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Na zdjęciach Niezdrowice
– zwycięzca XXIV konkursu
„Piękna Wieś Opolska 2021”.
Więcej można przeczytać na str. 2

Balcarzowice
Jaryszów
Olszowa
Sieroniowice

Klucz
Niezdrowice
Nogowczyce
Stary Ujazd
Ujazd
Zimna Wódka

INFORMATOR GMINNY

str. 2

Magazyn mieszkańców Gminy Ujazd

Niezdrowice zwycięzcą XXIV konkursu
„Piękna Wieś Opolska 2021”
Konkurs, który na trwałe wpisał się w
kalendarz organizowanych przedsięwzięć,
umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych
wsiach są motorem ich rozwoju.
Zarząd Województwa ogłosił ten konkurs
już po raz dwudziesty czwarty. Jego celem
jest wyłanianie i promowanie najlepszych
wzorców działania w wiejskich społecznościach naszego regionu.
W tegorocznym konkursie o tytuł najpiękniejszej walczyło 11 sołectw, zgłoszono także
13 projektów w kategorii „Najlepszy projekt
odnowy wsi”.
Z dumą informujemy, że nagrodę i tytuł
najpiękniejszej wsi opolskiej w tegorocznej
edycji konkursu „Piękna Wieś Opolska” dostały nasze Niezdrowice. Za zajęcie I miejsca
sołectwo Niezdrowice otrzymało w nagrodę
18 tysięcy złotych.
Niezdrowice to wieś mocno stawiająca
na rozwój i integrację. Cyklicznie odbywa się
w niej szereg imprez, w które zaangażowane
są wszystkie organizacje. Pięknie zagospodarowane i ukwiecone centrum jest niewątpliwą zasługą mieszkańców.
Tereny wokół Domu Wiejskiego i Domu
Dziennego Pobytu Seniora zachęcają do ak-

tywnych form spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu.
- Komisja doceniła ogromny potencjał
drzemiący w mieszkańcach, duże zaangażowanie oraz przeświadczenie o słuszności
podejmowanych działań na korzyść swojej
wspólnoty, jak również sposób zaprezentowania swojej miejscowości przez dużą
grupę mieszkańców w różnym wieku
– mówi Antoni Konopka, członek zarządu
województwa, przewodniczący komisji
konkursowej.
Wśród projektów odnowy wsi również
nagrodzono Niezdrowice, które za projekt
pn. „Niezdrowice lasem pachnące, wodą i
miodem płynące – zaprojektowanie, zakupienie oraz montaż tablic edukacyjnych”
zdobyło III miejsce oraz nagrodę w wysokości
6 tysięcy złotych
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi
Niezdrowice jest organizacją bardzo prężnie
działającą na terenie naszej Gminy. Warto
podkreślić, że Stowarzyszenie Odnowy i
Rozwoju Wsi Niezdrowice posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych,
na wyróżnienie zasługuje m.in. otrzymane
wsparcie ze środków RPO WO 2014-2020

w ramach projektu „Bioróżnorodność
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach którego posadzono
60 drzewek w celu odnowienia alei czereśniowej czy realizacja zadania „Tu Mieszkam,
Tu Zmieniam”, w ramach którego zakupiono
i ustawiono ławki parkowe wzdłuż alei
czereśniowej w Niezdrowicach. Dzięki dotacji grantowej odtworzono zadrzewienie
wzdłuż alei czereśniowej, która swą nazwę
wzięła właśnie od rosnących wzdłuż niej
niegdyś czereśni, które zanikły z powodu
burz, chorób i działań innych czynników
zewnętrznych. Obecnie posadzone drzewka
i ławki (ok. 14 sztuk) są miejscem, które
przyciąga mieszkańców nie tylko z Niezdrowic na spacery z rodziną i wycieczki piesze
oraz rowerowe.
Natomiast w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa
przyrodniczego”, w centralnej części miejscowości posadzony zostało klon.
Pragnąc odkreślić ich zaangażowanie
i docenić wkład pracy na rzecz mieszkańców
naszej małej ojczyzny Burmistrz Ujazdu zgłosił Stowarzyszenia do XIII edycji konkursu
„Opolskiej Niezapominajki 2020”.
Wyniki niebawem. Trzymamy kciuki.
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Projekt
„Deutsch – AG”
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Zdrowe Dzień Dobry

PSP w Olszowej bierze udział już
w drugiej edycji projektu „Deutsch AG”.
Projekt w wymiarze 2 godzin tygodniowo skierowany jest do chętnych uczniów klas VII i VIII, którzy w klasach młodszych uczyli
się j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mają możliwość
polepszenia swojej znajomości języka niemieckiego a także poznają ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów
niemieckojęzycznych.
Projekt jest finansowany przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Program „Zdrowe Dzień Dobry” zaadresowany jest do
najmłodszych mieszkańców gminy Ujazd. Od 6 wrzesnia
dzieci z oddziałów przedszkolnych w Olszowej i Zimnej
Wódce zaczynają dzień od zdrowego posiłku. Śniadania są
przygotowywane przez restaurację Alter Ego ze Strzelec
Opolskich i przywożone do placówek w Olszowej i Zimnej
Wódce. Przygotowywane posiłki są odpowiednio zbilansowane i dostosowane do wieku. Serwowane menu bogate
jest w warzywa, owoce i produkty mleczne. Dzieci z chęcią
jedzą przygotowane posiłki dzięki czemu mają wystarczającą
energię na zabawę i naukę.

Punkt Zbiórki Elektroodpadów
Informujemy, że na
terenie Ujazdu przy Szkole
Podstawowej, zamontowany został Międzygminny Punkt Zbiórki Elektroodpadów. To urządzenie
do którego można wrzucać drobne elektroodpady
takie jak płyty CD, tonery,
telefony, ładowarki, baterie, żarówki energooszczędne. Wszystko po to
by chronić lokalne środowisko! Urządzenie zamontowane zostało w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo na rzecz
ochrony różnorodności
biologicznej województwa
opolskiego - etap III” dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
www.czystyregion.pl
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Piknik w ruinach Zamku Biskupów
W dniu 18.09.2021 w ruinach Zamku
Biskupów w Ujeździe odbył się piknik
rodzinny „eAktywni”. Wydarzenie zostało
zorganizowane w ramach projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych
osób powyżej 25 roku życia w gminie
Ujazd” będącego częścią projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim”.
Piknik został poprzedzony rajdem rowerowym „Koło na Kole z Burmistrzem” po
miejscowości Niezdrowice, która w tym roku
zdobyła tytuł „Najpiękniejszej Wsi Opolskiej”. Najmłodszy z uczestników rajdu miał
zaledwie kilka lat, ale mimo młodego wieku
nie miał problemów z dotarciem do mety.

Po zakończonym rajdzie uczestnicy
mogli wypocząć w ruinach zamku, gdzie
czekały na nich ciepłe napoje, ciasta oraz
kiełbaski z grilla. Nie zabrakło także innych
atrakcji.
O godzinie 14:00 rozpoczął się spektakl
„Cyberprzestrzeń” w czasie którego Pani
OchChmurka i Pan Obłoczek przybliżyli nam
zalety i wady korzystania z Internetu, angażując w przedstawienie nie tylko dzieci.
Następnie przyszedł czas na animacje dla dzieci wśród których można było
między innymi puszczać mydlane bańki,
zatańczyć czy pomalować buzię.
Kolejnym, bardzo pouczającym elementem pikniku był pokaz udzielania

pierwszej pomocy zorganizowany przez
OSP „Niezdrowice”.
Przez cały czas trwania pikniku można
było podziwiać piękne aranżacje florystyczne miejscowej kwiaciarni „Kasia” oraz
wystawy prac członków „Klubu Seniora”
i korzystać z warsztatów pasieki „Gucio”.
Otwarte były również punkty informacyjne: programu projektu grantowego, programów: „Czyste Powietrze”, „Narodowy
Spis Powszechny 2021” oraz „#Szczepimy
się”.
W największym z namiotów pracownicy
Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez fundację „Kocham Swoje Życie”
zapewniali stały dostęp do ciepłych
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napoi i kiełbasek z grilla a także porad
dyplomowanego dietetyka. Zespół
Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zadbał
o przepyszne ciasto dla każdego uczestnika
pikniku a Zespół Placówek Oświatowych
w Leśnicy dopilnował, by nikomu nie zabrakło waty cukrowej.
Liczymy, że całe przedsięwzięcie, przyczyni się do wzrostu zainteresowania projektem „Rozwój kompetencji cyfrowych
osób powyżej 25. roku życia w gminie
Ujazd”.
„Dzięki piknikowi „eAktywni” mieszkańcy gminy Ujazd mogą nie tylko świetnie
się bawić i integrować, ale także pozyskać
informacje o naszym projekcie dotyczącym
darmowych szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe. Dzięki wydarzeniu udało
nam się zrekrutować kolejnych uczestników
szkoleń. Laptopy zakupione w ramach pro-
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NADAL TRWAJĄ ZAPISY NA SZKOLENIA
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Ujazd, którzy ukończyli 25 rok życia,
do wzięcia udziału w projekcie podnoszącym kompetencje cyfrowe
JAK SIĘ ZAPISAĆ NA SZKOLENIA? NIC TRUDNEGO!
Wybierz co jest dla Ciebie najwygodniejsze:
– zadzwoń pod numer: 665 472 382
– wyślij sms o treści: „Szkolenie” pod numer 665 472 382 - oddzwonimy
– wyślij e-mail na adres: zapisy@szkoleniaujazd.pl
		
lub: anna.tomicka@grupaempire.pl
Opis działań: https://www.facebook.com/Rozw%C3%B3j-kompetencji-cyfrowychw-Gminie-Ujazd-111944017795095
Szkolenia można odbyć w formule stacjonarnej, online bądź video!
Szkolenia są darmowe dla wszystkich!
jektu, po szkoleniach, zostaną przekazane
naszym szkołom” – mówi Małgorzata Kulesa, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, które umożliwiły jego zorganizowanie.

W naszej Gminie
się planuje!
EKOPIKNIK
W środę, 15 września, klasa 7a pojechała na ekopiknik do Kędzierzyna. Imprezę zorganizował Czysty Region w celu wręczenia nagród w konkursie Segreguj.pl.
Oliver Jochem z klasy 7a zdobył
1. miejsce w konkursie. Nasza szkoła zajęła 7. miejsce i otrzymała wyróżnienia za
najwięcej zebranej makulatury i baterii.

Po wręczeniu nagród dzieci brały aktywny
udział w różnych warsztatach:
– Dekorowały puszki na długopisy.
– Kolorowały ekotorby na zakupy.
– Wykonywały ozdobny papier.
Organizatorzy zadbali również o poczęstunek oraz swobodną zabawę na świeżym
powietrzu. Uczniowie naszej szkoły wrócili
z wycieczki z nagrodami!
Zuzanna Owczarek, 7a

Na terenie Gminy Ujazd obecnie obowiązują 22 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Po wrześniowej
sesji Rady Miejskiej doszedł kolejny - dla
terenów inwestycyjnych w północnej
części wsi Sieroniowice. Radni podjęli
również uchwałę dotyczącą punktowej
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w północnej
części obrębu Olszowa.
Rozpoczęły się również prace nad
projektami dla obrębu Nogowczyce
i Balcarzowice.
I Etap przedprojektowy:
do 19.10.2021 / 19.11.2021
II Etap projektowy:
do 19.02.2022 / 19.03.2021
III Etap uzgodnień i konsultacji społecznych: do 19.10.2022 / 19.11.2022
Przewidywalny termin uchwalenia tych
planów to początek 2023 roku.
W październiku Gmina wyłoni wykonawcę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych
w Niezdrowicach. Termin wykonania
zadania to 10 miesięcy.
Do końca bieżącego roku planowane
jest również podjęcie punktowej zmiany
planu dla części miasta Ujazd.
Ze względu na stale napływające wnioski, wciąż trwa III etap prac planistycznych
dla projektu obejmującego część wsi
Olszowa.
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zwykłych kat. II na całej powierzchni
kominów – 59,008 m²
– wykonanie betonowych czap kominiarskich o średniej grubości czapy min.
7cm- 18,160 m²
– opracowanie dokumentacji projekto– pokrycie papą termozgrzewalną na
wo-kosztorysowej 5 166,00zł
całej powierzchni kominów-59,008m²
Remont dachu PSP Ujazd
– wyłaz dachowy 1szt
W dniu 23 września 2021 r. odebrane – rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm
zostały roboty budowlane w ramach inz blachy ocynkowanej - 116,000m
westycji pn. „Remont dachu PSP Ujazd”. – rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
W ramach remontu wykonano nowe
z blachy ocynkowanej- 72,000m
pokrycie dachu papą termozgrzewalną – zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynna powierzchni 748,200m², całkowity
kowanej - 6 szt
remont kominów, zamontowano nowe – systemowe rury wentylacyjne wyrynny dachowe i spustowe. Wymieniony
wiewne kanalizacji sanitarnej - 9 szt
został właz dachowy i systemowe rury – pokrycie dachu papą termozgrzewalną
wentylacyjne oraz wymieniono na nową
- 748,200 m²
całą instalacje odgromową. Wykonawcą – kominki wentylacyjne do papy termozgrzewalnej - 18,000szt
– instalacja odgromowa 520,00 m, iglice IO
-2.5 o ciężarze 21 kg
na dachu z gotowymi
kotwami – 12 szt
Wykonawca: Firma
Budowlano-Remontowa, „DACHSYSTEM”,
Inż. Joachim Skolik, ul.
K. Miarki 22, 47-120
Zawadzkie
Całkowite koszty jaDach PSP w Ujeździe
kie poniesiono na inwestycję to 201 238,00 zł
remontu była Firma Budowlano-Remon- brutto w tym:
towa, „DACHSYSTEM”, Joachim Skolik – wa r to ś ć ro b ó t p o d sta wo w yc h
z Zawadzkiego. Całkowite koszty jakie
189 538,00zł
poniesiono na inwestycję to 201 238,00zł. – nadzór inwestorski 7 500,00zł
Gmina zapłaciła za to zadanie ze środków – opracowanie dokumentacji techniczwłasnych.
nej 4 200,00zł
W ramach inwestycji pn. „Remont daPrzebudowa drogi wewnętrznej
chu PSP Ujazd” zostało wykonane:
ul. Słonecznej w Ujeździe
– nadmurowanie istniejących kominów
Trwa inwestycja pn. „Przebudowa dro2x1/2 cegły-wysokość nadmurowania
gi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe”
45 cm
– wykonanie tynków zewnętrznych na Osiedlu na Wzgórzu. W ramach

Remonty w gminie
Remont dróg gminnych
w Nogowczycach
W dniu 25 sierpnia 2021 r. odebrane
zostały roboty budowlane w ramach
inwestycji pn. „Remont dróg gminnych
ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach”. Roboty polegały na remoncie konstrukcji dróg o nawierzchni
bitumicznej na odcinku o długości 426 m
ul. Strzeleckiej nr 105753 O i na odcinku
o długości 209 m ul. Lipowej nr 105752
O. Nawierzchnie wykonano z mieszanek
mineralno-bitumicznych (smołobeton)
o szerokości jezdni wynoszącej odpowiednio 3,00m dla ul. Strzeleckiej oraz 5,00 m
dla ul. Lipowej. Drogi posiadają na odcinkach objętych remontem obustronnie pobocze gruntowe o szerokości zmiennej od
0,50 m – 3,50 m. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„TRANSKOM”, Robert Białdyga z Jaryszowa. Całkowite koszty jakie Gmina poniosła
na realizację zadania to 352 149,00zł.
Gmina zapłaciła za to zadanie ze środków
własnych.
Bilans terenu przedstawia się następująco:
– długość dróg: 426 m + 209 m - 635 m
– jezdnie dróg z masy asfaltobetonowej:
1 278,0m² + 1 045,0m² - 2 323 m²
– pobocza utwardzone - 430 m²
– pobocza gruntowe - 360 m²
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „TRANSKOM”, Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
Całkowite koszty jakie poniesiono na
inwestycję to 352 149,00zł brutto w tym:
– wartość robót podstawowych
341 940,00zł
– nadzór inwestorski 5 043,00zł

Nogawczyce ul. Lipowa



Nogawczyce ul. Strzelecka
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Ujazd ul. Słoneczna



inwestycji zostanie przebudowana
droga wewnętrzna, ul. Słoneczna
której zarządzą jest Burmistrz Ujazdu.
Przebudowany zostanie odcinek o długo-
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ści 146,5 m i szerokości jezdni wynoszącej od 3,00 m do 5,00 m. Nawierzchnie
zostaną wykonane z betonu asfaltowego
o grubości łącznej 8,00 cm. Droga na objętym przebudową odcinku będzie miała
pobocza o szerokości od 0,50m – 1,00 m
dla strony lewej i strony prawej. Wykonawcą robót jest P.U.H. „DOMAX”, Arkadiusz Mika z Boronowa.Gmina zapłaci za
to zadanie ze środków własnych.
Całkowite koszty jakie poniesiono na
inwestycję to 152 912,33 zł brutto w tym:
– wartość robót podstawowych
144 917,33zł
– nadzór inwestorski 3 075,00zł
– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 920,00zł
Zimowe utrzymanie dróg Gminy Ujazd
2021-2022
Gmina Ujazd w dniu 24.09.2021 r.
ogłosiła przetarg na zimowe utrzymanie
dróg w Gminie Ujazd.

Zamówienie podzielone jest na 8 części a przedmiotem zamówienia są prace
polegające na zimowym utrzymaniu dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie
całej Gminy Ujazd. Zimowe utrzymanie
dróg na terenie Gminy Ujazd obejmuje
usuwanie skutków zimy zmierzających
do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu
w tym:
– Odśnieżanie z całej szerokości ulic,
dróg asfaltowych, zatok autobusowych
i utrzymaniem stałej przejezdności;
– Usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich środków powodujących szorstkość nawierzchni;
– Posypanie solą po odgarnięciu śniegu
i lodu;
Oferty wraz z załącznikami, można
złożyć za pośrednictwem Platformy tj.
https://platformazakupowa.pl/pn/ujazd
w terminie do dnia: 11.10.2021r. do
godz. 08:00 spełniające warunki zawarte
SWZ.

BĄDŹ EKO - NIE PAL LIŚCI
Nadeszła jesień, a wraz z nią wzmożone prace w ogrodach, na działkach
i polach. Liście, gałęzie, trawa oraz inne
odpady zielone zalegające na naszych
działkach najprościej je spalić.
Palenie odpadów roślinnych jest
zabronione na podstawie Ustawy
o odpadach. Artykuł 30 mówi o zakazie przetwarzania odpadów poza
instalacjami i urządzeniami do tego
przeznaczonymi. W praktyce oznacza
to, że nie wolno spalać liści, ale można
je samodzielnie kompostować i jest
to jeden ze sposobów radzenia sobie
z odpadami roślinnymi.
Kolejnym sposobem jest selektywny odbiór odpadów biodegradowalnych w brązowych pojemnikach przez
Związek Międzygminny „Czysty Region”
a ponadto odpady te można również

osobiście dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu.
Warto podkreślić, że palenie roślinności na otwartych przestrzeniach
ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ podczas spalania do
atmosfery przedostają się duże ilości
dwutlenku węgla, siarki i tzw. węglowodorów aromatycznych, które mają
właściwości rakotwórcze.
Bądźmy eko - zatroszczmy się o środowisko naturalne oraz komfort sąsiadów i wybierzmy bardziej ekologiczne
rozwiązania niż palenie ognisk z liści,
gałęzi, trawy – w ten sposób możemy
puścić z dymem dobre relacje sąsiedzkie
a nawet grozi nam mandat do 500 zł.
Zadbajmy jesienią o naturę wokół
nas, sąsiadów i własną kieszeń.

eDO App to bezpłatna aplikacja, która umożliwia zdalny kontakt m. in. z administracją publiczną poprzez wykorzystanie warstwy elektronicznej
dowodu osobistego. To prosty, wygodny, a przede
wszystkim bezpieczny sposób na korzystanie z edowodu bez użycia czytelnika - pozwala zdalnie
potwierdzić tożsamość, a także bezpiecznie podpisywać dokumenty. By z skorzystać z tej aplikacji
potrzebujesz jedynie smartfona i dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Niżej podajemy
krok po kroku jak skorzystać z tej formy zdalnego
potwierdzenia swojej tożsamości bez wychodzenia z domu:
Krok 1. Otwórz aplikację lub pobierz ją (o ile
jeszcze jej nie posiadasz)
Krok 2. Jeżeli korzystasz z komputera zeskanuj QR kod Partnera lub jeżeli korzystasz z aplikacji na telefonie, kliknij „Użyj eDO App”.
Krok 3. Na ekranie zobaczysz szczegóły operacji, którą chcesz wykonać. Jeżeli wszystko się
zgadza, kliknij „POTWIERDZAM”
Krok 4. Podaj numer CAN – to numer widoczny w prawym dolnym rogu Twojego e-dowodu
Krok 5. Przyłóż dowód z warstwą elektroniczną do telefonu (z tyłu telefonu, w miejscu,
w którym w aparacie telefonicznym znajduje się
antena NFC. Nie poruszaj dowodem)
Krok 6. Wprowadź czterocyfrowy PIN (to kod
PIN, który nadałeś w Urzędzie, podczas odbioru
dokumentu)
Krok 7. Twoja tożsamość została potwierdzona!
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Kluby Seniora w terenie
Z inicjatywy Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom po okresie izolacji spowodowanej
pandemią koronawirusa od końca maja
2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ujeździe podjął działania zmierzające
do powstania w każdej miejscowości gminy Ujazd miejsca spotkań dla seniorów,
którzy raz w tygodniu, przez dwie godziny
spędzaliby czas w formie zorganizowanej.
W tym celu OPS podjął współpracę z Miejskim Ośrodkiem Działalności Kulturalnej
w Ujeździe w celu udostępnienia przez
GOK świetlic wiejskich w poszczególnych
miejscowościach oraz z sołtysami i parafiami naszej gminy w celach promocyjnych.
W ten sposób Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe rozszerzył swoją ofertę
skierowaną do seniorów o tzw. „Kluby
w terenie”, by oferta dla seniorów w naszej gminie była bogatsza. Kluby działają
w ramach ośrodka wsparcia klubu samopomocy pn.: „Domu seniora” w Niezdrowicach, gdzie seniorzy mają podobne
zajęcia.
Na zajęcia w ,,Klubach w terenie” zapraszano seniorów w wieku 60+ w różnej

formie. Na dzień dzisiejszy kluby działają
w Zimnej Wódce, Kluczu, Olszowej, Nogowczycach, Balcarzowicach i Niezdrowicach. Jednak tam gdzie będzie zbyt mało
chętnych może dojść do połączenia dwóch
miejscowości. Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu pod okiem animatorki, która
organizuje spędzanie czasu w ciekawej
formie takiej jak: rękodzieło, zajęcia ruchowe, gry stolikowe, treningi pamięci, kącik
filmowy, klub książki, spacery, spotkania
przy kawie i inne formy w zależności od
możliwości i zgłaszanych potrzeb.
I właśnie na zajęciach nasi seniorzy
stworzyli piękne arcydzieła, którymi warto
się podzielić z innymi dlatego powstał pomysł na zorganizowanie wystawy. Seniorzy
wykonali między innymi matanki – laleczki
z tkaniny, ale przynieśli też z domu swoje
ciekawe prace, które warto pokazać innym.
Wystawa zorganizowana jest w budynku Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Za współpracę i pomoc
w zorganizowaniu wystawy serdecznie
dziękuję Pani Krystynie Kałużny – Dyrektor

Magazyn mieszkańców Gminy Ujazd
Domu Kultury w Ujeździe. Do obejrzenia
zapraszamy wszystkich serdecznie zapraszamy w godzinach pracy MGODK.
Obecnie na zajęciach w poszczególnych miejscowościach uczestniczy po kilku
seniorów, ale mamy nadzieję, że z biegiem
czasu zajęcia w tej formie będą cieszyły się
większym powodzeniem. Na co liczymy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe jeszcze raz serdecznie zaprasza do
udziału w Klubach wszystkich seniorów
60+ z naszej gminy. Chcemy aby seniorzy skorzystali z nowych możliwości i nie
obawiali się, że będzie to czas stracony.
Animatorka zawsze się stara, aby zajęcia
były ciekawe, wykorzystuje możliwości
technologiczne. Posiadamy rzutnik, ekran
czy duży głośnik z mikrofonem. W każdym klubie jest możliwość skorzystania
z internetu. Naszym zamiarem jest, aby
polepszyła się integracja seniorów nie
tylko z danej miejscowości, ale patrząc
szerzej - wszystkich seniorów naszej gminy. W tym celu chcielibyśmy w przyszłości
zorganizować wspólną zabawę.
W dniu 26 sierpnia 2021 r. dla uczestników Klubów zorganizowano wycieczkę
do Papugarni w Opolu i rejs statkiem.



nr 3 / 2021 (październik – grudzień)

INFORMATOR GMINNY

W wycieczce uczestniczyło ok. 20
seniorów z naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom tj.: Panu
Jarosławowi Jonarskiemu reprezentującego firmę Gustav Wolf, Pani Rucie Gandyk
z restauracji „U Ruthy”, Panu Gerardowi
Tiszbierek z restauracji „U Tiszbierka” oraz
Pani Elżbiecie Proksza z ,,PHU Ela”, dzięki
wsparciu finansowemu tych firm koszt
transportu na wycieczkę dla seniorów był
darmowy.
Wszelkich informacji na temat „Klubów w terenie” udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe pod
nr tel.: 516 388 110 lub pod adresem
e-mailowym: kierownik@opsujazd.pl



Kwiaty drogowskazem
tradycji
23 września br. Uczniowie klas 6a i 5a brali udział w warsztatach malowania drewnianych zakładek wzorem opolskim, które
odbyły się na sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich. Spotkanie poprowadziła instruktorka
i twórczyni ludowa z „Opolskich Dziouch”. Uczestnicy przygotowali drewniane zakładki przyozdobione kolorowym kwietnym
wzorem. Wstępem do części warsztatowej była prezentacja historii wzoru opolskiego oraz zasad kompozycji.
Warsztaty stanowiły część projektu pt.: „Kwiaty drogowskazem tradycji”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich i dofinansowanego w ramach konkursu
na realizację przedsięwzięć „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura
2019-2021 – Opolskie” ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz budżetu Województwa Opolskiego.

str. 9

INFORMATOR GMINNY

str. 10

Magazyn mieszkańców Gminy Ujazd

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
W dniach 20, 21 i 23.09.2021 r. odbyły
się warsztaty profilaktyczne dla wszystkich
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ujeździe. Warsztaty przeprowadzili
specjaliści terapeuci Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień – p.
Dominika i p. Marek Wąsik.
Warsztaty sfinansowane zostały przez
Urząd Miejski z Ujazdu z funduszu Profilaktyki do Spraw Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O po-

trzebie dobrze przemyślanego programu
wychowawczo-profilaktycznego w szkole
nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy
doskonale zdajemy sobie sprawę z tego,
że środowisko szkolne odgrywa kluczową
rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas
realizowana praca wychowawcza może
mieć istotny wpływ na wzmocnienie
podstawowych kompetencji społecznych
uczniów.

Tematyka warsztatów była odpowiedzią
na wcześniej przeprowadzoną diagnozę
potrzeb uczniów w dziedzinie profilaktyki
i wychowania i dotyczyła m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, hejtu i cyberprzemocy,
negatywnych skutków pornografii, doskonalenia umiejętności komunikacji bez przemocy oraz zagrożenia płynącego z uzależnienia
od smart fonów. Dla każdej grupy wiekowej
dostosowano odpowiednie treści. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.
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Wa ka c y j n e w y j a z d y d z i e c i

Wakacje dobiegły końca, czas więc
na podsumowanie tegorocznej akcji
wakacyjnej prowadzonej przez MiejskoGminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
w Ujeździe.
W tym roku poza zajęciami plastycznymi, ruchowymi i najbardziej wyczekiwanymi zajęciami kulinarnymi, które
odbywały się cyklicznie, na dzieci czekało
wiele innych niespodzianek. Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy, w których wzięło udział łącznie 154
dzieci z całej gminy Ujazd. W pierwszej
połowie wakacji zwiedziliśmy Zabytkową
Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach
i Sztolnię Czarnego Pstrąga, największą
atrakcją dla dzieci był spływ łodzią w jej
podziemiach.
Nie mniej wrażeń sprawił rejs statkiem
po Odrze i czas spędzony w Parku Trampolin w Opolu. Cykl wyjazdów zakończyła
w miesiącu sierpniu wycieczka do Twinpigs, Parku Rozrywki w Żorach, połączona
ze zwiedzaniem Muzeum Ognia. Dzieci
korzystały z licznych atrakcji parku takich
jak karuzele, park linowy, kino 5 D.
Tegoroczna oferta wakacyjna nie była
ukierunkowana tylko na rozrywkę, zorga-

nizowaliśmy szereg warsztatów edukacyjnych, poszerzających wiedzę i umiejętności dzieci. Mieliśmy przyjemność gościć
Państwo Urbańczyk z Pasieki Gucio w Niezdrowicach, którzy wprowadzili dzieci
w ciekawy świat życia pszczół, miały możliwość podglądnięcia pszczół w ulu pokazowym, wzięły również udział w degustacji
miodów. O tym, że oszczędzanie to ważna
sprawa, jak gospodarować pieniędzmi, na
co zwracać uwagę podczas zakupów i w
jaki sposób nie dać się oszukać reklamie,
dzieci dowiedziały się podczas kolejnego
spotkanie poprowadzonego przez Panią
Violettę Rekus z Jaryszowa.
W sierpniu, odwiedzili nas przedstawiciele Związku Międzygminnego Czysty Region, którzy opowiedzieli o zasadach prawidłowej segregacji odpadów i dlaczego
tak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali.
Nie pominęliśmy również aspektu
bezpieczeństwa, bo i takie warsztaty udało
nam się w tym roku zorganizować. Dzięki
Pani Dominice Tiszbierek i strażakom z OSP
z Niezdrowic, którzy przeprowadzili lekcję
z udzielania pierwszej pomocy, przekonaliśmy się, że jest to temat ważny, nie tylko
dla nas dorosłych. Podczas zajęć dzieci

przećwiczyły scenki w jaki sposób prawidłowo zawiadamiać odpowiednie służby
o wypadku, trenowały ułożenie w pozycji
bocznej, a na fantomach miały możliwość
poćwiczenia i nauczenia się zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Odbyły się
również zajęcia pt. „Bezpieczne wakacje”
poprowadzone przez pracownika KRUS ze
Strzelec Opolskich.
Na zakończenie wakacji miało miejsce
spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi,
podczas których uczestnicy mogli wziąć na
ręce węża, skorpiona, jaszczurkę, a także
pogłaskać kangura. Dzieci dowiedziały się
wiele ciekawostek z życia tych zwierząt
m.in. w jakich warunkach żyją, czym się
żywią i w jaki sposób zapewnić im odpowiednie warunki bytowe.
Wiele uśmiechu na twarzach wywołało
przedstawienie teatralne pt.: „Tajemnica
skarbca Sułtana”, w którym dzieci brały
czynny udział. Widowisko nauczyło ich,
że ważna w życiu jest uczciwość, pracowitość i wzajemna pomoc. Tegoroczna akcja
wakacyjna cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci, mamy nadzieje,
że za rok spotkamy się w takim samym lub
jeszcze szerszym gronie.
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Żłobkowa edukacja
Mija kolejny okres naszego „żłobkowego życia...”
Był to czas wyjątkowy, w którym pożegnaliśmy już trzecią grupę dzieci w naszym
żłobku.
Z wieloma z nich byliśmy związani od
ich pierwszych miesięcy życia, więc takie
rozstania nie są łatwe i wywołują „burzę”
emocji.

Zakończenie roku. Foto. Irena Pierzga

Na zakończenie swej „edukacji żłobkowej” dzieci otrzymały dyplomy i słodkie
upominki.
***
Czas letni to czas radosny, wakacyjny.
Maluchy chętnie piknikują w żłobkowym
ogródku, bawią się w piaskownicy i na
słonecznym tarasie, a frajdy przy tym co
niemiara…

Magazyn mieszkańców Gminy Ujazd
***
Po miesięcznej przerwie wakacyjnej
z tęsknotą wyczekiwaliśmy powrotu naszych podopiecznych oraz powitaliśmy
nową grupę maluszków. W pierwsze ciepłe wrześniowe dni dzieci chętnie integrują się podczas wspólnych zabaw.
***
15 września zorganizowaliśmy w żłobku „dzień kropki”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem naklejały
kropki biedronce oraz muchomorkowi.

Wakacje. Zdj. Ewelina Białas

Zmiana ustawy o dowodach osobistych
W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw
(Dz. U. poz. 1000) od 27 lipca 2021 roku
nie będzie możliwe złożenie wniosku
o wydanie dowodu osobistego przez
internet.
Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej
wydawanych dokumentów tożsamości. –
w nowych dowodach zamieszczone będą
odciski palców oraz podpis posiadacza
dokumentu. Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach
osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157
z 20 czerwca 2019 roku. Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zobligowane do umieszczenia w nich odcisków
palców i odręcznego podpisu posiadacza
dowodu osobistego. Zarówno odciski
palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A oznacza to, że zniknie
możliwość składania elektronicznych
wniosków o dowód osobisty.
Internetowe składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu

dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym
urzędzie na terenie całej Polski. Nie ma
obowiązku wnioskowania o dokument
tożsamości w miejscu zameldowania.

Dowody osobiste wydane przed
dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność na okres, na jaki zostały
wydane. Nie ma zatem konieczności
wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.
Poniżej awers i rewers dokumentu.
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Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd tuż tuż...
Zgodnie z zapowiedziami już w najbliższej przyszłości w naszej Gminie odbędą się
wybory do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd. Będzie to samorządowa reprezentacja młodzieży Gminy Ujazd
o charakterze konsultacyjnym, doradczym i
inicjatywnym. Ponadto jej głównym celem
jest w szczególności:
1) upowszechnianie idei samorządowej
wśród młodzieży;
2) zwiększanie aktywności młodych ludzi;
3) kształtowanie i utrwalanie postaw
demokratycznych oraz wyrabianie
umiejętności podejmowania decyzji
w określonych obszarach zagadnień;
4) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących
samorządu lokalnego;
5) zapewnienie uczestnictwa młodzieży
w życiu publicznym, w tym w procesie
podejmowania decyzji bezpośrednio
wpływających na sposób i jakość ich
życia;
6) reprezentowanie interesów młodzieży
wobec organów samorządu gminnego,
samorządów uczniowskich oraz władz
oświatowych, a także instytucji i organizacji pozarządowych;
7) prowadzenie wśród młodzieży kampanii
informacyjnej na temat roli samorządu
terytorialnego oraz zakresu jego funkcjonowania;
8) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;

9) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.
Rada będzie liczyć od 9 do 15 członków, zwanych dalej Radnymi. Kadencja
Młodzieżowej Rady Gminy będzie trwała
3 lata. Kandydatem na Radnego może zostać każda osoba posiadająca status ucznia
do ukończenia 19 roku życia, zamieszkała
na terenie Gminy Ujazd. Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy pełnią swoje funkcje
społecznie i nieodpłatnie.
D l ate go zgo d n i e z U c hwa ł ą N r
XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
i nadania jej statutu oraz Zarządzeniem
Nr 0050.268.2021 z dnia 28-09-2021
Burmistrz Ujazdu ogłosił termin i miejsce zgłaszania kandydatów na członków
Młodzieżowej Rady Gminy oraz zasady,
termin i miejsce przeprowadzenia wyborów do pierwszej kadencji Młodzieżowej
Rady Gminy Ujazd
Nabór kandydatów zarządzono
w dniach od 11 do 12 października 2021 r.
1. Wybory są równe – każda osoba mająca
status ucznia, która nie osiągnęła 20 roku
życia ma jeden głos.
2. Wybory są większościowe – radnymi
- zostają kandydaci, na których oddano
najwięcej głosów.
3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu
tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do
urny wyborczej.
5. Głosowanie odbywa się w Urzędzie
Miejskim w Ujeździe
6. Głosowanie odbywa się w specjalnie
zorganizowanym w tym celu lokalu wyborczym, w warunkach zapewniających dobrowolne, bez przymusu oddania głosu.
7. Przewodniczący komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie
głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym celu wydać
odpowiednie zarządzenie porządkowe.
8. Głosuje się przez postawienie znaku „x”
przy nazwisku jednego wybieranego kandydata na radnego - juniora i tylko wtedy
głos jest ważny.
9. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki
głosowania.
10. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół.
11. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.
12. Wyniki głosowania komisja wyborcza
podaje do publicznej wiadomości. Jeden
egzemplarz protokołu gminna komisja wyborcza przekazuje Burmistrzowi Ujazdu.
13. Na podstawie protokołu Burmistrz
Ujazdu sporządza obwieszczenie o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
zatwierdzające wynik wyborów, które
podaje do publicznej wiadomości.

INFORMATOR GMINNY

str. 14

Magazyn mieszkańców Gminy Ujazd

INFORMACJA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION
UWAGA MIESZKAŃCY!
ZMIANA SPOSOBU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI
JEDNORODZINNYCH W WORKI
DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.
Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że operator Czysty
Region Sp. z o.o. rozpoczyna dystrybucję
półrocznego pakietu worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Od momentu otrzymania pakietu przy
odbiorze odpadów nie będzie wydawany
„worek za worek”.
W przypadku wyczerpania pakietu
worków należy zgłosić zapotrzebowanie
do Biura Informacji i Obsługi Mieszkańców pod nr tel. 77 4461193, 77 4461197
lub e-mail: biuro@czystyregion.pl

FOLIE ROLNICZE
Gmina Ujazd złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest
rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Zadanie będzie realizowane wyłącznie
pod warunkiem pozyskania przez Gminę
Ujazd dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Informujemy, że
złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
69 rolników z terenu Gminy Ujazd złożyło do tut. Urzędu chęć udziału w zadaniu
pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” dofinansowywanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z ww.
wniosków do unieszkodliwienia z terenu
Gminy Ujazd w II kwartale 2022 roku planowane jest przekazanie 88 Mg odpadów
pochodzących z działalności rolniczej.
CZYSTE POWIETRZE
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste
Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt
będzie kwalifikowany pod warunkiem

złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż
kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
(konieczne jest wystawienie faktury lub
równoważnego dokumentu księgowego
z datą do 31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już
można składać wniosków o dotacje na
kotły węglowe.
Ważną zmianą, która obowiązuje od
1 lipca 2021 r. jest zwiększenie progów
dochodowych dotyczy podwyższonego
poziomu dofinansowania. Od dzisiaj,
w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę,
a dla gospodarstw jednoosobowych do
2189 zł.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe
jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła
na pellet o podwyższonym standardzie.
Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie
więcej niż 45% faktycznie poniesionych
kosztów) przy podstawowym poziomie
dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji
(nie więcej niż 60% kosztów).
Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie
w bankach na dotacje przeznaczone
na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu
tego roku. Informacje o bankach, które
będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze
i w których będzie można złożyć wniosek
o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Od 6 lipca 2021 roku Alior Bank S.A.
i Bank Ochrony Środowiska uruchomiły
ścieżkę bankową (Kredyt Czyste Powietrze).
Część warunków dofinansowania dla
ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za
pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Najważniejsze zmiany to:
1. rozpoczęcie przedsięwzięcia
(w przypadku wniosków składanych
w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków:
od daty złożenia wniosku),
2. okres realizacji (wfośigw: 30
miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank:
18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),
3. rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).
Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie
beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne
z programem, w tym co najmniej w 95%
na pokrycie kosztów kwalifikowanych,
oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu
„Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla
gmin jako uzupełnienie finansowania dla
beneficjentów.
KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK
SPRZĄTANIA CHODNIKA?
Nie zawsze osoby odpowiedzialne
za utrzymanie w czystości chodników,
prawidłowo rozumieją kiedy są do tego
zobowiązani, w jakim zakresie mają wykonać ten obowiązek, kiedy są zwolnione
z tego obowiązku oraz jakie mogą być
konsekwencje jego niedopełnienia.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele terenów
muszą dbać nie tylko o czystość i porządek
na terenie swoich nieruchomości ale również są zobowiązani do uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Obowiązek utrzymania w czystości
i porządku chodników przy swoich
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nieruchomościach wynika wprost
z ustawy a więc nie potrzeba zatem
żadnej decyzji administracyjnej, która nakazywałaby uprzątnięcie chodnika osobie
do tego zobowiązanej.
Zgodnie interpretacją ww. ustawy za
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Przez właścicieli nieruchomości zgodnie z ww. ustawą uznaje się również
- współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością. W przypadku
nieruchomości zabudowanych budynkami
wielkoskalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie
został wybrany.
Należy zwrócić uwagę, że powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości
bez względu na ich przeznaczenie
i sposób użytkowania. Zatem bez
znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana jak również nie ma znaczenia, czy właściciel nieruchomości
mieszka na posesji czy nie oraz
czy nieruchomość ma charakter
mieszkalny lub inny.
Poza chodnikami właściciele nieruchomości powinni dbać również o drogi
wewnętrzne i place, dodatkowo usuwać
nawisy śnieżne i sople, uprzątać lód
z dachów budynków. W przypadku dróg
i chodników chodzi tutaj o tereny położone m.in. na obszarze osiedli mieszkaniowych, obiektów użytkowanych przez
przedsiębiorców, za których utrzymanie
odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające tymi terenami.
Nikt nie może być zwolniony z tego
obowiązku. Właściciel może sam zwolnić się z odpowiedzialności, jeżeli zlecił
odśnieżanie i usuwanie lodu zarządcy
nieruchomości (administratorowi) albo
wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy,
zawodowo trudniącemu się taką działalnością. Ustawa przewiduje bowiem jeden
przypadek, w którym właściciel nieruchomości nie będzie obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony
jest płatny postój lub parkowanie - wtedy,
należy to do obowiązków podmiotu, który
pobiera opłaty z tytułu postoju lub par-
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kowania pojazdów samochodowych na
takim chodniku.
Jeżeli właściciel (lub inna osoba zobowiązana) nie wywiązuje się z obowiązku
uprzątnięcia chodnika. Wtedy może być
na nią nałożona grzywna. Stanowi o tym
art. 117 kodeksu wykroczeń.
MASZ AZBEST?
Pozbądź się go, dostaniesz dotację na
jego demontaż, transport i utylizację.
Azbest to surowiec, który był kiedyś
bardzo popularnym środkiem używanym
w budownictwie.
Choć według ustawy z dnia 19 czerwca
1997 roku obowiązuje zakaz stosowania
wyrobów zawierających azbest, jeszcze
wiele dachów jest nim pokryte. Ta sytuacja musi się jednak zmienić najpóźniej do
końca 2023 roku.
W czerwcu bieżącego roku został
ogłoszony nabór wniosków o udzielenie
dofinansowania zadań z zakresu usuwania
azbestu z tereny Gminy Ujazdu. Wpłynęło

15 wniosków, na planowaną ilość odpadów zawierających azbest 22,03 Mg.
Z gminnej inwentaryzacji wynika, że
pozostaje jeszcze do unieszkodliwienia
około 300 Mg - stan na koniec 2020 roku.
Nie wszyscy chętnie decydują się na
wymianę pokrycia dachowego, ponieważ
jest to dość kosztowne. Wiele Gmin daje
jednak mieszańcom możliwość skorzystania z dofinansowania na pozbycie się
azbestu. W Gminie Ujazd w przyszłym roku
ruszy ostatni nabór składania wniosków
o udzielnie dofinansowania zadań z zakresu
usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd.
Wnioski właścicieli nieruchomości,
zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, na demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Ujazd będziemy przyjmować od
stycznia 2022 roku.
Zadanie realizowane będzie, w związku z ogłoszonym konkursem dla gmin
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na
dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych
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z gminnym programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
Beneficjentem środków w konkursie
może być wyłącznie Gmina.
W ramach Programu dofinansowywane będą koszty kwalifikowane niezbędne
do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport,
unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest w wysokości do 34% poniesionych
przez wyspecjalizowaną firmę realizującą
to zadanie. Wydatki związane z zakupem
i montażem nowego pokrycia dachowego
leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach
zadania nie będzie realizowana naprawa,
odbudowa czy modernizacja obiektów,
z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
PRZYPOMNIJMY ŻE:
Obecnie azbest zwany też eternitem
zaliczany jest do jednych z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy
człowiek oddycha powietrzem
zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc,
skąd już nie da się ich usunąć.
Włókna azbestowe pozostają
niewidoczne dla ludzkiego oka
– są czterokrotnie cieńsze od
włosa. Im więcej jest włókien
azbestu w powietrzu, którym
się oddycha, tym większe ryzyko
zachorowania na choroby, które
może on wywołać.
Włókna azbestu mogą przedostawać
się do powietrza w następstwie: korozji
płyt azbestowo-cementowych, uszkodzeń
mechanicznych związanych z rozbiórką
obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą
to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz
części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych. Szkodliwość włókien azbestowych
zależy od ich średnicy i długości. Większe
włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach
oddechowych, skąd są usuwane przez
rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są
przez system odpornościowy. Najbardziej
niebezpieczne są włókna długie (>5 μm),
ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one
do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują
następujące schorzenia: pylicę azbestową,
raka płuc, oskrzeli, jajników, nerek, krtani,
międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.
Dlatego zadbajmy o nasze środowisko
i skorzystajmy z dofinansowania.
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Z kroniki Koła Gospodyń Wiejskich w Sieroniowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Sieroniowicach powstało w lipcu 2019 roku. Zrzesza
13 członkiń, które swoją działalność prowadzą w Świetlicy Wiejskiej w Sieroniowicach.
Głównym profilem Koła jest tkactwo tradycyjne. Na prowadzonych warsztatach gospodynie kultywują stare tradycje tkackie.
Poznają i doskonalą tajniki tego rękodzieła
i wykorzystują w pracy wtórny surowiec
tkacki. Efektem tych działań są barwne
dywaniki i kilimy będące produktem lokalnym, który wzbudził zainteresowanie
mediów lokalnych i regionalnych tj.: TVP 3
Opole, TVP 1, TVP 2, TVP Info, TV Trwam,
TVP Kobieta, TV Ujazd, Radio Opole, NTO,
Tygodnik „Strzelec Opolski”, Dwutygodnik
„Powiat Strzelecki” Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie. 5 września 2019r.
do Sieroniowic przyjechała TVP3 Opole
i przeprowadziła wywiad filmowy z tkaczkami o kultywowaniu przez nie tkactwa tradycyjnego. 22 września tego samego roku
grupa reporterów z TVP Info przeprowadziła w Świetlicy Wiejskiej w Sieroniowicach
z tkaczkami reportaż na żywo do programu
„Głos Regionów”.
W celu upowszechnienia tkactwa tradycyjnego gospodynie chętnie uczestniczą
w imprezach masowych związanych z tradycjami tj.: festyny, dożynki, jarmarki czy
Senioriady prezentując swoje umiejętności
i wytwory tkackie.
Oprócz tkactwa gospodynie zajmują się
kultywowaniem lokalnych i regionalnych

tradycji kulinarnych. Dzięki współpracy
z Radą Sołecką, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe
i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Strzelcach Op. pod działalność
Koła aneks kuchenny w Świetlicy Wiejskiej
został doposażony zgodnie z podstawowymi wymogami Sanepidu. Gospodynie
przygotowały tradycyjne dania na biesiadę
dożynkową i biesiadę z okazji Dnia Seniora.
Piekły ciasteczka na kiermasze świąteczne:
wielkanocny i bożonarodzeniowy organizowane przez Starostwo w Strzelcach Op.
oraz spotkanie integracyjne mieszkańców
Sieroniowic z ks. z Misji w Ugandzie.
W IV Wojewódzkim Konkursie na
„Potrawę Kresową”, który odbył się 20
października 2019 roku ciasto wileńskie
z bakaliami w ich wykonaniu zajęło pierwsze miejsce w kategorii desery
Wiosną 2021 roku członkinie Koła
wzięły udział w Festiwalu dla Kół Gospodyń
Wiejskich „Polska od kuchni” w 3 konkursach: Artystycznym, Kulinarnym i Miss
wdzięku – 45+. Eliminacje wstępne przeszły
z wynikami:
– w konkursie „Miss wdzięku - 45+”
- I miejsce;
– w konkursie artystycznym - 8 miejsce za
kultywowanie tkactwa tradycyjnego;
– w konkursie kulinarnym - 11 miejsce za
potrawę gulasz z królika,
i tym samym zakwalifikowały się do półfinałów, który odbył się 19 czerwca w „Mu-

zeum Wsi Opolskiej” w Bierkowicach
w Opolu. W eliminacjach półfinałowych
Koło otrzymało II miejsce w konkursie,
artystycznym za kultywowanie tkactwa
tradycyjnego.
Również wiosną 2021 roku Koło wzięło udział w „Konkursie dla Kół Gospodyń
Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta
RP” zajmując III miejsce w Województwie
Opolskim.
W dniu 27 maja 2021 roku podczas
„Małej Gali Lauri” Powiat Strzelecki przyznał
KGW w Sieroniowicach nagrodę specjalną
oraz wręczył gratulacje za aktywną promocję lokalnych tradycji nie tylko kulinarnych,
ale i dziedzictwa naszej „Małej Ojczyzny”
oraz zaangażowanie w pielęgnowanie i przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom.
Koło Gospodyń Wiejskich w Sieroniowicach wsparło też lokalne inicjatywy tj.:
- objęło opieką XVIII- wieczną kapliczkę
w Sieroniowicach, typ domkowy;
- pleciona przez nie sieroniowicka
korona dożynkowa w 2019 r. zajęła jedno
z pierwszych miejsc w Gminnym Konkursie
Koron Żniwnych w Ujeździe;
- opracowało i przeprowadziło oprawę
muzyczną do przedstawienia „O pannie
i kawalerze” dla dzieci Świetlicy Środowiskowej w Ujeździe i ich rodziców. Zaprezentowały im stare, ludowe pieśni i przyśpiewki zalotne Ziemi Strzeleckiej;
- dla seniorów z Sieroniowic zorganizowały gimnastykę na sali.
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- 18 lipca 2021 roku w Ujeździe gościła TVP3 Opole nagrywając godzinny film o Gminie do programu „O!polskie na żywo”. Koło
Gospodyń Wiejskich w Sieroniowicach zostało zaproszone, aby swoim
dorobkiem promować Gminę Ujazd. Na tę okazję gospodynie zaprezentowały efekty prac rękodzielniczych z zakresu krawiectwa, koronkarstwa i tkactwa tradycyjnego z pokazem tkania na mini krosnach.
Zorganizowały wystawę dywaników, kilimów, serwetek, maskotek,
pościeli oraz przetworów warzywnych i owocowych, a dla ekipy telewizyjnej i gości przygotowały kawę, słodkie ciasta z owocami i ciasteczka,
tradycyjne dania śląskie tj.: żurek z grzybami, ziemniakami i boczkiem,
pieczeń w sosie cebulowo-czosnkowym, pantkrauft (ziemniaki duszone
z kiszoną kapustą) oraz lemoniadę z kwiatów czarnego bzu.
- 5 września 2021r., w ramach dobrych praktyk, z inicjatywy pani
sołtys z Sieroniowic, Koło wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Koron Żniwnych, który odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
koło Opola.
- Na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe z okazji masowej imprezy „Pożegnanie lata”, która
odbyła się 12 września 2021 r. w Ujeździe, gospodynie przygotowały
i przeprowadziły bezpłatne atrakcje dla dzieci w formie warsztatów:
kulinarne, tkackie, krawieckie i szydełkowania. Dorosłym biesiadnikom
serwowały odpłatnie: kawę, ciasta, suche ciastka maślane oraz chleb ze
smalcem i ogórkiem kiszonym.
W nagrodę za piękne zaprezentowanie się Koła podczas nagrywania
filmu o gminie Ujazd do programu„O!polskie na żywo” Koło Gospodyń
zostało zaproszone do siedziby TVP3 Opole w związku z „Europejskimi
Dniami Dziedzictwa Smaków”. W studiu telewizyjnym w dniu 18 września 2021r. członkinie reprezentujące Koło opowiadały gościom zwiedzającym gmach TVP3 o swej działalności szczególnie związanej z tradycjami kulinarnymi. Na tę okazję gospodynie upiekły ciasteczka dla dzieci
i ciasta dla dorosłych według tradycyjnych, lokalnych przepisów.

Firmy świadczące usługi transportowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna
Ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
Wynajem autobusów na wycieczki, imprezy, wesela:
Tel. 77 461 27 13, Tel. Komórkowy 723 186 622
wynajmy@pks.strzelceop.pl
***
Sebarent Nowak Sebastian
Ul. Strzelecka 18, 47-143 Sieroniowice
Tel. 608 749 503
Sebarent.wypozyczalnia@gmail.com
Wynajmujemy busy osobowe i dostawcze z kierowcą,
holujemy, wypożyczamy samochody osobowe,
autolawetę.
***
ROTERTRANS Usługi Transportowe i Pomoc Drogowa
Ul. Brzozowa 1, 47-330 Zdzieszowice
Tel. 500 682 079
rotertrans@wp.pl
Pomoc Drogowa, wynajem samochodów osobowych
i busów, przewozy osób niepełnosprawnych,
przewóz uczniów, przewóz pracowników.
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Na dzień 21 września 2021
roku w Gminie Ujazd zaczepiło się 2591 osób jedną dawką
przeciwko COVID-19. W pełni
zaszczepionych jest 2536 osób,
co stanowi 39,4% wszystkich
mieszkańców.

Magazyn mieszkańców Gminy Ujazd
Akcja szczepień trwa w Powiatowym
Punkcie Szczepień Powszechnych w Strzelcach Op. przy ul. Dworcowej 23 bez
wcześniejszej rejestracji i skierowania. Wystarczy przyjść do punktu szczepień z dowodem osobistym. Punkt zaprasza również rodziców z dziećmi powyżej 12 roku
życia. Szczepienia odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach od
8.00 do 15.00
Można również zapisywać się na szczepienie:
– dzwoniąc pod nr telefonu 530 808 464
– dzwoniąc całodobowo pod bezpłatną infolinię 989,
– bądź elektronicznie
przez e-rejestrację
dostępną na stronie
www.pacjent.gov.pl
W dalszym ciągu
w Urzędzie Miejskim
w Ujeździe można zgłaszać zapotrzebowanie
na transport do punktu
szczepień.
Prosimy kierować
do nas wszelkie prośby
związane z organizacją
bezpłatnego transportu
pod następujący numer
telefonu (tel. 77 404 87
59 lub 729 832 687 /
e-mail: oc@ujazd.pl) pacjentów z trudnościami
którzy:
– posiadają aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę
z ww. schorzeniami;
– mają trudności z dostępem do punktu
szczepień (np. osoby
starsze, niemające
możliwości samodzielnego dojazdu do
punktu szczepień).

nr 3 / 2021 (październik – grudzień)
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Jesień w szkołach – Jaryszów, Sieroniowice
Jesień to w szkołach bardzo pracowity
czas. Z nową energią rozpoczynamy rok
szkolny, przystępujemy do ciekawych projektów.
W szkole w Jaryszowie i jej filii w Sieroniowicach będzie się działo bardzo dużo.
Uczniowie będą mogli wziąć udział w kilku
innowacjach pedagogicznych.
We wszystkich oddziałach przedszkolnych realizowana będzie innowacja pt.
„Ziemia w naszych rękach - Przedszkolak
poznaje świat przyrody i dba o środowisko”. Innowacja została przygotowana
przez p. Beatę Czerniak, a realizowana
będzie również przez panie: Dorotę Mołdawę, Anetę Jamer i Natalię Niedworok.
Głównym celem jest zachęcanie dzieci do
aktywnego poznawania świata przyrody,
odkrywania nieznanych gatunków zwierząt
i roślin, a przede wszystkim uświadomienie
konieczności dbania o środowisko i nauka
tej postawy. Dzieci będą miały okazję do
odkrywania i obserwowani środowiska
za pomocą narzędzi rzadko stosowanych
w przedszkolu – takich jak globus, mapa,
filmy przyrodnicze. Elementy innowacji
będą wprowadzane w formie zabawy, mają
na celu rozbudzenie ciekawości. Działania
grup zostaną dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
Innowacją rozwijającą dziecięcą wyobraźnię i kreatywność będzie projekt
„Dziecięca twórczość artystyczna. Inspiracje i kreacje” zgłoszona przez p. Karinę
Kierstein-Lizon. Ciekawostką jest fakt, że
skierowana do uczniów klas I-III innowacja
ma na celu nie tylko przygotowanie dziecka
do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego, ale też
rozwijanie uzdolnień przy użyciu profesjonalnych technik plastycznych. Proponowane techniki to: frottage, collage, pointylizm,
malowanie gwaszem, malowanie różnymi
przedmiotami (widelcem, rurką do napojów, patyczkami do uszu), prasowani
kredek świecowych, malowanie mlekiem,
nitką, odbijanie baniek mydlanych. Jak to
w sztuce bywa, innowacja ma charakter
otwarty i zaplanowane tematy i metody
pracy mogą ulec zmianie, zawsze jednak
będą przynosiły dzieciom wiele radości
i nowych pomysłów.
O radości i innych odczuciach będzie
też mowa w trakcie realizacji innowacji pt.
„EkoEmocje” autorstwa Marzeny Dzidkowiec z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja. Nauczycielki klas I-III
w Sieroniowicach – panie Martyna Dudziec-

Paprota, Karina Kierstein- Lizon i Grażyna
Janiczuk będą w trakcie zajęć kształtowały
postawy społeczne u dzieci, rozbudzały
w nich wiarę we własne możliwości, uczyły
otwartości na drugiego człowieka i świat
przyrody, wychowywały do wartości takich
jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i
wrażliwość. Ponieważ projekt ma zakres
międzynarodowy, zakłada również wymianę doświadczeń z placówkami z całego
kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi.
Będzie się to odbywać poprzez stronę internetową projektu.
Innym projektem międzynarodowym
jest innowacja „Czytam z klasą lekturki
spod chmurki”. Projekt ma na celu rozwój
czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Jest
to III edycja programu autorstwa Honoraty
Szaneckiej. Uczniowie klas I-III pod okiem
wychowawczyń od 1 października niestandardowo będą omawiać lektury. Praca
podzielona będzie na trzy moduły, w każdym z nich klasa wybierze jedną spośród
zaproponowanych lektur, do której wykona
co najmniej cztery zadania. W tym roku
lektury związane są z zawodami i kompetencjami potrzebnymi do ich wykonywania.
W ten sposób młodzi czytelnicy nie tylko
będą pracować z tekstem, ale i wejdą na
drogę preorientacji zawodowej.
Bardzo ciekawie zapowiada się również międzynarodowy projekt „Wirtualne
podróże” organizowany przez nauczycielkę
i podróżniczkę p. Sabinę Piłat. Inicjatywa
jest skierowana do szkół i przedszkoli na
terenie Polski oraz poza granicami kraju.
Udział w projekcie zakłada kształtowanie
postawy otwartości wobec świata i ludzi
poprzez poznawanie geografii, przyrody,
funkcjonowania społecznego i kultury
różnych części świata. Jego integralną częścią jest uczestnictwo w lekcjach na żywo,
w czasie których organizatorzy dzielą się
autentycznymi doświadczeniami z podróży
po świecie. Efektami wymiernymi projektu
mają być: stworzona przez uczniów mapa
świata, „Albumy wirtualnych podróżników”,
wykonana wspólnie książka interaktywna.
9 września 2021 roku uczniowie ze
szkoły w Sieroniowicach brali udział w pieszej wycieczce do Balcarzowic. Wędrując
dzieci obserwowały zmiany zachodzące
w przyrodzie wokół nich, zbierały śmieci. Po
krótkim odpoczynku i posiłku wszyscy udali
się do „mobilnej” pasieki Pana Zbigniewa
Kędzierskiego. Właściciel opowiedział nam
wiele ciekawostek z życia pszczół. Mogliśmy zobaczyć ule od środka. Widzieliśmy

również pszczelą królową. Na zakończenie
spotkania zostaliśmy poczęstowani przepysznym miodem lipowym. W Balcarzowicach poszliśmy również nakarmić muflony.
Widzieliśmy kucyki i osiołka. W godzinach
południowych, w ramach integracji grupy,
mieliśmy ognisko. Samodzielnie piekliśmy
kiełbaski i chleb. Na zakończenie bawiliśmy się w berka oraz braliśmy udział
w zabawach z chustą. W ramach realizacji
projektu „Wirtualne podróże” poznaliśmy
miejsca ważne dla mieszkańców Balcarzowic - kościółek, dzwonnicę oraz pomnik
upamiętniający przejście przez wioskę
trąby powietrznej w 2008 roku.
Widoczną zmianą będzie odnowienie
tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku szkoły w Jaryszowie. Spod budynku
w 1921 roku wyruszała do bojów III powstania śląskiego grupa okolicznych mieszkańców. W 1981 umieszczono na szkole
marmurową tablicę pamiątkową, która
z upływem czasu straciła dawny wygląd.
Dzięki staraniom lokalnych społeczników
i historyka p. Grzegorza Kamińskiego, burmistrz Ujazdu wyasygnuje kwotę potrzebną
na wykonanie nowej tablicy pamiątkowej.
Będzie to znak naszej pamięci o powstańcach, podobnie jak mogiła powstańcza
w Jaryszowie, którą regularnie odwiedzają
uczniowie naszej szkoły, z okazji świąt narodowych przynosząc kwiaty i znicze.
W dniach 8-10 września w szkole głównej i filii odbyły się warsztaty profilaktyczne. Dotyczyły one emocji i pracy w grupie.
Zajęcia upływały w bardzo miłej atmosferze i były dostosowane do możliwości
uczniów.
15 września obchodzimy Dzień Kropki.
Z tej okazji w naszych placówkach odbyły
się lekcje kreatywności. powstały przepiękne kropki i prace plastyczne z kropek. Oglądaliśmy film zrealizowany na podstawie
książeczki pt. „Kropka” P.H. Reynoldsa oraz
czytaliśmy drugą część tej przygody, której
bohaterem jest Ramon.
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Pożegnanie Lata
11, 12 września 2021 roku na stadionie miejskim w Ujeździe odbyła się
impreza plenerowa pn.: Pożegnanie Lata.
Dla gości przygotowano ciekawy program
artystyczny i wiele bezpłatnych atrakcji.
Imprezę w sobotni wieczór rozpoczęła
zabawa taneczna z zespołem KING SIZE.
Więcej niespodzianek czekało na uczestników niedzielnym popołudniem. W części
artystycznej wystąpiła Kabaretowa Grupa
Biesiadna z dużą dawką dobrego śląskiego humoru. Po niej na scenie pojawili się
znani i lubiani artyści Krzysztof Respondek
& Krzysztof Hanke, kabaret RAK. Składanka piosenek, wiców i godek rozbawiła
i rozruszała publiczność. O godzinie 20.15
odbył się koncert zespołu BIG CYC, który zgromadził rzeszę fanów i dostarczył
publiczności sporej dawki pozytywnej
energii. Wspaniałe show, świetna zabawa,
dawka muzyki w najlepszym wydaniu, tak

pokrótce można scharakteryzować gwiazdę wieczoru – zespół BIG CYC. Imprezę
zakończyła po godz. 1.00 dyskoteka z DJ
Adriano. Pogoda w tych dniach dopisała,
ale również i goście których przybyło bardzo dużo.
Dla dzieci i młodzieży organizatorzy
przygotowali dużo bezpłatnych atrakcji
m. in.: miasteczko rowerowe dla dzieci,
pokazy akrobacji rowerowych, warsztaty
cyrkowe, warsztaty tkackie, szydełkowania, krawieckie oraz kulinarne (które
poprowadziły Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Sieroniowic), balonowe cuda,
malowanie buziek, duże bańki mydlane,
kolorowe warkoczyki, bungee i zjeżdżalnia
dla dzieci, cymbergaje, byk rodeo.
Również dorośli mogli skorzystać m.in.
z symulatora zderzenia i dachowania
z trenerem, dowiedzieć się jakie znaczenie
ma zapinanie pasów bezpieczeństwa, jak

prawidłowo wygląda montaż fotelików
dla dzieci oraz zobaczyć świat przez Alkogoogle. Podczas imprezy można było również posmakować różnych rodzajów win
z lokalnej winnicy Cwielong & Olszewski.
Przygotowano również punkt promocji
szczepień, spisu ludności oraz punkt informacyjny o programie „Czyste powietrze”
zorganizowany przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Ujeździe.
Inicjatorem imprezy „Pożegnanie Lata”
był burmistrz Hubert Ibrom, a organizacją
zajął się Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie wydarzenia, a w
szczególności strażakom, którzy zadbali
o bezpieczeństwo. Dziękujemy wszystkim
przybyłym gościom za wspaniałą zabawę
i zapraszamy na kolejne artystyczne wydarzenia.

