
 Aby upamiętnić ten doniosły w 
historii Polski fakt uczniowie klasy VI 
pod kierunkiem pani Bożeny Mirow-
skiej przygotowali część artystyczną 
o patriotycznej wymowie. Uroczystość 
rozpoczęła się wprowadzeniem sztan-
daru szkoły i odśpiewaniem hymnu na-
rodowego. Następnie uczniowie kla-

Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczyście i patriotycznie
Obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały w Ozimku 

tradycyjny charakter. O godzinie 9.30 w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela 
odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem 
orkiestry, pocztów sztandarowych oraz delegacji władz gminy, kombatan-
tów, młodzieży szkolnej, związków zawodowych i organizacji społecznych 
oraz licznie przybyłych mieszkańców. 

Nabożeństwo odprawił proboszcz 
parafii w Ozimku ks. Marian Demar-
czyk. Po mszy pochód z orkiestrą i 
pocztami sztandarowymi przeszedł 
pod Pomnik Martyrologii obok Domu 
Kultury, gdzie rocznicowe przemó-
wienie, nawiązujące do postanowień 
uchwalonej w 1791 roku, drugiej w 
świecie i pierwszej w Europie nowo-
czesnej ustawy zasadniczej, wygło-
sił burmistrz Ozimka Marek Korniak. 
Uczestniczące w uroczystości dele-
gacje złożyły pod pomnikiem wiązan-

ki kwiatów. 
Dzień wcześniej - 2 maja w Domu 

Kultury, z recitalem poezji i pieśni pa-
triotycznej „Co jest Ojczyzna?” wystą-
pił znany aktor Jerzy Zelnik, któremu 
na fortepianie akompaniował Sławo-
mir Strusiewicz. Zgromadzona w sali 
widowiskowej publiczność z uwagą 
słuchała wierszy o miłości do ojczyzny 
i razem z aktorem nuciła patriotyczne 
pieśni z wręczonych przed koncertem 
śpiewników.

(jad)

Delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii.

PSP Grodziec:

Witaj Trzeci Maj
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu tak-

że odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

sy VI przedstawili scenkę z życia gru-
py przyjaciół szkolnych przygotowują-
cych się do apelu szkolnego o 221 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji Majowej.

Na zakończenie aktorzy przypo-
mnieli pieśń „Witaj maj, trzeci maj...” 
oraz „Rotę”.

Samorząd Uczniowski

Sobota  23 czerwca 2012r.  
Godz. 15.00 - 16.00 - zespół z Niemiec i Rymarova
Godz. 16.30 - 17.45 - formacja Naaman – zapewniamy 100 % dosko-

nałej zabawy w słonecznych rytmach muzyki reggae – koncert na wysokim 
poziomie 

Godz. 18:00 -  uroczyste otwarcie Dni Ozimka
Godz. 18.00 - 19.20 -  formacja „Latające Talerze” z największymi 

przebojami Republiki 
Godz. 19.45 - 20.15 - zespół rockowy z Niemiec
Godz. 20.30 - 22.30 - transmisja meczu Euro 2012
Godz. 22.30 - 23.00  zespół LECTER z Ozimka
Godz. 23.15 - 0.30 -  I gwiazda wieczoru, zagraniczna formacja RMC z 

utworami zespołu Rammstein, zwycięscy Europejskiego Festiwalu Cove-
rów w Kamiennej Górze w 2011 roku, 

Godz. 0.45 - 2.00 - koncert formacji TRIO BRITISH MUSIC  

Niedziela 24 czerwca 2012r.
Godz. 14.00 - 15.20 - profesjonalny blok dla dzieci 
Godz. 15.30 - 16.30 -  program własny w wykonaniu Domu Kultury 
Godz. 17.00- 18.30- występ Kabaret Młodych Panów 
Godz. 19.00- 20.20-  koncert Jumbo Africa 
Godz. 20.30- 22.30- transmisja meczu  Euro 2012
Godz. 22.30- 24.00-  gwiazda wieczoru - zespół BLUE CAFE 

Serdecznie zapraszamy

DNI OZIMKA ‘2012
23-24 czerwca 2012 r.

Wyspa Rehdanz’a w Ozimku (ul. Kolejowa)

W specjalnej strefie ekonomicznej 
inwestorzy mogą korzystać z szeregu 
ulg podatkowych - stąd atrakcyjność 
takich terenów. Burmistrz Marek Kor-
niak już wcześniej informował, że po-
tencjalni inwestorzy o takie tereny już 
pytali. A wiadomo: inwestycje ozna-
czają przede wszystkim nowe miejsca 
pracy. Do strefy Ozimek chciałby przy-
łączyć między innymi niektóre tereny 
uzyskane od Huty „Małapanew” w ra-
mach rozliczeń podatkowych.

Sesja RM:

Zobowiązanie i oceny
Od rozpatrzenia dwóch interpelacji rozpoczęły się obrady ostatniej se-

sji Rady Miejskiej w Ozimku (23. 04.). Jednak najważniejszym punktem dla 
rozwoju gminy było zobowiązanie burmistrza do podjęcia prac przygoto-
wawczych, mających na celu włączenie terenów stanowiących własność 
gminy do Katowickiej Strefy Ekonomicznej. 

Podczas sesji radni między in-
nymi dyskutowali o planach rozwoju 
Szczedrzyka, Dylak i Krasiejowa a tak-
że ocenili stan zimowego utrzymania 
dróg w gminie, jak również z wynikami 
kontroli Komisji Rewizyjnej RM doty-
czącej struktury organizacyjnej Urzę-
du Gminy i Miasta oraz wydatkowania 
środków budżetowych na utrzymanie 
Urzędu w latach 2010 i 2011.

WIT



Wśród obiektów nomino-
wanych w kategorii architektu-
ra przemysłowa i dziedzictwo 
techniki wygrał żeliwny most 
wiszący na rzece Mała Panew 
w Ozimku. Nasz most jest jed-
nym z pięciu najlepiej utrzyma-
nych i zagospodarowanych za-
bytków w Polsce, a niedawno 
przeprowadzona konserwacja 
jest wzorem właściwego utrzy-
mania obiektu zabytkowego. 

 „Zabytek Zadbany” jest co-
rocznym konkursem ogłasza-
nym przez ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego. Ce-

„Zabytek Zadbany”
18 kwietnia 2012 r. Stargardzie Szczecińskim podczas 

obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 
ogłoszono laureatów prestiżowego konkursu „Zabytek Za-
dbany”. Wybrano pięć najlepiej utrzymanych i zagospoda-
rowanych zabytków w Polsce.

lem Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków jest przede 
wszystkim przybliżenie społe-
czeństwu konieczności ochro-
ny spuścizny minionych poko-
leń i związanych z tym proble-
mów. Ideą obchodów w Polsce 
jest prezentowanie dóbr kultu-
ry o istotnym znaczeniu dla eu-
ropejskiego i światowego dzie-
dzictwa kulturowego oraz uho-
norowanie konserwatorów, 
opiekunów i właścicieli zabyt-
ków, którzy w szczególny spo-
sób przyczynili się do opieki 
nad nimi.

- Kiedy zrodziła się idea re-
montu mostu?

- Idea zrodziła się niedługo 
przed decyzją o przejęciu tego 
obiektu od Huty Małapanew. Już 
wówczas bowiem wiedzieliśmy, 
że w tym moście drzemie bardzo 
duży potencjał pod względem tu-
rystycznym, promocyjnym, który 
należy wykorzystać. 

- To ma być swoisty wabik 
turystyczny?

- Owszem, ale także pereł-
ka historii techniki żeliwnej, która 
zrodziła się w naszej hucie, jaką 
nasi pradziadowie zostawili temu 
miastu i okolicy. Chodzi o kulty-
wowanie pewnej tradycji, przy-
pominanie naszej historii – tak 
bardzo związanej z hutnictwem. I 
te wszystkie laury, jakie spadają 
na nas z tytułu rewitalizacji mo-
stu, już naszą gminę rozsławia-
ją. W Polsce coraz częściej koja-
rzy się Ozimek nie tylko z wielką  
hutą, ale też z dbałością o wy-
jątkowe zabytki. Dlatego nie żal 
nam żadnej złotówki wydanej na 
jego renowację. 

- Most będzie jednym z fila-
rów turystyki w gminie?

- Na pewno. Mamy bowiem 
dwie perełki na mapie turystycz-
nej województwa: JuraPark oraz 
most żeliwny – wyjątkowy na 
skalę europejską. I teraz czas na 
ich promocję poza naszym re-
gionem oraz poza granicami kra-
ju. Plan takiej promocji i pomysł 
na pozyskanie pieniędzy ze źró-
deł zewnętrznych – dzisiaj do-
bra, nowoczesna promocja to 
spory wydatek – także mamy. 

- Na razie jednak most ma 
status sierotki Marysi. Stoi na 
uboczu, nie prowadzi do nie-
go w naturalny sposób ża-

Most - duma i wabik
Z burmistrzem Ozimka Markiem Korniakiem rozmawia Wi-

told Żurawicki.

den szlak turystyczny. Nie jest 
obudowany żądną bazą tury-
styczną. 

- Remont mostu to wydatek 
ponad 3 milionów złotych i nie 
dało się w tym momencie zreali-
zować wszystkich zadań. Teraz 
czas na postawienie kropki nad 
„i”, czyli przygotowanie otocze-
nia mostu. Koncepcja przewidu-
je utworzenie tam muzeum hut-
nictwa. Będzie w nim można zo-
baczyć pierwsze odlewy hutni-
cze, stare ryciny i inne materiały 
dokumentujące dorobek hutnic-
twa w Ozimku. I nie tylko. A mie-
liśmy tutaj prawdziwych artystów 
inżynierów i projektantów. Nie 
mamy się czego wstydzić - choć-
by Wilkinson robił w Ozimku do-
świadczenia na pierwszych swo-
ich maszynach. Ten sam Wilkin-
son, który jest obecnie potenta-
tem w produkcji nożyków do go-
lenia. Zresztą sam most żeliwny 
to – jak można domniemywać z 
życiorysu jednego z jego twór-
ców – protoplasta słynnego mo-
stu Golden Gate w San Franci-
sco.

Taka reklama to także swo-
ista pomoc samej hucie, która 
potrzebuje dzisiaj dobrej aury. 
Musi wyjść z kłopotów finanso-
wych dla dobra pracowników – 
mieszkańców naszej gminy. O 
budżecie gminy już nie wspomi-
nając, gdyż huta to przecież naj-
większy płatnik podatków.

Jest jeszcze inna bardzo 
istotna sprawa. Otóż trzeba 
most umieścić w obszarze spe-
cjalnej ochrony. Dlatego zrobi-
my wszystko, by znalazł się na li-
ście pomników historii. Takie sta-
rania już zresztą rozpoczęliśmy i 
współpracujemy tutaj ze specja-
listycznymi instytucjami. Nie wy-
obrażam sobie, by most, okra-
szony takimi laurami, na liście 
się nie znalazł. 

- Kiedyś mówiło się, że do 
mostu prowadzić będzie cały 
ciąg obiektów zabytkowych.

- I tak będzie. Koncepcja 
przewiduje remont Alei Schin-
kla – mamy środki na tę reali-
zację, aktualnie przygotowuje-
my dokumentację przetargową. 
W planach jest remont tej drogi, 
zagospodarowanie plant, odtwo-
rzenie ścieżki przez górkę ewan-

gelicką.
- A kościół?
- Kościół należy do Para-

fii Ewangelicko - Augsburskiej i 
sam z siebie jest już zabytkiem. 
Dodamy do tego należyty wy-
gląd otoczenia. Jestem prze-
konany, że gospodarz będzie 
otwarty na wszelki propozycje 
związane z promocją kościoła i 
z organizacją w nim różnego ro-
dzaju imprez kulturalnych. 

- Odejdźmy na chwilę od 
historii. Mamy szereg inwe-
stycji dotyczących współcze-
sności. 

- No właśnie. Ot, dla przykła-
du chodniki: mamy już na ulicy 

Dłuskiego wyremontowaną stro-
nę prawą. Ale przede wszyst-
kim odtwarzamy drogi po budo-
wie kanalizacji. I w tym celu bę-
dziemy starali się o pozyska-
nie dodatkowych dwóch milio-
nów złotych, by te drogi odtwo-
rzyć jak najszybciej. Poza tym 
chodzi nam o to, by były one nie 
gorszej jakości niż przed budo-
wą kanalizacji, a nawet lepszej. 
To będzie kosztować, ale drogi 
muszą być dobre. I tutaj muszę 
mocno podkreślić, że odbudowa 
dróg to obecnie nasz absolutny 
priorytet. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Nagrodę odebrał zastępca burmistrza Ozimka Zbigniew Kowalczyk (pierwszy 
z lewej).





Mimo że pogoda nie dopisa-
ła i zawody odbyły się na lodo-
wisku Toropol, całość przebie-
gła sprawnie i - co najważniej-
sze - humory dopisywały do sa-
mego końca. W pierwszym  dniu  
prezentacji konkursowych od-
były się defilady, pokazy sce-
niczne kadetek oraz konkuren-
cja mini mix juniorki.  „Ozimek”, 
jak co roku, bardzo solidnie przy-
gotował się do Mistrzostw i swo-
imi choreografiami obstawił nie-
malże każdą kategorię -  były to 
efekty naszej całorocznej pracy. 

Diament -  najmłodsza gru-
pa, którego trenerem jest Daria 
Reimann, debiutująca na Mi-
strzostwach wróciła z pierwszy-
mi medalami. Ich  mini mix zdo-
był brązowy medal !  Dzieci  za-
prezentowały się wspaniale.

Mini Gama (trener Katarzy-
na Cieśla) - Mistrzynie Polski 
2011 nie dały się pokonać spo-
rej konkurencji. Zdobyły tytuł Mi-
strza Polski w kategorii  całe for-
macje pom pon  oraz v-ce Mi-
strza Polski całej formacje ba-
ton. Trio baton (Ola Szulc, Ju-
styna Bochenek i Karolina Da-
nisz) oraz mini formacja pom 
pon wywalczyły srebrny medal, 
natomiast mini mix złoty.  

Całość sobotnich zawodów 
zakończyły wybory Miss Mażo-
retek. Najpiękniejszą  tancer-
ką została wybrana Magdale-
na Kadela  z zespołu Beta. 

Z pomponem za pan brat!
Kolejne Mistrzostwa Polski Mażoretek  za nami

12-13 maja w Opolu odbyły się kolejne XIV Mistrzostwa Polski  
Mażoretek. W pokazach konkursowych Dom Kultury  w Ozimku 
reprezentowały grupy:  Beta, która po dwóch latach przerwy po-
wróciła na scenę,  Gama, Mini Gama oraz Diament, dla którego 
udział w  Mistrzostwach był debiutem. 

Drugi  dzień Mistrzostw do-
starczył  nam równie wiele wra-
żeń i emocji.  Zespół Beta (tre-
ner Stella Fajer) ze swoją mini 
formacją pom pon zdobył złoty 
medal, natomiast Gama (trener 
Karolina Kawalec) przez cały 
dzień dominowała na podium. 
Cała formacja baton zdoby-
ła złoty medal a  solistka  Alek-
sandra Pawłowska   wytańczy-
ła złoty medal  z pałką i srebrny  
z pom ponami, V-ce Mistrzem 
Polski została mini formacja ba-
ton oraz mini mix, natomiast brą-
zowy medal  zdobył duet z pałką 
(Magdalena Wojtyszyn i Jessi-
ca Loch). 

Oczywiście niezawodny oka-
zał się nasz  Fun Club Rodzi-
ców, który przez dwa dni dziel-
nie kibicował swoim córkom, do-
dając otuchy i wsparcia – wszy-
scy wiedzieli, że Ozimek jest  za-
równo na scenie jak  i na  widow-
ni... Opłaciło się solidnie praco-
wać. Z dumą mogę powiedzieć, 
że całoroczna praca zespołów 
została nagrodzona. Mistrzo-
stwa Europy już w sierpniu.  Nie 
tracimy czasu, albowiem wiele 
pracy przed nami, by zmierzyć 
się z najlepszymi w Europie.                                                                                                                                         
   Sympatyków naszych  zespo-
łów mażoretkowych  prosimy 
niezmiennie o trzymanie kciu-
ków za nasze powodzenie, za  
Mistrzynie Polski z Ozimka!

Katarzyna Cieśla

Prezentacja odbyła się 9 
maja na scenie Domu Kultury, 
gdzie wszystkie zespoły poka-
zały  to, co pod opieką swoich in-
struktorów przygotowały od po-
czątku obecnego roku szkolne-
go i z czym zamierzają pojechać 
na mistrzostwa do Opola. W 
układach tanecznych z pałecz-
kami i pomponami występowa-
ły zespoły Diament, Mini Gama, 
Gama oraz mini formacje i soli-
ści, a niespodzianką wieczoru 
był występ reaktywowanego ze-
społu Beta, złożonego z doro-
słych już mażoretek, będących 
nierzadko mężatkami i mamami, 
które przed laty rozpoczynały w 

Mażoretki przed mistrzostwami

Dla ozimskiej publiczności
Przed rozegranymi w dniach 12-13 maja Mistrzostwami Pol-

ski Zespołów Mażoretkowych, grupy mażoretkowe działające 
przy Domu Kultury w Ozimku wystąpiły przed własną publicz-
nością, prezentując układy i choreografie przygotowane na kon-
kursowy występ w Opolu. 

Przed mistrzostwami mażoretki wystąpiły na scenie Domu Kultury.

ozimskim Domu Kultury swoją 
przygodę z tańcem marszowym. 
Na razie wystąpiły jako mini for-
macja, ale jest nadzieja, że skład 
zespołu się powiększy. 

Widownia, złożona głównie z 
bliskich oraz przyjaciół tańczą-
cych na scenie dziewcząt, na-
gradzała występy gorącymi bra-
wami. Dla wielu była to jedyna 
okazja do zobaczenia przygoto-
wanych choreografii, a także no-
wych strojów mażoretek, gdyż 
nie każdy miał okazję i możli-
wość wyjazdu na mistrzostwa do 
Opola, gdzie nasze zespoły od-
niosły sporo sukcesów. 

(jad)



Kontrakt I Krasiejów
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Krasiejowie jest już bardzo moc-
no zaawansowana. Na koniec kwiet-
nia br. Wykonawca wykazał wyko-
nanie ponad 8.800 mb głównych ko-
lektorów grawitacyjnych  oraz nieca-
łe 2.000 mb przyłączy. Mimo trud-
nych warunków gruntowo-wodnych i 
dużych głębokości, Firma DDtherm 
z Rozmierki ułożyła już prawie cały 
kolektor sanitarny w ulicy Spórac-
kiej, od przejazdu kolejowego w 
kierunku wyjazdu na Spórok. Wy-
konano i w większości wyposażo-
no w niezbędną armaturę i apara-
turę kontrolno-pomiarową 9 kom-
pletów sieciowych przepompow-
ni ścieków. Do wykonania pozosta-
ły jeszcze 2 przepompownie siecio-
we przy ulicach Brzeziny i Spórac-
kiej oraz 2 przepompownie przydo-
mowe (pierwsza obok budynku nad-
leśnictwa przy ul. Spórackiej, a dru-
ga przy ulicy Cegielnianej). Zaawan-
sowanie rzeczowo-finansowe wyko-
nania kontraktu kształtuje się na po-
ziomie około 80%. Z uwagi na nie-
przewidziane przeszkody terenowe 
umowny termin zakończenia kon-
traktu, tj. 30 czerwca br, nie będzie 
dotrzymany. Wykonawca robót wy-
stąpił o przedłużenie terminu ukoń-
czenia o 3 miesiące. 

Kontrakt II Biestrzynnik i Dylaki
W miejscowości Dylaki firma 

Sangaz z Częstochowy jest już na 
finiszu zleconego zakresu robót i 
brygady zaczęły montaż kanaliza-
cji w miejscowości Biestrzynnik. Na 
całym kontrakcie obejmującym miej-
scowości Biestrzynnik  i Dylaki San-
gaz realizuje roboty 6 brygadami. 
Zakończono prace związane z wy-
konywaniem kanalizacji na ul. Bie-
strzyńskiej, Jeziornej, Szkolnej, Tu-
rawskiej, Polnej oraz ulicach bocz-
nych od ul. Ozimskiej. Obecnie trwa-
ją prace związane z odtworzeniem 
nawierzchni na ulicach Jeziornej i 
Biestrzyńskiej. Nawierzchnie już zo-
stały odtworzone w technologii as-
faltowej na ul. Szkolnej, części Tu-
rawskiej oraz Szymona. Na pozo-

Jak powstaje kanalizacja (11)

Ścieki z Ozimka-Schodni Nowej już płyną
Choć zimę w tym roku, poza przełomem stycznia i lutego, można 

zaliczyć do łagodnych a aura sprzyjała firmom montującym kanaliza-
cję sanitarną, to mimo wszystko tempo prac w tym okresie widocz-
nie spadło. Po zimowym spowolnieniu, wraz ze wzrostem temperatur, 
nadszedł czas na przebudzenie i z nastaniem wiosny nadeszła pora na 
nadrobienie zaległości. Tak też uczynili nasi Wykonawcy, dzielnie pra-
cujący przy budowie sieci kanalizacyjnej w naszej Gminie.

stałych odcinkach ulic Turawskiej 
oraz Szkolnej nawierzchnie zostały 
utwardzone tłuczniem. Prace mon-
tażowe kanalizacji sanitarnej trwają 
w Dylakach na ulicach Fabrycznej i 
Ozimskiej, a w Biestrzynniku - na uli-
cy Michalońskiej. Wykonawca posa-
dowił także zbiorniki przepompow-
ni P1, P3, P5, P6 w Dylakach oraz 
zbiorniki przepompowni przydomo-
wych. Do wykonania pozostały pom-
pownie P1 i P2 w Biestrzynniku. Na 
koniec kwietnia br. wykonano po-
nad 9.500 mb kolektorów głównych i 
2.400 mb przyłączy grawitacyjnych. 

Kontrakt III Szczedrzyk
Na kontrakcie III związanym 

z budową kanalizacji sanitarnej w 
Szczedrzyku z nastaniem wiosny 
roboty ruszyły z kopyta. Na koniec 
kwietnia 2012 r. Wykonawca robót 
ułożył już ponad 10.800 mb głów-
nych kolektorów kanalizacji grawi-
tacyjnej oraz blisko 2.000 mb przy-
łączy grawitacyjnych. Ułożono rów-
nież 608 mb kanalizacji tłocznej z 
sieciowej przepompowni ścieków 
P1 zlokalizowanej w ulicy Opolskiej 
oraz 228 mb z pompowni P2 z ulicy 
Rybackiej. Wszystkie trzy zbiorniki 
pompowni sieciowych wraz z komo-
rami zasuw zostały już przez Wyko-
nawcę posadowione.    

Kontrakt IV Grodziec
Na Kontrakcie IV w miejscowo-

ści Grodziec roboty, które rozpoczę-
to dopiero jesienią ubiegłego roku, 
zaczęły nabierać tempa. Wykonaw-
ca zakończył roboty montażowe w 
ulicach Kwiatowej, Dolnej oraz Po-
lnej. Obecnie za pomocą 4 brygad 
trwają prace w ulicach Brzozowej i 
Słonecznej. Firma „M+” Sp. z o.o. z 
Kędzierzyna Koźla na koniec kwiet-
nia br. ułożyła blisko 2.400 mb głów-
nych kanałów sanitarnych oraz nie-
co ponad 400 mb przyłączy. 

Kontrakt V Schodnia Ozimek
Roboty związane z budową sie-

ci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Schodnia-Ozimek technicz-
nie zostały zakończone. Zamawiają-
cy wraz z Inżynierem Kontraktu za-
kończył procedury odbiorowe i pod 

koniec kwietnia kanalizacja zosta-
ła przejęta od Wykonawcy. PGKiM 
Sp. z o.o. w Antoniowie własnymi si-
łami przystąpiła do podłączania po-
szczególnych posesji do sieci. W 
pierwszej kolejności podłączono bu-
dynek socjalny i szkołę. Do końca 
czerwca przewidujemy podłączenie 
większości posesji.  

Kontrakt VI Suszarnia osadów
11 kwietnia br. w siedzibie Za-

mawiającego, tj. PGKiM Sp. z o.o. w 
Antoniowie, odbyła się rada budowy 
z udziałem Wykonawcy oraz projek-
tantów zajmujących się opracowy-
waniem dokumentacji projektowej 
dla mającej w niedalekiej przyszłości 
powstać suszarni osadów. Na spo-
tkaniu ostatecznie ustalono lokaliza-
cję hal suszarniczych oraz uzgodnio-
no większość technicznych aspek-
tów towarzyszących tej inwestycji.  

Kontrakt VII SUW
Wykonawca robót, Firma Wo-

dropol z Wrocławia, kontynuuje ro-
boty związane z modernizacją Sta-
cji Uzdatniania Wody w Biestrzyn-
niku. Zgodnie z zatwierdzoną do-
kumentacją projektową Wykonaw-
ca wykonał zastępczą instalację fil-
trów oraz wyposażył stację w nowe 
zestawy filtrów, zestawy pompowe, 
zestawy napowietrzające i niezbęd-
ną instalację elektryczną, armatu-
rę oraz  aparaturę kontrolno-pomia-
rową. Firma kontynuuje prace zwią-
zane z uzbrojeniem technologicz-
nym stacji. Aby zapewnić stałą do-
stawę wody do wszystkich miesz-
kańców niezbędne okazało się wy-

budowanie na terenie stacji nowego 
zbiornika wody czystej o pojemności 
100 m3. Po krótkotrwałych rozmo-
wach i uzgodnieniach dotyczących 
lokalizacji i wielkości zbiornika, Wy-
konawca przystąpił do opracowywa-
nia dokumentacji projektowych. Bu-
dowa tego zbiornika nie była ujęta 
w programie objętym dofinansowa-
niem unijnym i musi być w całości 
sfinansowana przez PGKiM.

Wykonawca przystąpił również 
do prac na stacji uzdatniania wody 
w Ozimku przy ulicy Polnej. Tu rów-
nież wykonano zastępczą instala-
cję filtrów pracującą w okresie prze-
budowy i modernizacji stacji. Wyko-
nawca zdemontował już starą i moc-
no wysłużoną armaturę stanowiącą 
uzbrojenie stacji i wkrótce przystąpi 
do montażu nowych urządzeń.  

Na terenie oczyszczalni ścieków 
w Antoniowie firma Wodropol z Wro-
cławia ma za zadanie wykonać cen-
tralną dyspozytornię, która docelo-
wo będzie monitorować i obsługi-
wać wszystkie stacje uzdatniania 
wody znajdujące się w gminie Ozi-
mek oraz sieciowe przepompownie 
ścieków. Po zakończonym remoncie 
pomieszczenia, przewidzianego na 
dyspozytornię technicy rozpoczę-
li montaż urządzeń monitorujących 
prace w/w obiektów.

Krzysztof Durkalec
Aleksandra Bator



Rak to nie wyrok. To choro-
ba, którą się leczy i którą w wie-
lu przypadkach udaje się sku-
tecznie wyleczyć. Ważne, aby 
została w porę wykryta, stąd wiel-
ka rola badań profilaktycznych. 
Trzeba się badać, aby – w razie 
wykrycia zmian nowotworowych 
– móc rozpocząć szybkie lecze-
nie. Prawda jest jednak bolesna: 
większość pacjentów trafia na le-
czenie zbyt późno. Pomysłem, aby 
to zmienić, stało się utworzenie 
Ośrodka Kompleksowej Diagno-
styki Onkologicznej. Zadania tego 
podjął się znany opolski onkolog 
dr Cezary Juda z pomocą przyja-
ciół, a stało się to możliwe dzięki 
wsparciu dotacją ze środków unij-
nych - w Opolu przy ul. Pużaka 11 
powstał NZOZ „Samarytanin”. W 
ośrodku można nie tylko się zba-
dać, pobrać materiał do badań, ale 
także leczyć onkologicznie (che-
mioterapia dożylna, dootrzewno-
wa i doustna oraz immunoterapia) 
oraz rehabilitować. Aby móc pro-
wadzić szersze działania, m.in. 
profilaktyczne, lekarz powołał fun-
dację o nazwie Samarytanin Fun-
dacja Onkologiczno-Hospicyjna, 
skupiającą wolontariuszy. Funda-
cję tworzą osoby, które same cho-
rowały na nowotwór lub choroba 
dotknęła ich najbliższych. Dzięki 
temu łatwiej im zrozumieć chorych 
i łatwiej pomagać. Wszyscy dzia-
łają w fundacji społecznie.

Bywa, że mimo zastosowanego 
leczenia chirurgicznego oraz che-
mioterapii i radioterapii u pacjenta 
dochodzi do rozsiewu, czyli prze-
rzutu nowotworu do innych części 
ciała. To najtrudniejszy moment 
choroby – takim osobom należy 
się szczególna pomoc, zwłasz-
cza, że zdarzają się lekarze, któ-
rzy odmawiają leczenia. „Nie 
mam już na pana/panią pomysłu” 
- to najgorsze, co można usłyszeć. 

- Zawsze trzeba mieć pomysł i 
zawsze można, a nawet trzeba ta-
kiemu pacjentowi pomóc – pod-
kreśla dr Cezary Juda, specjali-
sta onkolog radioterapeuta, a za-
razem specjalista medycyny palia-
tywnej. – Tu rozpoczyna się pole 
do popisu dla leczenia paliatywne-
go. Takiemu choremu trzeba prze-
dłużyć życie tak długo, jak się da, 
a mam pacjentów, którzy żyją z 
chorobą nowotworową od kilkuna-
stu lat. 

 Osoby, które chciałyby 
wesprzeć materialnie Hos-
picjum Samarytanin mogą 
tego dokonać poprzez wpłatę 
na konto Fundacji  – nr kon-
ta 66 2130 0004 2001 0564 
1105 0001 (Samarytanin Fun-
dacja Onkologiczno-Hospi-
cyjna ul. Pużaka 11 45-272 
Opole).Można także zakupić 
i przekazać do hospicjum 
najbardziej potrzebne rzec-
zy: pieluchomajtki, środki 
opatrunkowe, chusteczki 
nawilżające do codzien-
nej higieny, prześcieradła. 
Więcej informacji o Fundacji 
Samarytanin: www.moge-
wszystko.pl/ Facebook

Daj nadzieję ciężko chorym

„Samarytanin” wie, jak pomagać
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” – to motto pacjentów „Sa-

marytanina”, w którym leczy się wielu pacjentów z Ozimka z cho-
robą nowotworową. Związani z ośrodkiem wolontariusze Fundacji 
pomagają chorym przejść przez najtrudniejszy etap leczenia.

Jeśli choroba postępuje szyb-
ko, trzeba pomóc w łagodzeniu jej 
przykrych dolegliwości. Gdy przy-
chodzi taki moment, że medycy-
na jest bezsilna i wiadomo już, że 
chorego nie da się wyleczyć, nie 
można pozostawić go bez pomo-
cy. Trzeba usunąć ból, zlikwido-
wać inne przykre dolegliwości, od-
powiednio nawodnić, odżywić i za-
pewnić jak najlepszy komfort, czy-
li - innymi słowy - objąć opieką ho-
spicyjną.

Rozwiązania są dwa. Pierw-
sze, optymalne, to hospicjum do-
mowe. Pacjenci są w domach, 
czyli tam, gdzie czują się najlepiej. 
Są pod opieką najbliższych, ale 
mają stały kontakt z pielęgniar-
ką i lekarzem, którzy przychodzą 
na domowe wizyty i uczą rodzinę, 
jak pielęgnować chorego, jak po-
dawać leki, jak zapobiegać odle-
żynom oraz dolegliwościom bó-
lowym. Taką opieką „Samaryta-
nin” obejmuje 35 pacjentów. Gdy 
opieka domowa przestaje wystar-
czać, dochodzi do komplikacji i ro-
dzina nie radzi sobie z pogarsza-
jącym się stanem zdrowia chore-
go, jedynym wyjściem jest rozwią-
zanie numer dwa: hospicjum sta-
cjonarne. Początkowo „Samaryta-
nin” prowadził takie hospicjum wy-
najmując pomieszczenia w szpita-
lu w Kup. 

- W szpitalu trudno było stwo-
rzyć domowe warunki, czyli wa-
runki wymarzone dla osób, któ-
rym zostało niewiele życia i mu-
szą mieć zapewnione to, co naj-
lepsze. Z wielkim wysiłkiem udało 
mi się stworzyć hospicjum z praw-
dziwego zdarzenia w nowej siedzi-
bie ‘Samarytanina”, na II piętrze 
– mówi Cezary Juda.

Hospicjum działa od sierp-
nia 2011 roku, a jego uroczyste 
otwarcie miało miejsce miesiąc 
później 16 września. Ośrodek 
poświęcił ks. biskup Andrzej 
Czaja, ordynariusz Diecezji 
Opolskiej. O tym, jak potrzeb-
ny jest ten rodzaj opieki świad-
czy najlepiej fakt, że wszystkie 
łóżka, a jest ich 17, są stale za-
jęte. Wśród pacjentów hospicjum 
było lub jest nadal wielu mieszkań-
ców Ozimka. W hospicjum pacjen-
ci są leczeni, jeśli leczenie w ich 
przypadku jest możliwe oraz co-
dziennie rehabilitowani: odpowied-
nia profilaktyka przeciwzakrzepo-

wa, ćwiczenia oddechowe, masa-
że rehabilitacyjne oraz profilakty-
ka przeciwodleżynowa. Pacjen-
ci mają wsparcie psychologa oraz 
diety opracowane przez dietetyka, 
mają także zapewnione wsparcie 
duchowe.

Aby zapewnić chorym opiekę 
na najwyższym poziomie, nie wy-
starczą środki z kontraktu NFZ, 
potrzebna jest dodatkowa pomoc 
materialna. Pozyskiwanie daro-
wizn na funkcjonowanie hospicjum 
i otaczanie opieką chorych, spra-
wianie im drobnych radości to naj-
ważniejsze zadanie Fundacji On-
kologiczno-Hospicyjnej „Samary-
tanin”.

- Hospicjum to nazwa potocz-
na, prawidłowa brzmi„oddział me-
dycyny paliatywnej” – podkreśla 
Cezary Juda. - Tam, gdzie mamy 
wykwalifikowany personel, leka-
rza, pielęgniarki, tam jest prowa-
dzone leczenie. Słowo „hospi-
cjum” wielu osobom kojarzy się z 
„umieralnią”, a tak nie jest. Tutaj 
toczy się życie i trwa leczenie.

Najlepszym tego przykładem 
jest Aneta, 39-latka z Opola, któ-
ra dowiedziała się, że jest ciężko 
chora na raka mózgu w grudniu 
ubiegłego roku, gdy straciła przy-
tomność. Odzyskała ją praktycz-
nie dopiero po kilku miesiącach, 
gdy trafiła do „Samarytanina”, a 
dr Juda zastosował u niej leczenie 
onkologiczne.

- Anetka z osoby leżącej, bez 
kontaktu słowno-logicznego sta-
ła się pełną energii pacjentką, któ-
ra potrafi już nawet samodzielnie 
chodzić, choć musi przytrzymy-
wać się ściany - mówi kierownik 
hospicjum Marianna Grajoszek, 
pielęgniarka z Ozimka. – Aneta 
ma jedno marzenie, chce wsiąść 

na rower i pojechać przed siebie, 
a my wierzymy, że jej się to uda. 

„Mogę wszystko” – te sło-
wa wolontariusze z Fundacji sta-
le powtarzają chorym, tak, aby w 
to uwierzyli. Choroba nie musi ich 
w niczym ograniczać. Aneta jest 
tego przykładem.

- Jak tylko wrócę do pełni sił, 
będę pomagać dziewczynom w 
hospicjum jako wolontariuszka, za 
to wszystko, co dla mnie zrobiły – 
mówi Aneta i aż trudno uwierzyć, 
że w jej dokumentacji medycznej 
jest „papier” z oficjalną dyskwalifi-
kacją do jakiegokolwiek leczenia. 
Z dnia na dzień jest w coraz lep-
szej formie.

 - Myślę, że pani Aneta jesz-
cze powalczy z chorobą. Uwa-
żam, że każdemu choremu należy 
się przynajmniej próba leczenia, 
zwłaszcza osobom młodym – pod-
kreśla Cezary Juda.

Ewa Kosowska-Korniak
Prezes Fundacji „Samarytanin”



Zespół powstał w 2010 r., a w 2011 
r. wydał debiutancką płytę „Zapomnia-
ne marzenia”. Płyta zawiera głównie 
autorskie utwory napisane i skompo-
nowane przez Józefa Kotysia, a tak-
że piosenki oparte na innych tekstach 
związanych ze Śląskiem. 

Zespół wystąpił w składzie: Józef i 
Daria Kotyś – śpiew, Kazimierz Kna-
pik – kontrabas, Mariusz Lewicz – gi-
tara, Ryszard Ziaja – instrument kla-
wiszowy, Mirosław Makowski – wio-
lonczela i Dariusz Wałczyk – altówka. 
W trakcie koncertu zaprezentowane 
zostały utwory z płyty, w tym piosen-
ka „Mała Panew” mówiąca o historii i 
teraźniejszości „Małej ojczyzny”, z któ-
rej wyrósł autor. Rzeka ta jest świad-
kiem ludzkich losów, a w tekście poja-
wia się sformułowanie o sercu z ognia 

DK: Koncertowali Kotyś & Daria

Osobisty stosunek
21 kwietnia w Domu Kultury w Ozimku odbył się koncert zespo-

łu Kotyś & Daria. Po 23 latach zaangażowanej pracy samorządowej, 
jego założyciel nie stracił kontaktu z muzyką, zapoczątkowanego 
jeszcze na studiach. 

i ze stali. 
Rozwój hutnictwa nad rzeką Mała 

Panew, to bardzo ciekawy i dynamicz-
ny okres w historii Śląska. Autor ma 
do niej osobiste odniesienie, gdyż za-
równo jego ojciec jak i obaj dziadkowie 
przez dziesiątki lat pracowali w hucie 
w Ozimku. 

Kolejnym utworem odnoszącym 
się do śląskiej duszy była „Święta 
Anna”. Piosenka ta powstała w 2010 r., 
jako ostatni utwór napisany na potrze-
by wydanej rok później płyty. Z jednej 
strony odnosi się do wiary, która nie 
jest na pokaz, ale stanowi fundament 
ludzkich postaw, a z drugiej – pokazu-
je fenomen Góry św. Anny jako miej-
sca kultu religijnego. 

J. Niesłony

Spore grono zwolenników ma 
również gra w „tysiąca”. W cotygo-
dniowych turniejach organizowa-
nych przez OSP Szczedrzyk uczest-
niczyło około 20 zawodników. 

21 kwietnia zakończył się czwar-
ty sezon ligowy „tysiąca”. W jego ra-
mach, od października do końca 
kwietnia rozegrano 25 turniejów, wy-
łaniając zwycięzców końcowej klasy-
fikacji. Mistrzem sezonu 2011/2012 
został Werner Loch zdobywając 
65870 pkt. Drugie miejsce zajął Ma-
rian Leja w wynikiem 65380 pkt, trze-
cie Antoni Sochor – 58800, czwarte 
Andrzej Czech – 58010 i piąte Adam 
Halupczok – 50440 pkt. Najlepsi za-
wodnicy zostali nagrodzeni puchara-
mi, które wręczył prezes OSP Szcze-
drzyk Werner Loch.

Jak podkreślają organizatorzy, 
liczba sympatyków tej gry, zarów-
no ze Szczedrzyka jak i okolicznych 
miejscowości, powoli lecz systema-
tycznie rośnie. Przybywa zwłaszcza 
młodych graczy, wśród których zasa-
dy gry w „tysiąca” są lepiej znane od 

Karty w Szczedrzyku: 

Zakończenie sezonów
Rozgrywki skata sportowego sezonu 2011/2012 organizowane przez 

klubu skatowe ze Szczedrzyka i Antoniowa rozpoczęły się w październi-
ku, a zakończyły przed Świętami Wielkanocnymi.  Rozegrano 27 cotygo-
dniowych turniejów, w których sklasyfikowano 30 zawodników. 

Zwycięzcy rozgrywek skata sportowego sezonu 2011/2012.

W rozgrywkach brali udział mi-
łośnicy skata z całej gminy Ozimek, 
a także z ościennych gmin, którzy 
co wtorek przyjeżdżali do świetli-
cy w Szczedrzyku. Na uroczyste za-
kończenie sezonu w dniu 14 kwiet-
nia przybyli ze swoimi żonami, aby w 
ten symboliczny sposób zrekompen-
sować im samotnie spędzane wie-
czory. Spotkanie przy muzyce i za-
stawionych stołach trwało do godzin 
nocnych.

Puchary dla zwycięzców ligo-
wych rozgrywek ufundował burmistrz 
Marek Korniak, a wręczył je prze-
wodniczący Rady Miejskiej Joachim 
Wiesbach, gratulując najlepszym 
graczom w burmistrza i swoim imie-
niu, a wszystkim dziękując za udział 

w rozgrywkach.
 Mistrzem sezonu 2011/2012 zo-

stał Joachim Gola ze Szczedrzy-
ka, który zgromadził na swoim kon-
cie 46554 pkt. Tuż za nim uplaso-
wał się najstarszy uczestnik rozgry-
wek Ernest Konieczko z Antoniowa, 
gromadząc 46225 pkt. Trzecie miej-
sce zajął Herbert Kowolik z Antonio-
wa – 44551, czwarte Stanisław Pluta 
z Ozimka – 42604 i piąte Jerzy Duda 
z Dylak – 41641 pkt. Gratulacje zwy-
cięzcom złożył również prezes sek-
cji skatowej ze Szczedrzyka Norbert 
Hentschel, zapraszając do wspól-
nego poczęstunku, którego główną 
atrakcją był pieczony prosiak ufundo-
wany przez Joachima Sykosia – jed-
nego z uczestników rozgrywek.

preferowanego przez starsze pokole-
nie skata. 

(jad)

Zwycięzcy ligowego sezonu „tysiąca”.

Efektowne stoisko Związku Gmin Dolna Mała Panew na opolskich Między-
narodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca”. Więcej - w czerw-
cowych „WO”



Jubilaci urodzinowi. Siedzą od lewej:
Monika Niesłony z Antoniowa  (80.lat)
Maria Kłysek z Pustkowa (85.l)
Teresa Pieda z Ozimka (80.l)
Jadwiga Gonsior ze Schodni (80.l)
Elfryda Bandach ze Schodni (85.l)
Gertruda Janik ze Szczedrzyka (85.l)
Maria Kandora z Ozimka (85.l)
Gertruda Kandziora z Krasiejowa (80.l)   
Marian Kowalski z Jedlic (80.l)
Alfons Kazek z Krasiejowa (80.l) 

Złote Gody Małżeńskie. Siedzą od lewej:
Maria i Rudolf Gola z Krzyżowej Doliny 
Edeltrauda i Walter Fiedler z Nowej Schodni
Krystyna i Werner Koźlik z Ozimka
Małgorzata i Eugeniusz Blaik z Ozimka
Krystyna i Joachim Leja z Antoniowa  





REKLAMA



Dziękujemy za: wymianę rur 
kanalizacyjnych, naprawę prze-
ciekającego dachu, wyposaże-
nie sal lekcyjnych dla kl. I i sali 
zabaw, wymianę wykładziny i po-
łożenie paneli w sekretariacie i 
gabinecie, zakup sprzętu - biurka 
w kl. III, stoły i krzesła do świe-
tlicy oraz karnisze, wymianę pra-
cowni komputerowej i założenie 
tam klimatyzacji, remont łazienek 
na parterze, modernizacja i prze-
budowa kuchni, wymiana podło-
gi w pokoju nauczycielskim, za-
kup stołów.

Jeszcze raz za wszystko ser-
decznie dziękujemy – Rada Ro-
dziców wspólnie z rodzicami. 

A ja Sławomir Zabawa jako 
Przewodniczący Rady Rodziców 

PSP Szczedrzyk: Podziękowania...

...dla Pani Dyrektor
Na ręce Pani Dyrektor Anetty Gajdy - Janowskiej składamy 

serdeczne podziękowanie za owocną pracę dla naszych dzieci, 
za wszystko to, co dla nich i dla przyszłych pokoleń zrobiła. Za 
serce, uśmiech i każde dobre słowo.

Szkoły Podstawowej w Szcze-
drzyku dedykuję Ci ten wiersz:

Rozstając się dziś mile,
Serdecznie Ci dziękujemy, 

Twych dobrodziejstw 
jest tak wiele 

Wymnożyć ich nie możemy.
Niech Pan Bóg 

najdobrotkliwiejszy
Za wszystko Ci wynagrodzi 

stokrotnie!
Patent najdroższy, szczęścia 

Niech Cię nie odchodzi.
Szczęśliwym bądź bez 

ustanku. 
Niech Ci się dobrze powodzi.

Zawsze zostaniesz 
w naszych sercach. 

S.Z.

Dla studentów III roku zajęcia 
praktyczne odbyły się w maju. W 
ramach ćwiczeń zespoły dydak-
tyczne  pokonały w grupach  naj-

Studenci na szlaku kajakowym Małej Panwi

Flota ruszyła
Zajęcia praktyczne dla studentów Turystyki i Rekreacji Wy-

działu Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej obyły się 
w ramach współpracy rozpoczętej w styczniu. Spływ poprzedzi-
ły wykłady na uczelni z turystyki kajakowej.  Możliwości orga-
nizacyjne i logistyczne wypożyczalni AGRO-RANCZO sprawdził 
także osobiście sam rektor politechniki. 

krótszą z wyznaczonych tras - z 
Krasiejowa do Ozimka.  Na odci-
nek  z  przystani kajakowej „Czar-
ny Dół” w Krasiejowie na  Wyspę 
w Ozimku  studenci potrzebowa-
li tylko 1 godz. I 10 minut. Każdy 
uczestnik spływu został na me-
cie pasowany na kajakarza i na 
pamiątkę otrzymał  „Certyfikat 
Kajakarza Doliny Małej Panwi”.  

Powstała tu stosunkowo nie-
dawno niezbędna infrastruktu-
ra (przystanie kajakowe co 1,5h) 
do uprawiania tego typu turysty-

ki, zachęca do odwiedzania tej 
części Opolszczyzny. Nowe za-
plecze sprawia, że spływy są 
całkowicie bezpieczne. Co wię-
cej: taka forma rekreacji to pełna 
wrażeń ekspedycja krajoznaw-
czo-przygodowa, pozwalająca 
na poznanie różnorodnej fauny i 
flory „Opolskiej Amazonki”.

D.J.



Zawody i mistrzostwa w wyciska-
niu sztangi odbywają się w dwu od-
mianach. Pierwszą z nich jest popular-
ne jednokrotne wyciskanie maksymal-
nego ciężaru, drugą natomiast wyci-
skanie wielokrotne określonego cięża-
ru sztangi. Przez pewien czas szuka-
no odpowiedniego ciężaru sztangi nie-
zależnie od wagi zawodnika, tak żeby 
każdy mógł przystąpić do walki na cię-
żarze równym dla wszystkich. Tu po-
jawiła się pomoc ze strony profeso-
ra Tadeusza Stefaniaka, z wrocław-
skiej Akademii Wychowania Fizycz-
nego, który bezbłędnie określił ciężar 
dla mężczyzn – 50 kg i dla kobiet – 25 
kg  dla potrzeb rywalizacji w formule 
OPEN. Potwierdzają to dotychczas ro-
zegrane zawody w okresie 6 lat. Za-
proponował również pozycję w której 
powinna być wykonywana próba. Po-
zycja z uniesionymi i ugiętymi noga-
mi - odciążająca kręgosłup i ułatwia-
jąca sędziowanie, co o tyle jest waż-
ne, że sędzia musi ocenić poprawność 
wykonania ruchu nie jeden raz, a kil-
kadziesiąt razy. Organizowane są rów-
nież zawody w wyciskaniu wielokrot-
nym na ciężarze 60 kg dla mężczyzn i 
30 kg dla kobiet oraz na ciężarze poło-
wy wagi zawodnika.

21 kwietnia we Wrocławiu odby-
ły się II Mistrzostwa Polski nauczy-
cieli w wyciskaniu wielokrotnym 
sztangi o wadze 50 kg. Ta stosunko-
wo młoda konkurencja coraz prężniej 
się rozwija, bardzo dobre wyniki osią-
gają w niej Polacy. W czołówce plasu-
ją się również nauczyciele. Niekwe-
stionowanym mistrzem, propagatorem 
i rekordzistą Polski nauczycieli w tej 
konkurencji jest Tadeusz Homańczuk 
z Wrocławia. Jest on również mistrzem 
Polski „open” na sztandze 60 kg i wi-
cemistrzem Polski „open” na sztandze 
50 kg. Wygrał także i w tym roku, lecz 
już nie aż tak zdecydowanie. Bardzo 
ciekawie wyglądała walka o pozostałe 

Sukces nauczyciela Zespołu Szkół w Ozimku

Piotr Bąk wicemistrzem Polski
Wyciskanie sztangi na ławce leżąc to podstawowe i najpopularniejsze 

ćwiczenie w sportach siłowych i kulturystyce oraz wspomagające w wie-
lu innych dyscyplinach sportowych. Nie jest co prawda jak i trójbój siłowy 
(wyciskanie, przysiad, martwy ciąg)  dyscypliną olimpijską, jednak rosnącą 
popularnością i dostępnością treningu przebija tradycyjne olimpijskie pod-
noszenie ciężarów (rwanie + podrzut). 

miejsca na podium, gdyż różnice w ilo-
ści powtórzeń były minimalne. Sporą 
niespodziankę sprawił nauczyciel Ze-
społu Szkół w Ozimku Piotr Bąk zdo-
bywając tytuł wicemistrza Polski, roz-
dzielając jednocześnie zawodników z 
zeszłorocznego podium.

 Oto czołówka tegorocznych mi-
strzostw Polski, mężczyźni: 

1. Tadeusz Homańczuk (SP 91 
Wrocław) 120 powtórzeń x 50 kg  2.  
Piotr Bąk (Zespół Szkół Ozimek) 90 
powtórzeń x 50 kg , 3. Jerzy Cibor (Za-
kład Poprawczy Złotoryja ) 89 powtó-
rzeń x 50 kg .4. Cezary Janicki (ZS 
nr 1 Raciechowice k/Krakowa) 78 po-
wtórzeń x 50 kg  5. Piotr Kocyła (Za-
kład Poprawczy Złotoryja) 77 powtó-
rzeń x 50 kg , 6. Adam Janas (Zakład 
Poprawczy Złotoryja) 57 powtórzeń x 
50 kg 

Można śmiało stwierdzić, że nasz 
mały Ozimek staję się znany dzięki 
sukcesom zawodników, szeroko uj-
mując sportów siłowych. W listopa-
dzie mistrzem Polski w kulturystyce w 
kat. 75 kg został Rafał Domin, teraz 
wicemistrzostwo nauczyciela z Ozim-
ka. Jak zdradził nam Piotr Bąk, po 
części wystartował on dzięki „namo-
wie” rówieśnika i kolegi po fachu Artu-
ra Rejka, który co prawda jest miesz-
kańcem Opola, lecz pracuje w Ozim-
ku jako instruktor w siłowni „Iron Gym”. 
Jest on parokrotnym mistrzem Polski 
i mistrzem Europy 2008 w wyciskaniu 
sztangi leżąc z rekordem życiowym 
ponad 300 kg. To wynik zdecydowa-
nie lepszy od rekordów Pudziana czy 
Hardcorowego Koksa Burneiki!

P.S. Nasza redakcja dowiedzia-
ła się, że już 26 maja we Wrocławiu 
odbędą się otwarte mistrzostwa w 
wyciskaniu wielokrotnym sztangi 
o wadze 60 kg, więc być może ciąg 
dalszy nastąpi...?

J. Dziuban

Dekoracja zwycięzców mistrzostw.

- Już dawno nie było tak mocnej 
obsady w naszym wyścigu - podkre-
ślał organizator i dyrektor imprezy 
Marian Staniszewski. - Oprócz za-
wodników startujących poza grani-
cami kraju, mamy u siebie pozosta-
łych z krajowej czołówki. Rekordo-
wa jest też frekwencja. We wszyst-
kich kategoriach wystartowało łącz-
nie 450 zawodników. 

Organizatorzy do ostatniej chwi-
li oczekiwali na przyjazd Stanisława 
Szozdy, który nie zawiódł i pojawił 
się wśród gości. Oczywiście na ro-
werze, jak na prawdziwego mistrza 
przystało. 

- Nikt mnie nie podwoził, jak wi-
dać na załączonym obrazku - pod-
kreślał Szozda. - Przyjechałem z 
Prudnika 70 kilometrów, a ścigać się 

XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski

Wyczyn za miedzą
Na starcie do wyścigu o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice stanęły 

najlepsze polskie ekipy. Zawodnikom kibicowali medaliści olimpijscy: 
Stanisław Szozda i Edward Barcik.

nie będę, bo mam przecież jeszcze 
70 kilometrów do domu. Poza tym 
jestem wielkim przeciwnikiem wy-
czynowego ścigania się wśród old-
bojów. Jeździć na rowerze jak naj-
bardziej polecam, ale o wyczynie nie 
ma mowy.

Wśród uczestników rajdu nie 
zabrakło burmistrza Ozimka Mar-
ka Korniaka: - Szkoda tylko, że spo-
śród samorządowców byłem chyba 
jedynie ja. Impreza niepotrzebnie 
nabrała charakteru profesjonalnej 
rywalizacji. To ma być przecież pro-
pagowanie zdrowego stylu życia po-
przez sport, a nie wyczyn sportowy. 
I tutaj ze Staszkiem Szozdą całkowi-
cie się zgadzamy. 

WIT

Stanisław Szozda i Marek Korniak.

Piotr Bąk dziękuje Grzegorzowi Cholewie - współwłaścicielowi firmy Ma-
xpool budującej baseny  za transport, za zdjęcia i film, których jest autorem.

Film z MP dostępny jest w serwisie youtube.com po wpisaniu w przeglą-
darce Piotr Bąk wyciskanie.


