
Rodzice zdecydowali, że w 
związku z problemami z jakimi bo-
ryka się organizacja, należy podjąć 
konkretne działania. Z pomocą przy-
szli wolontariusze, padła propozy-
cja i przygotowania ruszyły. Bal miał 
przede wszystkim pokazać mieszkań-
com naszej gminy, że są wśród nich lu-
dzie, których na co dzień nie zauwa-
żają. Rozpoczęła się walka z czasem, 
trzeba było znaleźć miejsce, sponso-
rów, chętnych do zabawy. Szybko oka-
zało się, że świetlica wiejska w Krzy-
żowej Dolinie jest wolna i możemy z 
niej skorzystać bez ponoszenia jakich-
kolwiek kosztów. Tą drogą składamy 

Wielka impreza Stowarzyszenia „Integracja”

Ach, co to był za bal!
5 marca w Krzyżowej Dolinie odbył się bal charytatywny na rzecz Sto-

warzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” 
w Ozimku.  Była to pierwsza taka inicjatywa od wielu lat.

podziękowania Kołu DFK i Grupie 
Odnowy Wsi.

Ojciec jednej z podopiecznych Sto-
warzyszenia zaoferował się do oprawy 
muzycznej planowanej zabawy. Naj-
ważniejsze już mieliśmy, przyszła za-
tem kolej na przygotowanie poczę-
stunku. Z pomocą przybyły restauracja 
„Nowa” z Ozimka i  Zajazd Hema z 
Pustkowa, które przygotowały ciepłe 
posiłki dla wszystkich gości oraz pani 
Marzena Kasperska, która przekaza-
ła wędliny ze swojego sklepu. Podzię-
kować chcemy również firmie HDT 
Sp. z o. o. za przekazanie napojów, a 
także panu Kazimierzowi Tarsie za 
drewno do kominka aby bawiącym się 
było ciepło.  Z pomocą ruszyły również 
mamy i wolontariuszki, które przyrzą-
dziły smaczne sałatki i upiekły ciasta. 

Mieliśmy już wszystko co nie-
zbędne, przyszedł więc czas na za-
proszenie gości. Również oni nie za-
wiedli i zgłaszali się chętnie na zaba-
wę, z której dochód był przeznaczony 
na tak szczytny cel, jakim jest działal-
ność Stowarzyszenia. Pojawił się rów-
nież pomysł przeprowadzenia licytacji, 
a razem z nim pytanie co licytować i 
skąd to wziąć? Dzięki uprzejmości lo-
kalnych artystów licytowaliśmy poda-
rowane na ten cel obrazy. Bardzo dzię-
kujemy paniom Justynie Wajs-Fijał-
kowskiej i Urszuli Serafin-Noga oraz 
panu Markowi Kwoczkowskiemu.

O godzinie 19.00 zebraliśmy się 
na sali, troszkę przerażeni i zatroska-
ni. Lada moment miało się okazać jaki 
skutek przyniosą nasze działania, czy 
poradziliśmy sobie z organizacją takiej 
imprezy oraz czy możemy liczyć na 
wsparcie gości. Pani prezes Stowarzy-
szenia Teresa Juros oficjalnie przywi-
tała zgromadzonych i opowiedziała w 
kilku zdaniach o organizacji. 

W trakcie zabawy zaprosiliśmy go-
ści do czekoladowego walczyka. Na-
stępnie w trzech częściach przepro-
wadzono aukcję, na której zlicytowa-
no siedem obrazów i dwa kosze z upo-
minkami. Wszyscy bawili się znakomi-

cie, a muzyka grała do białego rana.  
Już teraz ruszają plany i przygotowa-
nia do kolejnej zabawy, którą po wiel-
kim sukcesie balu, rodzice naszych 
podopiecznych pragną zorganizować. 

Serdeczne podziękowania pra-
gniemy skierować do wszystkich na-
szych gości, którzy hojnie wsparli na-
szą inicjatywę, sponsorów, którzy nie 
odmówili nam współpracy, artystów, 
którzy poświęcili swój czas i przekazali 
charytatywnie przepiękne dzieła na au-
kcję oraz wolontariuszom, którzy przy-
szli z pomocą w przygotowaniu balu. 

Już teraz zapraszamy do udzia-
łu w kolejnych inicjatywach organizo-
wanych przez Stowarzyszenie, a chęt-
nych do pomocy oraz osoby chcące 
okazać jakieś wsparcie prosimy o kon-
takt z panią Teresą Juros lub w trak-
cie cotygodniowych spotkań, które od-
bywają się we wtorki w świetlicy przy 
ul. O. Dłuskiego 13 w Ozimku. Moż-
na także przekazywać swój 1 % na 
rzecz organizacji.

Dane potrzebne do tego celu: 
Stowarzyszenie Rodziców i 

Przyjaciół Dzieci Niepełnospraw-
nych „Integracja” w Ozimku

ul. O. Dłuskiego 13
KRS: 0000 085 141
nr konta: 92 8907 1050 2004 

3002 7690 0001

Wolontariusz Michał Zmuda

Ozimka nauka dla Rymarzowa
Starostowie zaprzyjaźnionego Rymarzowa – Petr Klouda i Jaro-

sław Kala wraz z przedstawicielkami tamtejszych organizacji zaj-
mujących się integracją dzieci i młodzieży, zwiedzili placówki inte-
gracyjne w Ozimku. Dla naszych czeskich przyjaciół bardzo intere-
sowały nasze duże doświadczenia w tej mierze. 

Jarosław Kala na zajęciach z dziećmi.

 Kontrowersje budził przede 
wszystkim tryb prowadzenia kon-
sultacji. Zwłaszcza, że wcześniej-
sza uchwała RM w tej kwestii nie 
została prawidłowo zrealizowa-
na. Ostatecznie radni zdecydo-
wali, że zebrania konsultacyjne 
będą ważne, gdy w danej miejsco-
wości weźmie w nich udział przy-
najmniej 1/5 uprawnionych. A gdy 
kworum nie będzie - drugi termin 
wyznaczony zostanie po minimum 
10 dniach i zebranie będzie ważne 
bez względu na ilość uczestników.

Rada Miejska:

O nazwach i funduszu
Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dodatkowych 

nazw miejscowości w języku niemieckim oraz powołanie funduszu 
sołeckiego - te dwa punkty zdominowały 28 marca obrady Rady 
Miejskiej w Ozimku.  

 Rada Miejska nie zdecydowa-
ła się na utworzenie funduszu so-
łeckiego - zgodnie zresztą z suge-
stiami większości sołtysów. Nato-
miast przyjęła sprawozdanie z wy-
konania inwestycji dotyczących 
dróg, chodników i oświetlenia w 
gminie. 

Podczas sesji sprawozdanie 
ze swojej działalności w I kwarta-
le br. przedstawił burmistrz Marek 
Korniak.

WIT 

W majowych „WO” między innymi:
* XVI Wojewódzki Przeglądu Zespołów Tanecznych w obiektywie 
Ryszarda Bożyma
* kolejne „ptasie” eseje Ryszard Stasiaka
* jak „Kozica” weszła na „Kowadło”
* podwójna dawka ciekawostek przyrodniczych Krzysztofa Spałka 
* ekstra projekt w ozimskim Gimnazjum nr 1
* kto najlepiej recytował po niemiecku

Wielkie otwarcie mostu żelaznego w Ozimku!
Nie zapomnij – 3 maja godz. 21.15.

Wcześniej: konferencja, referaty, wystawy. Zapraszamy!



Miniatura Taneczna:
 - dzieci: 1 miejsce - „Fuks” z Tarnowa Opolskiego, 2 miejsce – „Santex” 
Przywory, wyróżnienia: „Hałas Mini 1” Hałas Mini 2” Tarnów Opolski;
 - młodzież od 12 do 15 lat: wyróżnienie – Mini Flash Dance I  Opole;
 - młodzież od 15 lat: 1 miejsce – Skorpion Seniorzy Team  Opole-Prósz-
ków;

Inscenizacja Taneczna:
 - dzieci: 1 miejsce – Minin Impuls Branice, 2 miejsce – Hałas Mini 1 
Tarnów Opolski;
 - młodzież od 12 do 15 lat: wyróżnienie - Skorpion Junior Team  Opole 
– Prószków;

Widowisko Taneczne:
 - dzieci: wyróżnienie – Impuls Branice;

Disco Dance:
 - dzieci: - wyróżnienie – Junipax Zdzieszowice;
 - młodzież od 12 do 15 lat: 1 miejsce – Skorpion Junior Team Opole-Prószków, 
2 miejsce - Pech 4 Opole, 3 miejsce – Re-Flex Krośnica;
Hip – Hop:
 - młodzież od 12 do 15 lat: 1 miejsce – Impuls Branice, 2 miejsce Freaky 
Dobrzeń Wielki.

NAJLEPSI W „FINAŁACH”
Miniatura Taneczna

 - dzieci: 1 miejsce – „Skorpion Kids Team” Opole, 2 miejsce – „Skorpion Jazz 
Prószków A” Prószków, 

XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

Na układy - nagrody
W dniach 8-9 kwietnia w ozimskim Domu Kultury odbyła się jedna z naj-

większych imprez tego typu w regionie – kolejna edycja przeglądu zespo-
łów tanecznych. W tym roku w rekordowo licznej obsadzie.

I tak w pierwszym konkursie – 
PROMOCJE (8 kwietnia otworzył go 
uroczyście zastępca burmistrza Zbi-
gniew Kowalczyk)  rywalizowały 
32 choreografie w wykonaniu 31 ze-
społów. Uczestnicy startowali w kon-
kursach: Disco Dance, Miniatura ta-
neczna, Inscenizacja Taneczna, Bre-
ak Dance oraz Taniec Towarzyski. Ko-
misja  Konkursowa pracowała w skła-
dzie: przewodnicząca Katarzyna Mi-
kołajek (tancerka zawodowa), człon-
kowie: Joanna Mokwa (tancerka Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”), Ryszard 
Kozłowski (sędzia klasy międzynaro-
dowej).

9 kwietnia podczas koncertu FI-
NAŁY (otworzył burmistrz Marek Kor-
niak) konkurowało 41 choreografii w 

wykonaniu 37 zespołów. Tym razem 
jury pracowało w składzie: Katarzyna 
Mikołajek oraz Artur Cieciorski (tan-
cerz – wielokrotny  mistrz świata w Di-
sco Freestyle). 

W sumie w imprezie startowało 
około 1000 dzieci i młodzieży. W so-
botni wieczór w występie galowym wy-
stąpiło 14 zespołów. Oprócz nagród 
dla najlepszych, wszyscy uczestnicy z 
rąk burmistrzów i dyrektor DK Heleny 
Gruszki otrzymali symboliczne kwiat-
ki oraz dyplomy. Sponsorwami na-
gród byli: Ośrodek Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku, Mar-
szałek Województwa Opolskiego i 
Dom Kultury w Ozimku. 

Jan Niesłony

NAJLEPSI W „PROMOCJACH”
 - młodzież od 12 do 15 lat: 1 miejsce – „Skorpion Junior Team” Opole-Prósz-
ków, wyróżnienie – „Mini Flash Dance 1” Opole,
 - młodzież od 15 lat: wyróżnienie – „Adagio” Nysa.

Inscenizacja Taneczna:
 - dzieci: 1 miejsce – „Mini Skorpion” Prószków;
 - młodzież od 12 do 15 lat: 1 miejsce „Skorpion Junior Team” Opole, 2 miejsce 
– „Hałas” Tarnów Opolski;
 - młodzież od 15 lat: 1 miejsce – „AZS Tanero Seniorzy” Nysa;

Disco Dance:
 - dzieci: 1 miejsce – „AZS Tanero Mini 1” Nysa,
 - młodzież od 12 do 15 lat: 1 miejsce – „Gamma” Ozimek, 2 miejsce – „Impuls” 
Branice, 3 miejsce – „AZS Tanero Juniorzy”,
 - młodzież od 15 lat: 1 miejsce – „Scorpion Senior Team” Opole, 2 miejsce – 
„Spin” Kędzierzyn-Koźle, wyróżnienie – „Pech D2” Opole.
Break Dance:
 - młodzież od 12 do 15 lat: wyróżnienie – „W.U.B.S-What’s Up Breakers” 
Ozimek,
 - młodzież od 15 lat: 1 miejsce – „Harmonia w Chaosie” Nysa, 2 miejsce – 
„Flava Crew” Kluczbork.

Hip – Hop:
 - dzieci: 1 miejsce – „Press 2” Opole, 2 miejsce – „Mini Plusk” Kluczbork,
 - młodzież od 12 do 15 lat: 1 miejsce – „DNA” Nysa, 2 miejsce – „Atomówki” 
Brzeg, 
 - kategoria open: 1 miejsce „Flame” Nysa, 2 miejsce „Press” Opole, 3 miejsce 
„Plusk 1” Kluczbork.





Sprawozdanie z działalności 
za 2010 rok złożył przewodniczą-
cy Rady Osiedla Kazimierz Cepil. 
Wspólnie z osiedlami nr 2 i 5 zor-
ganizowano dwa turnieje piłki noż-
nej dla dzieci i jeden dla dorosłych. 
Ubiegły rok był najuboższy w finan-
se, jakimi dysponował Zarząd Osie-
dla. Posiadaną kwotę 1.400 zł wy-
datkowano na zakup piłek, nagród i 
poczęstunków dla uczestników tur-
niejów. Największą wykonaną w ob-
rębie osiedla inwestycją był remont 
ul. Słowackiego i budowa ciągu ko-
munikacyjnego Słowackiego – Sikor-
skiego – Leśna. 

Dyskusja dotyczyła głównie 
spraw ładu i bezpieczeństwa na tere-
nie Ozimka, a na pytania odpowiadał 
zastępca burmistrza Ozimka Zbi-
gniew Kowalczyk. Odnosząc się do 
spraw porządku i  estetyki powiedział 

* Zebrania wiejskie * Zebrania wiejskie * Zebrania wiejskie * Zebrania wiejskie *
Osiedle nr 4:

Zebranie bez mieszkańców
Nikłym zainteresowaniem mieszkańców cieszyło się zebranie wy-

borcze do Rady Osiedla nr 4 w Ozimku, obejmującego ul. Cmentarną, 
Korczaka, Słowackiego i Sikorskiego (z wyjątkiem numerów 8, 33, 35 i 
37). Na 2.195 uprawnionych mieszkańców, wzięło w nim udział 13 osób, 
spośród których 5, to ozimscy radni. 

m.in., że gmina stara się upiększać 
teren miasta, jednak trzeba uzbro-
ić się w cierpliwość, bo trudna sytu-
acja finansowa nie pozwala na reali-
zację wszystkich potrzeb. Systema-
tycznie remontowane są osiedlowe 
śmietniki, z których część jest wła-
snością gminy, chociaż powinny na-
leżeć do wspólnot mieszkaniowych 
lub administratorów osiedli. Porusza-
no też sprawę braku nadzoru Policji 
nad spokojem w porze nocnej, wnio-
skując przywrócenie pieszych patro-
li, zwłaszcza w miejscach, gdzie gro-
madzi się młodzież.    

Do nowej Rady Osiedla zosta-
li wybrani: Czesław Adamczyk – 
przewodniczący, Marceli Biskup, 
Andrzej Słupik, Jan Kostka i An-
drzej Wolny.

(jad)

Przewodniczącym Rady Osiedla został Czesław Adamczyk (pierwszy z lewej). 

Zarząd Osiedla odbył w ubie-
głym roku 4 zebrania, w tym wi-
zytację osiedla pod względem es-
tetyki. W październiku odbyło się 
również zebranie mieszkańców w 
sprawie targowiska, a wnioski do-
tyczące jego funkcjonowania skie-
rowano do kompetentnych urzę-
dów. Wykonane w obrębie osiedla 
inwestycje, to przebudowa ul. Dłu-
skiego, zamontowanie ekranów 
wzdłuż ul. Warszawskiej, parkin-
gi przy ul. Częstochowskiej i przy 
wejściu na stadion oraz termo-
modernizacja budynków żłobka i 
przedszkola. Na działalność kul-
turalną wydatkowano 1.750 zł, or-
ganizując zawody strzeleckie i pił-
karskie, dożynki oraz Dzień Dziec-
ka. Przewodniczący Piotr Hendel 
podziękował burmistrzowi i jego 
służbom za dobrą współpracę w 
całej mijającej kadencji. 

Dyskusja dotyczyła codzien-
nych problemów mieszkańców, 

Osiedle nr 2: 

O targowisku i o drogach
Na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Osiedla nr 2 w Ozimku, 

obejmującego ulice Częstochowską, Dłuskiego, 8 Marca, Mickie-
wicza, Plac Wolności, 1 Maja i osiedle domków jednorodzinnych, 
przyszło 26  na 2600 uprawnionych mieszkańców (1 procent). Zgod-
nie ze statutem, wybory nowego Zarządu Osiedla przeprowadzo-
no więc w drugim terminie. Wcześniej ustępujący przewodniczący 
Piotr Hendel złożył sprawozdanie za 2010 rok, a wiceburmistrz Zbi-
gniew Kowalczyk odpowiadał na pytania.

związanych ze stanem dróg (1 
Maja, Sportowa) i organizacją ru-
chu drogowego, brakiem dosta-
tecznej ilości miejsc parkingo-
wych, a przede wszystkim uciążli-
wością funkcjonującego w tym re-
jonie miasta targowiska. Po otwar-
ciu marketu „Biedronka”, ilość 
handlujących na targowisku zma-
lała o 35-40 procent. Gmina zleci-
ła PGKiM opracowanie koncepcji 
targowiska z prawdziwego zdarze-

nia, na miarę obecnych potrzeb. 
W kosztach jego urządzenia par-
tycypowałaby również OSM „Przy-

szłość” – poinformował zastęp-
ca burmistrza Zbigniew Kowal-
czyk. W tajnym głosowaniu wybra-
no nowy 7-osobowy Zarząd Osie-
dla. Przewodniczącym został po-
nownie Piotr Hendel, a członka-
mi: Jan Czok, Wilhelm Kotyr-
ba, Antoni Kotysz, Czesław Pe-
trów, Andrzej Pędzik i Stanisław 
Wiatr. 

J. Dziuban

Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
pozostał Piotr Hendel. 



W minionym roku Zarząd ROD 
odbył 12 zebrań, na których podję-
to 27 uchwał, w większości dotyczą-
cych zagospodarowania ogrodów, 
przy dużej rotacji działkowców. W 
ostatnich latach obserwuje się więk-
sze zainteresowanie działkami, i to 
o zwiększonym areale. W większo-
ści korzystają z nich rodziny młod-
sze, nastawione na wypoczynek ro-
dzinny i rekreację. Odstępuje się na-
tomiast od upraw warzyw, pomimo, 
że działki są źródłem bardzo zdro-
wej żywności. Prace przy eksplo-
atacji ogrodów skupiały się na utrzy-
maniu czystości, porządkowaniu te-
renów ogrodów, utrzymaniu pasów 
zieleni z morwy wzdłuż ulic przelo-
towych, porządkowaniu pustosta-
nów, koszeniu trawników itp. Zakres 
planowanych prac i inwestycji skory-
gowała powódź, której skutki odczu-
li działkowcy. Na inwestycje i remon-
ty przeznaczono ponad 26 tys. zł, z 
czego prawie 10 tys. zł kosztowa-
ła wymiana części dachu z izolacją, 
a na docieplenie części pomiesz-
czeń z wymianą okna i drzwi wej-
ściowych do pawilonu wydatkowa-
no ponad 5 tys. zł. Malowanie maga-
zynów w ogrodach, udrożnienie ro-
wów melioracyjnych, wykonanie no-
wego odwodnienia ora wymiana za-
silania głównego studni głębinowej, 
jak i oświetlenia ogrodu, kosztowa-
ły ROD 11 tys. 270 zł, w tym 7 tys. zł 
dotacji z Zarządu Okręgowego PZD 
w Opolu. Nie została ukończona wy-
miana części ogrodzenia zewnętrz-
nego na ogrodzie nr 5 „Zamoście” 
z powodu przesunięcia środków na 
usuwanie skutków powodzi. Wyko-
nanie ogrodzenia ujęto w prelimina-
rzu na 2011 rok, podobnie jak drugi 

Zebranie sprawozdawcze działkowców

Rekreacja zastępuje uprawy
25 marca w Pawilonie Działkowca odbyło się Walne Zebranie De-

legatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja w Ozimku. Było 
to doroczne zebranie sprawozdawcze, na którym prezes działkowców 
Jan Gręda złożył sprawozdanie z pracy Zarządu oraz sprawozdanie fi-
nansowe za 2010 rok.

etap remontu Pawilonu Działkowca.   
Problemem na działkach są de-

wastacje i kradzieże, a zwłaszcza 
„działalność” złomiarzy, stąd obec-
ność na zebraniu przedstawicie-
la Komisariatu Policji w Ozimku 
mł. asp. Krzysztofa Musiała, któ-
ry zwrócił się do działkowców o na-
leżyte zabezpieczanie mienia i nie 
zostawianie w altanach drogiego 
sprzętu ani narzędzi, jak również 
zwracanie uwagi na obecność w 
ogrodach obcych osób. Prosił, by o 
wszystkich zdarzeniach informować 
Policję. Zadeklarował również moż-
liwość oznakowania przez policjan-
tów drogiego sprzętu będącego wła-
snością działkowców. Z kolei dział-
kowcy apelowali o częstsze partole 
mundurowych w okolicach i na tere-
nie działek. 

Roczne podsumowanie pracy 
przedstawiły również komisje statu-
towe ROD – rozjemcza (przewod-
niczący Jan Chmura) i rewizyjna 
(przewodniczący Ryszard Waligór-
ski), która pozytywnie oceniła pra-
cę Zarządu i zaproponowała dele-
gatom przyjęcie przedstawionych 
sprawozdań oraz przyjęcie do reali-
zacji planu pracy na 2011 rok. 

J. Dziuban 

Zarząd Rodzinnego Ogro-
du Działkowego im. 1 Maja w 
Ozimku informuje, że opła-
ty za użytkowanie działek na 
2011 rok przyjmowane są w 
terminie do końca maja – we 
wtorki i czwartki od godzi-
ny 16.00 do 18.00 w Pawilo-
nie Działkowca przy ul. War-
szawskiej.    

Margaretka, jest to modlitwa do-
zgonna siedmiu osób, prosząca o 
dary Ducha Świętego dla danego 
kapłana. W 2001 r. w naszej para-
fii powstała pierwsza Margaretka, a 
obecnie, po dziesięciu latach, jest 
już 237 Margaretek, a ich modlitwą 
objętych jest 121 księży. Kopia każ-
dej utworzonej Margaretki zawożo-
na jest do Medugorje.

Medugorje, to najbardziej zna-
na i najliczniej odwiedzana para-
fia pielgrzymkowa południowej Eu-
ropy, znajdująca się w Hercegowi-
nie. Jej nazwa jest pochodzenia sło-
wiańskiego i oznacza obszar mię-
dzy górami. Fenomenem Medugor-
je było objawienie się 24 czerwca 
1981 r. Matki Bożej. W godzinach 
popołudniowych dwie młode dziew-
czyny – Ivanka i Mirjana – szły dro-
gą w kierunku Podbrda. Nagle Ivan-

Pielgrzymka parafialna do Medugorje

Obszar między górami
W dniach 19-27 marca odbyła się parafialna pielgrzymka z Ozim-

ka do Medugorje, zorganizowana dla uczczenia 10-lecia powstania 
Apostolatu Margaretka w naszej parafii, która to rocznica przypada-
ła 25 marca. Organizatorką pielgrzymki była Grażyna Maciak, a wzię-
ło w niej udział 35 osób z proboszczem ks. Marianem Demarczykiem 
na czele. 

ka zauważyła na kamienistym zbo-
czu wzgórza Crnica postać niewia-
sty trzymającej na ręku dziecko. 
Dziewczyny przestraszyły się i ucie-
kły, ale widzenia zdarzały się coraz 
częściej i trwają one do chwili obec-
nej. Komunistyczne władze Jugo-
sławii bardzo niechętnie patrzyły 
na masowe gromadzenie się piel-
grzymów. Nastąpiły represje, a pro-
boszcz parafii o. Jozo Zavko został 
skazany na trzy i pół roku więzienia. 
Po odbyciu kary zabroniono mu po-
wrotu do Medugorje.

Mieliśmy możliwość spotkania 
się z jedną z sześciu widzących się 
z Matką Bożą – Vicką Ivankowič. 
Matka Boża powierzyła jej dziewięć 
tajemnic, a objawienia ma codzien-

nie. Po kamienistym zboczu góry 
Crnica prowadzącej na miejsce ob-
jawień, odmawiając po drodze róża-
niec, docieramy do figury Matki Bo-
żej. Postawiona na górze jest da-
rem pielgrzymów z Korei Południo-
wej. Następnego dnia wyruszamy 
kamienistą drogą krzyżową, prowa-
dzącą na górę Kriżewac, na której 
szczycie (488 m n.p.m.) znajduje się 
wielki, 8,5 metrowy krzyż betono-
wy z wyrytym napisem: „Jezusowi 
Chrystusowi, odkupicielowi rodza-
ju ludzkiego”. Zwiedziliśmy również 
wspólnotę „Cenacolo” założoną w 
1983 r. przez siostrę Elvirę Pettro-
zi – dom dla chłopców, w którym le-
czą się uzależnieni od narkotyków, 
bez żadnych leków, wyłącznie przy 
pomocy modlitwy i pracy. Natomiast 
w „Matczynej wiosce” opiekę i wy-
chowanie znalazły opuszczone i za-

niedbane dzieci oraz sieroty od uro-
dzenia do 18. roku życia. Założył ją 
o. Slavko Barbarič w 1993 r. Zwie-
dziliśmy również kościół z piękną 
figurą Matki Bożej w Tihalinie. W 
pielgrzymce tej doznaliśmy wielkie-
go przeżycia duchowego i chciałoby 
się tu kiedyś wrócić. 

Pielgrzymi dziękują organizator-
ce pani Grażynie Maciak oraz pro-
boszczowi ks. Marianowi Demar-
czykowi za miłą i serdeczną atmos-
ferę w czasie trwania pielgrzymki, 
jak również pani Łucji Różańskiej, 
która przygrywała nam na gitarze 
podczas odprawianych mszy świę-
tych w klasztorze objawień. 

Jan Niesłony

Nasi pielgrzymi na „Górze Objawień”.
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Na zebranie przyszło 42 
mieszkańców wioski. E. Cza-
plik przedstawiła sprawozda-
nie z działalności sołtysa i Rady 
Sołeckiej w poprzedniej kaden-
cji. Wymieniła w nim szereg im-
prez kulturalnych i integracyj-
nych. Wraz z kołem DFK uda-
ło się między innymi przepro-
wadzić wodzenie niedźwiedzia, 
babski comber, Dzień Kobiet, 
festyn rodzinny, dożynki, An-
drzejki, spotkanie opłatkowe.   

 Ale najbardziej widocznym 
efektem aktywności sołtysa i 
RS jest świetlica wiejska i ład-

Biestrzynnik:

Zaufali totalnie
 Bez głosu sprzeciwu Edyta Czaplik ponownie została wy-

brana na sołtysa Biestrzynnika. Nie miała kontrkandydata a 
głosowali na nią wszyscy uczestnicy wiejskiego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego.

nie zagospodarowany teren wo-
kół niej – wyłożono kostkę, po-
stawiono rożno z zadaszeniem. 
W roku 2008 zbudowane zosta-
ło boisko wielofunkcyjne wraz 
z oświetleniem (dobrze wypo-
sażone) oraz plac zabaw. Na-
tomiast do samej świetlicy rok 
wcześniej kupiono część nie-
zbędnego do organizacji imprez 
wyposażenia (kuchenka mikro-
falowa, zmywarka, kuchnia ga-
zowo-elektryczna, zestaw ku-
chenny).

W latach 2008 – 2010 w ca-
łości oświetlono ulicę Dobro-
dzieńską i paliwoda. Część ulic 
wyasfaltowano.  

Uczestnicy zebrania nie 
mieli uwag do sprawozdania. 
Jedyne pytania, skierowane 
do burmistrza Marka Korniak, 
dotyczyły nie najlepszej jako-
ści wody pitnej oraz złego sta-
nu dróg. W pierwszej sprawie 
o wyjaśnienia M. Korniak po-
prosi „komunalkę”, natomiast w 
drugiej zastrzegł, że dopiero co 
skończyła się zima i niedługo 
przyjdzie czas na naprawę dróg 
gminnych. 

Zebrani wybrali też Radę 
Sołecką, do której weszli: 
Agnieszka Czaplik, Ryszard 
Hahn i Roland Mrocheń.

WIT 

Na początku zebrania po-
przedniemu zarządowi specjalne 
podziękowania (pisemne) złożył 
burmistrz Marek Korniak. 

Osiedle nr 1 obejmuje swo-
im zasięgiem ulice; Powstań-
ców Śląskich, Opolską, XX-
lecia, księdza Dzierżona i 22 Lip-
ca. Mieszka w nim 1663 osoby.  
W swoim sprawozdaniu J. Ku-

Osiedle nr 1:

Jaki kształt demokracji
Jerzy Kułak ponownie został przewodniczącym Zarządu 

Osiedla nr 1. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które od-
było się 5 kwietnia niespełna 30 mieszkańców wybrało też nowy 
Zarząd. Jego skład - oprócz przewodniczącego - stanowią: Kry-
styna Hoinka, Stanisław Kępkowski, Dorota Kolarska, Joanna 
Niedźwiedź, Ryszard Pałka i Ireneusz Terlecki.  

łak wspominał m.in., że na re-
mont chodnika przy ul. 22 Lipca 
wydatkowano ponad 49 tysięcy 
złotych, na zrobienie dojazdów 
do posesji i miejsc parkingowych 
– 59 tys. zł. Jednak zabrakło już 
środków choćby na większą ilość 

klombów, nasadzeń drzew i krze-
wów. Przewodniczący podkreślił, 
że piętą achillesowa osiedla jest 
czystość. Przez długoletnie za-
niedbania w tej materii osiedle 
odstaje od pozostałych. Głównie 
z tego powodu, że sami miesz-
kańcy wynoszą na przykład 
wszelkie pozostałości po remon-
tach do osiedlowych śmietników.       

Podczas dyskusji uczestni-
cy zastanawiali się, czy nie le-
piej byłoby zarząd osiedla usta-
nowić z przedstawicieli wspól-
not mieszkaniowych. Ostatecz-
nie wniosek taki przepadł w gło-
sowaniu. Zresztą wcześniej bez 
głosu sprzeciwu zebrani zaak-
ceptowali sprawozdanie prze-
wodniczącego z działalności 
ustępującego zarządu.

 Burmistrz M. Korniak usto-
sunkował się do postulatów o ko-
lejne inwestycje na terenie osie-
dla, podkreślając, że obecnie 
gmina praktycznie nie dysponu-
je żadnymi funduszami na takie 
cele, gdyż ze względu na zale-
głości podatkowe Huty Małapa-
new musi skupić się na realiza-
cji podstawowych tak zwanych 
zadań własnych, jak na przy-
kład funkcjonowanie oświaty. Je-
śli tylko będą wpływy budżetowe 
- będą też inwestycje.  

WIT

Jerzy Kułak - znowu szefuje ZO nr 1. Edyta Czaplik. 
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W zebraniu uczestniczyło 38 
spośród 270 mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. Obec-
ny był burmistrz Marek Korniak, 
radny z Grodźca Jan Grabow-
ski i kierownik referatu dzielnico-
wych z Komisariatu Policji w Ozim-
ku Mirosław Marciniak. Ustępują-
cy sołtys złożył sprawozdanie za 
lata 2007-2010. W tym czasie kon-
tynuowano remont budynku szko-
ły, gdzie mieści się świetlica wiej-
ska. I tak: w 2007 r. wyremontowa-
no drugą salę spotkań, pomalowa-
no pomieszczenia i drzwi w całym 
budynku, unowocześniono kuch-
nię, wykonano nowy dach na bu-
dynku gospodarczym, a także wy-
konano nowe ogrodzenie wokół 
krzyża; w 2008 r. wykafelkowano 
schody wejściowe i wykonano ba-
lustradę; w 2009 r. wykonano re-
mont schodów od podwórka, poło-
żono płytki w kuchni i na korytarzu, 
zasypano studnię w podwórzu i za-
siano trawę; w 2010 r. wykonano 
zadaszenie przy drzwiach wejścio-
wych do świetlicy, nowe ogrodze-
nie przy krzyżu w lesie oraz par-
king z kostki przed świetlicą. W stu 
procentach wykorzystano przy-
znane przez gminę środki. 

W ramach działalności kultural-
no-rozrywkowej odbyły się wszyst-
kie zaplanowane imprezy dla do-
rosłych i dzieci, zorganizowa-
ne przez sołtysa i Radę Sołecką, 
Koło DFK i OSP Chobie, w tym fe-
styn z okazji poświęcenia sztan-
daru OSP. Wieś brała udział w do-
żynkach wspólnie z mieszkańcami 
Grodźca, a w 2010 r. w dożynkach 

Chobie:

Ponownie Ryszard Reimann
Dwóch kandydatów na sołtysa zgłoszono na zebraniu wybor-

czym, odbytym 15 marca w Chobiu. Zdecydowaną większością gło-
sów zwyciężył dotychczasowy sołtys Ryszard Reimann, który bę-
dzie pełnił tę funkcję przez drugą kadencję. 

gminnych w Krasiejowie. 
Do nowej Rady Sołeckiej zo-

stali wybrani: Karina Elisch, An-
drzej Kuzior, Sylwia Kuzior, Nor-
bert Widera i Danuta Wróbel. 
Sołtys zapowiedział, że w cią-
gu kilku tygodni zwoła zebranie, 
mające na celu załatwienie prze-
jazdu przez Chobie autobusu fir-
my „Luz”. W poprzedniej kadencji 
wniosek ten nie został zrealizowa-
ny, gdyż chęć korzystania z prze-
jazdów zgłosiło za mało mieszkań-
ców. Burmistrz Marek Korniak ży-
czył nowo wybranym gospoda-
rzom wsi dużo dobrych pomysłów i 
zgodnego współdziałania. 

J. Dziuban

Zebranie wiejskie w Chobiu.

Sołtysem ponownie został R. Reimann.

Sprawozdanie Zarządu Osiedla 
za lata 2007-2010 przedstawił jego 
przewodniczący Krzysztof Dziwis. 
Osiedle nr 5 w zdecydowanej więk-
szości zamieszkują członkowie OSM 
„Przyszłość”. Wnioski dotyczące po-
prawy wygody i jakości życia były 
więc kierowane do UGiM oraz do 
Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
gdzie realizowano je na bieżąco. Nie 
wszystkie problemy zostały rozwią-
zane, a największym z nich jest brak 
dodatkowych miejsc postojowych. W 

Osiedle nr 5:

Integracja przez sport
30 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Osiedla nr 5 

w Ozimku, obejmującego ulice: Bukową, Dębową, Jesionową, Leśną, Mo-
drzewiową, Sikorskiego (8, 33, 35 i 37), Sosnową, Świerkową i Wyzwole-
nia. Wzięło w nim udział 20 mieszkańców, a wśród nich radni Grażyna 
Świerc, Janusz Pędzik i Marceli Biskup. Na zgłoszone w dyskusji pytania 
odpowiadał zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk. 

okresie kadencji wykonano na osie-
dlu kilkanaście miejsc parkingowych 
(Sikorskiego 33 i 8), położono na dro-
dze nawierzchnię asfaltową i progi 
zwalniające, jednak zwiększenie ilo-
ści samochodów sprawia, że działa-
nia te stały się niewystarczające. 

Główną formą działalności Rady 
Osiedla była organizacja imprez kul-
turalno-sportowych integrujących 
mieszkańców. Środki na ten cel wy-
korzystywano co roku w stu procen-
tach, organizując turnieje piłkarskie 
drużyn amatorskich, turnieje piłki 
nożnej dzieci, turnieje piłki siatkowej 
oraz sprawując patronat nad druży-
ną piłki siatkowej Osiedla nr 5 w roz-
grywkach amatorskiej ligi w Dobro-
dzieniu. Wszystkie imprezy odbywa-
ły się przy współudziale Osiedla nr 
4. Poprzez amatorskie drużyny pił-
ki siatkowej i nożnej, Osiedle nr 5 re-
prezentowało gminę Ozimek również 
w innych miastach: Zawadzkiem, Pra-
szce i Dobrodzieniu. Także drużyny z 
tych miejscowości są zapraszane na 
turnieje w Ozimku. 

Integracja mieszkańców poprzez 
rywalizację sportową powinna być 
kontynuowana, co w dyskusji pod-
kreślał radny Janusz Pędzik. Pyta-

nia dotyczyły m.in. powiększenia ilo-
ści miejsc parkingowych, oświetle-
nia boksów garażowych, udrożnie-
nia odpływów wody deszczowej czy 
stanu ul. Wyzwolenia. Kłopoty z roz-
wiązaniem wielu problemów wynika-
ją z trudnej sytuacji finansowej gmi-
ny, spowodowanej brakiem wpły-
wu podatków od huty. Natomiast ul. 
Wyzwolenia jest drogą wojewódzką 
i - póki co - Wojewódzki Zarząd Dróg 
nie przewiduje jej remontu – odpo-
wiadał wiceburmistrz Zbigniew Ko-

walczyk. W skład nowego 5-osobo-
wego Zarządu Osiedla zostali wybra-
ni: Krzysztof Dziwis – przewodni-
czący, Bogdan Cichocki, Wojciech 
Łysiak, Zdzisław Włoch i Krzysztof 
Żerdziński.

J. Dziuban

Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
jest nadal Krzysztof Dziwis.  
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Dotychczasowy sołtys przedsta-
wił sprawozdanie ze swojej, lecz nie 
tylko (także Rady Sołeckiej i innych 
organizacji wiejskich) pracy. Pod-
kreślił przy tym, że choćby remont i 
adaptacja centrum kulturalno-religij-
nego nie mogłaby się odbywać bez 
współpracy różnych organizacji i śro-
dowisk. Wspomniał też o ogromnej 
roli w życiu miejscowości, jaką pełni 
ksiądz Helmut Golletz. Dzięki jego 
zbiórkom finansowym i darom wiele 
można było zainwestować właśnie w 
centrum kulturalno - oświatowe.

Zresztą dalsza adaptacja bu-
dynku starej i nowej szkoły to jeden 
z priorytetów działalności sołtysa w 
nowej kadencji.  Ale w mijającej zro-
biono wiele innych rzeczy. I tak do-
konano remontu ulicy Polnej. Projekt 

Krzyżowa Dolina:

Wyjątkowa frekwencja  
W Krzyżowej Dolinie frekwencja była wyjątkowo wysoka. Na wiej-

skie zebranie sprawozdawczo wyborcze, w którym uczestniczył bur-
mistrz Marek Korniak, przyszło ponad 110 mieszkańców. Do kworum, 
dzięki któremu zebranie mogłoby się odbyć w pierwszym terminie, za-
brakło raptem kilka osób. Pół godziny potem  mieszkańcy zdecydowali, 
że sołtysem ponownie zostanie Bernard Sklorz.  

kanalizacji sanitarnej kosztował 90 
tysięcy złotych. Ponadto w wiosce 
przybyło punktów świetlnych. 

Szerokie jest spektrum imprez 
organizowanych przez Radę So-
łecką wespół z innymi organizacja-
mi działającymi we wsi. Do najwięk-
szych należał festyn integracyjny, w 
którym uczestniczyli mieszkańcy za-
przyjaźnionych miejscowości nie-
mieckich.

   W głosowaniu na sołtysa spo-
śród dwóch kandydatów B. Sklorz 
otrzymał 82 głosy. Uczestnicy ze-
brania wybrali też nową Radę So-
łecką, w skład której weszli: Ad-
rian Golec, Adrian Halupczok, So-
nia Mansfeld, Liliana Pikos i Hali-
na Szwugier.

Wit

Sołtysem ponownie został B. Sklorz.

W sprawozdaniu z działal-
ności Rady Sołeckiej, której do-
tychczas przewodniczyła, J. Wi-
dera wspomniała między o im-
prezach i pracach na rzecz lo-
kalne społeczności. W zeszłym 
roku Schodnia obchodziła 525 
–lecie istnienia. Z tej okazji na 
przykład odbył się dwudniowy 
festyn. Oprócz tego Schodnia 
zorganizowała własne dożynki. 
Poza tym przeprowadzono im-
prezy dla dzieci (n. Św. Marcin, 
Mikołajki). Julita Widera moc-
no podkreśliła, że jakiekolwiek 
sukcesy nie byłyby możliwe bez 
współdziałania wszystkich or-
ganizacji działających w Schod-
ni oraz pomocy samych miesz-
kańców.

Schodnia został dotknięta 
klęską powodzi. Jak przed 13 
laty, tak i tym razem ucierpiały 

Schodnia:

Nowa sołtys
Julita Widera została nowym sołtysem Schodni. Głosowali 

na nią wszyscy (78 osób) uczestnicy wiejskiego zebrania spra-
wozdawczo - wyborczego. Była jedyną kandydatką. Dotychcza-
sowy sołtys Edward Głodowicz po 15 latach sprawowania tej 
funkcji postanowił już nie ubiegać się o elekcję. Zgromadzeni 
podziękowali mu owacyjnie za dotychczasową działalność.  

te same rodziny. Dzięki miejsco-
wej OSP o pomocy innych jed-
nostek wiele dobytku uratowa-
no. Jednak mieszkańcy apelują 
o jak najszybszą budowę wału 
przeciwpowodziowego.  

 Sprawozdanie z działalności 
Grupy Odnowy Wsi złożył Seba-
stian Lyp, koncentrując się na 
pracach związanych z remontem 
i adaptacją sali gimnastycznej. 

Na pytania zebranych, doty-
czące głównie utrudnień w ru-
chu drogowym, odpowiadał bur-

mistrz Marek Korniak. Podkre-
ślił, że zaawansowane są pra-
ce związane z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym wioski.  

Zebrani wybrali też nową 
Radę Sołecką w składzie: 
Edward Głodowicz, Sebastian 
Lyp, Bernadeta Gonsior, Mar-
cin Widera i Krystyna Klimas.

WIT

Sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej wysłuchała spora liczba 
mieszkańców wsi.

Liczenie głosów. Julita Widera.
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Zebranie, w którym udział 
wzięło ponad 100 mieszkańców 
Dylak rozpoczęło się od multime-
dialnej prezentacji dotyczącej bu-
dowy kanalizacji, głównie odcin-
ka Biestrzynnik - Dylaki (ten etap 
rozpocznie się w maju br.). Na py-
tania odpowiadał prezes PGKiM 
Sp. z o.o w Antoniowie Jan Fujak. 
Najwięcej pytań w tej części ze-
brania dotyczyło terminów robót, 
kosztów związanych z przyłącze-
niem do sieci oraz zakresu sieci i 
kosztów odprowadzenia ścieków 
w przyszłości. 

 Po prezentacji można było (w 
tzw. II terminie) rozpocząć zebra-
nie - sprawozdanie ze swojej dzia-
łalności oraz pracy Rady Sołec-
kiej złożyła B. Starzycka. Podkre-
śliła w nim m. in. że nie wszystkie 
plany - głównie z powodów finan-
sowych - udało się zrealizować, 
ale społeczność Dylak doczeka-
ła się choćby termomoderniza-
cji budynku szkoły, termomoder-
nizacji budynku przedszkola i bi-
blioteki, zagospodarowania tere-
nu w centrum wsi. Ponadto prze-
prowadzono cząstkowe napra-
wy dróg lokalnych, lecz oczywi-
ście nie SA to efekty satysfakcjo-
nujące, gdyż asfaltowanie zawie-
szono ze względu na rozpoczę-
cie budowy  kanalizacji. Ponadto 
ulice: Jeziorna, Fabryczna, Jaku-
ba, Szymona, Szkolna, Turawska 
oraz plac kościelny doczekały się 

Dylaki:

Pani sołtys zostaje
Barbara Starzycka bezapelacyjnie wygrała wybory na sołtysa 

Dylak w kolejnej kadencji. Dotychczasowa sołtyska była jedyną 
kandydatką i głosowali na nią niemal wszyscy uczestnicy wiejskie-
go zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które przeprowadzono 
31 marca. Ponownego wyboru serdecznie pogratulował jej obecny 
na zebraniu burmistrz Marek Korniak.

wymiany lub uzupełnienia oświe-
tlenia. Co nie znaczy, że w Dyla-
kach jest już wystarczająco jasno.

Największą bolączką jest brak 
modernizacji boiska szkolnego – 
Dylaki to jedyna miejscowość w 
gminie, która nie ma  boiska speł-
niającego choćby średnie kryte-
ria.     

 Zebrani wybrali nową Radę 
Sołecką, w skład której weszli: 
Paweł Barczik, Andrzej Droz-
dek, Adrian Szczygieł, Piotr Ga-
bryś, Norbert Jonczyk, Anna 
Duda i Martyna Niedziela.

WIT

Zebrani mieszkańcy zaufaniem 
ponownie obdarzyli B. Starzycką.

Liczenie głosów podczas wyborów nowej Rady Sołeckiej.  

Sprawozdanie z działalności 
Rady Sołeckiej w poprzedniej ka-
dencji przedstawił jej przewodni-
czący Krzysztof Koźlik. Zawarto 
w nim także te wnioski i postula-
ty mieszkańców, które z różnych 
przyczyn nie mogły zostać zreali-
zowane. Wśród sukcesów K. Koź-
lik wymienił między innymi ada-
ptację budynku starej szkoły , or-
ganizacje wielu imprez kultural-
nych i oświatowych - charaktery-
stycznych dla Krasiejowa, takich 
jak Dzień Chłopa, Babski Comber 
czy wielki festyn letni (w tym roku 
połączony z obchodami 20. lecia 
TSKN w gminie). Cały czas dzia-
ła Muzeum. 

Krasiejów:

Tylko jeden kandydat
Kazimierz Tarsa został ponownie sołtysem Krasiejowa. Był je-

dynym kandydatem, jakiego zgłoszono 17 marca podczas wiej-
skiego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Spośród 39 uczest-
ników zebrania, 38 swój głos oddało właśnie na niego.

W tym roku trwają przygoto-
wania do obchodów  120 – lecia 
miejscowej jednostki OSP. A już 
teraz tak sam budynek jak i dzia-
łalność kulturalną i oświatową 
druhów (prowadzą kawiarenkę in-
ternetową) ocenić należy bardzo 
wysoko.  Zresztą strażacy zrobi-
li termomodernizację obiektu, wy-
mienili sieć zasilającą, dobudo-
wali zaplecze magazynowe i wia-
tę. 

Niestety, skończył się sen o 
trzecioligowej drużynie piłkar-
skiej. LZS Krasiejów przez dwa 
i pól sezonu cieszył swoją grą, 
ale nie był w stanie udźwignąć 
na dalszą metę finansowych ob-
ciążeń związanych z występami 
w tej klasie rozgrywkowej i dru-
żyna została wycofana.  Szkoda, 

gdyż boisko w Krasiejowie zosta-
ło mocno unowocześnione  mię-
dzy innymi zainstalowano nowe 
trybuny,  ogrodzenie i klatkę dla 
gości,  społecznie wykonano wie-
żę spikerską.

Zebrani - wśród nich bur-
mistrz Marek Korniak, który jest 
mieszkańcem Krasiejowa - wy-
brali nową Radę Sołecką w skła-
dzie: Jan Bonk, Leon Korze-
niec, Krzysztof Koźlik – przew., 
Piotr Misz – zast. przew., Tade-
usz Markulak, Krystian Kula, 
Piotr Loch, Jan Sklorz - sekre-
tarz, Sylwia Widawska.  

WIT

Sotysem ponownie został Kazimierz 
Tarsa. 

W zebraniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
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Minutą ciszy uczczono pamięć 
druhów, którzy odeszli na wiecz-
ny spoczynek. Na przewodniczące-
go zebrania wybrano Antoniego Gry-
ca. Sprawozdanie z działalności za 
2010 rok złożył prezes Jan Tracz. 
Jako jedna z mniejszych jednostek w 
naszej gminie, nie posiadająca wozu 
bojowego, składająca się z 22 dru-
hów, w tym 10 czynnych, OSP Pust-
ków praktycznie nie ma możliwości 
udziału w akcjach gaśniczych. Mimo 
to, w ubiegłym roku jednostka miała 
15 wyjazdów, uczestnicząc w zabez-
pieczeniu powodzi na terenie gmi-
ny. Strażacy biorą natomiast czyn-
ny udział w zabezpieczaniu wszyst-
kich imprez.

Po odczytaniu sprawozdania 
skarbnika oraz komisji rewizyjnej, 
udzielono absolutorium ustępujące-

Pustków:

Nowy prezes i zarząd
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Pustków odbyło się 12 

marca. Prezes Jan Tracz powitał zaproszonych gości: kpt. Piotra Pa-
nufnika oraz Macieja Czerneckiego z PSP w Opolu, inspektora Zbignie-
wa Koziarza z UGiM w Ozimku oraz Antoniego Gryca – przewodniczą-
cego komisji ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego Rady 
Miejskiej. 

mu zarządowi. Przedstawiono plan 
działania na 2011 rok, po czym przy-
stąpiono do wyboru nowego 7-oso-
bowego zarządu. Nowym prezesem 
OSP Pustków został Sebastian Pie-
lorz, jego zastępcą Waldemar Ka-
zior, naczelnikiem Wilhelm Mien-
tus, zastępcą naczelnika Jerzy Ma-
zur, skarbnikiem i sekretarzem Jan 
Tracz, gospodarzem Bernard Kin-
der, a członkiem zarządu Marcin 
Wyzgała. Komisja rewizyjna będzie 
działać w składzie: przewodniczący 
Antoni Wycisk oraz członkowie Ma-
riusz Przybyła i Anna Mientus. De-
legatami na zjazd gminny zostali Se-
bastian Pielorz i Waldemar Kazior, 
natomiast przedstawicielami do Za-
rządu Miejsko-Gminnego Sebastian 
Pielorz oraz Wilhelm Mientus.

J. Niesłony

Obszerne sprawozdanie z działal-
ności za 2010 rok przedstawił naczel-
nik Andrzej Jakubiec, a sprawozda-
nie finansowe Zbigniew Żabski. Jed-
nostka liczy 56 członków, w tym 28 

Szczedrzyk:

Szefowie bez zmian
W dniu 12 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP 

Szczedrzyk. Otworzył je prezes Werner Loch, witając przybyłych gości: 
kpt. Piotra Panufnika i Macieja Czerneckiego z PSP w Opolu, inspektora 
Zbigniewa Koziarza z UGiM, przewodniczącego Rady Miejskiej Joachima 
Wiesbacha oraz radnego Antoniego Gryca – przewodniczącego komisji 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego RM.

czynnych, 17 wspierających, 1 hono-
rowego i 10 członków MDP. W roku 
sprawozdawczym odbyło się 10 posie-
dzeń zarządu oraz 14 ćwiczeń. Zorga-
nizowano również zawody strażackie z 
udziałem strażaków z Republiki Cze-
skiej. W maju jednostka brała czynny 
udział w akcji powodziowej. W akcjach 
ratowniczych jednostka uczestniczyła 
21 razy, w tym 5 razy wyjeżdżała do 
pożarów, 13 razy brała udział w usu-
waniu miejscowych zagrożeń, były 
również 3 fałszywe alarmy. Razem w 
akcjach wzięło udział 134 strażaków.

Na wniosek komisji rewizyjnej 
udzielono absolutorium ustępującemu 
zarządowi, a plan na 2011 rok przed-
stawił Zbigniew Żabski. Po krótkiej 
dyskusji nad planem działania, przy-
stąpiono do wyboru nowego 8-osobo-

wego zarządu OSP Szczedrzyk. Pre-
zesem został ponownie Werner Loch, 
zastępcą prezesa Andrzej Czech, 
naczelnikiem Andrzej Jakubiec, go-
spodarzem Mariusz Hadaś, sekreta-

rzem/skarbnikiem Zbigniew Żabski, 
a członkami Paweł Jakubiec, Adrian 
Piontek i Rafał Wiench. Do komisji 
rewizyjnej zostali wybrani: Antoni So-
chor – przewodniczący oraz członko-
wie Kamil Czech i Joachim Jaguś. 
Wybrano również delegatów na zjazd 
gminny, którymi zostali Antoni Sochor i 
Zbigniew Żabski oraz dwóch przedsta-
wicieli do Zarządu Miejsko-Gminnego: 
Wernera Locha i Andrzeja Jakubca. 
Prowadzący zebranie Antoni Gryc po-
dziękował strażakom za czynny udział 
w akcjach ratowniczych oraz w pra-
cach społecznych, a przewodniczący 
Rady Miejskiej Joachim Wiesbach zło-
żył podziękowania byłemu zarządo-
wi za współpracę, życząc nowemu za-
rządowi dalszych sukcesów. 

J. Niesłony 
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Natomiast 6 kwietnia A. Hurek 
był jedynym kandydatem i otrzy-
mał 28 głosów (na 31 głosujących 
uczestników zebrania, w którym 
uczestniczył zastępca burmistrza 
Zbigniew Kowalczyk). Niestety, na 
drugim zebraniu nie było z kolei wy-
starczającej ilości kandydatów do 
dokonania wyboru nowej rady so-
łeckiej. W Antoniowie musi ona li-
czyć 9 osób. 

J.Niesłony  

Antoniów:

Wybór dokonany
Adam Hurek został nowym sołtysem Antoniowa. Aby dokonać wy-

boru, mieszkańcy musieli przyjść na kolejne zebranie - 21 lutego nie 
było bowiem chętnego do pełnienia tej funkcji.

Po dwuletniej posłudze w naszej 
parafii, decyzją ks. bp. ordynariusza 
Andrzeja Czai z dnia 30.03.2011 r., 
ks. Tadeusz Oślizło został mianowa-
ny proboszczem parafii świętych An-
drzeja i Jakuba w Pawłowiczkach, w 
dekanacie Gościęcin. Po zakończeniu 
mszy św. licznie zebrani wierni oraz 

Dziękujemy ks. Tadeuszowi
29 marca wieczorem ks. Tadeusz Oślizło w koncelebrze z proboszczem 

ks. Marianem Demarczykiem, ks. Tomaszem Struzikiem i ks. Waldemarem 
Maniurą, odprawił pożegnalną mszę świętą. 

delegacje podziękowały ks. Tadeuszo-
wi za pełnioną w Ozimku posługę ka-
płańską, wręczając wiązanki kwiatów. 
Życzymy ks. Tadeuszowi, aby Pan Je-
zus otoczył go swym błogosławień-
stwem na dalszą pracę duszpasterską 
w nowej placówce parafialnej.

(nies)

W zjeździe wzięli udział delegaci 
9 jednostek OSP i zaproszeni goście: 
wiceburmistrz Zbigniew Kowalczyk, 
były komendant wojewódzki PSP bryg. 
Marek Gajek, komendant miejski PSP 
w Opolu bryg. Paweł Kielar, dowódca 
JRG nr 1 kpt. Piotr Panufnik, sekre-
tarz Zarządu Powiatowego Związku 
OSP RP Barbara Dębska, komendant 
Komisariatu Policji w Ozimku asp. szt. 
Stanisław Hadzicki, inspektor Zbi-
gniew Koziarz oraz przewodniczący 
komisji ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa publicznego Rady RM An-
toni Gryc, któremu powierzono prze-

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

Na nich zawsze można liczyć
X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozimku zakoń-

czył kampanię sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach OSP naszej gmi-
ny, które wybierały swoje władze na nową 5-letnią kadencję. 9 kwietnia po-
wołano nowy Zarząd Miejsko-Gminny, w którego skład weszło po dwóch 
przedstawicieli każdej jednostki i dodatkowo – jedna osoba zarekomendo-
wana przez organizację współpracującą (TSKN).

wodnictwo obrad. Sprawozdanie zło-
żył ustępujący prezes Marek Elis. 

W minionej kadencji Zarząd odbył 
45 posiedzeń, których tematami były 
bieżące sprawy związane z działal-
nością OSP w gminie. Pozyskano trzy 
samochody – dwa lekkie i jeden cięż-
ki (Szczedrzyk, Antoniów, Schodnia) 
oraz inny sprzęt specjalistyczny: apa-
raty ochrony dróg oddechowych, pom-
py, agregaty prądotwórcze, umundu-
rowanie. Wizerunek wszystkich jedno-
stek znacznie się poprawił, przeprowa-
dzono remonty wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów, ale nie wszystkie potrzeby 
udało się zaspokoić. Trzeba pozyskać 
środki na zakup dwóch samochodów 
średnich gaśniczych dla Szczedrzy-
ka i Krasiejowa, ponieważ obecne są 
mocno wyeksploatowane, a jednostki 
te notują najwięcej wyjazdów do zda-
rzeń. Zarząd Miejsko-Gminny co roku 
starał się organizować zawody sporto-
wo-pożarnicze, w których przez ostat-
nie lata brały również udział zaprzy-
jaźnione jednostki z Czech. Jednost-
ki brały też udział w ćwiczeniach or-
ganizowanych przez KM PSP w Opo-
lu i ZM-G ZOSP, a w 2009 r. zorganizo-
wano gminny i powiatowy etap Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży. 

W okresie sprawozdawczym na-

sze jednostki brały udział w usuwaniu 
skutków dwóch dużych klęsk żywioło-
wych: w sierpniu 2008 r. przejście trą-
by powietrznej w powiecie strzeleckim 
i w maju 2010 r. – powódź w gminie 
Ozimek i powiecie opolskim. Po powo-
dzi, dzięki zaangażowaniu burmistrza i 
środkom z budżetu państwa, zakupio-
no trzy wysokowydajne pompy i węże 
tłoczne. Ponadto przy jednostkach 
OSP powstały trzy centra internetowe 
(Schodnia, Krasiejów, Szczedrzyk), a 
strażacy prowadzili akcje charytatyw-
ne, takie jak zbiórka krwi, pomoc dla 
dzieci z chorobami nowotworowymi i 
„szlachetna paczka”. Brali też udział 
w uroczystościach religijnych i piel-
grzymkach strażackich. Marek Elis 
podziękował burmistrzom i komen-
dantowi miejskiemu PSP za przekaza-
ny sprzęt, wszystkim sponsorom i dar-
czyńcom oraz druhom za działalność 
statutową i zaangażowanie w pracach 
społecznych na rzecz swoich OSP.

Na wniosek komisji rewizyjnej, 
ustępujący zarząd otrzymał jednogło-
śnie absolutorium. W skład nowego, 
który ukonstytuował się na pierwszym 
posiedzeniu, weszli: Marek Elis –pre-
zes, Norbert Halupczok i Andrzej 
Jakubiec – wiceprezesi, Jerzy Libe-
ra – komendant gminny, Andrzej Pań-
czyk – sekretarz, Marek Pańczyk – 
skarbnik, Józef Szwugier, Waldemar 
Konieczko, Edmund Markowski, 
Wilhelm Mientus, Tomasz Drescher 
– członkowie prezydium, Janusz Ko-
tys, Artur Golec, Gerard Kaczmar-
czyk, Ferdynand Golec, Rajmund 
Klitza, Werner Loch, Sebastiam Pie-
lorz, Agnieszka Czaplik – członkowie 
zarządu. Wybrano też komisję rewizyj-
ną w składzie: Ryszard Skrzypczyk 
– przewodniczący, Ireneusz Stanow-
ski – zastępca, Edward Głodowicz 
– sekretarz, członków Zarządu Powia-
towego; Marek Elis, Jerzy Libera, An-
drzej Jakubiec oraz czterech delega-
tów na zjazd Oddziału Powiatowego. 

Wszyscy goście, którzy zabra-
li głos w dyskusji, złożyli naszym stra-
żakom podziękowania i wyrazy uzna-
nia za ich działalność na rzecz bez-
pieczeństwa mieszkańców. Podkre-
ślali, że są oni tymi, na których za-
wsze można liczyć i którzy nigdy nie 
zawodzą. Aby tak było nadal, straża-
cy OSP muszą być dobrze wyszkole-
ni, a jednostki coraz lepiej wyposażo-
ne. Czterech druhów wyróżniono od-
znaczeniami za udział w walce z po-
wodzią. Otrzymali je: Norbert Halup-
czok, Marek Pańczyk, Marek Fornol 
i Walenty Kulik. Zjazd zakończono 
podjęciem uchwały w sprawie uchwa-
lenia programu działania na lata 2011 
– 2016, uzupełnionego o wnioski zgło-
szone w dyskusji.

J. Dziuban
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Międzywojewódzkie zawody Karate Kyokushin

Kolejny medal

Dnia 13 marca 2011 w Sieradzu 
odbyły się Mistrzostwa Makrore-
gionu Dolnego Śląska oraz Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków Karate Kyokushin. Sędzią głów-
nym był shihan A. Drewniak. W zawo-
dach uczestniczyło ponad 100 karate-
ka z czołowych klubów z Polski. Opol-
ski Klub Karate Kyokushin /sekcję z 
Ozimka/ na zawodach reprezentowa-
li w kategorii młodzików: Paweł Do-
łęgowski oraz Tomasz Krzyżowski. 

Dla naszych karateków były to zawo-
dy na najwyższym szczeblu, ponie-
waż MP nie są rozgrywane w tej ka-
tegorii wiekowej. Nasi zawodnicy wy-
padli bardzo dobrze i zdobyli kolejne 
doświadczenia. Paweł po wyrównanej 
walce przegrał w eliminacjach z dużo 
większym i starszym przeciwnikiem. 
Tomek dostał się do finału i po emo-
cjonującym pojedynku i braku obiekty-
wizmu sędziów zdobył srebrny medal. 
Gratulujemy.

Po zawodach - zdjęcie z sensei M. Godosiem (4 dan) - prezesem OKKK.

/obserwator/

W tej muzycznej rodzinie
100 lat zza pulpitów płynie
dedykacja: urodzinom 
pokonanym egzaminom,
nie jest żadną tajemnicą,
że stojący tym się szczycą.
Wszystko to poprzedza dłoni
uścisk, całej filharmonii.
Potem każdy daje próbę
ustnikiem dmuchają w tubę.
Wyczyn to nie byle jaki
zęby, usta – lata nauki
gdzie mistrza czyni ćwiczenie
- dla laika rzępolenie.
Dla mnie zaś, powiem w sekrecie
to czas najlepszy na świecie
przed koncertem – wtedy nuty
chadzają sobie na skróty,
nie lubią się z bemolami
kasownikiem, krzyżykami.
Później między pulpitami 
obdziela partyturami
dyrygent swego muzyka,
słowem się wtedy styka.
I śmiech spływa w czasie próby
na koncert mnie zabierz luby.
Nagle cisza się zrobiła
znak maestro zobaczyła 
i bogactwem partytury
w melodyjne dała nury.
Grają wszystkie instrumenta
słychać, że orkiestra dęta
i te z blachy i te z drzewa 
z nut muzyka się rozlewa.
Na znak dany przez włodarza

były fałsze – to się zdarza,
najpierw słowa, potem nuty
przywróciły ład zepsuty.
Skład orkiestry dętej - dęty
z blachy, drzewa instrumenty;
z lewej strony są klarnety
a o krok przed nimi flety,
z tyłu tuby trzy zagrzmiały
saksofony przed zagrały, perkusja 
środek zajęła
po sąsiedzku są tenory
mają swe muzyczne tory,
prawą trąbki zawładnęły
najliczniej melodię zdjęły.
Ćwiczą palce, usta, nogi
wystukując do podłogi
rytm taktu właśnie zagranego
wszem się udzielającego.
Po tych próbach czysta postać
muzyki, zechce pozostać
do nucenia i śpiewania
do łagodniejszym się stania.
Bo rola to właśnie muzyki
By nabrać dobre nawyki.

Reminiscencje dęte
przed koncertem

Wanda Grabińska


