
Dnia 5.09. miasto Rymarov 
podpisało akt partnerstwa z mia-
stem Zeil am Main położonym 
w południowych Niemczech. W 
imieniu Burmistrza Ozimka jego 
zastępca złożył serdeczne gra-
tulacje przedstawicielom nowego 
partnera naszych czeskich sąsia-
dów. Przekazał również wszystkim 
delegacjom uczestniczącym w 
uroczystościach oraz mieszkań-
com Rymarova pozdrowienia od 
Burmistrza i mieszkańców Gminy 
Ozimek.

Antoni Gryc

Dni Partnerstwa w Rymarzowie
W dniach 5-6.09.2014 r. w Rymarzowie odbyły się Dni Przemysłu 

Drzewnego, Leśnictwa i Łowiectwa 2014. Na zaproszenie Starosty 
Petra Kloudy w uroczystościach udział wzięli Zastępca Burmistrza 
Ozimka - Zbigniew Kowalczyk oraz Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i P. poż oraz 
członek Komisji ds. Partnerstwa - Antoni Gryc, którzy reprezen-
towali Burmistrza Ozimka.

Nowy Honorowy Obywatel 
Gminy Ozimek

22 września na uroczystej sesji Rady Miejskiej tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy Ozimek otrzymał ksiądz Alojzy 
Malcherek - wieloletni proboszcz parafii w Krasiejowie. W ten 
sposób radni uhonorowali jego działalności na rzecz lokalnej 
społeczności.

W uzasadnieniu wniosku 
o przyznanie tego tytułu bur-
mistrz Ozimka Marek Korniak 
wspomniał między innymi o 
wybitnych zasługach księdza 
A. Malcherka dla scalania świa-
domości społecznej. Pokolenia 
wiernych pamiętać go zawsze 
będą jako  troskliwego duszpa-
sterza, ale też jako świetnego, 
zapobiegliwego gospodarza. 
Obok kościoła parafialnego za 
jego probostwa powstał filialny 
kościół w Spóroku oraz kaplica 
modlitewna w Krzyżowej Doli-
nie. Natomiast sam kościół pa-
rafialny w Krasiejowie  - dzięki 
jego staraniom - został wpisa-
ny do rejestru zabytków Woje-

wództwa Opolskiego. Ksiądz 
Malcherek jak nikt inny potrafił 
integrować lokalną społecz-
ność, motywować ją do pracy 
dla bliźniego. Zainicjował po-
wstanie parafialnego zespoły 
Caritas, który od 1991 roku 
pomaga osobom chorym, star-
szym i ubogim.

Nominat nie krył wzrusze-
nia i serdecznie podziękował 
wszystkim za tytuł oraz za 
obecność podczas uroczy-
stości - przybyło na nią wielu 
mieszkańców Krasiejowa oraz 
delegacje zagraniczne.

Fotoreportaż z uroczy-
stości - str. 4.    





W Dańcu uczestnicy projektu 
zwiedzali Muzeum Regionalne, które 
zostało założone przez miłośnika 
Dańca - pana Konrada Mientusa. 
Po muzeum oprowadziła nas pani 
Monika Kołodziej, która barwnie 
opowiadała o życiu codziennym 
mieszkańców Dańca i okolic, o pra-
cy na roli i w hucie, o straży pożar-
nej, o tradycjach i zwyczajach - na 
podstawie bardzo licznych zbiorów 
przedstawiła bogatą różnorodność 
naszego regionu. Zainteresowanie 
było bardzo duże - szczególnie ze 
strony młodego pokolenia - młodzi 
ludzie zadawali mnóstwo pytań, co 
spowodowało, że czas pobytu w 
tym miejscu wydłużył się o godzinę.

 Następnie uczestnicy projektu 
udali się do pocysterskiego klasz-
toru w Jemielnicy, gdzie proboszcz 
parafii barwnie opisał historię Zakonu 
Cystersów na Śląsku, przede wszyst-
kim w Jemielnicy. Był czas na zwie-
dzenie okolic klasztoru, odwiedziny w 

Projekt DFK Nowa Schodnia - Antoniów- Schodnia

Śladami historii
W październiku koło terenowe DFK Nowa Schodnia wraz z DFK 

Antoniów przeprowadziło projekt pt.: Auf den Spuren der Geschichte. 
W ramach projektu zorganizowano calodzienną wycieczkę na trasie: 
Daniec, Jemielnica, Kamień Śląski.

centrum informacji turystycznej, gdzie 
pani rozdała mnóstwo informacji o 
tym jakże interesującym regionie. 

Wczesnym popołudniem grupa 
udała się do Restauracji BAWARSKA, 
gdzie podano smaczny obiad.

Ostatnim punktem programu był 
Kamień Śląski, miejsce narodzin 
świętego Jacka, błogosławionych 
Bronisławy i Czesława. Zwiedzano 
kaplicę zamkową, zamek oraz piękny 
jesienny park przyzamkowy.

Projekt jak zwykle był trafiony, 
wszyscy bardzo zadowoleni wró-
cili do domów. Sfinansowany zo-
stał ów ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych RFN 
za pośrednictwem Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno - Kulturalnych w Polsce 
w ramach KONSOLIDIERUNG DER 
BEGEGNUGSSTAETTEN.

B.B.

Przy pięknej pogodzie i dobrych hu-
morach korzystali m.in. z profesjonalnych 
zabiegów w gabinetach i kąpieli w morzu. 
Prowadzona była gimnastyka, zajęcia pi-
lates i nordic walking pod opieką instruk-
tora. Były wieczorki taneczne, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek i biesiadowanie 
oraz wiele innych atrakcji, tj. wycieczki 
do Kołobrzegu, Ogrodów Tematycznych 
w Dobrzycy oraz Fokarium w Łebie.

Z tej formy wypoczynku i rehabilitacji 

Seniorzy wypoczywali

Nad Bałtykiem
Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Ozimek zorganizował wczasy 

rehabilitacyjne dla Seniorów Miasta i Gminy Ozimek w dniach 8-22.09.2014r. 
w Mielnie-Unieściu w ośrodku „Floryn”. Wszyscy uczestnicy wrócili zado-
woleni, opaleni i pełni sił.

skorzystało 88 osób przy pięknej, sło-
necznej pogodzie. Wczasy były bardzo 
udane, a dobrze zorganizowana grupa 
tworzyła miłą atmosferę, za co bardzo 
dziękuje organizatorka wczasów Krystyna 
Koźlik. Serdeczne podziękowanie rów-
nież dla kierowców za bezpieczną jazdę. 

Z serdecznymi pozdrowieniami.

Krystyna Koźlik

Będzie to pierwsza poważna in-
westycja na stadionie od czasu jego 
budowy (ok. 50 lat temu). Do realizacji 
w/w inwestycji przewidziano następu-
jące prace: roboty rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe (rozbiórka elementów beto-
nowych, rozbiórka obrzeży, rozbiórka 
utwardzeń terenu z trylinki oraz kostki 
betonowej, rozbiórka ławek drewnia-
nych z podpórkami); wywóz i utylizacja 
gruzu; roboty ziemne; przygotowanie 
i montaż zbrojenia; remont murku 
bocznego z nadmurowaniem, wykona-
niem czapy oraz obłożeniem płytami 
kamiennymi; wykonanie stalowych 
barierek i ogrodzeń trybun; ułożenie 
obrzeży na ławie; utwardzenie terenu 
kostką betonową, montaż siedzisk. 
Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”. Wartość inwestycji ok. 
730 000,00 zł.

We wrześniu br. podpisano 
umowę na realizację operacji pn. 
„Utworzenie siłowni plenerowych 
w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz 

CO NOWEGO Z UNII ? 
W lipcu br. podpisano umowę na modernizację trybun na boisku 

sportowym w Ozimku. W ramach projektu zaplanowano budowę trybuny 
żelbetowej na skarpie ziemnej oraz budowę utwardzonych dojść i dojazdów. 

placu zabaw w Krasiejowie”. W 
Szczedrzyku istniejący plac zabaw 
zostanie doposażony w moduło-
we urządzenia siłowe, natomiast w 
Krasiejowie powstanie kompleks re-
kreacyjno-sportowy w postaci placu 
zabaw dla dzieci oraz urządzeń siło-
wych dla młodzieży i osób dorosłych. 
Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi ok. 70 000,00 zł.

Z końcem października zosta-
nie podpisana umowa na zadanie 
„Budowa wiaty wolnostojącej w 
konstrukcji drewnianej w Ozimku, 
które ma na celu stworzenie sprzy-
jających warunków do spędzania 
wolnego czasu, nawiązywania 
kontaktów społecznych dla miesz-
kańców Ozimka i Nowej Schodni. 
Koszt realizacji inwestycji oszacowano 
na kwotę 36 517,96 zł. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Koszt realizacji inwestycji osza-
cowano na kwotę ok. 36 000,00 zł.
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Święto Niepodległości w Ozimku i Grodźcu.
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Patriotycznie i na sportowo
11 listopada - w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-

głości, w Ozimku oraz Grodźcu odbyły się uroczystości o charakterze 
religijno-patriotycznym, ale również sportowo-rekreacyjnym i rozryw-
kowym. Okazję do radosnego świętowania stworzył wydłużony dla 
wielu mieszkańców weekend oraz piękna pogoda, jaka towarzyszyła 
nam w dniach wolnych od pracy. 

W kościele parafialnym w Ozimku, 
z udziałem orkiestry i pocztów sztan-
darowych, proboszcz ks. Marian 
Demarczyk odprawił uroczystą mszę 
świętą w intencji Ojczyzny. Po niej 
delegacje władz gminy, radnych, kom-
batantów, młodzieży szkolnej, związ-
ków zawodowych Huty Małapanew 
i innych działających w Ozimku 
organizacji przeszły pod Pomnik 
Martyrologii obok Domu Kultury, 
gdzie okolicznościowe przemówienie 
wygłosił burmistrz Marek Korniak, a 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Msza za Ojczyznę oraz poległych i 
pomordowanych w czasie ostatnich 
wojen, została również odprawiona w 
Grodźcu, a po niej odbyła się wspólna 
modlitwa i złożenie wiązanek kwia-
tów na grodzieckim cmentarzu - pod 
pomnikiem upamiętniającym wszyst-
kie ofiary wojen z parafii Grodziec. 
Organizatorem tej uroczystości było 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”, 
które zaprosiło również mieszkańców 
gminy Ozimek do udziału w orga-
nizowanych tego dnia imprezach 
sportowo-rekreacyjnych. O godzinie 

14.00 spod kuźni w Grodźcu nastąpił 
wymarsz na zawody nordic walking 
- Marsz Niepodległości im. Jerzego 
Bogusza. Na liczącą blisko 8 km 
trasę wyruszyło 31 osób, a na metę 
przy restauracji „Bajka” najszybciej 
dotarli: mężczyźni - 1. Rafał Starzec, 
2. Marceli Biskup, 3. Jerzy Grodzki; 
kobiety - 1. Iwona Starzec, 2. Maria 
Adamska, 3. Maria Romanów; dzie-
ci do lat 15 - 1. Paulina Szyszka, 
2. Karol Wojdyła, 3. Aleksander 
Sitnik. Puchary i nagrody dla zwy-
cięzców oraz dyplomy dla wszystkich 
zawodników wręczał burmistrz Marek 
Korniak z prezesem Stowarzyszenia 
„Nasz Grodziec” Krzysztofem 
Kleszczem. Tradycyjnie odbyło się 
wejście morsów z Klubu „Sopel” w 
Dobrodzieniu do wody, a później 
poczęstunek grochówką i gorącą her-
batą. W restauracji „Bajka” rozegrano 
natomiast zawody w wyciskaniu wielo-
krotnym sztangi, a wieczorem odbyła 
się zabawa taneczna przy akompa-
niamencie zespołu Sherwood. 

(jad)

Rajd Niepodległości
W tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Ozimku tradycyjnie 

wpisali się członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej „Amator”, organizując 
11 listopada rajd rowerowy. Grupa 12 kolarzy, na udekorowanych biało-
-czerwonymi chorągiewkami rowerach, dotarła do wszystkich miejsco-
wości naszej gminy, pokonując dystans 70 kilometrów. Wystartowali 
sprzed Pomnika Martyrologii obok Domu Kultury, gdzie zrobiliśmy im 
pamiątkowe zdjęcie.

(jad)

W tegorocznych zawodach 
wzięły udział cztery kobiety oraz 
dziesięciu mężczyzn. Czas próby 
wynosił  5 minut bez przerwy lub 
do utraty sił, a przy jednakowym 

Okolicznościowe wyciskanie
11 listopada w Restauracji „Bajka” w Grodźcu odbyły się II nie-

podległościowe zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi. Po raz 
pierwszy rywalizacja taka, przeprowadzona przez propagatora tej 
dyscypliny sportu Piotra Bąka, odbyła się rok temu, także z okazji 
Święta Niepodległości Polski.

wyniku decydowała waga ciała - 
lżejszy zawodnik wygrywał rywali-
zację. Kobiety wyciskały sztangę o 
wadze 25 kg, a mężczyźni - 50 kg. 
Wyniki zawodów były następujące:

Zawody w wyciskaniu sztangi.

Poza konkursem odbył się 
pojedynek dwóch najlepszych 
zawodników, reprezentujących 
województwo śląskie i woje-
wództwo opolskie. Zwyciężył 
Mateusz Kupka (Krupski Młyn) - 
135 powtórzeń w czasie 5 minut, 
pokonując Piotra Bąka (Ozimek) 
- 122 powtórzenia w czasie 4 
min. 50 sek. 

Na zakończenie wszyscy 
startujący otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody rzeczowe i cie-
pły posiłek. Fundatorami nagród 

Kobiety:
Monika Wolik (Lubliniec)                 - 59 powtórzeń
Kamila Wróblewska (Ozimek)  - 42
Beata Blukacz (Lubliniec)                - 42
Monika Dymarek (Lubliniec)  - 18

Mężczyźni:
Robert Grabowski (Opole)   - 63 powtórzenia
Adam Hałajko (Ozimek)   - 61
Michał Król (Ozimek)   - 59
Mateusz Soszka (Grodziec)  - 49
Andrzej Jabłoński (Katowice)   - 49
Jacek Latusek (Katowice)                - 36
Arkadiusz Panicz (Spórok)  - 32
Szymon Stonoga (Ozimek)  - 21
Zbigniew Kałwak (Ozimek)   - 16
Piotr Mika (Antoniów)   - 13

byli: Krzysztof Kleszcz (orga-
nizator, prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Grodziec”), Piotr Bąk (pro-
wadzący, organizator), Gmina 
Ozimek, Agnieszka Zagola 
(dyrektor Oddziału Terenowego 
Agencji Rynku Rolnego w Opolu), 
Grzegorz Sawicki (kierownik opol-
skiego biura Wałbrzyskiej Strefy 
Ekonomicznej) i Henryk Wierny 
(sympatyk Stowarzyszenia „Nas 
Grodziec”).

(jad)



W Schodni dodatkowym gwa-
rantem jest finansowe wsparcie 
Konsulatu Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu, które Koło DFK Stara 
Schodnia pozyskało w ramach pro-
jektu pt: „Uroczystość św. Marcina 
w Schodni - Die Feierlichkeiten 
zum Anlass des Hl. Martins in Alt 
Schodnia“

Po uroczystej mszy św., podczas 
której ks. Jan Bejnar przedstawił hi-
storię i życiorys św. Marcina wszyscy 
uczestnicy udali się przemarszem na 
plac za remizą OSP. O bezpieczeństwo 
zadbali strażacy, którzy zabezpieczyli 
trasę. Jadącemu na koniu patronowi 
towarzyszył żebrak oraz dzieci niosące 
lampiony i śpiewające piosenki ku 
jego czci. Następnie wszyscy zebrali 
się przed wielkim ogniskiem, gdzie 
przedstawiono symboliczny akt, w któ-
rym patron dzieli się połową swojego 
płaszcza z żebrakiem - w ten sposób 

* DZIEŃ ŚW. MARCINA W SCHODNI* * DZIEŃ ŚW. MARCINA W SZCZEDRZYKU *

Udana impreza
11 listopada w Schodni tradycyjnie zorganizowano Dzień Świętego 

Marcina. W tym roku udział wzięła wyjątkowo liczna grupa uczestników, 
co jest nie tylko zasługą bardzo dobrej pogody, ale również znakomitej 
organizacji imprezy. Imprezę w naszej gminie zainicjowały lokalne koła 
DFK, które zaczerpnęły tradycję z krajów niemieckojęzycznych.

stał się symbolem miłosierdzia. W 
rolę św. Marcina wcielił się Adam 
Sobota, żebraka Bartłomiej Widera, 
a narratora Anna Klimas.

Wszystkich uczestników często-
wano rogalami świętomarcińskimi 
(Martinshörnchen) i ciepłymi napojami. 
Podczas wspólnego świętowania przy-
grywała orkiestra. Organizatorzy nie 
zapomnieli również o najmłodszych, dla 
których przygotowano liczne zabawy 
i słodycze. W imprezie uczestniczył 
również Burmistrz Ozimka Marek 
Korniak.

DFK Stara Schodnia we współ-
pracy z Sołtysem, Radą Sołecką oraz 
OSP Schodnia również w tym roku zor-
ganizowało bardzo udane spotkanie. 
W tym miejscu kierujemy serdeczne 
podziękowania do wszystkich, któ-
rzy zaangażowali się w organizację 
imprezy.

Marcin Widera

Organizowaną co roku w Dniu 
Świętego Marcina uroczystość roz-
poczęła msza święta, w której licznie 
uczestniczyli dorośli parafianie oraz dzie-
ci z lampionami. Z orkiestrą i wspólnym 
śpiewem, pochód ze świętym Marcinem 
przeszedł trasą wyznaczoną przez cztery 
przydrożne krzyże, docierając na miejsce 

Dłuższe spotkanie
Święty Marcin na koniu, na czele orszaku prowadzonego przez strażaków 

z pochodniami, przejechał 11 listopada ulicami Szczedrzyka - spod kościoła 
na Plac św. Mikołaja, gdzie podzielił się z żebrakiem połową swojego żołnier-
skiego płaszcza, a następnie, wraz z paniami z parafialnego zespołu Caritas, 
obdzielił wszystkich słodkimi rogalikami. 

uroczystości, gdzie w krótkim przed-
stawieniu przypomniano postać rzym-
skiego legionisty, który poświęcił się na 
wyłączną służbę Bożą. 4 lipca 371 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę 
biskupią. Mimo zasiadania przez 26 lat 
na stolicy biskupiej żył bardzo skromnie. 
Zawsze stawał w obronie niewinnych 
i niesłusznie oskarżonych, okazując 
wobec bliźnich wielką wyrozumiałość i 
miłosierdzie. Zmarł 8 listopada 397 r., a 
11 listopada jego szczątki sprowadzono 
do Tours.

 11 listopada, to również dzień imie-
nin proboszcza parafii w Szczedrzyku 
ks. prałata Marcina Ogioldy. Z tej okazji 

życzenia złożyły swojemu duszpasterzo-
wi delegacje Caritas z przewodniczącą 
Bernadettą Golomb, Rady Sołeckiej z 
sołtysem Joachimem Wiesbachem, 
Mniejszości Niemieckiej z przewodniczą-
cym Klausem Leschikiem, wszystkich 
organizacji wiejskich i służby liturgicznej. 
Przy płonącym ognisku i dźwiękach 

orkiestry raczono się słodkimi rogalikami 
i prowadzono towarzyskie rozmowy, 
zwłaszcza, że wyjątkowo ciepła aura 
pozwoliła w tym roku na dłuższe niż 
zwykle spotkanie ze świętym Marcinem.

Organizatorem Dnia Świętego 
Marcina w Szczedrzyku był parafialny 
zespół Caritas, a Koło DFK zapewni-
ło oprawę muzyczną uroczystości. W 
postać świętego Marcina wcielił się jak 
zwykle Antoni Gryc, który podziękował 
wszystkim, którzy udzielili mu pomocy 
i wsparcia po wypadku, jakiemu uległ 
w czasie ubiegłorocznej inscenizacji. 

(jad)

Dzień Świętego Marcina w Szczedrzyku.



90. urodziny obchodziła Łucja 
Panitz ze Szczedrzyka, której to-
warzyszył syn Piotr. Natomiast 85. 
urodziny były udziałem Elżbiety 
Zając z Ozimka (towarzyszyła jej 
córka Teresa). 80. urodziny świę-
towali: Adelajda Mazur z Dylak (z 
mężem Gerardem), Alicja Brodka 
oraz Jerzy Ploch (z żoną Moniką 
i zięciem Arturem) - oboje soleni-
zanci z Krasiejowa. 

D i a m e n t o w e  G o d y 
Małżeńskie (60. rocznica zawarcia 
związku) są udziałem Anny i Ericha 
Kowolików z Krasiejowa (towa-
rzyszyła im córka Sylwia i wnuk 

Dwieście lat!
28 października w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni 

nestorzy świętowali rocznice urodzin i zawarcia związków małżeń-
skich. Życzenia składali im najbliżsi oraz kier. USC Ewa Bronder 
i burmistrz Ozimka Marek Korniak.

Sejmen. Złote Gody Małżeńskie 
(50. rocznica) obchodziły trzy pary 
z Ozimka: Łucja i Antoni Kotysz 
z synem Joachimem), Łucja i 
Jan Warmons (z córką Anitą), 
Aniela i Heinz Warzecha a po-
nadto Adelajda i Józef Cebula 
ze Szczedrzyka (w towarzystwie 
córki Małgorzaty i wnuków Pawła 
i Wojtka) oraz Józefa i Henryk 
Cichowscy z Grodźca (z siostrze-
nicą Katarzyną). 

Do serdeczności przyłącza 
się redakcja „WO”.     

wit
Jadwiga Feliks. Łucja Panitz z synem Piotrem.

Elżbieta Zając z córką Teresą. Adelajda Mazur z mężem Gerardem.

Alicja Brodka. Jerzy Ploch z żoną Moniką i zięciem 
Arturem.

Anna i Erich Kowolik z córką Sylwią i wnukiem Sejmen.

Adelajda i Józef Cebula ze Szczedrzyka z córką Małgorzatą i wnukami Pawłem 
i Wojtkiem.



Mszę dziękczynną dla mał-
żonków, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże 
odprawił proboszcz ks. Marian 
Demarczyk w koncelebrze z 
ks. Wojciechem Kępkowskim, 
który sprawował mszę świę-
tą w intencji rodziców - Ireny 
i Tadeusza, obchodzących 35. 
rocznicę ślubu. 

Jubilaci przyjęli komunię świętą 
w obu postaciach. Odśpiewano im 
dziękczynne Te Deum Lausamus, a 
po zakończeniu mszy małżonkowie 

W intencji małżonków
26 października o godzinie 15.00 w starym kościele w Ozimku 

odprawiona została msza święta w intencji par małżeńskich ob-
chodzących w tym roku jubileusze od 25-cio do 60-lecia pożycia 
małżeńskiego. 

zostali zaproszeni do udziału 
w weekendzie rekolekcyjnym 
„Spotkania małżeńskie”, jaki od-
będzie się w Nysie w dniach  28-30 
listopada 2014 r., albowiem każdy 
czas w małżeństwie jest dobry, aby 
odświeżyć swoje uczucia i uczynić 
wzajemną miłość piękniejszą. 

Proboszcz udzielił małżonkom 
błogosławieństwa liturgicznego, 
życząc dalszych lat szczęśliwego 
pożycia małżeńskiego w dobrym 
zdrowiu. 

(nies)

Aniela i Heinz Warzecha.

Józefa i Henryk Cichowscy z siostrzenicą Katarzyną.

Łucja i Antoni Kotysz z synem Joachimem.

Łucja i Jan Warmons z córką Anitą.

Jubilaci urodzinowi.



przyroda16

Ich migracje na lęgowiska za-
czynają się już z końcem lutego. 
Przemieszczają się w niewielkich 
grupach. Na postojach przystępują 
do tanecznych zmagań, które w po-
łączeniu z przenikliwym „śpiewem” 
stanowią jedno z najpiękniejszych 
widowisk, jakie nam może zaofe-
rować natura. Ptaki, trzepocząc 
skrzydłami biegają w kółko albo 
zygzakami, kłaniają się, chwytają 
w dzioby kępki roślin, patyki lub 
kamienie i ciskają w górę, stroszą 
pióra, napierają na siebie imitując 
walkę, unoszą dzioby w górę i do-
stojnie kroczą za samicami. Nie są 
to tańce godowe, podobne bowiem 
odbywają się podczas jesiennych 
zlotowisk. 

Żurawie należą do najstarszych 
grup ptaków żyjących obecnie na 
świecie. Są też największymi pta-
kami latającymi. Ich wysokość do-
chodzi do 120 cm. Cała rodzina 
liczy 15 gatunków, z czego żuraw 
mandżurski,  krzykliwy i 6 innych 
należą do gatunków zagrożonych, 
a jeden (żuraw biały) do krytycznie 
zagrożonych wyginięciem. Do nie-
dawna żurawie można było spotkać 
w całej Europie. W wyniku osuszania 
podmokłych terenów w wielu miej-
scach przestały one występować. 
W Anglii np. z powodu niszczenia 
siedlisk i polowań zniknęły już 4 
wieki temu. Dziś wprowadza się 
je do tamtejszego środowiska na 
nowo. Na zimowiskach w południo-
wej Hiszpanii, gdzie lecą osobniki 
ze Skandynawii i środkowej Europy 
problemem jest wycinka (na rzecz 
eukaliptusów) dębów korkowych, 
których żołędziami się żywią.

W Polsce żurawie są ptakami 
dosyć popularnymi, aż 69 wiosek wy-
wodzi od nich swoje nazwy. Ostatnio 
odnotowuje się u nas wzrost liczeb-
ności tego gatunku. W latach 80 - 
90-tych XX wieku krajowa populacja 
szacowana była na 2 300 - 2 600 par 
lęgowych. Z początkiem XXI wieku 
liczba ta wynosiła 10 000 - 12 000 
par, obecnie 15 000 par.

Przez Europę  środkową biegną 
2 szlaki wędrowne. W sumie prze-
mieszcza się nimi 300 000 - 400 000 
tych ptaków. W Polsce, w 2013 roku 
na 97 noclegowiskach odnotowano 
ich 120 000. Na naszym kontynencie 
gniazduje jeszcze żuraw stepowy. 
Jego najbliższe lęgowiska leżą na 
terenie południowo-wschodniej 
Ukrainy. Do najpiękniejszych przed-
stawicieli rodziny należy żuraw koro-
niasty. Ten metrowej wysokości ptak 

Ptaki polskie i opolskie

Żurawie
Dla przyrodników najbardziej wyczekiwaną oznaka nadcho-

dzącej  wiosny jest klangor  powracających z zimowisk żurawii.

o jasnobłękitnych oczach i barwnym 
pióropuszu na głowie, podczas tańca 
unosi się pionowo w górę na równie 
kolorowych skrzydłach, po czym 
opada łagodnie w dół niczym na 
spadochronie. 

Żurawie są bardzo płochliwe i 
terytorialne. W lęgowiskach zacho-
wują  dużą ostrożność. Kiedy na 
zajętym terenie pojawia się obcy 
osobnik, zostaje natychmiast prze-
ganiany. Przychodzi  to jednak z 
coraz większym trudem, kurczy się 
bowiem ich areał lęgowy. Tereny, na 
których gniazdowały kiedyś pojedyn-
cze pary, muszą pomieścić coraz 
więcej ptaków. Samo lęgowisko 
stanowi wielki kopiec z roślin wod-
nych umiejscowiony w podmokłym, 
trudno dostępnym miejscu. Samica 
składa w nim 2 jaja, które wraz z 
samcem wysiadują przez 28 -31 dni. 
Żurawie to zagniazdowniki, młode 
opuszczają gniazdo po kilku dniach. 
Jednak kiedy się wykluwają, zdarza-
ją się  opady śniegu i przymrozki. 
Dlatego stare osobniki przez jakiś 
czas ogrzewają je własnym ciałem. 
Na około 70 dni, kiedy potomstwo 
nie potrafi jeszcze latać, cała rodzina 
zaszywa się w niedostępnym dla 
czworonożnych drapieżników miej-
scu. Problemy z fruwaniem mają w 
tym czasie również rodzice ponieważ 
całkowicie zmieniają lotki. Zdolność 
do rozmnażania się młode ptaki 
uzyskują dopiero po 4 - 6 latach. 

Z końcem lata żurawie grupują 
się w stada i podążają na zlotowiska, 
po czym późną jesienią odlatują w 
kierunku zimowisk. Jeżeli zima jest 
łagodna ptaki starają się przezimo-
wać na miejscu. Ich pożywienie 
stanowią w przewadze: nasiona, 
jagody i kiełki  roślin. Dopełnieniem 
są gryzonie, owady i robaki. 

Żurawie łączą się w pary na całe 
życie. Słyną ze swojej wierności i 
przywiązania. Przykładem może być 
zaobserwowane w terenie zdarze-
nie. Wnikliwi podglądacze przyrody 
wiedzą, że ptaki wśród całej gamy  
głosów (godowych, ostrzegawczych 
itp.) posiadają w swoim repertuarze 
również takie, którymi przywołują 
swoje partnerki gdy te znikają im z 
pola widzenia. Pieśni te nabierają 
innego wymiaru gdy partnerka ginie. 
Nawoływania trwają wtedy wiele 
dni. Obserwowany żuraw, którego 
samicę zabił prawdopodobnie lis 
odzywał się żałośnie przez 2 tygo-
dnie. Po około tygodniu nastąpiły u 
niego wyraźne zmiany w głosie. Ptak 
jakby ochrypł i coraz bardziej rzęził. 

Wreszcie zamilkł. Prawdopodobnie 
i jego w końcu uśmiercił lis. Żurawie 
często odpoczywają stojąc na jed-
nej nodze. Ich bezpieczeństwa 
strzegą strażnicy. Wierzono, że te 
czuwające trzymały w podkulonych 
nogach kamienie. Gdy zdarzało 
im się zasnąć kamienie spadały, 
uderzały je w drugą nogę i budziły. 
Na średniowiecznych herbach ptaki 
te uwidaczniano z nogą dzierżącą 
kamień i napisem „Ut alii dormant” 
- aby inni odpoczęli. Przypisywano 
im też arystokratyczne maniery, 
uwieczniano na obrazach, w opo-
wiadaniach i wierszach.

„Gdy ustawiły się wojska z wo-
dzami na czele,

Z wrzawą ruszyli Trojanie i skwi-
rem rozgłośnym jak ptaki,

Niczym żurawie, co z wielkim 
klangorem w podniebne bezkresy

Wzlatują w ucieczce przed zimą, 
przed ulewą groźnymi upusty,

Prują przestworza, zmierzają 
ku Okeanowi

Na skrzydłach zaś niosą zagładę 
i śmierć plemieniu Pigmejów

Aby z wyżyn powietrznych ude-
rzyć ćmą na nich wrogą”

Homer, Iliada

Dawni Słowianie byli przeko-
nani, że żurawi czepiały się dusze 
zmarłych zmierzające do raju, który 
znajdował się na końcu wędrówki 
tych ptaków. Bóg Hermes zauro-
czony lecącymi żurawiami kreślił 
ich sylwetki na piachu co według 
Greków było zaczątkiem powstania 
alfabetu. Również w Grecji  aż do 
XIX kultywowano „Taniec Żurawia” 
(Geranos) inaczej zwany „Tańcem 
Słońca”. Legenda mówi, że został 
wymyślony przez Tezeusza, a miał 
mu pomóc w wydostaniu się z la-
biryntu Minotaura. Z południowego 
rejonu Hiszpanii - Andaluzji wywodzi 
się z kolei taniec „Flamenco”. Przez 
krainę tę przewinęli się: Fenicjanie, 
Kartagińczycy, Grecy, Rzymianie, 
Wizygoci, Arabowie, sefardyjscy 
Żydzi, hinduscy Cyganie. Posiadali 
oni  własne obyczaje i muzykę. 
Każdy z tych narodów włożył swój 
niewielki wkład w ten ekspresyjny 
taniec. Są jednak tacy co twierdzą, 
że pochodzi on od flaminga (tak 
bowiem brzmi Hiszpańska nazwa 
tego ptaka). Wielu z kolei uważa, 
że „Flamenco” to nic innego jak 
naśladowanie tańczących żurawi. 

Jerzy Stasiak



Po nabożeństwie w Kościele 
Parafialnym liczna grupa dorosłych 
i dzieci z lampionami prowadziła 
Marcina na koniu w korowodzie, 

Dzień św. Marcina w Krasiejowie
W blasku lampionów tradycyjnie już 11 listopada obchodzono 

w Krasiejowie Dzień św. Marcina.

aż na plac za remizą OSP, gdzie 
rozpalone zostało ognisko, przy 
którym odtworzono scenę spo-
tkania Marcina ze źrebakiem. 

Wszystkim zebranym rozdano 
tradycyjne rogaliki oraz gorące 
napoje. Część artystyczną przygo-
towała Pani Ewa Kotysz, bawiąc 
z powodzeniem zarówno dzieci 
jak i dorosłych.

Organizatorem uroczystości 
był parafialny zespół CARITAS, 
który składa podziękowania 
strażakom OSP Krasiejów za 

przygotowanie zaplecza, panu 
Norbertowi Kaczmarczyk za opra-
wę muzyczną i kołu DFK Krasiejów 
za ufundowanie smacznych 
rogalików.

Spotkanie zakończono pięk-
nym tańcem z lampionami oraz 
wspólnym śpiewem, zaś uczest-
ników poczęstowano cukierkami.

B.M.



„Jestem Polakiem” i pozosta-
łe płyty z cyklu „Niezwykłe Lekcje 
Rytmiki” polecane są rodzicom 
i opiekunom, którym zależy na 
wszechstronnym rozwoju dziecka. 
Nauka przez zabawę to najlepsze z 
możliwych połączeń - dzięki czemu 
czas spędzony z pierwszą płytą z 
nowego cyklu będzie wspaniałym 
czasem dla najmłodszych.

Proste i melodyjne, łatwe do 
zapamiętania teksty o Polsce spra-
wiają, że kilkulatki szybko przyswa-
jają nowe wiadomości. Dowiadują 
się, że kraj w którym żyją ma wiele 

GZS: „Niezwykłe lekcje rytmiki - Jestem Polakiem”

Roztańczył i rozśpiewał
21 października do Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku przyje-

chał Mariusz Totoszko, który w ramach projektu muzyczno-edu-
kacyjnego „Niezwykłe Lekcje Rytmiki” tańczył, śpiewał i bawił 
się razem z dziećmi, które miały możliwość poznania swojego 
kraju: miast, sławnych ludzi, przyrody, tradycyjnych potraw czy 
też podstaw historii.

powodów do dumy: znani na świe-
cie rodacy, piękna przyroda, czy 
wydarzenia kulturalne. Sprzyja 
to powstawaniu i rozwojowi więzi 
z ojczyzną, identyfikowaniu się z 
nią. Piosenki są dostosowane do 
poziomu rozwoju dzieci i znakomi-
cie spełniają swoja rolę, jaką jest 
rozbudzanie u dziecka zaintereso-
wania otaczającym go światem i 
dostarczanie mu odpowiednich, 
adekwatnych do stopnia rozwoju 
informacji.

Joanna Bachłaj

Wszyscy bawili się „niebiańsko” 
przy muzyce religijnej i nie tylko. 
Zmęczeni tańcem mieli okazję do-
ładować „akumulatory” przygoto-
wanym poczęstunkiem: słodkim 
ptysiem i herbatą. Atrakcją były róż-
nego rodzaju konkursy. Najwięcej 
emocji wywołało odgadywanie imion 
świętych, znajdujących się na ręcz-
nie malowanych „obrazach”. Można 
było na nich rozpoznać min.: św. 
Franciszka, św. Kamila, św. Jana 
Pawła II,  Anioła Stróża, św. Cecylię, 
itp.  Wiele radości sprawiło również 
dopasowywanie rekwizytów cha-
rakterystycznych dla konkretnego 
świętego. Uczniowie wykazali się 

PSP 2:

„Nie bądź drętwym - zostań świętym”
Pod takim właśnie hasłem w dniu 30 października odbył się w 

Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku „Bal wszystkich świętych”. Bal 
ten zorganizowano po raz pierwszy w naszej szkole. Miał on na celu 
propagowanie wartości chrześcijańskich, których przykładem są 
święci.

niezwykłą inwencją twórczą, przygo-
towując i przebierając się za różnych 
świętych bądź swoich patronów, a 
wśród nich byli min.: św. Kamil, św. 
Agnieszka, św. Ojciec Pio i całe za-
stępy Aniołów. Na zakończenie każ-
dy otrzymał balon z ukrytą sentencją, 
wskazówką lub myślą świętego.

Dziękujemy uczestnikom „nie-
biańskiej zabawy”, Komitetowi 
Rodzicielskiemu za wsparcie fi-
nansowe, a także wszystkim tym, 
którzy pomogli w zorganizowaniu 
balu, w szczególności dyrekto-
rowi  oraz nauczycielom Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ozimku.

D. Widera, A. Spyra, A. Gaszczyk

Przypominamy o trwającym konkursie kulinarnym pn.: 
„WSPÓLNA KUCHNIA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-
CZESKIEGO Ozimek -  Rýmařov 2014”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Kulturalnym 
szlakiem pogranicza” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy 
granice.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ozimek.pl 
w zakładce KONKURSY oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 118) 
oraz w sekretariacie Domu Kultury w Ozimku.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz publikacja 
przepisu w książce o smakach pogranicza polsko-czeskiego.

UWAGA!!!!
KONKURS KULINARNY



Nieoficjalne wyniki głosowania
na Burmistrza Ozimka - 16 listopada 2014 r.

Dziękuję swoim wyborcom za wyrażone zaufanie i od-
danie na mnie głosu.

Joachim Wiesbach

Wszystkim kandydatom składam podziękowanie za udział w wybo-
rach, wyborcom natomiast za oddane głosy. Zwycięzcom składam gratu-
lacje i życzę owocnej współpracy dla dobra naszej Gminy.

Przewodniczący ZM-G TSKN
Klaus Leschik


