
30 stycznia radni podsumo-
wali pracę samej RM, poszcze-
gólnych jej komisji. Obecna Rada 
w porównaniu do poprzedniej ma 
11 nowych radnych.  W czterech 
stałych komisjach frekwencja rad-
nych jest niemal stuprocentowa. 

Radni zapoznali się  także  (w 
tym przypadku za ostatni kwar-
tał)  z pracą burmistrza Marka 
Korniaka i służb mu podległych. 
A zdaniem burmistrza dzięki do-
brze napisanym projektom na-
dal nasza gmina ma szansę na 
pozostanie w gronie liderów pod 
względem pozyskiwania środków 
zewnętrznych na inwestycje. Nad 
projektami pracuje zespół do-
świadczonych pracowników. Bur-
mistrz przedstawił też plany na 
rok 2012.  

Ponadto radni między in-
nymi zajęli się analizą kosztów 
utrzymania placówek oświato-

Sesja Rady Miejskiej

Sprawozdania i opłaty
Sprawozdania z działalności w 2011 roku zdominowały ostat-

nią sesję Rady Miejskiej.

wych a także jednostek pomocni-
czych gminy. Radna Aldona Ko-
czur zapowiedziała, iż będzie po-
stulować zmniejszenie ilości ko-
mitetów osiedlowych, które - jej 
zdaniem - dublują działalność na 
przykład Domu Kultury czy orga-
nizacji sportowych. Jej zdaniem 
najwłaściwsze będzie połączenie 
zarządów osiedli i z pięciu – pozo-
stawienie dwóch. Ponadto radna 
podawała przykłady, w jak różny 
sposób gminne placówki oświato-
we korzystają z dotacji i środków 
zewnętrznych.   

Radni przyjęli też nową staw-
kę opłaty targowej: dla stoisk o 
powierzchni powyżej 2 metrów 
kwadratowych ma być ona ilo-
czynem zajmowanej powierzch-
ni i kwoty 3 złotych. Ale dzienna 
stawka nie może przekroczyć w 
sumie 300 złotych.

wit

Na obóz pojechała 22-osobowa 
grupa seniorów oraz wyróżniają-
cych się juniorów pod opieką trene-
rów Jana Podolskiego i Roberta 
Lecha. Przez tydzień, korzystając 
z zimowych ferii szkolnych (część 
zawodników jeszcze się uczy), od-
bywali treningi w hali sportowej, na 
siłowni oraz w terenie – próbując 
również swoich sił na stoku narciar-
skim. Wyjeżdżali także na basen do 
Karpacza. Po powrocie z obozu pił-
karze kontynuują treningi na miej-
scu oraz rozgrywają mecze sparin-
gowe, przygotowując się do zapla-
nowanego na 10 marca (jeśli po-
zwoli pogoda) rozpoczęcia wiosen-
nej rundy. 

KS Krasiejów na obozie w Borowicach

Przed wiosenną rundą
Piłkarze KS Krasiejów (klasa okręgowa) przygotowują się do 

wznowienia ligowych rozgrywek. W dniach 20-27 stycznia przebywali 
na obozie kondycyjno-szkoleniowym w Borowicach.

Piłkarze KS Krasiejów na obozie w Borowicach.

Prezes KS Krasiejów Robert 
Lech dziękuje właścicielowi firmy 
Fa. Rajfel Hubertowi Kulikowi, 
burmistrzowi Markowi Korniako-
wi oraz dyrektor Ośrodka Integra-
cji i Pomocy Społecznej w Ozimku 
pani Barbarze Katolik za dofinan-
sowanie wyjazdu piłkarzy na obóz. 

Wszystkim, którzy chcieliby 
wesprzeć finansowo działalność 
statutową klubu, podajemy nr KRS: 
0000321298, który należy wpisać w 
zeznaniu podatkowym PIT, by prze-
kazać na rzecz klubu jeden procent 
swojego podatku od dochodów 
osobistych za 2011 rok.

(jad)

Zostawmy „1 mały wielki procent” w naszej gminie, na tere-
nie której zarejestrowane są następujące organizacje pożytku 
publicznego, na rzecz których można przekazać 1 % podatku:

* Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełno-
sprawnych „INTEGRACJA” - KRS 0000085141

* Miejsko – Gminne Towarzystwo Sportowe „SIÓDEMKA” - 
KRS 0000195305

* Stowarzyszenie „NASZ GRODZIEC” - KRS 0000235175
* Stowarzyszenie „DOLINA MAŁEJ PANWI”- KRS 0000284610
* Klub Sportowy Krasiejów - KRS 0000321298
* Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki - KRS 0000326643
* Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim -  KRS 0000017757
* Publiczne Przedszkole nr 6 w Szczedrzyku – KRS 

0000270261
* Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Antoniowie - KRS 

0000031762

Nie zmarnuj swoich pieniędzy



Komisja konkursowa w skła-
dzie: Robert Konowalik – in-
struktor teatralny DK (przewod-
niczący), Tomasz Huras – in-
struktor teatralny, reżyser i ak-
tor oraz Judyta Adamczyk – in-
struktor plastyk, po przesłucha-
niu zespołów w kategoriach te-
atrów jasełkowych, grup kolęd-
niczych i grup teatralnych pre-
zentujących spektakle niekon-
wencjonalne, postanowiła przy-
znać następujące nagrody i wy-
różnienia: spektakle jasełkowe 
i grupy kolędnicze: kat. przed-
szkola – 1 m. „Promyczki” z 
Przedszkola Publicznego nr 
4 w Ozimku, 2 m. „Skrzaty” z 
Przedszkola Publicznego nr 
2 w Ozimku; kat. szkoły pod-
stawowe i gimnazjalne – 1 m. 
„Jemiołki” z PSP w Jemielni-

XVIII Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych

Dla młodych aktorów
13 stycznia w Domu Kultury w Ozimku odbyła się osiem-

nasta edycja Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych. W 
przeglądzie wzięło udział osiem grup teatralnych z Ozimka, Żę-
dowic, Dobrzenia Wielkiego, Rozmierzy, Suchej i Jemielnicy.

cy, 2 m. „Koło teatralne” z Ze-
społu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Żędowicach, 3 m. „Teatr 
dzielnego widza” z PSP w Su-
chej; kat. szkoły średnie i do-
rośli – 1 m. „Tradycja” ze świe-
tlicy wiejskiej w Rozmierzy. 
Spektakle niekonwencjonal-
ne: 1 m. Pracownia Artystycz-
na „Sztukmistrz” z Ozimka; 
kat. dorośli – wyróżnienie dla 
grupy kabaretowo-teatralnej 
„Kuloch” z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Dobrzeniu Wiel-
kim. Przyznano też jedną na-
grodę indywidualną dla Pa-
tryka Smarskiego z grupy te-
atralnej „Jemiołki” z PSP w 
Jemielnicy za rolę w spekta-
klu „A Jezus czeka”. 

J. Niesłony

Codziennie przez ferie na lo-
dowisku prowadzone były dar-
mowe lekcje jazdy na łyżwach, 
a zawody miały być ich podsu-
mowaniem. Zabawa była zorga-
nizowana w formie testu składa-
jącego się z jazdy po tzw. ósem-
ce, jazdy tyłem, zawracania, jaz-

Gorąco na Białym „Orliku”

Test na lodzie
W ostatnią sobotę ferii na „Białym Orliku” w Ozimku zorga-

nizowane zostały zawody z umiejętności jazdy na łyżwach.

dy z przeszkodami, slalomu i 
sprintu, który należało wykonać 
w jak najkrótszym czasie.

 Na test zgłosiło się 26 
chętnych w wieku od 4 - 18 
lat. Najmłodszym uczestnikiem 
była Danusia Suproń, która 
praktycznie bezbłędnie pokona-
ła tor w czasie 2:41:91. Najlep-
szy czas uzyskał Łukasz Ga-

win 0:50:38 wygrywając w kate-
gorii chłopców starszych (11 lat i 
starsi). Wśród dziewcząt najlep-
sze okazały się Weronika Dą-
bek w kat dziewcząt młodszych 
(do 11 lat) i Julia Włodarek kat 
dziewcząt starszych. Goclik Ja-
kub był najlepszy wśród chłop-

ców młodszych. Całość zawo-
dów przebiegła sprawnie i obe-
szło się bez kontuzji. 

Dziękujemy tak licznie zgro-
madzonej publiczności za gorą-
cy doping i mamy nadzieję, że 
kolejne tego typu imprezy będą 
cieszyły się równie dużym zain-
teresowaniem. 

A.F.



Studniówka w Zespole Szkół

„Za sto dni matura…”
Wyjątkowa sala, odświętne garnitury i przepiękne suknie - tak ma-

turzyści Zespołu Szkół w Ozimku bawili się na balu studniówkowym.

Studniówka odbyła się 14 stycznia  w restauracji  „Złoty Kłos”  

w Rzędowie,  a uczestniczyli w niej 
uczniowie klasy trzeciej A i B Li-
ceum Ogólnokształcącego  oraz 
klasy czwartej  Technikum. Był to-

ast za zdaną maturę, polonez i…  
szaleństwo na parkiecie prawie do 
białego rana. 

Tomasz Ciekalski

Klasa III A LO 
Siedzą od lewej: Anasta-

siya Boyko, Sara Sznajder, An-
gelika Walczak, dyrektor Da-
riusz Bigas, wychowawczy-
ni klasy Agnieszka Fras-Su-
checka, Karolina Świerc, Aga-
ta Kołodziejczyk, Aneta Tybul-
czyk, Agnieszka Orzechow-
ska; stoją: Bartosz Ginter, 
Michał Wiciak, Szymon Bor-
kowski, Patryk Kwik, Justy-
na Trześniewska, Anna Bejm, 
Natalia Ginter, Justyna Bie-
lecka, Joanna Obodzień, Łu-
kasz Kuczer, Mateusz Ciekal-
ski, Bartłomiej Mrozek, Mar-
cin Dylka, Dawid Komorek.

Klasa III B LO
Siedzą  od lewej: Agniesz-

ka Madeła, Magdalena Raj-
man, Irena Mechnik, dyrektor 
Dariusz Bigas, Martyna Mo-
siala, Ewa Orłowicz, Arletta 
Stępień; stoją: Jolanta Szy-
porta wychowawczyni w kla-
sie 1 i 2, Mateusz Stonoga, 
Marek Zagrodnik, Kamil Liso-
wicz, Mariusz Podgórny, Da-
wid Koba, wicedyrektor Da-
nuta Derda, Patryk Zając, Bar-
tosz Cichocki, Patryk Licho-
sik, Adrian Cłapa, Mateusz 
Ebisz, Marek Mielnik, Daniel 
Katzy, wychowawczyni klasy 
Agnieszka Gawlik.

Klasa IV Technikum 
Siedzą od lewej: dyrek-

tor Dariusz Bigas, wicedy-
rektor Danuta Derda, wycho-
wawca klasy Sławomir Mako-
wiec; stoją: Mariusz Chorąże-
wicz, Damian Piśla, Mateusz 
Kampa, Zbigniew Kuśmier-
ski, Grzegorz Gruszka, Szy-
mon Adolf, Jacek Jacheć,  Ra-
fał Gawin, Patryk  Panicz.



Przewodniczący Koła Piotr 
Szubert powitał wszystkich licz-
nie przybyłych mieszkańców i 
zaproszonych gości: przewod-
niczącego Zarządu Gminne-

DFK Krasiejów: Spotkanie noworoczne 

Życzenia i oceny
15 stycznia 2012r. zorganizowano tradycyjne spotkanie świą-

teczno – noworoczne w siedzibie DFK Krasiejów. 

go TSKN w Ozimku Klausa Le-
schika z małżonką, byłego pro-
boszcza krasiejowskiej Para-
fii ks. Radcy Alojzego Malcher-
ka, sołtysa wsi Kazimierza Tar-
sę oraz przewodniczącego Rady 
Sołeckiej Krzysztofa Koźlika, 
składając przy okazji życzenia 
noworoczne.

Następnie Klaudia Kula od-
czytując fragment Ewangelii do-
konała wprowadzenia do atmos-
fery świątecznej, którą kontynu-
owały najmłodsze dzieci z miej-
scowego Ogniska Muzycznego, 
w programie artystycznym przy-
gotowanym przez ich opiekuna 
Piotra Piekarskiego.

Pięknym programem arty-
stycznym spotkanie uświetnił ze-
spół Dialog z Dylak, który pod 
kierownictwem Barbary Baron 
mobilizował obecnych do wspól-

nego śpiewania kolęd. Ponad 
dwugodzinne spotkanie przebie-
gało w miłej atmosferze, przy 
poczęstunku przygotowanym 
przez członkinie miejscowego 
koła DFK, a ks. Alojzy Malche-
rek okraszał je często dowcip-
nymi wierszami i opowiadaniami 
w j. niemieckim. Poza przyjem-
nościami dla ciała i ducha, Pan 
Bernard Materne przedstawił 
sprawozdanie merytoryczne i fi-
nansowe z działalności Zarzą-
du Koła DFK Krasiejów za 2011r. 
Podziękowania dla organizato-
rów tego pięknego spotkania.

B.M.

Pań z sekcji plastycznej 
DK, które zaprezentowały swo-
je prace malarskie, rysunkowe i 
rzeźbiarskie, powstałe na zaję-
ciach plastycznych, prowadzo-
nych przez Judytę Adamczyk. 
Wernisaż uświetnił mini recital 
skrzypcowy Julii Podborączyń-

Wystawa interdyscyplinarna

„Śmietanka artystyczna”
12 stycznia 2012 roku odbyła się wystawa „Śmietanki arty-

stycznej”.
skiej i występ poetycki Łucji Wa-
lerczyk.

„Śmietanka artystyczna” w 
składzie: Kamila Gloger, Irena 
Karpa, Elżbieta Niedźwiedź, 
Julia Podborączyńska, Kalina 
Solnica, Inga Szczepu, Łucja 
Walerczyk.

W bogatym programie prze-
kazali publiczności wiele dow-
cipów i humoru oraz przebojów 
ze znanych musicali: „Skrzypek 
na dachu”, „Kabaret”, „Chicago”, 
„Cats” oraz „My Fair Lady”. Twór-

Musicalowe brzmienie
22 stycznia w ozimskim Domu Kultury po raz trzeci wystą-

piła gościnnie grupa IWIA z Gliwic. Po „Retromanii” i spektaklu 
„Operetka wczoraj i dziś”, artyści przyjechali z koncertem „Mu-
sicalowe brzmienie”.

cami grupy „IWIA” są Izabela i 
Marcin Witwiccy – małżeństwo 
wywodzące się z gliwickiego Te-
atru Muzycznego. 

(nies)
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Grodziec:

Nie tylko w „Kuźni”
W dniach 23-27 stycznia Stowarzyszenie Nasz Grodziec zor-

ganizowało po raz kolejny półkolonie w Kuźni dla najmłodszych 
mieszkańców Grodźca.

Zajęcia prowadziły Anna Hen-
ne, Katarzyna Pastuch i Moni-
ka Stawczyk. Dzieci w tym roku 
miały masę atrakcji. W pierwszym 
dniu były w DK w Ozimku na pro-
jekcji filmu Wojownicze Żółwie 
Ninja, następnego dnia były na 
basenie w Oleśnie, gdzie zajęcia 
w wodzie prowadził pan Zbyszek. 
Były szaleństwa na zjeżdżalniach 
wodnych i relaks w jacuzzi, a tak-
że poznawanie podstawowych 
zasad nauki pływania. W trzeci 
dzień dzieci ponownie wyjecha-
ły do DK w Ozimku na przedsta-
wienie Przygody kotki Frylki. Trze-
ba w tym miejscu dodać, że jedną 
z nieprzewidzianych atrakcji wy-
jazdów do Ozimku, cieszącą się 
nie mniejszym zainteresowaniem 
niż przedstawienia okazał się au-
tomat z gorącą czekoladą. 

Bardzo interesującą wyciecz-
ką był wyjazd do zabytkowej ko-
palni Guido w Zabrzu. W kopalni 

można było pospacerować kilka-
set metrów pod ziemią, dowiadu-
jąc się ciekawych faktów dotyczą-
cych ciężkiej pracy górnika.

W ostatnim dniu półkolonii zo-
stał zorganizowany bal przebie-
rańców połączony z  karaoke, co 
wywołało ogromny uśmiech na 
twarzach bardziej umuzykalnio-
nych uczestników. 

- Wyjątkowe, niezapomnia-
ne, wspaniałe - to tylko kilka okre-
śleń dzieci zapytanych o wrażenia 
po wspólnie spędzonych feriach.  
My również dziękujemy za ten 
czas!  Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowanie za po-
moc w przygotowaniu pólkolo-
nii pani Barbarze Katolik - dy-
rektor Ośrodka Integracji i Pomo-
cy Społecznej oraz pani Helenie 
Gruszce - dyrektor Domu Kultury 
w Ozimku.

Monika Stawczyk

Dom Kultury:

„Zima w mieście”
W okresie ferii zimowych w Domu Kultury odbyły się zajęcia re-

kreacyjno - rozrywkowe dla dzieci z naszej gminy. 

Celem spotkań było urozma-
icenie czasu wolnego poprzez 
edukację i wspólne zabawy. Or-
ganizatorem i inicjatorem ferii był 
Dom Kultury i Ośrodek Integracji i 
Pomocy Społecznej w Ozimku. 

Całość została podzielona na 
dwie części, każdy turnus obejmo-
wał jeden tydzień. Łącznie w ak-
cji wzięło udział aż 98 osób, któ-
rym urozmaicali czas opiekuno-
wie w składzie - I turnus: Adam-
czyk Judyta, Cieśla Katarzyna, 
Katolik Michał, Reimann Daria, 
Świercz Małgorzata oraz II tur-
nus: Adamczyk Judyta, Cieśla 
Katarzyna, Kamiński Jan, Kato-
lik Michał.

Program akcji był różnorod-
ny. Dzieci mogły doskonalić swoje 
umiejętności podczas zajęć odby-
wających się w Domu Kultury (za-
jęcia taneczne, plastyczne, spor-
towe czy świetlicowe), jak również 
wykazać się na wyjazdach (Aqu-
apark w Tarnowskich Górach i mu-
zeum chleba w Radzionkowie). 
Nowością i miłym zaskoczeniem 
okazał się wyjazd do Muzeum 

Chleba w Radzionkowie, w któ-
rym to uczestnicy mogli własno-
ręcznie upiec bułeczkę, obejrzeć 
film o powstawaniu chleba, a tak-
że przedmioty codziennego użyt-
ku, które dawniej wykorzystywali 
nasi przodkowie.

 Na sali widowiskowej w Domu 
Kultury odbyły się też dwie pro-
jekcje filmu animowanego „Mysi 
agenci” i „Wojownicze żółwie nin-
ja” oraz przedstawienia teatral-
ne „Cudowna lampa Alladyna” i 
„Przygody kotki Frylki”. 

Zakończeniem każdego tur-
nusu była wizyta na kręgielni w 
Ozimku. Wspólna gra w kręgle, bi-
lard czy piłkarzyki bardzo zintegro-
wała młodych uczestników ferii. 

Cała akcja przebiegła w spo-
kojnej i miłej atmosferze. Uroz-
maicony program sprawił, że nie 
było czasu na nudę. Pozytywne 
opinie uczestników dają nam wie-
le powodów do radości. Nie pozo-
staje nam nic innego jak zapro-
sić wszystkich na wakacyjną akcje 
„Lato w mieście”.

Katarzyna Cieśla

Półkolonie w Grodźcu - zajęcia taneczne.

Wycieczka do zabytkowej kopalni w Zabrzu.

Jedną z atrakcji “Zimy w mieście “ były przedstawienia teatralne.
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Na zimowisku w Szczedrzyku - zimowy spacer.

Już po raz drugi Parafialna Grupa Caritas zorganizowała 
w Domu św. Mikołaja zimowisko dla 31 dzieci. Dzięki pomo-
cy wielu osób i sprzyjającej zimowej pogodzie, dzieci spę-
dzały pierwszy tydzień ferii (od 16 do 20 stycznia) pod opie-
ką Zofii i Małgorzaty Rudolf, które opracowały program zi-
mowiska. Nad całością czuwała przewodnicząca Caritas 
Bernadetta Golomb. 

Udało się nam zorganizo-
wać zawody saneczkowe, rzu-
canie śniegowymi kulami do 
celu oraz na odległość, budo-
wanie bałwanów i wiele innych 
zabaw na śniegu. Jednak naj-
większą atrakcją okazało się 
ognisko, przy którym można 
było się rozgrzać oraz upiec 
smaczną kiełbaskę ufundo-
waną przez Bernadettę Go-
lomb. Oprócz zabaw w plene-
rze, urządziliśmy też rozgryw-
ki sportowe w sali gimnastycz-
nej. Werner Rudolf sędzio-
wał drużynom grającym w dwa 
ognie oraz w piłkę nożną. Wy-
braliśmy „króla strzelców”, a w 
czwartek przez dwie godziny 
trzy drużyny walczyły o tytuł 
„Małego Olimpijczyka”. Dzię-
ki dofinansowaniu przez Ośro-
dek Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku, mogliśmy 
obejrzeć film pt.: „Kot w bu-
tach” w 3D, w opolskim Kino-
plexie.

Każdego dnia dzieci wy-
konywały kolorowe ilustra-
cje ukazujące zajęcia, w ja-
kich brały udział, zdobywały 
też punkty w różnych konkur-

sach. Codziennie czekał na 
nas słodki poczęstunek upie-
czony przez rodziców oraz 
herbata przygotowana przez 
panie z Caritasu: Renatę Ja-
nik, Teresę Jakubiec, Stani-
sławę Kalę, Imgardę Kądzie-
lę, Ritę Gryc, Sonię Pielok i 
Sonię Piosek, które ostatnie-
go dnia napiekły dla nas całą 
górę przepysznych gofrów. 
Pamiętał też o nas proboszcz 
ks. Marcin Ogiolda, który po-
częstował nas smacznymi cu-
kierkami. W piątek wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody 
za osiągnięcia sportowe, kon-
kursy rysunkowe, konkurs pio-
senki i udział w zimowisku. 
Dzieci pięknie podziękowały, 
wymyślając wspaniałe okrzyki 
oraz hasła. 

Organizatorzy składa-
ją serdeczne podziękowania 
pani Barbarze Katolik - dy-
rektor Ośrodka Integracji i Po-
mocy Społecznej za dofinan-
sowanie naszego zimowiska 
oraz wszystkim pracownikom, 
dzięki którym jego organizacja 
była możliwa.

Zofia Rudolf

Szczedrzyk: 

Moc atrakcji i zabaw

W muzeum chleba. Nurkowanie.

Pieczone kiełbaski były wyśmienite.



- Jakie nagrody już otrzymali-
ście?

- „Mądra Sówka” i tytuł „KWATE-
RA NA MEDAL 2011” to trzecia na-
groda, jaką zdobywa mój obiekt, a 
druga ogólnopolska.  Pierwsza była 
w 2006 w Nałęczowie w konkursie 
PFTW „Fundusze Unii Europejskiej a 
mój mały biznes turystyczny” – zdo-

Gospodarstwo spod Ozimka jednym z laureatów

Ranczo na medal
Miesięcznik „AGRO” wytypował gospodarstwo agroturystyczne 

„AGRO-RANCZO” do ogólnopolskiego konkursu „Kwatery na Medal”.

Na początku stycznia jego wła-
ściciel Dariusz Jasiniak  dostał za-
proszenie na NOWOROCZNĄ GALĘ 
AGROBIZNESU, którą co roku orga-
nizują  w Warszawie Stowarzysze-
nie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW 
i Redakcja AGRO, a Patronem Ho-
norowym jest  Prezes Agencji Ryn-
ku Rolnego. Gala odbyła się 26 stycz-

nia 2012 w Auli Kryształowej SGGW 
Warszawa. Rozdano trzy nagrody 
główne i 6 specjalnych. Właściciel 
„AGRO-RANCZA”  otrzymał statu-
etkę  i dyplom z napisem „Nagro-
da Specjalna” a samo „RANCZO”  - 
tytuł „KWATERY NA MEDAL 2011”.

wit

To dobrze posiane ziarno
Dariusza Jasiniaka spytaliśmy między innymi o jego dotychczasową 

działalność oraz receptę na sukcesy w branży turystycznej.   

byliśmy  I miejsce w głosowaniu in-
ternautów. Druga nagroda pocho-
dzi z roku 2008 - w Opolskim Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
w konkursie regionalnym „ZIELONE 
LATO 2008”.

- Jak pan odbiera takie wyróż-
nienia? Są bardziej owocem do-
tychczasowej pracy czy zachętą 



do rozwoju?
- Nagrody i tytuły zobowiązują 

do dalszej, jeszcze lepszej pracy. W 
praktyce dają prestiż wśród innych 
gospodarstw,  ogromną satysfakcję i 
zadowolenie z tego, co już się zrobi-
ło, a przede wszystkim  podkreślić na-
leży jeszcze niesamowitą i bezcenną 
autopromocję regionu, obiektu i pro-
wadzonej działalności. To przekłada 
się później na ilość gości, a co za tym 
idzie - odbija pozytywnie na kondy-
cji ekonomicznej gospodarstwa. Taka 
nagroda jest jak ziarno posiane w naj-
lepszą glebę, które po jakimś czasie 
wydaje obfite plony.

 - Co w najbliższym czasie no-
wego zaoferujecie swoim go-
ściom, co chcecie zmienić? Co do-
tychczas najlepszego oferowali-
ście gościom „RANCZA”? 

- Obecnie pracuję nad zmianą 
strony internetowej (powinna już być 
w marcu gotowa). Moja agroturysty-
ka to połączenie tanich noclegów z 
licznymi atrakcjami związanymi z ak-
tywnym wypoczynkiem. Sam pomysł 
specjalizacji i wykorzystania rekreacji 
sportowo-turystycznej narodził się już 
dość dawno, bo w czasie studiów na 
wrocławskiej AWF. Jednak - jak to w 
życiu bywa - od pomysłu do jego re-
alizacji należy przejść długą drogę. 
Natrafić na niej na odpowiednich lu-
dzi, wykorzystać potencjał najbliższej 
okolicy, kreatywnie i konsekwentnie 
realizować pomysł. 

Po zakończeniu budowy domu 
w maju 1927 roku pierwszy właści-
ciel nazwał go „RANCZEM”.  Po za-
kończeniu modernizacji i przystoso-
wania obiektu do prowadzenia w nim 
nowej działalności w latach dziewięć-
dziesiątych zeszłego stulecia,    doda-
łem do poprzedniej nazwy „Agro” – od  
agroturystyki, czyli  turystyki wiejskiej  
i tak powstała nazwa  „AGRO-RAN-
CZO”.   

Obiekt rozpoczął działalność 
agroturystyczną w 2003 roku. Wów-
czas to po raz pierwszy zawitali w 
jego progach goście. Początkowo 
nieatrakcyjne położenie domu rekom-
pensowało dobre wyposażenie bazy 
noclegowej oraz sprzęt rekreacyjno-
sportowy. Na terenie gospodarstwa 
można bowiem korzystać z boisk do 
piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, 
placu zabaw, kącika z oczkiem wod-
nym i miejscem na rozpalenie ogni-
ska.

Obecnie znacznie wzrosły walory 
okolicy, a to sprawia, że dolinę rzeki 
Mała Panew traktuję jako dużą i do-
brze wyposażoną salę gimnastycz-
ną. Można tu ciekawie spędzić każdą 
z pór roku.

Zimą dla amatorów „białego sza-
leństwa” organizowane są wyjazdy w 
oddalone o 80 km Góry Opawskie.

 Wiosna to czas na zregenerowa-
nie sił po zimowym przestoju lub zi-
mowych szaleństwach. Aby nabrać 
werwy na nadchodzące lato, moż-
na podpatrywać budzącą się do ży-

cia przyrodę w ramach wycieczek ro-
werowych oraz spacerów nordic wal-
king. Skorzystać też można ze stałej 
oferty gospodarstwa, w tym wyjaz-
dów na basen do Dobrodzienia. 

Latem panują tutaj idealne wa-
runki do rekreacyjnego uprawiania 
różnych sportów wodnych. A wszyst-
ko dzięki bliskości Jezior Turawskich, 
stawów Poliwody, Myśliny i Myślniki. 
No i oczywiście Małej Panwi. W tym 
okresie proponuję skorzystanie z bo-
gatej oferty dotyczącej  turystyki  ka-
jakowej. Szczególnie polecam wypo-
życzanie kajaków i spływy wspomnia-
ną rzeką na trasach różnej długości. 
W gminie i okolicy powstała już nie-
zbędna infrastruktura (przystanie ka-
jakowe co 1,5h) do uprawiania tego 
typu turystyki, co  zachęca do odwie-
dzania tej części Opolszczyzny. Nowe 
zaplecze sprawia, że spływy są cał-
kowicie bezpieczne. Co więcej: taka 
forma rekreacji to pełna wrażeń eks-
pedycja krajoznawczo-przygodowa, 
pozwalająca na poznanie różnorod-
nej fauny i flory „Opolskiej Amazonki”. 

Jesienią natomiast okoliczne lasy 
stanowią dla grzybiarzy istny raj na 
ziemi. 

W ramach oferty „AGRO-RAN-
CZA” udzielam lekcji: pływania, sur-
fingu, jazdy na rowerze, na nartach 
lub snowboardzie.  Obiekt wyposażo-
ny jest w sprzęt rekreacyjno-sportowy 
dla naszych dużych i małych gości. 
Ponadto teren gospodarstwa może 
być ciekawym miejscem na organiza-
cję rodzinnych imprez okolicznościo-
wych, festynów rekreacyjno-sporto-
wych i kajakowych imprez integracyj-
nych. 

- Iloma pokojami dysponuje 
„AGRO-RANCZO”, ilu gości może 
naraz przyjąć?  

- Oddaję do ich dyspozycji 5 pokoi 
gościnnych z łazienkami, pokój wypo-
czynkowy z barkiem, pokój bilardo-
wo-kominkowy oraz aneks kuchenny. 
Baza noclegowa i rekreacyjno-spor-
towa przygotowana jest na rodzinny 
model (2+2) spędzania wolnego cza-
su. W ramach atrakcji dla najmłod-
szych wczasowiczów istnieje możli-
wość noclegu w namiocie lub komfor-
towo wyposażonej przyczepie cam-
pingowej.

- Czy macie już stałych klien-
tów?  

- Obiekt od samego początku po-
siada „Książkę gości” i długą  listę 
stałych klientów. W  „Ksiąśce Gości”  
są  wpisy prawie we wszystkich euro-
pejskich językach. Jednak największą 
ilość gości mamy z Polski. A to dzięki 
temu, że blisko jest  DINOPARK,  re-
welacyjnie działający szpital z oddzia-
łem rehabilitacji ruchowej, no i liczne 
inwestycje rozpoczęte na terenie gmi-
ny, które przyciągają  zleceniobior-
ców z całej Polski.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Witold Żurawicki









- Twoje dotychczasowe 
życie to debiuty, podróże po 
świecie, rozgrywanie me-
czy i spełnienie marzeń. Jak 
znalazłeś jeszcze czas na 
to,  by zaangażować się w 
naszą akcję dobroczynną?

- Wydaje mi się, że każdy 
znajdzie czas na to, żeby po-
magać innym ludziom, mimo 
tego, że nie ma go zbyt wie-
le. Gdy tylko pojawiła się taka 
możliwość (z Twoim zapyta-
niem o pomoc tym rodzinom) 
to od razu byłem na „tak” i nie 
mogłem sobie tego odmówić. 
Był to mój pierwszy raz w ze-
szłym roku, ale gdy tylko będę 
miał sposobność, to postaram 
się w kolejnych latach także 
pomagać.

- Można by powiedzieć, 
że podążasz śladami Jerze-
go Dudka, który także za-
angażował się w akcję. Czy 
jego uczestnictwo miało ja-
kiś wpływ na Twój udział w 
Szlachetnej Paczce?

- Widziałem jego wizerunek 
oraz słyszałem jego głos w re-
klamach. Wiedziałem również, 
że Dudek walnie przyczynia 
się do pomocy i wspiera akcję. 
Na pewno w jakiś sposób jest 
dla mnie autorytetem, ponie-
waż osiągnął nie tylko w pił-
ce polskiej, ale też w zagra-
nicznej, mnóstwo sukcesów. 
Także można powiedzieć, że 
on mnie  zainspirował do tego, 
by pomóc, ale każdy ma swo-
je życie i wydaje mi się, że je-
stem dobrym człowiekiem, 
dlatego kierowałem się tym, 
że warto pomagać.

- Zapewne w Twojej ka-
rierze także zdarzały się 
wzloty i upadki, wygrane i 
przegrane mecze. Można to 
porównać także do tego, że 

Pomoc nieść - najpiękniejszy to trud

„Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że do-
strzegasz jego ogrom” - to niesamowite uczucie, wie-
dzieć że istnieją na tym świecie ludzie, którzy potrafią 
dać coś od siebie drugiemu człowiekowi. W świecie, 
gdzie ludzie są zapatrzeni tylko w siebie i swoje dobro, 
są tacy, którzy jedną iskrą potrafią zapalić całe ognisko 
radosnych serc, bo „Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie 
zapominają o sobie. ”.. Tylu ludzi potrzebuje pomocy, 
tyle ludzi cierpi głód.. W wielu domach się nie przelewa, 
są to ludzie skrzywdzeni przez los. Czas robi co chce, 
odbiera im to co kochają, niszczy to na czym im zależy. 
Nie przechodźmy obojętnie obok ubogich rodzin, ale pa-
miętajmy też, że prawdziwa bieda to ta, która nie krzyczy.

Piłkarski talent, werwa, zapał i wybijanie się na szczy-
ty sportu. Pod takimi określeniami znany jest nam mło-
dy piłkarz ze Schodni - Waldemar Sobota. Nasz zdolny 
chłopak ma także dobre serce. Zaangażował się w ak-
cję Szlachetnej Paczki i przygotował dla jednej z rodzin 
z Rejonu Ozimek paczkę. Miałam przyjemność z nim po-
rozmawiać i zadać mu parę pytań.

wiele rodzin wpada w ubó-
stwo, tym samym przegry-
wa swoje życie. Czy uwa-
żasz, że biedne rodziny 
mają szansę na lepszy byt 
i czy ta otrzymana paczka 
może znacznie im w tym po-
móc?

- Wydaje mi się, że tak. 
Zrobiłem paczkę, włożyłem 
tam wartościowe rzeczy i 
mam nadzieję, że rodzina, któ-
ra je odbierze będzie zadowo-
lona z tego co się w niej zna-
lazło i że to jej w jakiś sposób 
pomoże. Z drugiej strony jed-
nak liczę, że z roku na rok tych 

rodzin potrzebujących będzie 
coraz mniej, a co za tym idzie 
- poziom życia społecznego w 
Polsce będzie wzrastał.

- Aby wygrać - trzeba 
walczyć, aby walczyć - trze-
ba wierzyć w to co się robi. 
Tobie pewnie takiej wiary 
nie brakuje. Ale czy chło-
pak, który osiąga tyle suk-
cesów, wierzy w pomoc 
międzyludzką?

- Na pewno tak. Mimo tego, 
że jakieś tam sukcesy już osią-
gnąłem – nadal jestem czło-
wiekiem. Nie postrzegam sie-

bie za osobę, która już wszyst-
ko ma, która z powodu tego, 
że jest utytułowana, ze swoje-
go życia jest w pełni zadowo-
lona i osiągnęła pełnię szczę-
ścia. Tak jak już wspomina-

łem takie akcje jak Szlachet-
na Paczka niosą pomoc, a ja 
w miarę możliwości będę się 
starał pomagać.

- W momencie, gdy jak w 
meczu z Bośnią i Hercego-
winą zdobyłeś bramkę usta-
lając wynik na 1:0, wówczas 
trafiasz do serc milionów 
Polaków. Twoja dobrodusz-
ność powinna być dla nich 
autorytetem. Zachęcałeś 
więc kogoś do przyłączenia 
się do akcji?

- Akurat w zeszłym roku - 
tak jak już mówiłem - po raz 

pierwszy wziąłem udział w ta-
kiej akcji i nie zdołałem nikogo 
nakłonić do tego, żeby również 
się zaangażował. Natomiast w 
kolejnych latach będę się sta-
rał jak najwięcej osób zachę-
cić do takiej pomocy. Nie po-
wiadomiłem nikogo o tym, że 
biorę udział w akcji, ponieważ 
tego czasu nie było za wie-
le. Byłem w rozjazdach, więk-
szość czasu spędzałem za 
granicą, a więc skupiałem się 
na tym, co jest dla mnie naj-
ważniejsze, jednakże nie za-
pominałem o tych, którzy po-
trzebują pomocy.

- Twoja determinacja 
sporcie jest imponująca. 
Gdybyś przekazał potrzebu-
jącym rodzinom choć odro-
binę siły i wiary, którą po-
siadasz, na pewno byłoby 
im lżej. Jednak nie wszyst-
ko jest możliwe, ale możesz 
przekazać im parę słów mo-
tywacji.

- W życiu, tak samo jak i w 
sporcie, najważniejsze jest to, 
żeby nie poddawać się, dążyć 
do obranych przez siebie ce-
lów i przede wszystkim speł-
niać marzenia. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Z Waldemarem Sobotą wywiad 

przeprowadzała wolontariuszka 
i PR rejonowy 

- Ewelina Czolek.


