
- Budowa kanalizacji zbliża się 
do końca. Nie wszyscy chcą się dzi-
siaj do niej przyłączyć…

- Przypominam, że gmina musi – 
aby rozliczyć dofinansowanie do tego 
projektu – wykazać tak zwany efekt 
ekologiczny, czyli musimy podłączyć 6 
tysięcy 650 osób. Za brak każdego z 
zaplanowanych, będziemy musieli za-
płacić kary. Z czyich pieniędzy? Oczy-
wiście z gminnych, czyli pieniędzy 
wszystkich podatników mieszkających 
w naszej gminie. Apeluję, by ci, którzy 
wbrew wcześniejszym deklaracjom 
dzisiaj nie chcą korzystać z gminnej 
sieci, zweryfikowali swoje stanowisko. 

- Ile jest takich gospodarstw i 
dlaczego dzisiaj nie chcą się przy-
łączyć do gminnej sieci?

- Nie jest ich wiele, ale nawet gdy-
by chodziło tylko o jedno – dlaczego 
pozostali mieszkańcy mają być obcią-
żani tymi kosztami? Wszak deklaracja 
przystąpienia do sieci byłą poważnym 
zobowiązaniem głównie wobec sąsia-
dów, innych mieszkańców gminy. Ona 
bowiem miała znaczenie przy projek-
towaniu sieci dla innych użytkowników. 
My realizujemy kanalizację dla naszych 
mieszkańców. Dlatego przestrzegam, 
że w przypadkach niedotrzymania 
wcześniejszych zobowiązań, bę-
dziemy dochodzić praw pozostałych 
użytkowników kanalizacji zbiorczej. 

Natomiast dlaczego nieliczni z 
mieszkańców dzisiaj kontestują opła-
calność przyłączenia się do gminnej 
sieci? Nie bardzo rozumiem taką po-
stawę, gdyż posiadanie oczyszczalni 
przydomowej wcale nie będzie tańsze. 

- Obiegowe opinie ciągle lansu-
ją tezę o taniości oczyszczalni przy-
domowych.

 - Trzeba dodać, że są tanie, gdy 
nie ma sieci kanalizacyjnej. Przede 
wszystkim w tych przydomowych 
oczyszczalniach trzeba stosować od-
powiednią biologię. One same z siebie 
nie czyszczą, muszą być w odpowiedni 
sposób eksploatowane. W sieci zbior-
czej biologia to ciągła kontrola, którą 

Obowiązek kontrolowania
Ze Zbigniewem Kowalczykiem - zastępcą burmistrza Ozimka rozmawia 

Witold Żurawicki.

zapewnia zbiorcza oczyszczalnia. 
Po drugie: w gospodarstwach wy-

posażonych w przydomowe oczysz-
czalnie trzeba stosować  specjalne 
chemikalia do mycia urządzeń sani-
tarnych. Tutaj nie można już stosować 
popularnego „Domestosa” czy temu 
podobnych środków, gdyż one zabija-
ją bakterie w takich oczyszczalniach. 
Niemal wszystkie popularnie stosowa-
ne w domach i mieszkaniach środki 
chemiczne są zabójcze dla flory bak-
teryjnej. Dlatego w domach z przydo-
mowymi oczyszczalniami, aby zapew-
nić odpowiedni poziom oczyszczenia 
należy stosować specjalne środki che-
miczne, znacznie droższe. 

Po trzecie: w przypadkach, o któ-
rych mówię bardzo szybko zachodzi 
konieczność wymiany części gruntów. 
Osady spod oczyszczalni przydomo-
wych trzeba utylizować. Nie bardzo 
wiadomo gdzie. Żadne oczyszczalnie 
w okolicy nie chcą ich przyjmować. A o 
ewentualnych kosztach mogę jedynie 
powiedzieć, że są poważne. Z moich 
informacji wynika, że tam, gdzie funk-
cjonowanie przydomowych oczysz-
czani kontrolował Sanepid – a kontro-
la polega na badaniu gleby, do której 
wpuszczane są odcieki, więc jest tech-
nicznie bardzo prosta – okazywało się, 
że gleba ta jest tak zanieczyszczona, iż 
natychmiast nakazywano jej wymianę. 

Reasumując: podejrzewam, że 
większość osób korzystających z przy-
domowych oczyszczalni ścieków nie 
do końca ma świadomość czy wiedzę, 
jakie rzeczywiste koszty z tym się wią-
żą. A my jako gmina mamy obowiązek 
dbania także o czystość gleby. Zresz-
tą nie po to realizujemy tak wielką in-
westycję jak sieć kanalizacyjna, aby 
tolerować zatruwanie środowiska na-
turalnego. Podatnicy, którzy płacą za 
budowę kanalizacji i nie tylko – nie wy-
baczyliby nam tego. Mamy wręcz obo-
wiązek kontrolowania funkcjonowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
I będziemy go przestrzegać. 

- Czy na budowie sieci gminnej 
są jakieś opóźnienia?

- Na niektórych odcinkach są, ale 
niewielkie i łatwo to będzie nadrobić. 
Już pod koniec tego roku mieszkańcy 
gminy powinni odczuć, a niektórzy już 
odczuwają, iż zaraz po budowie kana-
lizacji priorytetem jest odbudowa dróg. 

- Dziękuję za rozmowę.     

Sporo czasu RM poświęciła ana-
lizie uczestnictwa Gminy Ozimek w 
Lokalnej Grupie Działania „Kraina Di-
nozaurów”. Dzięki LGD gmina otrzy-
mała dofinansowanie do wielu imprez i 
inwestycji  (np. dożynki, adaptacja bu-
dynku szkoły w Krasiejowie, adaptacja 
świetlicy w Grodźcu). Sporo organi-
zacji skorzystało na poprawnym wy-

Sesja RM:

Nazwy, korekty, korzyści
Podczas sesji Rady Miejskiej w Ozimku 23 kwietnia br. radni między 

innymi zaakceptowali nowe nazwy dla kilku ulic, korektę budżetu jak i pro-
gnozy finansowej. Wyrazili też ogromne zaniepokojenie brakiem dialogu 
z kierownictwem Huty Małapanew – w kontekście zwolnień pracowników.

pełnieniu wniosków o dotacje – i tutaj 
na plan pierwszy wysuwa się Stowa-
rzyszenie Nasz Grodziec. W sumie z 
LGD tak gmina jak i organizacje w niej 
działające uzyskały już około 1,5 mln 
złotych. A prezes LGD Anna Golec 
zachęcała do sporządzania dalszych 
wniosków, gdyż grupa dysponuje jesz-
cze możliwościami finansowymi.

PROGRAM DNI OZIMKA 2013
Miejsce: Wyspa Rehdanz’a ul. Kolejowa w Ozimku

22.06.2013 – sobota 
15.30 - 18.15 program własny Domu Kultury
18.45 - 20.00  zespół Lecter
20.30 - 22.00  gwiazda wieczoru koncert jubileuszowy z okazji 25lecia „BIG CYC”
22.30 - 24.00 zabawa z zespołem.

23.06.2013 - niedziela 
14.00 - 15.20  profesjonalny blok dla dzieci
15.30 -18.30  program własny Domu Kultury 
18.45 - 20.00 Kabaret Łowcy.B 
20.30 - 22.00  gwiazda wieczoru zespól „VOLVER”
Dodatkowo w programie kulinarne show JAŚKA KURONIA
Impreza towarzysząca: III Paintballowy Turniej Ozimski, który odbędzie się 
23 czerwca o godz. 9:00 na polu paintballowym Bunker Paintball przy ul. 
Spórackiej 19 w Krasiejowie.

Burmistrz Ozimka M. Korniak z włodarzami THW oraz miasta Hann. Münden

60-lecie THW Hann. Münden

Rocznica i przyjaźń
4 maja odbyły się uroczystości związane z 60-leciem THW (Służb Ra-

townictwa Technicznego) Hann. Münden. W ramach jubileuszu zorganizo-
wano wspólną wymianę w dniach od 30.04. do 6.05.2013 r. w zakresie szko-
leń, doświadczeń oraz ćwiczeń, w której uczestniczyli strażacy z jednostki 
OSP Chobie oraz prezes MiG Zarządu OSP Ozimek Marek Elis.

Wymiana była kontynuacją rozpo-
czętej w 2012 r. w Ozimku współpra-
cy w zakresie obrony w sytuacjach 
kryzysowych. Nasi strażacy wspólnie 
z ochotnikami z THW przeprowadzi-
li dwudniowe szkolenie na lądowym 
placu ćwiczeniowym (LuPl) Bus Hoya 
z zakresu pomocy technicznej na po-
łączeniach kolejowych Drugie szkole-
nie na wodnym placu ćwiczeniowym 
(SuPl.) Hann. Münden dotyczyło pracy 
na wodzie oraz prowadzenia pojazdów 
wodnych. 

Podczas oficjalnych uroczystości 
burmistrz Ozimka Marek  Korniak 
dziękował za wsparcie podczas po-
wodzi w 1997r. oraz w 2010 r.  Dzięki 
pomocy jednostek THW udało się ura-
tować Hutę Szkła w Jedlicach – Wartę 
Glass S.A. Punktem kulminacyjnym 
było przekazanie pamiątkowego dy-
plomu Gminie Ozimek za zorganizo-
wanie wymiany jednostek THW i OSP 
w 2012 r. M. Korniak wręczył włoda-
rzom THW oraz Burmistrzowi Hann. 

Münden przepiękne albumy z ubiegło-
rocznej wymiany w Ozimku.

M.W.
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Święto Konstytucji
26 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z oka-

zji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Święto Konstytucji w PSP Szczedrzyk.

Aby upamiętnić ten donio-
sły w historii Polski fakt, kółko 
historyczne pod opieką pani 
Elżbiety Walewskiej  przygo-
towało  inscenizację  o patrio-
tycznej i rocznicowej wymowie.  
Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia  sztandaru i od-
śpiewania hymnu narodowego, 
po czym odbyła się część arty-
styczna.

Uczestnicy kółka zaprosili 
dyrekcję, grono pedagogiczne 
oraz uczniów do udziału w ży-
wej lekcji historii, która przenio-
sła wszystkich w minione wie-
ki. Gościem honorowym  była  
sama Konstytucja Majowa, któ-
ra w formie wywiadu przybliżyła 

młodzieży szkolnej okoliczno-
ści, w jakich ją ogłoszono oraz 
jej postanowienia, zarysowując 
jednocześnie tło historyczne 
uchwalenia pierwszej w Euro-
pie ustawy zasadniczej.

Uroczystość została uświet-
niona pieśniami patriotycznymi: 
„Witaj majowa jutrzenko” i  „Taki 
kraj” oraz prezentacją multime-
dialną  przygotowaną przez pa-
nią Marię Pochroń.  Młodych 
aktorów nagrodzono  ogromny-
mi brawami, a pani dyrektor Be-
ata Bogacz -Woźniak podzię-
kowała uczniom i nauczycielom 
za cenną lekcję historii.

E.W.

Wernisaż w Galerii im. Krystyny Gryc

Pejzaż pokoleń
26 kwietnia w szkolnej galerii im. Krystyny Gryc w Szcze-

drzyku odbył się wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa i 
Piotra Bomersbachów zatytułowanej „Pejzaż pokoleń”.

Autorzy prac to ojciec i syn, 
obaj z Opola. Ojciec jest zna-
nym opolskim architektem i jed-
nocześnie członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków 
Polska Sztuka Użytkowa. Syn 
studiuje sztukę na Uniwersyte-
cie Opolskim i pomimo młode-
go wieku już został przyjęty do 
ZPAP PSU. 

Obu twórców różni, lecz 
nie dzieli bagaż doświadczeń 
i wiek, łączą podobne zainte-
resowania, wspólna pasja ma-
lowania,  wrażliwość na kolor, 
światło i nastrój. Obaj na swój 
indywidualny sposób przetwa-
rzają wrażenia na własną pla-
styczną wizję świata, a powsta-
ły pejzaż stanowi ciekawą po-
koleniową materię, w której nic 
się nie wyklucza lecz wszystko 
łączy i dopełnia. 

Podczas wernisażu auto-
rów prac oraz zgromadzonych 
gości powitała dyrektor szkoły 
Beata Bogacz-Woźniak. Kilka 
słów wprowadzenia na temat 
autorów prac i samej wystawy  
powiedziała opiekunka galerii 

Urszula Serafin-Noga. Potem 
nastąpił krótki występ wokal-
ny w wykonaniu kółka arty-
stycznego. Uczniowie wykonali 
utwory tematycznie wpisujące 
się w ramy wystawy: „Niebo z 
moich stron”, „Kto pokochał” i 
„Pamiętajcie o ogrodach”. Dla 
najmłodszych i dorosłych gości 
wernisażu została przygotowa-
na akcja plastyczna „Pejzaż ro-
dzinny”. Zadaniem uczestników 
akcji było wypełnienie barwą 
konturów pejzażu swojej miej-
scowości i wmalowanie weń 
portretu swojej rodziny. Powsta-
ło wiele bardzo ciekawych prac, 
do akcji włączyły się całe rodzi-
ny. Gdy prace były gotowe na-
stąpiło losowanie nagród. Na-
grodę główną - martwą naturę, 
akryl na płótnie ufundował Piotr 
Bomersbach. Pozostałe liczne 
nagrody ufundowała Rada Ro-
dziców i Rada Sołecka. Tym 
razem wszyscy uczestnicy do-
stali drobne upominki, a kiedy 
zabrakło nagród rzeczowych, 
rozlosowane zostały gałązki 
goździków z bukietów, które 

Zbigniew i Piotr Bomersbachowie.



Zobaczyli spektakl na pod-
stawie bajki Hansa Christiana 
Andersena „Królowa śniegu”, 
która jest jedną z najpiękniej-
szych opowieści o miłości, 
przyjaźni, opiekuńczości i od-
powiedzialności za siebie i in-
nych. 

Oglądane na małej sce-
nie przedstawienie oraz  róż-
ne efekty specjalne np. dym o 
zapachu truskawki, spadający 
z góry śnieg, bańki mydlane i 
białe futro jako podłoga sceny, 
bardzo spodobały się dzieciom. 
Siedzący w ostatnich rzędach 
podziwiali piękne płatki śniegu, 
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Wernisaż wystawy „Pejzaż pokoleń”.
Wyprawa do teatru  

23 kwietnia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szczedrzyku z klas IV i V wybrali się do Teatru 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

a ci z pierwszych mieli możli-
wość przekonania się, że tak 
naprawdę są to postrzępio-
ne woreczki. Lecz najbardziej 
zachwyciła nas współczesna 
muzyka, do której tańczyli pi-
raci wymachujący świetlnymi 
mieczami. To był fragment z zu-
pełnie innej bajki. Gdy spektakl 
się skończył wszyscy pragnęli 
powtórki. Głodni i spragnieni 
pojechaliśmy też do McDonal-
da. Mam nadzieje, że podobnie 
jak ja, inni uczestnicy wycieczki 
będą mile wspominać tę wypra-
wę.

Ania

stanowiły element dekoracyjny 
wystawy. Wypełniając tradycję 
naszej galerii, artyści przekaza-
li szkole jeden obraz – akwarelę 
Zbigniewa Bomersbacha, która 
zawiśnie w stałej szkolnej eks-
pozycji obrazów. 

Po zakończonej akcji ucznio-
wie, goście i organizatorzy jesz-
cze długo rozmawiali przy ka-
wie, herbacie i domowych wy-
piekach, przygotowanych przez 
rodziców naszych uczniów. 
Goście zwiedzili stałą ekspozy-
cję galerii oraz liczne wystawki 

prac uczniowskich, w tym rów-
nież przeniesioną częściowo na 
korytarz I oraz II piętra wystawę 
„Człowiek dziki z prehistorii czy  
z Afryki”.

Współorganizatorką werni-
sażu była pani Mirella Rudolf, 
pani Małgorzata Rudolf jak zwy-
kle, pomagała w przeprowadze-
niu akcji plastycznej. Wystawę 
można będzie oglądać w go-
dzinach pracy szkoły do końca 
roku szkolnego. Zapraszamy.

USN

Z wizytą w teatrze. „Królowa śniegu”



Jak co roku konkurs cieszył się 
ogromną popularnością. Rok 2013 jest 
rokiem Juliana Tuwima, dlatego część 
wstępną przeznaczono na krótką pre-
zentację jego życia i twórczości. Do 
konkursu przystąpiło 22 uczniów klas 
0-III. Dobór poezji zależał od gustów 
samych uczestników. Ocenie podle-
gały: pamięciowe opanowanie treści 
wiersza, dykcja, modulacja głosu, 
ogólne wrażenie artystyczne. Jury w 
składzie p. I. Kukuczka, p. A. Żaczek 
i p. J. Lipska wyłoniło następujących 
zwycięzców: 

I miejsce: Manuela Kurpies, Julia 
Woszek, Dominika Mrowca;

II miejsce: Dominika Stryczek, 
Izabela Pielorz, Emilia Blum;

* Co się wydarzyło w PSP 2 * Co się wydarzyło w PSP 2 *

Tajniki pracy biblioteki
10 maja, jako członkowie Szkolnego Koła Redaktorskiego, wraz z opie-

kunem uczestniczyliśmy w wycieczce szkolnej do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Pani bibliotekarka wprowadziła 
nas w tajniki swojej pracy. Zapoznali-
śmy się z funkcjonowaniem Wypoży-
czalni Centralnej oraz Czytelni. Do-
wiedzieliśmy się, jak korzystać z kata-
logów, kartotek zagadnieniowych oraz 
jak wyszukiwać książki, czasopisma 

oraz filmy w zbiorach Mediateki. Wizy-
ta w MBP dała nam szansę poznania 
pracy bibliotekarzy oraz funkcjonowa-
niu samej placówki. Była miłym do-
świadczeniem. Nasz wyjazd był udany 
i pełen wrażeń. Nie możemy doczekać 
się następnego!

Pasowanie na czytelnika
23 kwietnia uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Ozimku zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Pasowanie poprzedziła część ar-
tystyczna w wykonaniu kolegów i kole-
żanek ze starszych klas. Pierwszokla-
siści zostali zaproszeni do obejrzenia 
inscenizacji pt. ”Zamieszanie w krainie 
bajek”. Po części artystycznej złożyli 

„przyrzeczenie czytelnika” i zostali pa-
sowani wielką księgą na czytelników 
biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego 
wydarzenia wszyscy otrzymali dyplo-
my.

Pasowanie pierwszaków na czytelników.

Recytowali Tuwima... i nie tylko
23 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyła się kolejna edycja Szkol-

nego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze Brzechwy, Tuwima i nie tylko…” , 
którego celem było promowanie poezji wśród dzieci, rozwijanie ich zdolno-
ści recytatorskich oraz zachęcanie do występowania na scenie.

III miejsce: Agata Spika, Marta 
Piotrowicz;

Wyróżnienia: Natalka Wilczyń-
ska, Ola Tracz, Mateusz Geres, Ma-
teusz Długosz.

W konkursie nie było przegra-
nych. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodki upominek, a laure-
aci nagrody książkowe. Dziękujemy 
nauczycielom i rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu dzieci do konkursu 
oraz Komitetowi Rodzicielskiemu za 
ufundowanie nagród. Cieszy fakt, że 
młodsi uczniowie naszej szkoły intere-
sują się poezją i chętnie biorą udział w 
konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i 
życzymy dalszych sukcesów. 

Zespół „Śmiechu Warte” 

Uczestnicy i laureaci konkursu recytatorskiego.
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Z wizytą u przyjaciół w Czechach!
W połowie maja dwudziestu uczniów Publicznej Szkoły Podsta-

wowej  nr 1 w Ozimku pojechało do czeskiego Rymarova odwie-
dzić uczniów z partnerskiej  Zakladni Skola. 

W 2008 roku została nawiąza-
na współpraca między tymi dwie-
ma szkołami i nieprzerwanie trwa 
do dzisiaj. 

W piątkowy ranek zebraliśmy 
się przed  naszą szkołą, w dobrym 
nastroju, przy pięknej pogodzie 
rozpoczęła się nasza zagraniczna 
podróż. Po przyjeździe do Ryma-
rova, Czesi przyjęli nas bardzo 
przyjaźnie, czekali na nas przed 
swoją szkołą, radośnie machając 
i wołając „ahoj, kamaradi!”. Każdy 
z nas „otrzymał” swojego czeskie-
go kolegę,  który towarzyszył mu 
przez cały czas pobytu. Zwiedzi-
liśmy Zakladni Skola, Jelinkova 
1, zobaczyliśmy jak uczą się cze-
scy uczniowie w swoich klasach. 
Ogromne wrażenie zrobiły na nas 
tablice interaktywne, które były w 
prawie każdej sali lekcyjnej.

Po obiedzie w szkolnej stołów-
ce, poszliśmy zwiedzać Rymarov. 
Chcieliśmy bliżej poznać miasto 
partnerskie Ozimka. Z wielką cie-
kawością obejrzeliśmy „bałwany”, 
czyli ogromne głazy. Obowiąz-
kowo je policzyliśmy – było ich 
aż  48. Chcieliśmy także zrobić 
tradycyjne zdjęcie pod Urzędem 
Miasta w Rymarovie, ale niestety, 
z powodu remontu,  spowity był w 
zabezpieczenia i metalowe rusz-
towania.. Później poszliśmy do 
muzeum, gdzie kupiliśmy pamiąt-
ki  i na „zmarzliny” , czyli pyszne 
lody. Po powrocie do szkoły mie-
liśmy czas na zabawę- różne gry 
sportowe, dwa ognie, piłkę nożną. 
Mogliśmy też zacieśniać nasza 
nowo nawiązaną przyjaźń po-
przez wspólną zabawę. 

Trochę głodni zjedliśmy pizzę 
na  kolację i poszliśmy na ogni-
sko. Przy pieczonych kiełbaskach 
Czesi zaśpiewali nam „Jozina z 
Bazin”. Kiedy zrobiło się już ciem-
no, w szkole obejrzeliśmy film, a 
potem nadszedł czas na długo 
oczekiwany sprawdzian. Nie był to 
sprawdzian wiedzy, ale …odwagi. 
Czesi przygotowali dla nas „stezke 
odvahy” – w ciemnościach, przy 
zapalonych świeczkach, razem 
z czeskim przyjacielem należało 
zwiedzić szkołę, zejść z drugiego 
piętra na parter. Po drodze usta-

wione były zabawne figurki, któ-
re trzeba było odnaleźć.  Prawie 
wszystkim się to udało, niestety… 
kilka dziewczyn bardzo się wy-
straszyło i nie przystąpiło do tego 
zadania. Potem poszliśmy spać, 
chociaż wcale nam się nie chciało 
i gadaliśmy jeszcze długo, dzieląc 
się wrażeniami pierwszego wspa-
niałego dnia pobytu w Czechach. 

Niestety, drugiego dnia rano, 
popsuła się nam pogoda. I cho-
ciaż czasami trochę kropiło, nam 
humory dopisywały. Po śniadaniu 
pojechaliśmy zwiedzać Galerię w 
Jirikovie. Były tam ogromne rzeź-
by, wykonane z drewna. Ogląda-
liśmy drewniane anioły, zwierzęta 
i smoki.  Szczególnie zachwyciła 
nas majestatyczna i wielka figu-
ra ducha gór –Pradziada. Potem 
pojechaliśmy do Sowinca. Tu 
zwiedziliśmy piękny, stary zamek 
obronny. Wybudowany został w 
XIII wieku  miał bardzo burzliwe 
dzieje i wielu właścicieli. Jed-
nakże  przetrwała jego nazwa 
związana, nie z wielkimi rodami, 
a sowami, gęsto zamieszkują-
cymi okoliczne, przepiękne lasy.  
W lecie często urządzane są tu 
jarmarki i turnieje rycerskie.  We-
szliśmy na wysoką wieżę, skąd 
rozciągał się wspaniały widok na 
lasy, zbocza górskie i … maleń-
kich ludzi.  Z Sovinca pojechali-
śmy do Rymarova na obiad, a po 
obiedzie poszliśmy na wielki i bar-
dzo zadbany, zielony  plac zabaw, 
gdzie z czeskimi przyjaciółmi ba-
wiliśmy się na świeżym powietrzu. 
Czas na zabawie bardzo szybko 
minął i musieliśmy już wracać do 
Ozimka. Okazało się, że nie tylko 
my polubiliśmy naszych czeskich 
gospodarzy, ale oni również  po-
lubili nas . W czasie długiego  po-
żegnania nie zabrakło łez wzru-
szenia. Nie martwimy się jednak, 
gdyż nasi przyjaciele z Rymarova 
przyjadą do nas już 24-25 maja na 
rewizytę w Ozimku. 

Mateusz Łapot, Tomasz Paliwoda, 
Kacper Dorawa, Patrycja Dudzik, 

Julia Gryc, Hania Werner pod 
opieką pani Grażyny Świercz

Składamy serdeczne podziękowania panu MARKOWI KOR-
NIAKOWI – Burmistrzowi Ozimka oraz pani BARBARZE DUR-
KALEC - Sekretarzowi Gminy Ozimek za pomoc w organizacji 
tego wspaniałego spotkania przyjaciół z partnerskich szkół!



W tym roku zaproszeni goście 
czytali wiersze dla dzieci autorstwa 
Juliana Tuwima. Nie mogło być ina-
czej, skoro Sejm RP uchwalił rok 2013 
rokiem tego znakomitego poety. Teraz 
przypada 60.rocznica śmierci i stule-
cie poetyckiego debiutu Tuwima. Obie 
rocznice to okazja do oddania hołdu 
temu wielkiemu poecie.  Jego wiersze 
stanowią klasykę polskiej literatury 
dziecięcej, są cenione i lubiane przez 
dzieci. 

Jako pierwszy czytał wiersze Tu-
wima poseł Ziemi Opolskiej Sławomir 
Kłosowski, były kurator oświaty w 
Opolu i wiceminister edukacji narodo-
wej. Poseł Kłosowski wspaniale zinter-
pretował wierszyk „Dwa Michały”, któ-
ry bardzo spodobał się dzieciom. Chy-
ba i on świetnie się bawił, wzbudzając 
sporo śmiechu i wielki aplauz dzieci. 

Po nim wystąpił poseł Andrzej 
Buła, który był przez wiele lat nauczy-
cielem a także prezesem klubu piłkar-
skiego w Kluczborku.  Zaprezentował 
sławny wiersz  „Słoń Trąbalski”. Utwór 
w jego interpretacji był niezwykle za-
bawny, nie dało się więc Trąbalskiego 
nie polubić, co rusz na sali wybuchały 
salwy śmiechu.  Wielki Trąbalski do-
stał supeł na trąbie, a poseł Buła wiel-
kie brawa od rozśmieszonych dzieci. 

Świetnie poradził sobie także ko-
lejny poseł Tomasz Garbowski, zna-
ny sędzia piłkarski. Przeczytał wiersz 
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” 
a zrobił to tak doskonale, że wszyst-
kim zdawało się, że oczami wyobraźni 
widzą list z wiersza.  I chociaż kłam-
stwo to niedobra sprawa, trudno było 
Grzesia – kłamczuszka w tej zabawnej 
interpretacji  nie polubić.  Ta dowcipna 
historyjka o tym, że każde kłamstwo 
ma naprawdę krótkie nogi, naprawdę 
rozbawiła małych słuchaczy.

Przy takiej konkurencji pod dużą 
presją czytał nasz kolejny gość poseł 
Adam Kępiński. Kiedyś chodził do 
naszej szkoły, tu się uczył i tu pisał 
sprawdziany. Dziś, jako dorosły czło-
wiek i znany polityk, absolwent naszej 
„Jedynki” zachęca dzieci do czyta-
nia i rozwoju osobowości. Przeczytał 
wiersz „Trudny rachunek” o wesołych 
kaczuszkach, które nie potrafiły się 
policzyć. Poseł nie miał z tym kłopotu, 
gdyż - jak pamiętamy - w szkole miał 
świetne oceny. Recenzentem jego 
zdolności były tym razem nie tylko 
dzieci, ale także jego syn Staś, który 
zebranej publiczności wspaniale wy-
recytował długi wiersz. Obaj panowie 
Kępińscy – duży i mały - otrzymali 
ogromne brawa. 

Wiceburmistrz Ozimka Zbigniew 
Kowalczyk miał naprawdę trudne 
zdanie – znany i lubiany wiersz „Loko-

* Co się wydarzyło w PSP nr 1 * Co się wydarzyło w PSP nr 1 *

„Wielkie Czytanie” - ważni dają dobry przykład
Do piątej już edycji  WIELKIEGO CZYTANIA w Publicznej Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Ozimku zaproszono opolskich posłów na Sejm oraz władze 
miasta i policjantów. Ludzie ważni dla  naszej społeczności swoim autory-
tetem zachęcali dzieci do czytania. Nasze „Wielkie Czytanie” to część  Glo-
bal Action Week - Światowego Tygodnia Działań na Rzecz Edukacji, orga-
nizowanego co roku przez UNESCO i UNICEF. Czytanie pobudza rozwój 
intelektualny i emocjonalny, pozwala poznać otaczający świat i zrozumieć 
zachodzące w nim zmiany. To skarbnica wiedzy, która rozwija wyobraźnię, 
uczy i bawi.  

motywa”. Trzeba przyznać, że dosko-
nale go zaprezentował, interpretując 
z aktorskim wręcz zacięciem. Swoją 
gestykulacją i mimiką sprawił, że nie-
mal widzieliśmy wielki parowóz bucha-
jący parą w naszej małej auli. Dzieci, 
zachęcone przez pana Kowalczyka, 
razem z nim udawały świst  maszyny 
parowej, mistrzowsko zastosowana 
została rytmika i szelest polskich słów.

Komendant Komisariatu Policji w 
Ozimku nadkomisarz Michał Karoń-
ski zaprezentował małym słuchaczom 
wesoły wiersz „Zosia Samosia”.  I – 
przypomnijmy -  chociaż poetycka Zo-
sia wszystko niby wiedziała najlepiej, 
tak naprawdę nie wiedziała niczego. 
To wskazanie dzieciom drogi do po-
znawania świata, wręcz konieczności 
uczenia się i zdobywania wiedzy. W 
czasie czytania  dzieci  wybuchły sal-
wami śmiechu, raz po raz!

Trudne zadanie miał starszy sier-
żant Grzegorz Musiał.  Zaprezento-
wał wierszyk „Rycerz Krzykalski”,  któ-
ry opisywał zabawną historię rycerza 
- samochwały. Pan sierżant doskonale 
oddał charakter „nadętego bohatera”, 
czytał wierszyk z wielką pasją. Udo-
wodnił, że nawet po wielu latach śmie-
szy, za co otrzymał zasłużone brawa 
od wszystkich dzieciaków i dorosłych.   

Jako ostatni został poproszony 
o przeczytanie wiersza najmłodszy 
opolski poseł Patryk Jaki. Zaprezen-
tował wiersz „Rzepka” . Zasadzonej 
przez dziadka krzepkiej rzepki nie 
można było wyrwać z ziemi. Poseł 
wczuł się w rolę i w przekonujący spo-
sób pokazał  łańcuszek wzajemnej po-
mocy i wspólnego wysiłku. Zwierzęta 
zapomniały o swoich wrogach i sym-
patiach, porzuciły też własne zajęcia. 
Pies i kot nie lubią się za bardzo, bo-
cian normalnie zjadłby żabę, a mimo 
to w wierszu skupiają się nie na sobie, 
ale na pomocy dziadkowi. W końcu 
wspólnymi siłami rzepka została wy-
rwana a poseł Jaki otrzymał gromkie 
brawa od zaaferowanych dzieci.

Ten wiersz był niejako mottem na-
szego „Wielkiego Czytania”. Tak jak 
w wierszu wszyscy sobie pomagają, 
zapominając o wrogości i antypatii, 
tak na naszej imprezie pięciu posłów 
Ziemi Opolskiej - z różnych   partii 
i ugrupowań, o różnych poglądach 
politycznych - połączyło swe siły, by 
pokazać dzieciom piękno polskiej po-
ezji,  zachęcić je do czytania i rozwoju 
wyobraźni, poruszyć emocje i pomóc 
wychować małych-wielkich Polaków. 
Bo przecież „ takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzież chowanie!”. 

Grażyna Świercz



Głównym hasłem projektu była 
współpraca i zrozumienie  między po-
koleniem juniorów i seniorów. Do Pragi 
dotarliśmy  wieczorem, gdzie czekali 
na nas czescy uczniowie wraz z panią 
Jarmilą Labunkovą z Rýmařova. Po 
przyjeździe do hotelu i zakwaterowa-

Na projekcie w Pradze - WORKSHOP-2013

Z przyjaciółmi z Rymarova
17 kwietnia grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ozimku w 

składzie: Dominika Kosydor, Anna Ploch, Karolina Seman, Michał Wieczo-
rek i  Adam Hałajko, pod opieką pani Danuty Derdy, wyruszyła na trzydnio-
wą wycieczkę do Pragi. Zostaliśmy zaproszeni przez panią Marcelę Draża-
novą, przedstawicielkę organizacji REST , aby wraz z czeską grupą z part-
nerskiego miasta Rýmařov  wziąć udział w projekcie- WORKSHOP-2013. 

niu oraz wspólnej kolacji odbyło się 
spotkanie integracyjne. Świetnie się 
rozumieliśmy, bo przecież Rýmařov to 
miasto partnerskie Ozimka. Następne-
go dnia pojechaliśmy do szkoły, gdzie 
zostaliśmy podzieleni na grupy, w któ-
rych wykonywaliśmy przydzielone za-
dania. Wspólnie z czeskimi przyjaciół-
mi przygotowaliśmy przedstawienie, 
które pokazywało, jak  zachować się, 
gdy starsza osoba jest w potrzebie. 
Dominika i Michał zostali przydzieleni 
do innej grupy, w której musieli udo-
wodnić, że taniec to ich drugie imię. 
Po czasochłonnych próbach każda ze 
„Skupin” realizowała swój projekt na 
scenie. W tym samym dniu  uczest-

niczyliśmy również w wykładzie  pro-
fesora Krivohlavego, który mówił o 
doświadczeniu seniorów i o dobrych 
relacjach międzyludzkich. Zajęcia 
były ciekawe i dały wiele do myślenia, 
lepiej zrozumieliśmy problemy różni-
cy pokoleń. Ostatniego dnia pobytu 

zwiedzaliśmy Pragę, jej piękne zabytki 
i oczywiście Złotą Uliczkę.  Odwiedzi-
liśmy również  Polską Ambasadę w 
Czechach, a także Wielki Ogród Für-
stenbergów, znajdujący się na jej tere-
nie. Było to niesamowite przeżycie  Do 
Polski wróciliśmy pełni wrażeń. Bar-
dzo dziękujemy Pani Marceli Drażano-
vej za zaproszenie, a także wszystkim 
osobom, z którymi mieliśmy okazję 
współpracować, przede wszystkim 
uczniom ze szkoły w Rýmařovie i Pani 
Jarmili. Zaprosiliśmy wszystkich do 
Ozimka i umówiliśmy się na kolejne 
spotkanie w Pradze. 

Karolina Seman  i Danuta Derda

Na projekcie w Pradze.

Z obowiązkowych przed-
miotów maturzyści już napisali 
matematykę i język angielski, a 
czekają ich jeszcze egzaminy 
ustne z języka polskiego i obce-
go. Część uczniów zadeklaro-
wała przedmioty dodatkowe na 
maturze, których wybór uzależ-
niony jest od planów dalszej dro-
gi kształcenia na wyższej uczel-
ni. Największym powodzeniem  
wśród ozimskich maturzystów  
cieszą się, tradycyjnie, wiedza 
o społeczeństwie i biologia. Te-
goroczna sesja egzaminacyjna 

Matura w  Zespole Szkół

Znów zakwitły kasztany
Początek maja w Zespole Szkół w Ozimku to czas egzami-

nów  maturalnych. W tym roku szkolnym  do matury przystąpi-
ła jedna klasa liceum ogólnokształcącego. Egzamin dojrzałości 
rozpoczął się tradycyjnie językiem polskim, który w tej sesji eg-
zaminacyjnej był zdawany 7 maja.    

zakończyła się 21 maja, a wy-
niki dotrą do szkoły  pod koniec 
czerwca. Jak co roku trzymamy 
kciuki za naszych maturzystów i 
życzymy im zdania egzaminów 
oraz uzyskania wysokich wyni-
ków. 

Przypomnę, że rokrocznie 
absolwenci ozimskiego ZS 
mogą się pochwalić średnią 
zdawalnością na poziomie 
wyższym od średniej w po-
wiecie i województwie opol-
skim. 

Tomasz Ciekalski

Oczekiwanie przed maturą.

Na sali egzaminacyjnej.



Sprawozdanie z działalności soł-
tysa i Rady Sołeckiej za 2012 rok 
złożył sołtys Ryszard Reimann. Za 
dotację z gminy w wysokości 5.300 zł 
zamontowano nowy bojler w kuchni, 
wykonano betonową posadzkę w bu-
dynku gospodarczym oraz zakupiono 
drewno i wykonano nowe bramy w tym 
budynku. Na więcej nie wystarczy-
ło środków. Zorganizowano zabawę 
dożynkową, spotkanie dzieci z miko-
łajem oraz wigilię dla osób starszych 
i samotnych. Nie odbył się natomiast 

Sprawozdanie z działalności zło-
żył przewodniczący Czesław Adam-
czyk. Zarząd Osiedla zajmował się 
oceną zimowego utrzymania dróg, 
kierując do UGiM propozycje dotyczą-
ce poprawy odśnieżania osiedlowych 
ulic w przyszłym sezonie zimowym. 
Przeprowadzono oględziny infra-
struktury osiedla, przekazując raport 
burmistrzowi Ozimka. Zgłoszono pro-
pozycje inwestycji do budżetu gminy 
na 2013 r. Przewodniczący Zarządu 
Osiedla zwrócił się do burmistrza z 
prośbą o podjęcie działań zmierzają-
cych do zmiany organizacji ruchu na 
ul. Korczaka i utworzenia parkingu 
przy Przedszkolu Integracyjnym. Re-
prezentacja Osiedla nr 4 wzięła udział 
w międzyosiedlowych zawodach 
strzeleckich zajmując drugie miejsce, 
a wspólnie z Zarządem Osiedla nr 5 
zorganizowano międzyosiedlowy tur-

18 kwietnia w  świetlicy wiej-
skiej w Dylakach odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze z działalności 
sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Zebranie otworzyła sołtys Barba-
ra Starzycka, witając przybyłych 29 
mieszkańców oraz gości: zastępcę 
burmistrza Zbigniewa Kowalczyka i 
prezesa PGKiM Jana Fujaka. Złożyła 
również sprawozdanie z działalności 
za 2012 rok. Korzystając z obecności 
prezesa PGKiM, w dyskusji zadano 
wiele pytań związanych z budową 
kanalizacji i terminem oddania jej do 
użytku. Zastępcę burmistrza pytano 
głównie o nowe zasady odbioru odpa-
dów komunalnych oraz planowane w 
tym roku inwestycje dotyczące naszej 
gminy oraz wsi Dylaki. 

(nies)

Zaproszonych gości oraz miesz-
kańców przywitał sołtys Adam Hu-
rek. Na zebranie przybył zastępca 
burmistrza Ozimka Zbigniew Ko-
walczyk oraz Lider Odnowy Wsi 
Magdalena Błoch. Sprawozdanie z 
działalności za 2012 rok złożył sołtys 
Adam Hurek. Z otrzymanych gmin-
nych funduszy zorganizowano turniej 
tenisa stołowego, rajd rowerowy, za-
wody w piłkę nożną dla dzieci, impre-
zę z okazji Dnia Dziecka, wigilię dla 

* Wiejskie zebrania sprawozdawcze * Wiejskie zebrania sprawozdawcze *
Chobie:

O kanalizacji i śmieciach
Na zorganizowane 17 kwietnia zebranie wiejskie w Chobiu przyszła 

spora grupa  mieszkańców zainteresowanych przede wszystkim  sprawami 
związanymi z budową kanalizacji sanitarnej oraz nowymi zasadami gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Ich gośćmi byli: zastępca burmistrza 
Zbigniew Kowalczyk oraz przedstawiciel firmy budującej kanalizację na 
terenie wsi. Obaj odpowiadali na pytania związane z warunkami realizacji 
inwestycji oraz opłatami za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zastępca 
burmistrza mówił również o sprawach związanych z odbiorem odpadów 
komunalnych po 1 lipca br., od kiedy obowiązek ten będzie spoczywał na 
gminach.

festyn rodzinny, gdyż zainteresowanie 
mieszkańców wspólną zabawą jest za 
małe w stosunku do nakładu pracy or-
ganizatorów. Odczytano plan pracy na 
2013 r. a sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi 
Chobie przedstawiła jego przewodni-
cząca Karina Wróbel. W toku dyskusji 
złożono kilka wniosków, które zostaną 
spisane i przekazane do UGiM w celu 
ich rozpatrzenia lub załatwienia. 

(jad) 

Dylaki:

Kwestia kanalizacji

Zebranie wiejskie w Chobiu. 

Antoniów:

Odpady i remonty
25 kwietnia w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek” w Antoniowie odbyło 

się zebranie sprawozdawcze z działalności sołtysa oraz Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi za 2012 rok.

osób samotnych oraz Dni Antoniowa. 
Otrzymane środki zostały wydane z 
pożytkiem dla mieszkańców wsi. 

Zastępca burmistrza odpowiadał 
na liczne pytania związane z odkłada-
nymi remontami ulic Sosnowej, Gra-
nicznej i Leśnej. Wiele emocji wzbu-
dził temat nowych zasad gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, a w 
szczególności sprawa opłat za odbiór 
odpadów dla rodzin wielodzietnych.

(nies)

Zebranie Osiedla nr 4

Nikłe zainteresowanie
11 kwietnia zebranie sprawozdawcze za 2012 rok zorganizował Zarząd 

Osiedla nr 4 w Ozimku, obejmującego ulice: Cmentarną, Korczaka, Sło-
wackiego i Sikorskiego (bez nr 8, 33, 35 i 37). Zebranie odbyło się przy 
bardzo niskiej frekwencji, świadczącej o nikłym zainteresowaniu miesz-
kańców sprawami swoich osiedli i pracą osiedlowego samorządu. 

niej piłkarski drużyn amatorskich. 
W dyskusji swoje uwagi i wnio-

ski zgłaszali radni Danuta Derda i 
Marceli Biskup, a z ramienia UGiM 
na pytania odpowiadał kierownik re-
feratu ochrony środowiska Andrzej 
Wolny. Mówiono m.in. o uzupełnia-
niu ubytków w drogach, utrzymaniu 
i odtwarzaniu zieleni oraz potrzebie 
uporządkowania kwestii własności al-
tan śmietnikowych, wyremontowania 
najbardziej zaniedbanych i wyposa-
żenia ich w odpowiednie kontenery, 
aby stworzyć mieszkańcom warunki 
do selektywnej zbiórki odpadów po 
1 lipca, zgodnie z wymogami nowej 
ustawy ‘śmieciowej”. Wnioski z zebra-
nia zostaną przez Zarząd Osiedla spi-
sane i przekazane do Urzędu Gminy 
i Miasta. 

(jad)



W programie, obok krótkiego 
zwiedzania Wiednia, były przede 
wszystkim warsztaty taneczne, 
udział zespołu w wiosennym balu: 
Laendlerisch Tanzen oraz występ 
na tymże balu.

W piątek 19.04 zaraz po przy-
jeździe i zakwaterowaniu odbyliśmy 
spacer po słynnej ulicy Ring-
strasse, przy której znajdują się 
najpiękniejsze i najważniejsze 
zabytki Wiednia, tj.: Hofburg, 
Pałac Prezydencki, Parlament, 
Opera, Teatr Narodowy, Ratusz, 

Mnóstwo wrażeń i tańca

„Dialog” w Wiedniu
W dniach 19 - 21 kwietnia część Zespołu Dialog z Dylak wyjechała 

na zaproszenie Oesterreichische Landsmannschaft (OeL)do Wied-
nia. Od wielu lat OeL współpracuje z zespołem organizując wiele 
wspólnych projektów. Zespól Dialog poprzez tą współpracę ma wielu 
wspaniałych przyjaciół, którzy zawsze wspomagają swoją fachowo-
ścią i doradzają.

Park ze słynną złotą statuą 
Straussa. Następnie zwiedziliśmy 
katedrę św. Szczepana – wysłu-
chując o nim fantastyczne legendy, 
zwiedziliśmy centrum – nasza wie-
loletnia znajoma i fanka zespołu 
p. Ulrike Reich oprowadziła nas 
opowiadając wiele ciekawostek na 
temat Wiednia.

Następnie od godz. 18.30 – 
00.30 wzięliśmy udział w spotkaniu 
tanecznym, na które to przybyło 
ponad 50 ciekawych Wiedeńczy-
ków. Spotkanie to odbyło się w 

Atellier państwa Ettrich – na-
szych przyjaciół, wspaniałych mu-
zyków, którzy znani są w całej Au-
strii jako muzykująca rodzina. Przy 
akompaniamencie w wykonaniu 
Państwa Ettrich i ich przyjaciół mie-
liśmy okazję zetknąć się z tańcem 
austriackim, który od razu nam 
przypadł do gustu. Nie opuszcza-
jąc żadnego kawałka tanecznego, 
tańczyliśmy wszyscy do upadłego. 
Przy wspólnych tańcach i rozmo-
wach oraz degustowaniu napojów 
i potraw austriackich i śląskich na-
wiązały się wspaniałe znajomości 
-  późną nocą wróciliśmy do hotelu.  

W sobotę rano powróciliśmy 
do Attelier państwa Ettrich, gdzie 
pod okiem świetnego znawcy i 
nauczyciela tańca, a naszego 
przyjaciela Stefana nauczyliśmy 
się kilka nowych choreografi i oraz 
otrzymaliśmy wytyczne dotyczące 
wieczornego balu. Kulminacyj-
nym punktem naszego wyjazdu 
był ów bal – Laendlerisch Tan-
zen – impreza, która dla nas 
była czymś nowym. W Polsce 
bowiem nie ma takiej tradycji, 
aby na specjalnych balach wy-
konywać taniec ludowy. Nasza 
młodzież w pięknych strojach wy-
wołała wielkie zainteresowanie. 
Otwieraliśmy wraz z wodzirejami 
ów bal, co jak się okazało jest wiel-
kim zaszczytem. Wszyscy obecni 
na sali byli bardzo zdziwieni umie-
jętnościami tanecznymi naszej 
młodzieży  oraz znajomością pra-
wie wszystkich tańców austriac-
kich, które znalazły się w odgórnie 
wyznaczonym programie i kolejno-
ści. Każdy Bal ma bowiem ogólny 
kanon tańców, które muszą być 
wykonane. Każdy Gość otrzymuje 

W przeglądzie eliminacyjnym 
zorganizowanym w Łubniańskim 
Ośrodku Kultury wystąpiło 21 ze-
społów – w sumie około 150 mi-
łośników śląskiej pieśni ludowej. 
W tym gronie znalazły się również 
dwa zespoły z naszej gminy: 
„Babie Lato” z Ozimka i „Opol-
skie Dziołchy” z Antoniowa. Wy-
stępy oceniało trzyosobowe jury: 
Janina Lipińska-Dygacz – żona 
nieżyjącego już prof. Adolfa Dy-
gacza, Marek Piotrowski oraz 

XX Przegląd Pieśni „Śląskie śpiewanie”

„Dziołchy” w finale
19 kwietnia w Łubnianach odbył się XX Przegląd Pieśni „Śląskie 

śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Organizatorami przeglądu są: 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Górnośląski w Katowicach 
oraz samorządy miast i gmin – organizatorów eliminacji rejonowych 
i przeglądu fi nałowego. 

Dariusz Kownacki. Zespoły bar-
dzo serdecznie przywitał dyrektor 
Ośrodka Kultury w Łubnianach 
Krystian Czech. Jury oceniało 
głównie śpiew, a strój ludowy był 
traktowany jako element dodatko-
wy. Do fi nału przeglądu, jaki od-
będzie się w Piekarach Śląskich, 
zakwalifi kowało się siedem ze-
społów, a wśród nich „Opolskie 
Dziołchy” z Antoniowa.

(nies)

wraz z zaproszeniem ową kolej-
ność tańców. Tych tańców było 55!

Członkowie zespołu nie usie-
dli nawet na kilka minut, ponie-
waż non stop tańczyli z gośćmi 
tego balu. 

Mieliśmy okazję zaprezentować 
kilka naszych tańców, co ogromnie 
się spodobało wszystkim, gromkie 
brawa i okrzyki zachwytu były czę-
stym akompaniamentem podczas 
występu. 

Nawiązaliśmy mnóstwo cieka-
wych znajomości, spotkaliśmy sta-
rych znajomych – czas i tutaj minął 
bardzo szybko. 

Podczas uroczystości opo-
wiadaliśmy również o naszych 
okolicach, naszej gminie, rozda-
jąc wszystkim zainteresowanym( 
a zainteresowanie było ogromne) 
materiały informacyjne o Gminie 
Ozimek. Duże zainteresowanie 
było również tematyką Mniejszości 
Niemieckiej w  Polsce oraz jej funk-
cjonowaniem.

W niedzielę udaliśmy się do 
letniej rezydencji cesarskiej ro-
dziny – do Schönbrunn – tam zo-
staliśmy zaproszeni do zwiedzania 
komnat, które swoją świetnością 
porównywane są z Wersalem. Zdo-
byliśmy Gloriettę oraz zwiedziliśmy 
przepiękne ogrody pałacowe, do 
których wiosna zawitała już w peł-
ni -  uroku dodała przepiękna sło-
neczna i ciepła pogoda.

Wyjazd zespołu został sfi -
nansowany z dotacji Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w ra-
mach projektu: Działalność dzie-
cięcych i młodzieżowych zespo-
łów artystycznych Towarzystwa 
Spoleczo – Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim.

B. B.



85 - lecie urodzin święto-
wała Anastazja Blum z Kra-
siejowa, której towarzyszyli 
wnuczki Agnieszka i Emilia 
oraz prawnuk Kacper. Pani 
Anastazja dochowała się w 
sumie 4 dzieci, 11 wnuków i 
11 prawnuków.  80. urodziny 
obchodziła Celina Klyszcz (1 
dziecko, 4 wnuków, 1 prawnuk) 
z Ozimka . 

Diamentowe Gody Mał-
żeńskie (60. rocznica) świę-
towali Teresa i Tadeusz 
Zgłobica (2,4,3) z Ozimka 
– towarzyszyli im córka Bo-
żena i zięć Stanisław. Nato-
miast Szmaragdowe Gody 

Dwieście lat! 
22 kwietnia 2013 w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni 

nestorzy z naszej gminy obchodzili urodziny oraz rocznice zawar-
cia związków małżeńskich. Towarzyszyli im najbliżsi a życzenia zło-
żyli kier. USC Ewa Bronder oraz burmistrz Ozimka Marek Korniak. 

Małżeńskie (55-lecie) stały 
się udziałem Ireny i Stanisła-
wa Traczuk (2,1,2) z Ozimka. 

Złote Gody Małżeńskie 
(50-lecie) obchodzili Adelajda 
i Eryk Cichoń (2,6)  ze Schod-
ni, Monika i Jerzy Ploch (2,1) z 
Krasiejowa – w towarzystwie cór-
ki Klaudii i wnuczki Eweliny oraz 
Róża i Józef Wojt (3) z Dylak – 
wraz z synem Sebastianem a 
także Marianna i Antoni Supel 
(3,3) z Grodźca – z synową Mał-
gorzatą, jak również Krystyna 
i Ryszard Brewińscy (1,3,1) z 
Ozimka.

wit
Adelajda i Eryk Cichoń.

Irena i Stanisław Traczuk.

Krystyna i Ryszard Brewińscy

Anastazja Blum. Celina Klyszcz.

Marianna i Antoni Supel.



Monika i Jerzy Ploch. Róża i Józef Wojt.

Teresa i Tadeusz Zgłobica. Jubilaci otrzymali z rąk Burmistrza Ozimka medale.

Jubilaci małżeńscy. Jubilaci urodzinowi oraz państwo Brewińscy.



W piątkowym konkursie 
„Promocje:” wzięło udział 29 
choreografii w wykonaniu 29 
zespołów startujących w ka-
tegoriach: dzieci, młodzież, 
młodzież starsza w konkursie 
disco dance, miniatura ta-
neczna, inscenizacja tanecz-
na, hip-hop i widowisko ta-
neczne. Komisja konkursowa 
w składzie: przewodnicząca 
jury Joanna Mokwa – so-
listka Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, Jacek Szczepan-
kiewicz – choreograf oraz 
Witold Sobczak – chore-
ograf postanowiła przyznać 
następujące nagrody i wyróż-
nienia:

- Kategoria miniatura 
taneczna,  grupa wiekowa 
dzieci  - wyróżnienie Mikro-
element Tarnów Opolski;  
grupa wiekowa młodzież 
starsza – wyróżnienie Klik 
Strzelce Opolskie.

- Kategoria insceniza-
cja taneczna, grupa wieko-
wa dzieci - 1. miejsce ADHD 
Brzeg, Hałas Mini 2 Tarnów 
Opolski, 2. miejsce BIE-
DRONKI Brzeg; grupa wieko-
wa młodzież od 12 do 15 lat 
– 1. miejsce Atomówki Brzeg, 
2. miejsce Decadance Kąty 
Opolskie; grupa wiekowa 
młodzież starsza – 1. miej-
sce Defem Opole, 2. miejsce 
Loża Skarbimierz.

- Kategoria widowisko 
taneczne, grupa wiekowa 
dzieci – 1. miejsce Marzenie 
2 Kluczbork, 2. miejsce Śnie-
żynki Prudnik, grupa wieko-
wa młodzież od 12 do 15 lat 
– 1. miejsce Romani Bacht – 
Romskie Szczęście Prudnik.

- Kategoria disco-dan-
ce, grupa wiekowa dzieci – 
1. miejsce Pech VII Opole, 
2. miejsce Scorpion Master 
Kids Opole, 3. miejsce Ha-
wajki Głubczyce; grupa wie-
kowa młodzież od 12 do 15 
lat – 1. miejsce Pech IV Opo-
le, 2. miejsce Rytmix Niemo-
dlin; grupa wiekowa młodzież 

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych
W dniach 12-13 kwietnia w ozimskim Domu Kultury od-

była się 18. edycja Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Tanecznych. 

starsza – wyróżnienie Heat 
Wave Olesno. 

- Kategoria hip-hop, 
grupa wiekowa dzieci – 1. 
miejsce Freak Beat Strzel-
ce Opolskie, 2. miejsce Mini 
Plusk Kluczbork, 3. miejsce 
Freaky II Dobrzeń Wielki; 
grupa wiekowa młodzież od 
12 do 15 lat – 2. miejsce Mini 
Entropia Leśnica, 3. miejsce 
Marzenie I Byczyna.   

13 kwietnia odbył się 
konkurs „Finały”. Wzięło w 
nim udział 40 choreografii 
w wykonaniu 35 zespołów 
startujących w tych sa-
mych kategoriach. Jury w 
tym samym co dzień wcze-
śniej składzie postanowiło 
przyznać następujące na-
grody i wyróżnienia:

- Kategoria miniatura 
taneczna, grupa wiekowa 
dzieci – 1. miejsce Skorpion 
Hit Pruszków, 2. miejsce Ha-
łas Mini 3 Chrząstowice, 3. 
miejsce Arabeski Pruszków; 
grupa wiekowa młodzież od 
12 do 15 lat – 1. miejsce Ele-
ment Tarnów Opolski, Zafira 
Ozimek; grupa wiekowa mło-
dzież od 15 lat – 1. miejsce 
Inwencja Brzeg, 2. miejsce 
Impuls Branice, 3. miejsce 
Super Mums Ozimek. 

- Kategoria inscenizacja 
taneczna, grupa wiekowa 
dzieci - 1. miejsce Hałas Mini 
1 Tarnów Opolski, 2. miejsce 
Skorpion Master Kids Opole, 
3. miejsce Rytmix Niemodlin; 
grupa wiekowa od 12 do 15 
lat – 1. miejsce Skorpion Ju-
niorzy Team Opole, 2. miej-
sce Impuls 2 Branice, 3. miej-
sce Biedronki Junior Brzeg; 
grupa wiekowa młodzież od 
15 lat – 1. miejsce Inwencja 
Brzeg, 2. miejsce Special 
Edytion Brzeg; nagroda spe-
cjalna – Skorpion 30+ Opole. 

- Kategoria widowisko 
taneczne, grupa wiekowa 
młodzież od 15 lat – Grand 
Prix Special Edytion Brzeg. 

- Kategoria disco-dan-

ce, grupa wiekowa dzieci – 1. 
miejsce Ponk 2 Kędzierzyn-
Koźle, 2. miejsce AZS Tanero 
Mini Nysa, wyróżnienie Małe 
Freaky Dobrzeń Wielki; gru-
pa wiekowa młodzież od 12 
do 15 lat – 1. miejsce AZS Ta-
nero Juniorzy Nysa, 2. miej-
sce Element Tarnów Opolski, 
3. miejsce Hałas 2 Tarnów 
Opolski; grupa wiekowa mło-
dzież od 15 lat – 1. miejsce 
Impuls Branice, Scorpion Se-
niorzy Team Opole, 2. miej-
sce Gama Ozimek, wyróż-
nienie Be Yourself Nysa. 

- Kategoria break-dan-
ce, grupa wiekowa młodzież 
od 12 do 15 lat – wyróżnienie 
Squad Posucice. 

- Kategioria hip-hop, 
grupa wiekowa dzieci – 1. 
miejsce Junipax Zdzieszowi-
ce, 2. miejsce DNA Maluchy 
Nysa, 3. miejsce AZS Tane-
ro Mini Nysa; grupa wiekowa 
młodzież od 12 do 15 lat – 1. 
miejsce DNA Nysa, 2. miej-
sce Freaky Dobrzeń Wielki, 
3. miejsce Press Opole; gru-
pa wiekowa młodzież od 15 
lat – 1. miejsce Freak Beat 
Strzelce Opolskie, 2. miejsce 
Royal Dance Crew Głubczy-
ce.    

Imprezę prowadził Robert 
Surowski z Opola. Nagrodę 
Grand Prix otrzymał zespół 
Special Edytion z Brzegu.

J. Niesłony 





WYNIKI XV 
MISTRZOSTW 

POLSKI 
ZESPOŁÓW 

MAŻORETKOWYCH 
11-12 MAJA 2013 

OPOLE

DIAMENT: 
trio baton – 3 miejsce 

MINI GAMA:
formacja pom-pom – 2 miejsce
formacja baton – 4 miejsce 
mini pom-pom - 4 miejsce 
solo baton – 4 miejsce

GAMA:
formacja Mix – 1 miejsce 
mini baton – 2 miejsce 
formacja baton – 4 miejsce 
mini baton – 4 miejsce (seni-
orki) 
solo baton - 4 miejsce 

BETA:
mini pom-pom -  4 miejsce    





Życzenia, kwiaty i listy gratula-
cyjne na ręce dyrektor DK Heleny 
Gruszki oraz kierowniczki MiGBP 
Jolanty Rogowskiej przekaza-
li m.in.: burmistrz Ozimka Marek 
Korniak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Joachim Wiesbach z wi-
ceprzewodniczącą Barbarą Sta-
rzycką, wicemarszałek wojewódz-
twa opolskiego Barbara Kamińska, 
wicestarosta Leonarda Płoszaj, 
dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Opolu Tadeusz Chrobak 
i inni. Animatorzy kultury: Barbara 
Baron, Eryka Świerc, Zygmunt 

Fotoreportaż z jubileuszu.

W imieniu pracowników Domu Kultury oraz Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz własnym serdecznie dzię-
kuję za pomoc w organizacji uroczystości jubileuszowych. 
Dziękuję Marszałkowi Województwa Opolskiego, Staroście 
Powiatu Opolskiego a przede wszystkim Burmistrzowi i Ra-
dzie Miejskiej Ozimka  za  zrozumienie i wsparcie.   

To szczególna okazja, by podziękować również wszyst-
kim instytucjom i organizacjom oraz twórcom -  partnerom w 
codziennej naszej pracy, bez których życzliwości i entuzja-
zmu oferta placówek kulturalnych na terenie gminy Ozimek 
nie byłaby tak bogata i różnorodna.

Dyrektor DK Helena Gruszka

60-lecie Domu Kultury i 50-lecie Biblioteki

Deszczowe obchody jubileuszy
Obchody 60-lecia Domu Kultury w Ozimku oraz 50-lecia Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej zainaugurowała oficjalna uroczystość, 
jaka odbyła się 30 kwietnia – w przeddzień rocznicy otwarcia placówki. 
Bogatą w dokonania historię Zakładowego Domu Kultury Huty Mała-
panew, a od 1994 r. placówki samorządowej - Domu Kultury w Ozimku 
przedstawiła dyrektor Helena Gruszka. Potem były liczne gratulacje i 
życzenia składane przez przedstawicieli władz gminy, województwa i 
powiatu opolskiego, współpracujących instytucji oraz agencji impresa-
ryjno-artystycznych.

Antosik, Robert Konowalik zostali 
uhonorowani nagrodami, a Urszula 
Serafin-Noga, Joanna Dubiel-Sto-
noga i Justyna Wajs-Fijałkowska 
wyróżnieniami Burmistrza Ozimka. 
Odznaczenia „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Opolskiego”, wręczone 
przez wicemarszałek Barbarę Ka-
mińską, otrzymali Eryka Świerc, 
Zygmunt Antosik i Robert Konowa-
lik. Z kolei dyrektor Domu Kultury 
nagrodziła kierowniczki zespołów 
folklorystycznych działających w 
gminie Ozimek. 

Ucztą dla publiczności był kon-
cert Jacka Wójcickiego, który z 
akompaniamentem towarzyszących 
muzyków śpiewał piosenki filmowe 
i kabaretowe okresu międzywojen-
nego oraz przeboje „Piwnicy pod 
Baranami”. Po koncercie, w holu 
Domu Kultury wzniesiono toast i po-
częstowano urodzinowymi tortami 
oraz nastąpiło otwarcie okoliczno-
ściowych wystaw towarzyszących 
obchodom obu jubileuszy. Upominki 
z rąk kierowniczki biblioteki Jolanty 
Rogowskiej otrzymali najaktywniejsi 
czytelnicy, a dyrektor DK podzięko-
wała wszystkim, którzy dostarczyli 
zdjęcia i inne materiały ze swoich 
prywatnych zbiorów na organizowa-
ne wystawy oraz do wydania oko-
licznościowej publikacji. 

Pod znakiem obchodów 
60-lecia Domu Kultury i 50-lecia 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej upłynął również w Ozim-
ku świąteczny weekend 1-3 maja. 
Niestety, bardzo brzydka pogoda 
spowodowała, że na odbywające 
się pod Domem Kultury imprezy 
przyszło znacznie mniej publicz-
ności, niż oczekiwali organiza-
torzy. W deszczu mokło wesołe 
miasteczko, a występy oglądało 
niewielu widzów. Dopiero koncert 
Eneja zgromadził pod sceną wielu 
fanów zespołu, ale był to już ko-

niec jubileuszowych obchodów. 
Pierwszy dzień jubileuszu roz-

począł się od koncertu plenerowe-
go Ozimskiej Orkiestry Dętej. Msza 
święta odprawiona była w intencji 
pracowników Domu Kultury zatrud-
nionych w okresie 60-lecia działal-
ności placówki, byłych i obecnych 
członków zespołów, sekcji zaintere-
sowań oraz pracowników Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej. Po 
południu rozpoczął się program za-
tytułowany „Jubilat zaprasza” w wy-
konaniu zespołów i sekcji naszego 
Domu Kultury. 2 maja w koncercie „Z 
serdecznymi życzeniami” wystąpiły 
zespoły artystyczne z Domów Kul-
tury z Brzegu, Tarnowa Opolskiego, 
Kluczborka, Dobrzenia Wielkiego i 
Kędzierzyna-Koźla, a 3 maja, pod 
hasłem „Jest w orkiestrach dętych 
siła”, na scenie prezentowały się or-
kiestry dęte z Dobrzenia Wielkiego, 
Komprachcic, Łowkowic, Kędzierzy-
na-Koźla oraz Ozimska Orkiestra 
Dęta pod batutą Zygmunta Antosika. 
Obchodom towarzyszyła plenerowa 
wystawa starych samochodów oraz 
prezentowane w holu DK okoliczno-
ściowe wystawy poświęcone historii 
działalności Domu Kultury i Bibliote-
ki Publicznej w Ozimku.
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