
Do końca roku szkolnego i 
rozpoczęcia wakacji pozostały 
niecałe trzy miesiące, ucznio-
wie mogą zatem snuć już wa-
kacyjne plany. Po trwającym 
prawie dziesięć miesięcy, roku 
szkolnym, nadejdzie czas na 
upragniony i co najważniejsze, 
zasłużony odpoczynek. Zapy-
taliśmy młodzież jak będą wy-
glądać ich tegoroczne wakacje.

- Ja będę miała pracowite wa-
kacje - mówi Ania (18 l.). - Przez 
miesiąc muszę odbyć praktyki. 
Planuję również wyjechać do pra-
cy do Holandii, mieszka tam moja 
rodzina, więc jednocześnie ją od-
wiedzę i trochę pozwiedzam.

- W lipcu zamierzam odbyć 
praktyki- stwierdza Beata (18 l.). 
- Natomiast w sierpniu, chciała-
bym wyjechać do chłopaka, który 
mieszka za Opolem. Także w tym 
roku moje wakacje będą z jednej 
strony pracowite, ale znajdę na 
pewno czas na odpoczynek.

- Nie mam jeszcze dokład-
nych planów, co do wakacji - mówi 
Tomasz (17 l.). - Mam za to pewne 
pomysły, żeby na początku waka-
cji wyjechać gdzieś z kolegami na 
dwa lub trzy tygodnie.  Chciałby 
wybrać się nad zagraniczne mo-
rze - myślę o Hiszpanii. W sierpniu 
może wyjadę z dziewczyną w ja-
kiś zakątek Polski. Raczej nie za-
mierzam spędzić wakacji na kolo-
nii, gdyż wolę wyjazdy prywatne.

- W wakacje zawsze staram 
się wyjechać w ciekawe miejsca - 
mówi Sandra (15 l.). - W tym roku 
chciałabym odwiedzić rodzinę, 
która mieszka w Niemczech. Jak 
wrócę do Polski, to na pewno wy-
biorę się do Wisły, aby aktywnie 
spędzić czas, a gdy będę w Ozim-
ku, to będziemy jeździć z kole-
żankami na pobliskie kąpieliska. 
Możliwe, że nasze gimnazjum 
zorganizuje kolonię do Hiszpanii 
i jeżeli dojdzie ona do skutku, to 
chciałabym na nią pojechać.

- Na wakacjach mam zamiar 
wyjechać do pracy za granicę, nie 
wiem jeszcze dokładnie gdzie - 
mówi Maciej (18 l.). - Zastanawia-
łem się nad Wielką Brytanią, bo 
mógłbym poduczyć się także ję-
zyka angielskiego. Mam tam zna-
jomych, więc na pewno będzie mi 
raźniej. Oprócz tego jak wrócę do 
Ozimka, to z kolegami będziemy 
jeździć nad wodę.

- Jako, że jestem tegorocz-
nym maturzystom moje wakacje 
będą znacznie dłuższe niż ze-
szłoroczne - stwierdza Tomek 
(19 l.). - Przede wszystkim będę 
odpoczywał od nauki. Możliwe, 
że poszukam pracy. Jeżeli gdzieś 
wyjadę, to tym razem nad morze, 
a nie w góry. Oprócz tego będę 
spędzał aktywnie czas z kolegami 
i czekał na wyniki matury.

Notowała: Daria Wilk 

Wakacyjne 
plany

W dniach 25-26 maja br. w Biestrzynniku zostaną zorganizowane zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych. 
Odbędzie się również profesjonalny pokaz spławikowego wędkarstwa sportowego. Wydarzenie ma charakter 
otwarty, szczegółowe informacje i rekrutacja pod numerami 77/ 46 51 276 (SP nr 2) oraz 77/ 46 22 833 (UGiM). 

Projekt  „Przygoda z wędką” jest współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 

Zaproszenie do wędkowania

Prezentację przedstawiły archi-
tektki, które przygotowały projekt dla 
inwestora - firmy Vegas. Ta firma wła-
śnie (działa na rynku gier i zakładów) 
kupiła teren od Gminy Ozimek i już 
kilka lat temu zaproponowała budowę 
basenu oraz ośrodka rekreacyjnego. 
Trzy lata temu podobną koncepcję 
przedstawiono na sesji Rady Miejskiej. 
Od tamtej pory niewiele się zmieniło: 
piękne plany istnieją projekty architek-
toniczne też, jednak kryzys na rynku 
gier hazardowych spowodował, że 
Vegas niczego jeszcze nie zbudowała. 
Niestety, nie wiadomo też, kiedy inwe-
stor ruszy z budową. Ma to wyjaśnić 
specjalne spotkanie burmistrzów z kie-
rownictwem spólki Vegas.  Jedno jest 
pewne: basenu tam już nikt nie planu-
je - jedynie ośrodek wypoczynkowo-
sportowy (hotel, spa, boiska, korty 
tenisowe, pole golfowe etc.).  Tym bar-
dziej więc cenna jest inicjatywa budo-

Sesja Rady Miejskiej: 

Plany bez terminów
Plany zagospodarowania terenu w miejscu starej budowy basenu przy ulicy Częstochowskiej wzbudziły spore 

emocje radnych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (25 marca). Niestety, okazało się, że rajcom ponownie za-
fundowano piękne zamierzenia, jednak bez jakichkolwiek konkretnych terminów i kwot.

Projektantki zaprezentowały plany budowy ośrodka sportowo-wypoczynkowego.

Tym razem był to sprzęt rehabili-
tacyjny dla osób niepełnosprawnych: 
wózki inwalidzkie, krzesło toaletowe, 
chodziki i balkoniki. Pan Stupperich 
zwrócił się do przedstawicieli Stowa-
rzyszenia  Rodziców i Przyjaciół Dzie-
ci Niepełnosprawnych INTEGRACJA  
(któremu od jakiegoś czasu pomaga) 
z prośbą o rozeznanie, komu w gminie 
Ozimek ten sprzęt byłby  przydatny. 
Okazało się, że jednemu z naszych 
z podopiecznych konieczny jest cho-
dzik. Po zasięgnięciu informacji przez 
zarząd Stowarzyszenia INTEGRACJA 
o potrzebach, pozostały sprzęt został 
przekazany do Szpitala Św. Rocha w 
Ozimku oraz do najmłodszego w gmi-
nie Parafialnego Zespołu Caritas z 

Grodźca. 
Członkowie Stowarzyszenia INTE-

GRACJA, personel oddziału rehabili-
tacyjnego Szpitala św. Rocha w Ozim-
ku w imieniu pacjentów oraz Parafialny 
Zespół Caritas z Grodźca składają tą 
drogą serdeczne podziękowania panu 
Hansowi Jürgenowi Stupperichowi 
za przekazaną pomoc, która choć w 
pewnym stopniu ułatwi życie chorym i 
niepełnosprawnym mieszkańcom gmi-
ny Ozimek. Na koniec pozwolę sobie 
przywołać słowa pani Teresy Kała-
marz, założycielki  Parafialnego Ze-
społu Caritas w Grodźcu: ”Nie chcemy 
pracować tylko słowem i językiem, ale 
czynem i miłością bliźniego.”

TJ

Kolejny dar Hansa Jürgena Stuppericha

Pomoc ponad granicami
Na początku kwietnia  przebywał w Polsce honorowy  obywatel  Ozimka 

Hans Jürgen Stupperich. Po raz kolejny przywiózł ze sobą pomoc humani-
tarną. 

wy krytego basenu - w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego - przy 

budynku Gminnego Zespołu Szkół.

wit 



- Mamy recesję a wy mimo 
wszystko inwestujecie, gdyż mo-
dernizujecie hutę w Jedlicach. 
Tak dobra koniunktura czy wy-
móg technologiczny?    

- Inwestycję realizujemy przede 
wszystkim z tego względu, że kam-
pania pieca zbliża się do końca. Fi-
lozofia grupy jest taka, że moment 
remontu wykorzystuje się do tego, 
by nie tylko zmodernizować, ale 
także zwiększyć skalę działalności. 
W przyszłości – jeśli chodzi o hutę 
w Jedlicach – produkcja ma być 
zdecydowanie większa niż obecnie.     

- Produkcja zostanie zwięk-
szona dwukrotnie?

- Cykl inwestycyjny w hutnictwie 
szkła wynosi 8 - 10 lat i nie ma naj-
mniejszego sensu, by w tym mo-
mencie rezygnować z modernizacji 

Nie jesteście nieudolni
Z Reinaldo Coelho – Prezesem Zarządu Grupy Warta Glass, w tym 

Warta Glass Jedlice S.A. rozmawia Witold Żurawicki.

i podwyższania na zdecydowanie 
wyższy poziom technologiczny i 
produkcyjny mocy wytwórczych 
zakładu. Nie ma sensu odtwarzać 
tego co jest, tylko trzeba wykonać 
kolejny krok jeśli chodzi o moderni-
zację. To pierwszy etap. W drugim 
etapie modernizacji zamierzamy 
rozbudować piec szklarski nr 2 
wraz z nowymi liniami produkcyjny-
mi. Jeśli rynek pozytywnie zareagu-
je na naszą ofertę, to efektem tych 
dwóch etapów inwestycyjnych w 
hucie będzie dwukrotne zwiększe-
nie poziomu produkcji. 

- Dlaczego akuratnie na tere-
nie naszej gminy zdecydowali-
ście się na rozbudowę zakładu?

- Pod koniec roku 2011 przeję-

liśmy grupę Warta Glass, w skład 
której wchodzą między innymi huta 
w Jedlicach oraz  w Sierakowie 
Wielkopolskim. Modernizacja i roz-
budowa pieca nr 2 w Jedlicach jest 
pierwszym etapem procesu inwe-
stycyjnego, dotyczącego obydwu 
polskich hut grupy BA. Ale szukamy 
też możliwości w innych krajach – 
jeżeli takie się pojawią, to także bę-
dziemy zainteresowani.

- W Polsce sporo się mówi o 
kryzysie i związanym z tym za-
hamowaniem wzrostu gospodar-
czego. Jak wy ocenianie naszą 
sytuację? Jak oceniacie możli-
wości robienia interesów w Pol-
sce, czy lepiej współpracuje się 
z władzami wyższego czy niż-
szego szczebla – lokalnymi?

- My oczywiście widzimy to 
spowolnienie gospodarcze, jakie 
dotknęło Polskę. W Portugalii i 
Hiszpanii kryzys jest znacznie po-
ważniejszy. W porównaniu z tymi 
krajami sytuacja w Polsce jest na 
pewno lepsza. Natomiast to nie 
znaczy, że rynek w Polsce nie jest 
bardzo konkurencyjny. Z tego też 
powodu każdy przedsiębiorca, w 
tym także my, potrzebuje zarówno 
pomocy władz lokalnych jak i władz 
wyższego szczebla, żeby warunki 
gospodarowania były bardziej no-
woczesne  i pozwalające na zdrową 
rynkową rywalizację. 

- Jak ludzie robiący interesy 
patrzą na pozycję gospodarczą 
Polski? Jak oceniają możliwo-
ści robienia interesów w naszym  
kraju w przyszłości?

- Polska jest bardzo interesu-
jąca ze względu na usytuowanie 
geograficzne jak i potencjał kraju. 
Jesteśmy przekonani, że będziemy 
w stanie prowadzić tutaj zyskowną 
działalność gospodarczą z korzy-
ścią dla nas, jak i tutejszej społecz-
ności.

- No właśnie, położenie geo-
graficzne powinno nas predys-
ponować do roli biletera, który 
odcina kupony od interesów Za-
chodu ze Wschodem. Niestety, 
tych kuponów odcinać nie umie-

my.
- Ja mieszkałem już w różnych 

krajach, interesy też robiliśmy w 
różnych lokalizacjach geograficz-
nych. W Polsce jestem stosunko-
wo krótko, gdyż niewiele od ponad 
roku. Nie zauważyłem, by Polacy 
byli jacyś nieudolni. Wydaje mi 
się, że to jedynie złudzenie i mit, 
iż nie potraficie wykorzystywać 
różnych szans. Wolny rynek ma 
u was znacznie krótszą historię, a 
tym samym tradycję i macie mniej 
ugruntowane nawyki społeczne w 
tej mierze. A jeśli chodzi o potencjał 

W Portugalii i Hiszpanii kryzys jest znacznie poważniejszy. W 
porównaniu z tymi krajami sytuacja w Polsce jest na pewno lepsza.

Pod koniec roku 2011 przejęliśmy grupę Warta Glass, w skład 
której wchodzą między innymi huta w Jedlicach oraz  w Sierako-
wie Wielkopolskim. Modernizacja i rozbudowa pieca nr 2 w Jedli-
cach jest pierwszym etapem procesu inwestycyjnego, dotyczące-
go obydwu polskich hut grupy BA.

W Jedlicach powstają między innymi nowe magazyny.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy i Miasta: - od lewej R. Coelho, Mirosław 
Wiciak z Zarządu Warta Glass S.A. w Poznaniu i burmistrz Ozimka  Marek 
Korniak.

Nie zauważyłem, by Polacy byli jacyś nieudolni. Wydaje mi się, 
że to jedynie złudzenie i mit, iż nie potraficie wykorzystywać róż-
nych szans. Wolny rynek ma u was znacznie krótszą historię, a 
tym samym tradycję i macie mniej ugruntowane nawyki społeczne 
w tej mierze. A jeśli chodzi o potencjał ludzki - jest on jeśli nie rów-
ny krajom zachodnim, to nawet wyższy.

ludzki – jest on jeśli nie równy kra-
jom zachodnim, to nawet wyższy. 
Ważne, by unikać błędów. Jakich? 
Na przykład dobrze wykorzysty-
wać fundusze europejskie, bo one 
naprawdę mogą pomóc w rozwoju 
Polski.

- Odejdźmy od gospodarki i 
polityki. Portugalczyk, więc za-
pewne kibic piłkarski?

- Oczywiście. Kocham dobrą 
piłkę a moim ulubionym klubem jest 
FC Porto. 

- Dziękuję za rozmowę.



Na początku Przewodni-
czący Jerzy Sobota przywitał 
wszystkich zgromadzonych. W 
spotkaniu uczestniczyli rów-
nież radny miasta Marek Elis, 
sołtys Julita Widera oraz 
Klaus Leschik - przewodni-
czący Zarządu Gminy i Miasta 
TSKN Ozimek

Na przewodniczącego ze-
brania wybrano Marcina Wide-
rę. J. Sobota przedstawił spra-
wozdanie z działalności DFK w 
2012 r. oraz plan pracy na 2013r. 
Skarbnik Bernadeta Gonsior 
odczytała sprawozdanie finan-
sowe oraz przedstawiła plany 
budżetowe na przyszły rok.

Podczas dyskusji członko-
wie podsumowali działalność 
Zarządu oraz przedstawili su-

* Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze * 
DFK Stara Schodnia:

Absolutorium dla zarządu
W świetlicy wiejskiej w Schodni odbyło się zebranie spra-

wozdawcze DFK Stara Schodnia, które cieszyło się dużym 
zainteresowaniem.

gestie na przyszły rok, ustalono 
również wstępne terminy wy-
darzeń kulturalnych. Zgroma-
dzenie udzieliło Zarządowi jed-
nogłośnie absolutorium. Eryk 
Cichoń w imieniu wszystkich 
podziękował władzom miejsco-
wego DFK za wkład w życie 
kulturalne i społeczne oraz za 
działalność nie tylko dla dobra 
Mniejszości Niemieckiej, ale 
całej społeczności Schodni.

Spotkaniu towarzyszyły 
również uroczystości związa-
ne z przekazaniem 7 nowym 
młodym członkom legitymacji 
DFK. Organizatorzy nie zapo-
mnieli również o tradycji tłu-
stego czwartku i poczęstowali 
uczestników pączkami.

M.W. 

Na początek sołtys Julita 
Widera przedstawiła sprawoz-
danie z działalności swojej i 

Schodnia:

Kontrowersje wyjaśnione
19 marca świetlica wiejska przy remizie OSP w Schodni 

pękała w szwach. Mieszkańcy tej miejscowości wyjątkowo 
licznie przyszli na wiejskie zebranie sprawozdawcze. Ich go-
ścmi byli burmistrz Marek Korniak, prezes PGKiM Jan Fujak, 
Andrzej Wolny z UGiM oraz st. sierż. Grzegorz Musiał z ozim-
skiej policji.

Rady Sołeckiej. Jednak ze-
branie zdominowała dyskusja 
wokół zasad funkcjonowania 
nowej ustawy śmieciowej. I 
tutaj  pytania dotyczyły sposo-
bu odbioru nieczystości po 30 
czerwca tego roku, trybu rozli-
czania, stawek itp. Rozmawia-
no także o możliwościach roz-
szerzenia sieci kanalizacyjnej.

 O planach inwestycyjnych i 

sytuacji finansowej gminy poin-
formował burmistrz M. Korniak, 
który zastrzegł, że Gmina Ozi-

mek jest w niezłej kondycji - jej 
płynność finansowa nie jest za-
grożona.

 Mieszkańcy podziękowali 
mu między innymi za pomoc 
przy zdobyciu środków na do-
kończenie remontu sali gimna-
stycznej oraz na zaopatrzenie 
OSP.

wit 



* Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze * 

Po przywitaniu mieszkańców 
i zaproszonych gości, sołtys Ber-
nard Sklorz oddał głos przedsta-
wicielowi PGKiM Krzysztofowi 
Durkalcowi, który poinformował, 
że oszczędności z wcześniejszych 
przetargów stworzyły możliwość 
wcześniejszego niż pierwotnie pla-
nowano skanalizowania Krzyżowej 
Doliny. W maju odbędzie się prze-
targ, a w czerwcu powinny ruszyć 
prace przewidziane na około 13 
miesięcy. Kosztorys tego zadania 
opiewa na 6 mln zł, a dofinansowa-
nie z NFOŚiGW (ze środków unij-
nych) wyniesie 4 mln zł. Szczegó-
łowy harmonogram robót zostanie 
przedstawiony mieszkańcom na 
spotkaniu z wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawcą. 

Zastępca burmistrza Ozimka  
Zbigniew Kowalczyk  wspólnie 
z radnym Maksymilianem Sklo-
rzem odpowiadał na pytania doty-
czące nowych zasad wywozu od-
padów z gospodarstw domowych. 
Obecnie Gmina przygotowuje się 
do przetargu na wyłonienie firmy, 
która będzie obsługiwała miesz-
kańców. Ustalona stawka za wy-
wóz odpadów nie jest zbyt wygó-
rowana, zważywszy, że Gmina po-
krywa koszty dostarczenia pojem-
ników na śmieci. Ustawa krzywdzi 
rodziny wielodzietne, ale burmistrz 
nie może nikogo zwolnić z opłat, 

Krzyżowa Dolina:

Niebawem ruszy budowa kanalizacji
Zebranie wiejskie w Krzyżowej Dolinie (8 kwietnia) zdominowały 

dwa ważne tematy, które sprawiły, że frekwencja była duża – przy-
szło 61 mieszkańców, a dyskusja ożywiona. Pierwszym była budowa 
kanalizacji sanitarnej, a drugim – nowe zasady gospodarowania od-
padami komunalnymi, jakie będą obowiązywać od 1 lipca. Uczestni-
cy zebrania wysłuchali również informacji przedstawicielki firmy zaj-
mującej się odnawialnymi źródłami energii na temat możliwości za-
montowania kolektorów słonecznych, sprawozdania sołtysa i Rady 
Sołeckiej za 2012 oraz planu pracy na 2013 r., a w dyskusji zgłaszali 
wnioski dotyczące poprawy warunków życia w ich miejscowości.

dopóki ustawodawca nie stworzy 
ku temu możliwości (trwają prace 
nad takimi rozwiązaniami). Wiele 
spraw związanych z wejściem w 
życie ustawy „śmieciowej” wyjdzie 
w pierwszych miesiącach jej funk-
cjonowania i będą one w miarę 
możliwości na bieżąco rozwiązy-
wane.

Sprawozdanie z działalności 
sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 
rok przedstawiła przewodnicząca 
RS Sonia Mannsfeld. Odbyły się 
dwa zebranie wiejskie oraz siedem 
spotkań Rady Sołeckiej z udziałem 
radnego i w razie potrzeby przed-
stawicieli innych organizacji. Oma-
wiano sprawy realizacji wniosków 
zgłoszonych do UGiM oraz organi-
zację imprez kulturalnych. W ciągu 
roku na terenie wsi zamontowano 
jedną lampę oraz przesunięto dru-
gą, co poprawiło oświetlenie na ul. 
Poprzecznej, uzupełniono tablice 
z nazwami ulic, dokonano cząst-
kowego remontu ul. Polnej, wyko-
nano 300 m tranzytu kanalizacji 
sanitarnej, zakończono remont 
kapitalny dachu budynku nowej 
szkoły, usunięto ubytki nawierzchni 
asfaltowej dróg gminnych, wysy-
pano żużlem niektóre drogi dojaz-
dowe, prowadzono konserwację 
rowów, wykaszano tereny zielone 
itp. Z dotacji na imprezy kultural-
ne zorganizowano kulig dla dzieci, 

Babski Comber, stawianie drzewka 
majowego, Dzień Chłopa, festyn 
letni, wycieczkę turystyczno-kra-
joznawczą oraz Dzień Dziecka w 
gospodarstwie agroturystycznym 
Państwa Drzymałów, a z dotacji 
Ośrodka Integracji i Pomocy Spo-
łecznej – wigilię dla samotnych i 
najstarszych mieszkańców. Repre-
zentacja wsi brała udział w gmin-
nych dożynkach w Szczedrzyku. 
W maju podejmowano delegację 
z zaprzyjaźnionej miejscowości 
Bredenborn z ks. Helmutem Gol-
letz’em, który przekazał darowi-
znę 2 tys. euro na remont dachu 
budynku nowej szkoły. W dniach 
1-3 czerwca delegacja Krzyżowej 
Doliny przebywała w Bredenborn 
na obchodach 200-lecia tamtejszej 
kaplicy p.w. św. Liboriusza. 

Po złożeniu sprawozdań z dzia-
łalności oraz finansowego, Bernard 
Sklorz podziękował wszystkim któ-
rzy angażowali się w działania na 
rzecz wsi. Przedstawił również plan 

pracy na 2013 r., zakładający m.in. 
budowę kanalizacji sanitarnej, kon-
tynuację remontu i uzupełnienie 
oświetlenia na ul. Polnej, dalszy 
remont budynku nowej szkoły i 
zabytkowej stodoły, konserwację 
rowów, a także organizację imprez 
kulturalnych, spośród których naj-
ważniejszą będą gminne dożynki 
zaplanowane w dniach 31 sierpnia 
– 1 września. W dyskusji zgłoszo-
no wnioski dotyczące usunięcia 
ubytków w nawierzchni asfaltowej 
dróg i innych szkód pozimowych, 
naprawy zarwanego przepustu 
przy ul. Polnej oraz utwardzenia 
placu przed sklepem, będącego 
własnością Gminnej Spółdzielni, 
do której sołtys wystąpi ze stosow-
nym pismem. Po zakończeniu bu-
dowy kanalizacji konieczne będzie 
również wykonanie przepustu na 
skrzyżowaniu ul. Powstańców Ślą-
skich i Polnej. 

Janusz Dziuban

Zebranie wiejskie w krzyżowej Dolinie. 

Szkolna kronika sportowa

Mini siatkówka chłopców
18 marca w Tarnowie Opolskim odbył się półfinał powiatowy 

w mini piłkę siatkową chłopców, w którym startowało 5 zespo-
łów. 

Pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna SP Łubniany, w drugie SP 
nr 1 Ozimek (opiekun Violetta 
Oliwa) i obie awansowały do 
finału powiatowego, rozegrane-
go 6 kwietnia w Graczach. Tam 
pierwsze i drugie miejsce za-
jęły ex aequo drużyny SP nr 
1 Ozimek i SP Gracze, trzecie 

SP Łubniany, a czwarte SP Kar-
łowice. Dwie najlepsze drużyny 
awansowały do półfinału woje-
wódzkiego, który zostanie roze-
grany w Nysie. O wynikach na-
piszemy w następnym numerze 
„WO”. 

(d)
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Otwarcia obrad dokonał pre-
zes ROD Jan Gręda witając 
zaproszonych gości: Ryszar-
da Podsiadło – członka pre-
zydium Okręgowego Zarządu 
PZD w Opolu, dzielnicowego 
oraz wszystkich delegatów. Na 
przewodniczącego zebrania wy-
brano Bogdana Jeża. Prezes 
Jan Gręda złożył sprawozdanie 
z działalności za 2012 rok. W 
minionym roku odbyło się 12 ze-
brań Zarządu ROD, na których 
podjęto 66 uchwał, w większości 
dotyczących zagospodarowania 
ogrodów przy dużej rotacji dział-
kowców. W ostatnich latach ob-
serwuje się większe zaintereso-
wanie działkami i to o zwiększo-
nym areale. Przyjęto 35 nowych 

Konferencja sprawozdawcza ROD

Pracują, ale nie chcą płacić
Na zebraniach przeprowadzonych we wszystkich ogrodach 

wchodzących w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 
Ozimku, wybrano delegatów na Konferencję Sprawozdawczą, 
jaka odbyła się 21 marca w pawilonie Działkowca. 

działkowców, a czterech powięk-
szyło swoje działki. 

Podsumowując miniony rok 
należy podkreślić, że dużym kło-
potem jest ściąganie należnych 
opłat na rzecz ogrodu oraz za 
zużytą energię elektryczną. Wy-
sokość składek na 2013 r. pozo-
stawiono bez zmian ze względu 
na trudną sytuację finansową 
wielu działkowców. Aby ogrody 
mogły dalej istnieć w tej formie, 
nie przewiduje się nowych inwe-
stycji, natomiast należy się zająć 
remontami w oparciu o możliwo-
ści finansowe ROD.

Komisja Rewizyjna stwierdziła 
prawidłową działalność Zarządu 
w roku sprawozdawczym 2012. 

J. Niesłony

Przybyli na nie zaproszeni 
goście: st. kpt. Piotr Panufnik z 
Komendy Miejskiej PSP w Opo-
lu, burmistrz Marek Korniak, 
inspektor Zbigniew Koziarz z 
UGiM w Ozimku, przewodniczą-
cy komisji ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa publicznego 

OSP Schodnia:

Kwiaty za pracę
Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Schodni odbyło się 23 marca w świetlicy wiejskiej. 

Rady Miejskiej Antoni Gryc, 
sołtys Julita Widera, przewodni-
czący Koła DFK Jerzy Sobota, 
Sebastian Lyp z Odnowy Wsi 
oraz 33 druhów. 

Zebranie otworzył prezes 
OSP Marek Elis witając wszyst-
kich przybyłych i przedstawiając 
program zebrania. On też został 
wybrany jednogłośnie na prze-
wodniczącego zebrania. Spra-
wozdanie z działalności za 2012 
rok złożył naczelnik Rajmund 

Klitza, sprawozdanie finanso-
we Marek Elis, a sprawozdanie 
komisji rewizyjnej Ireneusz Sta-
nowski, wnioskując o udzielenie 
Zarządowi absolutorium.

Po przedstawieniu planu pra-
cy na 2013 rok, w dyskusji zabrali 
głos zaproszeni goście. Wszyscy 

bardzo wysoko ocenili działal-
ność jednostki, stawiając ją za 
wzór do naśladowania dla po-
zostałych jednostek OSP naszej 
gminy. Na zakończenie zebrania 
sołtys Julita Widera wręczyła 
prezesowi OSP Markowi Elisowi 
piękny kwiat w podziękowaniu za 
dobrą pracę całej jednostki oraz 
działalność strażaków na rzecz 
wsi i całej gminy Ozimek. 

J. Niesłony
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Przewodniczący Horst Dietrich 
odczytał sprawozdanie za rok 2012. 
I tak doprowadzono kanalizacje ście-
kowe w 70%, wyremontowano ul. 
Ogrodową, ukończono budowę chod-
nika przy ul. Danieckiej, wyremon-
towano most na ulicy Waryńskiego. 
Komitet brał udział w organizowaniu 
Dnia Dziecka, na placu szkolnym, 
organizacji wraz z dyrektor Ośrodka 
Integracji i Pomocy Społecznej - Bar-
barą Katolik spotkania wigilijnego 
dla osób starszych i samotnych. Za-
rząd wnioskuje, aby w 2013r. kanali-
zację doprowadzono do ul. Zielonej 
i Domu Dziecka oraz zbudowano 
przepompownie do ul. Waryńskiego, 
Polnej i Jeleniej.

Następnie przewodniczący ze-
brania Leszek Jaremko przedstawił 
działania, jakie w 2012r. podjęło sto-
warzyszenie Nasza Nowa Schodnia, 
czyli zorganizowanie spływu kaja-

Kontrowersje wzbudził wzrost 
opłaty o ponad 40% za przyłącze do 
kanalizacji. Koszt przyłącza szacu-
ję się na 100 zł za metr oraz 200 zł 
na wykonawczy projekt geodezyjny. 
Jak tłumaczył Zbigniew Kowalczyk, 
wzrost cen jest spowodowany zmie-
niającą się sytuacją na rynku. Ceny 
jednostkowe uzależnione są od ilości 

Nowa Schodnia:

Czekają na fotoradar
Na zebranie wiejskie, które odbyło się 21 marca o godzinie 17, w PSP 

nr 2 w Ozimku, przybyło 27 mieszkańców wsi Nowa Schodnia. Uczest-
niczyli  w nim między innymi Wiesław Miś, Leszek Jaremko, przewod-
niczący Zarządu Osiedla nr 3 Horst Dietrich, radny Sylwester Wojdyła, 
przedstawiciel policji oraz kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 
Gminy i Ochrony Środowiska Andrzej Wolny. 

kowego dla mieszkańców osiedla nr 
3, oraz działania Grupy Odnowy Wsi 
Nowa Schodnia. Ta ostatnia przyczy-
niła się do pielęgnacji zieleni, zaopa-
trzenie świetlicy wiejskiej. W 2013r. 
do jej zadań będzie utworzenie miej-
sca spotkań na terenie szkoły, orga-
nizacja wycieczki na Górę św. Anny. 

Mieszkańców poinformowano 
także o remoncie dróg po doprowa-
dzeniu kanalizacji. Na koniec poru-
szono kwestię o nowej ustawie o od-
padach komunalnych, którą objaśniał 
zebranym Andrzej Wolny. Poruszono 
także kwestię bezpieczeństwa na 
drodze, która wzbudziła wiele emocji. 
Przedstawiciel policji zapowiedział 
próbę ustawienia radaru na ul. Da-
nieckiej, którego domagają się miesz-
kańcy oraz ustawieniu progów zwal-
niających, m.in. przy szkole.

Daria Wilk
 

Krasiejów: 

Burzliwa dyskusja
Kanalizacja, ustawa śmieciowa i drogi - to tematy, które wywołały 

burzliwą dyskusję podczas zebrania wiejskiego w Krasiejowie. Zebranie 
prowadził sołtys Kazimierz Tarsa a uczestniczyli w nim przewodniczący 
Rady Sołeckiej Krzysztof Koźlik oraz radny Piotr Szubert i zaproszony 
zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk.  

osób, które zdecydują się na przyłą-
czenie nieruchomości do kanalizacji.

Zastępca burmistrza przedsta-
wił również założenia inwestycyjne 
dla wsi Krasiejów, które będą obej-
mowały: budowę biblioteki w starej 
szkole, boiska sportowego o sztucz-
nej nawierzchni przy szkole, popra-
wienie oświetlenia na ul. Pustki, bu-
dowę chodnika wzdłuż ul. Spórackiej. 
Gmina stara się również o podjęcie 
rozmów z PKP na temat wyremonto-
wania dworca oraz przejęcia od PKP 
ulic: Kolejowej i Psie Pole.

Na spotkanie zaproszono tak-
że przedstawicielkę firmy Center 
Power, zajmującej się odnawial-
nymi źródłami energii i insta-
lacją kolektorów słonecznych. 
Zebranie rozpoczęto od odczytania 
przez Sołtysa sprawozdania. Na 18 
posiedzeniach w 2012r., rozpatrzono 
tematy takie jak: modernizacja drogi 
Rzecznej, Nowej i Niwki, kanalizacja 
wsi, modernizacja ronda na drodze 
wojewódzkiej przy ul. Zamoście, re-
mont odcinka drogi powiatowej przy 
ul. Spórackiej i wybudowanie wzdłuż 
niej chodnika. Dyskutowano, także 
m.in. nad wprowadzeniem tablic z 
podwójnym nazewnictwem miejsco-
wości, nad rozwiązaniem problemu 
niezamieszkałych nieruchomości, 
zakupu wozu dla OSP i zwiększenia 
ilości patrolów policji. 

Udało się zakończyć prace prze-
budowy kanalizacji, wykonać na-

wierzchnię na ul. Rzecznej i Nowej 
oraz utwardzić ul. Ogrodową. Do-
konano konserwacji 900 m bieżą-
cych rowów. Funkcjonuje muzeum 
w starej szkole, strona internetowa 
wsi oraz strona poświęcona klu-
bowi sportowemu Krasiejów. Zor-
ganizowano imprezy cykliczne np. 
wodzenie niedźwiedzia, festyn letni, 

wigilię dla osób samotnych. Wyko-
nano także kominy w starej szkole i 
pozyskano drewno. Zakupiono sprzęt 
audiowizualny dla świetlicy wiejskiej 
i szkoły. Na bieżąco utrzymywana 
jest czystość i pielęgnacja zieleni.

Podziękowania za współpracę 
sołtys K. Tarsa skierował m.in. do 
DFK, Caritas, OSP, Stowarzyszenia 
Miłośników Krasiejowa, dyrektorów 
szkoły i przedszkola, burmistrza i 
pracowników UGiM oraz wszystkich 
mieszkańców. 

Daria Wilk
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Po złożeniu sprawozdania 
z działalności sołtysa i Rady 
Sołeckiej za 2012 rok, przy-
stąpiono do omawiania dwóch 
najważniejszych spraw nurtu-
jących mieszkańców. Pierw-
szą z nich były nowe zasady 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, które zaczną obo-
wiązywać od 1 lipca. Na ten 
temat w dyskusji zadano wiele 
pytań, na które odpowiadał An-
drzej Wolny.

Grodziec:

Śmieci i kanalizacja
22 marca w świetlicy wiejskiej w Grodźcu odbyło się ze-

branie sprawozdawcze. Otworzył je sołtys Zdzisław Adamski 
witając przybyłych gości: kierownika referatu Rozwoju Go-
spodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Andrzeja Wolne-
go oraz przedstawiciela PGKiM Krzysztofa Durkalca i licznie 
przybyłych mieszkańców Grodźca. 

Drugim tematem była ka-
nalizacja sanitarna wsi, koszty 
przyłączy oraz termin odda-
nia kanalizacji do użytku. Na 
wszystkie zgłoszone w dyskusji 
pytania, w wyczerpujący spo-
sób odpowiadał Krzysztof Dur-
kalec. Po przedstawieniu planu 
pracy sołtysa i Stowarzyszenia 
„Nasz Grodziec” na 2013 rok, 
zebranie zostało zakończone.

J. Niesłony  

W.O.: - Mieszkańcy przy-
chodzą do pana z różnymi 
problemami i prośbami. Wia-
domo, że wszystkich spraw 
nie da się od razu załatwić. 
W jaki sposób stara się pan 
pomóc mieszkańcom?

K.T.: - Wszystkich miesz-
kańców Krasiejowa traktuję w 
równy sposób. Czy wniosek 
danej osoby jest słuszny czy 
nie to trzeba go wysłuchać. 
Mam taki system, że jeżeli ktoś 
zgłasza wniosek, to jadę do tej 
osoby i rozmawiam z nią. Cza-
sem tłumaczę jakie kroki nale-
ży podjąć, aby rozwiązać dany 
problem. W sprawowaniu funk-
cji sołtysa bardzo ważny jest 
bezpośredni kontakt z ludźmi.

W.O.: - Zapewne znana 
jest panu decyzja Danuty 
Łabędzkiej, która została 
Sołtysem Roku 2008, zre-
zygnowała jednak ze swojej 
funkcji. Co zatem skłania 
pana do działania?

K.T.: - Moje credo życiowe 
brzmi: jeżeli się czegoś po-
dejmuję, to przede wszystkim 
muszę się liczyć z konsekwen-
cjami. Nie można obiecywać 
czegoś, czego nie da się zre-
alizować. Każdy mieszkaniec 
to odrębny charakter i należy 
go wysłuchać. Może decyzja 
pani Łabędzkiej była spowo-
dowana tym, że nie miała do-
brego kontaktu z mieszkańca-
mi. Niespójność relacji na linii 
sołtys - mieszkaniec wsi, grozi 
powstaniem konfliktu często 
nie do pogodzenia. 

W.O.: - Dlaczego zdecy-
dował się pan zostać sołty-
sem?

K.T: - Do podjęcia tej de-
cyzji skłonił mnie fakt, że wsi 
Krasiejów groził … brak sołty-
sa. Do każdego człowieka do-
cieram osobiście oferując swo-
ją pomoc. I będę nieustannie 

Urodzić się społecznikiem
Sołtys to bardzo ważna postać w każdej wsi. Na swoich 

barkach nosi odpowiedzialność za rozwiązywanie spraw 
mieszkańców i czasami musi liczyć się z niezadowoleniem 
społecznym. To on dba o rozwój wsi, o to, aby każdego 
mieszkańca traktować równo i sprawiedliwie. O sprawowa-
niu tej funkcji opowiedział nam Kazimierz Tarsa - sołtys wsi 
Krasiejów.

podkreślał, że kontakt bezpo-
średni z mieszkańcami to po-
łowa sukcesu. Społecznikiem 
bowiem trzeba się urodzić, 
społecznikiem trzeba być.

W.O.: - Dlaczego uważa 
pan, że jest takim właśnie 
społecznikiem ?

K.T.: - Świadczyć o tym 
może np. docieranie do każ-
dego mieszkańca podczas roz-
noszenia nakazów. Jest w na-
szej wsi wiele osób starszym, 
którym trzeba pomóc, np. za-
wożąc do lekarza.  Dzięki ta-
kim spotkaniom, mogę poznać 
problemy ludzi tak, aby później 
podczas zebrań nie być zasko-
czonym. 

W.O.: - Jakie cechy powi-
nien mieć sołtys.

K.T.: - Cierpliwość, wyro-
zumiałość, otwartość i konse-
kwentne dążenie do celu. Nie 
należy rzucać słów na wiatr 
i  pozostawiać sprawy niedo-
kończone. Czasami podjęcie 
konkretnych działań jest w 
danym czasie niemożliwe, jed-
nak gdy tylko pojawi się taka 
możliwość, trzeba powrócić 
do danej sprawy. Sytuacje na-
prawdę są różne, a ludzie czę-
sto swoją złość wyładowują na 
sołtysie. Dlatego powinien być 
opanowany i na spokojnie za-
łatwić sprawę. 

W.O:  - Czy planuje pan 
zostać sołtysem na kolejną 
kadencję ?

K.T.: - Jeżeli zdrowie na to 
pozwoli to owszem, ale wybór 
należy do mieszkańców. Jeże-
li zdecydują, że spełniam ich 
oczekiwania i jestem godny 
sprawowania takiej funkcji, to 
będę. Jeżeli powiedzą, że nie i 
chcą kogoś innego, to oczywi-
ście się dostosuję. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Daria Wilk 



I. PROGRAMY RZĄDOWE

1. Dotacja z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (FOGR)
Przebudowa drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych, oznaczonej 
w ewidencji gruntów dz. nr 955 
obręb Grodziec o długości 712,75 
mb – ul. Kwiatowa w Grodźcu.

Całkowity koszt zadania: 438 
738,45 zł.

Dofinansowanie: 106 912,50 
zł.

Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych, oznaczonej w 
ewidencji gruntów dz. nr 915 ob-
ręb Grodziec o długości 461,89 
mb – ul. Robotnicza w Grodźcu.

Całkowity koszt zadania: 400 
187,07 zł. 

Dofinansowanie: 69 283,50 zł. 
Zajęcia nauki pływania dla 

160 dzieci szkół podstawowych 
gminy Ozimek.

Wartość dofinansowania z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki: 25 
000,00 zł.

Całkowita wartość projektu:  
56 250,00 zł.

II. PROGRAMY UNIJNE

1. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  (LGD/LGR/PROW)

Impreza wędkarska  „Przygo-
da z wędką”.

Całkowity koszt projektu: 
28 576,66 zł.

Wnioskowana kwota dofinan-
sowania: 20 301,89 zł

W ramach projektu zostaną 
zorganizowane zawody wędkar-
skie dla dzieci i dorosłych (w tym 
osób niepełnosprawnych), lekcje 
edukacyjne nt. zarybiania sta-
wów wodnych i „cyklu produkcji 
ryb”, pływanie łodziami, zostanie 

Na co postaraliśmy się o pieniądze
Informacja o pozyskanych środkach pomocowych w okresie XII 2012r. – III 2013r.  

wytworzona prezentacja multime-
dialna nt. tradycji wędkarskich. 
Odbędzie się również profesjo-
nalny pokaz spławikowego węd-
karstwa sportowego. 

Modernizacja dwóch bo-
isk na boiska wielofunkcyj-
ne we wsiach Krasiejów  
i Dylaki”.

Całkowite wydatki : 624 279,12 
PLN, w tym wydatki kwalifiko-
wane: 507 544,00 PLN, dofinan-
sowanie: (80%) 406 035,00 PLN

Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje:

- remont boiska szkolnego: 
boisko wielofunkcyjne umożliwia-
jące grę w piłkę ręczną, koszy-
kówkę, siatkówkę, tenis ziemny 
oraz piłkę nożną, np. sześciooso-
bową.

- wykonanie nowej nawierzch-
ni poliuretanowo-gumowej,

- wymiana piłkochwytów, 
- chodniczki z kostki betono-

wej,
- wymiana ogrodzenia pane-

lowego,
- montaż ławeczek i koszy na 

śmieci.
Przebudowa części pomiesz-

czeń budynku remizy strażackiej 
w Schodni na salę wielofunkcyjną 
z zapleczem

Realizacja operacji zakłada 
przebudowę części pomiesz-
czeń budynku remizy strażackiej 
w Schodni - przeprowadzenie 
prac budowlanych,  wykonanie 
instalacji wentylacyjnej, wodno 
– kanalizacyjnej oraz elektrycz-
nej (zgodnie z zakresem prac 
ujętych w  kosztorysie inwestor-
skim, stanowiącym załącznik 
do wniosku). Ponadto obiekt zo-
stanie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych poprzez 

montaż platformy przychodowej, 
zostanie zakupione nagłośnienie 
oraz krzesła, a szatnie zostaną 
wyposażone w szafki na ubrania 
i regały.

Wartość dofinansowania: 
481 376,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 
736 965,51 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013 

OKRES REALIZACJI: 
01.12.2012 - 31.07.2014

Wartość projektu: 458 862,00 
zł.

Dofinansowanie:  458 862,00 zł.
Projektem objęci zostaną 

uczniowie klas IV – VI.
Projekt realizowany będzie w 

pięciu szkołach na terenie gminy 
Ozimek:

Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Dylakach będą realizo-
wane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze 

z matematyki,
- pozalekcyjne i pozaszkolne 

- kółko matematyczno-przyrodni-
cze, dodatkowo: wyjazd eduka-
cyjny na Górę Św. Anny,

- dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka polskiego,

- pozalekcyjne i pozaszkolne- 
kółko filmowo-teatralne, dodatko-
wo: wyjazdy na spektakl i lekcje 
teatralne,

- dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka angielskiego,

- pozalekcyjne i pozaszkolne 
– zajęcia dla uczniów zdolnych z 
języka angielskiego,

- doradztwo i opieka psycholo-
giczno-pedagogiczna,

- wyjazd edukacyjny do Cen-
trum Nauk Kopernika w Warsza-
wie  dla uczestników zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych.

Publicznej szkole Podsta-
wowej w Grodźcu będą realizo-
wane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze 



z języka polskiego,
- dydaktyczno-wyrównawcze 

z matematyki,
- logopedyczne,
- matematyczno-przyrodni-

cze,
- ukierunkowane na język nie-

miecki,
- historyczne,
- z języka angielskiego,
- sportowe,
- plastyczne, 
- wyjazdy: Izba Leśna w Kup, 

Biblioteka Austriacka, Gród Ry-
cerski, lodowisko, basen, Mu-
zeum wsi Opolskiej, Centrum 
Nauk Kopernik. 

Publicznej szkole Podsta-
wowej w Szczedrzyku będą re-
alizowane zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki dla kl. VI,

- z wykorzystaniem technolo-
gii ICT w rozwijaniu zdolności ma-
tematycznych,

- doskonalenie kompetencji 

językowych poprzez pracę w ga-
zetce szkolnej,

- zajęcia z nauki języka angiel-
skiego poprzez teatr,

- „Żyj kolorowo” – warsztaty 
plastyczne,

- dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki dla kl.V,

- wyjazd na basen, do teatru, 
do Muzeum Wsi Opolskiej.

Szkole Podstawowej w An-
toniowie będą realizowane za-
jęcia:

- „W labiryncie ortografii” – 
wyrównawcze z języka polskiego,

- terapii logopedycznej,
- rewalidacji indywidualnej,
- z języka polskiego przygoto-

wujące do sprawdzianu,
- z matematyki przygotowują-

ce do sprawdzianu,
- warsztaty językowo-przyrod-

nicze,
- „Przyroda w obiektywie” – in-

formatyczno-przyrodnicze warsz-
taty fotografii cyfrowej,

- „Na tropach przyrody” – 
warsztaty przyrodnicze,

- mistrzowie unihokeja,
- gimnastyka korekcyjna,
- psychoedukacyjne,
- poradnictwo psychologicz-

no-pedagogiczne,
- wyjazdy: Góra św. Anny, 

Ogród Botaniczny, zoo, basen.
Szkole Podstawowej w Kra-

siejowie będą realizowane zaję-
cia:

- dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki,

- „Poznajemy kulturę i literatu-
rę krajów anglosaskich – zajęcia 
ukierunkowane na języki obce,

- „Aby język giętki potrafił i 
chciał” – dydaktyczno-wyrów-
nawcze z języka polskiego,

- „Poszukiwacze skarbów” – 
architektoniczne i językowe,

- „Bliżej tradycji, obyczajów, 
uroczystości naszej małej ojczy-
zny” – zajęcia z języka ojczystego 
niemieckiego,

- doradztwo i opieka pedago-
giczna,

- wyjazdy do: biblioteki języ-
kowej, teatru, na lekcje z native 
speakerem, kina, Muzeum Śląska 
Opolskiego, Biblioteki Wojewódz-
kiej, Brzegu, Musznej-Rogowa 
Opolskiego-Kamienia Śląskiego, 
dwujęzycznej biblioteki, Muzeum 
Wsi Opolskiej, gospodarstwa 
agroturystycznego, basen.

Szkoły zostaną doposażone 
w ksiązki, publikacje, mapy, filmy 
edukacyjne, słowniki, gry, pro-
gramy multimedialne, pomoce 
plastyczne, instrumenty, pomoce 
i sprzęt gimnastyczny,  Zostaną 
zakupione zestawy multimedial-
ne, aparaty fotograficzne, zesta-
wy nagłaśniające,  oraz meble.

Katarzyna Szewczyk
Kierownik Referatu

Referat Zamówień Publicznych 
Środków Pomocowych i Promocji 

Gminy

Ponadto zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie:

Lp. Tytu³  projektu Program  Miejsce z³o¿enia 
wniosku 

Wartoœæ 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 

1. e – gminaozimek Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Opolskiego 2007 – 2013 

Urz¹d 
Marsza³kowski 
Województwa 
Opolskiego 

771 027,14z³ 651191,06 z³. 

2. Modernizacja skwerku miejskiego 
przy Domu Kultury w Ozimku 

Program Operacyjny 
Ryby 2007 –2013 

Lokalna Grupa 
Rybacka 
„Opolszczyzna” 

375 642,17 258 740,00 z³. 

3. Zwiêkszenie atrakcyjnoœci regionu 
zale¿nego od rybactwa poprzez 
utworzenie punktu informacji 
turystycznej i œcie¿ki dydaktycznej 
wraz z drog¹ dojazdow¹ w 
Biestrzynniku 

Program Operacyjny 
Ryby 2007 –2013 

Lokalna Grupa 
Rybacka 
„Opolszczyzna” 

677 533,03 z³.  466 510,00 z³.  

4. Modernizacja bie¿ni 
lekkoatletycznej oraz budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy SP 
nr 1 w Ozimku 

Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

Urz¹d 
Marsza³kowski 
Województwa 
Opolskiego 

300 000,00 z³. 70 000,00 z³ 

5. Partnerskie spotkania ze sztuk¹ Program Operacyjny 
Wspó³pracy 
Transgranicznej 2007 - 
2013 

Wspólny 
Sekretariat 
Techniczny w 
O³omuñcu 
(Czechy) 

1 003 595,19 z³.  853 055,89 z³.   
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Wystawa i zajęcia otwarte w galerii im. Krystyny Gryc

Człowiek dziki z prehistorii czy z Afryki
15 marca kolejne wydarzenie - inauguracja nowej wystawy w 

szkolnej galerii plastycznej im. Krystyny Gryc zgromadziło licznie 
przybyłych uczniów i rodziców. Autorami prac są uczniowie klas 
III, IV, V i członkowie kółka plastycznego, oni także byli uczest-
nikami działań związanych tematycznie z wystawą oraz aktorami 
podczas wernisażu. 

Wernisaż i zajęcia otwarte w szkolnej galerii plastycznej.

Wystawa składa się z czte-
rech części „Menu człowieka pre-
historycznego”, „Taniec” –  prac 
wykonanych w technice pasteli 
olejnej, „What do animals eat”- 
rysunkowych prac projektowych 
z języka angielskiego oraz prac 
o tematyce afrykańskiej: prze-
strzennych masek inspirowanych 
wzornictwem afrykańskim oraz 
zwierząt wykonanych przestrzen-
nie w technice formowania róż-
nych gatunków papieru. Wystawę 
dopełnia scenografia przygoto-
wana do scenek z życia człowie-
ka prehistorycznego. 

Wernisaż - zajęcia otwar-
te  rozpoczął występ klasy V. 
Uczniowie przebrani za prehi-
storycznych ludzi pokazali pan-
tomimiczne scenki, obrazujące 
codzienne życie i zajęcia z pra-
dziejów człowieka. Wykonywanie 
prostych narzędzi, polowanie na 
mamuta, sposób rozpalania ogni-
ska i zbieractwo, a na końcu od-
krywanie radości muzykowania 
poprzez wykonywanie prostych 
schematów rytmicznych. Sce-
nariusze występów opracowali 
samodzielnie w 3-4 osobowych 
grupach. Uczestnicy występu 
bardzo zadbali o autentyczność 
przekazu, większość strojów, 
dekoracji wykonali sami podczas 
zajęć plastyki oraz przynieśli wie-
le ciekawych rekwizytów, między 
innymi kościany naszyjnik i praw-
dziwe olbrzymie zwierzęce kości. 
Po przedstawieniu odbył się mini 
konkurs dla młodszych uczestni-
ków wernisażu. Konkurs dotyczył 
obejrzanego przekazu, a uczest-
nicy odpowiadali na pytania: jakie 
były zajęcia człowieka prehisto-
rycznego, z czego wykonywał na-
rzędzia, jak się ubierał i co jadł. 
Okazało się, że wszyscy bacznie 
obserwowali przedstawienie i 
chętnych do udziału w konkursie 
nie zabrakło. 

Potem nastąpiła część afry-
kańska zajęć, w której wystąpili 
kolejno po sobie członkowie kół-
ka artystycznego z dwoma za-
bawnymi piosenkami „Murzynek 
Bambo” i Murzyńska krew” oraz 
uczniowie klasy III z rytmiczną 
i energetyczna piosenką „Afry-
ka dzika”. Następnie wszyscy 

uczestnicy wykonali „murzyński” 
taniec w rytm nagrania auten-
tycznych afrykańskich bębnów i 
zaprosili do tańca panią dyrektor, 
rodziców i innych gości, którzy 
też wykazali się wspaniałym po-
czuciem rytmu i zatańczyli razem 
z nimi. 

Kolejnym punktem programu 
był konkurs afrykańskiego tańca 
solowego dla uczniów i rodziców, 
w którym nagrodami były maski 
„afrykańskie” wykonane przez 
panią Urszulę Serafin- Noga. Na-
grody zdobyli: uczeń Marcel Sla-
dek i pani Anita Grabowski. Po 
konkursie tańca, żeby wyciszyć 
emocje, uczniowie i goście przez 
chwilę próbowali pomedytować i 
przenieść się za pomocą spokoj-
nej muzyki na rozległe przestrze-
nie afrykańskich sawann, czy w 
inne odległe miejsca. Potem Ci, 
którzy zechcieli się podzielić z po-
zostałymi uczestnikami wernisa-
żu, dokąd dotarli w tej mentalnej 
podróży, opowiadali swoje wra-
żenia. Ostatnim punktem progra-
mu była prezentacja „gimnastyki 
mózgu” Paula Dennisona – me-
tody wspomagania i aktywizowa-
nia procesu naturalnego uczenia 
oraz samorealizacji jednostki po-
przez proste ćwiczenia fizyczne. 
Rodzice zapoznali się z czterema 
grupami ćwiczeń składających 
się na bazowy program kinezjo-
logii edukacyjnej i wraz z dziećmi 
wykonali przykładowe ćwiczenia. 

Zamknięcie imprezy stano-
wił poczęstunek przygotowany 
przez rodziców naszych uczniów, 
tematycznie również związany z 
tytułem wystawy – przeważającą 
większość ciast stanowiły „mu-
rzynki”. Wernisaż był doskonałą 
okazją do wspólnej zabawy dzieci 
oraz dorosłych i pokazał w całej 
okazałości pomysłowość, twór-
cze myślenie oraz rozliczne ta-
lenty uczniów.  Zaprezentowane 
metody wyciszenia organizmu i 
wspomagania pracy intelektual-
nej być może zainspirują rodziców 
do poszukiwania zróżnicowanych 
dróg wspierania własnych dzieci 
w procesie rozwoju i kształcenia.  

Urszula Serafin- Noga

Uczniowie wykazali dużą pomysłowość i fantazję.
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Jedynym warunkiem uczest-
nictwa jest przyniesienie ze 
sobą ugotowanych na twardo, 
zafarbowanych jajek lub ufarbo-
wanych wydmuszek oraz odpo-
wiedniego narzędzia. 

Co roku organizatorki za-
praszają twórczynie ludowe ze 
Szczedrzyka, aby pokazały na 
wzór tradycyjne opolskie kru-
szonki, misternie ozdobione 
przez siebie techniką rytow-
niczą, udzielały instruktażu 
uczestnikom konkursu w trakcie 
wykonywania prac i pełniły rolę 
sędziów w konkursowym jury. W 
tym roku szkolnym odwiedziły 
nas panie Renata Janik, Maria 
Orlik i Halina Knosala. Panie 
nie dość, że przyniosły koszyki 
po brzegi wypełnione kruszon-
kami – małymi dziełami sztuki 
misternie wydrapanymi na ku-
rzych, gęsich, a nawet strusich 
jajach, to przyniosły także ufun-
dowany przez siebie obfity ko-
szyk słodkości dla uczestników. 

Konkurs odbył się 22 marca, 
rozpoczął się o 13.50 i trwał do 
godziny 16.00. Wzięło w nim 
udział 42 uczestników z klas II 
– VI. Uczestnicy zdobili jaja wy-
łącznie techniką rytowniczą tzn. 
wyskrobywali wzory na ufarbo-
wanych jajach lub wydmuszkach. 
Przed rozpoczęciem konkursu 
zostali zapoznani z tradycyjnym 
ludowym wzornictwem oraz 
sposobami podziału powierzch-
ni jajka na mniejsze całości, na 
stołach rozłożone zostały karty 
z wydrukowanymi wzornikami, 
potem uczestnicy przystąpili do 
pracy. Rzecz jasna, nie wszyst-
kie jajka przetrwały „próbę noża”, 
popękane prace zostały obrane 
ze skorupek i z dodatkiem soli 
ze smakiem zjedzone. W czasie 
trwania konkursu uczestnicy zo-
stali poczęstowani ciasteczkami, 
cukierkami i napojami ufundowa-
nymi przez Radę Rodziców.

Po ukończeniu wszystkich 
prac, złożeniu i opisaniu zaczęły 
się obrady jury. Nasze ekspertki 
brały pod uwagę czystość i pre-
cyzję wykonania wzorów, kom-
pozycję, a także stopień ukoń-

czenia prac. Jury przyznało tytu-
ły mistrzów w każdej klasie oraz 
dodatkowe wyróżnienia. Tytuły 
mistrzów otrzymali: Krystian 
Knosala kl. II; Martyna Orlik 
kl. III; Kerstin Ozimek, Paulina 
Helscher i Anna Wiench z kla-
sy IV; Anna Grabowski, Wikto-
ria Ozimek, Partycja Kołodziej 
z klasy V oraz Dorota Koniecz-
ko, Katarzyna Gryc, Natalia 
Hendrysiak i Dawid Feliks z 
klasy VI. Wyróżnienia otrzy-
mali: Dominika Bronder kl. II; 
Nicole Sobek kl. II; Angelika 
Długosz kl. III; Klaudia Wy-
żgała kl. IV; Michał Fikus kl. V; 
Julia Miozga kl. V; Margarethe 
Szczepaniak kl. V; Aurelia Łą-
giewka kl. VI oraz Jessica Hor-
nik kl. VI.

Jesteśmy rade, że nasz kon-
kurs cieszy się wciąż niesłab-
nącym powodzeniem wśród 
uczniów, a obudzone w szkole 
podstawowej zainteresowanie 
tradycyjną plastyką obrzędową 
Opolszczyzny przenosi się do 
domów i pozostaje żywe w ko-
lejnych etapach edukacji oraz 
w dorosłym życiu. Świadczą o 
tym sukcesy naszych dorosłych 
absolwentek w przeglądach kro-
szonkarskich, organizowanych 
przez Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach, między inny-
mi Agnieszki Gryc czy Haliny 
Knosali – obecnie mamy nasze-
go ucznia.  Można mieć nadzieję, 
że zamiłowanie do ludowej tra-
dycji zaszczepione u młodzieży 
w wieku szkolnym, uchroni tra-
dycję od zapomnienia, pozwoli 
przetrwać i sprawi, że będzie 
kontynuowana w przyszłości. 

Urszula Serafin - Noga i 
Mirella Rudolf - organizatorki 
Szkolnego Konkursu Kroszon-
karskiego’2013 składają podzię-
kowania paniom: Marii Orlik, Re-
nacie Janik i Halinie Knosala za 
pomoc udzieloną przy organiza-
cji tegorocznej edycji konkursu, 
a w szczególności za instruktaż 
artystyczny, pokaz własnych 
prac oraz za pracę w konkurso-
wym jury.

Konkurs Kroszonkarski’2013
Już ponad 20. letnią tradycję mają szkolne konkursy kro-

szonkarskie w Szczedrzyku. Każdego roku w okresie przedświą-
tecznym uczestnicy spotykają się, kiedyś w świetlicy szkolnej, 
a obecnie w pracowni plastycznej, na ponad dwugodzinnych 
warsztatach połączonych z konkursem. 

Szkolny konkurs kroszonkarski  - to już tradycja. 

Imponujące efekty pracy uczniów. 

Wykorzystywano różne techniki zdobienia. 



Bernard Tarara z synową Gabrielą, wnuczką Mirellą, prawnuczkami Leną i 
Jasminą.

Dwieście lat!
26 marca w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni nestorzy w 

towarzystwie najbliższych i znajomych  świętowali urodziny. Serdecz-
ne życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bronder oraz burmistrz Ozimka 
Marek Korniak.

90. rocznicę urodzin świętował 
Józef Mościuk z Grodźca. Pan  
Józef dochował się w sumie 4 
dzieci, 8 wnuków i 8 prawnuków  
przyjechał z synem Stanisławem 
i wnuczką Barbarą. 

Taką samą rocznicę (niestety, 
nie mogła przyjechać do USC, 
więc uroczystości odbyły się w 
domu solenizantki) obchodziła 
Elfryda Hoinka z Ozimka  

Natomiast 85. urodziny ob-
chodziły Marta Gola (4 dzieci, 8 
wnuków i 2 prawnuków) z Nowej 
Schodni, której towarzyszyli wnucz-
ka Iwona i prawnuczka Paula oraz 
Otylia Walacik (3,9,1)  z Ozimka, 
która przyjechała z córką Jolantą.

 80. urodziny obchodzili: Ger-

truda Świtała (1,2) z Biestrzynnika 
– w towarzystwie wnuka  Tomasza, 
Aniela Kulig z chrześniakiem Ro-
landem, Irena Mateja (2,2) oraz 
Maria Młotek (4,10) – w towarzy-
stwie córki Marioli i wnuków: 
Agnieszki, Kasi, Kamila i Piotra  
(wszystkie solenizantki z Ozimka). 
Ponadto Gertruda Kokot (2,4,2) z 
mężem Alfonsem, córką Cecylią 
z synową Joanną i prawnucz-
ką Stefanią oraz Bernard Tara-
ra (4,8,10) z synową Gabrielą, 
wnuczką Mirellą, prawnuczkami 
Leną i Jasminą (oboje solenizan-
ci z Pustkowa) a także  Maria Ko-
nieczko (3,12,9) z córką Krysty-
ną (jubilatka ze Szczedrzyka).

Wit

Marta Gola z wnuczką Iwoną i 
prawnuczką Paulą.

Otylia Walacik z córką Jolantą. Maria Konieczko z córką Krystyną. 

Irena Mateja.

Gertruda Świtała w towarzystwie 
wnuka Tomasza.

Aniela Kulig z chrześniakiem Ro-
landem.

Maria Młotek w towarzystwie córki Marioli i wnuków: Agnieszki, Kasi, Kamila 
i Piotra.



Zakresy ujęte w projekcie 
obejmują główne sieci uliczne 
(grawitacyjne i tłoczne) prze-
pompownie ścieków oraz przy-
łącza do pierwszej studzienki na 
terenie każdej z posesji (zwykle 
tuż za granica nieruchomości).

W całym tym wielkim przed-
sięwzięciu z unijną dotacją nie 
chodzi o to, aby wykonać jedy-
nie podstawowe sieci, przepom-
pownie i przyłącza do pierwszej 
studni na posesji, chodzi o 
tzw. efekt ekologiczny, czyli 
rozpoczęcie odprowadzania 
produkowanych na nierucho-
mości ścieków do sieci, którą 
będą przetransportowane do 
oczyszczalni i poddane pro-
cesowi pełnej utylizacji.

Taki moment właśnie nad-
szedł na wszystkich wymie-
nionych wyżej i zakończonych 
budowach.

Wykonanie podłączeń w 
poszczególnych nieruchomo-
ściach oferuje nasza firma tj. 
PGKiM Spółka z o.o. w Anto-
niowie w niewygórowanej (na-

Jak powstaje kanalizacja ?  (15)

Przyszła pora na podłączenia
Realizacja projektu budowy kanalizacji na terenach wiejskich naszej gminy zbliża się do 

końca. Całkowicie zakończono już budowy w Ozimku – Nowej Schodni, Krasiejowie, Dyla-
kach, Biestrzynniku i Szczedrzyku. Trwają prace w Grodźcu (zakończenie w III kw. br).

szym zdaniem) cenie 100 zł/
mb (+VAT). Pisząc „niewygó-
rowanej” porównujemy się np. 
z sąsiednia gminą w Turawie. 
WiK Turawa, nie mając własnych 
brygad wykonawczych, zorga-
nizował przetarg na wykonanie 
podłączeń i cena przekroczyła  
tam 100 zł/mb.

W/w cena nie obejmuje do-
datkowych studzienek na po-
sesji (jeżeli byłyby konieczne) i 
odtworzenia nawierzchni utwar-
dzonych. Istnieje możliwość wy-
konania we własnym zakresie 
robot ziemnych wówczas cena 
za podłączenie będzie niższa. 
Dopuszczamy też możliwość 
wykonania podłączenia we wła-
snym zakresie, jednak włącze-
nie wykonanego samodzielnie 
odcinka do naszej studzienki 
wymaga każdorazowo naszego 
bezpośredniego nadzoru i od-
bioru. 

Przy wykonywaniu dłuż-
szych podłączeń (ponad 10 
mb) jesteśmy skłonni w dro-
dze negocjacji obniżyć zapro-

ponowaną wyżej cenę.
Dla osób niezamożnych, na 

ich wniosek, rozkładamy płat-
ność za podłączenie na raty.

Wykonanie podłączeń w 
poszczególnych miejscowo-
ściach chcemy prowadzić chro-
nologicznie, tj. „od ujścia”, czyli 
miejsc najbardziej zbliżonych do 
oczyszczalni w Antoniowie.

Wszystkich zainteresowa-
nych jak najszybszym podłą-
czeniem się do wybudowanej 
kanalizacji zapraszamy do sie-
dziby Wydziału Wodociągów i 
Kanalizacji naszej Spółki na 
oczyszczalni w Antoniowie ul. 
Rzeczna 16,  w godzinach pra-
cy tj. od 700 do 1500 od ponie-
działku do piątku, tel.  77 465 
13 34. 

Osobą zajmującą się 
podłączeniami jest Pan inż. 
Grzegorz Wiench tel. kom. 
603 555 816.

Jan  Fujak
Prezes  PGKiM  Sp. z o.o.

 w  Antoniowie

Józef Mościuk z synem Stanisławem 
i wnuczką Barbarą.

Elfryda Choinka. 

Gertruda Kokot z mężem Alfonsem, 
córką Cecylią z synową Joanną i 
prawnuczką Stefanią.



Następnego dnia - 15 marca 
odbył się konkurs zdobienia jaj. 
Prace zgłoszone do konkursu 

DK: Warsztaty i konkurs

Ale piękne kroszonki!
W ramach zajęć plastycznych prowadzonych przez instruk-

torkę Judytę Adamczyk, przed Świętami Wielkanocnymi - 14 
marca w Domu Kultury w Ozimku odbyły się otwarte warsztaty 
kroszonkarskie. Prowadziły je: Helena Wojtasik z Tułowic - tech-
niką woskową (tzw. batikową) Irena Zawadzka z Opola - techniką 
rytowniczą oraz Maria Maciak z Opola - techniką oklejania. 

zostały wykonane: 9 techniką 
rytowniczą i 2 innymi technikami. 
Komisja konkursowa w składzie: 
Izabela Jasińska – etnograf, 
Barbara Wojtyszyn – plastyk 
oraz Judyta Adamczyk – in-
struktor plastyki DK w Ozimku 
postanowiła przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia: w 
kategorii kroszonki – pierwsza 
nagroda Renata Janik i Wła-
dysław Łysiak, druga nagroda 

Elżbieta Korniak i Halina Kno-
sala, trzecia nagroda Maria 
Konieczko i Maria Orlik, wy-

różnienia: Janina Fajer, Edyta 
Czaplik, Iwona Feliks; w ka-
tegorii inne techniki – wyróż-
nienia dla Rity Gryc i Elżbiety 
Cieśla.

 Wszyscy oni otrzymali dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe, 
które wręczały sekretarz Gminy 
Ozimek Barbara Durkalec oraz 
dyrektor Domu Kultury Helena 
Gruszka. 

(nies)

Pierwszy występ odbył się 15 
stycznia ubiegłego roku, z okazji 
20-lecia działalności zespołu. 
Również tym razem „Eliot” wy-
stąpił w towarzystwie zespołów 
znanych z anteny TVS. Na po-
czątek wystąpił zespół śpiewa-
czy „Przysieczanki” oraz duet 
Brygida i Robert Łukowscy 

„Eliot” i jego goście
6 kwietnia w sali widowiskowej Domu Kultury w Ozimku wy-

stąpił już po raz drugi zespół muzyczny „Eliot”.

- „Gryffon”, Elżbieta i Stefan - 
„Karo”, Jacek Silski i Kasia z 
Krzysztofem - „Happy Folk”. 

Licznie zgromadzoną publicz-
ność zabawiał Marcin Wilczek, 
śpiewając ulubione greckie prze-
boje. 

(nies)

„Wielki powrót”
7 kwietnia o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Ozimku 

odbył się spektakl w wykonaniu członkiń grupy „Sjesta Ar-
tystyczna”. Panie wystąpiły w przedstawieniu pt. „Wielki po-
wrót”, po którym w holu Domu Kultury otwarta została wy-
stawa ilustracji Ewy Mikusek pt. „Podręcznik do przyrody”. 
Wystawę można oglądać do 26 kwietnia - serdecznie zapra-
szamy.

(jad)



Opolski Klub Taekwondo w kla-
syfikacji najmłodszych zawodników 
zajął pierwsze miejsce. W szkoleniu 
taekwondo dzieci i młodzików stawia 
się nacisk na ogólny rozwój adep-
ta, gdzie walka jest tylko jednym z 
elementów, ale nie najważniejszym. 
Stąd taka różnorodność konkurencji, 
w której można występować. W ukła-
dach formalnych oceniamy technikę, w 
technikach szybkościowych zliczana 
jest ilość kopnięć w określonym czasie 
– wykonywane przez 10s lewą i 10s 
prawą nogą, wysokość kopnięć oce-
niana jest przy technikach specjalnych 
– wygrywa ten, kto trafi coraz wyżej 
podnoszony cel. 

W kategoriach juniorów i seniorów 
nie ma już miejsca zabawę. Technika 
oceniana jest podczas wykonywania 
form (układów formalnych), gibkość i 
moc ocenia się podczas technik spe-
cjalnych a szybkość, siła, wytrzyma-
łość i dobra taktyka decydują o wyniku 
walk. Choć wielu naszych adeptów 
wróciło z zawodów bez medalu, przy 
tak dużej konkurencji zajęcie piątego 
miejsca było już dużym osiągnięciem. 
Ciężka praca na treningu znalazła 
swoje potwierdzenie w uzyskanych 
wynikach. Zawodnicy najlepiej przy-
gotowani zdobywali krążki prawie w 

Natalia Waluś (biały kask) podczas MP w Częstochowie.

XX Mistrzostwa Polski Taekwondo

Mocni w „Polonii”
Ponad 550 zawodniczek i zawodników w dniach 16-17 marca rywalizo-

wało w XX Mistrzostwach Polski Taekwondo, które odbyły się w często-
chowskiej Hali Sportowej „Polonia”. Zawody przeprowadzone były równo-
legle na siedmiu matach. Opolski Klub Taekwondo wystawił mocną ekipę, 
co przełożyło się na wyniki w klasyfikacji końcowej. OKT wywalczył trzecie 
miejsce na podium, tuż za LKSW Dan Świdnik i gospodarzami KS Orient 
Częstochowa. 

każdej konkurecji, niejednokrotnie 
zostawiając w tyle kilkunastu lub kilku-
dziesięciu równieśników. 

Ozimska sekcja wychowała wielu 
medalistów imrez krajowych i między-
narodowych. Od kilku lat najlepszymi 
w swoich kategoriach są: Natalia Wa-
luś (-57 kg), Adam Czapla (-74 kg). 

Natalia Waluś osiągnięciami z ze-
szłego roku zapewniła sobie miejsce 
w Kadrze Polski. Na Mistrzostwach 
Polski Taekwondo Olimpijskiego była 
trzecia w walkach, natomiast w Mi-
strzostwach Europy Taekwondo Inter-
national zdobyła pierwsze miejsce w 
walkach. Na Pucharze Polski zdobyła 
trzecie miejsce w formach i pierwsze 
w walkach. Z tym znakomitym do-
robkiem do Częstochowy pojechała 
jako faworytka i główna kandydatka 
do wyjazdu na Mistrzostwa Świa-
ta, które odbędą się w lipcu w Anglii. 
Ambitne plany Natalii pokrzyżowała 
jednak  choroba. Na zawody pojecha-
ła osłabiona i tak, w konkurencjach 
technicznych, gdzie wysiłek był krótki, 
zaprezentowała się znakomicie zdo-
bywając złoty medal. W walkach było 
już nieco gorzej, tutaj kondycja upo-
mniała się o swoje. Natalia Waluś jak 
w każdej walce oddała wszystkie siły 
i serce. Pojedynki wygrywała, jednak 

każde kolejne starcie kosztowało ją 
bardzo dużo wysiłku, a przewaga nad 
rywalkami była niewielka. Wygrywało 
zdecydowanie doświadczenie Natalii 
i dobra taktyka. Sił starczyło do walki 
o finał, tym razem Natalia minimalnie 
przegrała i zmęczona, ale bardzo zde-
terminowana musiała przystąpić do 
walki o brązowy medal. Tej szansy już 
nie zmarnowała i pokonała rywalkę. 
Choć liczyliśmy na więcej, w takiej sy-
tuacji dwa medale Natalii trzeba uznać 
za ogromny sukces. Szkoda tylko, że 
skomplikowała sobie drogę do Anglii. 
Jest jeszcze jednak kilka szans, a zna-
jąc ambicję zawodniczki z Ozimka, 
Natalia zrobi wszystko, aby odrobić 
stratę kilku punktów.

Również Adam Czapla stracił 
punkty dające nadzieję na udział w 
Mistrzostwach Świata w Anglii. Mi-

strzostwa Polski w Częstochowie 
były pierwszą imprezą, z której nasz 
zawodnik nie przywiózł medalu. W 
zeszłym roku zdobył brąz na Mistrzo-
stwach Europy, dwa złota na Pucharze 
Polski i złoto na Mistrzoswach Polski. 
Był murowanym faworytem, jednak 
również tutaj choroba pokrzyżowała 
plany. Adam wygrywał minimalnie, 
jednak im bliżej strefy medalowej, tym 
walczył z trudniejszymi przeciwnikami. 
W konsekwencji przegrał swoje dwie 
ostatnie walki (o finał i brązowy medal) 
i zajął chyba najgorsze dla zawodni-
ka, czwarte miejsce. Zarówno Natalia 
i Adam na finałach Mistrzostw Polski 
byli rozstawieni (wyniki z 2012 roku), 
tak więc z najlepszymi spotkać się mo-
gli dopiero w finałach. 

Patryk Zajonc

Do udziału zgłosiło się dziewięć 
osób. Po losowaniu stanowisk przy-
stąpiono do trzyrundowych rozgry-
wek. Po czterech godzinach gry i 
podliczeniu punktów okazało się, że 
zwycięzcą turnieju został Herbert 
Kowolik – 2715 pkt, drugie miejsce 
zajął Jerzy Obara – 2515, trzecie 

Turniej szachowy, w którym spo-
tkało się dziesięciu najlepszych sza-
chistów z Grodźca zorganizowało po 
raz czwarty Stowarzyszenie „Nasz 
Grodziec”. Zawody rozgrywane meto-

Antoniów: 

Turniej skata o puchar sołtysa
24 marca w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek” w Antoniowie odbył się 

otwarty turniej skata o puchar sołtysa Antoniowa Adama Hurka. 

Ginter Szczotka – 2305, a czwarte 
Andrzej Lewandowski – 2126 pkt. 

Zawodnicy otrzymali dyplomy oraz 
puchary. Organizatorem turnieju był 
sołtys Antoniowa wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Odnowy Wsi. 

(nies)

IV mistrzostwa Grodźca w szachach
Józef Jędrzejczak został zwycięzcą zawodów szachowych rozegranych 

7 kwietnia 2013 r. w Grodźcu. Drugie miejsce zdobył Andrzej Karwa, a trze-
cie Mirosław Szatkowski. 

dą każdy z każdym trwały od g. 15.00 
do g. 21.00. Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody, a pozostali uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy.

K.K. 


