
Największe zadania inwestycyj-
ne to przebudowa   ulicy Opolskiej 
(trzymając się tylko naszej gmi-
ny) oraz rozbudowa drogi i mostu 
w Krasiejowie.  Radni pytali przy 
okazji o remonty wielu innych dróg 
powiatowych, jednak wicestarosta 
zastrzegła, że i tak gmina Ozimek - 
w porównaniu do innych w powiecie 
- otrzyma dużo. Przy okazji radni 
przyjęli uchwałę o przystąpieniu 
gminy do projektu  remontu drogi 

Około 3 milionów złotych - tyle wyniosą inwestycje powiatu opol-
skiego na terenie naszej gminy w tym roku. Tak przynajmniej wynika 
z informacji, jakie podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przekazała 
miejskim rajcom wicestarosta Leonarda Płoszaj.

Sesja Rady Miejskiej:

Plany i kryteria

łączącej powiat opolski z oleskim 
(na naszą gminę przypadnie od-
cinek drogi w Grodźcu), w którym 
partycypują oba powiaty oraz gmi-
na Zębowice.

 Radni określili też kryteria nabo-
ru dzieci do przedszkoli publicznych, 
dokonali oceny funkcjonowania usta-
wy o utrzymaniu czystości oraz stanu 
zabytków w gminie. 

Wit

Człowiekiem Roku 2015 
w województwie świętokrzyskim 
w kategorii biznes został Piotr 
Lichota, twórca imperium tury-
stycznego w Bałtowie, który teraz 
inwestuje w Stanach Zjednoczo-
nych - w 2015 roku otwarty został 
tam park rozrywki. Piotr Lichota 
planuje inwestycje w Hiszpanii 
i oczywiście w Bałtowie. Jest 
Honorowym Obywatelem Gminy 
Ozimek. 

W biznesie od 1989 roku, teraz 
jest także współwłaścicielem dwóch 
dużych firm z branży wędliniarskiej 
oraz potężnego imperium turystycz-
nego, które działa w kilku miejscach 
w Polsce, w tym w Krasiejowie i Sta-
nach Zjednoczonych. To właśnie 
jemu w ubiegłym roku przypadł tytuł 
Człowieka 25-lecia w województwie 
świętokrzyskim w kategorii turystyka. 

Piotr Lichota dorobił się wpraw-
dzie pieniędzy w handlu, potem 
w przetwórstwie mięsa, ale szukał  
„biznesu z duszą”. I tak powstał po-
mysł, aby w przepięknej, malowniczo 

Piotr Lichota - Honorowy Obywatel i Człowiek Roku 

położonej, małej podostrowieckiej 
miejscowości, stworzyć „cudo”, które 
zmieniło oblicze nie tylko Bałtowa, 
ale też naszej gminy - JuraPark 
w Krasiejowie gości rocznie już setki 
tysięcy zwiedzających.  

(w oparciu o „Echo Dnia”). 

Sołtysi mają głos
Irena Kokot, sołtys Mnichusa:
- Standard funkcjonalności 

i korzystania ze świetlicy wiej-
skiej ciągle się podnosi. Dzięki 
środkom z funduszu sołeckiego, 
dodatkowym środkom z budżetu 
gminy oraz współpracy miesz-
kańców. W ciągu kilku lat udało 
nam się nie tylko doposażyć 
i wyremontować świetlicę, ale 
również budynki gospodarcze 
obok niej. Wzbogaciła się ona 
m.in. o nowy telewizor i ogrze-
wanie. Do gruntownego remontu 
i zagospodarowania pozostaje 
ciągle duże poddasze oraz te-
renu wokół budynku. 

Pomimo załatwiania wielu 
spraw na bieżąco, największą 
naszą bolączką pozostaje brak 
kanalizacji w miejscowości. In-
nym problem dającym się we 

znaki jest brak dróg asfaltowych 
na dojeździe do położonej za 
wsią stacji uzdatniania wody oraz 
kaplicy z cmentarzem, przy któ-
rych również zlokalizowane są 
posesje mieszkańców. 

Ryszard Rejmann, sołtys Chobia:

- Sołtysem Chobia jestem już 
trzecia kadencję. W tym okresie 
udało się nam naprawdę wie-
le rzeczy zrobić, szczególnie 
w świetlicy wiejskiej oraz wokół 
niej, jak również przy zabytko-
wej kaplicy. Bardzo sobie cenię 
współpracę z Radą Sołecką, 
Zarządem DFK, Burmistrzem 
i samorządem Gminy Ozimek. 
Dzięki corocznie przyznawa-
nemu funduszowi sołeckiemu 
systematycznie upiększamy te-
ren wokół świetlicy w najbardziej 
potrzebne rzeczy, aby jej funk-
cjonowanie było coraz lepsze. 
Myślę, że mieszkańcy Chobia są 
z tego zadowoleni, gdyż coraz 
częściej organizują sobie w tym 
obiekcie imprezy rodzinne a raz 
w tygodni7u odbywa się tutaj 
kurs tańca dla dzieci i młodzie-
ży. Po gradobiciu wymieniliśmy 
potłuczone dachówki, lecz dziś 
można zauważyć spadające 
odłamki. Zapasowych dachó-
wek nie posiadamy a kupić już 
nie mamy za co. Byłoby wiel-
ką szkodą, gdyby ze względu 
na brak remontu dachu doszło 
do poważnych szkód wewnątrz 
świetlicy. Gradobicie było kilka lat 
temu a problem nadal nie został 
rozwiązany. 

Przydałoby się także oczysz-
czenie i udrożnienie rowów przy 

drodze powiatowej do Chobia. 
Stan ich oceniamy jako fatalny. 

Po kanalizacji pozostały do 
wykonania drobne poprawki na 
nawierzchniach dróg  a do ma-
łego remontu przewidziana jest 
ulica Brzozowa.         

Uważamy, że Komisja Ochro-
ny Środowiska powinna bardziej 
zainteresować się przydomo-
wymi oczyszczalniami ścieków, 
gdyż nierzadko są one opróżnia-
ne do przydomowych ogródków 
lub w lesie. 

Potrzeby naszej wsi są 
oczywiście znacznie większe, 
ale wiemy, jak wygląda sytuacja 
finansowa Gminy. Dziękujemy 
więc za dotychczasową pomoc 
i prosimy o dalszą dobrą współ-
pracę.

Opracował: Wit



13 osobowy orszak wyruszył o 8:00 
rano zaczynając tradycyjnie od Nowej 
Schodni. Oprócz niedźwiedzia i małego 
misia do postaci należeli także m.in. po-
licjant, ksiądz, lekarz, cyganka, fotograf 
oraz kominiarz. 

Zgodnie z przekazami myśliwy pro-
wadził niedźwiedzia (symbol zła) na 
łańcuchu. „Ber” zatańczył w każdym 
domostwie, w którym został przyję-
ty z gospodynią domu, co ma wróżyć 
szczęściem na cały rok. Lekarze badali 
domowników przepisując gratisowe lekar-
stwa, ksiądz udzielał spowiedzi, cyganka 
i cygan kradli przedmioty, które właścicie-
le musieli odzyskać za drobną datkom, 

* Wodzenie niedźwiedzia * Wodzenie niedźwiedzia * Wodzenie niedźwiedzia * 
Szczedrzyk, Pustków:

Kultywują tradycję
Karnawałowa tradycja wodzenia niedźwiedzia jest żywa w sołectwach na-

szej gminy, a kultywują ją głównie strażacy z jednostek OSP, odwiedzając raz 
w roku mieszkańców, składając im życzenia oraz zbierając datki na działalność 
i potrzeby swoich jednostek.

W ostatnią sobotę stycznia wodze-
nie niedźwiedzia zorganizowali strażacy 
z OSP Szczedrzyk i OSP Pustków. Od 
samego rana kilkunastoosobowy koro-
wód przebierańców z niedźwiedziem na 
czele, z muzyką, śpiewem  i głośnym 
gwizdkiem odwiedzał wszystkie domo-
stwa, składając gospodarzom życzenia, 
wręczając „mandaty” i zbierając darowi-
zny na rzecz swojej jednostki. Niedźwiedź 
w tradycji ludowej symbolizuje wszel-
kie zło, jakie spotyka człowieka. Każda 
gospodyni domu powinna zatańczyć 
z niedźwiedziem, gdyż wróży to szczę-
ście na cały rok, a gospodarz powinien 
poczęstować wodzących niedźwiedzia 
wódką. Jeśli próbują wymigać się od 
tych powinności, kominiarz smaruje ich 
twarze sadzą.

Wędrówka z „berem” po Szcze-
drzyku trwała do późnego popołudnia, 
a na godzinę 17.00 do świetlicy wiej-
skiej zaproszono dzieci na tradycyjną 
zabawę z misiem. Na jej zakończenie 
stary niedźwiedź, który robił się coraz 
bardziej agresywny i zagrażał bezpie-
czeństwu dzieci, został zastrzelony przez 
myśliwego, a jego miejsce zajął młody 
niedźwiadek. Wieczorem rozpoczęły 
się karnawałowe zabawy taneczne dla 
dorosłych. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
mieszkańcom za wszystkie przekazane 
datki, które zostaną przeznaczone na 
potrzeby OSP Szczedrzyk.

(jad)

Wodzenie niedźwiedzia w Szczedrzyku i Pustkowie.

W ostatnią sobotę karnawału 6 lutego niedźwiedź wędrował po Krzyżowej 
Dolinie. W 20-osobowym korowodzie przebierańców, z muzyką i śpiewem, 
odwiedzał wszystkie domostwa, tańczył z gospodyniami, a przebierańcy skła-
dali domownikom noworoczne życzenia, zbierając datki na potrzeby swojej 
jednostki OSP, która była organizatorem tradycyjnych „berów”. 

Od godziny 7.30 rano aż do samego 
wieczora przebierańcy odwiedzili nie-
mal wszystkie domostwa, docierając 
na koniec do świetlicy wiejskiej, gdzie 
o godzinie 18.00 odbyła się zabawa dla 
najmłodszych. W jej trakcie niedźwiedź 
poczęstował wszystkie dzieci słodyczami 
i napojami. O godzinie 20.00 rozpoczęła 
się zabawa dla chętnych mieszkańców 
Krzyżowej Doliny. Oprawę muzyczną za-
pewniła grupa SBRT z Zawady. Zabawa 
była bardzo udana i trwała do trzeciej 
w nocy, a przyszło na nią znacznie więcej 
gości, niż się spodziewano.

Organizatorzy imprezy składają ser-
deczne podziękowania wszystkim miesz-
kańcom za serdeczne przyjęcie „bera” 
oraz przekazane datki, a także paniom, 
które przygotowały ciepłe posiłki dla stra-
żaków. Dochód z tegorocznego wodzenia 
niedźwiedzia zostanie przeznaczony na 
zakup aparatu powietrznego AirGo Fix. 
Kupno jednego kompletu takiego aparatu 
powietrznego sfinansował już wcześniej 
pan Adrian Halupczok, za co Zarząd 
i członkowie OSP Krzyżowa Dolina skła-
dają mu serdeczne podziękowania.  

(jad)

Wodzenie niedźwiedzia w Krzyżowej Dolinie. 

Schodnia:

„Ber” potańczył
30 stycznia br. mieszkańców Schodni i Nowej Schodni odwiedził „Ber” 

w towarzystwie barwnych przebierańców. „Wodzenie Niedźwiedzia”, które 
od zawsze nazywane jest „Berami” ma tutaj wieloletnią tradycję. Jak co roku 
impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

a towarzyszący muzykanci przygrywali 
skocznymi walczykami. 

Policjant i ormowiec zatrzymywali 
kierowców na kontrole drogowe, wręcza-
jąc im mandaty za nieistniejące narusze-
nia przepisów ruchu drogowego, będące 
w rzeczywistości zaproszeniami na sąd 
niedźwiedzia oraz zabawę. Na imprezę 
przyjechali nawet goście z Kluczborka.

Na godzinę 18:00 zaproszono 
wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. 
Była okazja by razem potańczyć ka-
czuszki i w rytmie innych znanych pio-
senek dla najmłodszych. Przygotowano 
także sesję zdjęciową z niedźwiedziem, 
podczas której każdy mógł sobie zrobić 

pamiątkowe zdjęcie. Wszystkie maluchy 
otrzymały od Berów również cukierki. 
Punktem kulminacyjnym było trady-
cyjne odstrzelenie niedźwiedzia oraz 
pożegnanie go aż do przyszłego roku. 

Wieczorem zaproszono wszystkich 

mieszkańców na wspólną zabawę ta-
neczną. Organizatorem imprezy jest 
Pan Edward Głodowicz i mieszkańcy 
wsi, którzy bardzo dziękują za wsparcie 
i serdecznie przyjmowanie „Berów”.

M.W.

Krzyżowa Dolina:

Długi korowód



Polonez i „belgijka” 
Już trzeci rok z rzędu uczniowie trzecich klas Zespołu Szkół w Ozimku 

zatańczyli poloneza na sto dni przed maturą. 27 stycznia przed Domem 
Kultury kilkudziesięciu młodych ludzi zaprezentowało taniec klasyczny, ale 
na koniec też coś w stylu rozrywkowym, jaki dominował na studniówkach 
- odtańczyli bowiem skoczną „belgijkę”.

wit

Studniówka w ZS
Na sto dni przed maturą  na swoim uroczystym  balu bawili się ucznio-

wie Liceum  Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku. Studniówka 
odbyła się 30 stycznia w restauracji „NOWA” w Ozimku, a uczestniczyli 
w niej uczniowie klasy 3A z wychowawcą Sylwią Szczepaniak, dyrekcja oraz  
zaproszeni nauczyciele. Był toast za zdaną maturę, polonez i szaleństwa 
na parkiecie prawie do białego rana.

Tomasz Ciekalski

Klasa III A LO z wychowawczynią p. Sylwia Szczepaniak
Na  dole od lewej: Dominika Zubeil, Weronika Konaszewicz, Wanessa Bronder p. Sylwia Szczepaniak, dyrektor Dariusz Bigas, Joanna Marciniak, Sandra 
Dawid, Anna Kulik. Górny rząd od lewej: Szymon Pyka, Szymon Stelmaszczyk, Arkadiusz Janecki, Jessika Kuzior, Łukasz Kusiak, Michał Szura, Natalia 
Krawczyk, Natalia Młyńska, Magdalena Mateja.



Charytatywny Bal Nauczyciela.

* Co się wydarzyło w Zespole Szkół * Co się wydarzyło w Zespole Szkół *

Charytatywny Bal Nauczyciela
16 stycznia odbył się Charytatywny Bal Nauczyciela zorganizowany 

przez nauczycieli Zespołu Szkół w Ozimku. Dochód z balu (około 4 tysięcy 
złotych) przeznaczyliśmy dla Lilianki i Wiktorii - córeczek naszej byłej 
uczennicy Roksany, która wraz z mężem zginęła w wypadku samocho-
dowym.  W chwili tragedii Wiktoria miała 2 latka, a Lilianka 3 miesiące.

W balu uczestniczyli nauczyciele 
ze szkół w Ozimku, Szczedrzyku, 
Grodźcu, Antoniowie, Dębskiej Kuźni 
i Dobrodzieniu oraz wszystkie wspa-
niałe osoby, które zechciały wesprzeć 
naszą charytatywną akcję. Dla prawie 
stu osób do tańca grał zespół PA-
RADOX BAND, któremu składamy 
ogromne podziękowania, ponieważ 
całe swoje honorarium zespół przeka-
zał na cel balu. Dziękujemy Julii Le-
dwoch, która wystąpiła charytatywnie 
na balu z krótkim recitalem. Podzię-

kowania składamy także właścicie-
lom i pracownikom Zajazdu HEMA 
w Pustkowie, w którym odbył się nasz 
bal, gdyż swój dochód z wynajęcia 
sali i przygotowania posiłków prze-
znaczyli również dla dziewczynek.

Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację balu i wszystkim 
jego uczestnikom BARDZO DZIĘ-
KUJEMY.

Mariola Trzcińska

Nagrodzone za kolędy
VIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda!” 

odbył się 16 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprach-
cicach. W kategorii solistów (12-16 lat) wystąpiło 26 wykonawców. 
Wśród nich dwie utalentowane i nietuzinkowe gimnazjalistki z Zespołu 
Szkół w Ozimku, pod artystyczną opieką nauczycielki Justyny Wajs-
-Fijałkowskiej.

Pierwsza z nich - Julia Telęga 
zaśpiewała kolędę pt. „Oj, Maluśki, 
Maluśki”. Utwór pozwolił na zaprezen-
towanie wachlarza jej możliwości wo-
kalnych: od subtelnego i delikatnego, 
po mocne - niemalże dramatyczne 
brzmienie. Współczesną interpretacją 
tradycyjnej góralskiej kolędy Julia 
wywalczyła trzecie miejsce. Druga 
z wokalistek - Karolina Szarpak - 

w refleksyjnej wersji utworu pt. „Gore 
gwiazda Jezusowi” stworzyła lirycz-
ny nastrój, podkreślony poruszającą 
wokalizą. Jury festiwalu przyznało jej 
nagrodę specjalną za osobowość 
sceniczną. Laureatkom życzymy 
wytrwałości w pracy i dalszych suk-
cesów w rozwoju artystycznym!

Julia Telęga wyśpiewała trzecie miejsce. 

Szlachetna Paczka
Już po raz siódmy Zespół Szkół w Ozimku wziął udział w akcji 

Szlachetna Paczka. Zaczęło się od kilku klas licealnych, które wspólnie 
przygotowywały paczkę dla potrzebującej rodziny. Od trzech lat jest 
to przedsięwzięcie ogólnoszkolne, w którym biorą udział uczniowie 
gimnazjum, liceum, technikum i zawodówki.

Wiele klas rezygnuje z trady-
cyjnych „klasowych mikołajków” na 
rzecz Szlachetnej Paczki. Uczniowie 
przynoszą do szkoły produkty żywno-
ściowe, słodycze i artykuły chemicz-
ne pierwszej potrzeby. Oprócz tego 
każda klasa przeprowadza zbiórkę 
ustalonej przez siebie kwoty pienię-
dzy, aby można było zakupić rzeczy, 
które potrzebuje dana rodzina.

W tym roku rodzina obdarowa-
na w ramach Szlachetnej Paczki 
otrzymała, oprócz żywności i środ-
ków czystości, nowe buty i ubrania 
dla dzieci, zabawki, gry planszowe, 

artykuły piśmiennicze i plastyczne, 
choinkę i ozdoby choinkowe, zestaw 
garnków i tapczan. Wszystko mieściło 
się w 30 paczkach, które ozdobiliśmy 
kolorowym, świątecznym papierem.

Pomaganie innym ludziom spra-
wia uczniom ogromną radość, dlatego 
co roku czekamy z niecierpliwością 
na relację obdarowanej rodziny z wrę-
czenia paczki. Zawsze towarzyszą 
tej chwili ogromne emocje… Odczy-
tywana w klasach relacja daje nam 
satysfakcję i mobilizuje do pomocy 
w następnym roku. 

Mariola Trzcińska
Uczniowie ZS wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”.



90. urodziny stały się udziałem Jana 
Marcinkiewicza  z Ozimka (towarzyszył 
mu wnuk Jan).  80. urodziny świętowali:  
Agnieszka Halupczok (z synem Adria-
nem) z Ozimka, Alojzy Hadrian z Anto-
niowa (z żoną Klarą i siostrzenicą Ireną), 
Werner Loch z Pustkowa (z córką Anielą 
i wnuczką Bożeną) oraz Leon Migura 
z Ozimka (z żoną Heleną).     

Żelazne Gody Małżeńskie (65. rocz-
nica) świętowali Bronisława i Kazimierz 
Kutarba z Ozimka (w towarzystwie córki 
Małgorzaty, zięcia Józefa i wnuka To-
masza), natomiast  Diamentowe Gody 
Małżeńskie (60. rocznica) - Gudrun 
i Ryszard Cyrulik z Ozimka (z córką 
Aliną). Szmaragdowe Gody Małżeńskie 
stały się udziałem Alicji i Gerarda Fikus 
z Ozimka a Złote Gody Małżeńskie (50.
lecie): Elżbiety i Wilhelma Mientus ze 

Dwieście lat!
26 stycznia br. w ozimskim urzędzie Stanu Cywilnego kolejni nestorzy 

z naszej gminy w towarzystwie rodzin świętowali jubileusze urodzinowe i mał-
żeńskie. Życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bronder oraz zastępca burmistrza 
Jarosław Wita.

Schodni (z córką Mariolą) oraz Anny 
i Jana Juszczyszyn z Grodźca (z córką 
Ewą, wnuczką Magdaleną i prawnukiem 
Adasiem). 

9 lutego w USC kolejni nestorzy 
z naszej gminy w towarzystwie rodzin 
obchodzili jubileusze urodzin. Ser-
deczne życzenia złożyła im kierownik 
USC Ewa Bronder.    

I tak 80 urodziny  świętowały: Anna 
Loch ze Schodni (w towarzystwie brata-
nicy Teresy), Cecylia Musiał z Ozimka, 
Daniela Koenigsberg  z Ozimka (w 
towarzystwie syna Sławomira i synowej 
Renaty), Teresa Nieświec  z Krasiejowa 
(z bratankiem Arnoldem) oraz Gabriela 
Kot z Ozimka. 

Do życzeń dołącza się redakcja 
„WO”. 

wit

Gudrun i Ryszard Cyrulik z córką Aliną.Elżbieta i Wilhelm Mientus z córką Mariolą.

Bronisława i Kazimierz Kutarba z córką Małgorzatą, zięciem Józefem i wnukiem 
Tomaszem.

Anna i Jan Juszczyszyn z córką Ewą, wnuczką Magdaleną i prawnukiem 
Adasiem. 

Alicja i Gerard Fikus.



Agnieszka Halupczok z synem Adri-
anem.

Alojzy Hadrian z żoną Klarą i 
siostrzenicą Ireną.

Jan Marcinkiewicz  z wnukiem Janem. Werner Loch z córką Anielą i wnuczką 
Bożeną.

Anna Loch w towarzystwie bratanicy 
Teresy.

Leon Migura z żoną Heleną. Daniela Koenigsberg  w towarzystwie 
syna Sławomira i synowej Renaty.

Teresa Nieświec z bratankiem Ar-
noldem. 

Cecylia Musiał. Gabriela Kot.Jubilaci urodzinowi z dnia 26 stycznia 2016r.



* Tak się bawią Baby! * Tak się bawią Baby! * Tak się bawią Baby! * Tak się bawią Baby! *
Krzyżowa Dolina: 

Comber co się zowie
Skład dziewczyn co roku się zmienia. W tym roku w karna-

wałowej imprezie uczestniczyło 71 kobiet z Krzyżowej Doliny, 
Ozimka, Schodni, Chrząstowic oraz Pustkowa. Frekwencja była 
stuprocentowa,  jak zawsze. 

Do tańca przygrywał nam ze-
spół PARADOX BAND, a dodat-
kową atrakcją był taniec brzucha 
zaprezentowany przez profesjo-
nalistkę z Ozimka. Na pochwałę 
zasługuje nasz kucharz Denis 
Kołodziejczyk, który przygoto-
wał wspaniałą kolację  podaną 
przez kelnerów Fabiana i Andre-

asa oraz Olę. Kobiety świetnie się 
bawiły,  bo nie trzeba było prosić, 
błagać, zagadywać, dopytywać, 
uśmiechać się zalotnie, wdzięczyć 
się, trzepotać rzęsami... To była 
impreza dla bab z samymi baba-
mi !!!!!!!!!!!! 

Baby

Babski Comber w Krzyżowej Dolinie..

Szczedrzyk: 

Kolorowe i przebrane
Jak co roku w karnawale, nasza grupa CARITAS zorganizowała 

9 stycznia Babski Comber. Na tę imprezę przybyły panie w różnym 
wieku i  to nie tylko ze Szczedrzyka, ale też z okolicy. Wszystkie 
były bardzo pomysłowo i pięknie przebrane. 

Babski Comber w Szczedrzyku.

Do tańca przygrywał DJ Wasyl. 
Panie bawiły się świetnie. Wszyst-
kim dopisywały  też wyśmienite 
humory. W przerwach między 
tańcami odbywały się wesołe 
konkursy, nagradzane brawami 
i upominkami. Były nie tylko za-
bawy, ale też pyszne jedzenie 
przygotowane przez członkinie 
Caritas pod kierownictwem na-
szej kuchareczki Tereski. Imprezę 
obsługiwał, jak zawsze niezawod-
ny, pan Antoni Gryc, przebrany 

oczywiście za Antoninę, ponieważ 
panowie na taka zabawę nie mają 
prawa wstępu.

 Impreza cieszyła się dużym 
powodzeniem i uznaniem dla pracy 
naszego zespołu. Świadczy o tym 
fakt, że wszystkie uczestniczki de-
klarowały swój udział  w przyszło-
rocznej zabawie. Kobiety potrafią 
bawić się pomysłowo i z humorem, 
a ten jedyny raz  w roku wcale nie 
potrzebują do tego mężczyzn.

P.Z. CARITAS w  Szczedrzyku

Antoniów: 

Po raz pierwszy
W poniedziałek 8 lutego 

br. płeć piękna bawiła się na 
babskim combrze w świetlicy 
wiejskiej „Nasz zapiecek”. To 
pierwsza tego typu impreza 
w Antoniowie.

 Oprócz wspólnego śpiewania, 
konkursów i suto zastawionych 
stołów były szalone tańce. W 
imprezie wzięło udział 49 kobiet, 
które bawiły się na parkiecie w 
swych pomysłowych przebra-
niach.  Organizatorem imprezy 
były panie z Rady Sołeckiej wsi 
Antoniów, które dziękują  wszyst-
kim uczestniczkom balu za liczny 
udział i wspaniałą zabawę.

Magdalena Kotula



Jego założeniem było zwróce-
nie uwagi na kobiecy potencjał, siłę 
i wielość ról, które przyjmują kobiety 
w swoim życiu. Realizacja przedsię-
wzięcia obejmowała dwa zadania: 
warsztaty z zakresu rozwoju osobi-
stego dotyczące bogactwa wewnętrz-
nego i finansowego oraz spektakl pt. 
„Symfonia kobieca, czyli cuda, cuda 
ogłaszają”, który pozwolił dotrzeć  
z tematem projektu do szerokiej pu-
bliczności.

Przedstawienie opowiada o nieła-
twych rodzinnych relacjach, w jakich 
mogą znajdować się kobiety. Emocje 
wzmocnione bożonarodzeniowymi 
okolicznościami, związane z tęsk-
notą, zazdrością, rozczarowaniem 
i frustracją sięgają zenitu. Wydaje 
się, że nic nie jest wstanie uratować 
Świąt: córka po raz kolejny nie odwie-
dzi swojej matki, teściowa nie zaak-
ceptuje swej synowej, dorosłe córki 
nie uwolnią się od toksycznej relacji 
ze swoją rodzicielką, a niedojrzali ro-
dzice nie dorosną do swej roli. Nawet 
przygotowujący się do świątecznego 
występu- Chór na Obcasach- jest 
zniechęcony i przemęczony kolejny-
mi próbami i ćwiczeniem kolęd. Nie 
pomagają ani występy w telewizji, 
ani prośby dyrygenta, ani anielskie 
skrzydła chórzystek. Od nieuchronnej 
katastrofy ratuje cud. Niespodziewa-
nie okazuje się, że wśród zwykłych, 
zniewolonych żałością ludzi, na ziemi 
pojawiają się anioły. Czynią cuda 
wprowadzając bohaterki w magiczny 
trans, podczas którego dokonuje się 
przemiana. Wszystkie negatywne 
uczucia topnieją otulone ciepłym 
szalem akceptacji i miłości. Fakt, 
iż cudotwórczynie są aniołami jest 
zaskakujący nawet dla nich samych. 
Przekonują się o tym, kiedy bezsku-
tecznie usiłują zdjąć z pleców skrzy-

„SYMFONIA KOBIECA, czyli cuda, cuda ogłaszają”
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100sztuk zrealizowało pro-

jekt pn.: „Kobieta obfitości” współfinansowanego ze środków budżetu 
Gminy i Miasta Ozimek. 

dła. Ich pozaziemskie pochodzenie 
nie zwalnia ich jednak od obowiązku 
posprzątania po- ostatecznie udanej- 
wigilijnej kolacji. 

Dzięki uprzejmości Proboszcza 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Opolu - księdza Wojciecha Prac-
kiego - spektakl wystawiany był 
trzykrotnie w kościołach ewangelic-
ko-augsurskich. Dwa razy w Ozimku 
(13 grudnia 2015 i 24 stycznia 2016 
roku) i raz w Opolu (23 stycznia 2016 
roku). 

W spektaklu udział wzięli: Sjesta 
Artystyczna z Pracowni Artystycznej 
Sztukmistrz (Beata Misiura, Beata 
Bejm, Marzena Kasperska-El Khal-
fi, Urszula Maciantowicz, Aleksan-
dra Jeżyk, Ewa Ciepły, Wiesława 
Grecko-Wajs, Elżbieta Cieśla, Mał-
gorzata Kupis, Łucja Walerczyk), 
Chór na obcasach z Domu w Ozimku 
pod dyrekcją Pawła Wielgusa (Mar-
tyna Adamska, Jolanta Rogowska, 
Justyna Wajs-Fijałkowska, Józefa 
Jastrząbek, Joanna Bachłaj, Jolan-
ta Pańków, Barbara Smolorz, Ur-
szula Serafin-Noga, Dorota Serafin, 
Bogumiła Kozan, Monika Kowal-
czyk, Jadwiga Marek-Gajda, Anna 
Cap, Wanda Grabińska, Elżbieta 
Cieśla, Wiesława Grecko-Wajs, 
Danuta Wierzbicka, Hanna Spólna, 
Monika Musiał, Beata Derus, Kry-
styna Parczyńska). Gościnnie (w II 
i III prezentacji spektaklu) wystąpiły: 
Maryla Burda i Magdalena Kunysz. 
Oświetlenie: Grzegorz Fijałkow-
ski. Scenariusz i reżyseria: Justyna 
Wajs-Fijałkowska.  

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjnego 100sztuk  

Anna Bereźnicka, Justyna Wajs-
Fijałkowska, Dominika Misiura Zdjęcia : Dominika Misiura.



Koszty spotkań w pierwszym kwar-
tale (przed podpisaniem umowy z Gmi-
ną) pokryliśmy ze środków własnych. 
Było to możliwe dzięki hojności licznych 
dobrodziejów. Z zajęć skorzystało około 
25 podopiecznych Stowarzyszenia (w 
tym 17 osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności) i członków ich rodzin,  
głównie matek i rodzeństwa.

W wyniku systematycznie pro-
wadzonych zajęć, niepełnosprawni 
uczestnicy mieli możliwość integracji 
ze środowiskiem swoich zdrowych ró-
wieśników, podnosili swoją sprawność 
psychoruchową oraz zaradność życio-
wą. Doskonalili umiejętności współżycia   
w grupie, uczyli się wzajemnego poma-
gania sobie, przestrzegania norm spo-
łecznych. Uczestnictwo w spotkaniach 
dawało możliwość podnoszenia poczu-
cia własnej wartości, między innymi po-
przez udział w imprezach zewnętrznych 
odbywających się w innych miejscowo-
ściach np. nad Jeziorem Turawskim, 
w Krasiejowie, Spóroku, Tarnowskich 
Górach-basen, Opolu-ZOO, Suchym Bo-
rze, Paczkowie  oraz  w Gimnazjum nr 
1 w Ozimku, gdzie jak co roku braliśmy 
udział w paraolimpiadzie. Były okazje 
do przeżywania radości ze wspólnego 
przebywania i zabawy. Prowadzone 
spotkania pozwoliły także podnieść 
umiejętności samopomocowe  rodziców. 

Udało nam się przeprowadzić kilka 
spotkań w okresie wakacyjnym. Były to 
głównie wyjazdy do Opolskiego Ośrodka 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży OR-
DIM w Suchym Borze, a także do ZOO 
w Opolu. Ma to szczególne znaczenie 
dla osób będących już poza obowiąz-
kiem szkolnym, na ogół „siedzących 
w domu”. Wyjazdy te były sfinansowa-
ne ze środków spoza dotacji gminnej. 
Braliśmy  udział w zajęciach plastyczno-
-artystycznych w Pracowni Artystycznej 

Mamy coraz więcej przyjaciół
Miniony  rok 2015, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepeł-

nosprawnych „Integracja” może nazwać udanym. Mimo okrojonych środków 
z dotacji Urzędu Gminy (12 tyś. zł, co pozwoliło pokryć 56,06% poniesionych 
kosztów w okresie od 20 marca do 31 grudnia) przeprowadziliśmy w ciągu 
całego roku 59 spotkań w świetlicy.

Sztukmistrz prowadzonych przez Panią 
Justynę Wajs-Fijałkowską. W ramach 
szukania środków na działalność, Sto-
warzyszenie zorganizowało dwa przed-
świąteczne kiermasze (wielkanocny 
i bożonarodzeniowy). Cieszy nas, że 
społeczeństwo gminy zakupując róż-
ne wytwory i stroiki wspiera nas w ten 
sposób. 

Bawiąc się 
też możemy pomagać  

W sobotę 31 stycznia 2016 roku, 
po raz kolejny zorganizowaliśmy bal 
charytatywny na rzecz naszych pod-
opiecznych. Tym razem gościliśmy 
w Zajeździe Hema w Pustkowiu.

Również tym razem zainteresowa-
nie „pomocą przez zabawę” było duże. 
Na balu do późnych godzin nocnych 
bawiło się ponad 90 osób. Do tańca, 
tak jak w poprzednim roku, przygrywał 
zespół ATLANTIC z Krzyżowej Doliny. 
Pokaz tańca zumba, prowadzony przez 
panią Monikę Babij  z klubu Beauty 
For You spotkał się z bardzo aktywnym 
udziałem publiczności. Ważnym punk-
tem programu była aukcja, na której 
uczestnicy licytowali upominki ufun-
dowane przez licznych dobrodziejów, 
którzy nawet nie biorąc udziału w balu 
zdecydowali się w ten sposób wesprzeć 
działalność Stowarzyszenia Integracja. 
Wśród cennych podarunków znalazła 
się np. koszulka naszego słynnego 
piłkarza Waldemara Soboty. Licytację 
poprowadził, znany z imprez gminnych, 
konferansjer Marcin Wilczek, który robił 
to z właściwą sobie werwą i skutecz-
nością. Podczas imprezy uczestnicy 
mogli także nabywać cegiełki na rzecz 
Stowarzyszenia i w zamian otrzymywali 
upominki pozyskane od sponsorów. 

W przygotowanie balu włączyli się ro-
dzice, członkowie Stowarzyszenia oraz 
wolontariusze z panią Dorotą, Michałem 
i Szymonem. Dzięki dobremu sercu 
i hojności uczestników, i ofiarodawców 
mamy nadzieję na kontynuowanie na-
szych działań w roku 2016. Liczymy na 
to, że będziemy mogli pokryć wydatki 
związane z funkcjonowaniem świetlicy 
dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych i ich zdrowych kolegów w okresie, 
który nie będzie objęty dofinansowaniem 
z gminy. Marzymy też o kolejnym wy-
jeździe na basen do Tarnowskich Gór.

Dziękujemy  właścicielom nastę-
pujących firm: Zajazd Hema z Pustko-
wa, Apteka Antosik, Apteka Krystyny 
Maloszek-Klaczka, restauracja Nowa, 
sklep „U Kasperskiej”, sklep mięsny 
Golomb ze Szczedrzyka, salon fryzjerski 
„U Sylwii”, studio kosmetyczne Onyx,  
kwiaciarnia „Ładne Kwiatki”, Pracownia 
Florystyczna „Flo Ester”, zakład optycz-
ny „Klimas”, Agencja Ubezpieczeniowa 
„Bienieccy”, Zakład Piekarniczo-Cu-
kierniczy Bebel, Zakład Fotograficzny 
Foto-Fast, Zakład Stolarski W.i J. Juros, 
ksiądz proboszcz Marian Demarczyk, 
Dyrekcja Domu Kultury w Ozimku, sklep 
Terka oraz paniom ze Szczedrzyka, 
które upiekły na bal pyszne ciasta 
i wszystkim ofiarodawcom, którzy chcieli 
pozostać anonimowi, za różnorodną 
pomoc. Składamy także podziękowa-
nia pracownikom komórki ds. promocji 
w Urzędzie Gminy  i Miasta Ozimek 
oraz Ewie Mikusek za pomoc w przy-
gotowaniu plakatów, zaproszeń i akcji 
promocyjnej. Dzięki zaangażowaniu 
tych wszystkich życzliwych nam osób, 
udało nam się zorganizować tak wspa-
niałą imprezę. Kolejny bal, tym razem 

Zainteresowanym przypominamy, że spotkania Integracji  odby-
wają się we wtorki w godz. 16.30 do 19.30 w świetlicy (w budynku 
byłego żłobka) przy ul. O. Dłuskiego 15. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! W razie pytań prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr 534 634 463.

TJ i EB

z okazji jubileuszu 25 lecia działalności, 
planujemy zorganizować w listopadzie. 
Chętnych zachęcamy do zapisania tego 
terminu w swoich kalendarzach. 

P.S.
Wszystkim, którzy zechcą przezna-

czyć 1% swojego podatku na szczytny 
cel pomocy  szczególnie potrzebującym 
- z góry dziękujemy! Wystarczy wpisać 
nr KRS 000 00 85 141   w odpowiednią 
rubrykę formularza PIT a urząd skarbo-
wy przekaże pieniądze na nasze konto.

Niech poniższy cytat stanowi za-
chętę:

„Często dar jest niewielki, ale 
skutek z niego ogromny.”

(Seneka Młodszy)

Na basenie w Suchym Borze.


