
Radni podjęli uchwały dotyczące 
m.in. przystąpienia Gminy Ozimek 
do realizacji projektu „Przebudowa 
centrum w Szczedrzyku” w ramach 
4.1/413 – wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, w sprawie zmiany 
granic wsi Szczedrzyk i Pustków, 
wysłuchali stanowiska komisji ochrony 
środowiska „Ekologia w gminie – stan 
zaawansowania inwestycji kanali-
zacyjnych” oraz stanowiska komisji 
gospodarczej „Ocena funkcjonowania 
spółki gminnej – mienie komunalne 
– stan zasobów mieszkaniowych”. 
Oba stanowiska wraz z wnioskami 
zostały przyjęte w głosowaniu jako 

Sesja Rady Miejskiej: 

Absolutorium i podziękowania
25 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej Ozimka poświęcona 

ocenie wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Po wysłuchaniu opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej, które pozytywnie oceniły realizację ubiegłorocznego 
budżetu, jednogłośnie udzielono absolutorium Burmistrzowi Ozimka. 
Marek Korniak podziękował swoim służbom za prawidłową realizację 
budżetu oraz radnym za przychylność w podejmowaniu uchwał.   

Radni głosowali za udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

Uczestnicy akcji ratowniczej otrzymali podziękowania.

stanowiska Rady Miejskiej. 
Przed rozpoczęciem obrad wrę-

czono podziękowania policjantom i 
strażakowi, którzy 31 maja brali udział 
w akcji na rzece Mała Panew, ratując 
5-letniego chłopca, który w czasie 
spływu wypadł z kajaka i dryfował 
ponad 2 kilometry z nurtem rzeki. 
Z rąk burmistrza Marka Korniaka i 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Joachima Wiesbacha podzięko-
wania otrzymali: st. asp. Mirosław 
Marciniak, mł. asp. Sławomir Frąk, 
mł. asp. Stanisław Gaweł, komendant 
Komisariatu Policji w Ozimku nadkom. 
Michał Karoński oraz naczelnik OSP 
Krasiejów Henryk Libera. 

(jad)

- Myślę, że w Ozimku można 
znaleźć sposób na nudę - mówi pani 
Anna (43 l.). - Ja lubię jeździć na 
rowerze, więc na pewno skorzystam 
z licznych ścieżek rowerowych. 
W naszej gminie nie brakuje też 
kąpielisk, na które udam się razem 
z dziećmi.

- Organizowane są różnego 
rodzaju imprezy, np. biesiada w 
Krasiejowie, w JuraParku - mówi 
pani Danuta (55 l.). – Jako że ni-
gdzie nie wyjeżdżam, to na pewno 
się na nią wybiorę i w tym roku. 
Oprócz tego podczas wakacji są 
organizowane festyny, a we wrze-
śniu Dożynki.

- Szkoda, że w Ozimku nie ma 
basenu, ale za to można pojechać 
nad jezioro - mówi Mateusz (15 l.). - 
Mamy też fajne boisko na Orliku i si-
łownię na powietrzu koło Gimnazjum 
nr 1., gdzie każdy może poćwiczyć.

- Przede wszystkim największą 
atrakcją jest JuraPark w Krasiejowie 

Sonda WO

Atrakcji nie brakuje
Wakacje to czas, który można spędzić aktywnie i wesoło. Nie 

trzeba wyjeżdżać poza naszą gminę. W Ozimku i okolicach każdy 
znajdzie coś dla siebie. Co roku organizowane są różnego rodzaju 
imprezy kulturalne m.in. Dożynki, czy biesiada w Krasiejowie. Spływ 
kajakowy, ścieżki rowerowe, liczne kąpieliska, JuraPark -  między 
innymi z nich mogą skorzystać mieszkańcy.

- mówi pan Tadeusz (50 l.). - Oprócz 
tego mamy w okolicy bardzo dużo 
ścieżek rowerowych, więc można 
wybrać się na wycieczkę, ale także 
na spływ kajakowy. Ważne jest to, 
że zbudowano boiska sportowe, z 
których może korzystać młodzież.

- Myślę, że w okresie wakacyj-
nym jest dużo atrakcji - stwierdza 
pani Halina (60 l.). - Każda miej-
scowość na terenie gminy organi-
zuje festyny, JuraPark biesiadę. 
Im człowiek straszy tym nie ma 
już za bardzo siły brać udziału w 
takich wydarzeniach, ale jak zdrowie 
pozwoli, to czemu nie.

- Według mnie w Ozimku jest 
dużo atrakcji, ale nie tyle, co w 
Opolu - twierdzi Magda (17 l.). - 
Szkoda, że nie mamy basenu, nie 
można też iść do kina. Mogłoby być 
więcej koncertów, tak jak  podczas 
Dni Ozimka.

Notowała: Daria Wilk

- Tej pięknej rzece, nazy-
wanej Opolską Amazonką, na-
leżny jest szacunek i respekt 
- przyznaje Dariusz Jasiniak. 
-  Lekceważenie  podstawowych 
zasad bezpieczeństwa może się 
tragicznie zakończyć. 

Lokalne wypożyczalnie posia-
dają bardzo dobry sprzęt rekre-
acyjno-sportowy do uprawiania 
turystyki kajakowej. Mogliśmy się 
o tym przekonać 31 maja, kiedy 
to wydarzył, się miejmy nadzieję, 
pierwszy i ostatni tak przerażający 
wypadek na szlaku kajakowym. 

Dobry sprzęt to jednak za mało. 
- Do tego trzeba dołączyć jesz-

cze rozsądek, odpowiedzialność, 
umiejętności  i przestrzeganie 
przepisów, których nikt nie wymy-
ślił po to, żeby utrudniać życie, ale 
po to, aby chronić nasze zdrowie 
i życie - przestrzega Jasiniak.

Tymczasem na pokłady 

Żywiołowa rzeka i inne żywioły
Pod koniec maja nieszczęśliwym wypadkiem Mała Panew 

ostrzegła wszystkich przed niebezpieczeństwem jakie grozi 
uprawiającym na niej turystykę kajakową. 

kajaków wnoszone są hektolitry 
alkoholu, nie przestrzegane są 
znaki informacyjne m.in. o tzw. 
przenoskach. 

Brawura oraz chęć większych 
wrażeń może się fatalnie zakoń-
czyć. Do tego należy wskazać 
na jeszcze jeden problem. Tym 
razem leżący po stronie nieod-
powiedzialnych mieszkańców 
gmin znajdujących się przy szlaku 
kajakowym. Na szlaku powsta-
ły przepiękne przystanie, które 
niszczone są przez wandali. 

- Właściwie są oni bezkarni 
- zauważa Jasiniak. - Po swoich 
czynach zostawiają podpisy i nikt 
nie reaguje, nie pociąga ich do od-
powiedzialności. Przykłady można 
mnożyć choćby „Czarny dół” w 
Krasiejowie. Jaką wizytówką są 
takie zdewastowane miejsca?

w. ż.



Ozimska Furażerka ’2013

Mażoretki zawładnęły
Festiwal zespołów mażoretkowych organizowany jest na przemian przez 

Dom Kultury w Ozimku i Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, 
gdzie odbywa się on pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Mażoretek 
„SILESIAN”. W Ozimku jest to festiwal „OZIMSKA FURAŻERKA”, którego 
pierwsza edycja odbyła się w 2011, a druga w 2013 roku. 

 15 czerwca mieszkańcom naszego 
miasta zaprezentowało się 20 zespołów 
mażoretowych z Dobrzenia Wielkiego 
(Seniorita), Ciasnej (Copacabana), 
Dąbrowy, Tarnowa Opolskiego 
(Element-M), Czerwionki-Leszczyn 
(Zygzak), Kadłuba (La La Dance), 
Łowkowic (Victoria), Białej (Ponk) i 
Ozimka (Diament, Mini Gama, Gama, 
Fiołki, Beta) - w sumie około 350 ma-
żoretek, które na czele z Ozimską 
Orkiestrą Dętą przeszły  paradą  z 
mostu wiszącego przed Dom Kultury, 
gdzie oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonała dyrektor DK Helena Gruszka. 
Dziewczęta z zespołu „Gama” udekoro-
wały wielką furażerką stojącego przed 
Domem Kultury dinozaura, inauguru-
jąc tym samym II Festiwal Zespołów 
Mażoretkowych „Ozimska Furażerka”. 
Honorowy patronat nad imprezą objęli 
Marszałek Województwa Opolskiego 
oraz Burmistrz Ozimka. 

 Przez cały dzień na scenie przed 
Domem Kultury odbywały się konkur-
sowe występy w różnych kategoriach 
tańca mażoretkowego - z batonami i 
pomponami. W pierwszej części im-
prezy prezentowane i oceniane przez 
jury były występy solo, duo/trio i mini 
formacje, a medale i dyplomy za zwy-
cięstwa w tych kategoriach wręczała 
sekretarz Gminy Ozimek Barbara 
Durkalec wspólnie z dyrektor Heleną 
Gruszką. Później odbyły się wybory 
miss mażoretek. Tym razem męskie jury 
wybrało trzy laureatki. Tytuł miss zdoby-
ła Angelika Gajda z Dużej Copacabany 
(Ciasna), pierwszej wicemiss Nicola 
Jurczyk z Copacabany (Ciasna), a 
drugiej Karolina Czernicka z Bety 
(Ozimek). W drugiej części konkursu 
choreografie sceniczne w kategoriach 
mix, baton i pompon prezentowały for-
macje taneczne. Tu medale, dyplomy 
oraz puchary dla instruktorek zespołów 
wręczał burmistrz  Marek Korniak, a 
w koncercie galowym wystąpiły forma-
cje, które w swoich kategoriach zajęły 
pierwsze miejsca: „Diament” z Ozimka, 
„Element-M” z Tarnowa Opolskiego i 
„Gama” z Ozimka.

Występy zespołów oceniało jury w 
składzie: Sandra Mientus (instruktor, 
choreograf, sędzia międzynarodowy), 
Aleksadra Knop (instruktor, sędzia 
międzynarodowy, właściciel szkoły 
tańca), Jolanta Belko (instruktor, cho-
reograf, sędzia krajowy), przyznając 
następujące nagrody i wyróżnienia:

SOLO BATON KADETKI: 1. Ida 
Kokoszka - Mini Gama, 2. Karolina 
Koc - Diament, 3. Julia Troszyńska 
- Diament. SOLO BATON JUNIORKI: 
1. Justyna Hanak - Mały Zygzak, 
2. Wiktoria Solecka - Seniorita, 3. 
Anna Kotula - Gama . SOLO BATON 
SENIORKI: 1. Natalia Grochol - Gama, 
2. Justyna Gawrońska - Seniorita, 

3. Dominika Kłoda - Zygzak. DUO/
TRIO BATON KADETKI: 1. Karolina 
Koc, Emilia Krawczyk, Julia 
Troszyńska - Diament,  2. Martyna 
Lach, Kinga Prudlik - Tupot,  3. Julia 
Maślankiewicz, Elżbieta Lach, Maria 
Czaja - Tupot. DUO/TRIO BATON 
JUNIORKI: 1. Emilia Front, Justyna 
Bochenek, Natalia Hepner - Mini 
Gama, 2. Paulina Kinast, Wiktoria 
Jabłońska - Gama, 3. Aleksandra 
Sawicka, Kamila Lach - Tupot. 
DUO/TRIO BATON SENIORKI: 
1. Natalia Grochol, Magdalena 
Wojtyszyn - Gama, 2. Magdalena 
Henke, Agata Domarus -Seniorita, 
3. Jessica Loch, Patrycja Jagusz 
- Gama. MINI FORMACJA BATON 
KADETKI: 1. Diament, 2. Seniorita. 
MINI FORMACJA BATON JUNIORKI: 
1. Gama, 2. Seniorita, 3. Mały Zygzak. 
MINI FORMACJA BATON SENIORKI: 
1. Victoria, 2. Gama, 3. Zygzak. 
MINI MIX  JUNIORKI: 1. Seniorita, 
2. Victoria . MINI MIX SENIORKI: 
1. Gama, 2. Seniorita, 3. Axis . 
SOLO POMPON KADETKI: 1. Ida 
Kokoszka - Mini Gama, 2. Julia Pippa 
- Diament, 3. Magdalena Dziemba 
- Element-M. SOLO POMPON 
JUNIORKI: 1. Katarzyna Sawada 
- Seniorita, 2. Wiktoria Jabłońska - 
Gama, 2. Magdalena Marcinkowska 
SOLO POMPON SENIORKI: 1. 
Angelika Piotrowicz - Element-M, 2. 
Angelika Gajda - Duża Copacabana, 
3. Magdalena Wojtyszyn - Gama. 
DUO/TRIO POMPON JUNIORKI: 1. 
Victoria, 2. Seniorita. DUO/TRIO 
POMPON SENIORKI: 1. Katarzyna 
Jarocka, Weronika Kalińska, 
Justyna Konieczko - Gama, 2. 
Gabriela Oganessian, Magdalena 
Herke, Agata Domarus - Seniorita, 
3. Angelika Gajda, Justyna Sklorz - 
Duża Copacabana. MINI FORMACJA 
POMPON KADETKI: wyróżnienie 
- Mini Gama. MINI FORMACJA 
POMPON JUNIORKI: 1. Victoria, 2. 
Seniorita. MINI FORMACJA POMPON 
SENIORKI: 1. Beta, 2. Axis, 3. 
Victoria. FORMACJA MIX  SENIORKI: 
wyróżnienie - Gama. FORMACJA 
BATON KADETKI: 1. Diament, 2. 
Seniorita, 3. Element-M. FORMACJA 
BATON JUNIORKI: 1. Mały Zygzak, 2. 
Mini Gama, 3. Element-M.FORMACJA 
BATON SENIORKI: 1. Gama, 1. 
Zygzak, 2. Seniorita, 2. Victoria. 
FORMACJA POMPON  KADETKI: 
1. Diament, 2. La La Dance, 3. Mała 
Copacabana. FORMACJA POMPON 
JUNIORKI: 1. Element-M, 2. Mini 
Gama, 3. Średnia Copacabana. 
FORMACJA POMPON  SENIORKI: 
1. Gama, 2. Duża Copacabana.

(jad)



„Świat Przyjaciół” w Ozimku

Młodzi Europejczycy

 Od 30 czerwca do 6 lipca „Świat 
Przyjaciół” odbył się już po raz dzie-
więtnasty, a po raz trzeci gościł w 
Ozimku. Jego uczestnicy, to młodzi 
ludzie z Litwy, Czech, Włoch, Francji, 
Holandii, Słowacji, Niemiec i oczywi-
ście z Ozimka. Przyjechali na zapro-
szenie burmistrza Marka Korniaka, 
który doskonale zadbał, by niczego 
im nie brakowało. Tematem projektu 
był „Rozwój zrównoważony” - czyli 
rozważania nad tym jak żyć, żeby 
zostawić Ziemię w dobrej kondycji 
dla  następnych  pokoleń. Nad koor-
dynacją zajęć czuwały panie Danuta 
Derda i Klaudia Bukowska-Pająk. 
Obsługę językową zapewniły panie 
Irena Żebrowska-Cebo i Wiesława 
Greco-Wajs. Nad tym, żeby wszystko 
przebiegało bez zastrzeżeń, czuwała 
dyrekcja i prawie wszyscy nauczyciele 
Zespołu Szkół w Ozimku, odkładając 
na później swoje wakacyjne wyjazdy. 

Było dużo pracy i doskonałej zaba-
wy. Zakwaterowanie w nowym ośrodku 
„Bajka” w Grodźcu  wywołało zachwyt 
uczestników, bo jest tam pięknie. Już 
w niedzielny wieczór zaczęła się dobra 
zabawa – gry integracyjne trwały do 
późna. Cały poniedziałek był ciekawy, 
ale i pracowity. Uczestnicy projek-
tu poznali tajniki hodowli pstrąga na 
Poliwodzie w Biestrzynniku  oraz cieka-
wą ścieżkę edukacyjną dotycząca flory i 
fauny tamtejszych terenów. Potem było 
łowienie ryb, porządkowanie terenów 
zielonych – i oczywiście konsumpcja 
pysznych wędzonych pstrągów. Wtorek 
był wycieczkowy. Najpierw zwiedzenie 
elektrowni wodnej w Turawie, potem 
wizyta w redakcji NTO i w drukarni – bo 
przecież przekaz informacji w dzisiej-
szym świecie jest bardzo ważny. No i 
pokazaliśmy naszym gościom  stolicę 
województwa – wszystkie ciekawe 
zakątki Opola. W środę w komputero-
wych pracowniach Zespołu Szkół, pod 
okiem pana Tomasza Ciekalskiego, 
w ośmiu językach Europy powsta-
wały prezentacje dotyczące ochrony 

„Świat Przyjaciół” to Międzynarodowy Projekt Młodzieżowy zainicjowany 
18 lat temu w Niemczech  i we Włoszech, między innymi przez honorowego 
obywatela naszego miasta Rolanda Spethera. W tamtym czasie w Ozimku 
inicjatywę podjął pan Ryszard Dreling wraz z nauczycielami Zespołu 
Szkół – i tak się toczy do dzisiaj. Każdego roku w innym kraju  Europy. 

środowiska. Potem, dzięki uprzejmości 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, 
młodzi Europejczycy zwiedzili Muzeum 
Hutnictwa w Ozimku, a wieczorem, w 
upale zachodzącego słońca, sadzi-
li krzewy na ozimskich skwerkach. 
Tu przydała się wiedza nauczycie-
la biologii pani Jolanty Cholewy. W 
czwartek przyszedł czas na wizytę w 
krasiejowskim JuraParku. Wszystkim 
bardzo się podobało. Popołudniowe 
zajęcia sprawnościowe podniosły 
poziom adrenaliny. 

Piątkowe przedpołudnie upłynęło 
pod znakiem przygotowań do wie-
czornej gali, kończącej projekt. Na 
ten wieczór przybyły delegacje władz 
miejskich z poszczególnych krajów. 
Burmistrz Marek Korniak przekazał 
flagę europejską organizatorowi przy-
szłorocznego ‘”Świata Przyjaciół” – 
burmistrzowi Sasbach Wolfgangowi 
Reinholzowi. Na placu przed ośrod-
kiem młodzież uplotła z włóczki wielką 
„sieć przyjaźni”, łączącą nierozerwalną 
nicią wszystkich uczestników projektu. 
Później wszystkie grupy przedstawi-
ły, przygotowane w trakcie pobytu w 
Ozimku, prezentacje związane z prze-
wodnim tematem projektu  oraz własne 
programy artystyczne. Podsumowania 
trwały do następnego dnia. Wrażenia 
z  projektu były bardzo pozytywne. 
Wszystko przebiegło zgodnie z ustalo-
nym wcześniej harmonogramem i uda-
ło się doskonale. Uczestnicy „Świata 
Przyjaciół” zadowoleni pojechali do 
swoich domów. 

Cała ta wspaniała zabawa nie 
byłaby możliwa bez zaangażowania 
Katarzyny Szewczyk i Marcina Widery 
z Referatu Promocji UGiM, pana 
Jakuba  Roszuka i  członków  Lokalnej 
Grupy Rybackiej Opolszczyzna oraz 
pana Wiesława Misia z wędkarzami 
z Koła PZW w Ozimku. Zrobiliśmy 
wspólnie dobrą robotę, doskonale 
promując naszą Gminę. Za to wszystko 
serdecznie dziękujemy.

Danuta Derda



Najlepsze życzenia dla 
jubilatów

25 czerwca do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Ozimku przybyli za-
proszeni jubilaci urodzinowi oraz 
godów małżeńskich. Towarzyszyli 
im najbliżsi, Życzenia złożyli 
jubilatom: kierownik USC Ewa 
Bronder oraz zastępca burmistrza 
Ozimka Zbigniew Kowalczyk. 

90. rocznicę urodzin świętował 
Herman Cedzich z Ozimka, któremu 
towarzyszyła córka Teresa i syno-
wa Gizela. 85. urodziny obchodziła 
Weronika Socha z Ozimka, która 
przybyła z zięciem Januszem oraz 
Paulina Młotek ze Schodni w towa-
rzystwie synowej Małgorzaty i wnuka 
Adriana. 80. urodziny obchodzili: Rita 
Halupczok z Antoniowa, której towa-
rzyszyła wnuczka Aleksandra, Leon 
Laur z Antoniowa, który przybył z 
zięciem Markiem, Maria Nowak z 
Antoniowa, której towarzyszyły dzieci 

Maria Nowak z dziećmi siostrzenicy 
Robertem i Katarzyną.

Rita Halupczok z wnuczką Aleksandrą.

siostrzenicy Robert i Katarzyna, 
Zofia Michalska z Grodźca, która 
przybyła z mężem Janem i zięciem 
Władysławem oraz Bronisława 
Nalepa z Ozimka, której towarzy-
szyła koleżanka Inga. 

Szmaragdowe gody małżeń-
skie (55-lecie) obchodzili Julianna 
i Stanisław Dydo z Ozimka, którzy 
do USC przyszli w towarzystwie 
córki Marioli, zięcia Radosława oraz 
wnuczek Hani, Kasi i Justyny. Złote 
gody (50 lecie) świętowali natomiast 
Rita i Rudolf Cebula z Ozimka oraz 
Teresa i Józef Zabłoccy z Ozimka. 
Wszystkim jubilatom wręczono oko-
licznościowe dyplomy i kwiaty. Do 
złożonych życzeń dołącza się redak-
cja „Wiadomości Ozimskich”. 

Jan Niesłony

Zofia Michalska z mężem Janem i 
zięciem Władysławem.

Leon Laur z zięciem Markiem.

Weronika Socha z zięciem Januszem. Paulina Młotek z synową Małgorzatą 
i wnukiem Adrianem.

Jubilaci urodzinowi.



Herman Cedzich z córką Teresą i synową Gizelą. Bronisława Nalepa z koleżanką Ingą.

Teresa i Józef Zabłoccy. Jubilaci godów małżeńskich.

Julianna i Stanisław Dydo z córką Mariolą, zięciem Radosławem i wnuczkami 
Hanią, Kasią i Justyną.

Rita i Rudolf Cebula.



Festiwal stale się rozwija, a w jego 
jedenastej edycji uczestniczyło 72 
młodych wokalistów. Impreza odbyła 
się 24 czerwca, a występy ocenia-
ła komisja konkursowa w składzie: 
Jacek Wójcicki, Alfred Willim i 
Zygmunt Antosik, przyznając na-
stępujące nagrody: 

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE 
KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

1. Anna Madziała „Czekolady, 
ach”” (Kluczbork) 

2. Wiktoria Bielińska „Kto się 
czubi” (Kępno) 

3. Milena Skowron „Tabliczka 
muzyczka” (Ozimek) 

Wyróżnienia: Kamila Czartoryska 
„Kapelusz marzeń” (Reńska Wieś), 
Ewa Kozak „Motylem byłam” 
(Kluczbork). 

G R U P A  W I E K O W A : 
UCZNIOWIE KLAS IV-VI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

1. Nina Tomczak „Gdybyś kochał 
hej!” (Głogówek) 

2. Julia Dota „L.A.L.K.A” 
(Antoniów), Iga Kurzawa „ Był raz 
pewien pan” (Ostrzeszów) 

3. Kamil Janoszek „Ciągle pada” 
(Prószków) 

Wyróżnienia: Karolina Marek 
„Czerwony kapturek” (Komprachcice), 
Natalia Zastępa „Powrócisz tu” 
(Krapkowice), Natalia Machelska 
„Modlitwa”(Zawadzkie), Julia 
Pogorzelska „Zimno” (Ozimek). 

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE 
GIMNZAJÓW 

1. Paulina Szlachcic „Deszcz w 

XI Festiwal Piosenki DO-RE-MI

Nagród grad
Historia Festiwalu Piosenki dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI w 

Ozimku rozpoczęła się w 1999 r., kiedy to w Szkole Podstawowej nr 3 
zorganizowano I Szkolny Festiwal Piosenki „Nutka”. W 2003 r. Anna 
Sitarz – instruktor Studia Piosenki „Nonet” postanowiła przenieść 
imprezę do Domu Kultury, gdzie pod nową nazwą odbyła się pierwsza 
edycja festiwalu. Było to w pierwszy dzień wiosny – 21 marca 2003 r. 

Cisnej” (Kluczbork) 
2. Weronika Dulnik „Za duża za 

mała” (Ozimek) 
3. Zuzanna Feliks „Uchylone 

drzwi” (Kluczbork) 
Wyróżnienie: Maciej Madzia 

„Przez ciernie do nieba” (Głogówek) 
GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE 

SZKÓŁ PONADGIMNZAJALNYCH, 
STUDENCI I STARSI 

1. Martyna Nowak „Czarne per-
fumy” (Branice) 

2. Robert Klimek „List do Boga” 
(Komprachcice) 

3. Kinga Musiał „Mój znak, twój 
znak” (Ozimek) 

Wyróżnienia: Sylwia Maria Lipka 
„Tylko w moich snach” (Knurów), 
Linda Wenzel „Grande Valle 
Brillante” (Komprachcice), Agata 
Kołodziejczyk „Ja dla pana czasu 
nie mam” (Ozimek).  

Patronat honorowy nad XI 
Festiwalem Piosenki dziecięcej i 
Młodzieżowej DO-RE-MI objął bur-
mistrz Ozimka Marek Korniak, a 
nagrody wręczali: zastępca burmi-
strza Zbigniew Kowalczyk, Jacek 
Wójcicki oraz Helena Gruszka. Na 
zakończenie dyrektor Domu Kultury 
podziękowała wszystkim uczestni-
kom, jurorom oraz sponsorom impre-
zy, którymi byli: Burmistrz Ozimka, 
CEMA S.A., OSM „Przyszłość”, 
Apteka Anny Antosik, Zakład Stolarski 
Joszko, Sklep Ogólnospożywczy 
Janina Stonoga, Krystyna Czajewska, 
Sklep „Multi” i Sklep „Terka” w Ozimku. 

J. Niesłony







Imprezę zorganizowała Gmina 
Ozimek we współdziałaniu z Lokalną 
Grupą Rybacką Opolszczyzna oraz 
Polskim Związkiem Wędkarskim 
w Opolu, które promowały swój 
„sztandarowy” produkt – opol-
skiego pstrąga wyhodowanego w 
ośrodku zarybieniowym PZW w 
Biestrzynniku-Poliwodzie. Stąd Dni 
Ozimka były w tym roku zarazem 
Wojewódzkim Świętem Pstrąga.

Nagrodzonego tytułem „Opolska 
Marka” pstrąga można było kupić 
żywego i przygotować w domu 
według przepisu Jaśka Kuronia, 
który w swoim kulinarnym show 
robił z niego wyśmienite potrawy. 
Na scenie prezentowały się zespoły 
taneczne Domu Kultury w Ozimku i 
wokaliści Studia NONET, a w sobotę 
o godzinie 18.00 burmistrz Marek 
Korniak w asyście gości z miast 
partnerskich dokonał oficjalnego 
otwarcia Dni Ozimka. 

Później koncertował zespół 
LECTER, a po nim gwiazda wie-
czoru - BIG CYC. Z okazji 25-lecia 
działalności, lider zespołu Krzysztof 
Skiba otrzymał od burmistrza kwia-
ty i urodzinowy tort. Wieczór za-
kończyła zabawa z zespołem NAS 
TROJE. W niedzielę koncertowała 
m.in. Ozimska Orkiestra Dęta, wy-
stępował kabaret ŁOWCY.B oraz 
zespół VOLVER, a przez dwa dni 
kwestę na rzecz Stowarzyszenia 
„Samarytanin” i prowadzonego przez 
nie hospicjum prowadzili młodzi 

* Dni Ozimka * Dni Ozimka * Dni Ozimka * Dni Ozimka * Dni Ozimka * Dni Ozimka * Dni Ozimka *

Pod znakiem pstrąga i 
dobrej zabawy

Było bogato, turniej łącznie 
sponsorowało 11 firm, a pula na-
gród wyniosła 2600 zł. Najszybszy 

III Paintballowy
Jedną z imprez towarzyszących, zorganizowanych z okazji tego-

rocznych Dni Ozimka, był III Paintballowy Turniej Ozimski, w którym 
wzięło 14 drużyn z całego województwa opolskiego oraz ze Śląska. 
Wygrała drużyna reprezentująca gminę Starokrzepice, drugą była 
10 Brygada Logistyczna z Opola, a trzecią drużyna OSP Schodnia, 
która w boju o 3. miejsce wygrała z drużyną Finisz Team Krapkowice.

mecz rozegrała 0SP Krasiejów w 47 
sekund, o włos czyli o 2 sekundy 
wygrywając czasówkę z drużyną 
Nowej Trybuny Opolskiej. Grały 
też 2 dziewczyny – w drużynie Aro 
Tubi Ozimek oraz Talen Kluczbork, 
które często były lepsze i szybsze od 
swoich kolegów. Najlepszym zawod-
nikiem Turnieju został Maciej Buć 
z Opolskiej Brygady Logistycznej, a 
nagrodę Fair Play otrzymał Henryk 
Libera z OSP Krasiejów.

Zawody przebiegały w fanta-
stycznej atmosferze, przy słonecznej 
pogodzie, Turniej odbił się szero-
kim echem w świecie paintballo-
wym, jako jeden z najlepiej orga-
nizowanych turniejów amatorskich 

w Polsce. Sędziowali zawodnicy 
drużyny Biedroneczki Paintball 
Team, na czele których stał sędzia  

posiadający  europejski certyfikat  
sędziowania, a imprezę nagłaśniał 
DJ Bigglo  ze Schodni.

Sponsorami turnieju byli: 
Burmistrz Ozimka, sklep Kansus 
z Chorzowa, Security Consulting z 
Brzegu, Flying Felix Opole, Kręgielnia 
Pod Lasem z Kolonowskiego, 
Restauracja Markus Kolonowskie, 
Jubiler Ryszard Mikłuszka Strzelce 
Opolskie, Bunker Paintball Krasiejów, 
Szara Willa Opole, Ring Sport 
Krasiejów, Jurapark Krasiejów, za 
których wsparcie serdecznie dzięku-
jemy. Kolejny turniej odbędzie się w 
przyszłym roku podczas Dni Ozimka

Florian Radziej

III Paintballowy Turniej Ozimski.

Dni Ozimka’2013 były imprezą ze wszech miar udaną. Bogaty 
dwudniowy program i letnia pogoda sprowadziły na Wyspę Rehdanza 
wielu mieszkańców, którzy i bawili się tutaj całymi rodzinami.

wolontariusze. Odbył się również po-
kaz i nauka tańca Zumba, a zbierane 
w jego trakcie datki przeznaczone 
zostaną na leczenie ciężko chorej 
Zuzi Machety, małej podopiecznej 
„Samarytanina”. Bawiąc się, poma-
galiśmy więc tym, którzy potrzebują 
naszego wsparcia w chorobie, na 
leczenie oraz poprawę komfortu 
życia. 

W ramach Dni Ozimka odbywały 
się również imprezy towarzyszące: 
triatlon turystyczny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Dolina Małej 
Panwi oraz III Paintballowy Turniej 
Ozimski. Piszemy o nich oddzielnie 
na łamach obecnego numeru „WO”. 

(jad)
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- Z roku na rok Dni Ozimka są 
ciekawsze - mówi pani Justyna 
(35 l.). - Podoba mi się to, że za-
praszane są popularne zespoły, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Do 
tego rodzaju imprez podchodziłam 
zawsze sceptycznie, ale w roku ubie-
głym i obecnym nie mogło mnie tam 
zabraknąć.

- W tym roku bardzo podobał mi 
się kabaret Łowca. B - mówi Wojtek 
(18 l.).  - Byłem także na koncercie 
„Big Cyc” i „Volver”. Mam nadzieję, 
że za rok również na Dni Ozimka 
zostaną zaproszone ciekawe gwiaz-
dy. Według mnie wszystko zostało 

Pieniądze uzyskane w wyniku 
zbiórki zostały w całości wyda-
ne na zamontowanie odbojnic, tj. 
ochronnych paneli w salach chorych. 
Niezwykle podniosło to estetykę sal, 
ułatwiając zarazem utrzymanie czy-
stości i służąc wygodą pacjentom.

Hospicjum Samarytanin istnieje 
od dwóch lat, mieści się w Opolu 
na ul. Pużaka 11, jednak znaczna 
część pracowników, sympatyków 
i osób związanych z wspierającą 
Hospicjum Fundacją Onkologiczno-
Hospicyjną mieszka w Ozimku. W 
hospicjum przebywa lub w prze-
szłości przebywało wielu pacjentów 
pochodzących z Ozimka. 

Hospicjum to miejsce trudnej 
walki z chorobą nowotworową, w 
którym drobne radości mieszają 
się z głębokim smutkiem. Dzięki 
zaangażowaniu tak wielu osób w 
akcję wsparcia dla hospicjum radości 

To był dar serca
Podczas Dni Ozimka Fundacja Onkologiczno-Hospicyjna 

Samarytanin prowadziła zbiórkę publiczną na rzecz Hospicjum 
Samarytanin. Dzięki hojności mieszkańców Ozimka zebrano łącznie 
1357,34 zł.

jest dużo więcej. 
Składamy serdeczne podzięko-

wania za pomoc, wsparcie i okazaną 
życzliwość. Szczególne podzięko-
wania należą się Panu Markowi 
Korniakowi, burmistrzowi Ozimka, 
pracownikom Urzędu Miasta w 
Ozimku, odpowiedzialnym za orga-
nizację Dni Ozimka oraz opiekunom 
Szkolnego Wolontariatu Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Ozimku i wspa-
niałym wolontariuszom z tej szkoły. 
Składamy również podziękowania 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 i 3 w Ozimku oraz Zespołu 
Szkół w Ozimku.

Marianna Grajoszek,
kierownik Hospicjum Samarytanin

Ewa Kosowska-Korniak,
Prezes Fundacji Onkologiczno-

Hospicyjnej „Samarytanin”

Sonda WO

Dni Ozimka
w oczach mieszkańców

Zapytaliśmy naszych mieszkańców czy podobały się im tego-
roczne Dni Ozimka.

bardzo dobrze zorganizowane.
- Bardzo fajne jest to, że podczas 

takich imprez każdy znajdzie coś dla 
siebie, zarówno dzieci, młodzież i 
dorośli - mówi pani Anna (30 l.). - Ja 
najbardziej zawsze lubię kabarety. 
W tym roku bardzo podobał mi się 
koncert zespołu „Big Cyc”. Mojej 
córce natomiast przede wszystkim 
kolorowe mażoretki.

- Ja byłam tylko w sobotę - mówi 
pani Zofia (50 l.). - Bardzo chcia-
łam zobaczyć Jaśka Kuronia, bo 
sama lubię gotować. Według mnie 
bardzo dobrze to wszystko było 
zorganizowane. W fajnym miejscu, 
no i pogoda dopisała.

- Przede wszystkim podobało 
mi się miejsce, w którym impreza 

się odbywała - mówi pan Kamil (45 
l.). - Bardzo fajnie, że tzw. „wyspa” 
została wykorzystana. Pogoda rów-
nież nam dopisała i mam nadzieję że 
za rok atrakcji nie zabraknie. Bardzo 
mi się podobał kabaret „Łowcy. B”, 
naprawdę warto było ich zobaczyć 
na żywo.

- Przede wszystkim były bar-
dzo ciekawe gwiazdy - stwier-
dza pani Katarzyna (40 l.). - Ale 
oprócz gwiazd większego formatu 
na uwagę zasługiwała nasza mło-
dzież. Występy mażoretek, zespołu 
„Alvaro”, orkiestry bardzo mi się 
podobały.

Notowała: Daria Wilk


