
Oprócz władz Ozimka, radnych 
i zaproszonych gości oraz anima-
torów kultury z gminy Ozimek, 
w uroczystości wzięły udział de-
legacje partnerskich miast Ryma-
rzow i Przerow w Czechach oraz 
Krompachy w Słowacji. Gratulacje 
i życzenia z okazji jubileuszy złożyli 
m.in.: członek Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Szymon Ogłaza, 
wicestarosta opolski Leonarda 
Płoszaj, zastępca dyrektora Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Opolu Piotr Polus, była dyrek-
tor DK Helena Gruszka, burmistrz 
Ozimka Jan Labus, przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof 
Kleszcz z przewodniczącą Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki 
Społecznej Marzeną Wolicką-Ma-
zurkiewicz oraz przewodniczący 
Zarządu Miejsko-Gminnego TSKN 
w Ozimku Klaus Leschik. Nagrody 
Burmistrza Ozimka za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury otrzymały: 
twórczyni Stowarzyszenia „Ak-
ces” Elżbieta Pisula-Bieniecka 
(w jej imieniu nagrodę odebrał 
mąż Mariuszo) oraz zespoły ma-
żoretkowe Diament (instruktor 
Daria Reimann) i Delement (in-
struktor Karolina Stopińska).  

Jubileusze Domu Kultury
Od podwójnego jubileuszu: 65-lecia Domu Kultury oraz 55-le-

cia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęły się Dni 
Ozimka’2018. 8 czerwca w Domu Kultury odbyła się uroczystość, 
której uczestnicy „wehikułem czasu’ przemierzyli kilkadziesiąt 
lat historii obu placówek. Przewodniczkami w tej podróży były: 
dyrektor DK Justyna Wajs-Fijałkowska i kierowniczka biblioteki 
Jolanta Rogowska. 

Jubileuszową uroczystość 
uświetnił recital piosenek Hanki 
Ordonówny w wykonaniu Judyty 
Paradzińskiej, a w jej trakcie miały 
miejsce jeszcze dwa ważne wyda-
rzenia: pierwszym było otwarcie 
„Szkółki im. Zygmunta Antosika” 
dla najmłodszych adeptów Ozim-
skiej Orkiestry Dętej, a drugim inau-
guracja działalności „Podróżującej 
Galerii im. Wojtka Siudei”. W hollu 
Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy nie prezentowanych dotąd 
grafik Wojtka, które jego rodzice 
przekazali w darze po swoim zmar-
łym synu. Wernisażowi towarzyszył 
występ „Chóru na obcasach” pod 
dyrekcją Pawła Wielgusa, a po-
dwójny jubileusz zakończył po-
częstunek urodzinowymi tortami, 
które ufundował Burmistrz.

Podróż „wehikułem czasu” 
kontynuowana była przez dwa 
następne dni - 9 i 10 czerwca, 
kiedy to mieszkańcy bawili się na 
imprezach artystycznych zorga-
nizowanych przez Dom Kultury 
oraz Miejską i Gminną Bibliotekę 
Publiczną w ramach obchodów 
Dni Ozimka.

J. Dziuban

Podczas sesji Rady Miejskiej 
(28.05.)  Ozimka radni  dokonali 
korekty budżetu - przekazano 
wieksze środki na budowę drogi 
łączącej Olesno, Zębowice, Ozi-
mek a także pozytywnie ocenili 
między innymi funkcjonowanie 
świetlic wiejskich (wskazując na 
potrzebę remontu dachu świetli-
cy w Chobiu oraz konieczność 
zatrudnienia w gminie anima-
tora kultury) a także zimowe 
utrzymanie dróg (wskazali na 
potrzebę wykaszania poboczy 
dróg powiatowych). Na wstępie 
jednak złożyli gorące gratulacje 
Rafałowi Słociakowi za orga-
nizację zawodów biegowych 
Cross Ozimski PagórRace. 

wit

Gratulacje i oceny

Pierwszy dzień - 9 czerwca upłynął 
pod znakiem wielokulturowości nasze-
go miasta. Od wielu lat mieszają się 
tu wpływy niemieckie, śląskie, polskie 
i kresowe, a ostatnio także ukraińskie, 
a nawet brazylijskie, filipińskie i ma-
rokańskie. Pokazał to przygotowany 
na sobotę program. O „Miłości po Ślą-
sku” mogliśmy posłuchać w koncercie 
w wykonaniu zespołów ludowych Heidi 
i Babie Lato z Ozimka, Opolskie Dziołchy 
z Antoniowa i Dzióbki z Biestrzynnika. 
O tym, że wszyscy jesteśmy ulepieni 
„Z jednej gliny” opowiadał natomiast 
spektakl w międzynarodowej, a jednak 
złożonej z mieszkańców naszej gminy 
obsadzie, również z udziałem zespołów 
ludowych Jutrzenka i Grodziec. 

Zanim na scenie Domu Kultury roz-
począł się kolejny występ, wkroczyli na 
nią strażacy z OSP Antoniów, świętujący 
90-lecie swojej jednostki. Gratulacje oraz 
życzenia przekazał im  burmistrz Jan 
Labus. 25-lecie działalności obchodził 
również Zespół Taneczny „Dialog” z Dy-
lak, któremu jubileuszu pogratulował 
burmistrz wraz w wicestarostą opolskim 
Leonardą Płoszaj. Po jubileuszowym 
występie „Dialogu”, w pierwszej części 
programu „Cudze chwalicie… poznaj-
cie swoich!” prezentowały się zespoły 
taneczne Super Mums, Kaszmir, Dele-
ment, Diament oraz wokalistki Julia Dota 
i Lena Bardyk, a przed Domem Kultury 
koncertowała Ozimska Orkiestra Dęta. 
W folkowych klimatach zaprezentował 
się zespół Iwan Iwanilia, a wieczorem 
„Przeboje wszechczasów” śpiewali dla 
ozimskiej publiczności finaliści telewizyj-
nego talent show „The Voice of Poland”. 
Sobotni wieczór zakończyła dyskoteka 
prowadzona przez DJ Wasyla. 

Podróż „wehikułem czasu”, w jaką 
z okazji swoich jubileuszy zaprosiły 
mieszkańców Dom Kultury oraz Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna, konty-
nuowaliśmy w niedzielę 10 czerwca. 

Przez historię do współczesności

„Wehikułem czasu”
65-lecie oraz 55-lecie
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Tegoroczne Dni Ozimka związane były z obchodami dwóch jubileuszy: 
65-lecia Domu Kultury oraz 55-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ozimku. Z obu tych okazji organizatorzy zabrali mieszkańców w podróż 
„wehikułem czasu” przez historię obu placówek, ale także zaprezentowali 
cały przekrój ich obecnej działalności.

Wczesnym popołudniem na scenie przed 
Domem Kultury występowało „Trio Mała 
Panew” Jana Konopki, laureatki festiwa-
lu DO-RE-MI: Amelia Kita,  Katarzyna 
Juruć,  Agata Kołodziejczyk i Mela-
nia Nowak, solistka TSKN Vanessa 
Gonsior oraz najmłodsze wokalistki 
Studia Piosenki NONET. W drugiej 
części programu „Cudze chwalicie... 
poznajcie swoich!” zaprezentowały się 
zespoły taneczne Omega, Feniks, Kro-
pelki, Szkółka mażoretek, Zafira, Flava, 
Enter i Mini-Mini., a dziecięcy zespół 
działający pod egidą Stowarzyszenia 
AKCES wystąpił z programem „Ludowo 
na nowo”. Ten blok imprez uzupełniły 
animacje dla dzieci oraz finał konkursu 
plastycznego „Podróż moich marzeń”. 

Na scenie Domu Kultury członkinie 
zespołów tańca orientalnego Kaszmir 
i Zafira wystawiły spektakl taneczny „Od-
rodzone”, a tuż po nim, na plenerowej 
scenie przed DK, rozpoczął się koncert 
„Znane i lubiane” w wykonaniu Micha-
ła Hadasika & Friends. Pochodzący 
z Antoniowa muzyk, grający w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu, wykonywał wraz 
z przyjaciółmi polskie i światowe ever-
greeny. W kolejnym koncercie zapre-
zentowała się półfinalistka „The Voice of 
Poland”, pochodząca z Niemodlina Meg 
Krzemień, a wieczór zakończył „Muzycz-
ny wehikuł czasu” - koncert z przebojami 
minionych dekad w wykonaniu finalistów 
„The Voice of Poland”. 

Konkurs wiedzy o Ozimku oraz mu-
zyczny konkurs „Jaka to piosenka” uzu-
pełniły niedzielny program Dni Ozimka. 
Kto chciał, na pewno znalazł w nim coś 
dla siebie, a korzystając z ładnej pogody 
mógł wypocząć w ogródkach i pod para-
solami ustawionymi przy Domu Kultury. 
Powodzeniem wśród dzieci cieszyło 
się także miasteczko z dmuchanymi 
zjeżdżalniami. 

J. Dziuban



Uzasadnienia nadania tych 
zaszczytnych tytułów odczytali 
burmistrz Ozimka Jan Labus i za-
stępca burmistrza Zbigniew Kowal-
czyk, a przewodniczący Krzysztof 
Kleszcz przedstawił kolejno uchwały 
Rady Miejskiej, na mocy których 
nadano tytuły: „Honorowego Obywa-
tela Gminy Ozimek” księdzu prałato-
wi Edmundowi Cisakowi - byłemu 
proboszczowi parafii w Grodźcu 
oraz „Zasłużony dla Gminy Ozi-
mek” - Heldze Baron, Ryszardowi 
Drelingowi, Antoniemu Gryco-
wi i Markowi Musiałowi. Ksiądz 
prałat Edmund Cisak ma wielkie 
zasługi dla przesiedleńców z Kre-
sów Wschodnich zamieszkałych po 
wojnie w Grodźcu, jak również dla 
Sybiraków, których był krajowym 
kapelanem. Pozostali wyróżnieni 
wnieśli lub wciąż wnoszą bardzo 
duży wkład w rozwój lokalnej samo-
rządności, partnerstwa, działalności 
na rzecz gminy Ozimek oraz swoich 
organizacji. Ich sylwetki publikuje-
my na łamach tego numeru WO.

Burmistrz wręczył ks. prałatowi 
Edmundowi Cisakowi symboliczny 
klucz do bram miasta, a „Zasłużo-
nym dla Gminy Ozimek” pamiątko-
we medaliony, po czym  nastąpiły 
ich wpisy do księgi pamiątkowej, 
podziękowania i składanie gratu-
lacji przez gospodarzy gminy oraz 
uczestniczących w uroczystości go-
ści. Wśród składających gratulacje 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Uhonorowano zasłużonych
51. sesja Rady Miejskiej, odbyta 9 czerwca w Domu Kultury, mia-

ła uroczysty charakter i została poprzedzona przemarszem władz 
gminy, radnych i zaproszonych gości sprzed Urzędu Gminy i Miasta 
na miejsce obrad. O godzinie 10.00 przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Kleszcz rozpoczął uroczystą sesję, poświęconą nadaniu 
tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” i „Zasłużony dla Gminy 
Ozimek”. 

byli m.in. poseł na Sejm Ryszard 
Galla, wicestarosta opolski Leonar-
da Płoszaj z radnym powiatowym 
Norbertem Halupczokiem, prze-
wodniczący Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim Rafał Bartek, przewodni-
czący Miejsko-Gminnego Zarządu 
TSKN Klaus Leschik i wielu innych. 
Krzysztof Kleszcz odczytał również 
listy gratulacyjne od władz partner-
skiego Heinsberga oraz prof. Piotra 
Barona, którzy z powodu innych 
obowiązków nie mogli przyjechać 
do Ozimka. Obecne były natomiast 
delegacje miast partnerskich: Ryma-
rzowa i Przerowa w Czechach oraz 
Krompachy na Słowacji. Szczegól-
nie dużo życzeń i gratulacji otrzymał 
ks. prałat Edmund Cisak, któremu 
zespół „Grodziec” zaśpiewał jego 
ulubioną piosenkę, a byli parafianie, 
wychowankowie i siostry felicjanki 
przekazali mnóstwo kwiatów i słów 
uznania. Ostatnim akcentem uro-
czystej sesji Rady Miejskiej było 
przecięcie wstęgi na zdjęciach 
wszystkich uhonorowanych. Zdję-
cia te zawisną w sali narad Urzędu 
Gminy i Miasta, uzupełniając galerię 
wyróżnionych obydwoma tytułami 
w poprzednich latach. 

J. Dziuban 

SYLWETKI ZASŁUŻONYCH 
NA STR.: 5-6
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Burmistrz Ozimka Jan Labus przyznał nagrody za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Ozimek 
dla: Elżbiety Pisuli-Bienieckiej, Zespołu Tańca Mażoret-
kowego „DIAMENT” oraz Zespołu Tańca Mażoretkowego 
„DELEMENT”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
w dniu 8 czerwca br. podczas uroczystej gali jubileuszu 
65. lecia Domu Kultury w Ozimku i 55. lecia Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy za 
ich pracę, dzięki której nasza gmina może się rozwijać 
oraz stwarzać warunki rozwoju dla utalentowanych osób.

Nagrody Burmistrza Ozimka
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SYLWETKI UHONOROWANYCH OSÓB
Ksiądz Prałat Edmund Cisak 

- wieloletni Proboszcz Parafii 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
i św. Wojciecha, Krajowy Kapelan 
Sybiraków, organizator Opolskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, 
budowniczy dwóch kaplic w Chobiu 
i Mnichusie.

W dniu 23 kwietnia 2018r. na 
wniosek Burmistrza Ozimka Rada 
Miejska w Ozimku podjęła uchwałę 
Nr XLIX/325/18 w sprawie nadania 
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Ozimek”. 

Tytuł „Honorowy Obywatel 
Gminy Ozimek” dla Księdza 
Prałata Edmunda Cisaka został 
przyznany za:

- wybitne zasługi w pracy dusz-
pasterskiej i za osiągnięcia na rzecz 
organizacji kombatanckich,

-  zaangażowanie w życie pa-
rafii, organizowanie życia społecz-
nego, 

- zainicjowanie wielu przed-
sięwzięć takich jak:  organizacje 
pielgrzymek Diecezji Opolskiej na 
Jasną Górę, sprowadzenie do ko-
ścioła  w Grodźcu wyposażenia  
kościoła z Biłki Szlacheckiej, remont 
organów, stworzenie salki kateche-
tycznej oraz domu dla Sióstr Felicja-
nek, zbudowanie kaplic,  ustawienie 
pierwszego w Polsce Pomnika Sy-
biraków, zorganizowanie na Jasnej 
Górze Mauzoleum Sybiraków oraz 
wielu innych działań, których nie 
sposób wymienić w kilku słowach,

-  działalność na rzecz zmian de-
mokratycznych,

-  wieloletnie oddanie i troskę 
oraz pracę na rzecz środowisk Sy-
biraków.

Na uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 
2018r. nadano tytuł „Honorowy 
Obywatel Gminy Ozimek” Księdzu 
Prałatowi Edmundowi Cisakowi 
oraz wręczono symboliczny klucz 
do miasta Ozimek oraz medalion.

Helga Baron 
- mieszkanka Dylak, pedagog, 

społecznik, w latach 1990 - 2006 
Radna Rady Miejskiej w Ozimku, 
w latach 1990-2002 członek Za-
rządu Gminy i Miasta w Ozimku 
, wieloletni członek Towarzystwa 
Społeczno- Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim, w latach 
1992-2006 piastowała funkcję 
przewodniczącego Zarządu Miasta 
i Gminy Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Niemców w Ozimku, 
współzałożycielka Towarzystwa Do-
broczynnego Niemców w Opolu. 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada 
Miejska w Ozimku na wniosek Bur-
mistrza Ozimka podjęła uchwałę 
Nr XLIX/327/18 w sprawie nada-
nia tytułu h ,,Zasłużony dla Gminy 
Ozimek” 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Ozimek” dla p. Helgi Baron został 
przyznany za:

-  wieloletnią, oddaną pracę pe-
dagogiczno - filologiczną z dziećmi 
i młodzieżą z naszej gminy, w tym 
organizowanie przeglądów recyta-
torskich i kursów językowych,

-  propagowanie kultury i języ-
ka niemieckiego oraz wspieranie 
tożsamości społeczności lokalnej,

-  bezinteresowną pomoc miesz-
kańcom i działalność dobroczynną, 
a także wspieranie inicjatyw ratują-
cych zdrowie i życie, 

- inicjowanie działań, które przy-
czyniły się do nawiązania współpra-
cy z miastem Heinsberg co miało 
wpływ na sferę kulturalno społeczną 
naszej małej Ojczyzny,

-  działalność społeczno - po-
lityczną, dzięki której zachowano 
szpital w Ozimku i możliwe było 
pozyskanie środków na rozbudowę 
przychodni i dokończenie budowy 
Przedszkola nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Ozimku, 

-  pasję, niesienie idei wzajem-
nego szacunku i zrozumienia dru-
giego człowieka.

Na uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 

2018 r. nadano tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Ozimek” Pani Heldze 
Baron oraz wręczono legitymację 
i medalion.

Antoni Gryc
- mieszkaniec Szczedrzyka, 

społecznik, w latach 1990-2014 
Radny Rady Miejskiej w Ozimku, 
w latach 1998-2002 członek Za-
rządu Gminy i Miasta w Ozimku ,od 
2014 roku Radny Powiatu Opolskie-
go, wieloletni członek Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada 
Miejska w Ozimku na wniosek Bur-
mistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr 
XLIX/329/18 w sprawie nadania ty-
tułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” .

Tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Ozimek” dla p. Antoniego Gryca 
został przyznany za:

- wieloletnie propagowanie idei 
samorządności , poprzez swoją 
pracę dla mieszkańców  i aktywne 
działania na rzecz lokalnych spo-
łeczności, a przy tym rozeznanie 
potrzeb i oczekiwań obywateli,

-  podejmowanie wielu inicjatyw 
służących społeczeństwu, takich jak 
budowa infrastruktury, wspieranie 
środowisk strażackich,

-  zaangażowanie w zachowanie 
tradycji i kultury naszego regionu 
oraz jego promocję, a także za jej 
przekazywanie kolejnym pokole-
niom,

-  aktywny udział w życiu kultu-
ralnym, społecznym i politycznym,

-  współpracę ze społeczno-
ściami lokalnymi, regionalnymi 
innych państw, propagowanie idei 
partnerstwa, za zasługi dla rozwoju 
współpracy partnerskiej i promocji 
Gminy Ozimek za granicą,

Na uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 
2018 r. nadano tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Ozimek” Panu Antoniemu 
Grycowi oraz wręczono legitymację 
i medalion.

Ryszard Dreling
- mieszkaniec Ozimka , peda-

gog, wieloletni Zastępca Dyrektora 
Zespołu Szkół w Ozimku, w latach 
1990-1994 i 1998-2002 Radny 
Rady Miejskiej w Ozimku w latach 
1991-1994 członek Zarządu Gminy 
i Miasta w Ozimku.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada 
Miejska w Ozimku na wniosek Bur-
mistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr 
XLIX/326/18 w sprawie nadania ty-
tułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” 
Panu Ryszardowi Drelingowi.

Tytuł Zasłużony dla Gminy 
Ozimek dla p. Ryszarda Drelinga 
został przyznany za:

-  wieloletnią pracę pedagogicz-
ną oraz trud włożony w wychowanie 
wielu młodych osób, pokazanie im, 
iż upór i konsekwencja w działaniu 
prowadzą do wymiernych korzyści, 

- wykorzystanie w pełni szans, 
które stwarzało piastowanie kierow-
niczych stanowisk w czasie swojej 
ścieżki zawodowej, dzięki czemu 
gmina Ozimek zaistniała na kar-
tach historii (m.in. remont budynku 
i komputeryzacja szkoły, zainicjo-
wanie i koordynowanie prac nad 
przewodową siecią telewizyjną),

-  zaangażowanie oraz czynny 
udział w budowaniu partnerskiej 
wizji gminy Ozimek, poprzez  pod-
pisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy 
szkołami w Ozimku i Sasbach oraz 
realizację wielu międzynarodowych 
projektów wymiany młodzieży, z któ-
rych najważniejszym i trwającym do 
nadal jest projekt pod nazwą „Świat 
Przyjaciół” ,

-  aktywny udział w budowaniu 
naszej małej ojczyzny oraz dbanie 
o jej dobry wizerunek. 

Na uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 
2018 r. nadano tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Ozimek” Panu Ryszardowi 
Drelingowi oraz wręczono legity-
mację i medalion.



* Dni Ozimka * 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada 
Miejska w Ozimku na wniosek Bur-
mistrza Ozimka podjęła uchwałę 
Nr XLIX/328/18 w sprawie nada-
nia tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Ozimek” .

Tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Ozimek „dla p. Marka Musiała 
został przyznany za:

- wieloletnią pracę na rzecz 
gminy Ozimek, upór w dążeniu do 
celu, którym zawsze było dobro 
gminy i jej mieszkańców, 

- serdeczność, uśmiech na co 
dzień, dobre słowo,

-  nawiązanie i wieloletnie utrzy-
mywanie przyjacielskich kontaktów 
z miastami partnerskimi, szczegól-
nie z Rymarzowem, jak sam  nie-
jednokrotnie opowiadał: „tak często 
spotykaliśmy się z mieszkańcami 
Rymarzowa, że w końcu mówiłem 
po czesku”,  

-  rozpropagowanie wśród lo-
kalnej społeczności, zwłaszcza 
młodzieży, idei fair play, szczegól-
nie w jego ukochanej dyscyplinie 
sportowej - piłce ręcznej, dla której 
poświęcił się zupełnie,

-  pracę społeczną, na rzecz 
podtrzymywania świadomości 
historycznej gminy i ochrony za-
bytków, 

-  pogodę ducha, uśmiech, 
otwartość i opowieści, o „starych 
czasach”, które mogą trwać w nie-
skończoność.

Na uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 
2018 r. nadano tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Ozimek” Panu Markowi 
Musiał oraz wręczono legitymację 
i medalion.

Marek Musiał
- mieszkaniec Ozimka, społecz-

nik, sportowiec, w latach 1990-1998 
Radny Rady Miejskiej w Ozimku , 
w latach 1991-1998 członek Za-
rządu Gminy i Miasta w Ozimku, 
członek Stowarzyszenia Dolina 
Małej Panwi.

W dniu 25 kwietnia 2018 
roku Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach zatwierdził nowe 
taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Ozimek. 

To raz pierwszy taryfy te zo-
stały opracowane w zupełnie 
nowych warunkach prawnych, 
w oparciu o nowe przepisy 
wprowadzone w 2017 w nowej 
ustawy Prawo Wodne, znowe-
lizowanej pod koniec ubiegłe-
go roku ustawie o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 
oraz opublikowanego 27 lutego 
2018 roku rozporządzenia ws  
określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz wa-
runków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbioro-

we odprowadzania ścieków. 
Przepisy te gruntownie zmieniły 
zarówno zasady i kryteria kalku-
lacji taryf, okres ich obowiązy-
wania, a także rolę i podmioty 
uczestniczące w procesie ich 
zatwierdzania. Powołano nowy 
organ regulacyjny o nazwie Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, którego zadaniem 
jest m.in. analiza, kontrola i za-
twierdzanie taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków dla 
wszystkich przedsiębiorstw wo-
dociągów i kanalizacji w Polsce.  
Opracowane w oparciu o aktu-
alne przepisy taryfy dla Gminy 
Ozimek zawierają obecnie 10 
taryfowych grup odbiorców dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i 4 taryfowe grupy odbiorców 
dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Bardzo istotną zmianą 

i nowością w stosunku do taryf 
z poprzednich lat jest również 
obowiązek ich opracowywania 
i wprowadzania na okres 3 lat, 
zamiast jak dotychczas na okres 
1 roku. Dlatego też zatwierdzona 
dla Gminy Ozimek nowa taryfa 
dla wody i ścieków obejmuje 
okres 3-letni, począwszy od 29 
maja 2018 roku.

 Szczegóły można znaleźć 
na stronie internetowej pgkim.
ozimek.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy 
Ozimek. 

W razie potrzeby wszelkich 
informacji udzielą również pra-
cownicy Biura Obsługi Klienta 
PGKiM Sp. z o.o. w Antonio-
wie.  

/-/ Mirosław Wiciak
Prezes Zarządu

NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 NA TERENIE GMINY OZIMEK

INFORMACJA NA TEMAT  PROGRAMU „DOBRY START” 300+
1 czerwca 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządze-

nie w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku 
osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, do 24 roku życia.

Postępowania w sprawie świadczenia „dobry start” w gminie Ozimek prowadzone będą 
w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej ,a  ustalenie prawa do świadczenia oraz jego 
wypłata następować będą  na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek zwierać będzie:
1. Nazwę i adres organu właściwego
2. Dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które przyznane zostanie świadczenie
3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
4. Oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności
5. Klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-

czenia”
6. Inne dokumenty  niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „dobry start”.

Wnioski i załączniki mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinforma-
tycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny, banków oraz spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków na 
500+ w terminie od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w ter-
minie od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji w sprawie programu „dobry start” udzielają pracownicy Ośrodka Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku w pokojach nr 4,5,6 oraz pod numerami telefonów:

77 4622874, 77 4622876,  77 4622877.

 /-/ Barbara Katolik
Dyrektor OIiPS



Wędkowanie na dwóch bie-
strzynnickich stawach: dużym 
- dzieci i mlecznym - młodzież gim-
nazjalna, trwało do godziny 11.00, 
po czym komisja sędziowska przy-
stąpiła do ważenia złowionych 
ryb i obliczania wyników. W tym 
czasie dzieci oraz ich opiekunów 
zaproszono na poczęstunek kieł-
baską z grilla z bułką i napojami. 
Pucharami i cennymi wędkarskimi 
nagrodami uhonorowano najmłod-
szych zawodników, przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów, a także najlepsze w swoich 
kategoriach wiekowych dziewczęta. 
Osobną klasyfikacją objęto gości - 
uczestników zawodów spoza terenu 
gminy. Puchary w klasyfikacji druży-
nowej wręczono zwycięskim szko-
łom. Wszystkie wędkujące dzieci 
otrzymały natomiast drobne nagrody, 
wędkarskie czasopisma i katalogi. 

Najmłodszymi uczestnikami za-
wodów byli: Aleksandra Maciąg 
i Karolina Rybak (rocznik 2015) 
oraz Maciej Dubiel, Eliza Słodkow-
ska i Michał Klysek (rocznik 2014). 
Wśród przedszkolaków najwięcej 
ryb złowili: Emilka Szyszka, Kac-
per Zarębski i Paulina Szymska. 
W grupie uczniów szkół podstawo-
wych zawody wygrała Kasia Osada 
przed Dawidem Sudołem i Prze-
mysławem Bujakiem, a w grupie Największą rybę złowiła Emilka Szyszka.

Najmłodsi uczestnicy otrzymali puchary i nagrody.

Dzieci wędkowały z nowo zbudowanych drewnianych pomostów. 

Zwyciężczynią jubileuszowych zawodów została Kasia Osada.  

Jubileuszowe dziecięce wędkowanie

Ryby nie zawiodły
Dziecięce zawody wędkarskie w Biestrzynniku z okazji Między-

narodowego Dnia Dziecka organizowane są już od trzydziestu lat. 
Ich jubileuszowa edycja odbyła się 2 czerwca z udziałem ponad stu 
dzieci, które nad wodę przyjechały ze swoimi rodzicami lub opieku-
nami. Organizatorem zawodów było Koło PZW Małapanew Ozimek, 
a wśród licznych sponsorów znalazła się Gmina Ozimek, Ośrodek 
Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz Opolska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przyszłość”, która w tym roku obchodzi jubileusz 
60-lecia istnienia. Z tej okazji wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali 
okolicznościowe koszulki. 

gimnazjalistów triumfował Marek 
Kwieciński przed Patrycją Nadolną 
i Kamilem Zarębskim. Największą 
rybę - karasia 340g złowiła Emilka 
Szyszka, a zwyciężczynią tego-
rocznej edycji zawodów została 
Kasia Osada, która otrzymała pu-
char wiceprezesa Zarządu Głów-
nego PZW ds. młodzieży Wiesława 
Misia. Wraz z nim puchary i nagro-
dy wręczali: burmistrz Ozimka Jan 
Labus, przedstawicielka Zarządu 
OSM „Przyszłość” w Opolu Celina 
Walewska, kierownik Administracji 
Osiedla „Ozimek” Aldona Koczur 
oraz prezes Koła PZW Małapanew 
Krzysztof Suchecki. W klasyfikacji 
szkół podstawowych najlepsza była 
SP nr 3, wyprzedzając SP nr 1 Ozi-
mek i SP Szczedrzyk, a Gimnazjum 
Zespołu Szkół pokonało Gimnazjum 
przy SP nr 3 w Ozimku. 

Zawody przebiegły przy ciepłej 
i słonecznej pogodzie, ryby nie za-
wiodły oczekiwań młodych wędkarzy, 
którzy łowili je z nowo zbudowanych 
drewnianych stanowisk, usytuowa-
nych wokół stawu dużego. Również 
podsumowanie zawodów odbywało 
się przy drewnianej wiacie, zbudowa-
nej w ostatnim czasie w Biestrzyn-
niku ze środków Polskiego Związku 
Wędkarskiego, który jest właścicie-
lem i gospodarzem tego akwenu.

Janusz Dziuban



- W tym roku odbyła się 30. 
edycja dziecięcych zawodów 
wędkarskich z okazji Dnia Dziec-
ka. Czy od początku uczestniczy 
pan w ich organizacji?

- Byłem pomysłodawcą tych 
zawodów i od początku jestem ich 
głównym organizatorem, kiedyś 
jeszcze  jako nauczyciel w Szko-
le Podstawowej nr 1,  a później 
nauczyciel i dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ozimku.

- Skąd wziął się pomysł na 
takie zawody?

- Członkiem Polskiego Związku 
Wędkarskiego jestem od 1972 
roku, a że jako nauczyciel uwa-
żałem, iż wędkarstwo to świetny 
środek edukacyjno-wychowaw-
czy, zaproponowałem kolegom 
z Koła w Ozimku organizację 
takich zawodów. Na początku 
przyjęli mój pomysł sceptycznie, 
ale kiedy zaczęło przynosić to wy-
mierny efekt w postaci wzrostu 
liczby członków Koła, przekonali 
się do idei popularyzacji wędkar-
stwa wśród dzieci i młodzieży. 
Wystarczy wspomnieć, że gdy 
zaczynałem tę działalność, Koło 
PZW w Ozimku liczyło około 350 
członków, a obecnie ma ich blisko 
tysiąc. 

- Czy w tej rzeszy wędkarzy 
są uczestnicy dziecięcego węd-
kowania sprzed lat? 

- Wielu z nich właśnie tak za-
czynało swoją przygodę z węd-
karstwem. Dzisiaj uczestnicy 
pierwszych edycji zawodów mają 
po około 45 lat i są nie tylko węd-
karzami, ale również wypróbo-
wanymi działaczami PZW, czego 
przykładem jest obecny prezes 
Koła Krzysztof Suchecki i wielu 
członków obecnego Zarządu Koła.  

- Jak z perspektywy minio-
nych trzydziestu lat ocenia Pan 
tą inicjatywę i jej efekty?

- Była to inicjatywa zdecy-
dowanie trafiona. Przez 30 lat 
w organizowanych przez nas 
zawodach wzięło udział blisko 
pięć tysięcy uczestników. W celu 
popularyzacji wędkarstwa wśród 
dzieci i młodzieży wydano w for-
mie nagród ponad sześćset ko-
łowrotków, tysiąc wędzisk, które 
trafiły do potencjalnych miłośników 

Przez życie z wędką
Rozmowa z Wiesławem Misiem - prezesem Zarządu Okręgu 

Opolskiego i wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Wędkarskiego, organizatorem dziecięcych zawodów wędkarskich 
z okazji Dnia Dziecka.

wędkarstwa. Nawet obecnie, przy 
mniejszej populacji młodzieży, licz-
ba członków Koła w wieku do lat 
16 przekracza sto, czyli jest bar-
dzo wysoka. Wspomnę tylko, że 
rekordowo dużo - 204 uczestników 
wzięło udział w jubileuszowych 
zawodach zorganizowanych na 
ich 10-lecie. Obecnie było ich 114, 
czyli nieco ponad połowa z tamtej 
liczby, ale i tak przy obecnej sy-
tuacji demograficznej jest to ilość 
satysfakcjonująca. 

- Wraz z rozwojem imprezy, 
rosła również Pana pozycja jako 
działacza Polskiego Związku 
Wędkarskiego, głównie w zakre-
sie wędkarstwa młodzieżowego. 

- Efekty moich działań za-
uważono na szczeblu Okręgu, 
gdzie zostałem zaproszony do 
pracy w Komisji ds. Młodzieży, 
pracując w niej najpierw jako jej 
członek, a później przez 12 lat 
jako przewodniczący. W rezultacie 
znalazłem się w Zarządzie Głów-
nym, gdzie trzecią kadencję pełnię 
funkcję przewodniczącego Rady 
ds. Młodzieży, odpowiadając za 
pracę z 30-tysięczną rzeszą węd-
karzy do 16. roku życia, a w paź-
dzierniku 2017 r. zostałem także 
wiceprezesem Zarządu Głównego 
PZW - organizacji zrzeszającej 
w 42 okręgach 620 tysięcy człon-
ków. Od kwietnia ubiegłego roku 
jestem również prezesem Okrę-
gu Opolskiego - czwartego co do 
wielkości w Polsce. Zrzesza on 
24,5 tys. członków, gospodaruje 
na 10 tys. hektarów wód, reali-
zując mnóstwo projektów współ-
finansowanych z pozyskiwanych 
środków unijnych. Posiada też 
ośrodek zarybieniowy w Poliwo-
dzie, który rocznie produkuje ok. 
100 ton ryb. Nie jestem zresztą 
jedynym przedstawicielem Ozimka 
w obu tych gremiach - skarbnikiem 
Zarządu Okręgu jest Krzysztof 
Suchecki, który pełni również funk-
cje członka Zarządu Głównego 
i jego komisji finansowej. Jakub 
Roszuk jest z kolei na poziomie 
krajowym członkiem komisji ds. 
ochrony i zagospodarowania wód, 
a w Okręgu pełni funkcję dyrektora 
Biura Zarządu. Jest również pre-

zesem Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania „Opolszczyzna”.

- Czy dzięki waszej działal-
ności Ozimek stał się bardziej 
znany na mapie wędkarskiej 
Polski, a nasi wędkarze mają 
z tego jakieś korzyści?

- Ozimek jest kojarzony i iden-
tyfikowany w całym kraju w związ-
ku z prowadzoną działalnością 
szkoleniową w środowisku dzieci 
i młodzieży, a także z wynikami 
osiąganymi przez naszych mło-
dych wędkarzy na Ogólnopolskich 
Olimpiadach Młodzieży. Wcześniej 
Wojciech Osada, a obecnie Marek 
Kwieciński i Dawid Sudoł zajmują 
czołowe miejsca indywidualnie 
i odnoszą zwycięstwa w druży-
nie w cyklu tych olimpiad. Co do 
korzyści dla naszych wędkarzy, to 
przy wsparciu środków unijnych, 
w ramach programu operacyjnego 
„Rybactwo i morze 2014-2020” 
realizujemy projekty, które służą 
wszystkim wędkarzom Koła PZW 
Małapanew i nie tylko im. Jest 
to zakończona już przebudowa 
hangarów na stanicy wędkarskiej 
w Turawie na miejsca noclegowe 
i budowa wiaty, jak również wy-
budowanie wiaty i pomostów na 
„Stawie Dużym” w Biestrzynniku.

- Czy Pana praca jako na-
uczyciela wielu pokoleń dzieci 
i propagatora wśród nich sportu 
wędkarskiego jest właściwie 
dostrzegana i doceniona? 

- Pragnę podkreślić, że nic nie 
zrobiłbym w pojedynkę. Prawie 
zawsze miałem pomoc i wspar-
cie ze strony kolegów z Koła, 

Wiesław Miś od 30. lat jest również głównym prowadzącym dziecięce zawody 
wędkarskie.

władz samorządowych Ozimka, 
ostatnio z burmistrzem Janem 
Labusem na czele, Ośrodka In-
tegracji i Pomocy Społecznej, a od 
kilku lat również ze strony Rady 
i Administracji Osiedla Ozimek 
OSM „Przyszłość”. To zaowoco-
wało sukcesem, a za swoją pracę 
zostałem nagrodzony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, tytułem „Hono-
rowego Członka PZW” nadanym 
przez Krajowy Zjazd Delegatów, 
Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej oraz „Magnolią” - nagrodą 
Powiatu Opolskiego. 

- Na koniec jeszcze pytanie, 
które nasuwa mi się podczas 
całego naszego spotkania. Czy 
przy tych wszystkich obowiąz-
kach, łączonych jeszcze ze sta-
nowiskiem dyrektora szkoły, ma 
Pan czas na oddawanie się swo-
jemu hobby, czyli łowienie ryb?

- To okazuje się ostatnio naj-
trudniejsze. Ale by całkowicie nie 
zerwać ze swoją pasją, staram się 
przynajmniej uczestniczyć w za-
wodach organizowanych przez 
macierzyste Koło PZW Małapa-
new. To daje mi dużą satysfak-
cję i pozwala na bieżący kontakt 
z wędkarzami, ich problemami 
i oczekiwaniami.

- Życząc tradycyjnie ta-
aaaaaakiej ryby, ale również dal-
szych osiągnięć w działalności 
organizacyjnej i pracy z mło-
dzieżą, dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Janusz Dziuban



Święcenia kapłańskie ks. Ma-
rian Demarczyk przyjął 11 czerw-
ca 1988 roku z rąk ks. biskupa 
Jana Bagińskiego w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Kluczborku. Wyświęconych 
zostało wówczas czterdziestu 
kapłanów. Przez trzydzieści lat 
posługiwał kolejno w parafiach: 
Matki Bożej Różańcowej w Nę-
dzy (1988), św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Opolu (1988-1993), Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Kluczborku (1993-1998), św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące 
i Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Jarnołtowie (1988-2008). 25 
sierpnia 2008 r. został mianowa-
ny proboszczem parafii św. Jana 
Chrzciciela w Ozimku. 

O godzinie 10.00 została od-
prawiona uroczysta msza święta 
z okazji 30-lecia kapłaństwa przez 

Jubileusz księdza Mariana Demarczyka

Trzydzieści lat kapłaństwa
10 czerwca w kościele parafialnym w Ozimku odbyła się jubile-

uszowa uroczystość z okazji 30-lecia kapłaństwa proboszcza ks. 
Mariana Demarczyka oraz 10-lecia pełnienia przez niego funkcji 
proboszcz w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku.

jubilata w koncelebrze z księżmi: 
Józefem Franikiem, Alfredem 
Waindokiem, Piotrem Kansy, 
Andrzejem Mittmannem, Marci-
nem Bryłką, Waldemarem Ma-
niurą i Kamilem Sowadą. Homilię 
wygłosił ks. Józef Franik. Jubilat 
przywitał wszystkich przybyłych 
na uroczystość księży, wicestaro-
stę opolskiego Leonardę Płoszaj, 
burmistrza Ozimka Jana Labusa 
oraz swoją rodzinę. Po odśpie-
waniu dziękczynnego Te Deum 
Laudamus liczne delegacje złożyły 
proboszczowi życzenia oraz wrę-
czyły kwiaty. Ks. Marian Demar-
czyk podziękował wszystkim za 
udział w mszy świętej oraz złożone 
życzenia, a także orkiestrze oraz 
scholi za uświetnienie jubileuszo-
wej uroczystości.  

J. Niesłony

W niedzielę 20 maja ks. Damian Sładek obchodził 35. rocznicę 
urodzin, a 3 czerwca pierwszą rocznicę święceń kapłańskich. Ks. 
Damian urodził się 23 maja 1983 r. i pochodzi z parafii Wniebowzię-
cia NMP w Jaryszowie.

Urodziny księdza Damiana

Mszę świętą odprawił w kon-
celebrze z proboszczem ks. Ma-
rianem Demarczykiem oraz ks. 
Kamilem Sowadą. Na uroczystość 
przyjechała cała jego najbliższa 

rodzina, z bratem bliźniakiem 
włącznie. Liczne delegacje złożyły 
księdzu Damianowi życzenia oraz 
wręczyły kwiaty. 

(nies)



Inicjatorką ustanowienia tego 
święta była św. Julianna z Cornil-
lon, żyjąca w latach 1193 - 1258. 
Bezpośrednią okazją do ustano-

Uroczystość Bożego Ciała
31 maja obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Pańskiej, wychodząc z Przenajświętszym Sakramentem do 
czterech pięknie udekorowanych ołtarzy. W tym roku po raz drugi 
procesja w Ozimku szła ulicami Częstochowską, Słowackiego, 
Sikorskiego i Korczaka, z powrotem do kościoła. 

wienia święta Bożego Ciała był 
cud eucharystyczny, jaki wydarzył 
się małym miasteczku włoskim 
Bolsenie k. Orvieto w 1263 roku. 

Przy pięknej słonecznej pogo-
dzie parafianie z Ozimka bardzo 
licznie uczestniczyli w publicznym 
wyznaniu wiary w Jezusa Zmar-
twychwstałego. W procesji wzięli 

udział: proboszcz ks. Marian De-
marczyk, ks. Kamil Sowada, ks. 
Damian Sładek i ks. Krzysztof 
Gbur. Proboszcz bardzo serdecz-

nie podziękował dzieciom komu-
nijnym uczestniczącym w procesji, 
służbie liturgicznej, orkiestrze, jak 
również parafianom, którzy przy-
czynili się do wykonania pięknych 
ołtarzy. Podziękowania należą się 
także ozimskiej Policji, która za-
bezpieczała trasę procesji. 

(nies)

W rajdzie uczestniczyły załogi: 
Adamscy, Wendel, Włoch, Woź-
niak, Piątek i Olszewska. Człon-
kowie sekcji motorowej zebrali na 
organizację imprezy 550 zł, której 
darczyńcami byli państwo Chyra, 
Sowa, Olszewska, Adamscy, 
Rogowscy, Bronek, Bagińscy, 
Czaczkowscy, Włoch i Piątek. Za 
tę kwotę zakupiono różnego rodza-
ju słodycze, napoje oraz wędliny 
na ognisko. Sponsorami imprezy 
były również Urząd Gminy Tura-
wa oraz Polski Związek Motorowy 
w Opolu. Za pieniądze uzyskane 
od sponsorów zakupiono środki 

Kierowca przyjacielem dzieci
Rajd dla wychowanków Domu Dziecka

Rajd „Kierowca przyjacielem dzieci” dla wychowanków Domu 
Dziecka w Turawie zorganizowano w tym roku w kręgielni  „Resort 
Pod Lasem” w Kolonowskiem, którego właściciel udostępnił dzie-
ciom tory do gry w kręgle oraz stoły do bilarda. Po zakończeniu 
części  sportowej odbyło się ognisko, na którym pieczono kiełbaski.

Rajd samochodowy „Kierowca przyjacielem dzieci”. 

czystości, które na zakończenie 
imprezy zostały przekazane na 
ręce wychowawcy pana Janu-
sza Molesztaka.

Dziękuję bardzo za pomoc 
w zorganizowaniu tegorocznego 
Dnia Dziecka Ewelinie Czaczkow-
skiej oraz Grzegorzowi i Piotrowi 
Wendel, jak również wszystkim 
sponsorom za wsparcie, które 
umożliwiło zorganizowanie co-
rocznej imprezy dla dzieci z Domu 
Dziecka w Turawie.

Sekcja Motorowa Ozimek 
- Tadeusz Piątek



Wzięli oni udział w 3. Międzyna-
rodowym Spotkaniu Młodych Bada-
czy w Dziedzinie Paleontologii (3rd 
IMERP) zorganizowanym  przez 
Europejskie Centrum Paleontologii 
oraz doktorantów Biologii Wydziału 
Przyrodniczo-Technicznego Uniwer-
sytetu Opolskiego pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Opo-
la. Powitalny i integracyjny zarazem 
dzień przygotowany został w „Starej 
Szkole” przez ECP i Stowarzyszenie 
Miłośników Krasiejowa. Gości ser-
decznie przywitali prof. Elena Jagt 
-Yazykova, doktorantka Elżbieta Te-
schner z Uniwersytetu Opolskiego 
i sołtys wsi Tadeusz Markulak. Na 
sali obecny był także Andrzej Staś - 
radny gminy Ozimek. Niespodzianką 
dla zebranych były piękne występy 
w j. angielskim, solowy - Wanessy 
Opiela - członkini Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Młodych Talen-
tów „Akces” oraz  gitarowy dwóch 
mieszkańców Krasiejowa - Nata-
lii Grobarek i Miłosza Wielgusa. 
Głos zabrał także wiceprezes SMK 
- Werner Klimek, przekazując na 
ręce pracowników Uniwersytetu 
Opolskiego prof. E. Jagt-Yazykovej 
i E. Teschner zgromadzone artykuły 
prasowe z NTO  na temat odkryć 
paleontologicznych w Krasiejowie. 

Następnie zebrani wysłuchali 
wykładu Carole T. Gee z Instytutu 
Geologicznego Steinmanna Uniwer-
sytetu w Bonn. Po tym wystąpieniu 
odbyło się tzw. „ice-breake party” - 
powitalne przyjęcie przygotowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników 
Krasiejowa i JuraPark. Kolejne go-
dziny wieczoru młodzi naukowcy 
spędzili na rozmowach w namiocie 
rozstawionym  na placu przed bu-
dynkiem starej szkoły. Zwiedzający 
muzeum byli pod wrażeniem kolekcji 
cennych okazów paleontologicznych, 
o czym świadczą min. wpisy do kro-
niki muzealnej. Zaznaczyć należy, 
że wystawa za sprawą pracowni-
ków Zakładu Paleobiologii i Ewolucji 
Uniwersytetu Opolskiego i działań 
opiekunki muzeum znacznie powięk-
szyła swoje zbiory o triasowe okazy 
cyklotozaurów, skamieniałości jury 
środkowej i kredy.

W sobotę w Parku Nauki i Ewolu-
cji Człowieka  uczestnicy spotkania 
wysłuchali wystąpień kluczowych 
gości, do których należeli Martin 
Koštàk z Uniwersytetu w Pradze  
i Eric W. A. Mulder z Muzeum Docet 

Międzynarodowe spotkanie młodych naukowców  w Krasiejowie - 3rd IMERP

W centrum uwagi
W dniach 18-21.05.2018r. w Krasiejowie przebywało ponad 

sześćdziesięciu naukowców i studentów z kilkunastu państw 
Europy (Czech, Finlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Litwy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowenii, Ukrainy, 
Włoch), Turcji i USA. 

Wonderryck Twente z Holandii. Za-
gadnienia, które poruszał  E.  Mulder 
w  wykładzie pt.  „Od głowy ryby do 
ludzkiej czaszki - bliższe spojrzenie 
na proces ewolucyjny” były nie tylko 
ciekawe, ale też doskonale wpisy-
wały się w klimat samego miejsca 
prelekcji. Tego dnia swoje refera-
ty wygłosiło jeszcze dziewięcioro  
doktorantów i studentów. Tematyka 
wystąpień dotyczyła prac badaw-
czych prowadzonych przez młodych 
naukowców w różnych regionach 
Europy i świata. Po południu odbyła 
się sesja posterowa, a wieczorem 
goście mieli możliwość uczestnic-
twa  w Nocy Muzeów  w JuraParku, 
w którym  tego dnia rozbrzmiewała 
muzyka ethno.  

W niedzielę od samego rana do 
godzin popołudniowych  odbywały 
się  kolejne wystąpienia szesnastu 
osób. Kluczowym gościem tego dnia 
był John W. M. Jagt z Naturhisto-
risch Museum w Maastricht,  który 
swoją uwagę poświęcił  mozazaurom 
z Maastricht oraz Dick Mol z Natural 
History Museum w Rotterdamie, któ-
ry przedstawił historię  mastodonta 
Mammut borsoni z Grecji z najdłuż-
szymi ciosami odkrytymi do tej pory 
na świecie. Na zakończenie młodzi 
naukowcy z Hiszpanii zaprosili na 
kolejną konferencję do ich kraju 
przedstawiając  jego walory, a dok-
torantka Elżbieta Teschner złożyła 
podziękowania i wręczyła upominek 
Sylwii Widawskiej - opiekunce Mu-
zeum Paleontologicznego w Kra-

siejowie  za pomoc w organizacji 
integracyjnego dnia i przyjęcie gości 
w  muzeum. 

Po ich wystąpieniu odbyła się 
projekcja filmu „Elephant from 
Okhansk” M. Kudriashovej, po-
święcony odkryciu mamuta w okolicy 
miasta Perm na Uralu i rozwojowi 
lokalnego muzeum, które repre-
zentowała również Irina Cherne-
ga - zarazem kierowniczka projektu 
„Kulturalna mozaika małych miast 
i wsi”. Projekt miał na celu wyko-
rzystanie potencjału naukowego, 
kulturalnego i turystycznego w  roz-
woju małej wioski jaką jest Ostróżka. 
Następnie uczestnicy konferencji 
udali się na uroczystą kolację, pod-
czas której goście specjalni J. Jagt, 
D. Mol i E. Mulder wyróżnili i nagro-
dzili upominkami i dyplomami osoby, 
które wygłosiły bądź przedstawiły 
najciekawsze referaty i postery.   

Ostatni dzień młodzi naukowcy 
spędzili na wycieczce terenowej 
do Geoparku na Górze św. Anny 
i do kamieniołomów w Strzelcach 
Opolskich i Opolu. W oficjalnych 
i kuluarowych rozmowach uznali 
Krasiejów za bardzo ciekawe i uro-
kliwe miejsce. Spotkanie 3rd IMERP 
zorganizowane przez Europejskie 
Centrum Paleontologii i doktorantów 
Biologii Wydziału Przyrodniczo-Tech-
nicznego Uniwersytetu Opolskiego 
w Krasiejowie przebiegało nie tylko 
w naukowej, ale  zarazem niezwy-
kle przyjaznej atmosferze i należało 
z pewnością do bardzo udanych.

Gratulujemy!
Sylwia Widawska - Stowarzyszenie 

Miłośników Krasiejowa

Uczestnicy 3rd IMERP  w JuraParku.

Wykład Carole T. Gee z Uniwersytetu w Bonn.



W 1928 r. druhowie Wilhelm Ru-
dolf (prezes), Jan Kostka (naczelnik), 
oraz Józef Góra, Alojzy Warzecha, 
Franciszek Wiesiołek i Jerzy Rudolf 
założyli Ochotniczą Straż Pożarną 
w Antoniowie, którą kierowali do za-
kończenia II wojny światowej w 1945 
r. Pierwsze jej lokum, znajdowało się 
w drewnianej szopie na posesji Wilhel-
ma Świerca, a wyposażenie stanowiła  
ręczna motopompa, przewożona na 
platformie wozu konnego. 

Po II wojnie światowej prezesem 
był nadal Wilhelm Rudolf, natomiast 
naczelnikiem został dh Józef Góra 
i bardzo zaangażowani w tym cza-
sie druhowie to Alojzy Warzecha, 
Franciszek Halek, Paweł Jończyk, 
Bolesław Antosik, Józef Świtała, 
Augustyn Kleinert, Alojzy Rudolf, 
Alojzy Pytel, Jan Kokot, Herman 
Tomza, Paweł Król, Norbert Joszko, 
Helmut Bąk, Karol Pańczyk, Jan 
Pańczyk Antoni Hadamek Adolf 
Joszko i Willi Brand.

Bardzo duży nacisk kładziono na 
wyszkolenie strażaków. Co dwa tygo-
dnie w niedzielę od  godz. 10.00 do 
12.00, odbywały się obowiązkowe ćwi-
czenia sprawnościowe strażaków. Dla-
tego antoniowska straż pożarna, była 
bardzo dobrze wyszkolona, osiągając 
w zawodach rejonowych najlepsze 
wyniki. Wtedy też druhowie z OSP, po-
stanowili odgruzować spalony podczas 
wojny budynek rodziny Goldowskich 
i wybudować remizę z boksami i salą 
taneczną. Powołany w roku 1966 nowy 
naczelnik Franciszek Halek udał się 
do Warszawy, do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Rolnictwa i tam wrę-
czono mu „Akt nadania” własności 
terenu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Antoniowie, za przysłowiową złotów-
kę. Większość gospodarzy z tej wioski 
bardzo zaangażowała  się w wybudo-
wanie tej remizy. Dużą pomoc w po-
zyskanie materiałów budowlanych, 
udzielił ówczesny Przewodniczący 
Gromadzkiej Rady Narodowej Eryk 
Kostka. Potrzebny sprzęt budow-
lany natomiast, chętnie wypożyczał 
rzemieślnik budowlany z Antoniowa 
Edward Buhl. Więc też jednostka pięła 
się nadal w górę, rosła w potęgę za 
kolejnych ich kierowniczych, który-
mi byli w latach od 1966 do 1970 r. 
dh Alojzy Rudolf prezes i Franciszek 
Halek naczelnik, od 1970 do 1986 
r. dh Alojzy Rudolf prezes i Norbert 
Joszko naczelnik, od 1986 dh Alojzy 
Rudolf, natomiast stery naczelnika 
przejął Dietmar Sedlaczek. Bardzo 
aktywnymi strażakami w tym czasie 
byli: Marian Bukowski, Jan Giesa, 
Alfons Gonsior, Henryk Hadamek, 
Werner Jończyk, Henryk Kurpierz, 
Józef Warzecha, Marian Kupczyk, 

Obchody 90-lecia założenia OSP Antoniów

Historia coraz bogatsza
W ramach świętowania kolejnych Dni Ozimka, w sobotę 9 czerwca 

br. jednostka OSP w Antoniowie uroczyście obchodziła też swoje 
święto, a mianowicie 90-lecie powstania tej jednostki. 

Hubert Kurda, Werner Kokot, Je-
rzy Strzelczyk, Jan Wysota, Józef 
Hadamek, Ryszard Pańczyk, Jerzy 
Turek, Ginter Turek, Adrian Lawnik, 
Ginter Jończyk i wielu innych młodych 
adeptów pożarnictwa ochotniczego, 
wchodzących w struktury tej jednostki. 
W roku 1995 prezesurę objął dh Jan 
Giesa, zaś na naczelnika powołano 
dha Marka Kupczyka.

Krytycznym momentem dla naszej 
jednostki była wielka powódź, która 
w 1997 r. przetaczała się przez całą 
Polskę. Nasza OSP wówczas wpa-
dła w tzw. „dołek”, ale nie bez winy 
też i ówczesnego Zarządu. Doszło 
do niesnasek pomiędzy lokalną spo-
łecznością, a naszymi strażakami. Jed-
nostce stawiano różne zarzuty, co też 
w pewnym sensie negatywnie, odbiło 
się na psychice strażaków ochotników. 
Najgorszy w dziejach tej jednostki, 
był okres od 1998 r. do końca 2001 
r. Jeszcze w lipcu 1998 r. bardzo uro-
czyście i hucznie obchodzono 70-lecie 
naszej jednostki. Po przejęciu pałeczki 
kierowniczej przez kolejnego prezesa 
i naczelnika  w 1999 r. doszło do cał-
kowitego rozłamu. OSP nie działała, 
nie była zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze  Sądowym, jej sprzęt chciano 
rozdysponować po innych jednostkach 
naszej gminy, a remiza miała zostać 
wystawiona na sprzedaż.

Tego nie wytrzymali nerwowo sta-
rzy, zasłużeni strażacy tej jednostki. 
Przyjmując sugestie Zarządu Miejsko-
-Gminnego OSP RP w Ozimku, Paweł 
Jończyk, Jan Giesa i Józef Halup-
czok w lutym 2002 r. zwołali Walne 
Zebranie Członków OSP w Antoniowie, 
na którym odwołano obecny zarząd 
i powołano nowy. Prezesem został 
dh Norbert Halupczok, natomiast 
naczelnikiem dh Joachim Bronder. 
W nowym Zarządzie OSP tylko jed-
na osoba przekroczyła 60. rok życia. 
Nastąpiła wymiana pokolenia, starsi 
przekazali pałeczkę młodym. O od-
zyskanie zaufania społeczeństwa nie 
było łatwo.  Przekonał się o tym dh 
Joachim Bronder, który po kilkunastu 
miesiącach złożył rezygnację. Miej-
sce naczelnika objął wtedy, bardzo 
młody jeszcze Marek Pańczyk, który 
tę funkcję z II naczelnikiem Marianem 
Wróblem, pełnią do dzisiaj. Jednost-
ka w bardzo szybkim tempie zaczęła 
nabierać rozpędu. W trzecim roku 
ich funkcjonowania nabyła nowego, 
karosowanego Stara 244 dzięki spon-
sorom, mieszkańcom  Antoniowa i bur-
mistrzowi Ozimka Janowi Labusowi. 
Niemały udział w tym dziele miał też 
nieżyjący już, nasz czcigodny Prałat 
ks. Gerard Kałuża.

Do najpilniejszych zadań na pierw-
szy ogień poszły szkolenia. W tym 

czasie, zaczęła garnąć się do jednostki 
młodzież nie tylko z Antoniowa, ale tak-
że z pobliskiego Ozimka. Kolejnym za-
daniem było odzyskanie remizy, która 
w większości była oddana na potrzeby 
miejscowej placówki oświatowej, oraz 
koła DFK w Antoniowie. W remizie za-
częto sukcesywnie prowadzić remonty 
i modernizację. Postanowiono odkupić 
od OSP Schodnia  łódź ratunkową 
z silnikiem zaburtowym, na przyczepie.  
W 2009 r. pozyskano za niedużą kwotę 
Nissana Terrano, którego druhowie 
przemalowali na kolory strażackie,  
wyposażyli i dostosowali do zadań 
pożarniczych, jako lekki pojazd roz-
poznawczo-ratowniczy. Po powodzi 
w 2010 r., nabierając coraz więcej do-
świadczenia, strażacy z Antoniowa 
postanowili zakupić ponton płasko-
denny z przyczepką, oraz silnikiem 
o większej mocy. Specjalizowanie się 
w ratownictwie wodnym, nie zmniejsza 
jednakże działań gaśniczo- ratowni-
czych innego typu w tej jednostce. 
W ostatnich latach, nasza OSP dys-
ponowana jest rokrocznie, ponad 60 
razy do akcji. W rankingach jednostek 
powiatu opolskiego, plasuje się w ści-
słej czołówce. Od 1 stycznia 2015 r. 
na wniosek Komendanta Miejskiego 
st. bryg. Pawła Kielara, zostaliśmy 
włączeni w struktury Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, jako 
czwarta jednostka tej gminy. W grud-
niu 2015 r. udało nam się pozyskać 
kolejną łódź płaskodenną, tym razem 
aluminiową, na przyczepce i z silnikiem 
zaburtowym o mocy 50 KM. W połowie 
2017 roku, Zarząd OSP podjął decyzję 
o konieczności wymiany samochodu 
Nissan Terrano, który służył  nam nie-
zawodnie przez osiem lat, na nowszy 
model. Znowu poczyniliśmy starania 
i udało się. Mamy znowu we własnym 
zakresie przygotowanego do działań 
Nissana Terrano II, którego uroczyście 
poświęciliśmy  podczas Świąt Wielka-
nocnych i włączyliśmy go do systemu 
ratowniczo-gaśniczego.

Historia OSP Antoniów pokazuje, 
że w dziejach OSP bywają lata gorsze 
i lepsze, ale nawet tych jednostek, 
w których działalność w jakimś czasie 
zamiera, nie można przekreślić, gdyż 
nie raz spotkać się można z sytuacjami 
takimi, gdzie jednostki odrodziły się 
jak przysłowiowy Feniks z popiołów 
i działają skutecznie dalej.

Dlatego na uroczystą zbiórkę 
w sobotę 9 czerwca o godz. 14.30, 
na plac rekreacyjno-manewrowym przy 
remizie OSP w Antoniowie przybyły 
poczty sztandarowe z OSP Schod-
nia, OSP Chobie, OSP Dylaki, OSP 
Szczedrzyk, OSP Mechnica-Kamionka, 
oczywiście nasz poczet sztandarowy, 
jako gospodarzy tych uroczystości, 
oraz delegacja OSP Pustków. Prowa-
dzący tę uroczystość dh Marek Elis, 
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP RP w Ozimku złożył meldunek 

Burmistrzowi Ozimka Janowi Labu-
sowi, który w następnej kolejności 
przywitał zgromadzonych strażaków. 
Prezes dh Norbert Halupczok przywitał  
wszystkich przybyłych zaproszonych 
gości w osobach: Burmistrza Ozimka 
Jana Labusa, Wicestarostę Opolskiego 
Leonardę Płoszaj, Z-cę Komendanta 
Miejskiego PSP w Opolu bryg. Leszka 
Koksanowicza, mł. bryg. Czesława 
Nogę, płk. Tadeusza Śmigielskiego, 
Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP RP dha Marka Elisa, radnego po-
wiatowego Antoniego Gryca, radnego 
miejskiego Marcelego Biskupa, mgr. 
inż. Jana Słowika - przedstawiciela  
Nadleśnictwa w Opolu, mgr Małgo-
rzatę Grodzińską - Dyrektora Banku 
Spółdzielczego w Ozimku, sołtysa wsi 
Antoniów Józefa Białeckiego, Prze-
wodniczącą MN w Antoniowie Anielę  
Ledwig, przybyłe poczty sztandarowe, 
prezesów i naczelników przybyłych 
jednostek OSP, wszystkich druhów, 
a w szczególności tych starszych za-
służonych dla tej jednostki druhów. 
W gronie powitanych znalazło się także  
kilkoro tych „maluśkich”, najmniejszych 
reprezentantów naszej jednostki. Nie 
zapomniano w powitaniu także o sta-
łych naszych sponsorach w osobach: 
Jana Kotuli, Huberta Rogowskiego, 
Marka Mathei, Rafała Batora, Anto-
niego Mielniczka, Dawida Mielnicz-
ka, J. i W. Kasperskich oraz Adriana 
Lawnika, który to specjalnie przybył 
z Niemiec z miasta Munster w rejo-
nie Darmstat. Należy też wspomnieć 
o mł. kpt. Jakubie Jędrzejczyku, któ-
ry „wyszedł” z tej jednostki, skończył 
studia na Wyższej Szkole Pożarniczej 
w Warszawie i obecnie ma podjąć pra-
cę w Komendzie Miejskiej w Opolu. 

Wszystkich zaproszonych gości 
poproszono do okolicznościowej try-
buny, gdzie prezes Norbert Halupczok, 
odczytał krótki rys historyczny jed-
nostki. Następnie naczelnik dh Marek 
Pańczyk wyczytał osoby odznaczone, 
prosząc je o wystąpienie przed sze-
reg. Wręczenia odznaczeń dokonali: 
burmistrz Ozimka Jan Labus, Z-ca 
Komendanta Miejskiego PSP w Opolu 
bryg. Leszek Koksanowicz i członek 
Zarządu Oddz. Powiatowego Zw. OSP 
RP w Opolu dh Norbert Halupczok. 
Osoby odznaczone „Srebrnym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa” 
to  dh Marek Pańczyk, dh Marian 
Wróbel i dh Janusz Datko. „Brązo-
wym medalem za zasługi dla po-
żarnictwa” dh Łukasz Bednarz, dh 
Paweł Nadolny, dh Jan Kotula, dh 
Hubert Rogowski i dh Marek Mathea. 
Odznaką „Strażak Wzorowy” dh 
Łukasz Bednarz, dh Grzegorz Kokot, 
dh Maciej Wierszak, dh Dominik 
Golec i dh Kamil Legut. Po odzna-
czeniach, zaproszeni goście odczytali 
listy gratulacyjne, wręczając je preze-
sowi. Ostatnim punktem uroczystości 
na placu przy remizie było wręczenie 



zaproszonym gościom i przybyłym 
jednostkom okolicznościowych „desek 
dyplomowych” i statuetek. 

Następnie sformowała się kolum-
na pojazdów pożarniczych i wszyscy 
udali się na mszę św. o godz. 16.00 
do kościoła parafialnego w Ozimku. 
Mszę św. odprawił ks. proboszcz Ma-
rian Demarczyk, wygłaszając, także 
okolicznościową homilię do straża-
ków. Podkreślił dużą rolę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w życiu parafialnym 
i lokalnej społeczności. Serdecznie 
podziękował za wszelką pomoc nie-
sioną przez strażaków tej jednostki na 
rzecz parafii Ozimek. Po mszy, ks. pro-
boszcz poświęcił ufundowaną tablicę 
okolicznościową w hołdzie strażakom 
OSP Antoniów, którzy działali na rzecz 
lokalnej społeczności i swojej wioski. 
Szkoda tylko, że tak nieliczna garstka 
mieszkańców uczestniczyła w mszy 
św. za swoich strażaków (nawet ks. 

proboszcz był niemile zaskoczony). 
Tak to wyglądało, jakby strażacy 
żyli w swoim świecie, a mieszkańcy 
wioski w swoim. Z tym, że niejeden 
z mieszkańców z tej wioski, przekonał 
się osobiście w ostatnich kilku latach, 
co znaczy prężna, mobilna Ochotnicza 
Straż Pożarna w Antoniowie.

Po mszy św. wykonano pamiątko-
we zdjęcie przed kościołem, uformował 
się szyk i w takt marsza zagranego 
przez orkiestrę dętą, uczestnicy udali 
się pod Dom Kultury i tu, w tym miej-
scu  najlepiej zakończmy ten temat. 
Serdeczne podziękowanie Panu 
Burmistrzowi Janowi Labusowi, Pani 
Sekretarz Barbarze Durkalec i Pani 
Dyrektor OIiPS w Ozimku Barbarze 
Katolik za pomoc w organizacji naszej 
uroczystości. 

N.H.


