
Radni zdecydowali o zasięgnięciu 
od Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji informacji o kandydatach na ławni-
ków, podjęli uchwałę w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet sołtysów, 
dokonali korekty budżetu na 2015 rok. 
Ale najważniejszym punktem było prze-
kazanie gruntów na potrzeby Podstrefy 
Ozimek Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicz-

Nadzwyczajna sesja RM 27.08.2015r.:

Podstrefa Ozimek
Kilkadziesiąt minut trwała nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ozimku. 

nej. W tym miejscu bowiem rozbudowę 
i intensyfikację produkcji  planuje Huta 
Jedlice - powstaną nowe miejsca pracy. 
Rozbudowa huty ma w dwóch etapach 
kosztować ok. 75 mln złotych. Oprócz 
nowych miejsc pracy spore korzyści z tej 
inwestycji będzie mieć też gmina, dzięki 
wyższym wpływom podatkowym.

wit

Rozgrywki przebiegały w dwóch 
fazach: grupowej oraz pucharowej. 
W turnieju udział wzięli zarówno piłkarze 
z okolicznych klubów, amatorzy korzy-
stający, na co dzień z naszego obiektu 
oraz sam Burmistrz. Grzechem byłoby 
nie wspomnieć, że do współzawodnictwa 
zgłosiła się jedna drużyna oldboyów, 
która rozegrała bardzo emocjonujące 
spotkania pokazując młodszym uczest-
nikom kawałek świetnej gry technicznej.

Siatkonoga:

O Puchar Burmistrza
Na boisku wielofunkcyjnym rozegrano II edycję Turnieju Siatkonogi o Puchar 

Burmistrza Ozimka. Podobnie jak rok temu zawody cieszyły się dużą popularnością.

W finale turnieju spotkali się Wró-
blewski Tomasz z Kwietniewskim 
Mariuszem naprzeciw Foksa Patryka 
i Wiśniewskiego Tomasza. Nagrodami 
dla finalistów były pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Burmistrza Ozimka 
Jana Labusa. Gratulujemy wygranych 
a tych, którzy chcieliby wziąć udział w tur-
nieju, ale nie udało im się to w tym roku 
zapraszamy za rok.

Ł.O.

Z Janem Polaczkiem - inicjato-
rem budowy gazociągu w Krasie-
jowie rozmawia Witold Żurawicki.

- O tej inicjatywie rozmawiali-
śmy ostatnio około pół roku temu. 
Co w tym czasie się zmieniło?

- Jestem mile zaskoczony pra-
cą Zakładu Gazowniczego w Opo-
lu ponieważ po przekazaniu im 
wszystkich list popierających bu-
dowę i osób zgłaszających akces 
do przystąpienia do sieci zabrali 
się ostro do pracy. Mimo tego że 
dział inwestycji został przeniesio-
ny do Zabrza, to w kwietniu tego 
roku otrzymałem pozwolenie na 
budowę sieci gazyfikacyjnej wsi 
Krasiejów. Chodzi o pierwszy etap: 
ulicę Brzeziny, Spóracką od strony 
torów kolejowych do kościoła oraz 
ulicę Floriana. Kolejne listy popar-
cia wraz z akcesami mieszkańców 
przystąpienia do sieci a także z po-
dopisem sołtysa i burmistrza Jana 
Labusa złożyłem w gazowni - chodzi 
o drugi etap inwestycji. Z tego co 
mi wiadomo to w sprawie I etapu 
zostały skompletowane wszystkie 
dokumenty niezbędne do przetargu. 
Obszerną wiedzę w tej sprawie mają 

też władze Ozimka, które oczywiście 
będą musiały się do tej inwestycji 
przygotować. Chodzi chociażby o te-
reny pod gazociąg, ale znając burmi-
strza Labusa jestem przekonany, że 
gmina zrobi wszystko, by inwestycja 
przebiegła sprawnie z korzyścią dla 
mieszkańców.   

- Kiedy można spodziewać się 
pierwszych prac budowlanych?

- Myślę, że pierwsze prace po-
winny rozpocząć się w roku 2016 
- gdzies na początku. Oczywiście 
będę śledził tok tych prac.

- Co pana skłoniło do takiego 
zaangażowania w sprawę gazy-
fikacji?

- Mówiłem już, że wielu naszych 
mieszkańców to osoby starsze, 
schorowane, często samotne, któ-
re z paleniem węgla maja kłopot. 
Ogrzewanie domu gazowe jest 
znacznie prostsze a także tańsze. 
Trzeba im ułatwić życie.     

- Ilu chętnych jest mieszkań-
ców Krasiejowa?

- W pierwszym rzucie akces 
zgłosiło około 80 domów, w dru-
gim - około 500.

- Czyli niemal cały Krasiejów? 
- Owszem, z wyjątkiem oddalo-

nych przysiółków jak Niwki, gdzie 
ze względu na odległość trudno po-
ciągnąć nitkę gazociągu. Byłoby to 
zbyt kosztowne. 

- Jaki będzie koszt przyłącze-
nia się do sieci?

- Dzisiaj trudno mi powiedzieć, 
bo niektóre elementy składowe 
ostatecznej ceny podrożały, choć 
w sumie nieznacznie. Początkowo 
koszt przyłączenia się szacowaliśmy 
na około 1500 złotych i te pieniądze 
szybko się zwrócą w kosztach opału. 
Zwłaszcza, że cena gazu spada. 

- Dziękuję za rozmowę.

Gazociąg w Krasiejowie

Budowa niedługo ruszy



Zawody wędkarskie o puchar Rady Miejskiej. Zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej.

O puchar Rady Miejskiej

Gruntowe zawody wędkarskie
6 września na Jeziorze Średnim w Turawie odbyły się gruntowe zawo-

dy wędkarskie o puchar Rady Miejskiej w Ozimku. Zawody takie, już po 
raz dziewiąty z rzędu, zorganizowało Koło PZW Szczedrzyk, zapraszając 
do udziału reprezentacje kół wędkarskich działających w gminie Ozimek.

Przez cztery godziny trwały węd-
karskie zmagania z rybami, które tym 
razem nie wykazywały nadmiernej chęci 
do brania, chociaż zanęty i przynęty 
nie żałowano. Po zakończonych poło-
wach komisja sędziowska przystąpiła 

do ważenia złowionych ryb. Najwięcej 
złowił ich Łukasz Jantos z Koła PZW 
Jedlice - 3.445 g/pkt, drugie miejsce 
zajął Michał Jończyk - 1.470, a trzecie 
Radosław Polan - 1.245, obaj z Koła 
PZW w Ozimku.

Klasyfikację drużynową zawodów 
wygrało Koło PZW Jedlice przed Kołem 
Ozimek i Kołem Szczedrzyk. 

Po wspólnym posiłku odbyło się 
podsumowanie zawodów. Prezes Koła 
PZW Szczedrzyk Krystian Wolny 
podziękował wszystkim wędkarzom 

za udział, a fundatorowi pucharów 
i poczęstunku - za wsparcie działań 
wędkarzy. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Kleszcz wręczył 
puchary zwycięzcom klasyfikacji in-
dywidualnej i drużynowej, gratulu-
jąc wszystkim uzyskanych wyników. 

(jad)

Biesiada, jarmark, ale przede 
wszystkim wielka bitwa o most - 
to cykl trzydniowego święta, zor-
ganizowanego dla przypomnienia 
historii hutnictwa w Ozimku. Jego 
bohaterem był oczywiście 188-let-
ni most żeliwny. Szczegółowa 
relacja z imprezy - w październi-
kowych „Wiadomościach Ozim-
skich”.

Wielka bitwa



Po południu korowód dożyn-
kowy, złożony z wozów repre-
zentujących wszystkie sołectwa 
naszej gminy, przejechał odświęt-
nie udekorowanymi ulicami wsi 
na plac naprzeciw kościoła, gdzie 
odbywały się główne dożynkowe 
uroczystości. Proboszcz pobło-
gosławił dożynkowy chleb, który 
starostowie dożynek: Teresa 
i Robert Spyra wręczyli burmi-
strzowi Ozimka Janowi Labu-
sowi. Burmistrz złożył wszystkim 
rolnikom podziękowania za ich 
pracę i zebrane plony, wyrażając 
nadzieję, że pomimo suszy, jaka 
dotknęła nas w tym roku, chleba 
wystarczy dla wszystkich. Po-
dobnie brzmiące życzenia złożyli 
również rolnikom: wicewojewoda 
opolski Antoni Jastrzembski, 
poseł Adam Kępiński, dyrek-
tor opolskiego Oddziału KRUS 
Jan Krzesiński oraz burmistrz 
Prószkowa Róża Malik. Wspólnie 
z zaproszonymi na uroczystość 
gośćmi, burmistrz obdzielił po-
krojonym chlebem wszystkich 
uczestników dożynkowego fe-
stynu. W konkursie koron żniw-
nych równorzędnymi nagrodami 
wyróżniono trzy nowo wykona-
ne korony, ze Schodni, Dylak 
i Szczedrzyka. Nagrodzono rów-

Gminne Dożynki 2015

Rok trudny, lecz dożynki radosne
Trzeci dzień świętowania w Schodni - niedziela 30 sierpnia 

upłynęła pod znakiem Sołeckich i Gminnych Dożynek 2015. 
O godzinie 10.30 w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ró-
żańcowej odprawiona została uroczysta msza święta dziękczynna 
w intencji rolników oraz wszystkich mieszkańców. Proboszcz 
parafii w Schodni ks. dziekan Jan Bejnar wygłosił homilię oraz 
pobłogosławił przyniesione na ołtarz dary - chleb wypieczony z te-
gorocznego zboża oraz zebrane plony i płody ziemi. Nabożeństwo 
zakończono odśpiewaniem dziękczynnego Te deum Laudamus.

nież wozy dożynkowe wszyst-
kich sołectw. Dyplom i nagrody 
wręczali ich sołtysom burmistrz 
Jan Labus z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Krzysztofem 
Kleszczem. 

Na program artystyczny do-
żynkowego festynu złożył się 
koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją Zygmunta Antosi-
ka występy młodych wokalistek 
ze Studia Piosenki „Nonet” pro-
wadzonego przez Annę Sitarz, 
program biesiadny śląskiego 
kabaretu „Wesoły Masorz” oraz 
śląsko-kresowa biesiada forma-
cji „Trojak” w wykonaniu byłych 
artystów Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Na zabawie tańczono się 
przy muzyce zespołu „Heaven”. 

Sołtys Schodni Julita Widera 
dziękuje wszystkim, którzy po-
mogli jej w przygotowaniu do-
żynkowego święta, zwłaszcza 
starostom dożynek, pomagają-
cym jej paniom, mieszkańcom 
Schodni za piękne udekorowa-
nie swoich posesji, jak również 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do orga-
nizacji udanego Święta Plonów 
w Schodni.  

(jad)

Dożynki gminne w Schodni.



Po przemarszu korowodu dożyn-
kowego wszyscy zebrali się na placu 
za lokalem „Nelly”, gdzie na stoiskach 
gastronomicznych nie zabrakło czegoś 
dla ciała, jak również dla duszy. Swój 
program zaprezentowały miejscowe 
przedszkolaki i uczniowie podstawów-

Dylaki:

Dożynki parafialne
Wśród zaproszonych gości - poza starostami dożynek: Romą Barczik 

i Józefem Urbankiem - nie zabrakło burmistrza Ozimka Jana Labusa (zgodnie 
z tradycją obiecał sprawiedliwie dzielić tegoroczny chleb), ale również wice-
przewodniczącej Rady Miejskiej Aldony Góźdź, proboszcza księdza Janusza 
Konofalskiego oraz księdza emeryta Henryka Okularczyka.

ki. Zabawa taneczna trwała do nocy. A 
swoistą gwiazdą dożynek była korona 
żniwna, która tydzień wcześniej na 
dożynkach wojewódzkich w Byczynie 
zdobyła 2 nagrodę wśród koron ziarn-
kowych. Gospodynie z Dylak tworzyły 
ją 3 miesiące. wit

Starostami dożynek byli Magdale-
na Kotula oraz Piotr Ledwig z Antonio-
wa, którzy wraz z członkiniami zespołu 
Heidi przekazali proboszczowi dary do-
żynkowe.

Po mszy ks. Demarczyk serdecznie 
podziękował wszystkim rolnikom i dział-
kowcom za trud ich codziennej pracy.

Sołtys wsi Joachim Białecki wraz 
z Radą Śołecką zorganizowali dla miesz-
kańców Antoniowa spotkanie w świe-
tlicy wiejskiej „Nasz Zapiecek”, gdzie 
wręczono okolicznościowe dyplomy dla 
zasłużonych rolników, zespołowi Opolskie 
Dziołchy oraz lokalnej jednostce OSP, jak 
również burmistrzowi Janowi Labusowi.

Wśród zaproszonych gości byli także 
zastępca przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Ozimku Aldona Góźdź i prezes 
OSP Antoniów Norbert Halupczok. 

Jan Niesłony

Dożynki parafialne
Ozimek:

13 września br. uroczystą mszą św. dziękczynną odprawioną przez ks. 
Mariana Demarczyka rozpoczęły się dożynki parafialne w Ozimku. Na placu 
kościelnym ustawił się barwny korowód z koronami żniwnymi z Antoniowa 
i Ozimka. Ponadto w przemraszu uczestniczyły zespoły ludowe Opolskie 
Dziołchy, Babie Lato i Heidi.



95. urodziny świętowała Helena 
Łomzik z Ozimka (świętowała w to-
warzystwie córki Ireny). 90. urodziny 
obchodził Jerzy Celnik z Dylak (z wnu-
kiem Adrianem). Natomiast 85. rocznica 
urodzin była udziałem: Albiny Wiesiołek 
z Pustkowa (z synem Hubertem), 
Bronisławy Famuły z Ozimka (z córką 
Krystyną i prawnuczkiem Szymonem), 
Marty Miroń ze Szczedrzyka (z 
wnuczką Martiną), Herberta Stasch 
z Antoniowa (ze szwagierką Krystyną) 
oraz Stanisława Dydo z Ozimka. 80. 
urodziny świętowali: Alicja Bronder 
(z synową Edytą) i Izabela Radłowska  
(obie z Ozimka), Oswald Miron (z 
kuzynkami Urszulą i Izą) i Jadwiga 
Pytel, której towarzyszyli syn Rudolf 
i synowa Kornelia (oboje z Dylak), 
Paulina Chmura (z córką Grażyną) i  
Jadwiga Saramaka - w towarzystwie 

Dwieście lat!
2 września w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego seniorzy z naszej gminy 

w towarzystwie najbliższych obchodzili rocznice urodzin oraz zawarcia związ-
ków małżeńskich. Serdeczne życzenia  złożyli im kier. USC Ewa Bronder oraz 
burmistrz Ozimka Jan Labus.

syna (Bogusława i córki Bożeny (obie 
solenizantki z Grodźca), Jerzy Jonczyk 
ze Szczedrzyka (z córką Barbarą) oraz 
Urszula Moch z Biestrzynnika (z córką 
Gizelą i wnuczką Manuelą). 

Złote Gody Małżeńskie (50-lecie 
pożycia) świętowali: Joanna i Michał 
Podkowa z Grodźca (z córką Jadwigą) 
oraz Krystyna i Roman Wilk z Ozimka 
(z synem Wiesławem). Szmaragdowe 
Gody Małżeńskie (55.lecie pożycia) 
obchodzili: Róża i Teodor Zmuda z 
Ozimka (z córką Iwoną) oraz Gertruda 
i Adolf Orlik ze Szczedrzyka (z córką 
Barbarą, synem Andrzejem, wnuczką 
Magdaleną i prawnukiem Xhavitem).                     

Do najserdeczniejszych życzeń 
przyłącza się redakcja „WO”.
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Alicja Bronder z synową Edytą. Stanisława Dydo.Paulina Chmura z córką Grażyną. Jerzy Jonczyk z córką Barbarą.

Bronisława Famuła z Ozimka z córką 
Krystyną i prawnuczkiem Szymonem.

Jadwiga Saramaka w towarzystwie 
syna Bogusława i córki Bożeny.

Helena Łomzik z  w towarzystwie 
córki Ireny.

Urszula Moch z córką Gizelą i 
wnuczką Manuelą.

Jadwiga Pytel z synem Rudolfem i 
synową Kornelią.

Albina Wiesiołek z synem Hubertem.



Gertruda i Adolf Orlik z córką Barbarą, synem Andrzejem, wnuczką Magdaleną 
i prawnukiem Xhavitem. 

Krystyna i Roman Wilk z synem Wiesławem.

Herbert Stasch ze szwagierką Krystyną.

Marta Miroń z wnuczką Martiną.

Izabela Radłowska. Jerzy Celnik z wnukiem Adrianem.

Róża i Teodor Zmuda z córką Iwoną.



Dwieście lat!

Zebranie wiejskie prowadził bur-
mistrz Ozimka Jan Labus, a w kwe-
stiach merytorycznych odpowiadała 
Iwona Wiercińska z UGiM w Ozim-
ku. Wśród obecnych był również 
gospodarz obiektu Dyrektor SP2 
w Ozimku Wiesław Miś.

Nowa Schodnia:

Leszek Jaremko nowym sołtysem
Niezwykle dużą frekwencją cieszyło się zebranie wiejskie w nowo 

utworzonym sołectwie Nowa Schodnia, które było poświęcone wyborom 
sołtysa i rady sołeckiej. Udział wzięło w nim 75 osób uprawnionych 
do głosowania.

Burmistrz na wstępie przedstawił 
korzyści wynikające z utworzenia 
sołectwa Nowa Schodnia, do których 
należy przede wszystkim fundusz 
sołecki, stanowiący w pewnym sen-
sie własny budżet społeczności so-
łectwa.

Po uchwaleniu porządku ob-
rad, wybrano p. Dagmarę Radziej 
na protokolanta.

Leszek Jaremko radny miejski 
podziękował wszystkim byłym człon-
kom Zarządu Osiedla nr 3 w Ozimku, 
który został zastąpiony nowym so-
łectwem. Wspomniał także zmarłego 

Horsta Dietricha, który jako przewod-
niczący był „koniem pociągowym” 
działalności na rzecz mieszkańców.

Następnym punktem zebrania 
były wybory sołtysa, do których zgło-
szono dwóch kandydatów: Leszka 
Jaremko oraz Tomasza Biskupa. No-

wym Sołtysem Wsi Nowa Schodnia 
został Leszek Jaremko zdobywając 
57 z 75 oddanych głosów. Wybra-
no również Radę Sołecką, w skład 
której weszli: Iwona Bienias, Kry-
stian Kotula, Ewelina Bieniek, 
Przemysław Ordon, Mirosław 
Szulc, Agnieszka Machnik-Zienc 
i Tomasz Biskup.

Na zakończenie burmistrz Ozim-
ka złożył sołtysowi i radzie sołeckiej 
serdeczne gratulacje oraz życzył 
owocnej pracy na rzecz mieszkań-
ców Sołectwa Nowa Schodnia.

M. Widera

Oswald Miroń z kuzynkami Urszulą i Izą.

Joanna i Michał Podkowa z córką Jadwigą.

Jubilaci urodzinowi.



Uroczystości odpustowe roz-
poczęły się  15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia NMP uroczystą 
suma odpustową koncelebrowa-
ną przez księży Rudolfa Gawła, 
Antoniego Grycana i Bonifacego 
Madla,  której przewodniczył ks. 
dr Arnold  Drechsler, dyrektor 
Caritas Diecezji Opolskiej. Po  Ma-
ryjnych nieszporach  nastąpiło 
oficjalne otwarcie festynu i po-
witanie przybyłych gości przez 
proboszcza ks. prałata Marcina 
Ogioldę,  przewodniczącą P.Z.  
Caritas Bernadettę  Golomb oraz 
przedstawiciela  Rady Parafialnej 
i  prowadzącego festyn Marci-
na Wilczka. Szefowa CARITAS  
powitała również zaproszonych 
gości -  wiceburmistrza Ozimka 
Jarosława Witę, pana Juergena  
Stuppericha, sołtysa Szczedrzy-
ka Mirosława Wieszołka, pre-
zesa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szczedrzyka Kazimierza  Udolfa, 
przewodniczącego DFK Klausa 
Leschika, a także sołtysów miej-
scowości, które należą do para-
fii: Pustkowa - Norberta Feliksa, 
Niwek - Teresę Pasoń, Jedlic - 
Tomasza Zdeba, zapraszając 
wszystkich do wspólnej zabawy.

Odpustowe popołudnie upłynę-
ło w miłej atmosferze, wiele dzia-
ło się na naszej scenie, wystąpił 
zespól folklorystyczny „Kosoro-
wiczanki”, swój repertuar zapre-
zentowała nasza parafianka Julia 
Ledwoch - laureatka festiwalu  
Voice Spain w Hiszpanii, do impro-
wizacji natomiast zachęcał teatr 
„To mało powiedziane”. Gwiazdą 
wieczoru był Grzegorz Poloczek 
z Julą & Kolą. 

Kulminacyjnym punktem pro-
gramu były jednak wspomnienia 
z pierwszego festynu odpusto-
wego, jaki odbył się w 1995 r. 
„Tak to się zaczęło…” przygoto-

Razem z nami świętujecie odpustów 20-lecie

Festyn na fest
Pod takim hasłem, w dniach 15-16 sierpnia,  odbył się tegorocz-

ny - dwudziesty festyn odpustowy zorganizowany przez Parafialny 
Zespół CARITAS i Radę Parafialną w Szczedrzyku, z którego do-
chód przeznaczony został na cele charytatywne. Piękna pogoda, 
bogata oferta,  a przede wszystkim, radosna atmosfera,  sprawiły 
, że na Placu św. Mikołaja w Szczedrzyku pojawiły się tłumy ludzi.

wane przez p. Marcina Wilczka. 
Na wielkim telebimie parafianie 
mogli zobaczyć siebie sprzed 20 
lat, wróciły wspomnienia… jacy 
to wtedy byliśmy młodzi… ach-
-om i och-om nie było końca. Po 
prezentacji Bernadetta Golomb 
podziękowała ks. proboszczowi 
Marcinowi Ogioldzie  za wielolet-
nią kontynuację oraz współtworze-
nie „Odpustów Szczedrzyckich” 
a także Marcinowi Wilczkowi za 
odważną, jak na ówczesne czasy, 
decyzję zorganizowania pierwsze-
go odpustu i za dwudziestoletnie 
ich prowadzenie, wręczając  bu-
kiety kwiatów. 

Następnego dnia rozrywki do-
starczyli nam akordeoniści: duet 
Piotr Morhardt i Michał Bednar-
czyk, Kabaret Żubr i Zuzanna 
Herud. Z pięknym  koncertem 
wystąpił Tomasz Calicki  z dziew-
czynami. Na zabawę taneczną za-
prosił uczestników festynu zespół 
„BIS”. Jubileuszowy - 20. festyn 
„Odpusty Szczedrzyckie” dzięki 
zaangażowaniu wielu osób upłynął 
w miłej i serdecznej atmosferze.

Składamy serdeczne podzię-
kowania burmistrzowi Ozimka p. 
Janowi Labusowi, dyrektorowi 
OIiPS w Ozimku p. Barbarze Ka-
tolik, Radzie Sołeckiej i Sołtysowi 
Szczedrzyka p. Mirosławowi Wie-
szołkowi, Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Szczedrzyka - p. Kazimierzowi 
Udolfowi, przewodniczącemu DFK 
Szczedrzyk p. Klausowi Leschiko-
wi, strażakom OSP Szczedrzyk 
i Pustków oraz paniom: Gabrieli 
Mateja, Reginie Wiench, Gerdzie 
Leś, Helenie Widera, i Annie Hel-
scher, a także wszystkim darczyń-
com i sympatykom, którzy wnieśli 
swoją cegiełkę w dzieło pomocy 
bliźnim, za życzliwość i zaufanie, 

Organizatorzy

„Kto patrzy sercem, znajduje siłę potrzebną do napra-
wiania świata. Jest on także na właściwej drodze ku bliźnim. 

Albowiem wsłuchiwać się w głos serca, znaczy zrozu-
mieć innych”

Matka Teresa z Kalkuty



Wystartowaliśmy o godz. 10.00. 
Już na początku odcinka nordic 
walking było widać, kto jest mocny 
w tym roku. Od początku ton stawce 
„kijkarzy” nadawał mistrz Polski, Eu-
ropy i Świata w nordic walking Bog-
dan Cyrus, który ukończył ten etap 
z „kosmicznym” czasem 1:49:12. 
Wysokie tempo lidera spowodowa-
ło, że czas 2 godz. złamało w tym 
roku jeszcze pięciu zawodników: 
zwycięzca dwóch poprzednich TT 
Piotr Czichon (1:53:45) w parze 
z Jackiem Żukiem (1:57:02), Adam 
Niedbał (1:58:02) partner Bogdana 
Cyrusa oraz późniejsi zwycięzcy 
TT małżeństwo Roman i Gabriela 
Mateja (1:58:05). Ze stratą ponad 
18 min do pierwszego, etap nordic 
walkin ukończyła najmłodsza para 
„kolarze” Paweł Kotarski i Jakub 
Borek (2:07:28).

Jak zwykle etap rowerowy to po-
pisowa jazda pary Kotarski-Borek, 
którzy do przystani kajakowej przy-
jechali jako pierwsi, tak jak w roku 
ubiegłym i jako jedynym udało się 
to w czasie poniżej 2 godz., za nimi 
było małżeństwo Mateja, pary Czi-
chon - Żuk oraz Cyrus - Niedbał. Te 
cztery pary nadawały w tym roku 
ton stawce. O dużym pechu może 
mówić Piotr Czichon, który trzy razy 
złapał „gumę” i niewątpliwie miało 
to decydujący wpływ na jego osta-
teczny wynik.

Do przystani kajakowej w Ozim-
ku jako pierwsza para dopłynęło 
małżeństwo Mateja (6:05:12), drudzy 
byli młodzi „kolarze” Kotarski-Bo-
rek (6:10:07), na trzecim miejscu 
Cyrus-Niedbał (6:11:15), a tuż za 

„Piechty, kołyem i hudom łodkom, kole rzyki i przez nia, bydzie yno ze 90 km”, czyli ...

III Triatlon Turystyczny 2015
W tegorocznym III Triatlonie Turystycznym organizowanym przez 

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi ostatecznie wystartowało 66 zawod-
ników w 33 parach. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z województw: 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i oczywiście opolskiego. 

podium Czichon-Żuk (6:13:34), ko-
lejni Tomasz Wiśniewski-Marceli 
Biskup (6:44:18) oraz Jacek Bu-
jacz-Krzysztof Wierny (6:48:48) 
mieli już stratę ponad pół godziny 
do czwartej pary.

Tegoroczny TT ukończyły 32 
pary, gdyż małżeństwo z Tychów 
zaliczyło kraksę i musiało zrezygno-
wać z dalszej rywalizacji. Najstar-
szym zawodnikiem tegorocznego TT 
był Bogdan Ścibisz lat 72 w parze 
z Waldemarem Bereszko lat 63, 
którzy z czasem 7:35:53 zajęli 16. 
miejsce. Ostatnia para zameldowała 
się na mecie TT ze stratą prawie 3 
i pół godziny do pierwszej.

Jak co roku, na mecie czekał na 
uczestników ciepły posiłek - zupa 
gulaszowa oraz pańczkraut z karmi-
nadle. Zgodnie z tradycją nagrodzo-
nych zostało sześć pierwszych par, 
pomiędzy pozostałych „triatlonow-
ców” rozlosowano nagrody, a każdy 
kto ukończył zawody, otrzymał jak 
co roku certyfikat ukończenia TT.

Na zakończenie chciałbym po-
dziękować za wsparcie finansowe 
Burmistrzowi Ozimka Janowi La-
busowi, sieci Decathlon i firmie 
TechSystem, Hubertowi Kuliko-
wi i Mirkowi Magnuszewskiemu, 
„Dzikiej Chacie”, HDT Polska oraz 
wszystkich członkom Stowarzy-
szenia Dolina Małej Panwi, bez 
których organizacji TT byłaby 
niemożliwa. 

Więcej informacji o Triatlonie 
Turystycznym czyli TT na facebo-
oku https://www.facebook.com/
TriatlonTurystycznyOficjalny.

Roman Jarosiński

Triatlon turystyczny.



Kolejna wizyta połączona ze 
wspólnymi szkoleniami oraz wy-
mianą doświadczeń odbyła się 
w dniach 29-30 sierpnia 2015 r. 
Strażacy rozmawiali o sytuacjach 
kryzysowych w poszczególnych 
miejscowościach oraz o ilości 
i specyfice akcji ratowniczych 
w br. Ponadto druhowie z Czech, 
na czele których stała pani Sta-
rosta Eva Machova zobaczyli 
również zasoby wodne naszej 

OSP Szczedrzyk:

Wspólne szkolenia
OSP Szczedrzyk prowadzi wieloletnią współpracę w zakresie 

działań ratowniczo-gaśniczych ze strażakami z Hornego Mesta 
w Czechach. Kontakty przynoszą wiele korzyści, a ponadto 
integrują ochotników z sąsiadujących państw.

gminy oraz możliwości wykorzy-
stania ich do działań gaśniczych.

Naszych strażaków odwiedził 
również p. burmistrz Jan Labus, 
aby móc ich osobiście przywitać, 
mimo natłoku obowiązków zwią-
zanych z Dożynkami Gminnymi.

Zarząd OSP Szczedrzyk skła-
da serdeczne podziękowania 
burmistrzowi Ozimka za pomoc 
w zorganizowaniu wspólne-
go spotkania.

M.Widera

Ze względu na ograniczoną powierzchnię publikujemy 
wyniki pierwszych  15 par  uczestniczących w imprezie.

OFICJALNE WYNIKI III TRIATLONU TURYSTYCZNEGO



Gdy zespoły szczęśliwie dotar-
ły do celu, spotkały się z licznymi  
trenującymi do późnych godzin 
nocnych  zespołami mażoretko-
wymi, które zachwycały swoimi 
umiejętnościami. Otwarcie Mi-
strzostw zrobiło ogromne wraże-
nie na wszystkich uczestnikach, 
gdy w rytm muzyki wmaszerowało 
na halę kilka tysięcy mażoretek 
z ośmiu krajów (Czech, Słowacji, 
Chorwacji, Polski, Bośni i  Herce-
gowiny, Włoch, Rosji i Węgier). 
Zespoły prezentowały się przed 
jury, w którego skład wchodzili 
członkowie wszystkich krajów bio-
rących udział w zawodach. 

Jedną z większych atrakcji dla 
uczestników była ogromna, kilku-
metrowa, dmuchana kanapa na 
której, można było odpocząć za-
raz po zejściu ze sceny. Za sceną 
znajdowała się „ścianka”, na której 
fotograf robił wszystkim chętnym 
profesjonalne sesje zdjęciowe, 
z których można było sobie kupić 
zdjęcia na pamiątkę - każda z tan-
cerek mogła przez chwilę poczuć 
się jak prawdziwa gwiazda.

W pierwszym dniu nasze 
zespoły zaprezentowały się 
w małych formacjach (solo, duo/
trio i mini formacje) i mogły tu 
skonfrontować własne możliwo-
ści taneczne z bardzo  wysokim  
poziomem swoich europejskich 
koleżanek. Trudność elementów 
i umiejętności akrobatyczne, prze-
wyższały zdecydowanie poziom 
prezentowany przez zespoły na 
naszych Mistrzostwach Polski, 
jednak  fakt ten nie zraził nasze 

„Diament” i „Delta” w Brnie
W dniach od 19 do 23 sierpnia  ozimskie zespoły „Diament” 

i „Delta” po trzyletniej przerwie stanęły na scenie Mistrzostw Europy 
Mażoretek. Tegoroczne mistrzostwa odbywały się w Brnie.

tancerki i zatańczyły najlepiej jak po-
trafią.

W drugim dniu zespół „Delta” 
zatańczył mini mixy, po których 
uplasowały się na 8 i 9 miejscu, 
a ich młodsze koleżanki z zespo-
łu „Diament” zatańczyły defilady. 
W sobotę tancerki z „Delty” miały 
wolny dzień i udały się na zwie-
dzanie Brna. W tym samych czasie 
zespół „Diament” prezentował się 
w swojej choreografii z pom ponami 
„ Angry Birds”.

W ostatnim dniu ozimskie „Dia-
menty” zaprezentowały się w cho-
reografii  z batonem, a zaraz po 
prezentacji ich układu dziewczynki 
kupiły sobie ostatnie mażoretkowe 
pamiątki  i ruszyły w drogę powrotną 
do Ozimka.

Podsumowując: po dosyć dłu-
giej przerwie naszych zespołów 
w startach na tak dużej imprezie 
jak  Mistrzostwa Europy,  zespoły 
z naszego Domu Kultury zobaczyły 
jak taniec mażoretkowy  ewaluował 
i osiągnął naprawdę wysoki  poziom. 
Zarówno starsze jaki młodsze tan-
cerki  po udziale w mistrzostwach 
są bardzo zmotywowane i chętne 
do pracy by dorównać w przyszłym 
roku  koleżankom z zagranicy. Dzięki 
doświadczeniom zebranym na  wy-
jeździe, mamy mnóstwo wyzwań 
na najbliższy sezon, jak również 
wiele ciekawych pomysłów,  które 
na pewno pomogą nam zaskoczyć 
wszystkich na zbliżających się Mi-
strzostwach Polski mażoretek, które 
odbędą się w maju 2016 r.

Karolina Kawalec 
- inst. zespołu „Delta”



* Co się wydarzyło w Grodźcu * Co się wydarzyło w Grodźcu * Co się wydarzyło w Grodźcu *

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa
19 czerwca minęło 60 lat od święceń kapłańskich długoletniego 

proboszcza parafii grodzieckiej księdza prałata Edmunda Cisaka. Z tej 
okazji odbyła się skromna uroczystość w Domu Księdza Emeryta 
w Opolu, gdzie obecnie Jubilat mieszka. Podczas niej przypomniano 
drogę życiową Jubilata. Warto poświęcić kilka chwil dla przypomnienia 
losów i dokonań księdza E. Cisaka.

Urodzony 31 lipca 1930 r. 
w Gwoźdźcu (daw. pow. Kołomyja, 
woj. Stanisławów) jako dziesięciolet-
ni chłopak został wywieziony wraz 
z całą rodziną na Sybir, najpierw 
do Tiumenia, a następnie do Bar-
nauł w Ałtajskim Kraju. W 1946 r., 
po powrocie z zesłania, osiadł na 
Ziemiach Zachodnich. W 1955 r. 
ukończył Seminarium Duchowne 
w Nysie i po przyjęciu święceń pro-
wadził posługę kapłańską najpierw 
w Zabrzu, a później w Roszkowi-
cach koło Kluczborka. Od 1961 r. 
był proboszczem parafii w Grodźcu. 
Ksiądz Edmund Cisak na miejsce 
swojej pracy duszpasterskiej wybrał 
Grodziec, wybrał z tego powodu, że 
właśnie w Grodźcu osiedleni zostali 
wygnańcy z Kresów. Od samego 
początku zaangażował się mocno 
w życie parafii. Pierwszym ważnym 
przedsięwzięciem, które przeprowa-
dził, było sprowadzenie do Grodźca 
wyposażenia kościoła w Biłce Szla-
checkiej (naczyń liturgicznych, szat, 
obrazów m. in. fundowanych przez 
hrabinę Cabogę oraz obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, ksiąg para-
fialnych). Wszystkie te rzeczy zostały 
zdeponowane w 1945 r. przez ostat-
niego proboszcza biłeckiego, księ-
dza Wincentego Urbana w klasztorze 
Sióstr Służebniczek w Woli Małej 
koło Łańcuta. Sprowadzenie ich do 
Grodźca było pierwszym sygnałem 
dla mieszkańców, że wieś ta stanie 
się ich stałym miejscem zamiesz-
kania. Drugim takim sygnałem, jak 
wspomina zresztą sam Ksiądz Pra-
łat, była peregrynacja obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w 1965 
r., rzucone przez Proboszcza ha-
sło „Na przyjęcie Królowej Polski 
- domy tynkowane, płoty malowane” 
przyniosło skutek i po raz pierw-
szy od osiedlenia się w Grodźcu 
mieszkańcy zaczęli remontować 
domy, w których mieszkali. Z ini-
cjatywy księdza Cisaka ufundowa-
no w Grodźcu dzwony kościelne 
i przeprowadzono remont organów. 
Dużo uwagi, jako dobry gospodarz, 
powięcał też budynkom kościelnym. 
Budynki gospodarcze przy plebani 
przebudował na salkę katechetycz-
ną oraz na dom dla Sióstr Felicja-
nek, które sprowadził z Przemyśla 
(klasztor funkcjonował w Grodźcu do 
2012 r.).  Zbudował również kaplicę 
i ogrodzenie na cmentarzu, kaplicę 

w Mnichusie, ogrodził i wybrukował 
plac kościelny, a także pokrył bla-
chą miedzianą wieżę kościoła. Stał 
też na czele Społecznego Komite-
tu Budowy Wodociągu dla Parafii 
Grodziec, wykonano wtedy w czy-
nie społecznym dużą część prac 
ziemnych i budowlanych, zbiornik 
oczyszczonej wody i stację pomp. 
Prócz tego był dobrym organizato-
rem życia społecznego, organizował 
wycieczki, na plebani można było 
pograć w ping-ponga, przyjeżdżały 
do Grodźca grupy młodzieży z Ru-
chu Światło-Życie (Oaza). Trudno 
nie wspomnieć o działalności Pro-
boszcza grodzieckiego na rzecz 
zmian demokratycznych. Zbigniew 
Bereszyński pisząc o Solidarności 
w Hucie Małapanew w Ozimku 
stwierdził Konspirujący działacze 
ozimskiej „Solidarności” byli wspie-
rani moralnie i nie tylko m. in. przez 
ks. Edmunda Cisaka, proboszcza 
parafii w Grodźcu”. Przy całym za-
angażowaniu w różne inicjatywy nie 
zaniedbywał pracy duszpasterskiej, 
dość powiedzieć, że z  parafii gro-
dzieckiej wyszło dziesięciu księży.

W 1977 r. wyruszyła pierwsza 
pielgrzymka piesza Diecezji Opol-
skiej na Jasną Górę, jej inicjatorem, 
organizatorem i kierownikiem był 
ksiądz Edmund Cisak. Wzięło w niej 
udział około 500 osób. W roku 1988 
pielgrzymów było już 18 tysięcy.  
Opolską Pielgrzymkę Pieszą organi-
zował ksiądz Cisak do 1989 r., kiedy 
to poprosił o zwolnienie z funkcji 
kierownika i zajął się z dużym za-
angażowaniem duszpasterstwem 
sybiraków. W 1990 r. zorganizował 
na Jasnej Górze Mauzoleum Sybi-
raków i ustawił pierwszy w Polsce 
Pomnik Sybiraków. Od tego czsu 
prowadził do Częstochowy coroczne 
pielgrzymki byłych zesłańców na Sy-
berię. 1-go maja 1994 r. w Grodźcu 
odbyła się koronacja obrazu Matki 
Boskiej Grodzieckiej Sybiraków oraz 
erygowanie Sanktuarium Maryjnego 
przez Prymasa Polski księdza kar-
dynała Józefa Glempa. Po koronacji 
obrazu Proboszcz grodziecki został 
mianowany przez Konferencję Epi-
skopatu Polski Krajowym Kapelanem 
Sybiraków. Dziesięć lat po korona-
cji obrazu, naprzeciwko kościoła 
stanęła Droga Krzyżowa „Kalwaria 
Pana - Kalwaria Sybiraków”, jako 
wotum wdzięczności sybiraków za 

powrót do ojczyzny. Grodziec stał 
się miejscem pielgrzymek wielu 
dawnych zesłańców. W 1996 r. pa-
pież Jan Paweł II,  w uznaniu zasług 
nadał księdzu Cisakowi godność 
prałata. Podczas pełnienia funkcji 
Krajowego Kapelana Sybiraków 
wielokrotnie odwiedzał środowiska 
dawnych zesłańców syberyjskich 
na całym świecie, starając się, by 
pamięć o stalinowskiej zbrodni trwała 
w Polsce i poza jej granicami. Od-
wiedził również Syberię, przywożąc 
w 1997 r. do Nowosybirska sześć 
dzwonów, podarowanych przez sybi-
raków nowemu kościołowi katedral-
nemu. Jakiś czas po uroczystości 
przekazania dzwonów przyszedł 
na plebanię w Grodźcu list z Wła-
dywostoku z prośbą o dzwony dla 
tamtejszego kościoła. Ksiądz Prałat 
rozpoczął poszukiwania sponsorów, 
działał tak skutecznie, że w dwa lata 

zebrał potrzebne fundusze. Na Sy-
berię dzwony przewieźli członko-
wie Warszawskiego Klubu Turystyki 
Samochodowej Penetrator. W roku 
2005 ksiądz Edmund Cisak prze-
szedł na emeryturę. W 2010 r. został 
zaproszony i poleciał do Władywo-
stoku, gdzie po dziesięciu latach 
od przekazania dzwonów odbyło 
się ich poświęcenie. Ksiądz Prałat 
Edmund Cisak został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami, m. in. Pre-
zydent Polski odznaczył Go Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski - za wybitne zasługi w pra-
cy duszpasterskiej i za osiągnięcia 
w działalności na rzecz organizacji 
kombatackich. Mieszkając w Domu 
Księdza Emeryta w Opolu Jubilat na-
dal żywo interesuje się życiem daw-
nej parafii i środowisk sybirackich.

K.K.



Uroczystości zapoczątkowało prze-
mówienie jubileuszowe radnego Marka 
Elisa oraz przemarsz spod obelisku do 
kościoła parafialnego, gdzie została od-
prawiona koncelebrowana przez ks. Jana 
Bejnara i ojca Marcelego Dębskiego, 
msza dziękczynna w intencji parafian. 
Po mszy wszyscy udali się na plac fe-
stynowy, na którym sołtys Julita Widera 
przywitała wszystkich obecnych, m.in. 
burmistrza Ozimka Jana Labusa, rad-
nych miejskich i powiatowych, delegacje 
zagraniczne z miast partnerskich Heins-
berga i zaprzyjaźnionych Schotten oraz 
Langen. Podziękowała sponsorom oraz 
wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję jubileuszu. Ponadto życzyła uczest-
nikom dobrej zabawy i miłych wrażeń.

Po muzycznym występie formacji 
DUO SAX Tomasz i Zygmunt, którzy 
pokazali swój kunszt muzyczny ponownie 
głos zabrała J. Widera, która wręczyła 
okolicznościowe dyplomy dla zasłu-
żonych na rzecz wsi Schodnia. Otrzy-
mali je min. byli sołtysi Eryk Cichoń 
oraz Edward Głodowicz, jak również 
szczególni przedstawiciele rady sołeckiej 
i wybitni mieszkańcy. Dyplom wręczono 
również burmistrzowi, jako rodowitemu 
mieszkańcowi za pracę samorządową 
oraz ks. Janowi Bejnarowi za całokształt 
posługi duszpasterskiej.

Na zakończenie części oficjalnej głos 
zabrali także burmistrz Ozimka, który 
wręczył pamiątkową paterę oraz bukiet 
p. sołtys, życzył mieszkańcom udanych 
uroczystości, jak również kolejnych donio-
słych jubileuszy. Życzenia w j. niemieckim 
przekazał również przewodniczący TSKN 
Ozimek Klaus Leschik.

Schodnia:

Podwójny jubileusz
28 sierpnia rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe w Schodni. Miejsco-

wość świętowała 530-lecie, 30-lecie parafii oraz 25-lecie DFK Stara Schodnia. 

Szczególną częścią programu był 
wykład Józefa Tomasza Jurosa - pre-
zesa SDMP, który opowiedział o począt-
kach miejscowości. Przedstawił także 
liczne ciekawostki, dodając, że publikacja 
o Schodni była początkiem jego działal-
ności związanej z badaniem najstarszych 
dziejów naszego regionu.

Podczas drugiego dnia wielkiego 
jubileuszu wystąpili m.in. Damian Ho-
lecki, Kamraty i Julia Ledwoch. W lu-
dowe klimaty wprowadziły nas Opolskie 
Dziołchy z Antoniowa działające przy 
DK w Ozimku, wystąpiły również dzieci 
z SP nr 2 w Ozimku, które zaśpiewały 
piosenki i przedstawiły skecz „Uwe & 
Willi”. Agnieszka Lyp recytowała wiersz, 
którym wygrała wojewódzki konkurs „Ju-
gend traegt Gedichte vor - Młodzież recy-
tuje poezję”. Młode talenty przygotowały 
Barbara Baron oraz Teresa Glensk. 
Na zakończenie na scenie pokazały się 
dzieci z Miro Niemieckojęzycznej Szkółki 
Piłkarskiej w Ozimku.

Kolejnym punktem kulminacyjnym 
było wręczenie dyplomów oraz okolicz-
nościowych statuetek dla zasłużonych 
członków DFK, do których należeli m.in. 
Eryk Cichoń, Jerzy Konieczny i Jadwi-
ga Gonsior.

Życzenia z okazji jubileuszu złożył 
także poseł na sejm RP Ryszard Galla, 
przewodniczący TSKN Ozimek Klaus 
Leschik i burmistrz Ozimka Jan Labus, 
który przekazał okolicznościowy dyplom. 
Życzenia złożyły także delegacje z He-
insberga i Schotten.

Marcin Widera


