Ptaki polskie i opolskie (7)

Srokosz
Większość z nas sądzi, że ptaki drapieżne to majestatyczne
stwory o zakrzywionych szponach i dziobach, które szybują
po niebie i swym przenikliwym wzrokiem wypatrują żeru. Nic
bardziej mylnego. Najlepszym zaprzeczeniem tego jest dzierzba srokosz (lanius excubitor).

Ten niepozorny ptak (ok. 24
cm) wyglądem przypomina bardziej któryś z gatunków śpiewających niż drapola. Biorąc jednak pod uwagę wielkość polującego i jego ofiary (kryterium oznaczania drapieżności)
w krwiożerczości nie dorównuje mu ani sokół, ani jastrząb czy
myszołów. Jedynym godnym
mu konkurentem jest sóweczka. Tę jednak natura obdarzyła
odpowiednimi „narzędziami” do
uśmiercania, podczas gdy srokosz musi sobie radzić samym
tylko dziobem.
Srokosze polują na gryzonie, duże owady, jaszczurki i
małe ptaki, ale widziano również jak atakowały większe od
siebie bataliony i pardwy. W
średniowieczu wykorzystywane były przez sokolników
do polowania na drozdy, których dużo wtedy spożywano.
W trakcie łowów ptaki te siadają na najwyższych gałęziach
drzew i krzewów oraz przewodach linii energetycznych skąd
obserwują okolicę. Czasami na
wzór pustułek zawisają w powietrzu szybko machając skrzydłami. Gdy ujrzą ofiarę, rzucają się na nią błyskawicznie. Nie
mając wykształconych szponów, nadziewają ją na kolce
krzewu czy drutu kolczastego
albo wciskają w rozwidlenia ga-

łązek. Wtedy dopiero przystępują do ćwiartowania.
Dzierzby te często gromadzą zapasy w niedostępnych
ciernistych krzakach. Przydadzą się w deszczowe dni, oznaczają też zajęty rewir oraz ukazują samicom zaradność swoich wybranków.
Srokosze występują prawie na całym świecie prócz
Antarktydy i Australii. W Europie gnieżdżą się praktycznie
we wszystkich krajach, pomijając Wielką Brytanię, gdzie pojawiają się jedynie zimą. Rozróżniamy ok. 20 podgatunków srokoszy. Co do niektórych trwają spory, czy nie stanowią już odrębnych gatunków.
Środkowoeuropejską populację tych ptaków szacuje się
na 5 000 – 10 000 par. Preferują one środowisko rolnicze z
kępami kolczastych krzewów i
drzew: akacji, tarniny i wierzb.
Uwielbiają opuszczone sady ze
starymi gruszami. Najczęściej
jednak można je spotkać na
terenach podmokłych: w dolinach rzecznych i na torfowiskach.
Srokosz jest jedynym gatunkiem dzierzby zimującym
w Polsce regularnie. Najliczniej występuje na Dolnym
Śląsku (głównie w dolinach
Odry i Baryczy), w Wielkopol-

sce, na Mazowszu i nad Biebrzą. Do lęgów przystępują w
zasadzie zawsze w tym samym
miejscu, chociaż często zajmuje tereny gniazdowe swojego
kuzyna dzierzby gąsiorka. Gąsiorek jest ptakiem migrującym
i wraca do nas dopiero w maju,
tracąc tym samym szansę na
objęcie lepszych rewirów. Samice excubitora składają 6 jaj
i na ogół same je wysiadują.
Samce w tym czasie dostarczają im pożywienia. Najbardziej charakterystyczną cechą tego gatunku jest czarna
opaska skrywająca oczy. Stała się ona atrybutem wszelkiej maści opryszków i rzezimieszków. Na co dzień ptaki
te są mało płochliwe i nie uciekają przed ludźmi, bardzo skryte stają się natomiast w okresie
lęgowym. Młode wykluwają się
po 15 – 16 dniach a po następnych 20 opuszczają gniazdo.
Jednak jeszcze przez ok. 2 tygodnie dokarmiane są przez rodziców.
Srokosze są gatunkiem
monogamicznym, który łączy się w stałe pary, samce
jednak okazują się być bardzo rozwiązłe i często miewają kochanki. Aby je oczarować
przynoszą im pożywne jaszczurki i gryzonie, podczas gdy
stałym partnerkom podrzucają w tym czasie niskokaloryczne owady i dżdżownice. Prócz
srokoszy i gąsiorków do lęgów
przystępują w Polsce jeszcze
dzierzby czarnoczelne i rudogłowe. Są one już jednak gatunkami u nas wymierającymi (maksymalnie po kilka par lęgowych).
Bardzo sporadycznie pojawia
się w naszych stronach również
azjatycki odpowiednik gąsiorka
dzierzba pustynna. Drastyczny
spadek liczebności spowodował, że wszystkie dzierzby objęte zostały w naszym kraju ścisłą
ochroną gatunkową. Największym dla nich zagrożeniem jest
zagospodarowywanie nieużytków rolnych, uprawy monokulturowe, wycinanie śródpolnych
drzew i krzewów oraz masowe
stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.
Jerzy Stasiak

Pod względem różnorodności biologicznej fauny gmina
Ozimek należy do stosunkowo
bogatych w gatunki. Duże zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, że występuje tu
dosyć dużo taksonów o różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich
w skali kraju, a nawet Europy.
Ciekawie pod tym względem
prezentuje się grupa motyli.
Jednym z najciekawszych gatunków motyli spotykanych na terenie gminy Ozimek jest modraszek telejus. Jego nazwa gatunkowa wywodzi się od greckiego
słowa „teleios” - doskonały. Gatunek ten najprawdopodobniej wyewoluował w kontynentalnej części Azji Wschodniej.
Obecnie zasiedla obszary klimatu umiarkowanego od Europy Zachodniej po Daleki Wschód. W
naszym kraju przebiega północna granica zasięgu tego gatunku.
Występuje przede wszystkim w
środkowej oraz w południowej
Polsce, a na północ sięga najdalej na Mazowsze.
U dorosłych osobników tego
motyla wyraźnie zaznaczony
jest dymorfizm płciowy. Wierzch
skrzydeł samców jest koloru jasnoniebieskiego z szeroką czarną obwódką brzeżną z
czarnymi plamkami. Wierzch
skrzydeł samic jest czarnobrunatny z nieco szerszą ciemną obwódką niż u samców
ze słabo widocznymi czarnymi plamkami. Samica modraszka telejusa składa jaja na kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, gatunku spotykanego zazwyczaj na wilgotnych łąkach użytkowanych ekstensywnie. Młoda gąsienica żyje w ukryciu, odżywiając się elementami kwiatostanów.
Okres ten trwa 2–3 tygodnie, następnie gąsienica spada na ziemię. Leżąc na ziemi imituje zagubioną larwę mrówki. Gąsienice w
tym okresie są w stanie wydzielać substancje chemiczne przywabiające wiele gatunków mrówek z rodzaju wścieklica, przede
wszystkim gniazda wścieklicy
uszatki, rzadziej wścieklicy zwyczajnej. Po odnalezieniu przez robotnice leżącej zazwyczaj nieruchomo larwy rozpoczyna się proces jej adopcji. U modraszka tele-

Rzadkie gatunki motyli gminy Ozimek (1)

Modraszek telejus

I Biesiada Piastowska

jusa trwa on średnio kilkadziesiąt
minut. Gąsienica wydziela w tym
czasie z gruczołu nektarowego
słodką substancję dodatkowo zachęcając mrówki do adopcji. Następnie, o ile zostanie zaakceptowana, przenoszona jest do mrowiska.
Samica tego motyla przy wyborze miejsca składania jaj kieruje się nie tylko obecnością rośliny, ale także obecnością w
pobliżu gniazd właściwego gatunku mrówek. Ma to szczególne znaczenie, gdyż krwiściąg lekarski jest częściej spotykany niż
gniazda mrówek gospodarzy, larwa nie adoptowana lub adoptowana przez niewłaściwy gatunek
mrówki ginie. Po znalezieniu się w
mrowisku, gąsienica dostosowuje swoje feromony do feromonów

10 września na placu Katedry Opolskiej odbyła się I Biesiada Piastowska. Jej organizatorem było diecezjalne Radio Plus oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX. Na biesiadę organizatorzy zaprosili
trzy regionalne zespoły z naszej gminy: „Babie Lato” i „Heidi” z Ozimka
oraz „Dzióbki” z Biestrzynnika.

Modraszek telejus na krwiściągu lekarskim w dolinie Małej Panwi.

wydzielanych przez gatunek mrówek gospodarzy, co w większości
przypadków zapewnia jej bezpieczeństwo przeżycia.
Wewnątrz mrowiska larwa
żywi się jajami i larwami mrówek, unikając kontaktu z robotnicami. W okresie między adopcją i dostaniem się do mrowiska,
a przepoczwarzeniem się gąsienica modraszka zwiększa masę
swojego ciała blisko stukrotnie.
Po trzech tygodniach od przepoczwarzenia wylęga się motyl,
który następnie stara się szybko
opuścić mrowisko. Co ciekawe dorosłe modraszki telejus wysysają nektar tylko z kwiatów o kolorze fioletowym, różowym i czerwonym. W poszukiwaniu nektaru
odwiedzają kwiaty krwiściągu le-

karskiego, wyki ptasiej, sierpika
barwierskiego, głowienki pospolitej, czarcikęsu łąkowego i krwawicy pospolitej.
Modraszek telejus w Polsce
jest objęty ochroną ścisłą. Jest
również chroniony na kanwie unijnej Dyrektywy Siedliskowej oraz
ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Berneńskiej. Po wejściu
Polski do Unii Europejskiej i dostosowaniu prawa krajowego do
wymogów prawa europejskiego
obecność tego modraszka na danym terenie, podobnie jak obecność innych gatunków i siedlisk
przyrodniczych wymienionych w
załącznikach Dyrektywy Siedliskowej, może stanowić podstawę
do wyznaczenia Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000. Ze względu na ciekawą i złożoną biologię i co za tym
idzie, coraz rzadsze występowanie, modraszek telejus został
umieszczony w Światowej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych opracowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Został również ujęty w Europejskiej
Czerwonej Liście Motyli, Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt, a
także w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w
Polsce.
W naszym kraju, jak dotychczas gatunek ten ma się znacznie lepiej w porównaniu z innymi
krajami Europy. Mimo tego lokalne jego populacje są zagrożone,
ze względu na zmiany warunków
środowiska wywołane przez człowieka związane przede wszystkim z obniżeniem poziomu wód
gruntowych oraz odstępowaniem od prowadzenia tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki łąkowej. Zbyt długi okres nie koszenia powoduje również niekorzystne zmiany poprzez zapoczątkowanie procesów sukcesji i zarastania łąk krzewami i drzewami.
Spowodowane sukcesją zmiany
prowadzą do zaniku rośliny żywicielskiej oraz stanowisk mrówek gospodarzy, a w konsekwencji do zaniku stanowisk modraszka telejusa. Na terenie gminy Ozimek gatunek ten stwierdzono na
wilgotnych łąkach w dolinie Małej Panwi w okolicach Krasiejowa i Pustkowa, gdzie spotykane
są pojedyncze osobniki tego gatunku
Krzysztof Spałek

Impreza przebiegała przy pięknej słonecznej pogodzie, a występy
naszych zespołów należy uznać za
bardzo udane. Engelbert Miś przybliżył cel zorganizowania tej biesiady –
zbiórkę środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnego remontu
katedry. Występy zespołów z naszej

gminy zostały bardzo serdecznie przyjęte przez opolską publiczność. Opiekunką z ramienia Domu Kultury była
Stella Fajer, która dziękuje organizatorom za tak miłe przyjęcie naszych
zespołów i zaproszenie już na przyszłoroczną biesiadę.
(nies)

50 lat Związku Emerytów

Festyn na półwiecze
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu obchodził
50-lecie istnienia oraz X Światowy Dzień Inwalidy. Z tej okazji 2 lipca został
zorganizowany wielki festyn w Opolu, a na obchody zostali również zaproszeni nasi emeryci i renciści oraz zespół „Babie Lato” z Ozimka.
Występ naszego zespołu został
nagrodzony gorącymi oklaskami oraz
dyplomem wręczonym przez wicestarostę Leonardę Płoszaj, a pani Krystyna Koźlik została odznaczona brązowym krzyżem zasługi, nadanym
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a wręczonym przez Wo-

jewodę Opolskiego. W festynie wzięło
udział 1300 emerytów, rencistów i inwalidów z całego województwa opolskiego, którzy bawili się w miłej atmosferze do późnych godzin popołudniowych.
(nies)

Pożegnaliśmy Pasterza
12 września pogrążeni w wielkim smutku parafianie z Ozimka pożegnali swojego wieloletniego proboszcza. W niedzielę 11 września o godzinie
19.00, po odprawionym różańcu, w uroczystym kondukcie przywieziona z
Dobrzenia Wielkiego trumna została wprowadzona do kościoła, aby do północy, jak również w poniedziałek od godziny 6.00 rano, czuwać przy otwartej trumnie.
Mszę świętą żałobną odprawił ks.
arcybiskup opolski Alfons Nossol w
koncelebrze z ks. bp Pawłem Stobrawą, ks. bp Janem Wieczorkiem z Gliwic oraz ks. bp Antonim Reimanem
będącym na misjach w Boliwii. W wygłoszonej homilii ks. abp Alfons Nossol nawiązał do pracy duszpasterskiej
ks. prałata Gerarda Kałuży w Ozimku.
W mszy św. uczestniczyło również 170
księży i wiele sióstr zakonnych, Starosta Opolski Henryk Lakwa i jego zastępczyni Leonarda Płoszaj, burmistrzowie Ozimka Marek Korniak i Zbigniew Kowalczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Wiesbach.
Na uroczystości pogrzebowe przyjechało wiele delegacji. Bardzo liczna delegacja przybyła z rodzinnych
Górek Śląskich z rodziną ks. prałata
oraz parafianie z Graczy. Na zakończenie mszy św. burmistrz Marek Kor-

niak, wicestarosta Leonarda Płoszaj,
przedstawiciel Rady Parafialnej Zbigniew Stonoga oraz proboszcz parafii
w Grodźcu ks. Zdzisław Banaś odczytali listy pożegnalne. Przed wyruszeniem konduktu, proboszcz ks. Marian
Demarczyk podziękował biskupom i
księżom za odprawioną mszę świętą, przybyłym delegacjom, służbie liturgicznej, radzie parafialnej, strażakom, policji, orkiestrze służbie porządkowej, wikariuszom ks. Przemysławowi i ks. Tomaszowi za wzorowe zorganizowanie pogrzebu. Po zakryciu grobowca i ułożeniu wieńców oraz wiązanek kwiatów, parafianie przystawali,
aby pomodlić się za tak wspaniałego
proboszcza, zapalając przy jego grobie znicze.
J. Niesłony

Śp. Ksiądz Prałat Gerard Kałuża
Ks. Prałat Gerard Kałuża urodził się 12
sierpnia 1933 r. w Górkach Śląskich k. Raciborza. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk
bp Franciszka Jopa 23 czerwca 1957 r. w
Opolu. Był wikariuszem w parafii p.w. Ducha Świętego w Zabrzu (1957-1960), w Kietrzu (1960-1962) oraz w parafii św. Jakuba
i Agnieszki w Nysie (1962-1965). Pierwszą
samodzielną placówką duszpasterską była
dla niego parafia w Graczach (1965-1974). W
roku 1974 na prośbę bp Franciszka Jopa powierzono mu urząd proboszcza w Ozimku,
aby zajął się budową nowego kościoła. Posługę tę sprawował do sierpnia 2008 r., czyli
34 lata. W sumie sprawił, że wzbogaciliśmy
się o trzy kościoły: w Ozimku, Schodni i Nowej Schodni.
W 2000 r. Katolicka Agencja Informacyjna i Radio Plus ogłosiły konkurs na Proboszcza III Tysiąclecia, w którym parafianie zgłaszali proboszcza, mogącego być wzorem dla innych. Na 12 zgłoszonych proboszczów III Tysiąclecia w Polsce, jako jedyny z Opolszczyzny wybrany został proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku ks. prałat
Gerard Kałuża. 28 czerwca 2008 r. na wniosek Rady Miejskiej w Ozimku ks. prałat Gerard Kałuża otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony dla
Gminy Ozimek”. Był pierwszym mieszkańcem naszej gminy, który został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem.
24 sierpnia na uroczystej, pożegnalnej mszy świętej, odchodząc na
zasłużoną emeryturę, parafianie wielkimi owacjami podziękowali mu
za 34 lata posługi duszpasterskiej w naszej parafii. Przez 34 lata zaskarbił sobie wiele życzliwości, stał się wielkim budowniczym trzech
kościołów, kaplic w szpitalu oraz u sióstr w Domu Opieki. Był bardzo
dobrym organizatorem i gospodarzem. Był również „cudotwórcą”, bo
nigdy nie upomniał się o jakiekolwiek pieniądze od parafian na wykonywane inwestycje i remonty, a na wszystko zawsze wystarczyło. Było
to również zasługą parafian, którzy wyczuwali potrzeby parafii i nie
szczędzili grosza, wiedząc dobrze, że pieniądze zawsze będą właściwie spożytkowane. W 2008 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego, zamieszkał w Domu Opieki w Dobrzeniu Wielkim, pełniąc posługę kapelana sióstr franciszkanek. Posługę tę sprawował do końca swojego życia. Zmarł nagle 7 września 2011 r. w wieku 78 lat. Wraz z jego śmiercią,
odeszła najwybitniejsza postać związana z Ozimkiem.
J. Niesłony

Serdeczne Podziêkowanie

Za udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych
ks. pra³ata Gerarda Ka³u¿y
za odprawion¹ Mszê œw.
za modlitwy
za wyrazy wspó³czucia
sk³adamy:
ks. arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi;
ks. biskupowi Janowi Wieczorkowi;
ks. biskupowi Bonifacemu Antoniemu Reimann;
ks. biskupowi Paw³owi Stobrawie;
ks. infu³atowi Helmutowi Janowi Sobeczce
a tak¿e
kap³anom, siostrom zakonnym, licznie zgromadzonym
wiernym, pocztom sztandarowym, delegacjom, orkiestrom,
s³u¿bie liturgicznej, parafianom z Górek Œl. z ks. Proboszczem.
Nadto
ks. Proboszczowi parafii œw. Jana Chrzciciela w Ozimku,
Wikariuszom oraz parafianom, ks. Proboszczowi i Siostrom
Franciszkankom oraz parafianom z Dobrzenia Wielkiego,
przedstawicielom gminy Ozimek i powiatu opolskiego,
za udzia³ w pogrzebie, przygotowanie i wszelk¹ pomoc
„Bóg zap³aæ”
Rodzeñstwo z rodzinami

Mowa pogrzebowa przedstawiciela Rady Parafialnej
Ekscelencjo księże arcybiskupie, ekscelencje księża biskupi,
czcigodni księża i siostry zakonne, pogrążona w żałobie rodzino
i drodzy zebrani.
W imieniu Rady Parafialnej
i wspólnoty wiernych z Ozimka, Antoniowa i Schodni, żegnając tak bliskiego naszym sercom
Księdza Prałata Gerarda Kałużę,
pragniemy przypomnieć i podziękować za wszystkie jego zasługi
dla naszej społeczności. Czujemy się do tego szczególnie upoważnieni, bo należymy do pokolenia, które Ksiądz Prałat wychował, któremu służył i którym przez
większość naszego życia kierował. Uczył nas katechezy, zachęcał do służby liturgicznej, udzielał
nam ślubów, chrzcił nasze dzieci,
odprowadzał do wieczności naszych zmarłych.
Trzydzieści cztery lata posługi duszpasterskiej w naszej rozległej parafii, obejmującej wtedy
Ozimek, Antoniów, Schodnię Stara i Nową, to stała troska Księdza
Prałata o potrzeby duchowe i religijne mieszkańców. Jego wielkie
zaangażowanie i wyrozumiałość,
a jednocześnie cierpliwość i konsekwencja w działaniu sprawiły,
że dziś nasze kościoły wypełnione są wiernymi.
Pamiętamy Księdza Prałata,
przede wszystkim, jako budowniczego naszych trzech kościołów.
Niewiele jest podobnych przykładów, aby w tak trudnych czasach,
schyłku lat siedemdziesiątych i latach osiemdziesiątych, wybudować prawie jednocześnie i z takim rozmachem trzy piękne świątynie. Nie zapominamy także, że
dzięki jego uporowi i konsekwencji udało się odzyskać, odrestaurować i przywrócić funkcję sakralną naszego starego kościoła, który jak pamiętamy został już zamieniony na magazyn. Swoje talenty organizatorskie i budowlane
potrafił zresztą skutecznie wykorzystać także w realizacji innych
przedsięwzięć. Można tutaj przypomnieć chociażby Jego wieloletnie starania o zwrot, zagarniętego po wojnie, klasztoru Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP oraz pomoc, także materialną, w zorganizowaniu w nim,
prowadzonego dzisiaj przez Siostry, Domu Opieki.
Konieczne jest przypomnienie roli, jaką odegrał Ksiądz Prałat w zabiegach o poprawę sta-

nu opieki zdrowotnej na naszym
terenie. Przez wiele lat działania
Społecznego Komitetu Budowy
Przychodni i Rozbudowy Szpitala był jego aktywnym członkiem.
To dzięki między innymi jego staraniom, tak skutecznie udawało
się pozyskiwać środki finansowe
na ten cel. Potrafił natchnąć nadzieją i zachęcić do działania nawet w najtrudniejszych momentach, kiedy wydawało się, że nie
uda się tego przedsięwzięcia dokończyć. Potem kiedy budowa zo-

my ubogich i potrzebujących starał się zaspokajać przez organizowanie akcji pomocowych oraz
tworząc parafialne grupy Caritas.
Często powtarzał, że naszą przyszłość musimy opierać
na młodych. Zabiegom o rozwój dzieci i młodzieży poświęcał
wiele sił i energii. Z myślą o młodych angażował się w nawiązywanie międzynarodowej współpracy. Dziś już niewielu pamięta,
że partnerstwo naszej parafii Św.
Jana Chrzciciela z parafią Unsere

stała zakończona, a szpital przeżywał głębokie trudności i groziła
mu likwidacja, przekonywał o potrzebie jego zachowania. Przez
wszystkie lata pracy w Ozimku, niezależnie od pory dnia czy
nocy, z wielką sumiennością służył pacjentom Szpitala. Jego zasługą jest zorganizowanie i wyposażenie pięknej kaplicy szpitalnej.
Sam skromny, rezygnował z
wszelkich dóbr materialnych. Pamiętamy Go w starej, wytartej
przez lata sutannie. Nawet w czasie swojej poważnej choroby, nigdy się nie uskarżał, nie chcąc
absorbować i obciążać swoją
osobą. Jednocześnie wykazywał wielką troskę o innych. Wrażliwość na potrzebujących odgrywała w jego życiu wielką rolę. Dostrzegając problemy osób niepełnosprawnych zaangażował się w
pozyskanie środków finansowych
na budowę przedszkola integracyjnego. Wspierał i obejmował
opieką duszpasterską Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
„Integracja”. Na potrzeby Stowarzyszenia
przez wiele lat przeznaczał część
swojego wynagrodzenia. Proble-

Liebe Frau w Achern szybko zaowocowało nawiązaniem, funkcjonującej do dzisiaj, współpracy Zespołu Szkół z Ozimka z Heimschule Lender w Sasbach. Angażował się w partnerstwo miast
Ozimek i Heinsberg uważając, że
pokojową przyszłość należy budować na przyjaźni, wzajemnym
poznaniu i zrozumieniu.
Był także, często surowym i
wymagającym, wychowawcą nowych pokoleń księży naszej diecezji. Mimo, że czasem niektórzy
z nich narzekali na jego zbyt troskliwą, ojcowską opiekę, po latach doceniają , że płynęła ona
jedynie z chęci przygotowania
ich do samodzielnej posługi kapłańskiej. Był wymagający wobec siebie i tego samego oczekiwał od swoich współbraci. O tym,
że wielu z nich doceniło to po-

tem, świadczy chociażby fakt, że
tak chętnie odwiedzali naszą plebanię po rozpoczęciu pracy w innych parafiach.
Ksiądz Prałat nigdy publicznie nie wypowiadał sądów politycznych mimo, że miał bardzo
sprecyzowane i jasne poglądy.
Nigdy nie angażował się po żadnej ze stron, ale zachęcał do bycia aktywnym i działania dla ogólnego dobra. Jednocześnie sam
nie zaniedbywał aktywności społecznej, szczególnie nie pozostając obojętnym na potrzeby naszej
wspólnoty. Wspierał hutników w
ich zabiegach o poprawę bytu i
ochronę miejsc pracy. Obejmował
opieką emerytów i rencistów, służył środowiskom kombatanckim.
Z wielkim szacunkiem i zrozumieniem popierał Ochotnicze Straże Pożarne. Wspierał i zabiegał
o rozważne działania Mniejszości
Niemieckiej.
Od momentu, kiedy przybył do
naszej parafii, podjął współpracę
z parafią ewangelicką w Opolu,
rozumiejąc problemy jej przedstawicieli na naszym terenie. Jego,
nacechowana głębokim ekumenizmem chęć pomocy, także materialnej, przyczyniły się nie tylko do
zachowania nielicznych już na naszym terenie śladów, licznej kiedyś, ewangelickiej społeczności,
ale także była dla nas wzorem
międzywyznaniowej współpracy.
Długo jeszcze można by wymieniać cnoty i zasługi Księdza
Prałata. W imieniu Rady Parafialnej, jako reprezentacji katolickiej wspólnoty wiernych z Ozimka, Antoniowa i Schodni, chcemy dziś zapewnić, że nie tylko
będziemy pamiętać o zasługach
Księdza Prałata, ale wierni Jego
ideałom, będziemy w miarę naszych sił i możliwości kontynuować zaczęte i tak konsekwentnie przez lata realizowane dzieła. Mamy nadzieję, że przez naszą pracę i gorliwość religijną pamięć o Świętej Pamięci Księdzu
Prałacie Gerardzie Kałuży przetrwa w nas i w tych którzy przyjdą po nas.

Składamy wyrazy wdzięczności Księdzu Proboszczowi Marianowi Demarczykowi i Księżom Wikarym Tomaszowi i Przemysławpwi za trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie i przeprowadzenie pogrzebu Śp. Księdza Prałata Gerarda Kałuży, a Parafianom i Gościom podziękowania za godny, modlitweny udział w
uroczystościach żałobnych.
Świeccy członkowie Rady Parafialnej

Dwieście lat!
W ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni nestorzy z naszej gminy w towarzystwie rodzin świętowali
rocznice urodzin. Serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności złożyli im. burmistrz Marek Korniak
oraz kier. USC Ewa Bronder.
90. urodziny obchodziła Anna Widera z Dylak.
Pani Anna ma 1 dziecko, 4
wnuków i 9 prawnuków a do
USC przyjechała z wnuczką
Grażyną.
Natomiast 85. rocznicę świętowały Zofia Niedźwiedź (4 dzieci, 11 wnuków
i 20 prawnuków) z Grodźca,
której towarzyszyła córka
Genowefa oraz Róża Wiśniewska (2,5,3) z Ozimka,
także w towarzystwie córki –
Małgorzaty.
Z kolei 80. urodziny były
udziałem Czesława Kaczmarka (4,10,6) i Zofii Kałamarz (2,4,2) – jubilatka przyjechała z mężem Julianem
(oboje solenizanci z Grodźca). Takie samo święto obchodzili mieszkańcy Ozimka: Stefan Grodziński (2,2)
– z synami Józefem i Jerzym, Jan Małolepszy (1),
Kryspin Olszewski (2,4)
– z żoną Barbarą, synem
Wojciechem i wnuczką Kasią a także Maria Trzensi-

sko (2,2) – z wnuczką Patrycją oraz Emilia Kostka
(2,5) – z wnuczką Małgorzatą (obie solenizantki ze
Schodni). 80-latkowi z Pustkowa Stanisławowi Wiciakowi towarzyszyli syn Mirosław i córki Maria oraz Danuta.
WIT
Anna Widera z wnuczką Grażyną.

Zofia Niedźwiedź z córką Genowefą.

Na zdjęciu od lewej siedzą: Maria Trzensisko, Kryspin Olszewski, Jan Małolepszy, Stanisław Wiciak, Anna Widera,
Stefan Grodziński, Zofia Niedźwiedź, Róża Wiśniewska, Czesław Kaczmarek, Zofia Kałamarz i Emilia Kostka.

Stanisław Wiciak z synem Mirosławem i córkami Marią oraz Danutą..

Róża Wiśniewska z córką Małgorzatą.

Zofia Kałamarz z mężem Julianem.

UCHWAŁA Nr X/98/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.
A. Św. Rocha w Ozimku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr
40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 / w związku z art. 12 § 4 oraz §11 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy / Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134 / Rada
Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§1
Do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 09 października 2011 r. tworzy się w EMC Instytucie Medycznym S. A. Św. Rocha w Ozimku odrębny obwód głosowania :
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje do dnia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 09 października 2011 r.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała podlega także ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek, opublikowaniu w miejscowej prasie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Joachim WIESBACH

Czesław Kaczmarek.

UCHWAŁA Nr X/99/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Jan Małolepszy.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Ozimek do stanu
faktycznego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675,z 2011 r. Nr 21 poz. 113/, art. 12 §2 oraz §12 Kodeks wyborczy w związku
z art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz.113 oraz Nr 102 poz. 588) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1.
W związku ze zmianą ujednolicenia pisowni nazw ulic dostosowuje się opis granic obwodów
głosowania, polegający na:
- zmianie w obwodzie głosowania nr 1 nazwy ulicy Plac Wolności na plac Wolności
- zmianie w obwodzie głosowania nr 2 nazwy ulic Ks. Jana Dzierżona na ks. Jana Dzierżona
; XX Lecia na XX – lecia , Plac Europejski na plac Europejski
- zmianie w obwodzie głosowania nr 4 nazwy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego na gen.
Władysława Sikorskiego.
§ 2.
Jednolity wykaz granic obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Upoważnia się Burmistrza, do ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w drodze
zarządzenia.

Kryspin Olszewski z żoną Barbarą,
synem Wojciechem i wnuczką Kasią.

Stefan Grodziński z synami Józefem
i Jerzym.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń jak i miejscowej prasie.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Joachim WIESBACH
Załącznik do uchwały nr X / 99 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r.
NR
OBW.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maria Trzensisko z wnuczką Patrycją.

Emilia Kostka z wnuczką Małgorzatą.

13.
14.
15.

GRANICE OBWODU
M i a s t o OZIMEK
ulice:1 Maja, 8 Marca, plac Wolnoœci,
M i a s t o OZIMEK
ulice: Brzeziny, ks. Jana Dzier¿ona, XX - lecia,
22 Lipca, Opolska, Wyzwolenia, plac Europejski
M i a s t o OZIMEK
ulice: Czêstochowska, Miko³aja Kopernika, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Adama
Mickiewicza, Juliusza S³owackiego, Sportowa, Szpitalna
M i a s t o OZIMEK
ulice: Bukowa, Cmentarna, Dêbowa, Jesionowa, Janusza Korczaka, Leœna,
Modrzewiowa, gen. W³adys³awa Sikorskiego, Sosnowa, Œwierkowa
M i a s t o OZIMEK
ulice: Daniecka, Dworcowa, Graniczna, Jelenia, Kolejowa, £¹kowa, Ogrodowa, Polna,
Przemys³owa, Robotnicza, Ludwika Waryñskiego, Jana Wawrzynka, Zielona
W i e œ NOWA SCHODNIA
W i e œ ANTONIÓW
W i e œ BIESTRZYNNIK
W i e œ DYLAKI
W i e œ GRODZIEC
W i e œ CHOBIE
W i e œ MNICHUS
W i e œ KRASIEJÓW
W i e œ SCHODNIA
W i e œ SZCZEDRZYK
W i e œ JEDLICE
W i e œ PUSTKÓW
M i a s t o OZIMEK
ulice : Ostapa D³uskiego, Powstañców Œl¹skich
W i e œ KRZY¯OWA DOLINA

Koszykówka

Nowy sezon - wielkie zmiany
Wielkie zmiany, a właściwie jedna zasadnicza zmiana – nasz zespół będzie teraz występował w III
lidze śląsko-opolskiej.

Od lewej: Robert Grabowski (najlepszy rozgrywający III ligi opolskiej 2010/2011), Piotr Bąk (trener), Piotr Górnik (kapitan zespołu vice-król strzelców 2010/2011), Tomasz Dawidowicz (od kilku sezonów nieprzerwanie król strzelców w
rzutach za 3 pkt).

Stało się tak ponieważ czołowe kluby III ligi opolskiej „dostały propozycję nie do odrzucenia”
i chcąc utrzymać status III-ligowców musiały pod koniec sierpnia szybko zgłosić swoje zespoły do III ligi śląskiej. Jako pierwszy
zgłosił się mistrz naszego województwa MKS Strzelce Opolskie,
a zaraz po nim wicemistrz PGKiM
Ozimek/Grodziec. W III lidze śląsko-opolskiej z opolskich drużyn
zagrają również Start Dobrodzień
i MKS Otmuchów. „Za burtą” czyli w lidze wojewódzkiej (o ile taka
będzie) zostały kluby OKS Olesno
i Stal Brzeg. Natomiast z koszykarskiej mapy kraju i województwa
w wyniku problemów finansowych
wcześniej zniknął klub AZSu Opole wraz z II-ligowym i III-ligowym
zespołem.
W sumie w dwóch grupach
III ligi śląsko-opolskiej zagra 15
zespołów, skład naszej II grupy to: Zagłębie Sosnowiec, Mickiewicz Katowice, Tyski Sport S.A.
Tychy, AZS Częstochowa, MCKS
Czeladź, UKS Katowice, PGKiM
Ozimek/Grodziec, Start Dobrodzień.
Grupę I tworzą: MKS Rybnik,
Pogoń Ruda Śląska, AZS Katowice, AZS Gliwice, MOSiR Cieszyn,
MKS Strzelce Opolskie, MKS
Otmuchów.
Zespoły rozegrają w grupach
mecze każdy z każdym plus rewanże. Następnie po 4 najlepsze
zespoły z obydwu grup zagrają

mecze o miejsca 1-2 premiowane
dalszą grą o II ligę. Zespoły które
zajmą w swoich grupach miejsca
od 5-8 zagrają mecze o miejsca
9-15. W sumie każdy zespół rozegra 20 kolejek spotkań.
Nowy sezon tuż, tuż, bo początek rozgrywek PGKiM Ozimek/Grodziec zainauguruje już
w sobotę 1 października meczem wyjazdowym w Katowicach na parkiecie tamtejszego Mickiewicza. Najbliższe spotkanie w Ozimku odbędzie się 8
października z zespołem Tyski
Sport S.A.
Kiedy zapytaliśmy trenera i
kierownika zespołu Ozimka Piotra Bąka co sądzi o zaistniałej
sytuacji to stwierdził, że z mieszanymi uczuciami przyjął te
zmiany:
- Jest parę plusów i ale i wiele minusów takiej fuzji ligi śląskiej
z opolską. Jeśli chodzi o minusy
to na pewno sezon będzie o wiele droższy. Wszędzie będzie dalej, stawki za wszystkie opłaty:
zgłoszenia, licencje, delegacje sędziowskie są dużo wyższe. Biurokracja, która już mi się dała we
znaki i płacenie za wszystko także
zniechęcają. Same mecze będą o
wiele trudniejsze, a o każdą wygraną będzie bardzo trudno bowiem rywale to uznane i silne kluby. Kilka z nich grało niedawno
jeszcze nie tylko w II ale i w I-lidze
(Tychy), a Zagłębie Sosnowiec, z

którym walczyliśmy wiosną w barażach o II ligę to dwukrotny mistrz
Polski.
Są również pozytywne aspekty, bo z punktu widzenia poziomu
sportowego to dla nas awans zdecydowanie w górę. Chcąc grać dalej i rozwijać się musimy grać na
Śląsku. Budowałem koszykówkę w Ozimku od zera, od 8 lat, teraz w zaistniałej sytuacji nie ma
dla nas innej opcji. Mam kilku tak
doświadczonych i ogranych zawodników, że jestem przekonany,
iż jeszcze przed swoją „sportową
emeryturą” i przy wsparciu paru
młodszych pokażą na co ich stać.
Bardzo liczę na nowego zawodnika który będzie solidnym wzmoc-

nieniem zespołu w walce podkoszowej. Jest to co prawda tylko jeden gracz, ale taki jakiego potrzebowaliśmy - mowa tu o mierzącym
205 cm wzrostu Krzysztofie Harlaku.
Granie w III lidze śląskiej będzie wreszcie dużo atrakcyjniejsze dla kibiców, którzy zobaczą w
malutkim Ozimku kluby z tak dużych miast jak Katowice czy Częstochowa.
Kolejnym plusem jest duża
promocja i reklama przez sport dla
miasta Ozimka. Województwo śląskie nie tylko pod względem sportowym ale przede wszystkim pod
względem gospodarczym jest potęgą w kraju.
Skład zespołu na nowy sezon (w nawiasach: rok ur. /wzrost/w-wychowanek) - rozgrywający:
Robert Grabowski (1972/180),
Grzegorz Gruszka (1992/178/w),
Piotr Bąk (1971/179/w). Rzucający obrońcy: Tomasz Dawidowicz (1976/186), Dariusz Rusek
(1978/185), Przemysław Stańczyk (1978/185), Andrzej Szymczak (1989/186/w). Skrzydłowi:
Piotr Górnik (1981/188), Michał
Pustelnik (1985/194), Sławomir
Genda (1989/184/w). Środkowi:
Krzysztof Harlak (1985/205),
Dominik Krzyś (1987/198/w), Paweł Janicki (1991/199w).
wit i jad

Wszystkie
mecze
w
Ozimku odbywać się będą
w soboty o godz. 17.00,
wstęp wolny.
Dla widzów do dyspozycji miejsca siedzące na ławkach za koszami oraz miejsca stojące na balkonie.

Terminarz spotkań I runda:
Mickiewicz Katowice – PGKiM Ozimek/Grodziec
PGKiM Ozimek/Grodziec – Tyski Sport S.A. Tychy
Zagłebie Sosnowiec – PGKiM Ozimek/Grodziec
MCKS Czeladź – PGKiM Ozimek/Grodziec
PGKiM Ozimek/Grodziec – Start Dobrodzień
AZS Częstochowa – PGKiM Ozimek/Grodziec
PGKiM Ozimek/Grodziec – UKS 27 Katowice

01.10.2011
08.10.2011
15.10.2011
22.10.2011
29.10.2011
05.11.2011
12.11.2011

II runda rewanżowa:
PGKiM Ozimek – Mickiewicz Katowice		
Tyski Sport S.A. Tychy – PGKiM Ozimek		
PGKiM Ozimek/Grodziec – Zagłębie Sosnowiec
PGKiM Ozimek/Grodziec - MCKS Czeladź
Start Dobrodzień – PGKiM Ozimek/Grodziec
PGKiM Ozimek/Grodziec – AZS Częstochowa
UKS 27 Katowice – PGKiM Ozimek/Grodziec

19.11.2011
26.11.2011
03.12.2011
10.12.2011
17.12.2011
07.01.2012
14.01.2012

