Optymizm na wagę pieniędzy
Ze Zbigniewem Kowalczykiem – nowym zastępcą burmistrza Ozimka rozmawia Witold Żurawicki.
- Trudna sytuacja budżetowa
gminy - to nie jest dobry czas na
wykazanie się dla kogoś, kto zajmował się dotychczas inwestycjami. Jakie z nich są zagrożone,
z jakich gmina musi w ogóle zrezygnować?
- Rzeczywiście, przyszły czasy trudne, na szczęście wiele inwestycji zrealizowaliśmy wcześniej.
Obecnie największe nasze inwestycje, które realizujemy przy wsparciu
Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego to zadania
następujące:
1. „Utworzenie Regionalnego
Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi”, które realizujemy wspólnie z Gminą Zawadzkie i Gminą
Kolonowskie. Całkowita wartość zadania, obejmująca wszystkie gminy to ok. 16,8 mln. zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to około 56,5% kosztów kwalifikowanych.
Zakończenie przewidziano na koniec tego roku. W ramach projektu zbudowane są stanice kajakowe
na wyspie w Ozimku i w Krasiejowie
- w okolicach Czarnego Dołu, oraz
droga w Krasiejowie łącząca ulicę Pustki do torów kolejowych i dalej do JuraParku. Następny element
tego zadania to rewitalizacja Parku
Hutnika w Ozimku, w ramach której
wykonano budynek zaplecza z sanitariatami, garderobami oraz scenę, a także alejki i place w parku
wraz z ich oświetleniem. Ostatnim
i zarazem najtrudniejszym elementem jest rewitalizacja naszego najcenniejszego technicznego zabytku
z 1827r - mostu wiszącego wraz z
jego wzmocnieniem. Most czeka na
ponowne próbne obciążenie przed
oddaniem go do użytku.
2. „Poprawa efektywnści Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu,
oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość zadania to około 4.3 mln. zł a dofinansowanie ze środków unijnych to 85%
kosztów kwalifikowanych. Obecnie
trwają prace przy wymianie okien,
czeka nas docieplenie budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie pompy ciepła
oraz kolektorów słonecznych, a także całkowita modernizacja wymiennikowni. Poprzez te działania spodziewamy się zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną dla
budynku o około 50%. Zespół Szkół
w Ozimku jest ostatnim obiektem,
zamykającym trwającą od kilku lat
termomodernizację gminnych budynków szkolnych, przedszkolnych
a także żłobka.
3. „Przebudowa ul. Pustki w

Krasiejowie” - zadanie obecnie realizowane, którego wartość to ok.
1,6 mln. zł, a dofinansowanie ze
środków unijnych to 85% kosztów
kwalifikowanych. Obecnie jesteśmy
po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy. Zadanie realizowane na
zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.
W tej chwili nie zrezygnowaliśmy z żadnych zadań inwestycyjnych, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych.
Ograniczane są wydatki i remonty bieżące. Takie działania na razie wystarczają. O przyszłości myślę pozytywnie i optymistycznie,
uważam, że kryzys minie i wszystkie firmy działające na terenie gminy
będą się rozwijały, a nasz główny
podatnik i pracodawca, czyli Huta
Małapanew wyjdzie na prostą. Tego
wszystkim mieszkańcom gminy i sobie życzę.
- Co - oprócz inwestycji wchodzi w zakres pańskich obowiązków?
- Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Miasta w
Ozimku podlegają mi bezpośrednio
trzy referaty tj.:
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy, do którego podstawowych zadań należy prowadzenie
spraw związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów obiektów gminnych, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej,
zarządzaniem drogami gminnymi,
utrzymaniem zieleni oraz porządku
i czystości, ewidencjonowaniem zabytków;
- Referat Zarządzania Mieniem
Gminnym, który zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z gospodarką i obrotem nieruchomościami gminy, komunalizacją mienia, podziałami nieruchomości oraz
oddawaniem ich w posiadanie za-

leżne (dzierżawy, najmy), numeracją porządkową nieruchomości,
planami zagospodarowania przestrzennego gminy, ustalaniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu;
- Referat Ochrony Środowiska
i Rozwoju Wsi, do którego zadań
należy prowadzenie spraw związanych z oddziaływaniem inwestycji
na środowisko, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, rolnictwem, leśnictwem, ochroną zwierząt, gospodarką wodno - ściekową
oraz spółką wodną.
- Jakie są jeszcze szanse sięgnięcia po unijne dotacje - na co,
kiedy?
- W 2009 roku aplikowaliśmy o
środki na zadania związane z remontem Domu Kultury oraz ul. 1-go
Maja Ozimku w ramach działań
związanych z rozwojem kultury oraz
rewitalizacją obszarów miejskich.
Nasze wnioski po ocenie formalnej
i merytorycznej znalazły się na 3 i 4
miejscu listy rezerwowej. W związku z tym, że województwo opolskie
za zajęcie pierwszego miejsca w
rankingu województw, ustalonego
na podstawie analizy wykorzystania
środków unijnych, dostało dodatkowo 64,3 mln. euro, zaistniała możliwość wsparcia działań, w których
złożyliśmy wnioski. Dlatego w ramach konsultacji wnioskowaliśmy o
przesuniecie ok. 10 mln zł na działanie, w którym nasz wniosek był
najbliższy dofinansowania. Decyzje
jeszcze nie zapadły, chcielibyśmy,
aby były dla nas pozytywne.
- Dziękuję za rozmowę.

Mecenasie
- dziękujemy!
W dniu 31 stycznia 2011 r.
zakończył pracę w Urzędzie
Gminy i Miasta w Ozimku Pan
Paweł Konop.
W okresie prawie 20 letniej
pracy na stanowisku radcy prawnego m. in. służył radą i pomocą
Radzie Miejskiej, aby jej rozstrzygnięcia były zgodne z prawem.
Pan Mecenas dał się poznać
nie tylko jako kompetentny i odpowiedzialny pracownik ale przede
wszystkim jako człowiek, któremu
leżało na sercu dobro i piękno naszej Gminy - inspirował do realizacji zgłaszanych inicjatyw, z których wiele zostało wykonanych
przy jego czynnym udziale.
Z długiej listy dokonań wspomnieć należy, że to Pan Konop
był pomysłodawcą adaptacji byłego hotelu pracowniczego na
obecną siedzibę władz Gminy,
służył radą i pomocą przy budowie kościołów w Ozimku, Schodni
i Nowej Schodni, przyczynił się go
ponownego otwarcia cmentarza
ewangelickiego w Ozimku, a tym
samym do uporządkowania tej
zaniedbanej dotąd części miasta.
Mając na uwadze powyższe
i inne zalety oraz dokonania w
2009 r. Komisja Gospodarcza wystąpiła do Rady Miejskiej o nadanie Panu Pawłowi Konopowi tytułu „ Zasłużony dla Gminy Ozimek”. Pan Mecenas odmówił jednak kandydowania do tego tytułu
wskazując, że jest wiele osób /podając ich nazwiska/ bardziej godnych tego wyróżnienia. Rada już z
części tych wskazań skorzystała.
Za wszystkie dokonania składam serdeczne podziękowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach

Zapraszamy do PSP Antoniów!
Szkoła Podstawowa w Antoniowie ogłasza nabór na rok szkolny
2011/2012 dzieci 5, 6 –letnich do oddziału przedszkolnego oraz dzieci do
klasy I szkoły podstawowej.
W ofercie dla dzieci przedszkolnych:
- zajęcia programowe dzieci 5,6-letnich odbywać się będą do godz. 13.30,
- uwzględniając zajęcia dodatkowe - do godz. 14.30,
- dowóz i odwóz dzieci autokarem
szkolnym pod opieką nauczyciela,
- opłata miesięczna ok. 10,00 zł,
- w ramach zajęć dodatkowych oferujemy: świetlicę, religię, j. niemiecki,
- możliwość wykupienia obiadu,
- możliwość skorzystania ze szkolnych zajęć specjalistycznych,
- uczestnictwo w programie
„Szklanka mleka”,
W ofercie dla dzieci szkolnych:
- dowóz i odwóz dzieci autokarem
szkolnym z opiekunem płatne symboliczną złotówkę,

- opłata miesięczna ok. 10,00 zł,
- zajęcia dodatkowe: religia, j. niemiecki, świetlica, j. angielski, zajęcia
komputerowe, gimnastyka korekcyjna,
- możliwość wykupienia obiadu,
- wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogiczna,
- możliwość skorzystania ze szkolnych zajęć specjalistycznych typu: terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, terapia logopedyczna,
- uczestnictwo w programie „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”,
- wszelkich informacji uzyskać
można w sekretariacie szkoły lub pod
nr telefonu:774651 444
Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Studniówka w Zespole Szkół

Bal na „szóstkę”
12 lutego maturzyści ozimskiego liceum mieli swoją
studniówkę. W tym roku bal
maturalny odbył się w Zajeździe „Hema” w Pustkowie, a
uczestniczyli w nim uczniowie
klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w
Ozimku.
Bal rozpoczęto odtańczeniem
poloneza. W pierwszej parze podziwialiśmy dyrektora szkoły Dariusza Bigasa z uczennicą klasy
3A Wioletą Szczygielską.
Wspaniałą zabawę, która
trwała do rana, licealiści zaliczyli na „szóstkę”. Teraz trzymamy
kciuki za powtórkę tego wyniku w
maju na maturze.
Tomasz Ciekalski

Polonez.

Klasa III A LO, wychowawczyni Mariola Trzcińska: na dole od lewej: Emilia Łoboziak, Marcelina Szyporta, Marta Kamińska, Joanna Blozik, Karolina
Batkowska, Mirosława Zając, Natalia Puzik, Wioleta Szczygielska, Żaneta Mazurek; drugi rząd: Justyna Mientus, Elżbieta Kuźniak, Agata Juszkiewicz,
dyrektor ZS Dariusz Bigas, wychowawczyni klasy Mariola Trzcińska, Katarzyna Chmiel, Joanna Szyszka, Dominika Dulęba; trzeci rząd: Aleksandra
Halupczok, Danuta Niedbalec, Alicja Błaziak, Julianna Bigas, Martyna Paczkowska, Roksana Krzewica, Izabela Bednarek, Karolina Zwolińska; czwarty
rząd: Damian Dulnik, Kewin Adamczyk, Daniel Kokot, Paweł Czapracki, Jacek Jabłoński, Kamil Walinowicz.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności!

Święto jubilatów
W Urzędzie Stanu Cywilnego 27 stycznia kolejni nestorzy z naszej gminy obchodzili urodziny i rocznice zawarcia związków małżeńskich. Serdeczne życzenia złożyli im burmistrz Marek Korniak oraz z-ca kier. USC Janina Jonczyk.
85. urodziny świętowała Apolonia Grzesik z Antoniowa. Jubilatka ma w sumie
3 dzieci, 8 wnuków i 2 prawnuków. Pani Apolonia przyjechała z córkami Krystyna i Teresą oraz żoną wnuka – Sabiną.
Natomiast 80. urodziny obchodzili: Genowefa Grodzka
(2 dzieci i 2 wnuków) i Josef
Mainka, któremu towarzyszyła siostrzenica Irena (jubilaci z Ozimka) a także Teo-

Genowefa Grodzka.

dor Bronder z Chobia (3,4) w
towarzystwie syna Marka.
Złote Gody Małżeńskie (50-lecie pożycia) stały się udziałem państwa Weroniki i Pawła Spyrów z Dylak (4,7,1), którzy świętowali z wnukiem Michałem oraz
Irmgardy i Wilhelma Skoczylasów (3,5) z Ozimka –
niestety, ze względu na chorobę żony, pan Wilhelm do
USC przyjechał sam.
wit

Josef Mainka z siostrzenicą Ireną.

Jubilaci urodzinowi - od lewej siedzą: Teodor Bronder, Josef Mainka, Genowefa
Grodzka i Apolonia Grzesik.

Apolonia Grzesik z córkami Krystyna
i Teresą oraz żoną wnuka - Sabiną.

Weronika i Paweł Spyra z wnukiem
Michałem.

Teodor Bronder z synem Markiem.

Wilhelm Skoczylas.

Jubilaci małżeńscy - od lewej siedzą Wilhelm Skoczylas, Weronika i Paweł
Spyra.
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Grodziec:
Szczedrzyk:

Stary nowy sołtys

Wyjątkowa frekwencja   

Na zabranie wiejskie w Szczedrzyku przyszło 70 mieszkańców, spośród
1239 uprawnionych do wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Sprawozdanie z
działalności za okres od 5 marca 2007 r. do 10 lutego 2011 r. złożył ustępujący sołtys Joachim Wiesbach. O dokonaniach i zamierzeniach w ramach
Odnowy Wsi mówił przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierz Udolf, a na pytania mieszkańców odpowiadał burmistrz Marek Korniak.

Zdzisław Adamski został nowym sołtysem Grodźca. Spośród czterech kandydatów na to stanowisko uzyskał najwięcej, bo 85 głosów. 7
lutego w zebraniu wiejskim uczestniczyło blisko 200 mieszkańców tej
miejscowości - to bardzo wysoka frekwencja.

W minionej kadencji sołtys wraz
z Radą Sołecką, działającą pod przewodnictwem Oskara Kondzieli, odbyli 34 posiedzenia, podczas których
rozpatrywano ważne dla Szczedrzyka
sprawy. Planowano i dzielono środki
na działalność kulturalną i merytoryczną, ustalano plany pracy i analizowano
ich realizację. Do imprez organizowanych lub współorganizowanych przez
Radę Sołecką i sołtysa należały: sta-

Sołtysem został ponownie Joachim
Wiesbach.
wianie drzewka majowego, obchody Dnia Ojca i Dnia Matki (wspólnie
z DFK), dożynki wiejskie oraz festyny
organizowane przez organizacje społeczne Szczedrzyka. W okresie przedświątecznym dekorowano centrum
Szczedrzyka choinką i oświetleniem.
W trakcie kadencji w centrum wsi zamontowano tablicę z planem Szczedrzyka i gminy Ozimek, ukończono remont chodnika wzdłuż Placu 1 Maja,
zamontowano próg zwalniający i lustro
w okolicy kościoła, przeprowadzono
gruntowny remont budynku OSP oraz
adaptację strychu na biura w świetlicy
wiejskiej, a teren wokół świetlicy wyłożono kostką i upiększono zielenią.
Wykonano termomodernizację przedszkola i wymieniono dachówki, wybudowano boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej, nowe szatnie i
ogrodzenie na boisku LZS, wyposażo-

Zebranie wiejskie w Szczedrzyku.

no płytę boiska w nawodnienie, a obok
szatni postawiono wiatę, pod którą
można się spotykać przy ognisku. Na
obu boiskach zamontowano też oświetlenie, które pozwala z nich korzystać
również po zmroku.
Po wielu latach starań radnych,
sołtysa i Rady Sołeckiej, Szczedrzyk
posiada plan zagospodarowania przestrzennego, co zdecydowanie wpływa na możliwości rozbudowy i rozwoju miejscowości. Sołtys wymienił też
szereg innych przedsięwzięć i inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wizerunku
wsi, dziękując za współpracę wszystkim instytucjom i organizacjom, a w
szczególności członkom DFK i druhom OSP Szczedrzyk za współdziałanie godne naśladowania. Złożył
również podziękowania burmistrzowi
i jego służbom oraz Radzie Miejskiej
za zrozumienie potrzeb mieszkańców
i pomoc, bez której realizacja wielu zadań byłaby niemożliwa.
W wyborach na sołtysa zgłoszono
tylko jedną kandydaturę. Zdecydowaną większością – 63 głosy „za” na 69
oddanych głosów ważnych – ponownie wybrano Joachima Wiesbacha,
który tę funkcję będzie pełnił już trzecią kadencję. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Wiesław Burza, Waldemar Chmiel, Reinhard Golomb,
Antoni Gryc, Maria Sputowska, Ryszard Szewczyk, Kazimierz Udolf,
Mirosław Wieszołek i Teresa Włodarczyk, W dyskusji mówiono o kanalizacji wsi, która rozpocznie się w
tym roku i będzie trwałą przez półtora – dwa lata, brakach w oświetleniu,
melioracji rowów i innych lokalnych
problemach. Burmistrz Marek Korniak
wyraził przekonanie, że mieszkańcy
mogą być spokojni o swoją wieś, która
ma w nowej Radzie Miejskiej aż trzech
radnych, dobrze dbających o sprawy
mieszkańców.
Janusz Dziuban

Na wstępie zebrania minutą ciszy uczczono pamięć Jerzego Bogusza - ostatniego sołtysa Grodźca. Następnie Zdzisław

Natomiast burmistrz Marek
Korniak omówił przygotowania do
budowy kanalizacji w Grodźcu, która ruszy jeszcze w tym roku. Przy

W zebraniu uczestniczyło blisko 200 mieszkańców Grodźca.

Adamski (jako przewodniczący
RS) przedstawił krótkie sprawozdanie z jej działalności, podkreślając, że szereg imprez, inicjatyw społecznych to wynik bardzo dobrej
współpracy RS ze Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”.
Podczas dyskusji mieszkańcy
zwracali między innymi uwagę na
kiepski stan niektórych dróg oraz
rowów melioracyjnych. Zwłaszcza
w tej drugiej kwestii mieli sporo żalów do władz gminny, ale z drugiej
strony okazało się, że niektórzy z
nich sami doprowadzili do niedrożności cieków, poprzez ich zaoranie
lub zasypanie.

okazji zastrzegł, że o ile drobne naprawy dróg mają obecnie jeszcze
jakiś sens, to większe modernizacje – już nie. Sieć drogowa zostanie
bowiem w znacznym stopniu zniszczona poprzez roboty przy budowie
kanalizacji. Odbudowa infrastruktury ma sens dopiero po zakończeniu
tej inwestycji.
Mieszkańcy wybrali też nową
Radę Sołecką w składzie: Alicja
Bogusz, Teresa Mielnik, Andrzej
Kasperski, Jan Kałamarz, Krystyna Pomajda, Jarosław Sobieraj i Andrzej Rybak.
WIT
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DFK Antoniów:
DFK Szczedrzyk-Pustków:

Absolutorium

Nowa szefowa

6 lutego w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze DFK. Otwarcia dokonał przewodniczący Koła Szczedrzyk-Pustków Klaus Leschik. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: sekretarz TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, przewodniczący Rady Miejskiej Ozimka Joachim Wiesbach, radny Antoni Gryc i przewodniczący DFK w
Ozimku Jan Czok.

14 lutego w Kole DFK Antoniów odbyło się ostatnie już zebranie sprawozdawczo-wyborcze Mniejszości Niemieckiej w naszej
gminie. Zebranie otworzyła przewodnicząca Jolanta Labus, witając zaproszonych gości: przewodniczącego Gminnego Zarządu TSKN w Ozimku Klausa Leschika, radnego Andrzeja Pańczyka oraz sołtysa Bernarda Kurdę, jak również przybyłych członków DFK.

Po odśpiewaniu hymnu,
uczestnicy zebrania minutą ciszy
uczcili pamięć członków DFK,
którzy odeszli na wieczny spoczynek. Następnie odbyła się
miła uroczystość odznaczenia
medalami zasługi za długoletnią
działalność w TSKN. Otrzymali
je: Elżbieta Emerling, Werner
Gwiosda, Reinhold Kondziela
i Hubert Stryczek.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Reinholda Kondzielę. Przyjęto program zebrania, dokonano wyboru komisji,
po czym sprawozdanie z działalności przedstawił przewodniczący Klaus Leschik. Do ważniejszych osiągnięć zarządu trzeba zaliczyć zorganizowanie „Festynu Pokoleń”, dobre kontakty partnerskie oraz dobrą współpracę z Urzędem Gminy i Miasta
w Ozimku, proboszczem ks. prałatem Marcinem Ogioldą, oraz
utworzenie 30-osobowej organizacji młodzieżowej, której przewodniczy Ewa Przybyła. Po od-

Na przewodniczącego zebrania wybrano Antoniego Mielniczka. Wybrano komisję skrutacyjną oraz wniosków i uchwał,
po czym sprawozdanie z działalności zarządu przedstawiła
przewodnicząca Jolanta Labus.
Podziękowała całemu zarządowi
za dobrą współpracę, a zespołowi „Opolskie Dziołchy” za liczne
występy w naszej gminie. Sprawozdania złożyli również skarbnik oraz przewodniczący komisji
rewizyjnej, wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu
zarządowi.
W wyborach na przewodniczącego koła, po rezygnacji poprzedniej przewodniczącej, jed-

czytaniu sprawozdań skarbnika i
komisji rewizyjnej, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz przedstawiono plan
pracy na 2011. r. Przewodniczący podziękował wszystkim organizacjom działającym na terenie wsi, ks. Marcinowi Ogioldzie,
burmistrzowi, Radzie Miejskiej,
konsulowi i Zarządowi TSKN w
Opolu.
Następnie
przystąpiono
do wyboru przewodniczącego
Koła DFK Szczedrzyk-Pustków.
W tajnych wyborach jednogłośnie został nim ponownie wybrany Klaus Leschik, a w skład
10-osobowego zarządu weszli:
Alicja Bartocha, Hubert Howon, Hubert Kansy, Karina
Kindel, Hubert Loch, Monika
Ozimek, Ewa Przybyła, Antoni
Sochor, Hubert Stryczek i Norbert Wiesiołek. Wybrano również trzyosobową komisję rewizyjną oraz pięcioosobową delegację na gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze TSKN.

DFK Schodnia:

Przewodniczący zostaje
Zgodnie z harmonogramem zebrań sprawozdawczo-wyborczych, 10 lutego odbyły się wybory w Kole DFK Schodnia.
Wszystkich przybyłych oraz zaproszonych gości: przewodniczącego Gminnego Zarządu TSKN w Ozimku Klausa Leschika,
radnego Marka Elisa oraz sołtysa Edwarda Głodowicza, przywitał przewodniczący Jerzy Sobota.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Marcina Widerę.
Przedstawiony porządek zebrania został jednogłośnie przyjęty.
Po wyborze komisji skrutacyjnej
oraz uchwał i wniosków, przewodniczący Jerzy Sobota przedstawił sprawozdanie z działalności koła za 2010 rok. Swoje sprawozdania złożyli również skarbnik i przewodniczący komisji rewizyjnej, Jednogłośnie przyjęto wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,

po czym przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego,
którym ponownie został Jerzy
Sobota. W skład zarządu weszli: Eryk Cichoń, Marek Elis,
Julita Widera, Sebastian Lyp,
Bernadetta Gonsior, Krystyna Klimas, Mariola Golla, Józef Golla i Józef Kowal. Cały
zarząd został wybrany jednogłośnie. Wybrano również trzyosobową komisję rewizyjną oraz pięciu delegatów na gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

nogłośnie wybrano Anielę Ledwig, a do ośmioosobowego zarządu weszli: Krystyna Buczek,
Lidia Jończyk, Zofia Kurda,
Urszula Lauer, Cecylia Lorenz,
Irena Pańczyk, Urszula Golla
oraz Elfryda Kiel. Kołem DFK
w Antoniowie rządzić więc będą
same kobiety. Wybrano również
trzyosobową komisję rewizyjną oraz czterech delegatów na
gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, jakie odbędzie
się 11 marca w Szczedrzyku. Na
zakończenie podziękowano Jolancie Labus za czteroletnią pracę jako przewodnicząca koła.
J. Niesłony
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Krasiejów:
Dylaki:

Podziękowania dla prezesa

Przed jubileuszem 120-lecia

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Dylaki odbyło się 22 stycznia i oprócz członków tej OSP, wzięli w nim udział zaproszeni goście: st.
kpt. Piotr Panufnik i Maciej Czernicki z Komendy Miejskiej PSP w Opolu,
prezes Miejsko-Gminnego Zarządu Związku OSP Marek Elis, inspektor Zbigniew Koziarz z UGiM w Ozimku oraz sołtys Barbara Starzycka, zarazem wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ozimka.

15 stycznia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Krasiejów
obecni byli: opiekun gminy z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Opolu st.
kpt. Piotr Panufnik, burmistrz Ozimka Marek Korniak radny Piotr Szubert i
sołtys Kazimierz Tarsa. Sprawozdanie zarządu za 2010 rok złożył prezes Jerzy Libera, a sprawozdanie z działalności operacyjno-technicznej naczelnik Henryk Libera.
Pracą OSP kierował 9-osobowy
zarząd, który w 2010 r. odbył 7 posiedzeń, poświęconych zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem
tej OSP. Stan jednostki nie zmienił się
i wynosi 46 członków zwyczajnych, 7
wspierających i 6 honorowych. Wśród
członków zwyczajnych jest również
młodzież, skupiona w dwóch druży-

rard Kaczmarczyk – sekretarz, Norbert Kulig – skarbnik, Tomasz Chudala, Ryszard Skrzypczyk, Michał
Libera, Roman Mróz – członkowie.
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Jan Polaczek, Krystian Kuich i
Krystian Grund. Wybrano również
delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny
i przedstawicieli do Zarządu Miejsko-

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Dylaki.
Sprawozdanie z działalności za
2010 rok złożył sekretarz ustępującego zarządu Ginter Bartyla. OSP Dylaki liczy 28 członków zwyczajnych i
1 wspierającego. Ma również 12-osobową młodzieżową drużynę pożarniczą. W ubiegłym roku zarząd odbył 8
posiedzeń. Przeprowadzono 3 pogadanki o tematyce przeciwpożarowej
w szkole i przedszkolu oraz 2 na zebraniach wiejskich. Jednostka uczestniczyła w 10 akcjach ratowniczo-gaśniczych, które w 9 przypadkach były
związane z walką ze skutkami powodzi w Krasiejowie, Antoniowie, Szczedrzyku, Schodni, Biestrzynniku-Poliwodzie oraz Dylakach. Odbyto również
8 zbiórek szkoleniowych i 2 ćwiczenia
na obiektach. Drużyny OSP Dylaki nie
brały udziału w zawodach strażackich
z powodu uszkodzenia motopompy.
Z uwagi na trudną sytuację finansową jednostka nie poprawiła swojego wyposażenia. Wyjątek stanowi pozyskanie apteczki, dzięki pomocy sponsora. Wykonano szereg prac

Nowy prezes OSP podziękował Manfredowi Hocwikowi.

społecznych na terenie wsi oraz w otoczeniu strażnicy. Wspólnie z dyrekcją PSP Dylaki zorganizowano imprezę „Sprawni jak strażacy”, zakończoną pokazami strażackimi. Członkowie
OSP wspomagali organizację imprez
środowiskowych: wodzenia niedźwiedzia, dożynek, dnia św. Marcina, za co
podziękowała im sołtys Barbara Starzycka. Ważnym zadaniem jest kultywowanie dorobku pokoleń strażaków - ochotników, poprzez dokumentowanie codziennej działalności OSP.
Temu celowi służy kronika strażacka
OSP Dylaki (wyróżniana czterokrotnie
w finale krajowym), która liczy już 371
stron w dwóch tomach.
Nowym prezesem OSP Dylaki został Waldemar Konieczko, wiceprezesem Artur Golec, naczelnikiem Adrian Szczygieł, zastępcą
naczelnika Manfred Mazur, skarbnikiem Jan Lip, a sekretarzem Ginter Bartyla. Do komisji rewizyjnej
zostali wybrani: Hubert Niesłony –
przewodniczący, Krzysztof Paturej i
Helmut Ledwig. Wybrano dwóch delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego Związku OSP. W planie działania na 2011 r.
ujęto przyjęcia nowych członków oraz
młodzieży do MDP, prace społeczne na rzecz OSP i środowiska, pozyskanie sprzętu pożarniczego, naprawę motopompy i zakup umundurowania, organizację pogadanek w szkole i na zebraniach wiejskich, szkolenia
członków OSP oraz działalność kulturalno-wychowawczą i sportową wspólnie z PSP w Dylakach.
Na zakończenie zebrania nowo
wybrany prezes Waldemar Konieczko
złożył serdeczne podziękowania i wręczył pamiątkową statuetkę Manfredowi Hocwikowi – wieloletniemu, byłemu już prezesowi OSP Dylaki, który ze
względu na wiek i zdrowie zrezygnował z kandydowania do zarządu OSP.
J. Dziuban

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Krasiejów.
nach – w tym jednej dziewczęcej. Miniony rok był raczej spokojny pod
względem wyjazdów. Zanotowano 17
interwencji, w tym 4 wyjazdy do pożarów, 12 do miejscowych zagrożeń i 1
fałszywy alarm. Najgroźniejszym zdarzeniem była majowa powódź. W związanych z nią działaniach brali udział
prawie wszyscy druhowie, wykazując
pełne zaangażowanie i poświęcenie
w akcji przeciwpowodziowej na terenie Krasiejowa, w gminie oraz powiecie. W ubiegłym roku zakończono remont magazynku – zrobiono metalowe regały na sprzęty i wyposażenie.
Na magazynku i wiacie zamontowano nowe rynny oraz kupiono boazerię
do obicia wiaty. Zakupiono 2 komplety
umundurowania bojowego i inne elementy wyposażenia oraz nową pompę
elektryczną, 4 zapasowe butle i 2 maski do aparatów powietrznych. Uzupełniono też węże strażackie. Jerzy Libera podziękował strażakom za zaangażowanie. Podziękowania za działalność, a szczególnie za udział w akcji
przeciwpowodziowej na terenie gminy
złożył burmistrz Marek Korniak, a sołtys Kazimierz Tarsa podziękował \strażakom za dobrą współpracę przy organizacji imprez wiejskich.
Po sprawozdaniach i udzieleniu
zarządowi absolutorium za 2010 rok,
odbyły się wybory na nową kadencję.
W skład zarządu weszli: Jerzy Libera – prezes, Walenty Kulik – wiceprezes, Henryk Libera – naczelnik, Ge-

Prezesem został ponownie Jerzy
Libera.
Gminnego Związku OSP.
Przyjęto plan działania i plan finansowy na 2011 rok, zakładające m.in.: przyjęcia nowych członków,
kontynuację remontu zaplecza, kontynuację szkoleń, zakup umundurowania strażackiego, przeprowadzenie 12
zbiórek szkoleniowych i 2 ćwiczeń na
obiektach, a także organizację uroczystości z okazji 120-lecia OSP Krasiejów, która została zaplanowana na 25
czerwca 2011 r.
J. Dziuban
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Krzyżowa Dolina:
Schodnia:

W tym roku - stulecie istnienia Zarząd prawie bez zmian
Pięcioletnią kadencję działalności kończą zarządy Ochotniczych
Straży Pożarnych działających w gminie Ozimek. W styczniu rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbędą się we
wszystkich jednostkach OSP. Jako jedna z pierwszych, swoją działalność podsumowała OSP Krzyżowa Dolina.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Krzyżowa Dolina.

Na odbyte 15 stycznia zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
przyjechał opiekun gminy z Komendy Miejskiej PSP w Opolu st. kpt. Piotr Panufnik. Gminę Ozimek reprezentował inspektor Zbigniew Koziarz.
Obecny był również radny Maksymilian Sklorz oraz sołtys Bernard
Sklorz. Wszyscy złożyli strażakom
podziękowania za działalność. OSP
Krzyżowa Dolina liczy 24 członków zwyczajnych. Ma też 9-osobową młodzieżową drużynę chłopięcą
i 10-osobową dziewczęcą. W 2010 r.
Zarząd OSP odbył cztery posiedzenia. Zorganizowano wodzenie niedźwiedzia oraz spotkanie z okazji Dnia
Strażaka. Dwukrotnie wyjeżdżano
do gaszenia pożarów i dwa razy do
akcji powodziowej na terenie gminy.

Prezesem został wybrany Józef
Szwugier.

Na ubiegłorocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyny tej OSP zajęły pierwsze miejsca w
swoich kategoriach.
Członkowie OSP wykonywali prace gospodarcze przy remizie i
sprzęcie oraz prowadzili działalność
na rzecz wsi, pomagając w organizacji i zabezpieczeniu wiejskich festynów i uroczystości. Po sprawozdaniach finansowym i komisji rewizyjnej, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
Do Zarządu OSP na nową kadencję zostali wybrani: Józef Szwugier – prezes, Ferdynand Golec –
zastępca, Arkadiusz Hallek – skarbnik, Robert Szmidt – naczelnik, Sebastian Kupczyk – sekretarz i Ireneusz Kołodziejczyk – członek. Do
komisji rewizyjnej weszli: Dariusz
Walacik – przewodniczący, Mateusz
Kołodziejczyk – zastępca i Marcin
Feliks – sekretarz. Wybrano również
delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny
i przedstawicieli do Zarządu MiejskoGminnego Związku OSP RP.
W planie działania na 2011 rok
ujęto m.in. zwiększenie stanu osobowego jednostki, uporządkowanie terenu wokół remizy, zakupy sprzętu i
umundurowania bojowego, remont i
wyposażenie pomieszczenia warsztatowego, jak również działalność
prewencyjną i szkoleniową: pogadanki, zbiórki szkoleniowe i udział w
ćwiczeniach na obiektach. W dniach
30-31 lipca zaplanowano organizację festynu wiejskiego z połączonych
okazji: 100-lecia OSP Krzyżowa Dolina, 240-lecia wsi oraz 10. rocznicy
poświęcenia kaplicy św. Liboriusza.
J. Dziuban

W świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Schodni, 29 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Marek Elis przywitał
wszystkich druhów oraz przybyłych gości: burmistrza Marka Korniaka,
opiekuna gminy z ramienia PSP st. kpt. Piotra Panufnika z Maciejem Czernickim oraz komendanta gminnego OSP Jerzego Liberę.

Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych druhów. Na przewodniczącego zebrania wybrano Zygmunta
Szymskiego, a sprawozdanie z działalności za 2010 rok przedstawił naczelnik Rajmund Klitza. OSP Schodnia liczy 24 członków czynnych i 22
wspierających. Posiada również dwie
drużyny młodzieżowe – dziewczęcą i
chłopięcą. Zarząd OSP odbył 12 posiedzeń i 6 innych zebrań. Jednostka
46 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczo-gaśniczych: 11 w gaszeniu
pożarów oraz 33 w likwidacji zagrożeń. Były również 2 fałszywe alarmy.
W akcjach ratowniczych uczestniczyło łącznie 281 druhów. Jednostka bierze czynny udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, uzyskując dobre wyniki.
Sprawozdanie finansowe złożył
prezes Marek Elis, a przewodniczą-

cy komisji rewizyjnej Ireneusz Stanowski przedstawił wniosek o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, który został przegłosowany.
Prezesem na nową kadencję został
wybrany jednogłośnie Marek Elis, a
w skład 5-osobowego zarządu, który
nie uległ dużym zmianom, weszli: Zygmunt Szymski – sekretarz, Rajmund
Klitza – naczelnik, Robert Spyra –
zastępca naczelnika, Piotr Ogórka
– skarbnik oraz Marek Fornol – gospodarz. Wybrano również 3-osobową komisję rewizyjną, dwóch delegatów na zjazd miejsko-gminny i dwóch
przedstawicieli do Zarządu Gminnego
OSP. Prezes OSP Marek Elis podziękował wszystkim druhom za zaufanie,
zapewniając, że postara się jak najlepiej pracować na rzecz jednostki.
Jan Niesłony

Strażak z powołania
Józef Loch ze Schodni kilkadziesiąt lat życia poświęcił działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponieważ ukończył już 60 lat i przepisy nie pozwalają mu nadal być czynnym strażakiem, po odbytym 29
stycznia zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przestał pełnić funkcję
gospodarza OSP Schodnia. W dniu 5 lutego, na specjalnej - uroczystej zbiórce, Zarząd OSP podziękował mu za wieloletnią służbę, a prezes Marek Elis z naczelnikiem Rajmundem Klitzą wręczyli pamiątkową statuetkę.
Strażakami-ochotnikami
byli
jego ojciec i wujek, a on sam od
dziecka „wychowywał się” wśród
strażaków, będąc członkiem OSP
Schodnia od 1963 r. – począwszy od
drużyny harcerskiej, poprzez młodzieżową, aż po służbę w tej jednostce przez wiele lat swojego dorosłego życia. Pod koniec lat siedemdziesiątych został gospodarzem jednostki i funkcję tę pełnił do chwili obecnej. Jako kierowca oraz dowódca brał udział w niezliczonej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych.

Największe z nich, to pożar rafinerii
w Czechowicach-Dziedzicach, pożar lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej oraz walka z powodzią w 1997
i 2010 roku. W wieku 62 lat postanowił ustąpić miejsca młodszym, ale –
jak mówi – nie kończy na tym swojej
strażackiej przygody, bo tak po prostu się nie da. W miarę możliwości
nadal zamierza pomagać swoim kolegom i wspomagać młodszych druhów swym wieloletnim, bogatym doświadczeniem.
(jad)

Twórcy przemysłu maszynowego:

Holzhausen, Moritz i Schottelius
Odbyty 9 lutego wykład, przygotowany i wygłoszony przez
Józefa Tomasza Jurosa – prezesa Stowarzyszenia Dolina Małej
Panwi, był kontynuacją cyklu dotyczącego najważniejszych postaci w 250-letniej historii huty oraz Ozimka. Przybliżył twórców
przemysłu maszynowego związanych z ozimską hutą: Holzhausen’a, Moritz’a i Schottelius’a.
Koniec XVIII i początek
XIX wieku to czas, kiedy dalsze funkcjonowanie Pruskiej
Królewskiej Huty Malapane w
Ozimku stało pod znakiem zapytania. Wyczerpanie się złóż
rudy darniowej i konieczność
sprowadzania rudy kopalnej z
Górnego Śląska oraz zmiany
w technologiach hutniczych,
opartych w coraz większym
stopniu na niedostępnym w
naszej okolicy węglu i koksie,
wymagały
podjęcia
trudnej
decyzji: czy celowe jest utrzymywanie huty na tym terenie?
Wtedy pojawili się między innymi budowniczy maszyn
parowych Holzhausen, inspektor budowlany Moritz i mistrz maszynowy Schottelius.
Dzięki nowym możliwościom
jakie dawały nowoczesne
technologie hutnicze, lepszym
właściwościom uzyskiwanego
żelaza, stworzyli w Ozimku
prężny ośrodek przemysłu
maszynowego. Kontynuując w
dziedzinie przemysłu maszynowgo to, co wcześniej w hutnictwie
osiągnęli Wedding, Baildon i
Wilkinson sprawili, że Królewska
Huta Malapane osiągała w nowej
dzidzinie wielkie sukcesy.
August Friedrich Holzhausen (także Holtzhausen) urodził
się 4 marca 1768 r. w Ellrich koło
Nordhausen w rodzinie ubogiego rzemieślnika. Wcześnie podjął pracę jako zwykły górnik w
miejscowej kopalni. Jego uzdolnienia i pracowitość sprawiły, że
został polecony von Reden’owi, poszukującemu wykwalifikowanych pracowników do tarnogórskich kopalń. Po pogłębieniu wiedzy, od marca 1792 roku
podejmuje pracę w Tarnowskich
Górach jako inspektor maszyn i
urządzeń technicznych. Nadzorował między innymi pierwszą na
Śląsku maszynę parową, sprowadzoną z Anglii w roku 1786.
Od 1794 do 1808 roku pracuje w Pruskiej Królewskiej Hucie
Malapane, gdzie w dalszym ciągu zajmuje się budową najpierw
tylko części, a potem także kom-

August Holzhausen - budowniczy
maszyn parowych.

pletnych maszyn parowych. W
1808 roku zostaje przez władze
pruskie mianowany inspektorem
maszynowym i przenosi się do
Huty w Gliwicach, gdzie pracuje do śmierci. W czasie swojej
całej kariery zawodowej zbudował około 50 maszyn parowych
różnej wielkości o łącznej mocy
prawie 770 koni mechanicznych,
które zrewolucjonizowały przemysł na Śląsku.
Ożenił się z Christianą Zweigel, córką tarnogórskiego lekarza powiatowego. Mieli syna i
dwie córki. Henrietta wyszła za
mąż za F. L. Bayerhaus’a, wybitnego projektanta i modelarza gliwickiej Huty. Druga z córek poślubiła inspektora maszynowego z Królewskiej Huty w Ozimku Carla Schottelius’a. Ostatnie
lata spędził Holzhausen w Gliwicach, mieszkając w zaprojektowanym przez siebie domu. Zmarł
na udar mózgu 30 listopada 1827
roku w Kłodzku. Pochowany został 1 grudnia na Cmentarzu Zasłużonych Hutników w Gliwicach.
Johann Franz Moritz urodził się w Włodzieninie (Bladen) na Górnym Śląsku. Jego ojcem był faktor hutniczy pracujący w Kluczborku i Ozimku. To
sprawia, że 28 lipca 1798 roku
zostaje jako „wychowanek bu-

dowlany” zatrudniony w Królewskiej Hucie Malapane w Ozimku. W celu oceny jego umiejętności, zostaje skierowany przez
Redena do nowopowstałej Huty
w Gliwicach. Inspektor Johann
Friedrich Wedding i John Baildon wydają o nim jak najlepszą
opinię. Wraca do Ozimka, gdzie
między innymi uczy tamtejszych
hutników rysunku. Jego umiejętności i doświadczenie sprawiają, że kiedy w roku 1802 Baildon
udaje się do Berlina w celu budowy nowej odlewni, zabiera Moritz’a ze sobą. Szybko awansuje.
Decyzją Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu uzyskuje kolejno tytuły: asystenta, nadzorcy, mistrza budownictwa hutniczego, a w końcu wyższego
inspektora budowlanego. Często wraca jednak do Ozimka. To
Moritz’owi zawdzięczamy utworzenie w roku 1803 parku rekreacyjnego dla hutników na wyspie Rhedanz’a. Osobiście wytycza pierwsze alejki, ustawia ławki, buduje pierwsze pomniki. W
roku 1809 wraz z trzema innymi
współpracownikami w Królewskiej Hucie Malapane w Ozimku uruchamia produkcję karabinu Neupreußischemusket model
1809, produkowanego potem w
Ozimku i Krasiejowie przez wiele lat na potrzeby pruskiej armii.
Był budowniczym, konstruktorem, rysownikiem, projektantem
mostów.
Kiedy huta w Sayn (koło Koblencji) zostaje 1 lipca 1815 roku
przejęta przez państwo pruskie
i przygotowuje się do produkcji
armat i amunicji Moritz, jako doświadczony budowniczy i hutnik
zostaje wysłany ze Śląska. Przybywa na miejsce w grudniu 1815
roku. Jako hutniczy nadinspektor
budowlany do jesieni 1818 kieruje rozbudowa i adaptacją zakładu. W czasie swojej wieloletniej pracy w Sayn Moritz nadzoruje rozbudowę hali odlewniczej,
buduje magazyn form glinianych,
buduje nowy kanał hutniczy i wyposaża odlewnię tyglową. Wspólnie z kapitanem von Huene projektuje i buduje wyciąg szynowy od brzegów Renu do twierdzy
Ehrenbreitstein. Po zakończeniu
służby w Sayn, na krótko uczestniczy w budowie huty w Katowicach - Załężu. Prawdopodobnie
jeszcze w tym samym roku 1818

zostaje powołany przez samego
Stanisława Staszica na stanowisko Głównego Radcy Hutniczego i Budowlanego przy Dyrekcji
Górniczej Królestwa Polskiego
w Kielcach. Do swojej śmierci 23
marca 1825 roku, kieruje gruntowną przebudową i modernizacją starego ośrodka hutniczego w Białogonie koło Kielc, dając
początek najnowocześniejszemu
w owych czasach ośrodkowi hutniczemu tej części Europy, Hucie
Aleksander.
Carl Schottelius urodził się
około 1795 roku w Clausthal nieopodal Brunszwiku. Ojciec Johann Friedrich Wilhelm Schottelius, z zawodu mistrz zmianowy i mistrz kreślarski, pracował w miejscowych kopalniach
i uczył rysunku w miejscowej
szkole górniczej, istniejącej od
1775 roku. Właśnie w niej młody
Carl Schottelius uczył się zawodu. Pierwsza wzmianka o obecności Schotteliusa na Śląsku pochodzi z roku 1814. Około 1820

Carl Schottelius - nowo odkryty, nie
publikowany dotąd portret.

roku Carl Schottelius ożenił się z
Sophie, młodszą córką wybitnego budowniczego maszyn parowych, wspomnianego już, Augusta Holzhausen’a. W 1824 r. powierzono mistrzowi maszynowemu Schottelius’owi budowę i prowadzenie warsztatów maszynowych w Królewskiej Hucie Malapane w Ozimku. Przyjął on do
kształcenia licznych synów hutników ozimeckich. Zatrudnieni
wcześniej fachowcy z terenu Niemiec, nie tylko byli zbyt droga siłą
roboczą, ale także ich umiejęt-

Plakieta noworoczna Sayn (1818 r.)
prezentująca wyroby hutnicze.

łości wykonany w hucie łańcuchowy most wiszący, oddany do
użytku 12 września 1827 roku.
Z roku 1842 pochodzi kolejna
informacja o Carlu Schottelius’ie.
Kiedy w marcu 1841 roku Senat
Wolnego Miasta Kraków zdecydował o budowie stabilnego mostu na Wiśle, umowę na dostawę
czterokonnej maszyny parowej
zawarto z pruskim, królewskim
inżynierem maszynowym Carlem Schottelius’em. Maszyna parowa miała być wykorzystana do
wbijania pali w dno rzeki. Ostatecznie przeprawę, którą nazwano Mostem Podgórskim, gdyż
łączyła krakowski Kazimierz z
Podgórzem, wybudowano w latach 1844-1850. Od lat trzydzie-

stych XIX wieku Schottelius’owie zamieszkali w Gliwicach, w
dzielnicy hutniczej przy Kronprinzenstrasse (dzisiejsza Jagiellońska), pod numerem 11. W chwili śmierci 7 stycznia 1882 roku
Carl Schottelius, tytułowany jako
królewski inspektor maszynowy w stanie spoczynku (Königliche Maschinen-Inspector a. D.),
był właścicielem własnej fabryki
„Maschinenfabrik von C. Schottelius” mieszczącej się w Gliwicach. Fabrykę po śmierci ojca
przejął noszący to samo imię syn
Carl Schottelius. Schottelius ojciec został pochowany na Gliwickim Cmentarzu Zasłużonych
Hutników.
Dzięki opisanym trzem lu-

dziom i z całą pewnością wielu
innym zasługującym na przypomnienie, Huta w Ozimku
na początku XIX wieku stała
się ważnym ośrodkiem nowej,
rozwijające się dopiero gałęzi przemysłu. Nowoczesne
urządzenia, maszyny i walce
zapewniły ozimeckim hutnikom nie tylko sławę i nagrody na wielu wystawach. Dały
początek nowemu rozdziałowi w
historii Królewskiej Huty Malapane, dzięki któremu nie tylko zachowano zakład, ale stał się on
na wiele dziesięcioleci znanym
w Europie ośrodkiem przemysłu
maszynowego.
JTJ
www.sdmp.pl

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zaprasza na kolejny wykład poświęcony historii lokalnej. Spotkanie odbędzie się 9 marca o godzinie 20.00 w lokalu PGKiM przy ulicy Słowackiego 1 (łącznik dawnego hotelu rotacyjnego). Marcowy wykład z cyklu „Najważniejsze postacie
w 250-letniej historii huty i Ozimka” zatytułowany będzie: „Karl Friedrich Schinkel. Architekt,
malarz i miłośnik żeliwa”.

ności pozostawiały wiele do życzenia. Rozwiązanie okazało się
bardzo trafnym. Już po krótkim
czasie pracownicy tego zakładu
wsławili się wieloma nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi.
Niespełna dwa lata po uruchomieniu warsztatów w roku 1825,
produkty w postaci tokarek, młynów rozdrabniających, imadeł i
innych urządzeń zdobyły wyróżnienie na Wrocławskiej Wystawie Przemysłowej. Największym
przedsięwzięciem i dowodem
umiejętności mistrza Schottelius’a i jego uczniów był jednak zaprojektowany przez niego i w ca-

Osiągnięcia Wedding’a, Baildon’a i Wilkinson’a w dziedzinie technologii hutniczych oraz
sukcesy Holzhausen’a, Moritz’a
i Schottelus’a w przemyśle maszynowym sprawiły, że możliwości Królewskiej Huty Malapane w Ozimku pozwalały na
zrealizowanie w żelazie prawie
każdego przedsięwzięcia. Z

pewnością to stało się przyczyną zaintersowania się tym zakładem wybitnego rysownika,
konstruktora i architekta Karla
Friedricha Schinkel’a. Rozmiłowany w żelazie wiele swoich
przedsięwzięć architektonicznych projektował właśnie w tym
materiale. Poczynając od wielkich założeń, poprzez deta-

le architektoniczne i pomniki, a
na meblach i biżuterii kończąc,
wszystko musiało być wykonane z żelaza. Ozimeccy hutnicy
okazali się tymi, którzy potrafili zrealizować jego, często bardzo śmiałe pomysły. Tym faktom zawdzięczamy wielokrotną
obecność Schinkel’a w Ozimku
i pamiątki jakie po nim zostały.

Odszedł Heinrich Hennen

Odwzajemniał się za dobroć
14 grudnia 2010 r. na wieczny spoczynek odszedł nasz dobroczyńca z partnerskiego miasta
Heinsberg. W wieku 87 lat zmarł Heinrich Hennen.
Jego celem w życiu było
odwzajemnienie się za dobroć, jakiej doznał w czasie
II wojny światowej. Jako młody żołnierz armii niemieckiej
ciężko zachorował w Poznaniu. Życie uratowało mu młode
polskie małżeństwo i w ciągu
ośmiu dni wyzdrowiał. Po tym
zdarzeniu przysiągł sobie, że
w podzięce będzie w przyszłości pomagał ubogim ludziom
w Polsce. Później był jeszcze
czterokrotnie ranny, aż pod koniec wojny, na terenie Belgii,
dostał się do niewoli amery-

kańskiej.
Po zawarciu partnerstwa między Ozimkiem a Heinsbergiem
nadarzyła się okazja do spełnienia swojego postanowienia. Pomagał wielu rodzinom z Ozimka.
Miał też dobre kontakty z naszym
byłym proboszczem ks. prałatem
Gerardem Kałużą, domem opieki sióstr zakonnych, szpitalem i
przedszkolem integracyjnym. Do
Ozimka po raz pierwszy przyjechał w 1992 r. Do ostatnich lat
swojego życia przesłał około 500
paczek dla ubogich rodzin i instytucji z żywnością, odzieżą, a

czasami również pewnymi kwotami pieniężnymi. Dzięki tej działalności otrzymywał dużo korespondencji i pozyskał wielu przyjaciół. Będąc na emeryturze, co
rok przyjeżdżał do nas na wypoczynek, zamieszkując w Antoniowie, w barze u państwa Krystyny i Jerzego Mazurów. Jak mówił, lubi tu przyjeżdżać ze względu na gościnność mieszkańców
Antoniowa oraz środowisko naturalne okolicy. Podkreślał zawsze,
że nigdy nie usłyszał nieprzyjemnego słowa w stosunku do swojej osoby.

Dziękujemy Heinrichowi za
jego dobre serce, jakie okazywał mieszkańcom gminy Ozimek. Będzie Go nam brakowało.
J. Niesłony

Wiele emocjonujących pojedynków

Zwycięski jeżyk

Otwarte zawody Karate Kyokushin Talenty pracowników „komunalki”
29 stycznia 2011 roku w hali sportowej II LO przeprowadzono
Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego. Startowało 55 zawodników z: Opola, Ozimka, Niemodlina, Dobrzenia Wielkiego,
Łubnian oraz Wrocławia, Świdnicy i Strzelina.

„Infrastruktura i Środowisko” - to tytuł konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez WFOŚ i opolską Redakcję Gazety Wyborczej. Nazwa jest identyczna z nazwą programu pomocowego, z
udziałem którego Gmina Ozimek buduje kanalizację.
Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęło zdjęcie jeża przechodzącego przez mur, które wykonał Pan Tadeusz Pikota (wiceprezes PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie). Ponadto zdjęcia wysłane
przez kilku pracowników naszego
JRP uzyskały wyróżnienia. Wojewódzki Fundusz OŚ i GW wydał

Finałowy pojedynek: P. Zaremba vs. T. Krzyżowski (z prawej).

Zawody zorganizował i sprawnie przeprowadził Opolski Klub
Karate Kyokushin. Mieliśmy okazję do obejrzenia wielu emocjonujących pojedynków.
Zawody rozpoczęły zawody w
konurencji kata /tzw. walka z cieniem/ gdzie zwyciężyli w swoich
kategoriach utytułowani zawodnicy. Większe emocje budziły jednak walki, które w KK rozgrywane
są w formule kontaktowej. Młodsi występowali w ochraniaczach,
starsi bez. Walki odbywały się naprawdę, padały prawdziwe ciosy. Sekcję z Ozimka prowadzoną
przez sensei Bogdana Wiśniewskiego, z powodu choroby reprezentowało tylko dwóch zawodników. W kategorii młodzików open

Tomasz Krzyżowski po emocjonujących pojedynkach pomimo
kontuzji wywalczył srebrny medal.
Drugim reprezentantem Ozimka
był debiutant Dariusz Hudyma,
który startował w najcięższej kategorii wagowej. Na swej drodze
spotkał utytułowanego zawodnika
ze Świdnicy. W ostatecznej kwalifikacji zajął trzecie miejsce i medal brązowy. Zawody sędziowali:
Wojciech Radziewicz 3 dan, Zbigniew Romanowski 2 dan, Aleksandra Radziewicz 1 dan, Bartosz Wiśniewski 1 dan, Marcin
Uroda 2 kyu. Patrząc na skromną
reprezentację Ozimka i dwa medale, należy występ uznać za udany. Gratulujemy.
Obserwator

Emocjonująca walka: D. Hudyma (z lewej) vs. M.Kubina (Świdnica).

kalendarz na 2011r., w którym prezentuje nagrodzone zdjęcia. Laureat zrzekł się praw autorskich do
zdjęcia, które wygrało - tym samym stało się one własnością organizatorów, ale prezentujemy
inne zdjęcie tego autora.

w.ż.

