
Tematem tegorocznej edy-
cji było stworzenie europejskiej 
orkiestry dętej oraz zakończe-
nie projektu wspólnym koncer-
tem. Podczas pobytu w Landgraaf 
uczestnicy intensywnie pracowa-
li nad realizacją projektu oraz mie-
li możliwość zwiedzenia min. Par-
lamentu Europejskiego w Brukseli. 
W piątkowy wieczór nastąpił fina-
łowy koncert. W repertuarze m.in.: 
utwory tytułowe filmów „Piraci z 
Karaibów” oraz „Mission Impossi-
ble” jak również „Ai Se Eu Te Pu-
ego” Michel Telo. 

W ten sam  wieczór nastą-
piło również uroczyste przeka-

„Świat Przyjaciół” w Langraaf

Teraz flaga w Ozimku
W dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2012 r. w Landgraaf (Holan-

dia) odbył się Międzynarodowy Projekt Młodzieżowy „Świat Przy-
jaciół”. W imprezie udział wzięło 11 grup z 8 krajów Europy. Ozi-
mek reprezentowała grupa w składzie: Justyna Trzcińska, Martyna 
Cebo, Przemysław Rogosz, Mariusz Wróbel oraz Piotr Zawadzki z 
opiekunem Panią Ireną Żebrowską - Cebo.

Burmistrz Marek Korniak, Marcin Widera - inspektor d.s. promocji gminy razem 
z grupą z Ozimka.

zanie flagi europejskiej Burmi-
strzowi Ozimka Markowi Kor-
niakowi, To symbol przekaza-
nia projektu miastu, będącemu 
organizatorem następnej edy-
cji. 19. edycja Świata Przyjaciół 
w 2013r. odbędzie się właśnie w 
Ozimku. 

W sobotę podczas oficjalnej 
konferencji poświęconej następnej 
edycji M. Korniak przedstawił wło-
darzom miast pozostałych uczest-
ników walory gminy Ozimek oraz 
wprowadził w założenia i temat 
przyszłorocznego projektu.

M.W.

Przekazanie flagi.

Żegnaj Januszu
Pracował z nami zaledwie 7 lat, ale wydawało się, że od zawsze. W 

Urzędzie Gminy i Miasta zajmował się inwestycjami. Świetny budowla-
niec, ale przede wszystkim świetny kumpel. Pełno go było w urzędzie, 
każdego potrafił rozbawić do rozpuku.

Tym bardziej trudno nam 
uwierzyć, że Janusza Juszczyka 
już z nami nie ma. Wiedzieliśmy, 
że od pewnego czasu ciężko cho-
ruje, ale też widzieliśmy, jak he-
roicznie walczy z podstępną cho-
robą. Sekundowaliśmy w tej wal-
ce. Jego poczucie humoru, wola 
życia były tak silne, iż przegrana 
teoretycznie nie wchodziła w grę. 
Zwłaszcza, że niemal do ostat-
nich chwil pracował, starał wzbu-
dzić w nas uśmiech. A jednak…

Trudno pogodzić się z myślą, że 
już nigdy nie spotkamy Cię zbiega-
jącego schodami z pięterka, gdy ru-
szałeś na wizytację jakiejś budowy. 
Bo na oczekiwanie na windę cza-
su nie miałeś. Brakować nam bę-

dzie Twojego poczucia humoru, ale 
przede wszystkim Twojej energii, 
którą starałeś się przekazać innym, 
mimo że codziennie choroba Tobie 
ją odbierała.

Żegnaj Przyjacielu. 

Kierownictwo i pracownicy UGiM 

Jednogłośnie radni Rady Miejskiej w Ozimku 26 czerwca udzielili burmi-
strzowi Markowi Korniakowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2011. 

O taką uchwałę wnioskowa-
ła zresztą Komisja Rewizyjna RM, 
opierając się na bardzo pozytyw-
nej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Komisja podkreśli-
ła, że mimo wielu zaległości po-
datkowych (głównie ze stro-
ny Huty Małapanew), które kom-
plikowały wykonanie zeszło-
rocznego budżetu, gmina wzo-
rowo realizowała swoje zadania.   
- To ważne uznanie dla całego zespo-
łu urzędniczego, który na to pracował 
- podkreślił M. Korniak, dziękując rad-
nym za akceptację i zrozumienie.

Ponadto RM między innymi zde-
cydowała o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
miasta Ozimek-Schodnia Nowa w gra-
nicach administracyjnych, części wsi 

Schodnia Stara oraz części wsi Anto-
niów po wschodniej i zachodniej stro-
nie ulicy Powstańców Śląskich do 
skrzyżowania z ulicą Dylakowską. Po-
stanowiła także o przystąpieniu do 
projektu współpracy transgranicz-
nej. Radni upoważnili też Dyrektora 
Ośrodka Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku do prowadzenia 
postępowania w sprawach świad-
czeń pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Ozi-
mek - dotychczas zajmował się tym 
Gminny Zakład Oświaty, ale ze wzglę-
du na to, że trzeba zrobić wywiad so-
cjalny, poznać sytuację życiową osób 
ubiegających się o stypendia, zadania 
te przekazano do wyspecjalizowane-
go OIiPS.

wit

Z prac  Rady Miejskiej: 

Absolutorium dla burmistrza



W uroczystościach wzięły 
udział pododdziały ze sztanda-
rami wszystkich jednostek OSP 
gminy Ozimek oraz delegacja 
strażaków z miejscowości Hor-
ne Mesto w Czechach. Gratula-
cje i podziękowania za wielolet-
nią działalność na rzecz bezpie-
czeństwa współmieszkańców 
oraz życzenia z okazji jubile-
uszu przekazali strażakom bur-
mistrz Ozimka Marek Korniak, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
a zarazem sołtys Szczedrzy-
ka Joachim Wiesbach, były 
komendant wojewódzki PSP w 
Opolu st. bryg. Marek Gajek, 
komendant miejski PSP w Opo-
lu bryg. Paweł Kielar, członek 
Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Opo-
lu Wiesław Penk oraz przed-
stawiciele lokalnych organiza-
cji: przewodniczący DFK Klaus 
Leschik, przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Szczedrzy-
ka Oskar Kondziela i dyrek-
tor PSP Anetta Gajda-Janow-
ska. Na ręce naczelnika OSP 
Szczedrzyk Andrzeja Jakubca 
przekazali oni listy gratulacyjne. 
Strażacy wręczyli gościom oko-
licznościowe, pamiątkowe sta-

Historia OSP Szczedrzyk
Jednostka została założona w 1927 r., a jej pierwszym na-

czelnikiem i komendantem był Juliusz Passon. Od początku sie-
dziba straży znajdowała się w tym samym miejscu, co obecnie. 
Na początku podstawowym wyposażeniem była sikawka konna, 
a później przyczepa ciągnikowa. W 1969 r. strażacy otrzyma-
li samochód pożarniczy GLM typu Gaz (Lublin). W 1983 r. roz-
poczęto przebudowę remizy, w której powstały dwa boksy ga-
rażowe. Budowę ukończono w 1985 r., a na jej uroczyste otwar-
cie jednostka otrzymała samochód pożarniczy Star 25 GBAM.  
W 1988 r. oddano do użytku przebudowaną świetlicę, a w 1991 
r., po uprzednim zaadaptowaniu na potrzeby pożarnicze, straża-
cy otrzymali z Komendy Rejonowej PSP samochód Żuk.W 1993 
r., na mocy partnerskiego porozumienia między miastami Ozi-
mek i Heinsberg, do Szczedrzyka dotarł z Niemiec używany sa-
mochód pożarniczy Mercedes GBA 2.5/16, który służy jednost-
ce do chwili obecnej. 

W 1992 r. OSP Szczedrzyk brała udział w gaszeniu pożarów 
lasów w Kuźni Raciborskiej, w 1994 r. otrzymała sztandar, któ-
ry jest chlubą jednostki i wyrazem wdzięczności społeczeństwa 
za oddanie i działalność społeczną strażaków. Jednostka bra-
ła udział we wszystkich ważniejszych akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, takich jak: powódź w 1997 i 2010 r. oraz usuwanie skut-
ków tornada w 2008 r. W 2006 r., dzięki pomocy Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP oraz władz gminy, jednostka otrzy-
mała nowy samochód SLRT marki Ford, który jest pierwszym 
nowym samochodem w historii tej OSP. Obecnie strażacy cze-
kają na nowy – skarosowany samochód gaśniczy. Z okazji ob-
chodzonego w 2007 r. jubileuszu 80-lecia, jednostka została wy-
różniona złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Obec-
nie OSP Szczedrzyk liczy 27 członków czynnych, 16 wspierają-
cych oraz 10 w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Jej preze-
sem jest Werner Loch, a naczelnikiem Andrzej Jakubiec. Am-
bicją i celem strażaków na najbliższe lata jest włączenie OSP 
Szczedrzyk do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

85-lecie OSP Szczedrzyk

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

W uroczystości uczestniczyły pododdziały OSP ze sztandarami.

Gratulacje i życzenia złożył m.in. burmistrz Marek Korniak.

W dniach 16-17 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Szcze-
drzyku obchodziła jubileusz 85-lecia istnienia i działalności. 
O godzinie 14.00 w kościele parafialnym rozpoczęła się msza 
święta w intencji strażaków oraz ich rodzin. Po mszy, odpra-
wionej przez kapelana strażaków o. Marcelego Dębskiego, 
pododdziały przemaszerowały z orkiestrą na Plac św. Miko-
łaja, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Po 
nich rozpoczął się dwudniowy festyn, na którym bawili się 
strażacy, mieszkańcy Szczedrzyka i okolic. 

tuetki. Złotym medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” został 
uhonorowany Antoni Sochor, a 
brązowymi: Werner Loch, An-
drzej Gwiozda, Gotfryd Ru-
dolf, Werner Kondziela i An-
drzej Czech. Odznaki „Strażak 
Wzorowy” otrzymali Mariusz 
Hadasz i Paweł Jakubiec. 
Były także odznaki „Za wysłu-
gę” wręczane strażakom po ko-
lejnych pięcioleciach służby.

Podczas dwudniowego fe-
stynu, prowadzonego przez 
Marcina Wilczka, występowały 
kabarety „Duo A.A.” – Zygmunt 
Antosik i Tomasz Abracham-
czyk oraz „Duo Fenix – Dwa Fi-
niki”, grupa kabaretowa B.A.R i 
kabaret Janusza Żyłki. Prezen-
towały się również zespoły ma-
żoretkowe z Domu Kultury w 
Ozimku, a każdy wieczór koń-
czyła zabawa taneczna i – obo-
wiązkowo – oglądanie na dużym 
ekranie meczów Mistrzostw Eu-
ropy. Przez dwa dni trwała rów-
nież loteria fantowa, działa-
ło wesołe miasteczko oraz ob-
ficie zaopatrzone bufety, więc 
przy ładnej pogodzie bawiono 
się dobrze do późnych godzin 
nocnych. Organizatorzy dzię-

kują wszystkim sponsorom oraz 
strażakom OSP i innym osobom 

zaangażowanym w przygotowa-
nie i przeprowadzenie festynu. 

(jad)



Po losowaniu stanowisk roz-
poczęto grę, która zakończyła się 
po pięciu godzinach. Po podsumo-
waniu zdobytych punktów okaza-
ło się, że zwycięzcą turnieju zo-
stał Teans Lentzen z Heinsberga, 

Międzynarodowy skat
W ramach obchodzonego w dniach 23-24 czerwca 50-lecia 

nadania Ozimkowi praw miejskich oraz 20-lecia partnerstwa Ozim-
ka z Heinsbergiem, 23 czerwca w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku 
odbył się otwarty, trzyrundowy turniej skata sportowego, w którym 
udział wzięło 20 osób, w tym 6 zawodników z naszego partnerskie-
go miasta w Niemczech. 

zdobywając 2545 pkt. Drugie miej-
sce zajął Hubert Loch ze Szcze-
drzyka – 2254, a trzecie Otto 
Kliemt z Heinsberga – 2102 pkt. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ozimku Joachim Wiesbach z 
prezesem klubu skata w Szcze-
drzyku Norbertem Hentschelem 
wręczyli uczestnikom dyplomy i 
puchary ufundowane przez burmi-
strza Marka Korniaka. Również 
przewodniczący Gminnego Za-
rządu TSKN w Ozimku Klaus Le-
schik wręczył dwóm najlepszym 
zawodnikom pamiątkowe statuetki 
ufundowane przez Zarząd TSKN. 
Turniej został rozegrany w przyja-
cielskiej atmosferze. 

(nies)
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To już dwie dekady
W dniach 22-24 czerwca br. w Ozimku został zrealizowany pro-

jekt pn. „XX-lecie partnerstwa polsko-niemieckiego między Ozim-
kiem i Heinsbergiem” współfinansowany przez Fundację Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej.

Mieszkańcy gminy oraz przy-
byli goście mieli sposobność spoj-
rzeć w karty historii zwiedzając 
wystawę pn. „Przyjaźń łączy po-
kolenia” w Domu Kultury w Ozim-
ku, na której zaprezentowano 
zdjęcia przedstawiające najważ-
niejsze wydarzenia i współpracę 
miast partnerskich z 20 lat. Spo-
tkania młodzieży sprzyjały pozna-
waniu języka, kultur i obyczajów. 
Zorganizowano konkurs o mia-
stach partnerskich i Unii Europej-
skiej, którego zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Miały miejsce 
także występy taneczne i wokalne 
młodzieży z Ozimka i Heinsberga. 

Ukoronowaniem była konfe-
rencja podsumowująca 20-lecie 
partnerstwa polsko-niemieckie-
go między Ozimkiem i Heinsber-
giem pn. „Przyjaźń łączy pokole-
nia”, która odbyła się Domu Kultu-
ry w Ozimku i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
Podczas uroczystości  padły sło-
wa podziękowania za minione 20 
lat partnerstwa i deklaracje dal-
szej, wieloletniej współpracy.

Delegacja niemiecka przeka-
zała stronie polskiej piłkę podpisa-
ną przez reprezentantów Niemiec 
na organizowane w Polsce EURO 
2012.

HEINSBERG:
Gerards Jakob – zastepca bur-

miostrza , Dohmen, Bert – rozwój 
gosp , Kirsch Wolfgang – radny 
SPD, Rademächers Hermann – 
HONOROWY OBYWATEL OZIMKA 
, Rebig Lambert – radny SPD, Scha-
af Regina – radna B90-DIE GRU-
ENEN, Schmitz Wilhelm – radny 

Zagraniczni goście  funkcyjni: 

CDU – ZASTĘPCA BURMISTRZA 
– FUNKCJA REPREZENTACYJNA.

PREROV:
Ing. Daniela Novotná – kierow-

nik Kancelarii  Prezydenta Miasta, 
Ing. Hana Mikulová - Kierownik Re-
feratu Pozyskiwania Środków Po-
mocowych i Administracji Projekta-
mi, Ivo Večerka – kierowca.

RYMAROV: 
Ing. Petr Klouda – starosta, 

Ing. Jaroslav Kala – místostaro-
sta, Mgr. Bronislav Koňařík, člen 
zastupitelstva města – radny,   Ing. 
Soňa Kováříková, členka zastupi-
telstva města – radna, Bc. Marce-
la Staňková, DiS, členka zastupitel-
stva města – radna.



Wspólna przygoda rozpoczęła się 
już w piątek 22 czerwca  w dniu przy-
jazdu gości. Wieczorem rozpoczęli-
śmy turniej w kręgle. Nie był to jednak 
mecz Polska-Niemcy, ale żeby rywali-
zacja była lepsza, wszyscy uczestnicy 
zostali podzieleni na trzy 13-to osobo-
we grupy o bardzo wyrównanym skła-
dzie. Po prawie dwugodzinnych „zma-
ganiach” kapitan zwycięskiej drużyny  
gitarzysta z Heinsberga – Marc Me-
visen odebrał puchar, a cała druży-
na symboliczne nagrody. Wyłoniliśmy 
też najskuteczniejszego gracza – zo-
stał nim Mariusz Wróbel z klasy II LO 
Zespołu Szkół w  Ozimku. 

To był dobry początek, ”puści-
ły pierwsze lody”, młodzież zaczę-
ła się poznawać. Wspólne oglądanie 
meczu Euro: Niemcy – Grecja dopełni-
ło udanego wieczoru, którego organi-
zatorami i opiekunami byli nauczyciele 
Danuta Derda i Piotr Bąk, wspoma-
gani przez tłumaczy Sylwestra Woj-
dyłę i Celinę Machnik. 

Kolejny dzień pobytu gości w 
Ozimku rozpoczęliśmy od spotkania 
w szkole – tutaj przygotowaliśmy wie-
le ciekawych zajęć. Przy słodkim po-
częstunku mile i aktywnie spędzali-
śmy czas. Był konkurs wiedzy o mia-
stach partnerskich i dla wyrównania 
szans pani Irena Żebrowska - Cebo 
przygotowała go w języku angielskim. 
Było dużo emocji, bo użyty do qu-
izu sprzęt testico natychmiast poda-
wał wyniki. Najlepszy wynik uzyska-
li: Alisa Furstauer, Luiza Herfs, Ar-
tur Pasieka i Daria Wrzesień. Uczen-
nica klasy II gimnazjum Kasia Kie-
rat nauczyła swoje niemieckie rówie-
śniczki sztuki origami – tworzyły pięk-
ne łabędzie i koszyczki z papieru, na-
wiasem mówiąc wcześniej młodzież 
szkolna przez cały tydzień przygoto-
wywała papierowe elementy. W tych 
działaniach potrzebny był tłumacz i 
tu nauczycielka języka niemieckiego  

Radość z przyjaźni
Z okazji XX-lecia partnerstwa Ozimka i Heinsberga  uczniowie i nauczy-

ciele Zespołu Szkół w Ozimku gościli młodzież zespołu muzycznego Zero 
Gravitation i tanecznego Minilights  oraz ich opiekunkę Anję Furstauer z 
partnerskiego  Heinsberga.

pani Klaudia Bukowska - Pająk wraz 
z uczniem Rafałem Miką byli bardzo 
pomocni. Wszyscy świetnie się bawili 
i czas szybko uciekał. Zdążyliśmy się  
jeszcze pochwalić naszą mistrzynią w 
karate Natalią Szponder, która zapre-
zentowała wspaniały pokaz kata swo-
jej dyscypliny. 

Przedpołudniowe spotkanie w 
szkole zakończyło się sportową ry-
walizacją przygotowaną przez na-
uczyciela wychowania fizycznego Pio-
tra Bąka. Był tor przeszkód, w którym 
w indywidualnej rywalizacji wystar-
towało ponad 30 zawodniczek i za-
wodników. Najlepsze czasy osiągnę-
ły dziewczęta, wygrała Michelle Ja-
ger. Były konkursy i nagrody ufundo-
wane  przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Gminy 
i Miasta  Ozimka. Nie zdążyliśmy nie-
stety rozegrać meczu siatkówki, gdyż 
program pobytu był nieubłagalny i do-
biegła pora obiadu. Wieczorem wszy-
scy spotkaliśmy się  w Parku Rehdan-
za na festynie.

To jednak jeszcze nie był koniec 
naszych wspólnych chwil. Towarzy-
szyliśmy gościom przez cały czas ich 
pobytu w Ozimku. Tak więc w niedzie-
lę po śniadaniu młodzi ludzie z Ozimka 
i Heinsberga pod opieką radnych:  Pio-
tra Bąka i  Sylwestra Wojdyły spotkali 
się w Krasiejowie i zwiedzili JuraPark. 
Wszyscy świetnie się bawili, korzysta-
jąc z większości tamtejszych atrakcji.

Podsumowując należy podkre-
ślić, że w trakcie wspólnie spędzo-
nych trzech dni młodzież z obydwu 
miast była sympatyczna, aktywna i 
chętna do wspólnej zabawy. Żegnając 
się byliśmy wszyscy zadowoleni z tych 
trzech wspólnie spędzonych dni. Je-
śli młodzi ludzie z obydwu miast chcą 
się spotykać i razem spędzać czas, to 
partnerstwo takie ma przyszłość.  

 D.D i PB
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Zbiórkę na rzecz hospi-
cjum, w którym leczą się pa-
cjenci z Ozimka, prowadzili-
śmy przez dwa dni do dziesię-
ciu puszek kwestarskich, a w 
namiocie sprzedawaliśmy si-
likonowe bransoletki oraz ko-
szulki z logo Fundacji Onko-
logiczno-Hospicyjnej Sama-
rytanin.  Zebraliśmy łącznie 
2202,03 zł, w tym 11,98 euro, 
które zostały wymienione na 
złotówki. Cała kwota zosta-
ła wpłacona na konto Funda-
cji i już częściowo wydana, ku 
wielkiej radości chorych. 

Za 1.447 zł zakupiliśmy 
zestaw mebli ogrodowych z 
drewna egzotycznego, tj. roz-
kładany stół, osiem krzeseł  i 
parasol przeciwsłoneczny dla 
chorych; osoby leczące się 
onkologicznie nie mogą bo-
wiem przebywać bezpośred-
nio na słońcu.  Do tej pory 
chorzy zjeżdżali z rodzina-
mi windą na dół i, chcąc za-
czerpnąć świeżego powietrza  
po prostu stali przed naszym 
budynkiem przy ul. Pużaka, 
lub siedzieli na wózkach in-
walidzkich. Dzięki państwa 
szczodrości mogą odpoczy-

Osoby lub firmy, które chciałyby wesprzeć Hospicjum 
Samarytanin darowizną na zakup wózkowannymogą tego 
dokonać poprzez wpłatę na konto Fundacji  – nr konta:

66 2130 0004 2001 0564 1105 0001
(Samarytanin Fundacja Onkologiczno-Hospicyjna ul. 

Pużaka 11 45-272 Opole).
Więcej informacji o Fundacji Samarytanin: 
www.moge-wszystko.pl/Facebook.

Dziękujemy za wsparcie
Dzięki hojności mieszkańców podczas Dni Ozimka ze-

braliśmy 2202,03 zł na rzecz hospicjum Samarytanin.  To 
ogromna pomoc dla naszych podopiecznych.

wać z godnych warunkach, 
ciesząc się latem i słońcem.

Pozostałą kwotę 755,03 
zł zamierzamy przeznaczyć 
na zakup wózka transporto-
wo-kąpielowego dla chorych, 
popularnie nazywanego wóz-
kowanną. Oczywiście to zbyt 
mało, wózkowanna o regulo-
wanej wysokości kosztuje bo-
wiem co najmniej 8100 zł, li-
czymy jednak, że z czasem, 
dzięki darczyńcom uda nam 
się zgromadzić odpowiednią 
kwotę. Pierwszą darowiznę 
na ten cel już mamy – szkol-
ny wolontariat Gimnazjum nr 
1 w Ozimku przekazał nam 
darowiznę w wysokości 120 
zł. Dziękujemy!

Wolontariat, czyli bezin-
teresowne pomaganie in-
nym, to wspaniała idea. Gdy-
by nie zaangażowanie i 
nieoceniona pomoc wo-
lontariuszy, nie udałoby 
się przeprowadzić zbiórki 
podczas Dni Ozimka z ta-
kim rozmachem.  Dzięku-
jemy uczniom Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Ozimku, 
oraz Gimnazjum nr 1 i Ze-
społowi Szkół w Ozimku!  

Serdeczne podziękowa-
nia składamy również Bur-
mistrzowi Ozimka Marko-
wi Korniakowi za wyraże-
nie zgody na przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej, a 
przede wszystkim dzięku-

jemy mieszkańcom Ozimka 
za wielki dar serca!

Zarząd Fundacji Samarytanin
Ewa Kosowska-Korniak, 

Stanisław Konarski, Anna Sawicka
Kierownik hospicjum 

Marianna Grajoszek
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W Pierwszym Ozimskim Tur-
nieju Paintballowym o Puchar 
Burmistrza udział wzięły na-
stępujące 4-osobowe druży-
ny: OSP Krasiejów, Policja Ozi-
mek, OSP Schodnia, Myśliwi 
Krasiejów, ozimek.info.pl. Im-
preza miała charakter otwarty i 
była zapowiadana z wyprzedze-
niem za pośrednictwem portalu 
ozimek.info.pl, a także sieci spo-
łecznościowej Facebook. O za-
kwalifikowaniu do Turnieju decy-
dowała kolejność zgłoszeń.

Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna OSP Krasiejów. Dru-
gie miejsce przypadło Myśli-
wym z Krasiejowa, a trzecie, 
po emocjonującej dogrywce, 
objęła OSP Schodnia. Zwy-
cięzcom serdecznie gratuluje-
my! Wiemy, że nie było łatwo.

W pełnym rynsztunku, w 
upalny dzień. Dwie drużyny zbie-
rają się po obu stronach poligo-
nu. Dzieli je znaczna odległość i 
wiele przeszkód; stara furgonet-
ka i fiat, opony i okopy, tarcze. 
Za chwilę sytuacja diametralnie 
się zmieni. Powietrze będą prze-
szywać nieprzyjazne, wypełnio-
ną farbą kule, a szybkość, precy-
zja i talent do improwizacji staną 
się ważnymi atutami zwycięzcy.

Jedna gra trwała 8 minut i 
polegała na wyeliminowaniu 
wszystkich graczy drużyny prze-
ciwnej. Po 8 minutach wygrywa-
ła drużyna, w której przetrwa-
ło więcej zawodników… W teo-
rii, bo w praktyce do takich sytu-
acji nie doszło. Dodatkowy punkt 

Strzelali … farbą
W ramach Dni Ozimka  w Krasiejowie 30 czerwca na niemal-

że 4 godziny zarządzono stan wyjątkowy.

można było otrzymać za zmu-
szenie przeciwnika do poddania 
się… przez podejście go i krzyk-
nięcie „poddaj się”. Nad prawi-
dłowym przebiegiem turnieju 
czuwali czterej sędziowie.

Inicjatywa powstała przy po-
rozumieniu portalu ozimek.info.
pl z Florianem Radziejem (Bun-
ker Paintball). Portal objął funk-
cję patrona medialnego, a firma 
Bunker Paintball zajęła się or-
ganizacją wydarzenia. Na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne na-
grody przygotowane z pomocą 
sponsorów: Szara Willa z Opo-
la, Jubiler Ryszard Mikłusz-
ka ze Strzelec Opolskich, Krę-
gielnia pod Lasem z Kolonow-
skiego, Dzika Chata (Stanisz-
cze) oraz Burmistrz Gminy i 
Miasta Ozimek.

Dla większości uczestników 
była to okazja do pierwszego 
spotkania z Paintballem. Turniej 
przebiegał w duchu sportowej 
rywalizacji. Chociaż zmęczenie 
wszystkim dało się we znaki, do 
końca dopisały bardzo dobre hu-
mory. A że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, niektórzy już teraz pi-
szą się na następną edycję, ale 
pod warunkiem, że będzie wię-
cej drużyn. Mamy nadzieję, że 
uda nam się spełnić te oczeki-
wania i w następnej edycji czeka 
nas jeszcze większa kampania 
wojenna. Uczestnikom i Sponso-
rom jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy.

Rafał (ozimek.info.pl)

Zakładano, że turniej odbędzie 
się w trzech kategoriach wieko-
wych tj. szkoły podstawowe, gim-
nazja oraz „open”, niestety - część 
uczestników nie dotarła, dlatego 
konkurencja w najmłodszej kate-
gorii nie odbyła się. Pomimo tego 
turniej był bardzo emocjonujący i 
widowiskowy niczym w amerykań-
skich filmach, a w tle słychać było 
odpowiedni dla tego rodzaju gry 
podkład muzyczny.

Turniej cieszył się dużym za-
interesowaniem, dlatego trze-
ba było rozegrać go w dwóch fa-
zach: grupowej - rozgrywanej 
systemem każdy z każdym oraz 
po wyjściu z grupy - systemem 
pucharowym. W kategorii Open 
zwyciężyli Andrzej Szymczak 
i Paweł Czerniecki a w katego-
rii gimnazjum Bartosz Zawieja 

Koszykówka na Orliku
Podczas obchodów ”Dni Ozimka” na terenie Orlika odbyła się II 

edycja Turnieju Koszykówki Ulicznej „Streetball”. 

i Jeremiasz Semków. Po turnie-
ju rozegrano jeszcze konkurs rzu-
tów osobistych: najwyższą ilość 
punktów zdobył Łukasz Mateja, 
drugim okazał się Bartłomiej Du-
lemba a tuż za nimi Andrzej Szym-
czak. Poza konkursem celny rzut 
oddał najmłodszy uczestnik kon-
kursu 5-cio letni Wojtuś Janic-
ki zdobywając, jako nagrodę dla 
najmłodszego uczestnika, torebkę 
cukierków. 

Następnie ogłoszono wyniki 
rywalizacji i wszystkim uczestni-
kom wręczono pamiątkowe dyplo-
my, przegranym w finale dodatko-
wo nagrody rzeczowe a zwycięzcą 
statuetki. Na zakończenie uczest-
nicy zrobili sobie wspólne zdjęcie 
i wyrazili chęć uczestnictwa w ko-
lejnej edycji turnieju.

(animatorzy sportu)

Dni Ozimka w obiektywie Ryszarda Bożyma - str.: 22-23.



Ozimeckie Bractwo Strzelec-
kie (Malapaner Schützengilde) 
zostało utworzone w 1835 roku. 
Od tego roku królewskie zawo-
dy strzeleckie odbywano z re-
guły 3 sierpnia, w dniu urodzin 
Fryderyka Wilhelma III. Jak na-
pisano w starej kronice Ozimka, 
pierwszym królem strzelców zo-
stał wyższy inspektor hutniczy 
Helmkampf. Dla przeprowadze-
nia rywalizacji przygotowywa-
no specjalne, ręcznie malowane 
tarcze, z reguły nawiązujące do 
ważnych, bieżących wydarzeń. 
Niestety żadna z nich nie prze-

Ozimeckie Bractwo Strzeleckie. Tradycja od 1835 roku.

Piknik Strzelecki 2012
23 czerwca w gospodarstwie agroturystyczny państwa 

Drzymałów „Stary Młyn”, członkowie i sympatycy Stowarzy-
szenia Dolina Małej Panwi wzięli udział w tradycyjnym, już IV 
Pikniku Strzeleckim. Reaktywowana w roku 2009 tradycja Brac-
twa Strzeleckiego w Ozimku sięga korzeniami początków XIX 
wieku. 

trwała do naszych czasów. Co-
rocznie najlepszy strzelec, wy-
bierany królem, miał prawo za-
wieszenia na okolicznościowym 
łańcuchu Bractwa swojego me-
dalu i noszenia tego atrybutu 
przez następny rok przy okazji 
ważnych uroczystości i świąt. 
Łańcuch ten, wykonany ze sre-
bra, przetrwał w dobrym sta-
nie do okresu międzywojenne-
go. Potem niestety zaginął. Jego 
resztki odnaleziono po latach, 
ale zachowały się jedynie nie-
które medaliony. Kilka z nich ma 
szczególną wartość, bo widnie-
ją na nich nazwiska osób zna-
czących w historii huty i nasze-
go miasta: Krigara, Moritza, czy 
Wachlera. 

Jak co roku dla przeprowa-
dzenia strzeleckiej rywalizacji, 
także nasze Stowarzyszenie 
przygotowało specjalną tarczę, 
nawiązującą do tegorocznego 
cyklu wykładów i tematu kon-
ferencji, jaka miała miejsce w 
maju: „250 lat tradycji hutniczej 
w dolinie Małej Panwi” . Strzela-
no jak zwykle z repliki pruskie-
go muszkietu model 1809 (Neu-
pressisches Gewehr M 1809), 
produkowanego w pierwszej po-
łowie XIX wieku najpierw w na-
szej ozimeckiej hucie, a potem 
w specjalnie utworzonej, w miej-
scu zakładu hutniczego, wy-

twórni karabinów w Krasiejowie.
Na początku XIX wieku pru-

ski generał i konstruktor Ger-
hard von Scharnhorst, zmodyfi-
kował francuski muszkiet model 
1777, kaliber 17,5 mm. Tak po-
wstał pruski muszkiet nazwany 
„Neupressisches Gewehr” mo-
del 1809, w skrócie M 1809, kali-
ber 19,05 mm. Produkowano go 
w wytwórniach Potsdam-Span-
dau i Neisse-Malapane oraz po-
tem także w prywatnej wytwórni 
w Gdańsku.  Już w tym samym 
roku 1809 w Hucie Malapane w 
Ozimku rozpoczęto najpierw na-
prawę, a potem produkcję tych 
karabinów. Do roku 1826 karabi-
ny wyposażane były w dość za-
wodny zamek skałkowy. Od tego 
roku wprowadzono do produkcji 
o wiele skuteczniejsze, zamki ka-
piszonowe. Model ten z kolejny-
mi, niewielkimi zmianami wpro-
wadzonymi w 1836 roku, produ-
kowano do 1839 roku. Łącznie 
w latach 1809-1839 wyprodu-
kowano w Ozimku i Krasiejowie 
51 000 sztuk tych karabinów. W 
mniejszych ilościach produko-
wano także pistolety i karabiny 
innych typów. Dziś na aukcjach 
stanowią nie lada atrakcję kolek-
cjonerską i osiągają często za-
wrotne ceny.

Uczestnicy tegorocznej ry-
walizacji strzeleckiej najpierw 
zmagali się z dość skompliko-
wanym ładowaniem tej czarno-
prochowej, odprzodowej bro-
ni. Potem, w obłokach dymu, 
huku wystrzału, zapachu palo-

nego prochu i ognia zionącego 
z lufy, rozstrzygano tegorocz-
ne zawody. Zwycięzcą został 
członek Stowarzyszenia, redak-
tor naszej gazety Janusz Dziu-
ban. Wyjątkową atrakcją dla kil-
kudziesięciu uczestników pikni-
ku był oryginalny karabin kawa-
leryjski z początków XIX wieku, 
posiadający na wszystkich czę-
ściach sygnatury naszej huty: li-
terę „M” zwieńczoną królewską 
koroną. Ten piękny, unikatowy 
zabytek został zaprezentowa-
ny przez sympatyka Stowarzy-
szenia, znawcę lokalnej historii 
i kolekcjonera, doktora Krzysz-
tofa Spałka. Nie była to jedyna 
wyjątkowa atrakcja. Poza moż-
liwością podziwiania zabytko-
wego, oryginalnego łańcucha 
Bractwa Strzeleckiego, uczest-
nicy mogli podziwiać wystrza-
ły z armatki wiwatowej, wypro-
dukowanej kiedyś w jednej z do-
brodzieńskich hut, a udostęp-
nionej przez pana Gerarda Za-
jontza z Dobrodzienia. Podziu-
rawiona kulami tarcza strzelec-
ka trafi do zbiorów Stowarzysze-
nia i mamy nadzieje w przyszło-
ści będzie mogła być ekspono-
wana.  Potem do późnego wie-
czora, przy śląskich „kołoczach” 
i grillu, wszyscy świętowali wy-
łonienie tegorocznego „króla 
strzeleckiego”. Broń trafiła do la-
musa i będzie czekała do kolej-
nego, przyszłorocznego Pikniku 
Strzeleckiego.

Józef Tomas Juros
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

www.sdmp.pl

Podziurawiona kulami tarcza trafi do zbiorów Stowarzyszenia.

Zwycięzcą tegorocznego Pikniku Strzeleckiego został Janusz Dziuban.

Dr Krzysztof Spałek zaprezentował 
oryginalny karabin kawaleryjski.





4 lipca od rana trwało spisy-
wanie szkód przez pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozim-
ku. Najbardziej zniszczonych 
domów, gdzie przez uszkodzo-
ne dachy woda zalała pomiesz-
czenia mieszkalne, doliczono się 
około siedemdziesięciu. Razem z 
tymi, które ucierpiały nieco mniej, 
a także uszkodzonymi budynka-
mi gospodarczymi, jest ich gru-
bo ponad sto. Mocno ucierpiało 
również kilka domostw w Chobiu 
i Mnichusie. Na szczęście zdecy-
dowana większość gospodarstw 
jest ubezpieczonych i ich właści-

Władze gminy składają serdeczne podziękowanie wszyst-
kim tym, którzy przyszli na pomoc poszkodowanym przez na-
wałnicę. Zwłaszcza strażakom, ale też pracownikom socjal-
nym, służbom komunalnym. Nie zabrakło wielkiej życzliwości 
ze strony sąsiadów, znajomych czy nieznajomych – poruszo-
nych nieszczęściem poszkodowanych.    

Gradobicie jakiego jeszcze nie było

Największe szkody w Grodźcu
Nawałnica z gradobiciem, jaka 3 lipca po godzinie 19.00 prze-

szła nad częścią gminy Ozimek, najpoważniejsze szkody wyrzą-
dziła w Grodźcu. Największe kule lodowe miały rozmiary kurzych 
jajek, a siła ich uderzenia była tak wielka, że wybijała okna, nisz-
czyła elewacje budynków oraz dachy domów, tłukąc dachówki i 
tworząc ogromne dziury, przez które woda lała się do pomiesz-
czeń mieszkalnych i gospodarczych. Do ratowania dobytku ru-
szyli domownicy wspomagani przez swoje rodziny oraz straża-
ków, którzy przez całą noc zabezpieczali plandekami najbardziej 
zniszczone dachy.  

ciele będą mogli dochodzić od-
szkodowań. 

Obecny na miejscu gradobicia 
burmistrz Marek Korniak obie-
cał także pomoc ze strony gminy 
dla najbardziej poszkodowanych i 
potrzebujących. W Ozimku grad 
uszkodził wiele parkujących „pod 
chmurką” samochodów. Znisz-
czył także szklarnie, zadaszenia 
altan oraz uprawy na działkach. 
W Schodni największe zniszcze-
nia poczynił w Centrum Ogrodni-
czym „Pracuś”. 

Jad 



Głównymi celami naszej wyciecz-
ki były: Szczeliniec, Błędne Skałki i 
Wambierzyce. O 6.45 wyruszyliśmy 
z Grodźca, (niektórzy jeszcze bardzo 
zaspani, cóż, sobota) i o 10.30 byliśmy 
już na początku trasy na Szczeliniec 
Wielki. W wycieczce brały udział oso-
by w różnym wieku i o różnym stopniu 
zaawansowania w chodzeniu po gó-
rach, jednak na najwyższy szczyt Gór 
Stołowych weszli wszyscy bez więk-
szych kłopotów, a pokonać trzeba 
było 665 schodów, ułożonych w 1814 
r. przez Franza Pabla, ówczesnego 
sołtysa pobliskiego Karłowa.

Po drodze mogliśmy podziwiać 
uformowane przez naturę skały: Wiel-
błąd, Mamut, Słoń, Kwoka, Małpa, 
Pies, Żółw, Sowa, Fotel Pradziada. 
Mogliśmy także zejść do Piekiełka i 
Diabelskiej Kuchni. Z samego szczytu 
rozpościerała się wspaniała panora-
ma, i jeszcze świadomość, że szczyt 
ten zdobywał niemiecki poeta roman-
tyczny Johann Wolfgang von Goethe. 
Naprawdę warto było się wspinać. 

Następnie udaliśmy się  do 
Błędnych Skałek, które według le-

Grodziec: Wycieczka w Góry Stołowe

Setki schodów
50 osób wzięło udział w wycieczce autokarowej w Góry Stołowe, zor-

ganizowanej 30 czerwca przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. 

gendy stworzył Liczyrzepa – Duch 
Gór. Kilkusetmetrowa trasa prowa-
dziła pomiędzy maczugami, słupa-
mi, grzybami. Niektóre z głazów mają 
nazwy własne, np. Stołowy Głaz, Tu-
nel, Kuchnia czy Kurza Stopka. Naj-
większą trudnością w pokonaniu 
Błędnych Skałek były wąskie na kilka-
dziesiąt centymetrów szczeliny, przez 
które musieliśmy się przeciskać. 

Na koniec pojechaliśmy do 
Wambierzyc, by zobaczyć tamtej-
sze sanktuarium. Według legendy 
Jan z Ratna miał w tym miejscu odzy-
skać wzrok i ujrzeć postać Matki Bo-
skiej. Do wspaniałej świątyni prowadzi 
57 schodów. Miejscowość słynie rów-
nież z ruchomej szopki, wykonanej w 
1882 r. przez miejscowego zegarmi-
strza Longinusa Wittiga.

Po zwiedzeniu Wambierzyc ru-
szyliśmy w drogę powrotną do Grodź-
ca. Wszyscy uczestnicy byli zadowo-
leni z sobotniego wypadu w góry, być 
może wkrótce zaproponujemy miesz-
kańcom Grodźca następną wycieczkę 
do równie atrakcyjnego miejsca.

K.K. 

Film powstał na specjalne zamó-
wienie JuraParku i od lipca jest wy-
świetlany w Tunelu Czasu – multime-
dialnym kinie, miejscu magicznym, 
które pozwala  odbyć podróż miliony 
lat wstecz. Obraz pokazuje historię 
Ziemi od Wielkiego Wybuchu do mo-

Podróż w czasie w JuraParku

Historia w 3D
1 lipca w JuraParku w Krasiejowie odbyła się premiera filmu 8 Minut 

z Historii Wszechświata – jednej z pierwszych polskich produkcji doku-
mentalnych zrealizowanych w technologii 3D Stereo. 

Na zdjęciu: autorzy filmu – Jacek Kwiatkowski (z lewej)  i Andrzej Boczarowski.

mentu wyginięcia dinozaurów. Póź-
niejszą historię można w Krasiejowie 
obejrzeć na ścieżkach dydaktycz-
nych. Autorem filmu jest dr Andrzej 
Boczarowski z Uniwersytetu Ślą-
skiego (konsultant JuraParku) zaś 
producentem Jacek Kwiatkowski.

300 - metrowy tunel zwiedza się 
na pokładzie Kapsuły Czasu – mówi 
Witold Szymula, kierownik parku – 
Dzięki wykorzystaniu współczesnej 
technologii, foto realizmu oraz wie-
lu dodatkowych efektów specjalnych 
udało się przedstawić w niezwykle 
realistyczny sposób dzieje materii od 
powstania Wszechświata, aż do mo-

mentu złożenia kości prehistorycz-
nych zwierząt w ziemi krasiejowskiej. 

Od niedawna w JuraParku dzia-
ła także Prehistoryczne Oceana-
rium. Zastosowana technologia cy-
frowa pozwala obserwować pod-
wodny świat nieistniejących już dziś 

zwierząt morskich. Można tu spo-
tkać m.in. megalodona – blisko 20 
– metrowego rekina czy liopleurodo-
na – gada, który posiadał czterdzie-
stocentymetrowe zęby.

Zwiedzający w upalne letnie dni 
mogą również skorzystać z plaży z 
miejscem wyznaczonym do kąpie-
li. Akwen podzielony jest na czte-
ry sektory: brodzik dla dzieci, strefę 
dla dorosłych o głębokości do dwóch 
metrów, miejsce dla kajaków i rower-
ków wodnych oraz sektor dla pływa-
jących elektrycznych kaczuszek.

K.P.



Od lewej siedzą:
Burda Antoni - Jubileusz 85 lat

Stryczek Anna - Jubileusz 80 lat
Hagen Gertrud - Jubileusz 80 lat
Widera Anna - Jubileusz 80 lat
Sowa Alfons - Jubileusz 80 lat

Siudeja Janina - Jubileusz 85 lat
Janik Klara - Jubileusz 80 lat

Kiełmińska Pelagia - Jubileusz 85 lat
Wierny Antoni - Jubileusz 80 lat

Smyk Hildegarda - Jubileusz 80 lat

Od lewej (3 w kolejności):
Rozalia, Kazimierz Łątkowscy - Złote Gody

Anna, Marian Białkowie - Złote Gody






