
Burmistrz Ozimka  Marek Korniak serdecznie dziękuje wiceministrowi 
spraw wewnętrznych Stanisławowi Rakoczemu za pomoc w pozyskaniu 
nowych wozów strażackich: - Gdyby nie osobiste zaangażowanie ministra 
Rakoczego nasze jednostki OSP tak szybko nie wzbogaciłyby się w ten sprzęt.

Burmistrz dziękuje ministrowi

Święto Konstytucji 3 Maja
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Ozimku rozpoczęła msza święta 

dziękczynna odprawiona w intencji Ojczyzny oraz ozimskich hutników, 
którzy w dniu 4 maja obchodzą dzień swojego patrona św. Floriana. Mszę 
z udziałem orkiestry i pocztów sztandarowych odprawili w koncelebrze 
proboszcz parafii w Ozimku ks. Marian Demarczyk i ks. Józef Szpek, który 
również wygłosił homilię. 

Po nabożeństwie delegacje przeszły 
pod Pomnik Martyrologii obok Domu 
Kultury, gdzie odbyła się uroczystość 
złożenia wiązanek kwiatów. W okolicz-
nościowym przemówieniu burmistrz 
Ozimka Marek Korniak przypomniał hi-
storię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, któ-
ra już 223 lata temu stworzyła podwaliny 
pierwszego w Europie nowoczesnego 
ustroju, określając służebność państwa 
wobec narodu. Nawiązał również do 
10. rocznicy członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, wymieniając największe 

korzyści, jakie z unijnych funduszy, w po-
staci już zrealizowanych lub trwających 
obecnie inwestycji, ma gmina Ozimek. 
Podziękował wszystkim delegacjom 
za udział w uroczystości oraz złożył 
życzenia strażakom z jednostek OSP 
naszej gminy, z okazji obchodzonego 4 
maja Dnia Strażaka. Delegacje władz 
gminy i Rady Miejskiej, kombatantów 
oraz młodzieży szkolnej złożyły pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów. 

(jad)

Obchody Święta Konstytucji w Ozimku.

Radni ustalili także stawki opłat 
za wykup miejsc pochówku na cmen-
tarzach komunalnych. Przyjęli także 
informację o wykonanych melio-
racjach z gminie. I wprawdzie w 
roku 2013 wyczyszczono ponad 
18 tys. metrów bieżących rowów, 
czyli o ponad 4 tysiące więcej niż 
rok wcześniej, to jednak przyznali, 
że tempo odtworzeń nie dorównuje 
tempu zniszczeń, które dokonywane 

Sesja Rady Miejskiej:

Wysokie oceny
Dobra ocena zimowego utrzymania dróg w gminie, wysoka ocena 

pracy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej - to niektóre z uchwał 
przyjętych 28 kwietnia  na sesji Rady Miejskiej w Ozimku.

są każdego roku. Przy ocenie zaso-
bów pomocy społecznej podkreślili, 
iż coraz więcej zadań cedowanych 
jest na gminy, ale nie idą za tym pie-
niądze. Poza tym istnieją zbyt niskie 
kryteria dochodowe przyznawania 
pomocy społecznej, co zawęża krąg 
osób, do których ta pomoc dociera 
w porównaniu z kręgiem osób, do 
których ta pomoc powinna dotrzeć.      

„Pracuś” zaprasza na festyn 

Centrum Ogrodnicze „PRACUŚ” w Schodni organizuje festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w dniach 
31 maja - 1 czerwca. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji 
dla najmłodszych. Więcej informacji pod nr tel. 77 402 65 95.

KOMUNIKAT  BURMISTRZA
W związku z występującymi przypadkami wnoszenia opłaty 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 
opóźnieniem informuję, iż termin wniesienia kolejnej opłaty okre-
ślony w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi jest bezwzględnie wiążący zarówno dla strony jak 
i organu wydającego zezwolenia.

W związku z tym uchybienie terminu powoduje konieczność wydania 
decyzji wygaszającej zezwolenie.

Przypominam, iż w terminie do 31 maja danego roku kalenda-
rzowego należy uiścić kolejną opłatę.

Przekroczenie ww. terminu nawet o jeden dzień spowoduje 
bezwzględnie wygaszenie zezwoleń.

Przedsiębiorca, któremu zostaną wygaszone zezwolenia może wy-
stąpić ponownie o wydanie nowych zezwoleń po upływie 6 miesięcy 
od daty wydania decyzji o wygaszeniu zezwoleń. 



Obecnie realizowane są odtworzenia 
nawierzchni oraz prace porządkowe 
po zakończonych robotach ziemnych. 
Termin zakończenia umowy mija 31 
maja 2014 r. Tym samym kończy się 
jedna z największych unijnych inwestycji 
w Gminie Ozimek. Dofinansowanie ze 
środków Funduszu Spójności obejmo-
wało wyłącznie zakres przyłączy do 
granicy posesji. PGKiM Spółka z o.o. 
z uwagi na chęć równego traktowania 
wszystkich mieszkańców Gminy, zleciła 
ze środków własnych budowę odcinków 
przyłączy od granicy posesji do pierwszej 
studzienki.

PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie po 
raz kolejny przypomina o tym, że na 
podstawie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminie, istnieje 
obligatoryjny obowiązek podłączenia 
budynków mieszkalnych do kanaliza-
cji, jeżeli sieć została wybudowana 
w ulicy, przy której ten dom stoi.  
Podłączenia instalacji wewnętrznych z 
budynków do kanalizacji należy wykonać 
do dnia 30.06.2014 r. Termin ten został 
wydłużony do końca br. roku jedynie dla 
mieszkańców miejscowości Krzyżowa 
Dolina.

Po zakończeniu robót budowlanych 
związanych z realizacją zakresu rze-
czowego projektu pozostaje kwestia 
uzyskania efektu ekologicznego, który 
polega na podłączeniu do nowo wybudo-
wanej sieci kanalizacyjnej około 7,2 tys. 
osób. Świadczenie usług kanalizacyjnych 

Jak powstaje kanalizacja? (20)

Koniec budowy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w 

Antoniowie informuje, że prace montażowe związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej, prowadzone w ramach programu pn. „Poprawa jakości wody pitnej 
i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, zostały zakończone. 
Wykonawca, który realizuje ostatni z kontraktów w/w projektu w miejscowości 
Krzyżowa Dolina, zakończył już układanie kanałów i przyłączy do granicy posesji. 

winno odbywać się na podstawie podpi-
sanej umowy o odprowadzanie  ścieków. 
W związku z powyższym, niezwłocz-
nie po podłączeniu nieruchomości 
do kanalizacji, Spółka przypomina 
mieszkańcom o konieczności pod-
pisania stosownej umowy w wydzia-
le Wodociągów i Kanalizacji. Przy 
podpisywaniu w/w dokumentu każdy z 
odbiorców proszony jest o wypełnienie 
prostej ankiety, w której należy podać 
ilość osób zamieszkujących podłączaną 
do kanalizacji posesję. W związku z 
obawami mieszkańców, że ilość osób 
podana w ankiecie może zostać wyko-
rzystana do innych celów (np. naliczania 
dodatkowych opłat za wywóz odpadów, 
itp.), PGKiM informuje, że ankiety służą 
wyłącznie do celów statystycznych dla 
potrzeb wykazania osiągniętego efektu 
ekologicznego. Wobec powyższego 
zwracamy się z prośbą aby rzetelnie 
wpisywać liczbę osób zamieszkujących 
daną posesję. 

Wszystkich zainteresowanych podłą-
czeniem do kanalizacji sanitarnej prosimy 
o kontakt telefoniczny z pracownikami 
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji:

- Grzegorz Wiench tel. 603 555 816
- lub bezpośrednio z biurem Wydziału 

Wodociągów i Kanalizacji w Antoniowie 
ul. Rzeczna 16 tel. 77 4651 334. 

Jan Fujak
Krzysztof Durkalec

Na spotkanie przybyło ponad dwu-
dziestu byłych dyrektorów i prezesów 
huty, zasłużeni hutnicy oraz inni za-
proszeni goście z burmistrzem Ozimka 
Markiem Korniakiem i jego zastępcą 
Zbigniewem Kowalczykiem. Przybyłych 
powitał prezes Stowarzyszenia Dolina 
Małej Panwi Józef Tomasz Juros, który 
wygłosił wykład wprowadzający „Geneza 
powstania Huty Małapanew w świetle 
dokumentów”, natomiast Lech Radke 
przedstawił „Udział Huty Małapanew w 
Wystawach Światowych w XIX wieku”. 
Goście oraz przybyli na spotkanie byli 
hutnicy zwiedzili muzeum i zgromadzo-
ne w nim liczne eksponaty, o których 
pochodzeniu opowiadał J. T. Juros. Po 
pamiątkowych zdjęciach na odrestauro-
wanym moście wiszącym i przed siedzibą 
Muzeum, część uczestników spotkania 
udała się jeszcze na cmentarz ewan-
gelicki, by zobaczyć odrestaurowane 
staraniem Stowarzyszenia zabytkowe 
nagrobki, w tym grób pochowanego 
tu byłego dyrektora huty Johanna 
Leonhardta Treuheita. Wspomnienia 
i dyskusje toczono nadal przy obiedzie w 
restauracji „Nowa”, a ich optymistycznym 
akcentem było twierdzenie, że w swej 
260-letniej historii ozimska huta przeży-
wała wiele zakrętów i kryzysów, a mimo 
to przetrwała, wciąż istnieje i produkuje. 
To napawa nadzieją, że przezwycięży 
również przeżywane obecnie problemy. 

W spotkaniu uczestniczyli byli dy-
rektorzy i prezesi Huty Małapanew”: 
Stanisław Lubczyński - dyrektor tech-
niczny (1964-65), Kryspin Olszewski 

Huta Małapanew ma już 260 lat

Spotkanie dyrektorów
Chociaż w rozwieszonych na terenie Ozimka plakatach Stowarzyszenie 

Dolina Małej Panwi zastrzegało, że nie pretenduje do miana głównego organi-
zatora obchodów 260-lecia Huty Małapanew, to jednak zorganizowana przez 
nie uroczystość była de facto jedynym akcentem, przypominającym o tym 
ważnym jubileuszu. 9 maja w Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi odbyło 
się spotkanie byłych dyrektorów zakładu z lat 1964-2012. W zamierzeniu orga-
nizatorów miało ono być pomostem między historią a współczesnością Huty 
Małapanew i środowiska, które przez lata kształtowała. Liczny udział gości 
poświadczył, że zamysł organizacji takiego spotkania był bardzo trafiony. 

- dyrektor techniczny (1972-74), Wiesław 
Gumiński - dyrektor naczelny (1973-92), 
Jerzy Jednaki - dyrektor naczelny (1976-
77), Lech Radke - dyrektor ds. inwestycji 
(1976-89), Bogusław Szemiel - dyrektor 
ds. technicznych (1978-81), Czesław 
Kaczmarek - dyrektor ds. przygotowania 
produkcji (1978-81), Joachim Brzoska 
- dyrektor ds. ekonomicznych (1979-
81), Aleksander Jurzak - dyrektor ds. 
pracowniczych (1980-90), Stanisław 
Mosiala - dyrektor ds. technicznych 
(1980-1990), Henryk Hyla - dyrektor 
ds. ekonomicznych (1981-86), Andrzej 
Paluch - dyrektor ds. produkcji, wice-
prezes, prezes (1986-1992), Jan Pisula 
- dyrektor ds. ekonomicznych, prezes 
(1986-1992), Jan Czerkawski - czło-
nek zarządu, dyrektor ds. technicznych 
(1992-93), Andrzej Siudeja - członek za-
rządu, dyrektor ds. technicznych (1993), 
Marek Bagiński - dyrektor Zakładu 
Obsługi Produkcji (1995-97), Arnold Bul 
- dyrektor zakładu, prezes, wiceprezes 
(1999-2003), Józef Janczyk - dyrek-
tor ds. produkcji i handlu (2000-2007), 
Wojciech Jendrosek - wiceprezes, 
dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych 
(2003-2009), Bogusław Bobrowski - 
prezes (2007-2011), Jolanta Szymska 
- dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych 
(2009-2011), Henryk Dydacki - prezes 
(2011-2012), Hubert Rogowski - dyrek-
tor zakładu (- do 1999) .

Janusz Dziuban

Spotkanie byłych dyrektorów Huty Małapanew.

Fotoreportaż Ryszarda Bożyma na str. 4.

Takie były początki.





90. lecie obchodził Józef 
Wojdyła z Grodźca (wraz z synem 
Edmundem, wnukiem Tomaszem i 
prawnukiem Marcinem). Natomiast 
85. urodziny świętowali Cecylia 
Waligórska z Ozimka (z córką 
Teresą) i Bronisław Karpa z Grodźca 
(z synem Ryszardem). 80. lecie 
urodzin stało się udziałem: Moniki 
Czaplik z Biestrzynnika (przyjechała 
z synem Rudolfem), Heleny Langosz 
z Chobia (z córkami Sylwią i Rutą), 
Marii Kandziory z Ozimka (z córką 
Iwoną, wnuczkami Anną i Jolantą), 
Zofii Musiał z Ozimka (z mężem 
Bogusławem i córką Krystyną) oraz 
Gizeli Słupik z Ozimka (z wnuka-
mi Mateuszem i Piotrem) i Ireny 
Kuśmierskiej z Grodźca.

Dwieście lat!
29 kwietnia kolejni nestorzy z naszej gminy w towarzystwie najbliż-

szych świętowali urodziny oraz rocznice zawarcia związków małżeńskich. 
Życzenia złożyli im kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Bronder 
oraz burmistrza Ozimka Marek Korniak. 

Diamentowe Gody Małżeńskie 
(70.lecie pożycia) obchodzili Helene 
i Georg Chlebosch (w towarzystwie 
syna Kurta) z Krasiejowa, Brylantowe 
Gody Małżeńskie (55.lecie) Elżbieta 
i Józef Szymski z Krzyżowej Doliny 
natomiast Złote Gody Małżeńskie 
(50.lecie): Maria i Tomasz Joniec 
ze Szczedrzyka (w towarzystwie sy-
nowej Ireny), Teresa i Paweł Kokot 
z Krzyżowej Doliny (w towarzystwie 
córki Kornelii i zięcia Krystiana) a 
także dwie pary z Ozimka: Helena i 
Czesław Świdkiewicz oraz Erna i 
Karol Świtała.

Do wszelkich serdeczności 
dołącza się redakcja „WO”.

witElżbieta i Józef Szymski.

Erna i Karol Świtała.

Helena i Czesław Świdkiewicz.

Helena i Georg Chlebosch.

Józef Wojdyła.



Maria i Tomasz Joniec.

Teresa i Paweł Kokot.

Bronisław Karpa. Cecylia Waligórska. Gizela Słupik. Helena Langosz.

Irena Kuśmierska. Maria Kandziora.

Monika Czaplik. Zofia Musiał.



Z powodu trwającego remontu 
wszystkie spektakle wystawione 
zostały na sali tanecznej, uprzednio 
wyciemnionej i przygotowanej do 
tego dosyć niecodziennego wyda-
rzenia. Spektakle, choć różniące 
się między sobą pod względem 
formalnym, składały się na całość, 
której celem było zmierzenie się 
z różnymi wątkami i postaciami 
należącymi do świata Mistrza ze 
Stratfordu. Trylogia teatralna, trwa-
jąca z przerwami dwie i pół godziny, 
to najdłuższy i najtrudniejszy w 
realizacji spektakl teatru Fieter: 
wzięły w niej udział 24 osoby, zaś 
realizacja trwała prawie sześć mie-
sięcy. Złożyły się na nią:

Filmowy PROLOG, wraz z czo-
łówką. Nagranie wideo przedsta-
wiało punkt wyjścia akcji wszystkich 
trzech spektakli, czyli niefortunny 
podział królestwa Leara pomiędzy 
córki. Wystąpili w nim: Witold Sułek 
(Lear), Agata Wawro (Kordelia), 
Małgorzata Kunysz (Desdemona), 
Judyta Adamczyk (lady Makbet), 
Anna Bereźnicka (lady Anna) 
oraz Radosław Czupryński, 
Tomasz Mehl, Ewa Ciepły, Anna 
Juros- Brejwo, Elżbieta Cieśla, 
Seweryn Jabłoński, Martyna 
Konowalik, Ewa Mikusek i 
Marysia Brejwo. Muzykę do fil-
mowej czołówki skomponował 
Grzegorz Fijałkowski.

RYSZARD. Pierwsza część 
trylogii, oparta w głównej mierze 
na wątkach jednej z kronik królew-
skich: Ryszardzie III, oraz motywach 
i fragmentach zaczerpniętych z 
Hamleta. Spektakl rozświetlony zo-
stał za pomocą niewielkich lampek 
ze świecami, bez użycia jakichkol-
wiek innych źródeł światła. Jego 
bohaterem był kaleki pretendent 
do tronu, który intrygami lub za 
pomocą własnego, fizycznego 
zaangażowania, uśmierca osoby 
stojące mu na drodze do zdobycia 
władzy. Jest skupiony wyłącznie 
na tym celu, zaś wszystkie osoby, 
nawet te będące na jego usługach, 
poświęca w imieniu własnych ambi-
cji. W roli Ryszarda wystąpił Michał 
Rogacki, zaś partnerowali mu: 
Anna Bereźnicka (lady Anna), 
Agata Wawro (Kordelia), Hanna 
Spólna (Macocha), Ewa Mikusek 
(Hermia), Ewa Ciepły, Anna 
Juros- Brejwo i Elżbieta Cieśla 
w rolach Czarownic, Filip Brejwo 

„The Best of William Shakespeare”

Trylogia by FIETER
15 marca o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Ozimku rozpoczęło 

się spotkanie teatralne, podczas którego teatr Fieter  zaprezentował 
trzy spektakle, wchodzące w skład szekspirowskiej trylogii pt. „The 
Best of William Shakespeare”.

i Anna Juros- Brejwo w rolach 
Morderców, jak również Tomasz 
Huras i Robert Konowalik. 
Muzykę do tej części trylogii napi-
sał Grzegorz Fijałkowski.

OTELLO. Najbardziej pogod-
na - mimo oczywistej posępności 
fabuły - część widowiska, oparta 
głównie na Otellu oraz Romeo i 
Julii i Makbecie. Akcja spektaklu 
(podobnie jak wszystkich pozo-
stałych części), rozgrywa się w 
tym samym czasie, lecz na innym 
zamku. Ta część trylogii uległa 
największym transformacjom, roz-
maite teksty zostały w najbardziej 
widoczny sposób wymieszane, acz-
kolwiek w dalszym ciągu główną 
osią przedstawienia są starania 
Jagona (Bartosz Głąb), czynione 
w celu skompromitowania i śmierci 
władcy zamku (w roli Otella wystąpił 
Tomasz Mehl). W spektaklu wystą-
pili ponadto:  Magdalena Kunysz 
(Desdemona), Justyna Mehl- 
Czubak (Emilia), Marysia Brejwo i 
Ewa Mikusek (Julia i Hermia, córki 
Otella), Seweryn Jabłoński (Horacy) 
oraz Witold Sułek i Tomasz Huras 
w rolach Leara i Błazna. W tej czę-
ści, bardziej oświetlonej i poniekąd 
miejscami komediowej, realizacja 
obywała się bez muzyki.

MAKBET, spektakl wieńczący 
trylogię, to część najbardziej mo-
mumentalna, statyczna w znacznej 
części, wykorzystująca duże ele-
menty scenograficzne, zmienne 
oświetlenie oraz oprawę muzyczną 
autorstwa Grzegorza Fijałkowskiego 
i Dominika Jończyka. Jest to jedno-
cześnie część najbardziej zbliżona 
do literackiego oryginału. Jej tema-
tem są nieomal wyłącznie wyda-
rzenia opisane w szekspirowskim 
Makbecie, aczkolwiek odniesienia 
do pozostałych części trylogii, a 
co za tym idzie- innych drama-
tów Szekspira, oczywiście istnie-
ją (zwłaszcza w ostatniej scenie, 
której akcja odbywa się na zamku 
Otella). Tytułowa postać (w tej roli 
Radosław Czupryński), wraz z 
żoną (Judyta Adamczyk w roli 
Lady Makbet) uśmiercają Leara 
oraz jego świtę, pogrążając się 
coraz głębiej w świecie zbrodni 
i szaleństwa. Na scenie part-
nerują im: Seweryn Jabłoński 
(Horacy), Martyna Konowalik 
(Miranda), Tomasz Mehl (Otello), 
Tomasz Huras (Błazen), Anna 



Szkołę tworzą uczniowie. Każdy 
ma z nich inne potrzeby, ale rów-
nież pasje, talenty, zainteresowanie, 
umiejętności. Zatem ważny jest in-
dywidualny, odpowiedni do potrzeb 
i możliwości rozwój każdego ucznia, 
angażowanie go, uczenie współpracy, 
wrażliwości na potrzeby innych. 

Z pewnością rozwijanie potencjału 
uczniów przynosi rezultaty. Co roku 
cieszymy się więc i jesteśmy dumni z 
kolejnych sukcesów naszych podopiecz-
nych. Swoje osiągnięcia zawdzięczają 
ogromnej pracy własnej, a także zaan-
gażowaniu nauczycieli i wychowawców, 
którzy towarzyszą im w drodze zdoby-
wania wiedzy.

Jak każdego roku w naszej szkole 
odbywają się konkursy przedmiotowe, w 
których uczniowie chętnie biorą udział. 
Zmagają się z wieloma trudnymi zagad-
nieniami i zadaniami. 

W roku szkolnym 2013/2014 możemy 
poszczycić się licznymi osiągnięciami 
uczniów. 

Tytuł laureata w Szkole Podstawowej 
Nr 3 uzyskali:

- Michelle Kutz (Wojewódzki 
Konkurs Języka Niemieckiego),

- Tomasz Paczkowski (Wojewódzki 
Konkurs Matematyczny). 

Na tytuł finalisty zasłużyli:
- Adam Kowalczyk (Wojewódzki 

Konkurs Języka Angielskiego),
- Maksymilian Pelc (Wojewódzki 

Konkurs Języka Angielskiego oraz 
Wojewódzki Konkurs Historyczny). 

Z kolei w Gimnazjum Nr 1 tytuł lau-
reata otrzymali:

- Nicol Klohs, Wiktoria Bonk, Julia 
Golletz (Wojewódzki Konkurs Języka 
Niemieckiego),

- Wojciech Michalak (Wojewódzki 
Konkurs Historyczny, Wojewódzki 
Konkurs Geograficzny). 

Tytuł finalisty uzyskali:
- Radosław Rogowski, Józef 

Piechaczek, Kacper Chlebosz, 
Wiktoria Halupczok (Wojewódzki 
Konkurs Matematyczny), 

Gminny Zespół Szkół w Ozimku - szkoła z pasją

I uczniowie z pasją
Szkołę tworzą uczniowie. Każdy ma z nich inne potrzeby, ale również 

pasje, talenty, zainteresowanie, umiejętności. Zatem ważny jest indywidualny, 
odpowiedni do potrzeb i możliwości rozwój każdego ucznia, angażowanie 
go, uczenie współpracy, wrażliwości na potrzeby innych. 

- Aleksandra Barowska 
(Wojewódzki Konkurs Języka 
Niemieckiego), 

- Oliwia Rainczuk (Wojewódzki 
Konkurs Historyczny),

- Wojciech Michalak, Zuzanna 
Serafin (Wojewódzki Konkurs Języka 
Polskiego), 

- Radosław Rogowski (Wojewódzki 
Konkurs Geograficzny), 

- Józef Piechaczek, Wojciech 
Michalak (Wojewódzki Konkurs 
Chemiczny), 

- Julia Łysiak (Wojewódzki 
Konkurs Biologiczny), 

- Paweł Jaskulski, Wojciech 
Michalak (konkurs historyczny „Losy 
Oręża i Żołnierza Polskiego”, 

- Krzysztof Michalak, Wojciech 
Michalak (Diecezjalny Konkurs 
Wiedzy Religijnej - Gimnazjalista 
2014),

- Angelika Redas, Damian Pielorz 
(Konkurs wiedzy geologiczno-środo-
wiskowej - etap regionalny). 

Wysokie noty uzyskali także 
uczniowie, którzy wzięli udział w 59. 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
(etap wojewódzki odbył się w Strzelcach 
Opolskich).

- Adam Kowalczyk (Szkoła 
Podstawowa Nr 3)  - I miejsce,

- Hanna Szarzewicz (Gimnazjum 
Nr 1) - I miejsce,

- Anna Lyp (Gimnazjum Nr 1) - II 
miejsce.

 Z pewnością Gminny Zespół Szkół 
jest szkołą, w której nauczyciele z pasją 
rzeźbią wychowanków z pasją, świa-
domych swoich możliwości i wartości. 
Mamy nadzieję, że trud naszych olim-
pijczyków zaowocuje w przyszłości, w 
dalszych etapach kształcenia.   

M. Wolicka - Mazurkiewicz,
M. Dziewulska  

P.S. W poprzednim numerze „WO” 
powyższy artykuł już w  druku został 
obcięty, za co zainteresowanych prze-
praszamy. Redakcja.

Juros- Brejwo, Ewa Ciepły 
i Elżbieta Cieśla w rolach 
Czarownic, a także Magdalena 
Kunysz, Bartosz Głąb, Justyna 
Mehl- Czubak.

EPILOG, to najkrótsza część 
widowiska, w nim łączą się ze 
sobą wątki każdego spektaklu. 
Tematem tej części jest pojedynek 
Makbeta (Radosław Czupryński) 
z Ryszardem (Michał Rogacki) 
i zdobycie władzy przez Julię 
(Marysia Brejwo). Wystąpili po-
nadto: Ewa Mikusek (Hermia) i 
Robert Konowalik (Prospero). W 
Epilogu, oprócz wątków znanych z 
użytych w spektaklach  dramatów 
wykorzystano dodatkowo fragmenty 
Burzy.   

Obsługę techniczną spekta-
klu tworzyli: Agnieszka Jarocka 
(światło), Grzegorz Fijałkowski 

(dźwięk i muzyka), Robert 
Konowalik (projekcja). Spektakl 
zrealizowany został dzięki znacz-
nej pomocy następujących osób: 
Norberta Halupczoka, Anny 
Halupczok, Tomasza Feliksa, 
Michała Antosika, Andrzeja 
Płachty, Gabriela Łukawskiego 
oraz Michała Fijałkowskiego. 
Projekt i wykonanie plakatów: 
Agnieszka Jarocka. Współpraca 
scenograficzna: Tomasz Mehl, 
Ewa Ciepły, Martyna Konowalik, 
Agnieszka Jarocka, charaktery-
zacja Otella: Ewa Ciepły. Zdjęcia 
i montaż Prologu, scenografia, 
scenariusz i reżyseria spektaklu: 
Robert Konowalik. Autorką foto-
grafii ze spektaklu jest Dominika 
Misiura.

R.K.



Anna Golec Prezes LGD Kraina 
Dinozaurów przedstawiła krótko 
ważność działalności Lokalnych Grup 
Działania, strategia realizowana za-
kłada głównie rozwój turystyki, jednak 
bardzo istotną rolę odgrywa  również 
zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Wszystkie gminy, które są członka-
mi LGD wytypowały po jednym projekcie 
zrealizowanym w ramach w/w środków. 
Nasza gmina zgłosiła projekt zakończo-
ny w ubiegłym roku pt.: „Przebudowa 
części pomieszczeń  budynku remizy 
strażackiej w Schodni na salę wie-
lofunkcyjną z zapleczem”.

Burmistrz Ozimka Marek Korniak 
szczegółowo opowiedział o możliwo-
ściach jakie daje współpraca z LGD 
Kraina Dinozaurów. Można było pozy-
skać min. środki na zakończenie budo-
wy obiektu w Schodni. Sala wielofunk-
cyjna służy mieszkańcom cały tydzień, 
spotykają się tu grypy na siatkówkę, 
młodzież na piłkę nożną, dzieci mają 
zajęcia z instruktorem, a mieszkanki 
Schodni zorganizowały również zajęcia 
aerobiku. Najważniejsze jest, że sala 
jest dostępna dla ludzi i cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, co ma w 
szczególności dla tutejszych mieszkań-
ców ogromne znaczenie. Niestety nie 
ma tu szkoły, więc remiza OSP pełni 
funkcję centrum kulturalno-społecznego 
miejscowości.

Ponadto Krzysztof Kleszcz - 
Prezes Stowarzyszenia Nasz Grodziec 
zaprezentował książkę, która powstałą 
w ramach projektu  pt. „Kuchnia mojej 
babci. Przepisy kulinarne z Grodźca.” 
Zawiera 112 przepisów, które wszystkie 
zostały przywiezione z Kresów w 1945 r. 
przez przodków mieszkańców Grodźca.

W tym miejscu należy dodać, że 
umiejętnie aplikując o w/w środki zre-
alizowano również min. następujące 

Film promocyjny o projektach LGD

Prawda ekranu
W dniach 14-15 kwietnia 2014 r. w Gminie Ozimek przygotowywano 

materiał do filmu promocyjnego o projektach zrealizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 („Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie”) za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Kraina Dinozaurów.

projekty: „Adaptacja części budynku 
przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie 
na pomieszczenia Biblioteki 
Publicznej oraz Izby Historii Wsi” 
i „Modernizacja dwóch boisk na 
boiska wielofunkcyjne w miejsco-
wościach Dylaki i Krasiejów”.

Marcin Widera

W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. 
w JuraParku w Krasiejowie gościła TVP 
INFO, która na zlecenie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego przygotowuje 
materiał dot. najważniejszych inwestycji 
zrealizowanych w ciągu tych 10 lat.

Dla naszej gminy to wielki prestiż, 
że mamy u siebie tak wielką atrakcję 
turystyczną, która jest stale urozmaica-
na o nowe atrakcje. W ciągu ostatnich 

10 lat Polski w Unii - JuraPark w Krasiejowie

Ozimek w TVP
W tym roku przypada 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

W całym kraju przy wsparciu środków unijnych zrealizowano wiele znako-
mitych inwestycji. Również nasza gmina umiejętnie aplikowała oraz nadal 
aplikuje o finansowe wsparcie, by móc zrealizować różnorodne projekty, 
których głównym celem jest poprawa standardu życia naszych mieszkańców.

lat JuraPark w Krasiejowie, jak również 
Gmina Ozimek stały się markami roz-
poznawalnymi nie tylko w całej Polsce, 
ale również poza jej granicami.

Podczas nagrań sfilmowano 
JuraPark oraz liczne atrakcje, ob-
szernego wywiadu udzielił również 
gospodarz gminy Burmistrz Ozimka 
Marek Korniak.

M.W.

Podczas spotkania omówiono 
podstawowe wnioski wypływające 
z diagnozy strategicznej, założenia 
strategii, w tym cele strategiczne, 
jak również koncepcje projek-
tów i działań, które posłużą jej 
realizacji, a także założenia funk-
cjonowania Aglomeracji Opolskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
zastępca burmistrza Zbigniew 
Kowalczyk, Krzysztof Początek 
- Dyrektor Biura AO, a zara-
zem mieszkaniec Ozimka, rad-
ni Krzysztof Kleszcz, Barbara 
Starzycka i Jan Wierny, sołtysi 
Julita Widera i Kazimierz Tarsa.

Uczestnicy zadawali liczne pyta-
nia dot. wpływu AO na Gminę Ozimek 
oraz min. budowy ścieżek rowero-
wych, poprawy komunikacji, ściąga-
nia inwestorów, poprawy systemu 
oświaty, jak również nowoczesnych 
rozwiązań energooszczędnych.

M.W.

Strategia Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Konsultacje w Ozimku
30 kwietnia w UGiM w Ozimku odbyły się konsultacje społeczne 

dotyczące projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 
2014 - 2020. Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania 
polityki rozwoju samorządów, które podpisały Porozumienie o 
utworzeniu Aglomeracji Opolskiej.



Do Krasiejowa zjechała liczna mło-
dzież z rodzicami nawet z tak odległych 
miejsc jak Gdańsk, Łódź i Poznań. Po 
raz kolejny Krasiejów udowodnił, że jest 
jednym z najlepszych organizatorów 
imprez paintballowych w Polsce.

Pragn iemy podz i ękować 
Ochotniczym Strażom Pożarnym z 
Krasiejowa i Schodni za pomoc w 
organizacji konkursów oraz prezentacji 
nowych wozów Mercedesa i Scanii, które 

III Edycja Paintball z Rojem w Krasiejowie

Jak zwykle - udanie
W dniach 29 - 30 marca 2014 r. na polu Bunker Paintball w Krasiejowie 

odbyła się już trzecia edycja ogólnopolskiego eventu „Paintball z Rojem” 
- znanym celebrytą internetowym, którego programy i filmy ogląda łącznie 
ponad 2,5 miliona osób.

wywarły duże wrażenie na najmłodszych, 
Stowarzyszeniu 10 Sudeckiej z Opola 
za przyjazd wozem bojowym, Dj Bigllo, 
który po raz kolejny rozkręcił zabawę, 
Juraparkowi Krasiejów za ufundowanie 
wejściówek na teren parku oraz dru-
żynom Biedroneczki Paintball Team, 
Parchy Strzegom oraz Long Barrels 
Nysa za pomoc w sędziowaniu i orga-
nizacji eventu.

Florian Radziej

OSP Krasiejów jest jedyną jednostką 
na terenie Gminy Ozimek, która będzie 
się specjalizować w ratownictwie che-
micznym. W związku z tym gmina po-
kłada największe starania, aby strażacy 

Nowy sprzęt
OSP Krasiejów:

28 kwietnia Burmistrz Ozimka Marek Korniak przekazał prezesowi OSP 
Krasiejów Jerzemu Libera 6 kompletów lekkiej odzieży przeciwchemicznej.

dysponowali odpowiednim sprzętem i 
tym samym podnosił się poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców.

M.W.

Misją Centrum jest zachęce-
nie do osobistego zaangażowania 
w poznanie i zrozumienie świata 
oraz do wzięcia odpowiedzialności 
za zmiany zachodzące wokół nas. 
W szczególności ma za zadanie 
inspirowanie młodych do odkrywania 

Wyjazd uczniów z Antoniowa

Nasi w „Koperniku” 
26 kwietnia 2014 w ramach projektu unijnego „Szkoła pełna po-

mysłów” uczniowie Szkoły Podstawowej w Antoniowie wyruszyli do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

i zrozumienia świata poprzez sa-
modzielne doświadczenia oraz 
uczestnictwo w procesie twórczym, 
czy też kształtowanie umiejętności 
szczególnie istotnych w XXI wieku: 
komunikowania się, współpracy, 
myślenia krytycznego i kreatywne-
go oraz rozwiązywania problemów 
i działania innowacyjnego.

Uczestnicy wyjazdu eduka-
cyjnego przekonali się, że nauka 
jest świetną zabawą. Sami mogli 

dokonywać różnych, niezwykle 
interesujących doświadczeń a 
nawet „przeżyć” trzęsienie ziemi. 
Uczniowie wzięli udział w seansie 
teatralnym, w którym grali aktorzy 
zamknięci w mechanicznych cia-
łach. Humanoidalni artyści mówiący 

dialogami z Lema lub objaśniają-
cy wielowymiarowość. Zobaczyli 
również niezwykle „elektryzujący” 
występ w Teatrze Wysokich Napięć. 
W międzyczasie, dwa ciepłe posiłki 
zapewniły im siłę do zdobywania 
wiedzy. Wyjazd do Warszawy z 
pewnością dostarczył dzieciom wie-
lu wrażeń, nowych doświadczeń i 
niezwykłych wspomnień.

SP Antoniów



Wykonane w ubiegłym roku in-
westycje, to utwardzenie nawierzch-
ni ul. Niwki, remont skrzydła starej 
szkoły jego adaptacja na bibliotekę 
i wystawę historyczną, przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 463 i budowa 
ronda, oświetlenie boiska KS Krasiejów 
oraz modernizacja boiska przy Szkole 
Podstawowej. W starej szkole funkcjo-
nuje muzeum, działają strony inter-
netowe sołectwa i klubu sportowego, 
kwitnie życie kulturalno-towarzyskie 
poprzez organizację cyklicznych im-
prez, takich jak wodzenie niedźwiedzia, 
Babski Comber, Dzień św. Marcina, 
słynny na całą okolicę Festyn Letni czy 
wigilia dla osób starszych i samotnych. 
We wsi funkcjonuje ognisko muzycz-
ne dla dzieci i odbywają się zajęcia 
aerobiku. Na bieżąco utrzymywana 
jest czystość i pielęgnacja zieleni w 
centrum wsi.  

Roczne sprawozdanie z działalno-
ści złożył sołtys Kazimierz Tarsa na 
zebraniu wiejskim odbytym 27 marca, 
dziękując za współpracę organizacjom 
działającym na terenie wsi: OSP, DFK, 
KS Krasiejów, Caritas, Stowarzyszeniu 
Miłośników Krasiejowa, proboszczo-
wi i Radzie Parafialnej, dyrektorom 
szkoły i przedszkola, burmistrzowi i 
pracownikom UGiM w Ozimku oraz 
mieszkańcom za wszystkie życzliwe 
i krytyczne uwagi. Jarosław Bul po-
informował o zasadach przyłączania 
posesji do sieci światłowodowej, bu-
dowanej na terenie gminy ze środków 
unijnych przez grupę MULTIPLAY. 
Wykonanie naziemnego przyłącza 
jest bezpłatne i niezobowiązujące, 
to znaczy - decyzję o skorzystaniu z 
usług tego operatora będzie można 
podjąć w późniejszym terminie. Duże 
zainteresowanie wzbudziła propozycja 

Sołtys wraz z Radą Sołecką Krasiejowa, radnym Piotrem Szubertem i 
zapraszanymi gośćmi, odbyli w ubiegłym roku 14 posiedzeń, na których oma-
wiano problemy sołectwa i wnioski mieszkańców. Odbyły się dwa zebrania 
wiejskie - w kwietniu sprawozdawczo-wyborcze, a we wrześniu w sprawie 
ustalenia funduszu sołeckiego. 

* Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze *
Krasiejów:

Szansa na gaz i szybki internet

gazyfikacji Krasiejowa, przedstawio-
na przez przedstawiciela PGNiG 
Mieczysława Ornocha. PGNiG jest 
gotowe rozważyć opłacalność budowy 
gazociągu i wpisanie go do budżetu 
na lata 2015-2016, jeżeli chęć przy-
łączenia do sieci wyrazi około poło-
wa mieszkańców. Członkowie Rady 
Sołeckiej będą odwiedzać wszystkie 
domostwa z deklaracjami, które na 
obecnym etapie są rodzajem sondażu 
i nie będą zobowiązywały do później-
szego podpisania umowy. 

Burmistrz Ozimka Marek Korniak 
zaprezentował zrealizowane na terenie 
gminy, w tym również w Krasiejowie in-
westycje oraz poinformował o planach 
na najbliższy okres. Swoją wypowiedź 
uzupełnił prezentacją obrazującą efek-
ty oraz wysokość nakładów poniesio-
nych na realizację poszczególnych 
zadań z programów unijnych oraz z 
budżetu gminy. W dyskusji mieszkańcy 
poruszali sprawy im najbliższe: ka-
nalizacji ul. Szkolnej, remontów dróg 
(m.in. ul. Brzeziny), bezpieczeństwa 
drogowego, wywozu odpadów wiel-
kogabarytowych, czyszczenia rowów 
itp. Poza burmistrzem, na pytania 
odpowiadali również: prezes Spółki 
Wodnej Jan Grabowski i przewod-
niczący Rady Sołeckiej Krzysztof 
Koźlik. Dzielnicowy asp. Sebastian 
Pawlak przypomniał mieszkańcom o 
obowiązku oznakowanie swoich posesji 
oraz mówił o problemie bezpańsko 
biegających psów. Za wypuszczanie 
psa bez opieki grozi właścicielowi 
mandat w wysokości 250 zł. Zebranie 
zakończono podjęciem uchwały, w 
której ujęto wnioski zgłoszone przez 
uczestników zebrania. 

J. Dziuban

Zebranie wiejskie w Krasiejowie.

W 2013 r. odbyły się 2 zebrania 
wiejskie i 2 spotkania z mieszkańcami: 
w sprawie budowy kanalizacji oraz 
likwidacji dawnego zbiornika przeciw-
pożarowego i rowu odprowadzającego 
wody opadowe z ul. Powstańców Śl., 
a także 7 spotkań Rady Sołeckiej, na 
których omawiano sprawy realizacji 
zgłoszonych na zebraniach wniosków, 
organizację imprez kulturalnych i 
przygotowanie zadań realizowanych 
z funduszu sołeckiego. Rozpoczęto 
budowę kanalizacji sanitarnej, wy-
konano remont kapitalny korytarza, 
umywalni i ubikacji w budynku po nowej 
szkole, kapitalny remont zabytkowej 
stodoły, częściowy remont ul. Polnej, 
nowy przepust pod tą ulicą i częściowy 
remont innego, konserwację ok. 600 
mb rowów ze Spółki Wodnej oraz 400 
mb ze środków gminy. Opracowano 
także projekt likwidacji byłego zbiornika 
ppoż. i rowu. Do wykonania pozostało 
m.in.: dokończenie budowy kanalizacji, 
odtworzenie nawierzchni asfaltowych 
na drogach powiatowych, gminnych i 
remont dróg bocznych, dalszy remont 
i konserwacja rowów przy ul. Polnej, 
dokończenie remontu w budynku po 
nowej szkole i zabytkowej stodoły 
oraz inne zadania, ujęte w planie na 
2014 rok. 

Z dotacji na imprezy kulturalne, 
sportowe i turystyczne zorganizowano 
bal karnawałowy dla dzieci, wsparto or-
ganizację Babskiego Combru, stawia-
nie drzewka majowego i Dzień Chopa, 
festyn letni, wycieczkę rowerową dla 
dzieci do Izbicka oraz Dzień Dziecka w 
„Starym Młynie”, wycieczkę turystycz-
no-krajoznawczą dla rodziców i dzieci, 

Krzyżowa Dolina:

Rok bogaty w inwestycje
Na odbytym 2 kwietnia zebraniu w Krzyżowej Dolinie przewodnicząca 

Rady Sołeckiej Sonia Mannsfeld złożyła sprawozdanie z działalności 
sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013, które od strony finansowej uzupełniła 
Halina Szwugier, a sołtys Bernard Sklorz przedstawił plan pracy na 2014 
rok. Miniony okres podsumował radny Maksymilian Sklorz mówiąc, że tak 
bogatego w inwestycje roku jeszcze nie było w historii wsi. Za współpracę 
podziękował burmistrzowi Markowi Korniakowi i wszystkim mieszkańcom.

a także dofinansowano organizację wi-
gilii. Najważniejszym wydarzeniem była 
organizacja dożynek gminnych, gdzie 
przy dużym zaangażowaniu miesz-
kańców wykonano koronę żniwną, 
przystrojono posesje i przygotowano 
całą infrastrukturę leżącą po stronie 
gospodarzy uroczystości. 

W dalszej części zebrania bur-
mistrz Marek Korniak zaprezento-
wał ubiegłoroczne inwestycje, w tym 
zadania zrealizowane w Krzyżowej 
Dolinie, na czele z kanalizacją wsi 
oraz przypomniał najważniejsze wyda-
rzenia, jakie miały miejsce na terenie 
naszej gminy. Podziękował wszystkim 
mieszkańcom za wspaniałe przygoto-
wanie wsi na Dożynki Gminne’2013. 
W dyskusji odpowiadał na pytania i 
zgłaszane przez mieszkańców pro-
blemy, związane m.in. z wywozem 
odpadów wielkogabarytowych, który 
zgłaszany jest przez wszystkie so-
łectwa. W Antoniowie budowany jest 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, gdzie mieszkańcy będą 
mogli własnym transportem przywozić 
tego rodzaju odpady. Niezależnie od 
tego, trwają rozmowy z firmą odbie-
rającą odpady, aby raz na jakiś czas 
zorganizować „mobilny” PSZOK, czyli 
odbiór odpadów wielkogabarytowych 
bezpośrednio z posesji mieszkańców. 
Przy okazji poinformował o nowych 
zasadach odpłatności za odbiór odpa-
dów na terenie gminy Ozimek. Opłaty 
za wywóz odpadów można wnosić co 
miesiąc, a stawka za każdą osobę 
powyżej czterech w rodzinie wynosi 
symboliczną złotówkę. 

J. Dziuban

Zebranie wiejskie w Krzyżowej Dolinie. 



* Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze * Zebrania sprawozdawcze *

W okresie sprawozdawczym sołtys 
z Radą Sołecką odbyli cztery spotkania, 
omawiając sprawy i potrzeby mieszkań-
ców, ustalając plan prac oraz terminy 
ich realizacji. W ramach Spółki Wodnej 
wyczyszczono 300 m, a ze środków 
gminnych dodatkowo 500 m rowów. 
Z wynoszącego 13 646 zł funduszu 
sołeckiego, 8 tys. zł przeznaczono na 
zakup materiałów do wykonania instalacji 
centralnego ogrzewania, za 2 tys. zł 
zakupiono sprzęt do siłowni, a pozostałą 
kwotę przeznaczono na spotkania inte-
gracyjno-kulturalne. Zorganizowano za 
nie: Dzień Kobiet, Dzień Chłopa, festyn 
wiejski, mikołaja dla dzieci i spotka-
nie opłatkowe. Otrzymana dodatkowo 
kwota 10 tys. zł pozwoliła na adaptację 
pomieszczenia na kotłownię olejową, 
jej podłączenie oraz zakup materiałów 
na budowę nowego boksu dla OSP. 
Wszelkie prace remontowo-budowlane: 
adaptację pomieszczenia na kotłownię, 

Rada Sołecka odbyła cztery spo-
tkania, podczas których zajmowano się 
sprawami sołectwa. Zorganizowano 
stawianie drzewka majowego, Dzień 
Matki i Ojca (wspólnie z DFK), udział 
w dożynkach gminnych, a w okresie 
świątecznym w centrum wsi ustawiono 
oświetloną choinkę. Wspólnie z DFK 
zorganizowano spotkanie integracyjne 
w ośrodku „Wodnik”. 

Rozpoczęto przyłączanie po-
sesji do ukończonej w 2012 r. ka-
nalizacji. Zamontowano trzy lampy 
uliczne i latarnię przy ul. Sosnowej. 
Wyczyszczono 1600 mb rowów z 
pieniędzy spółkowych i 550 mb z 
pieniędzy gminnych. Wykonano pod-
budowę i wyasfaltowano w całości 
lub części ulice: Niwecką, Zieloną, 
Podbory, Cmentarną, ks. Maksymiliana 
Brolla. Inne ulice utwardzono tłucz-
niem. Koszt tych inwestycji wyniósł 
874 194 zł. Wspólnie ze Starostwem 
Opolskim, za 936 tys. zł wykonano 
kanalizację burzową i chodnik wzdłuż 
ul. Ozimskiej. Zakupiono wóz bojowy 
dla OSP Szczedrzyk, dzięki czemu jed-
nostka weszła do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. W kotłowni 
świetlicy wiejskiej wymieniono kocioł 
opalany olejem na bardziej oszczęd-
ny, opalany peletami. Duże środki 
przeznaczono na adaptacje klas dla 
sześciolatków w szkole i remonty w 
przedszkolu. Z funduszu sołeckiego 
wykonano parking przy ul. Klasztornej. 
Kwota ponad 20 tys. zł wystarczyła na 
zakup materiałów, a za robociznę za-
płacono 22 tys. zł z budżetu gminnego. 

Duży sukces odniosła korona do-
żynkowa ze Szczedrzyka, która zajęła 

Szczedrzyk:

To był owocny rok
Odbyte 20 marca zebranie wiejskie w Szczedrzyku miało charakter 

sprawozdawczy za 2013 rok. Sołtys Joachim Wiesbach przywitał miesz-
kańców i zaproszonych gości: burmistrza Marka Korniaka, radnych 
Antoniego Gryca i Mirosława Wieszołka oraz przewodniczącego Rady 
Sołeckiej Kazimierza Udolfa, po czym złożył sprawozdanie z działalności, 
obejmujące zrealizowane w ubiegłym roku zadania z zakresu inwesty-
cji i remontów oraz działalności kulturalno-rozrywkowej. Podziękował 
wszystkim, którzy angażowali się w podejmowane działania. 

trzecie miejsca na dożynkach powia-
towych i gminnych, pierwsze na do-
żynkach wojewódzkich w Racławicach 
Śląskich i szóste na Dożynkach 
Prezydenckich w Spale, gdzie re-
prezentowała Szczedrzyk i Gminę 
Ozimek. Sołtys jeszcze raz podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego osiągnięcia, a szczególnie 
państwu Renacie i Janowi Janik oraz 
innym zaangażowanym w przygoto-
wanie korony, jej transport i udział 
w uroczystościach dożynkowych. 

O inwestycjach w skali całej gmi-
ny mówił burmistrz Marek Korniak, 
przedstawiając prezentację multi-
medialną zawierającą zdjęcia i opisy 
wykonywanych i planowanych na ten 
rok inwestycji. Wiele z nich realizo-
wanych jest przy udziale środków 
pozyskanych z programów unijnych, o 
które aplikujemy sami lub z partnerami 
z Czech. Gmina wspiera działalność 
zespołów, stowarzyszeń i klubów spor-
towych, inwestuje w oświatę oraz 
otacza coraz większą troską seniorów, 
rodziny wielodzietne i będące w trudnej 
sytuacji materialnej. W tym roku ma 
zostać wprowadzona  Opolska Karta 
Rodzinna, dzięki której osoby te będą 
korzystały z różnych ulg. W dyskusji 
poruszono kilka ważnych dla miesz-
kańców spraw, a sołtys zaapelował 
o wspólne, solidarne działania zmie-
rzające do wyeliminowania dzikich 
wysypisk śmieci tworzonych na obrze-
żach wsi oraz rozwiązania problemu 
bezpańskich i luźno biegających psów. 

J. Dziuban

Pustków: 

Zaangażowanie mieszkańców
Na odbytym 17 marca zebraniu wiejskim w Pustkowie, sołtys Norbert 

Feliks złożył sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej za 2013 rok. 
Burmistrz Marek Korniak i przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Wiesbach 
odpowiadali na pytania, a przedstawicielka firmy MULTIPLAY Paulina Cieśla 
przedstawiła ofertę przyłączenia mieszkańców do szerokopasmowej sieci 
internetowej. 

remont holu świetlicy wiejskiej (tynki, 
podwieszane sufity, kafelki) oraz kon-
strukcję nowego boksu garażowego 
wykonali nieodpłatnie mieszkańcy, za 
co sołtys złożył im serdeczne podzię-
kowania. Zaangażowanie mieszkań-
ców docenił burmistrz Marek Korniak, 
dziękując za czynny udział w pracach 
na rzecz swojej miejscowości. Sołtys 
podziękował burmistrzowi za sfinanso-
wanie zakupu samochodu strażackiego 
dla OSP Pustków. Wyszukany przez 
samych strażaków ratowniczo-gaśniczy 
Mercedes ma autopompę, zbiornik na 
1000 l wody i może zabrać do akcji 6 
osób. Został sprowadzony z Austrii, jest 
w dobrym stanie technicznym i posiada 
wszystkie niezbędne dopuszczenia. Już 
od 1 kwietnia będzie mógł wyjeżdżać do 
akcji ratowniczo-gaśniczych, wspoma-
gając inne jednostki OSP działające w 
naszej gminie. 

(jad)



Z wielką satysfakcją pragniemy 
poinformować, że w wyniku miesięcz-
nej pracy zespołu ewaluacyjnego, w 
każdym z dwunastu obszarów pod-
legających ocenie stwierdzono wy-
soki stopień wypełniania wymagań 
przez szkołę. We wnioskach ponad 
stustronicowego raportu, opisującego 
dogłębnie sytuację w szkole, zwróco-
no szczególną uwagę na stwarzanie 
w placówce warunków do wszech-
stronnego rozwoju uczniów, zgodne-
go z ich potrzebami i możliwościami, 
skuteczne motywowanie do nauki, 
wdrażanie nowatorskich rozwiązań 

Dyrektor w szkole „na medal” 

Sukces „Dwójki”
W ostatnim czasie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku - Nowej 

Schodni, zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadził 
ewaluację całościową, której celem było zbieranie i analizowanie infor-
macji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez 
wymagania państwa. 

edukacyjnych oraz zapewnienie po-
czucia bezpieczeństwa psychicznego 
jak i fizycznego. Podkreślono również 
aktywność uczniów w różnych obsza-
rach życia szkolnego i środowiskowe-
go, w tym także dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, wysokie i 
różnorodne kwalifikacje nauczycieli 
oraz ich szeroką, wielowątkową, a 
co najważniejsze skuteczną pracę w 
udzielaniu uczniom koniecznej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Uzyskany przez szkołę wysoki wy-
nik ewaluacji, to sukces całego grona 
pedagogicznego i osobiście dyrektora 
„Dwójki” Wiesława Misia, który nieraz 
udowodnił już swój wysoki profesjona-
lizm, poświadczony licznymi wyróż-
nieniami uzyskanymi dla siebie oraz 
szkoły. Są wśród nich: nadany w 2010 
r. przez Ministra Edukacji Narodowej 
„Medal Komisji Edukacji Narodowej”, za 
szczególne zasługi dla oświaty i wycho-
wania; nadana w 2011 r. przez Zarząd 
Główny SZS Odznaka Honorowa „Za 
zasługi w sporcie szkolnym” oraz nada-
na przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w kwietniu 2014 roku odznaka 

„Zasłużony dla rolnictwa”, za zasługi 
związane z rozwojem akwakultury 
na Opolszczyźnie oraz propagowa-
nie wędkarstwa w środowisku dzieci 
i młodzieży, jak również wielokrotne 
uzyskanie nagród Burmistrza Ozimka, 
przyznawanych z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej. W 2012 r., za 
przygotowanie oraz realizację projektu 
„Czytanie to jedna z bram do wolności”, 
zrealizowanego ze środków UE, kie-
rowana przez niego szkoła otrzymała 
tytuł „Kapitalni w Opolskiem”. 

Jako działacz Polskiego Związku 
Wędkarskiego, Wiesław Miś został 
ponownie wybrany w skład trzydzie-
stotrzyosobowego Zarządu Głównego, 
kierującego organizacją zrzeszają-
cą 630 tysięcy wędkarzy w Polsce. 
Powierzono mu przewodniczenie 
Radzie ds. Młodzieży ZG PZW, od-
powiadającej za pracę w trzydziesto-
tysięcznym środowisku dzieci i mło-
dzieży zrzeszonej w PZW. Uzyskał 
również tytuł „Członka Honorowego 
PZW”, przyznawany raz na cztery lata 
przez Krajowy Zjazd PZW. Ponadto 
pełni funkcję wiceprezesa Zarządu 
Okręgu PZW w Opolu, skupiającego 
24 tysiące członków i przewodniczą-
cego Komisji ds. Młodzieży ZO PZW 
Opole, organizującej pracę w środo-
wisku 2400 członków - uczestników 
na terenie województwa opolskiego. 
Jest również wiceprezesem Zarządu 
Koła PZW „Małapanew” w Ozimku, 
największego -  tysiącosobowego koła 
na Opolszczyźnie. 

Pracę organizacyjną i pedago-
giczno-wychowawczą w szkole, dy-
rektor SP nr 2 łączy ze swoją pasją 
wędkarską, zaszczepiając ją kolej-
nym młodym pokoleniom. Jest orga-
nizatorem wielu cyklicznych, bardzo 
udanych imprez dla dzieci i młodzie-
ży, zarówno na szczeblu centralnym 
(Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży w 
Sportach Wędkarskich), wojewódzkim 
(Mistrzostwa Województwa Opolskiego 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
w Wędkarstwie Spławikowym, Turniej 
Młodzieży Wędkarskiej, cykl Halowych 
Zawodów Rzutowych) oraz lokalnym 
(Spławikowe Zawody Wędkarskie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka), których kolejna - XXVI edycja 
odbędzie się już 24 maja na akwenie 
w Biestrzynniku.

 Jak podkreśla, zarówno sukcesy 
jego jak i szkoły nie byłyby możliwe 
bez wsparcia władz gminy, Zarządu 
Koła PZW „Małapanew” oraz szeregu 
instytucji, takich jak choćby Rada i 
Administracja Osiedla Ozimek OSM 
„Przyszłość”, czy Ośrodek Integracji i 
Pomocy Społecznej w Ozimku.

J. Dziuban

W. Miś ze zwycięzcą ubiegłorocznych 
zawodów z okazji Dnia Dziecka.

Pierwszym powojennym komendan-
tem był Tomasz Tyla. W latach 50. wy-
budowano remizę, a w 1960 r. zakupiono 
z demobilu wojskowego amerykańskiego 
„Dodge’a” i przystosowano go do celów 
pożarniczych. Kolejny wóz bojowy, słu-
żący do dzisiaj, jednostka otrzymała z 
OSP Schodnia. Każde pokolenie straża-
ków zostawiło po sobie jakiś pozytywny 
ślad i dlatego dzisiaj mogą się cieszyć 
wyglądem swojej remizy oraz dobrym 
wyszkoleniem.

Obchodzone 1 maja uroczystości 
rozpoczęła msza św. w intencji stra-
żaków, odprawiona w kościele para-
fialnym w Dylakach przez proboszcza 
ks. Janusza Konofalskiego. Po mszy 
poczty sztandarowe i delegacje jedno-
stek OSP z gminy Ozimek, OSP Knieja 
i zaproszeni goście przeszli na plac 
przed świetlicą wiejską, gdzie dowódca 
uroczystości druh Andrzej Jakubiec 
złożył meldunek Burmistrzowi Ozimka. 
Historię OSP Dylaki przypomniał krót-
ko jej prezes Waldemar Konieczko, 
a życzenia z okazji jubileuszu 80-le-
cia złożył strażakom burmistrz Marek 
Korniak, wręczając prezesowi OSP 
pamiątkową paterę. Przewodniczący 

80-lecie OSP Dylaki

Skromne obchody
Ochotnicza Straż Pożarna w Dylakach powstała w 1934 r. Jednym z inicja-

torów jej założenia był Artur Fuchs oraz druhowie Tomasz Tyla, Franciszek 
Kokot, Augustyn Toma, Alojzy Miroń, Jan Hocwik, Alfons Hocwik, Paweł 
Kałuża i Feliks Warzitz.

komisji bezpieczeństwa publiczne-
go, ochrony środowiska i ppoż. Rady 
Miejskiej Antoni Gryc, składając druhom 
gratulacje i życzenia, przypomniał trzech 
najbardziej zasłużonych strażaków z 
Dylak: Manfreda Hocwika - wielolet-
niego prezesa OSP, Gintera Bartylę 
- sekretarza i kronikarza jednostki 
oraz Alfonsa Lakotę - długoletniego 
kierowcę wozu bojowego. Życzenia z 
okazji jubileuszu złożyli również: prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP Marek Elis, przedstawiciel Zarządu 
Powiatowego OSP Norbert Halupczok 
i przewodniczący Rady Sołeckiej Dylak 
Norbert Jończyk. Medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali: złoty 
- Waldemar Konieczko, srebrne - 
Adrian Szczygieł, Mariusz Szczygieł 
i Ginter Mazur oraz brązowy - Piotr 
Konieczko. Wręczano również od-
znaki „Wzorowego strażaka” oraz 
„Za wysługę lat”, a w podziękowaniu 
za okazywaną pomoc, burmistrz oraz 
osoby zasłużone w działaniach na rzecz 
OSP Dylaki otrzymały pamiątkowe sta-
tuetki. Po oficjalnej uroczystości odbył 
się poczęstunek z kuchni polowej. 

J. Dziuban

80-lecie OSP Dylaki.



Mieszkańcy Ozimka poznali 
pana Heselhausa podczas  or-
ganizowanych przez niego, w 
latach stanu wojennego i okresie 
trudnych transformacji, licznych 
transportów pomocy humanitar-
nej dla Polski. Wiele z nich trafi-
ło do potrzebujących, zwykłych 
obywateli. Podczas  częstych 
wizyt w naszym kraju pokochał 
śląską ziemię, o której zwykł 
mówić, że „jest jego drugą oj-
czyzną”. Mieliśmy to szczęście, 
że szczególną sympatią darzył 
mieszkańców Ozimka i aktywnie, 
choć unikając rozgłosu, włączył 
się w rozwiązywanie problemów 
związanych z procesem demo-
kratyzacji państwa i nowymi 
warunkami gospodarczymi. 
Doradzał też w procesie prze-
mian w sferze samorządności. 
Kilkakrotnie na jego zaprosze-
nie uczestniczyliśmy w szkole-
niach w tym zakresie. Mieliśmy 
okazję podglądać rozwiązania 
sprawdzone przez lata w demo-
kratycznych Niemczech. Warto 
przypomnieć, że kiedy Społeczny 
Komitet Rozbudowy Szpitala w 
Ozimku stanął  przed perspek-
tywą wstrzymania działalności 
z powodu braku źródeł finanso-
wania, to między innymi dzięki 

Odszedł prawdziwy przyjaciel naszego miasta
Karlheinz Heselhaus, „Honorowy Obywatel Miasta Ozimka”, 

odznaczony przez papieża orderem „Pro ecclesia et pontifice” 
oraz Federalnym Krzyżem Zasługi z Wstęgami,  zmarł w wieku 
87 lat, 7 maja 2014 roku w Düren w Niemczech. Karlheinz Hesel-
haus, „Honorowy Obywatel Miasta Ozimka”, odznaczony przez 
papieża orderem „Pro ecclesia et pontifice” oraz Federalnym 
Krzyżem Zasługi z Wstęgami,  zmarł w wieku 87 lat, 7 maja 2014 
roku w Düren w Niemczech.

Jego inicjatywie udało się uzy-
skać potrzebne środki z Fundacji 
Polsko-Niemieckiej. Uważam, że 
bez jego bezinteresownego zaan-
gażowania, nie mielibyśmy szans 
na ich pozyskanie. Wspierał także 
działania Społecznego Komitetu 
Rozbudowy Szpitala współtwo-
rząc, a potem przez lata kierując, 
Kuratorium Krankenhaus Ozimek w 
Düren. Instytucja ta przeznaczyła 
na cel budowy kwotę kilkuset ty-
sięcy marek.

Niewielu mieszkańców Ozimka 
chyba wie, że środki na budowę 
przedszkola integracyjnego w dużej 
mierze zawdzięczamy także panu 
Heselhausowi. Liczne, organizowa-
ne przez niego, wizyty przedstawi-
cieli Ozimka w rządzie krajowym 
Północnej Nadrenii-Westfalii, oraz 
w rządzie federalnym w Bonn, przy-
niosły efekt w postaci środków na 
szybkie ukończenie tej inwestycji.

Kiedy w 2003 roku nad szpi-
talem w Ozimku zawisło widmo 
likwidacji, spowodowanej przede 
wszystkim trudnościami finanso-
wymi, pan Heselhaus zaangażo-
wał się w pomoc materialną i me-
dyczną, która pozwoliła przetrwać 
najtrudniejszy okres i umożliwiła 
konieczne przemiany prywatyza-
cyjne. Podczas powodzi w roku 

1997, udzielał materialnej pomocy 
najbardziej potrzebującym miesz-
kańcom Ozimka i Antoniowa.

Jego działalność charytatywna 
dotyczyła także diecezji opolskiej. 
W okresie transformacji był jednym 
z inicjatorów utworzenia w Düren 
Domu św. Jadwigi - miejsca, gdzie 
wielu mieszkańców Opolszczyzny, 
m.in.: samorządowców, lekarzy, 
pielęgniarek, opiekunów, miało 
możliwość odbywania szkoleń i 
zdobywania nowych doświadczeń. 
Aktywnie uczestniczył w remoncie 
pałacu w Pławniowicach, gdzie 
powstało centrum szkoleniowo-
-konferencyjne diecezji gliwickiej. 
Uczestniczył w tworzeniu stacji 
Caritas Diecezji Opolskiej.

Śp. pan Heselhaus był czło-
wiekiem niezmiernie skromnym. 
Nie zależało mu na upowszech-
nianiu informacji o swojej ofiarno-
ści i oddaniu. Cieszył się wielkim 
szacunkiem w swoim środowisku, 
a jubileusze które obchodził, gro-
madziły bardzo liczne grono zna-
mienitych osobistości. Nie życzył 
sobie prezentów i kwiatów, a środki 
pieniężne, o których złożenie przy 
tych okazjach prosił, przeznaczał w 
całości na pomoc dla społeczności 
Ozimka. Był serdecznym przyja-
cielem księdza prałata Gerarda 
Kałuży, który zabrał informacje 
o działalności Pana Heselhausa 
do grobu. Dziś, nie naruszając 
woli zmarłego, jest okazja, aby 
upowszechnić jego zasługi.

Za swoją działalność pomoco-
wą dla Śląska, na wniosek księdza 
arcybiskupa Alfonsa Nossola, z 
którym zmarły wielokrotnie się 

Karlheinz Heselhaus. 

Nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Ozimka” w dniu 24 maja 1999 r.

spotykał, papież Jan Paweł II 
uhonorował pana Heselhausa 
orderem „Pro ecclesia et pon-
tifice”, jednym z najwyższych 
papieskich odznaczeń dla ludzi 
świeckich. W uznaniu zasług w 
budowaniu porozumienia polsko-
-niemieckiego rząd Republiki 
Federalnej Niemiec nadał panu 
Heselhausowi Związkowy Krzyż 
Zasługi z Wstęgami. Doceniając 
rolę, jaką zmarły odegrał w roz-
woju naszej gminy, jego liczne 
dowody przyjaźni i troski o do-
bro całej naszej społeczności, 
także Rada Miejska Ozimka 
uhonorowała pana Karlheinza 
Heselhausa najwyższym od-
znaczeniem Gminy, tytułem 
„Honorowy Obywatel Miasta 
Ozimka”. 

Z odejściem pana 
Karlheinza Heselhausa utra-
ciliśmy wielkiego przyjaciela 
i dobroczyńcę, który umiłował 
śląską ziemię, w którego sercu 
mieszkańcy gminy Ozimek zaj-
mowali szczególne miejsce. W  
ich imieniu zmarłego pożegnali 
podczas uroczystości pogrze-
bowych, które miały miejsce 
16 maja w Düren, burmistrz 
Marek Korniak i niżej podpisa-
ny. Diecezję opolską reprezen-
tował ksiądz prałat Wolfgang 
Globisch. Msza święta w inten-
cji śp. Karlheinza Heselhausa 
w kościele parafialnym p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Ozimku 
odbyła się 21 maja o godzinie 
6.30.
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