. 
Zapowiedział remont dwóch odcinków 
dróg gminnych w 2020 roku oraz otwar-
tość i reagowanie na potrzeby sołectwa. 
Wraz ze Zbigniewem Kowalczykiem 
odpowiadał na pytania mieszkańców 
dotyczące planów gazyfikacji, dofinan-
sowania do wymiany pieców, budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
i inne zgłoszone w dyskusji tematy. Kie-
rownik rewiru dzielnicowych Krzysz-
tof Musiał poinformował, że Mnichus 
jest najspokojniejszą wsią w gminie. 
W 2019 r. zanotowano tu tylko 13 zgło-
szeń, z czego 8, to interwencje domowe. 
Mówił o odpowiedzialności mieszkańców 
za swoje psy, obowiązku oznaczania 
posesji numerami oraz przestrzegał 
przed próbami oszustw na policjan-
ta itp., których ofiarami padają osoby 
starsze. Trzeba pamiętać, że służby 
nigdy nie żądają przekazania pieniędzy, 
a w przypadku podejrzanych telefonów, 
informować o nich Policję dzwoniąc 
na alarmowy numer 112. Mówiono też 
o niedozwolonym spalaniu w piecach 
plastików i innych toksycznych odpadów, 
wskazując, że wiele zależy od odpowie-
dzialności nas samych za jakość powie-
trza, którym na codzień oddychamy.

J. Dziuban

Na zebranie przybyło 163 miesz-
kańców, którzy na wstępie wysłuchali 
podsumowania kadencji ustępującego 
sołtysa Mirosława Wieszołka, który wy-
mienił największe sukcesy, liczne im-
prezy i przedsięwzięcia. Najistotniejszą 
inwestycją była „Przebudowa centrum 
miejscowości Szczedrzyk”, która została 
zrealizowana w ramach PROW 2014-
2020. Zadanie kosztowało 650 670,00 
zł, a Gmina Ozimek uzyskała ponad 60% 
dofinansowanie. Uroczyste przecięcie 
wstęgi było inauguracją ubiegłorocznych 
Odpustów Szczedrzyckich. Wykonano 
także asfalt na ul. Jałowcowej oraz reali-
zowano bieżące remonty dróg w sołec-
twie. Wydatkowano także ok. 33 000,00 zł 
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 
r., z czego ok. 11 000,00 zł wydano na 
doposażenie świetlicy wiejskiej, 2200,00 
zł na naprawę i konserwację namiotów 
w sołectwie, ponad 14 000,00 zł na bo-
gatą działalność kulturalną i spotkania 
aktywizujące mieszkańców sołectwa, za 
4000,00 zł zakupiono damskie opolskie 
stroje ludowe, a za 650,00 zł zrealizo-
wano wspólnie z sołectwem Pustków 
zadanie polegające na montażu kamer 

Szczedrzyk

Iwona Feliks sołtysem
2 marca br. odbyło się wyborcze zebranie wiejskie mieszkańców wsi 

Szczedrzyk, które było konieczne ze względu na objęcie przez ówczesnego 
sołtysa Mirosława Wieszołka funkcji burmistrza Ozimka.

dla SP w Szczedrzyku. Wśród licznych 
imprez i wydarzeń największymi przed-
sięwzięciami były Dożynki Parafialne, 
Oktoberfest oraz naturalnie tradycyjny 
już Jarmark Bożonarodzeniowy cieszą-
cy się wielkim zainteresowaniem. Na 
zakończenie podziękował wszystkim za 
współpracę, a w szczególności radzie 
sołeckiej z przewodniczącą Iwoną Feliks 
na czele, za ich wkład, wysiłek, czas po-
święcony i pracę na rzecz Szczedrzyka.

Rada Sołecka podziękowała burmi-
strzowi M. Wieszołkowi za bardzo udane 
kadencje sołtysa, dodając że liczą na 
dalszą współpracę.

W następnym punkcie przeprowa-
dzono wybory na sołtysa wsi, do których 
zgłoszono dwóch kandydatów - Iwonę 
Feliks oraz Kazimierza Udolfa. Wybory 
ze znaczną większością zdecydowała dla 
siebie dotychczasowa przewodnicząca 
Rady Sołeckiej Iwona Feliks, która zo-
stała nowym sołtysem wsi Szczedrzyk.

Serdeczne gratulacje złożyli jej bur-
mistrz Mirosław Wieszołek i jego zastęp-
ca Zbigniew Kowalczyk oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.

Marcin Widera                                                       



„Odgłosy lasu dzielimy na 
naturalne i sztuczne, które na-
śladują te naturalne lub oznaj-
miają jakieś zdarzenie” - tak 
kolejny wykład poświęcony 
łowiectwu rozpoczął w dniu 
12 lutego Norbert Sczygiol - 
myśliwy z Koła Łowieckiego 
„Bór” w Kośmidrach. Czuje się 
on szczególnie mocno związa-
ny z Ozimkiem i Stowarzysze-
niem Dolina Małej Panwi, gdyż 
przed laty ukończył technikum 
w Ozimku, a przez obwód jego 
koła łowieckiego przepływa 
rzeka Mała Panew. 

Prelegent zaznaczył, że od 
połowy lata do wiosny w lasach 
nie słychać wielu odgłosów. Wio-
sną straszny harmider robią ptaki 
śpiewające, które po wyprowadze-
niu ostatniego lęgu nagle milk-
ną. Zwierzęta łowne z natury są 
bardzo oszczędne w wydawaniu 
jakichkolwiek odgłosów. Wyjąt-
kiem jest okres godowy. Także 
przestraszone potrafią sygnalizo-
wać głosem swoje niezadowolenie 
tym, że ktoś zakłóca ich spokój. 

Wykład został poprowadzo-
ny w konwencji polowania zbio-
rowego. Uczestnicy przywitani 
zostali odpowiednimi sygnałami 
łowieckimi, czyli po kolei sygna-
łami: „Powitanie”, „Zbiórka myśli-
wych” i „Apel na łowy”. Następnie 
przedstawione zostało zachowa-
nie i odgłosy wydawane przez 
dziki. Cały wykład poświęcony 
był tylko zwierzynie grubej, czyli 
dzikom, jeleniom, sarnom, da-
nielom, łosiom i muflonom. Jego 
uczestnicy z dużym zaintere-
sowaniem przyglądali się zdję-
ciom zwierzyny, krótkim filmom 
nakręconym w trakcie okresów 
godowych jeleni i danieli, a tak-
że z ciekawością przysłuchiwali 
się odgłosom wydawanym przez 
zwierzynę i sygnałom łowieckim. 

Szczególnie mocno uwagę 
słuchaczy skupiały opowiadania 
prelegenta o własnych przeży-
ciach łowieckich. Jak stwierdził, 
myśliwi chodzą do lasu nie tylko 
po to, by strzelać, ale głównie 
by obserwować przyrodę, w tym 
zwierzynę łowną, dbać o jej kon-
dycję, poznawać jej zwyczaje 
i zachowania. Strzela się rzadko, 
a za upatrzoną wcześniej zwie-
rzyną trofealną myśliwy potrafi 
wychodzić na polowanie kilka-

Odgłosy lasu w Dolinie Małej Panwi

naście, a czasami nawet ponad 
dwadzieścia razy. Często bywa 
też tak, że zwierzyna okazuje się 
sprytniejsza od myśliwego i łowy 
kończą się bez oddania strzału. 
Wielu myśliwych, a jest ich coraz 
więcej, spędza czas w lesie, na 
łące lub polu, szukając okazji do 
zrobienia dobrego zdjęcia. Zdarza 
się, że takie upragnione zdjęcie 
jest jedynym trofeum myśliwego, 
nie mniej cenionym niż to rze-
czywiste.

Po omówieniu pierwszych 
trzech gatunków zwierzyny, czy-
li dzika, jelenia i sarny, zabrzmiał 
sygnał „Posiłek”. W trakcie polo-

wań zbiorowych, odbywających 
się od października do stycznia, 
myśliwi, naganka oraz inne osoby 
biorące udział w polowaniu, spo-
żywają wspólnie przygotowane 
lub zamówione wcześniej śnia-
danie. W przerwie wykładu jego 
uczestnicy poczęstowani zostali 
kiełbasą z dzika. Przerwa sta-
ła się także okazją do wymiany 
pierwszych uwag i spostrzeżeń 
związanych z tematem wykła-
du. Sygnał „Zbiórka myśliwych” 
zakończył przerwę i prelegent 
przeszedł do omawiania kolejnych 
trzech gatunków zwierzyny gru-
bej. Wykład zakończył się trzema 

kolejnymi sygnałami łowieckimi: 
„Darz Bór”, „Koniec polowania” 
i „Pożegnanie”.

Po zakończonym wykładzie 
Norbert Sczygiol zaprosił słucha-
czy do zadawania pytań, zazna-
czając, że dla kilku pierwszych 
pytających przygotował małą nie-
spodziankę. Zadano wiele pytań, 
a pytający otrzymywali odznakę 
wydaną z okazji 65-lecia Koła Ło-
wieckiego „Bór” w Kośmidrach, 
którego prezesem jest prelegent. 
Pytania dotyczyły zwierzyny i jej 
zachowania, ale najwięcej emocji 
wzbudziły wilki i ASF (pomór świń 
i dzików). Prelegent stwierdził, że 
wilki występują obecnie na tere-
nie całego kraju. Z tego powodu 
nie powinno się pozwalać dzie-
ciom na samodzielne wędrówki 
po lasach lub w ich pobliżu. ASF 
występuje na znacznym obsza-
rze Polski, u nas jednak nie ma 
tej zakaźnej choroby wirusowej 
świń i dzików. ASF jest absolutnie 
obojętne dla zdrowia człowieka, 
jednak może przynieść ogromne 
straty w gospodarce. Szczególnie 
narażeni są na nie duzi hodowcy 
trzody chlewnej. Myśliwi starają 
się trzymać w ryzach populację 
dzików, by ochronić rolników 
przed stratami, jednakże działa-
nia niektórych grup tzw. ekologów, 
zmierzające do przeszkadzania 
w polowaniach, często niweczą 
ciężką i długotrwałą pracę my-
śliwych.

(jad)

Norbert Sczygiol wygłosił wykład o odgłosach lasu.


