
Sesja Rady Miejskiej:

Wysoka ocena
Bardzo wysoką ocenę radnych uzyskała działalność 

Domu Kultury oraz praca dyrektor placówki Heleny 
Gruszki. 25 lutego na sesji Rady Miejskiej rajcowie pod-
kreślali róznorodność oferty DK oraz wysoki poziom ar-
tystyczny. Wysoko oceniono także funkcjonowanie sieci 
bibliotecznej w gminie.

Radni dokonali także mię-
dzy innymi korekty budżetu 
na ten rok. Przyjęli sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej z 
kontroli dotyczącej wydatko-
wania środków budżetowych 
na eksploatację i zarządza-
nie budynkiem socjalnym 
przy ulicy Dworcowej. Zale-
głości czynszowe lokatorów 
wynoszą ponad 400 tysięcy 

złotych natomiast tylko je-
den z nich zgłosił gotowość 
odpracowania zadłużenia 
poprzez prace społeczno-
użyteczne. Taką formę po-
mocy zaoferował burmistrz. 
Znacznie mniejsze zaległo-
ści mają lokatorzy budynków 
komunalnych jak również 
spółdzielczych.  
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Raz ciepło, raz zimno

Kiedy ta wiosna?
Wahania temperatur dają nam nadzieję, że niedłu-

go zima skończy się na dobre i nadejdzie wiosna. 
Jednak, gdy tylko robi się coraz cieplej i świeci daw-
no niewidziane słońce, następnego dnia pada śnieg. 
Trudno się dziwić, bo w końcu prawdziwe jest przy-
słowie w marcu jak w garncu a kwiecień plecień to 
przeplata – trochę zimy, trochę lata. 

Naszych mieszkańców 
zapytaliśmy, czy wierzą, 
że na dobre  nadejdzie 
wiosna:

- Dla mnie oznaką rozpo-
częcia wiosny są wiosenne 
porządki- mówi Kasia (25 
l.). - Zawsze przed Wielka-
nocą trzeba posprzątać po 
zimie, więc nawet jak tem-
peratura nie jest za wyso-
ka, to poprzez sprzątanie 
na pewno wzrośnie.

 - Myślę, że po świętach 
będzie już ciepło i wiosen-
nie - mówi pani Jola (45 
l.). - Dla mnie zbliżające 
się Święta Wielkanocne są 
oznaką wiosny, takim koń-
cem zimy, chociaż nigdy 
nie wiadomo, co przyniesie 
nam kwiecień.

- Wydaje mi się, że w 
kwietniu jeszcze będzie nie-
ciekawa pogoda - stwier-
dza pan Wojciech (54 l.). 
-  Bywało już tak, że w Wiel-

kanoc padał śnieg, ale at-
mosfera świąt w gronie ro-
dziny to wynagrodzi. Jeżeli 
chodzi o oznakę wiosny to 
Niedziela Palmowa jest ta-
kim wiosennym akcentem.

- Wiosna kalendarzowa 
będzie 21 marca, może 
wtedy będzie już koniec 
zimy - twierdzi pan Józef 
(63 l.). - Dla mnie taką ozna-
ką nadejścia wiosny są ba-
zie, które już widziałem w 
Ozimku. Oprócz tego świę-
ta też są dla mnie granicą 
między zimą a wiosną.

- Widziałam już pierw-
sze krokusy, które zwia-
stują wiosnę, a mąż czajki, 
więc wkrótce powinna ona 
nadejść - mówi pani Kry-
styna (67 l.). - Ale kiedy na 
działce zaczyna wszystko 
rozkwitać, zielenieć, to jest 
najlepsza oznaka na to, że 
wiosna już za pasem.

Notowała: Daria Wilk

Przewodniczący TSKN Ozimek 
Klaus Leschik serdecznie przywi-
tał wszystkich gości. Następnie wy-
brano przewodniczącego zebrania 
- Sebastiana Lypa oraz sekretarza 
- Miriam Brandt. K. Leschik odczy-
tując sprawozdanie z działalności za 
rok 2012, skorzystał z okazji, aby po-
dziękować wszystkim za współpracę 
oraz włodarzowi gminy za fi nansowe 
wsparcie; skarbnik Edeltrauda Szo-
stok  przedstawiła sprawozdanie fi -
nansowe za 2012r., a Ewa Przybyła 
sprawozdanie z działalności ZMMN 
w 2012 r. Julita Widera odczytała 

Gminne zebranie TSKN

Podsumowanie i planowanie 
1 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze TSKN w Gminie Ozimek. Do Sali spotkań w Schodni przybyli 

przedstawiciele wszystkich kół DFK oraz Burmistrz Ozimka Marek Korniak, jak również radni Joachim Wiesbach, 
Marek Elis, Piotr Szubert, Andrzej Pańczyk i Maksymilian Sklorz. W trakcie spotkania dotarli również przewodni-
czący TSKN na Śląsku Opolskim Norbert Rasch oraz przewodniczący VdG Bernard Gaida.

sprawozdanie z działalności komisji 
rewizyjnej oraz przedstawiła wnio-
sek o udzielenie absolutorium Za-
rządowi, który został przegłosowany 
jednogłośnie.

K. Leschik przedstawił plan 
pracy na 2013 r. Podczas dyskusji 
poruszono min. sprawy dot. tablic 
dwujęzycznych, strategii działalno-
ści w 2013 r., jak również spraw bie-
żących. 

M. Korniak pogratulował Zarzą-
dowi udzielonego absolutorium oraz 
podziękował za współpracę i zapew-
nił o dalszym wsparciu działalność w 

2013r. Dodatkowo przedstawił plany 
inwestycji w gminie Ozimek w 2013 r. 

Przewodniczący TSKN na Ślą-
sku Opolskim N. Rasch oraz Prze-
wodniczący ZNSSK w Polsce B. 
Gaida odnieśli się również do spra-
wy tablic dwujęzycznych w gmi-
nie Ozimek. Przedstawili program 
współpracy z Zarządem TSKN Gmi-
ny Ozimek na 2013 r. oraz poinfor-
mowali delegatów o możliwościach 
pozyskiwania dodatkowych środków 
na działalność.  

M.W.



Dni takie jak: Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek oraz Wielka Sobota 
obfi tują w najbogatsze obrzędy i 
zwyczaje. Kiedy we wszystkich 
kościołach milkną dzwony (na 
znak żałoby), pojawiają się ko-
łatki. Dawniej na wsi ministranci 
podążając ulicami stukali nimi, 
nawołując do modlitwy. W tradycji 
kościelnej „na pamiątkę umycia 
nóg Chrystusa, przed ostatnią 
wspólną wieczerzą z nimi, idąc 
za Jego przykładem, biskupi, a 
niegdyś także królowie i magnaci 
polscy, obmywali nogi dwunastu 
nędzarzom. Był to znak chrześci-
jańskiej pokory, miłości bliźniego i 
braterstwa”1. 

Wieczorem w Wielki Czwartek 
wykonuje się krzyżyki z palm, 
które zostały poświecone w Nie-
dzielę Palmową, a następnego 
dnia, czyli w Wielki Piątek zanosi 
się je na pola, do przydomowe-
go ogrodu. Klęcząc, odmawia 
się modlitwy, a następnie całuje 
się krzyżyk, który wsadza się do 
ziemi – jest symbolem urodzaju, 
życia odradzającego się wiosną. 
Zwyczajem, który współcześnie 
nie jest pielęgnowany, było wcze-
sne wstawanie (jeszcze przed świ-
tem) w Wielki Piątek i udanie się 
nad rzekę, staw, czy też do rowu 
i obmycie się jego zimną wodą. 
Tego dnia przestają bić kościelne 
dzwony, jest adoracja przy Bożym 
grobie połączona z modlitwą, a to-
warzyszący nastrój ma charakter 
żałobny. W ten szczególny dzień 
zadumy obowiązuje ścisły post, 
a potrawami serwowanymi tego 
dnia jest np. żur postny i śledzie.

Wielkanoc największym świętem chrześcijańskim... i kulinarnym

Dni zadumy i radości 
Wielki Tydzień to czas, kiedy często odwiedza się kościelne 

mury, zagłębiając się w modlitwie i towarzyszącej jej kontemplacji. 
Okres przedświąteczny obfi tuje w tradycje ludowe, a także inten-
sywne przygotowania świątecznych dań, stanowiących „ziemską” 
ucztę dla podniebienia. 

Rano, w Wielką Sobotę bar-
wi się jajka, każdy kolor ma 
swój symboliczny odpowied-
nik, np. zielony to nadzieja, 
czerwony– krew, życie; a żółty 
jest odpowiednikiem słońca 
oraz radości. Barwienie jajek, 
ich ozdabianie ma znaczenie kul-
towe, wzmagające ich magiczną 
moc. Dawniej wykorzystywano 
wyłącznie barwniki naturalne, 
przygotowywane  np. z liści brzo-
zy, olchy, młodej trawy, pokrzywy, 
kory drzew, jak również łupin ce-
buli, które nadawały następujące 
kolory: żółty, brązowy i zielony. 
Jajka były i w dalszym ciągu są 
przyozdabiane  różnymi technika-
mi, bowiem każdy region ma swój 
charakterystyczny styl dekoracji. 

W Wielką Sobotę odwiedza 
się grób Pana Jezusa i całuje 
się Krzyż święty – jest to czas 
zadumy, refl eksji i wewnętrznego 
wyciszenia. W sobotnie popołu-
dnie przygotowuje się święconkę, 
czyli koszyczek do którego wkła-
da się jedzenie, m.in. jajka, chleb, 
sól i pieprz, chrzan, wędlinę, szyn-
kę, babę wielkanocną, baranka, a 
całość przyozdabia się bukszpa-
nem, baziami i wiosennymi kwia-
tami. Tegoż dnia rodziny udają 
się do kościoła z koszyczkiem. 
Ksiądz święci potrawy, modli 
się wspólnie z wiernymi, a także 
udziela błogosławieństwa wszyst-
kim zebranym.

 W niektórych gospodar-
stwach domowych do tej pory 
przygotowuje się domową szynkę 
(wg. receptury przekazywanej z 
pokolenia na pokolenie), która wy-

maga odpowiedniego peklowania 
w specjalnym roztworze z wody, 
soli (służącej jako środek konser-
wujący), czosnku oraz przypraw. 
Następnie do dużego garnka 
wkłada się mięso dobrze owinię-
te dratwą, zalewając je wcześniej 
przygotowanym i ochłodzonym 
roztworem, w którym dojrzewa 
dwa tygodnie. Po upływie tego 
czasu przygotowuje się piec do 
wędzenia, tzw. wędzarnik, w któ-
rym po osiągnięciu odpowiedniej 
temperatury zawiesza się na żela-
zne haki  mięso i kiełbasę. Proces 
ten trwa kilkanaście godzin, po-
nieważ mięso musi się uwędzić, 
nabrać koloru i „dojrzeć”. 

Przed laty w podobny sposób 
je przygotowywano, zazwyczaj po 
zabiciu świni przed okresem świą-
tecznym, nie każda rodzina mogła 
sobie pozwolić na to dwa razy w 
roku – z okazji Bożego Narodze-
nia i Wielkanocy. Wówczas wła-
snoręcznie wypiekano domowy 
chleb w wielochu, podobnie jak 
ciasto drożdżowe, przygotowy-
wano też makaron i wiele innych 
składników, które współcześnie 
zwyczajowo kupujemy w sklepie 
(np. masło, śmietanę, kefi r, ma-
ślankę i wiele innych). Pod wieczór 
święci się ogień (z którego zapa-
la się Paschał, z procesją wierni 
wracają do kościoła) oraz wodę 
chrzcielną (odnawia się przyrze-
czenie chrzcielne), całość odbywa 
się podczas wieczornej mszy św. 
Jest to czas, gdy rozbrzmiewają 
dzwony kościelne – oznacza to 
przyzwolenie na spożywanie po-
karmów mięsnych. 

W poranek Wielkanocny o 
6 rano wierni spotykają się na 
Mszy św. rezurekcyjnej, wów-
czas rozbrzmiewa uroczyste Alle-
luja, idzie się z procesją dookoła 
kościoła – rozbrzmiewają organy, 
często towarzyszy im orkiestra. 
Zatem Wielkanoc to czas głębo-
kich przeżyć religijnych, jak i ra-
dości. Po rezurekcji domownicy 
zasiadają przy wspólnym śniada-
niu, na którym króluje święconka, 
dzieląc się jajkiem (chrześcijań-
skim symbolem życia), składają 
sobie życzenia– obrzęd ten przy-
pomina dzielenie się opłatkiem w 
Boże Narodzenie. Niektóre potra-
wy goszczące na wielkanocnym 
śniadaniu, według ludowych wie-
rzeń miały charakter „ochronny” 
przed różnymi, czyhającymi nie-
bezpieczeństwami. Naturalnie nie 
wszystkie były dosłownie interpre-
towane. Pisał o nich m.in. Miko-
łaj Rej, a jako przykład podaje:

 „(...) kiełbasa „chroniła” od 
ukąszeń węża, chrzan– od pcheł, 
a pieczony jarząbek od... więzie-

nia”2.
Następnie dzieci udają się 

na poszukiwanie zajączka, który 
ukrywa swoje gniazdko najczę-
ściej w lesie, ogrodzie, lub parku. 
Świąteczny, wielkanocny obiad 
ma uroczysty charakter. „Królu-
ją” pieczenie, kaczki nadziewa-
ne, rolady, kluski śląskie, modra 
kapusta, naturalnie nie może za-
braknąć domowego rosołu. Pod-
wieczorek jest równie kaloryczny 
oprócz drożdżowych bab i ciast, 
zachwycają smakiem mazurki 
wielkanocne i torty. 

Poniedziałek Wielkanocny, 
zwany drugim dniem świąt, lub 
śmigusem – dyngusem od wie-
ków jest dniem swawoli, rado-
ści i popularnego polewania 
dziewcząt wodą. Pierwsza pisa-
na wzmianka pochodzi z 1420 r., 
kiedy to w ustawie synodu diece-
zji poznańskiej nakazano księżą 
zakazać wiernym „(...) dyngować, 
ani do wody ciągnąć”3. Tradycja 
o korzeniach pogańskich wzbu-
dzała niesmak duchowieństwa, 
lecz mimo zakazów wciąż jest 
popularna. Oblanie dziewczyny 
wodą świadczyło o jej atrakcyjno-
ści i powodzeniu wśród chłopców. 
Stąd też oblewano zazwyczaj 
panny na wydaniu i młode kobiety. 
W zamian za polanie wodą chłop-
cy i starsi mężczyźni otrzymywali 
pisanki, nie bez znaczenia po-
zostawała ich barwa. Oprócz tej 
przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie tradycji, drugi dzień świąt 
spędza się na spotkaniach rodzin-
nych i towarzyskich, naturalnie 
przy suto zastawionym stole. 

Magdalena Moj
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Naszych mieszkańców 
zapytaliśmy jak spędzają 
swoje święta:

- Ja i żona jedziemy do syna 
i wnuków na Śląsk - mówi pan 
Stanisław (50 l.). - W zeszłym 
roku spędzaliśmy święta w 
Ozimku, zatem będzie to miła 
odmiana. W Wielką Sobotę 
tradycyjnie pójdziemy święcić 
pokarmy, nie może zabraknąć 
mazurka i babki. Wnuczka za-
wsze z babcią maluje pisanki. 
W Wielkanoc dzieci szukają 
prezentów, jemy poświęcone 
pokarmy. Najważniejsze, że 
spędza się je w gronie rodzin-
nym, bo wtedy przynoszą wie-
le radości.

- Spędzam święta z rodzi-
ną na miejscu w Ozimku i tak 
większość, w sobotę święcimy 
jajka, a Wielkanoc spędzamy 
z córką i jej rodziną - mówi 
pani Daniela (63 l.). - Jeże-
li chodzi o potrawy to przede 
wszystkim babka mojej córki. 
Ważne jest też wspólne śnia-
danie wielkanocne przy ro-
dzinnym stole.

- Ja na święta wyjeżdżam 
pierwszy raz za granicę do 

Sonda „WO”

Nasze Święta
Kolejki w sklepach, wiosenne porządki to jedne z oznak, 

że Święta Wielkanocne coraz bliżej. Wielu z nas już dużo 
wcześniej rozpoczyna swoje przygotowania, uczestnicząc 
w rekolekcjach wielkopostnych, wyciszając się, powstrzy-
mując od udziału w hucznych zabawach i czekając na Wiel-
ki Tydzień, aby odpowiednio, w gronie rodzinnym przeżyć 
najważniejsze katolickie święta w roku.

Niemiec, bo moja córka tam 
mieszka - mówi pani Czesła-
wa (65 l.). - Planuję zawieźć 
potrawy, które przyrządzę 
na miejscu, czyli na pewno 
barszcz, żurek, babkę, jajka. 
Będę tam pierwszy raz, więc 
jestem ciekawa niemieckich 
zwyczajów świątecznych, jak 
to wygląda w innym państwie.

- Zawsze idziemy do ko-
ścioła, potem jedziemy do 
Staniszcz Małych do babci - 
mówi Vanessa (12 l.). -  W ko-
szyczku tradycyjnie święcimy 
jajka, chleb, sól, wędliny. W 
Wielkanoc spędzamy wspól-
nie czas, a w lany poniedzia-
łek bierzemy wiadra i lejemy 
się wodą. W Staniszczach to 
wygląda inaczej, bo chłopcy 
oblewają dziewczyny perfu-
mami.

- Ja Święta Wielkanocne 
obchodzę raczej spokojnie z 
rodziną - mówi pani Hildegar-
da (73 l.). -  Dla mnie Wigilia 
to czas niezwykły, gdzie na 
stole jest 12 potraw. Nato-
miast Święta Wielkanocne są 
ważne, ale znacznie skrom-
niejsze.

Notowała: Daria Wilk



26 lutego w ozimskim USC ko-
lejni nestorzy z naszej gminy świę-
towali rocznice urodzin. Życzenia 
składali im najbliżsi oraz kier. USC 
Ewa Bronder i burmistrz Marek Kor-
niak.

I tak 80. urodziny świętowali: Ma-
rianna Antczak z Dylak, która ma 1 
dziecko i 1 wnuka a do USC przyje-
chała w towarzystwie siostry Krysty-
ny oraz brata Tadeusza. Takie same 
urodziny miała Helene Chlebosch 
(3,6,3) – świętowała z wnuczką Justy-
ną, a także Teresa Ploch (3,5), której 
towarzyszył syn Waldemar (obie so-
lenizantki z Krasiejowa). Ponadto 80. 
urodziny obchodzili: Teresa Ciekalska 
(1,3) z synem Tomaszem i wnukiem 
Miłoszem oraz Jan Stonoga (1,3,2) 
z żoną Ireną, synem Stefanem i wnu-
kiem Mateuszem (oboje z Ozimka), 
jak również Franciszek  Marciniak z 
Grodźca (3, 10, 10).

WIT

Franciszek Marciniak z  wnuczką 
Beatą  z  prawnukami  Bartkiem, 
Szymonem  i Sebastianem.

Teresa Ploch z synem Waldema-
rem.

Helene Chlebosch z wnuczką 
Justyną.

Marianna Antczak w towarzystwie 
siostry Krystyny oraz brata Ta-
deusza.

Teresa Ciekalska z synem Tomas-
zem i wnukiem Miłoszem.

Jan Stonoga z żoną Ireną, synem 
Stefanem i wnukiem Mateuszem.

Dwieście lat!
8 marca w Domu Kultury w 

Ozimku odbył się XIV Zjazd Od-
działu Zakładowego PTTK dzia-
łającego przy Hucie Małapanew. 
Członkowie tej organizacji pod-
sumowali i ocenili działalność 
turystyczno-krajoznawczą pro-
wadzoną w minionej kadencji 
oraz wybrali Zarząd i Komisję 
Rewizyjną na następne cztery 
lata. 

Obradom przewodniczył Ma-
rek Musiał, sprawozdanie za lata 
2009-2012 złożył prezes Oddziału 
Zakładowego PTTK Władysław 
Łysiak, a gościem turystów była 
dyrektor Domu Kultury Helena 
Gruszka, która zapraszała obec-
nych do udziału w imprezach kul-
turalnych, a szczególnie w obcho-
dach 60-lecia Domu Kultury plano-
wanych w dniach 1-3 maja.

Na początku kadencji Od-
dział liczył 161 członków zrzeszo-
nych w Klubie Turystyki Górskiej 
„Kozica” – 141 i Klubie Turystyki 
Kolarskiej „Amator” – 20. Obecnie 
zrzesza 155 członków: 147 w 
KTG „Kozica” i 8 bezpośrednio 
w Oddziale. W 2012 r. działalności 
zaprzestał KTK „Amator”. 10 osób 
posiada uprawnienia organizatora 
turystyki, 8 – przodownika turystyki 
górskiej, 2 – przodownika turystyki 
kolarskiej, 1 – przodownika turysty-
ki kajakowej, 1 – instruktora krajo-
znawstwa. Dwie osoby posiadają 
państwowe uprawnienia pilota wy-
cieczek. 

W okresie sprawozdawczym 
zorganizowano 163 imprezy,  
w których udział wzięło 3658 
uczestników. Było to: 57 imprez 
turystyki kwalifikowanej, pieszej, 
górskiej dla 2659 uczestników w 
tym 471 młodzieży; 94 imprezy 
turystyki kwalifikowanej, kolarskiej 
dla 319 uczestników w tym 39 mło-
dzieży; 2 imprezy turystyki kwali-
fikowanej, pieszej, nizinnej dla 92 
uczestników; 10 imprez turystyki 
powszechnej (wycieczek) dla 488 
uczestników w tym 96 młodzie-
ży. Członkowie Oddziału zdobyli 
w ciągu minionych czterech lat 
67 odznak GOT różnych stopni. 
Reprezentanci Oddziału uczest-
niczyli również w różnych impre-
zach PTTK o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim, a w 2012 roku 
brali udział w obchodach 60-lecia 
PTTK. 

W swojej działalności Oddział 
otrzymywał pomoc od macierzy-
stego zakładu - Huty Małapanew 
Spółki z o.o. Siedziba Zarządu Od-
działu mieści się w pomieszczeniu, 
które huta oddała nieodpłatnie w 
użytkowanie. Co roku otrzymywał 
dotacje z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Od 2006 r. 
KTG „Kozica” bierze udział w ogła-
szanych przez Urząd Gminy i Mia-
sta Ozimek konkursach ofert na re-
alizację zadań publicznych gminy. 
Za tę pomoc Zarząd Oddziału dzię-

Nowa kadencja

Znów

Jubilaci urodzinowi w towarzystwie rodzin i znajomych.



w PTTK

wyruszają w góry

kuje Zarządowi Huty Małapanew 
oraz Urzędowi Gminy i Miasta i prosi 
o jeszcze, tym bardziej, że uczestni-
kami organizowanych imprez są pra-
cownicy huty, jej emeryci i renciści 
oraz członkowie ich rodzin, w więk-
szości mieszkańcy naszej gminy. 
Władysław Łysiak podziękował też 
wszystkim, którzy w czasie trwania 
kadencji pracowali dla Oddziału, 
szczególnie członkom ustępujących 
władz i zarządom klubów. 

Po udzieleniu absolutorium 
członkom ustępujących władz, w taj-
nym głosowaniu dokonano wyboru 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 
2013-2016, rezygnując z powoływa-
nia Sądu Koleżeńskiego, który istniał 
do końca ubiegłej kadencji. Organy 
te ukonstytuowały się bezpośrednio 
po wyborach. Prezesem Oddzia-
łu Zakładowego został ponownie 
Władysław Łysiak, wiceprezesem 
i skarbnikiem Józef Kozioł, sekre-
tarzem Jolanta Dziwis, a członami 
Zarządu Stanisław Pluta, Jaro-
sław Podstawa i Henryk Sitarz. Na 
przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej wybrano Bolesława Dobrego, a 

jej członkami zostali Adam Purwin i 
Irena Bednarek. Delegatami na Re-
gionalną Konferencję PTTK w Opolu 
zostali Józef Kozioł i Władysław Ły-
siak. Uchwalono zmiany w Statucie 
Oddziału Zakładowego, a w dyskusji 
wnioskowano m.in. o reaktywowanie 

Klubu Turystyki Kolarskiej i podtrzy-
manie jego wieloletnich, bogatych 
tradycji w upowszechnianiu tej formy 
turystyki wśród mieszkańców na-
szego miasta i gminy.

Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Oddziału Zakładowego 
PTTK był zarazem oficjalną inau-

guracją sezonu turystycznego w 
Klubie Turystyki Górskiej „Kozi-
ca”. Plan imprez na 2013 rok pu-
blikujemy w obecnym numerze 
„WO”, zapraszając na szlaki miło-
śników górskich wędrówek.

Janusz Dziuban

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTTK.

Lp. Termin - data Nazwa imprezy Rodzaj imprezy Miejsce imprezy/baza 
Przewidy- 

wana liczba 
uczestników 

Uwagi 

1 23.02.2013 Zima na Pilsku Wycieczka górska Hala Miziowa – Pilsko 50 autokar 

2 08.03.2013 
Rozpoczêcie sezonu – zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze 
Spotkanie 

towarzyskie 
Ozimek –  

Dom Kultury 
Bez ograniczeñ - 

3 23.03.2013 
Korona Gór Polski –  

Masyw Œlê¿y 
Wycieczka górska 

Sobótka – Œlê¿a – 
Henryków 

50 autokar 

4 20.04.2013 Wiosna na Jurze 
Wycieczka 

turystyczno-
krajoznawcza 

Pilica – Smoleñ - Bydlin 50 autokar 

5 2-4.05.2013 
Rudawy S³owackie – Bratys³awa - 

Budapeszt 

Wycieczka 
turystyczno-

krajoznawcza 
Devin (S³owacja) 50 autokar 

6 25.05.2013 Czeskie uroki – Rešovske Vodopady 
Wycieczka 

turystyczno-
krajoznawcza 

Bruntal – Rymaøov 
(Czechy) 

50 autokar 

7 
30.05.-

2.06.2013 
Z plecakiem po Karkonoszach Rajd górski 

Szklarska Porêba, 
Szrenica-Odrodzenie 

10 plecakowy 

8 15.06.2013 Powitanie lata w Jesenikach Wycieczka górska 
Èervenohoske Sedlo, 

Pradziad, Karlova 
Studanka – (Czechy) 

50 autokar 

9 3-7.07.2013 XLVIII Rajd Górski Hutników Rajd górski Pieniny – Szczawnica 50 autokar 

10 20.07.2013 
Korona gór Polski –  
Góry Wa³brzyskie 

Wycieczka górska 
Ksi¹¿ – Che³miec – 

Szczawno Zdrój 
50 autokar 

11 3.08.2013 
Korona Sudetów –  
Góry Bystrzyckie 

Wycieczka górska Jagodna - Spalona 50 autokar 

12 
14.08 - 

18.08.2013 
Letni rajd górski Rajd górski 

Ma³a Fatra – Terchova 
(S³owacja) 

50 autokar 

13 21.08.2013 Góry Europy Wyprawa górska Alpy – Austria 10 mikrobus 

14 31.08.2013 Po¿egnanie wakacji Wycieczka górska 
Beskid ¯ywiecki – 

Boracza, Lipowska, 
Rysianka 

50 autokar 

15 
11.09. – 

15.09.2013 
Tatrzañska jesieñ Rajd górski 

Tatry Wysokie i 
Zachodnie - Poronin 

50 autokar 

16 28.09.2013 Poznajemy polskie góry Wycieczka górska 
Góry Z³ote – Z³. Stok, 
Jawornik, L¹dek Zdrój 

50 autokar 

17 12.10.2013 Beskidzka jesieñ Wycieczka górska 
Beskid Œl¹ski – Ustroñ, 

Równica 
50 autokar 

18 26.10.2013 KOZICA koñczy sezon Wycieczka górska 
Góry Opawskie – 

Pokrzywna, Zlate Hory 
(Czechy) 

50 autokar 

19 
29.11-

1.12.2013 
Rajd Andrzejkowy Rajd górski Gorce – Turbacz 10 plecakowy 

20 
30.12.2013-
1.01.2014 

Sylwester z KOZIC¥ 
Impreza 

turystyczno-
rozrywkowa 

Masyw Œnie¿nika – 
Miêdzygórze 

50 autokar 

 

Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”              
PLAN IMPREZ NA ROK 2013   



Najważniejszym realizowanym za-
daniem było utrzymanie gotowości bo-
jowej jednostki, liczącej 34 członków 
zwyczajnych, z których 16 jest upraw-
nionych do udziału w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza jest niekompletna i liczy 
tylko 3 członków biorących aktywny 
udział w pracach jednostki. Zarząd 
OSP odbył 9 posiedzeń z udziałem 
przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej, która samodzielnie spotykała się 
2 razy. W ramach działalności prewen-
cyjnej OSP była współorganizatorem 
imprezy szkolnej „Strażacy – dzie-
ciom”, mającej wieloletnią tradycję. 
Ponadto w szkole przeprowadzono 
ćwiczenia ewakuacji obiektu. Łukasz 
Niedziela wziął udział w gminnym 
etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”, zajmując pierwsze miejsce. 

W 2012 r. OSP Dylaki uczestni-
czyła w 19 akcjach, w tym 11 razy w 
gaszeniu pożarów i 7 razy w likwidacji 
miejscowych zagrożeń. Odnotowano 
1 fałszywy alarm. Przeprowadzono 

* Zebrania sprawozdawcze w OSP * Zebrania sprawozdawcze w OSP * 
OSP Dylaki:

Podsumowali rok działalności
Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylakach od-

było się 23 lutego w świetlicy przy remizie OSP. Druhów i zaproszonych 
gości: st. kpt. Piotra Panufnika z Komendy Miejskiej PSP w Opolu, prezesa 
Gminnego Związku OSP Marka Elisa, inspektora Zbigniewa Koziarza oraz 
sołtys Barbarę Starzycką, przywitał prezes Waldemar Konieczko. Sprawoz-
danie za 2012 rok złożył sekretarz Ginter Bartyla. 

8 zbiórek szkoleniowych, a strażacy 
uczestniczyli w szkoleniach organizo-
wanych przez Komendę Miejską PSP 
w Opolu i Zarząd Gminny Związku 
OSP w Ozimku. Drużyna OSP Dyla-
ki wzięła również udział w pokazach 
i ćwiczeniach odbytych wspólnie z 
niemiecką jednostką ratownictwa 
technicznego THW. Członkowie OSP 
uczestniczyli w uroczystościach stra-
żackich na terenie gminy i poza nią 
oraz brali udział w zabezpieczaniu im-
prez masowych i sportowych. Współ-
działali również w organizacji imprez 
o charakterze lokalnym, takich jak do-
żynki wiejskie, wodzenie niedźwiedzia 
itp., za co podziękowania złożyła im 
sołtys Barbara Starzycka. Uczestni-
czący w zebraniu goście podziękowali 
strażakom za działalność oraz mówili 
o sprawach związanych ze szkolenia-
mi, przeglądami operacyjno-technicz-
nymi oraz prowadzeniem dokumenta-
cji OSP. W podjętej uchwale przyjęto 
plan działalności oraz plan finansowy 
jednostki na 2013 r. 

J. Dziuban

Zebranie sprawozdawcze OSP Dylaki. 

2 marca w remizie OSP w Krasie-
jowie odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze za 2012 rok. Sprawozdanie 
złożył prezes Jerzy Libera, a o dzia-
łalności operacyjno-technicznej mówił 
naczelnik Henryk Libera. Jednostka 
liczy 54 członków: 37 zwyczajnych, 

OSP Krasiejów: 

Z obawami o przyszłość
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie jest jedną z dwóch (obok OSP 

Schodnia) jednostek z gminy Ozimek, włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Miniony rok był dla strażaków z Krasiejowa ro-
kiem bardzo dobrym, głównie za sprawą pozyskania nowego, ciężkiego sa-
mochodu gaśniczego GCBA zbudowanego na podwoziu Mercedesa-Ben-
za. Jego przekazanie jednostce miało miejsce w dniu 1 grudnia.

11 wspierających i 6 honorowych. W 
ubiegłym roku strażacy z Krasiejowa 
uczestniczyli w 41 zdarzeniach, w tym 
20 razy wyjeżdżali do pożarów, a 14 
do usuwania miejscowych zagrożeń. 
Najwięcej wyjazdów miało miejsce w 
marcu i kwietniu. Największe ubiegło-
roczne akcje, w których uczestniczy-
ła jednostka, to pożar traw i trzcin w 
Antoniowie, pożar stolarni w Grodźcu 
oraz usuwanie skutków gradobicia w 
tej samej miejscowości. Strażacy brali 
też udział w szkoleniach, ćwiczeniach 
na obiektach oraz akcjach honorowe-
go krwiodawstwa, oddając łącznie 18 
litów krwi. 

Zmartwieniem Zarządu OSP jest 
mały napływ nowych członków i brak 
pomysłów na pozyskanie młodzieży, 
która w przyszłości zastąpi obecnie 
czynnych strażaków. O ile dzisiaj nie 
ma jeszcze problemu z mobilnością 
jednostki, to za kilka- kilkanaście lat 

może to stać się dużym problemem. 
W toku zebrania udzielono zarządowi 
absolutorium, przyjęto plany działalno-
ści i finansowy na 2013 rok, a w dys-
kusji zaproszeni goście: st. kpt. Piotr 
Panufnik z PSP w Opolu, przewod-
niczący komisji ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i ochro-
ny p.poż. Rady Miejskiej Antoni Gryc, 
prezes Gminnego Związku OSP Ma-
rek Elis, inspektor Zbigniew Koziarz 
z UGiM oraz sołtys Kazimierz Tarsa 
złożyli strażakom podziękowania za 
działalność oraz poinformowali o in-
teresujących ich sprawach i tematach.

J. Dziuban

Zebranie sprawozdawcze OSP Krasiejów.



* Zebrania sprawozdawcze w OSP * Zebrania sprawozdawcze w OSP * 

OSP Szczedrzyk liczy 52 człon-
ków, w tym 28 czynnych, 15 wspiera-
jących, 2 honorowych oraz 7-osobową 
drużynę młodzieżową. W roku spra-
wozdawczym odbyło się 10 posiedzeń 
Zarządu, 10 zbiórek szkoleniowych 
oraz 3 ćwiczenia na obiektach. Prze-
prowadzono też 4 pogadanki o tema-
tyce przeciwpożarowej dla mieszkań-
ców oraz dzieci i młodzieży. W 2012 
r. jednostka obchodziła 85-lecie ist-
nienia. Z tej okazji odbył się „Festyn 
strażacki”, w którym uczestniczyła de-
legacja strażaków z Hornego Mesta w 
Czechach. Jak co roku zorganizowano 
„wodzenie niedźwiedzia” z zabawą 
dla dzieci oraz dorosłych. W czerw-
cu został oddany do karosacji samo-
chód ratowniczo-gaśniczy Star-Man, 
którego uroczyste przekazanie jed-
nostce odbyło się 30 listopada. Koszt 
zakupu i karosacji pokryła gmina, za 
co naczelnik Andrzej Jakubiec złożył 
podziękowania burmistrzowi Markowi 
Korniakowi i Radzie Miejskiej Ozim-
ka. Z własnych środków i przy pomocy 
sponsorów strażacy kupili niezbędny 
sprzęt oraz wyremontowali w czynie 
społecznym boksy garażowe. Człon-
kowie OSP utrzymywali tereny zielone 
przy jednostce, pomagali w pracach 
gospodarczych na terenie wsi, zabez-
pieczali festyny oraz wyścig kolarski 
pod względem porządkowym i po-
mocy przedmedycznej. W 2012 r. za-
notowano 55 wyjazdów, w tym 29 do 
pożarów, 22 do miejscowych zagrożeń 
i 4 fałszywe alarmy. 47 razy interwe-
niowano na terenie gminy Ozimek i 8 
razy poza terenem gminy. Razem w 
akcjach wzięło udział 332 strażaków, 
a najwięcej wyjazdów zaliczyli: Paweł 
Jakubiec – 40, Kamil Czech i An-

OSP Szczedrzyk:

Dołączają do czołówki
16 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczedrzyku. Obrady otworzył prezes Werner Loch witając dru-
hów i zaproszonych gości. Prowadzenie obrad powierzono Antoniemu Gry-
cowi – przewodniczącemu komisji ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony p.poż. Rady Miejskiej, a sprawozdanie z działalności 
złożył naczelnik Andrzej Jakubiec. Uzupełniły je sprawozdania skarbnika 
oraz komisji rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie Zarządowi OSP ab-
solutorium za 2012 rok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

drzej Jakubiec – po 37 oraz Mariusz 
Hadasz – 36. 

OSP Szczedrzyk rozwija się 
prężnie i jest na dobrej drodze do 
włączenia jej do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, co potwier-
dzili w dyskusji zaproszeni goście: st. 
kpt. Piotr Panufnik z Komendy Miej-
skiej PSP w Opolu, prezes Gminnego 
Związku OSP Marek Elis, inspektor 
Zbigniew Koziarz z UGiM w Ozimku 
oraz sołtys Szczedrzyka, przewodni-
czący Rady Miejskiej Joachim Wies-
bach. Podziękowali oni strażakom za 
dotychczasową pracę, życząc dalszej 
aktywności w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz lo-
kalnej społeczności. W uchwale przy-
jęto plan merytoryczny i finansowy 
jednostki na 2013 r. 

J. Dziuban

Zebranie sprawozdawcze OSP Szczedrzyk.

Gości oraz przybyłych druhów 
przywitał prezes OSP Norbert Ha-
lupczok. Minutą ciszy uczczono 
pamięć druha Jana Giesy – zasłu-
żonego byłego naczelnika OSP w 
Antoniowie. Na przewodniczącego 
zebrania wybrano Antoniego Gry-
ca. Sprawozdanie z działalności 
za 2012 rok złożył prezes Norbert 
Halupczok, w obszerny sposób 
przedstawiając aktywną działal-
ność jednostki. Za pieniądze zebra-
ne podczas wodzenia niedźwiedzia 
zakupiono trzeci aparat do ochrony 
dróg oddechowych. Po tradycyjnym 
uczestnictwie strażaków w obcho-
dach Triduum Paschalnego, z ze-
branych po mszach datków kupiono 
natomiast kolejny – czwarty aparat.

OSP Antoniów:

Działanie i pomaganie
Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Antonio-

wie odbyło się 23 lutego w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek”. Przyby-
li na nie zaproszeni goście: st. kpt. Piotr Panufnik z Komendy Miejskiej 
PSP w Opolu, inspektor Zbigniew Koziarz z UGiM w Ozimku, przewod-
niczący komisji ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego 
Rady Miejskiej Antoni Gryc oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w An-
toniowie Wiesław Podborączyński. 

 Pod koniec lutego na rzece 
Mała Panew uporano się z wielkim 
zatorem spiętrzonej kry lodowej, 
która groziła wylewem rzeki. W 
kwietniu uruchomiono nową stronę 
internetową OSP, którą do końca 
roku odwiedziło 12 tysięcy osób. Z 
wielkim zaangażowaniem, w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca zbiera-
no białe szkło. Udało się go zebrać 
prawie 10 ton. Pod koniec kwietnia 
sekcja ratownictwa wodnego wzięła 
udział warsztatach wodnych zorga-
nizowanych przez Komendę Miejską 
PSP w Opolu. 30 czerwca swoim 
zabytkowym Mercedesem strażacy 
pojechali na IV Zlot Pojazdów Po-
żarniczych w Główczycach, gdzie 
nasz wóz zajął pierwsze miejsce 
jako najładniejszy z najstarszych 
pojazdów zlotu. Od 3 lipca przez kil-
ka dni jednostka brała udział w usu-

waniu skutków gradobicia w Grodź-
cu, Chobiu i Mnichusie. Natomiast 
w sobotę 7 lipca, dokładnie w 15 
rocznicę powodzi w naszej gminie, 
odprawiona została msza święta w 
Antoniowie nad rzeką Mała Panew. 
Organizatorem uroczystości był Za-
rząd Gminny Związku OSP RP w 
Ozimku, a mszę odprawił proboszcz 
ks. Marian Demarczyk na ołtarzu – 
łodzi ustawionej na wale przeciwpo-
wodziowym rzeki.

15 grudnia udało się zrealizować 
zaplanowaną wycieczkę do Mu-
zeum Pożarnictwa w Mysłowicach 
Śl., dla wynagrodzenia zaangażo-
wania strażaków we wszelkiego ro-
dzaju prace remontowo-porządko-
we oraz zbiórkę szkła. Szczególnie 

doceniana jest młodzież zaangażo-
wana w różnego rodzaju szkolenia. 

W 2012 r. OSP Antoniów wy-
jeżdżała do akcji 58 razy, w tym 
39 razy do pożarów, 16 do likwi-
dacji miejscowych zagrożeń oraz 
2 do  fałszywych alarmów. Po 
złożeniu sprawozdań finansowego 
oraz komisji rewizyjnej, udzielono 
Zarządowi absolutorium za 2012 
rok. Plan pracy na 2013 r. przedsta-
wił naczelnik Marek Pańczyk. W 
dyskusji zwrócono szczególną uwa-
gę na ważność terminu legalizacji 
urządzeń technicznych i butli oraz 
zgłaszanie zmian w wyposażeniu 
jednostki. Prezes bardzo serdecz-
nie podziękował Urzędowi Gminy 
i Miasta za dobrą współpracę, jak 
również za współpracę ze Szkołą 
Podstawową w Antoniowie. 

Jan Niesłony



Siedemnastoosobowa, barwna 
grupa przebierańców, od rana do 
godziny 18.00 wędrowała z niedź-
wiedziem po wsi, odwiedzając 
wszystkie gospodarstwa, składając 
życzenia domownikom oraz zbie-
rając datki na potrzeby swojej jed-
nostki. O godzinie 18.00 w świetlicy 
wiejskiej odbyła się zabawa dla naj-
młodszych z poczęstunkiem, a wie-

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę 
w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury 
narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i nie-
sienia pomocy poszkodowanym. Cywilizacja niesie coraz więcej 
zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności 
i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. 

Pomagając strażakom ochot-
nikom - pomagasz sobie! 1% po-
datku przekazanego na rzecz 
Związku OSP RP to osobisty 
wkład w bezpieczeństwo i ochronę 
przeciwpożarową.

We „WNIOSKU O PRZEKA-
ZANIE 1% PODATKU NALEŻ-
NEGO NA RZECZ ORGANIZA-
CJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
OPP”, który znajduje się na koń-
cu każdego zeznania rocznego, 
należy wpisać tylko nasz numer 
KRS: 0000116212. Nie można po-
mylić się w numerze KRS, pomył-
ka oznacza nie złożenie wniosku. 
W części „INFORMACJE UZU-
PEŁNIAJĄCE” należy wpisać „Cel 
szczegółowy 1%” tj. nazwę wybra-
nej OSP oraz jej dokładny adres.

Wykaz OSP z naszej gminy: 

- OSP Dylaki ul. Turawska 1a , 
46-043 Dylaki , woj. opolskie 

- OSP Antoniów ul. Powstań-
ców Śląskich 52, 46-040 Ozimek , 
woj. opolskie 

- OSP Schodnia ul. Ks. P. 
Gołąba 19 , 46-040 Ozimek, woj. 
opolskie 

- OSP Krasiejów ul. Spóracka 
10, 46-040 Ozimek, woj. opolskie 

- OSP Chobie ul. Wiejska 24, 
46-040 Ozimek, woj. opolskie 

- OSP Szczedrzyk ul. 1-go 
maja 9 , 46-040 Ozimek , woj. 
opolskie 

- OSP Krzyżowa Dolina ul. 
Opolska 40, 46-040 Ozimek, woj. 
opolskie 

- OSP Pustków ul. Ozimska 11, 
46-040 Ozimek, woj. opolskie

(d)

Przekaż 1% dla OSP
Pomagając strażakom - pomagasz sobie

Bery w Krzyżowej Dolinie

Na potrzeby straży
9 lutego odbyły sie bery w Krzyżowej Dolinie. Ich organizatorem 

była co roku miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. 

Wodzenie niedźwiedzia w Krzyżowej Dolinie.

czorem zabawa karnawałowa dla 
wszystkich chętnych mieszkańców 
wsi i nie tylko.  Organizatorzy bar-
dzo dziękują gospodyniom za przy-
gotowanie ciepłych posiłków oraz 
wszystkim mieszkańcom Krzyżowej 
Doliny za ofiarowane datki, które 
zostaną w całości przeznaczone na 
potrzeby OSP. 

(jad)

Zaproszonych gości oraz przy-
byłych druhów przywitał naczelnik 
Jan Tracz. Minutą ciszy uczczono 
pamięć druhów, którzy odeszli na 
wieczny spoczynek. Sprawozdanie z 
działalności złożył prezes Sebastian 
Pielorz, sprawozdanie finansowe 
Jan Tracz, a sprawozdanie komisji 
rewizyjnej Mariusz Przybyła. W 
chwili obecnej, po sprzedaży wysłu-
żonego „Żuka” z 1972 r., jednostka 
została bez wozu bojowego. Ubiega 
się o przydzielenie samochodu stra-
żackiego, ale jest pewien problem 
– brak ukończenia szkoleń szere-
gowców bhp oraz dowódców, co w 
dyskusji stwierdzili zaproszeni na 
zebranie goście. Bez tych przeszko-
leń jednostka nie ma prawa wyjazdu 
do żadnej akcji. Postawiono twardy 
warunek – będą szkolenia, będzie 
również wóz.

Będą szkolenia - będzie wóz
OSP Pustków: 

* Zebrania sprawozdawcze w OSP * 

Zebranie sprawozdawcze OSP Pustków odbyło się 16 lutego w świe-
tlicy wiejskiej, a wzięli w nim udział zaproszeni goście: st. kpt. Piotr 
Panufnik z Komendy Miejskiej PSP w Opolu, prezes Miejsko-Gminnego 
Związku OSP Marek Elis, inspektor Zbigniew Koziarz z UGiM, Antoni 
Gryc – przewodniczący komisji ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony p.poż. Rady Miejskiej oraz sołtys Norbert Feliks. 

 Zatwierdzono wysokość skład-
ki na 2013 rok, ustalając ją na 20 zł. 
Zarządowi OSP udzielono absolu-
torium oraz przyjęto plan pracy na 
2013 r. Bardzo ciekawą propozycję 
dla młodzieży przedstawił Krystian 
Iwański z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Chróścinie Opolskiej, gdzie 
tworzona jest klasa o profilu stra-
żackim z dodatkowym przedmiotem 
edukacja pożarnicza. Nauka odbywa 
się na terenie Zespołu Szkół w Chró-
ścinie Op., w komendach Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz w jednost-
kach Ochotniczej Straży Pożarnej, 
absolwenci uzyskują zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia podstawo-
wego z zakresu ratownictwa tech-
nicznego umożliwiające wstąpienie 
szeregi czynnych członków OSP. 

J. Niesłony



Gość spotkania mówił między 
innymi o tym, jak działają opolskie 
media i jak prezentują Śląsk Opol-
ski, jak nasz region i województwo 
opolskie są postrzegane w War-
szawie i co jest tego powodem. 
On sam jest z urodzenia Opolani-
nem, ale jego rodzice przyjechali 
tu po wojnie – ojciec ze swoimi 
rodzicami ze Lwowa, a mama z 
Mazowsza. Tu założyli rodzinę, w 
której się wychował i z niewielkimi 
przerwami żyje do dzisiaj (obecnie 
mieszka w Dębskiej Kuźni). Mówił 
o swoim dzieciństwie, gdy wyjeż-
dżając na letnie kolonie poznawał 
swoich śląskich rówieśników i z 

Spotkanie ze Zbigniewem Górniakiem

Nasza Opolszczyzna
Zbigniew Górniak - znany opolski dziennikarz prasowy i radio-

wy, publicysta i autor kilku książek, był gościem bywalców comie-
sięcznych wykładów organizowanych przez Stowarzyszenie Doli-
na Małej Panwi. Zaprosił go do Ozimka i przedstawił wiceprezes 
Stowarzyszenia Roman Jarosiński. Spotkanie odbyło się 13 marca 
w Muzeum Hutnictwa, a jego przewodnim tematem była „Nasza 
Opolszczyzna”. 

ciekawością odkrywał ich kulturę, 
odmienną od wyniesionej z domu 
rodzinnego. Jako początkujący 
dziennikarz pisał o Śląsku Opol-
skim do jednej z warszawskich 
gazet, prezentując śląską rodzinę 
ze Szczedrzyka, która dopiero po 
1989 r. mogła przyznawać się do 
swojej narodowości, na powrót za-
cząć kultywować swoje tradycje i 
kontaktować się z krewnymi za 
granicą. To wówczas warszawskie 
media pisały o tym, że Ślązacy za 
niemieckie marki podpisują jakieś 
„volkslisty”, nie rozumiejąc proble-
mów narodowościowych rdzen-
nych mieszkańców Opolszczyzny. 

– Czuję się tu u siebie, to jest 
również moja ojczyzna, ale mam 
wielki szacunek dla ludzi, którzy 
żyją tu od wieków – podsumował 
ten wątek Zbigniew Górniak.

Do dzisiaj traktowani jesteśmy 
przez warszawskie media trochę 
niepoważnie, jako region – skan-
sen, o którym mówi się i pisze tyl-
ko przez pryzmat jakichś sensacji. 
A kiedy dzieje się coś naprawdę 
ważnego i dużego – te same me-
dia milczą. Tak było m.in. dziesięć 
lat temu, kiedy my żyliśmy zgoto-
waną przez elity SLD „aferą ra-
tuszową”, a ogólnopolskie media 
nie interesowały się tym tematem, 
ekscytując się dużo mniejszymi 
„aferami” w innych regionach Pol-
ski. W ocenie publicysty wciąż je-
steśmy nieco „egzotyczni” poprzez 
fakt, że ludność autochtoniczna 
i kresowa, z domieszką góralską 
i mieszkańcami, którzy przybyli 
na „ziemie odzyskane” z innych 
regionów Polski, utworzyły w na-
szym regionie szczególny „tygiel”, 
w którym mieszają się różne kultu-
ry, tradycje i zwyczaje. Wiele jest 
mieszanych małżeństw i rodzin, 
a każda z nich stanowi odrębny 
temat do ciekawej opowieści. I ta-
kie opowieści toczą się u nas przy 
wielu rodzinnych stołach.

Rozmowa nie ominęła tema-
tów politycznych i roli mediów w 
sprawowaniu kontroli nad poczy-
naniami i zachowaniem władzy, na 
przykład w kontekście niedawnych 
tekstów NTO na temat zachowań 
wicemarszałka Kostusia. Uczest-
nicy spotkania wyrażali też swoje 
zdanie na temat powodów słabo-
ści gospodarczej Opolszczyzny 
i obawy o to, czy wywalczoną w 
1998 r. odrębność administracyj-

ną uda się utrzymać przy braku 
napływu dużego kapitału, a co za 
tym idzie rozwoju gospodarczego 
i wyludnieniu – szczególnie odpły-
wie młodych wykształconych ludzi, 
którzy szukają pracy we Wrocła-
wiu, Poznaniu, innych regionach 
Polski lub za granicą. Spotkanie 
nie dało na te pytania odpowiedzi, 
bo też nie taki był jego cel. Pozwo-
liło poznać ciekawego człowieka 
– Opolanina, który przez pryzmat 
swojej działalności dziennikarskiej 
i pisarskiej mógł się podzielić wie-
loma ciekawymi spostrzeżeniami 
na temat naszego regionu gdzie 
wspólnie – w jednej miejscowości, 
na ulicy i w domu, współegzystują  
ze sobą Ślązacy i Chadziaje. Zbi-
gniew Górniak przywiózł ze sobą 
miły prezent – własnego pomy-
słu komiks baśniowo-historyczny 
„Bolkowe OpoLwieści”. W po-
dziękowaniu za ciekawe spotka-
nie prezes Stowarzyszenia Józef 
Tomasz Juros wręczył mu swego 
autorstwa książkę „W Dolinie Ma-
łej Panwi”. 

Janusz Dziuban
Zbigniew Górniak na spotkaniu w Ozimku. 

Następny wykład orga-
nizowany przez Stowarzy-
szenie Dolina Małej Panwi 
odbędzie się 10 kwietnia o 
godzinie 19.00 w świetlicy 
PGKiM przy ul. Słowackie-
go 1 (łącznik byłego Hotelu 
Pracowniczego), a jego te-
matem będzie „Hutnictwo w 
Togo”. Józef Tomasz Juros 
podzieli się refleksjami z 
odbytej niedawno podróży 
do Afryki Środkowej. Zapra-
szamy.  

W świetlicy zebrało się 18 pod-
opiecznych tej placówki. Siostra 
Alicja bardzo serdecznie przywitała 
małych artystów oraz wychowaw-
czynie. Z programem artystycznym 
wystąpiła grupa V, składająca się 
z dzieci pięcio i sześcioletnich. Wy-
stęp przygotowały wychowawczynie 
Irena Kulik-Mateja i Ewa Odias. 
Podopiecznym oraz siostrze Alicji 
bardzo spodobały się wykonywane 
przez maluchy tańce: hawajski, la-
tynoamerykański oraz taniec inte-
gracyjny – czyli wesoła gimnastyka, 

którą dzieci musiały powtarzać dwu-
krotnie.

 Przedszkolaki wystąpiły również 
z programem podtrzymania tożsa-
mości narodowej w języku niemiec-
kim, przygotowanym przez Danutę 
Czaplik. Podopieczni Domu Opieki 
oklaskami podziękowali przedszko-
lakom za interesujący występ, a 
siostra obdarowała małych artystów 
słodyczami, zapraszając na kolejny 
występ. 

(nies)

Wielkim przeżyciem dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego 
nr 1 był występ w Domu Opieki w Ozimku w dniu 6 marca.

Przedstawienie i wielkie emocje
Przedszkolaki w Domu Opieki



Zgodnie z ustawą „śmieciową” 
obowiązek odbioru odpadów z go-
spodarstw domowych przejmie 
gmina, która w przetargu wyłoni 
firmę obsługującą mieszkańców. 
Do końca marca właściciele, dzier-
żawcy lub inni użytkownicy domów 
jednorodzinnych muszą złożyć w 
Urzędzie Gminy i Miasta deklaracje, 
wskazując m.in. liczbę mieszkają-
cych osób oraz wybrany sposób 
gromadzenia odpadów – segrego-
wane lub nie. Mówił o tym kierownik 
referatu ochrony środowiska UGiM 
Andrzej Wolny, odpowiadając rów-
nież na liczne pytania.  

Sprawozdanie z działalności 
sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 
r. przedstawił jej przewodniczący 
Grzegorz Burda. W minionym roku 
odbyło się jedno zebranie wiejskie i 
cztery posiedzenia RS, na których 
omawiano sprawy istotne dla wsi i 
jej mieszkańców. Przeprowadzono 
generalny remont dwóch pomiesz-
czeń świetlicowych oraz korytarza, 
a w grudniu, za otrzymane dodat-
kowo pieniądze, zakupiono i powie-
szono grzejniki centralnego ogrze-
wania wraz z zaworami, w związku 
z planowanym na ten rok wykona-
niem kompleksowej instalacji c.o. 
Na wszystkie wykonane zadania 
inwestycyjno-remontowe wydano 
19.400 zł. 

W ramach działalności kultural-
nej zorganizowano imprezy i spo-
tkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia 
Chłopa, Dnia Dziecka, mszę z pro-
cesją z okazji oktawy Bożego Ciała, 
spotkanie dzieci ze św. Mikołajem i 
spotkanie opłatkowe. Reprezenta-
cja wsi uczestniczyła w obchodach 
15-lecia powodzi oraz w dożynkach 

* Zebrania wiejskie * Zebrania wiejskie * Zebrania wiejskie * Zebrania wiejskie *
Pustków: 

O śmieciach i nie tylko
Zebranie wiejskie w Pustkowie odbyło się 12 marca przy dużej fre-

kwencji mieszkańców, którzy przyszli, aby dowiedzieć się o zmianach 
związanych z odbiorem odpadów komunalnych, jakie nastąpią od 1 
lipca br.

gminnych w Szczedrzyku. 
W trosce o poprawę standardu 

życia mieszkańców dokonano m.in. 
czyszczenia rowów melioracyjnych 
(po 400 m ze środków Spółki Wod-
nej oraz UGiM), drobnych napraw 
nawierzchni asfaltowej dróg po 
okresie zimowym, nawieziono szla-
kę na nieliczne drogi gruntowe, do-
konywano bieżących napraw oświe-
tlenia ulicznego oraz zamontowano 
6 dodatkowych punktów świetlnych. 
Na placu przyległym do świetlicy 
wykonano płytę boiska oraz na bie-
żąco pielęgnowano zieleń wokół bu-
dynku świetlicy. 

Przewodniczący RS podzię-
kował wszystkim mieszkańcom, 
którzy wnieśli jakikolwiek wkład w 
poprawę stanu szeroko rozumianej 
bazy wiejskiej. Złożył podziękowa-
nia sponsorom oraz władzom gminy 
za okazaną przychylność i pomoc 
finansową, bez której realizacja 
wielu zadań byłaby niemożliwa. 
Dzielnicowy Grzegorz Musiał omó-
wił stan bezpieczeństwa w sołec-
twie Pustków, który należy uznać za 
dobry, a burmistrz Marek Korniak 
poinformował o sytuacji finansowej 
gminy, która jest stabilna oraz re-
alizowanych obecnie inwestycjach 
i projektach, a także zaplanowa-
nych na 2013 rok obchodach, m.in. 
jubileuszu 60-lecia Domu Kultury, 
Dniach Ozimka, dożynkach gmin-
nych itp., zapraszając mieszkańców 
do udziału w tych uroczystościach. 
Na zakończenie zebrania sołtys 
Pustkowa Norbert Feliks otrzymał 
od Rady Sołeckiej upominek i bu-
kiet kwiatów z okazji obchodzonego 
dzień wcześniej Dnia Sołtysa. 

J. Dziuban

Zebranie wiejskie w Pustkowie.

Rada Sołecka reprezentowali: 
Kazimierz Udolf, Antoni Gryc, 
Mirosław Wieszołek. Wszystkich 
przywitał sołtys Joachim Wies-
bach. Z mieszkańcami rozmawiali 
także zastępca burmistrza - Zbi-
gniew Kowalczyk oraz Andrzej 
Wolny z UGiM. 

Po przywitaniu i wybraniu komi-
sji wniosków i uchwał przystąpio-
no do omówienia poszczególnych 
punktów spotkania. Jako pierwszy 
głos zabrał Andrzej Wolny, który 
omówił nowelizację ustawy o odpa-
dach komunalnych, która budziła 
skrajne emocje wśród zebranych. 
Opłaty związane z wywozem śmie-
ci naliczane będą kwartalnie, a ich 
wysokość będzie zależna od liczby 
osób zameldowanych w danej po-
siadłości. Rozwiązano także kwe-
stię domów letniskowych, których 
właściciele nie unikną odpowie-
dzialności za wywóz odpadów.  

W kolejnej części spotkania 

Szczedrzyk:

Śmieci, drogi, kanalizacja
Ponad 60 mieszkańców Szczedrzyka przybyło o godzinie 18.00 do 

Ochotniczej Straży Pożarnej, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

przedstawiono sprawozdanie Rady 
Sołeckiej za rok 2012. Sołtys po-
dziękowania kierował do państwa 
Janik - za najlepszą koronę dożyn-
kową, do delegacji poszczególnych 
sołectw, które zaprezentowały w 
kościele, na placu św. Mikołaja i w 
korowodzie swoje korony żniwne. 
Podziękowania za cierpliwość z 
powodu utrudnień w ruchu, zwią-
zanych z robotami drogowymi, kie-
rował do mieszkańców Szczedrzy-
ka. Następnie Zbigniew Kowalczyk 
omówił kwestię budowy kanaliza-
cji i przyłącza do kanalizacji oraz 
przebudowę dróg: Cmentarnej 
oraz wiodącej do PSP.

Ostatnim punktem zebrania 
było przedstawienie działań, które 
będą realizowane w 2013r, czyli 
m.in. wyasfaltowanie dróg i  montaż 
dodatkowych punktów świetlnych 
na ulicach Łąkowej i Sosnowej. 

Daria Wilk



Ustanowienie tego święta było nie-
zwykle cenną inicjatywą Jana Pawła 
II, a zarazem konkretną jego odpowie-
dzią na zgłaszane od wielu lat, z róż-
nych stron świata prośby i postulaty, 
aby przynajmniej jeden dzień w roku 
poświęcić w sposób szczególny tym, 
którzy fizycznie i duchowo nie mogą 
w pełni korzystać z uroków życia oraz 
oczekują naszej pomocy i wsparcia. 
Nasza parafia włączyła się w obchody 
święta i już w niedzielę poprzedzają-
cą ten dzień, usłyszeliśmy zapowiedź 
specjalnego uczczenia Dnia Chorego 
oraz zaproszenie do przywiezienia 
na specjalną mszę w poniedziałek 11 
lutego swoich bliskich, którzy zdjęci 
chorobą nie są w stanie samodzielnie 
przybyć, aby wspólnie modlić się o 
zdrowie i przyjąć Sakrament Chorych.

Odprawiający mszę  świętą w  
intencji chorych parafian, ks. prałat  
Marcin  Ogiolda przywitał przybyłych 
oraz duchowo połączył się w modlitwie 
ze wszystkimi chorymi pozostającymi 
pod opieką służby zdrowia w szpita-
lach i tymi, których stan zdrowia nie 
pozwolił na osobiste  uczestnictwo. 
Wszyscy obecni chorzy  mogli skorzy-

Światowy Dzień Chorych
W  parafii  p.w.  św. Mikołaja w  Szczedrzyku

Od 1993 roku kościół katolicki na całym świecie obchodzi w dniu 11 
lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego.

stać z Sakramentu Chorych oraz spe-
cjalnego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem.

Po mszy św.  Parafialny Zespół 
Caritas przygotował w świetlicy wiej-
skiej dla chorych parafian poczęstu-
nek. Przybyło około 90 osób. Można 
było posilić się domowym ciastem i 
kawą, a także sałatką jarzynową z 
pieczonym karczkiem. W tej miłej i 
serdecznej atmosferze uczestnicy 
spotkania obejrzeli projekcję zdjęć ks. 
prałata Marcina  Ogioldy ze sztafety 
biegowej Opolskiego Klubu „Żółwik” 
do Katynia, w  której  brał udział. Bie-
gacze składali się z grupy Opole – 11 
uczestników i grupy Głubczyce – 9 
uczestników. Parafianie z wielkim za-
interesowaniem i skupieniem oglądali 
zdjęcia, wsłuchując się w opowiadaną 
historię  Katynia. Uczestnicy spotkania 
mogli także obejrzeć zdjęcia z poby-
tu naszego proboszcza we wrześniu 
2012 r. w  Rzymie. 

Podziękowaniem  były gromkie 
oklaski. Zimowe przedpołudnie  upły-
nęło  w ciepłym klimacie.

Bernadetta Golomb

Światowy Dzień Chorego w Szczedrzyku.

Granie w paintballowej ekstrakla-
sie jest ogromnym wyróżnieniem dla 
drużyny z tak małej miejscowości, któ-
rej przyjdzie się zmagać z ekipami z 
Warszawy, Krakowa, Lublina, Pozna-
nia, Wrocławia i innych dużych miast, 
mających często za plecami ogrom-
nych sponsorów. Rozgrywki są roz-
siane na terenie całego kraju, więc już 
same dojazdy generują duże koszty. 
Dostanie się jako jedyna opolska dru-
żyna do najwyższej ligi było okupione 
ogromnym wysiłkiem, wyrzeczeniami 
i bardzo udanym debiutem w zeszłym 
sezonie w lidze speedbalowej (sporto-
wa odmiana paintballa). 

To właśnie w niej, a dokładnie Na-
rodowej Lidze Paintballowej  Bie-
droneczki zakończyły rozgrywki na 
7 miejscu na blisko 60 wszystkich 
występujących  z całej Polski. W 
lidze leśnej, która była rozgrywana 
na Śląsku i w Opolskiem na polu 
Bunker Paintball w Krasiejowie 
Biedroneczki uzyskały największą 
ilość punktów, zostając tym samym 
Mistrzem Ligi Leśny Pogrom. Waż-
nym osiągnięciem były również nagro-
dy dla Najlepszego Gracza zdobywa-

Sukces „Biedroneczek”
Na arenie ogólnopolskiej

Drużyna paintballowa Biedroneczki składająca się z zawodników gmin 
Kolonowskie oraz Ozimek została zaproszona przez  Zarząd Polskiej Ligi 
Paintballowej do gry w sezonie 2013 w najwyższej dywizji w formacie trój-
kowym, w której zmierzy się tylko 9 najlepszych drużyn z całej Polski. 

ne w różnych ligach.
Mimo dużych sukcesów zawodni-

cy nie poprzestają na laurach i już od  
początku zimy jeżdżą systematycz-
nie  na treningi aż do Wrocławia czy 
też Katowic, by wyrobić formę przed 
nadchodzącym sezonem. Tak dalekie 
wyjazdy spowodowane są brakiem 
jakichkolwiek możliwości trenowa-
nia tego wspaniałego sportu na miej-
scu, a nawet w całym województwie 
opolskim. Drużyny póki co nie stać 
na zakupienie specjalistycznego pola 
paintballowego, składającego się z 
45 figur, kulek gumowych wielokrot-
nego użytku stworzonych specjalnie 
pod kątem treningów, wynajęcia a tym 
bardziej pozyskania hali, czyli miejsca 
do stałych ćwiczeń. Dużym krokiem 
może być założenie przez drużynę 
stowarzyszenia jako klubu sportowe-
go działającego min. na rzecz rozwo-
ju paintballa w naszym regionie i nie 
tylko oraz zarejestrowanie się jako or-
ganizacja pożytku publicznego. Może 
dopiero wtedy znajdą się sponsorzy z 
prawdziwego zdarzenia.

Bartłomiej Mikłuszka



1 913 000,00 zł 
– to całkowity 

koszt 
adaptacji i 

wyposażenia 
kuchni i stołówki 
w GZS w Ozimku. 

Wszystkie 
środki 

pochodziły z 
budżetu gminy.  

INWESTYCJE



445 073,20 zł 
– tyle kosztowały 

adaptacja i 
wyposażenie 

nowego oddziału 
żłobka 

w Ozimku. 
Dofinanso-

wanie z budżetu 
państwa 

– 126 206 zł.  

INWESTYCJE


