
Podczas obrad radni uchwalili 
12 uchwał: w sprawie współdziałania 
z Miastem Opole; w sprawie uchwa-
lenia Strategii Rozwoju Gminy Ozi-
mek na lata 2016 - 2022; w sprawie 
uzgodnienia prac wykonywanych na 
potrzeby ochrony przyrody na terenie 
stanowiska dokumentacyjnego przyro-
dy nieożywionej pod nazwą „TRIAS” 
w Krasiejowie; w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiarów obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć oraz w sprawie okre-
ślenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć niektórych nauczycie-
li; w sprawie nadania nazwy placu 
w Grodźcu; w sprawie zbycia mienia 
gminnego; w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budżeto-
wej; w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2016 rok; w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej; w sprawie 
określenia przystanków komunikacyj-
nych na terenie Gminy Ozimek, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 

XXIV Sesja Rady Miejskiej:

Absolutorium dla Burmistrza
27 czerwca br. odbyła się ostatnia sesja przed przerwą wakacyjną, radni 

podjęli 12 uchwał, z których najistotniejszą była ta dotycząca absoluto-
rium dla burmistrza Jana Labusa, ponadto debatowali m.in. o turystyce 
w gminie, drogach oraz sytuacji finansowej.

Gmina Ozimek udostępnionych opera-
torom i przewoźnikom, oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków; 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2015 rok.

Najważniejszą była uchwała 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Ozimka absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu Gminy Ozimek za 2015 
rok, którą przyjęto większością głosów.

Przedstawiono i przyjęto także 
stanowisko ws. „Promocji Gminy. 
Rozwoju infrastruktury turystycznej. 
Polityki informacyjnej Gminy.” Radni 
wskazali, że wśród licznych atrakcji 
największą w naszej gminie jest Park 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

Na zakończenie burmistrz przed-
stawił sprawozdanie ze swojej dzia-
łalności wymieniając m.in. liczne 
wydarzenia sportowe oraz kulturalne, 
jak również działania związane z pla-
nowaną inwestycją budowy kanalizacji.

Czytaj również na str 23.

Marcin Widera

Zebranie otwarł Prezes Zarządu 
Marek Elis, który przywitał wszyst-
kich ochotników oraz zaproszonych 
gości m.in. burmistrza Ozimka Jana 
Labusa, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Krzysztofa Kleszcza, Se-
kretarza powiatowego Zarządu ZOSP 
RP Barbarę Dębską, Wiceprezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP Teresę 
Tiszbierek i Komendanta PSP w Opolu 
Pawła Kielara.

Na przewodniczącego zebrania wy-
brano Antoniego Gryca, a na sekreta-
rza desygnowano Andrzeja Pańczyka.

Podczas uroczystej ceremonii na-
grodzono strażaków za szczególne 
osiągnięcia. Należy wyróżnić Gerarda 
Kaczmarczyka, który otrzymał Złoty 
Znak Związku OSP RP oraz Marka 
Elisa, który otrzymał Medal im. Bole-
sława Chomicza.

W kolejnym punkcie Prezes Marek 
Elis odczytał sprawozdanie z mijającej 
kadencji, przedstawiając najważniejsze 
sukcesy, do których bez wątpliwości 
należy doposażenie poszczególnych 
jednostek w nowe wozy bojowe. Otrzy-
mały je m.in. jednostki ze Schodni, Kra-
siejowa i Chobia. Ponadto zaznaczył, 
że najważniejsze jest finansowe wspar-

Zebranie Miejsko-Gminnego Zarządu OSP

Stare nowe władze
24 czerwca w Schodni spotkali się druhowie z gminy Ozimek, by pod-

sumować mijającą kadencję Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozimku.

cie z UGiM w Ozimku, które wynosiło 
ponad 2 000 000,00 zł (podczas całej 
kadencji). Na szczególną uwagę zasłu-
guje też dobre wyszkolenie strażaków 
i brawurowa współpraca z młodzieżą, 
która stała się wizytówką naszej gminy.

Po wszystkich pytaniach oraz krót-
kiej dyskusji udzielono Zarządowi jed-
nogłośnie absolutorium, po którym głos 
zabrali zaproszeni goście. Burmistrz 
podziękował wszystkim strażakom, a w 
szczególności prezesom OSP, którzy 
są znakomitymi liderami i ich ogromny 
wkład zapewnia dobre funkcjonowanie 
OSP w gminie, a zarazem dobry wize-
runek naszych jednostek w wojewódz-

twie. Do podziękowań przyłączyli się 
m.in. Teresa Tiszbierek, Paweł Kielar 
i Antoni Gryc.

Następnie przystąpiono do wybo-
rów na kolejną kadencję: na Prezesa 
ponownie wybrano Marka Elisa, 
a Wiceprezesami zostali Norbert 
Halupczok i Tomasz Chudala. Na 

Gminnego Komendanta wybrano An-
drzeja Jakubca, na Sekretarza Marka 
Pańczyka, na Skarbnika Agnieszkę 
Bronder ponadto członkami prezy-
dium zostali Adrian Szczygieł i Ire-
neusz Kołodziejczyk.

Pozostałymi członkami zarządu 
są: Edmund Markowski, Rajmund 
Klitza, Waldemar Konieczko, Ge-
rard Kaczmarczyk, Arkadiusz Halek, 
Sebastian Pielorz, Grzegorz Sitnik 
i Werner Loch, zaś komisję rewizyjną 
tworzą Ryszard Skrzypczyk, Ireneusz 
Stanowski i Edward Głodowicz.

Marcin Widera



Inwestycje
Szczedrzyk: Przebudowa drogi 

1 milion 646 tysięcy złotych - taka jest wartość inwestycji w Szcze-
drzyku, formalnie noszącej nazwę „przebudowa chodnika z kanalizacją 
deszczową w ciągu drogi powiatowej”. Roboty juz trwają a Gmina 
Ozimek wyłoży na nie 300 tysięcy złotych, resztę Powiat Opolski 
i część budżet państwa z rządowego programu „Schetynówek”. 
Rozliczenie inwestycji ma nastapić przed 15 grudnia tego roku.

Most w Krasiejowie 

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opol-
skie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu 
w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 6+850 w m. Krasiejów wraz 
z infrastrukturą. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o. ; Kielce, ul. Kamienna 7 
za cenę 1 488 349,51 zł brutto. 

Ozimek:
Generalny remont mostu, przepustu i odnowienie odcinka brze-

gów rzeki przy ul. Waryńskiego.
wit



85. rocznicę urodzin obcho-
dzili: Łucja Wieczorek z Pustko-
wa (przybyła w wnuczką Sandrą), 
Hildegarda Główka z Antoniowa ( 
z córką Łucją) oraz Leopold Tar-
kowski z Ozimka (z żoną Bar-
barą). Natomiast 80. urodziny: 
Ernest Halupczok ze Szcze-
drzyka (z córką Alicją i zięciem 
Hubertem) oraz Paweł Nowak 
z Pustkowa (z żoną Hildegardą).  

Diamentowe Gody Małżeń-
skie (60. rocznicę) obchodzili 
Helena i Antoni Rogoziewicz 
z Grodźca (w towarzystwie syna 
Czesława i córki Grażyny). Szma-

Dwieście lat!
30 czerwca w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni ne-

storzy z naszej gminy w towarzystwie bliskich świętowali urodziny 
oraz rocznice zwarcia związków małżeńskich. Życzenia złożyli im 
kier. USC Ewa Bronder oraz burmistrz Jan Labus. 

ragdowe Gody Małżeńskie (55.
rocznicę) świętowali: Maria i Pa-
weł Długosz z Pustkowa (z sy-
nem Zygmuntem, synową Anną 
i wnuczką Magdaleną) natomiast 
Złote Gody Małżeńskie (50.rocz-
nica): Teresa i Alfred Jakubiec 
ze Szczedrzyka (z synem Andrze-
jem), Maria i Konrad Pawłowscy 
z Ozimka (z synem Sylwestrem 
i synową Krystyną) oraz Gertruda 
i Romuald Gajda z Grodźca.

Do najserdeczniejszych ży-
czeń dołącza się redakcja „Wia-
domości Ozimskich”.

Maria i Paweł Długosz z synem Zyg-
muntem, synową Anną i wnuczką 
Magdaleną.

Helena i Antoni Rogoziewicz w towarzystwie syna Czesława i córki Grażyny.Ernest Halupczok z córką Alicją i 
zięciem Hubertem.

Hildegarda Główka z córką Łucją. Łucja Wieczorek z wnuczką Sandrą.

Leopold Tarkowski z żoną Barbarą. Paweł Nowak z żoną Hildegardą. Gertruda i Romuald Gajda.



W ramach kampanii uczniowie 
klas pierwszych wykonali zakładki 
do książek. Trzech wyróżnionych 
uczniów, tj. Natalia Grobarek, 
Miłosz Kuraciński i Daria Sie-
roszewska, otrzymało nagrody 
książkowe.  Zakładki zostały ska-
nowane, laminowane i rozda-
ne wśród społeczności lokalnej  
w trakcie przemarszu młodzieży  
gimnazjalnej przez miasto, w dniu  
15 czerwca 2016 r. Marsz miał na 
celu wyrażenie protestu przeciw 
wszelkim formom uzależnienia 
i odbył się w asyście sierżantów 
sztabowych Pani Beaty Sitarskiej 
i Pana Pawła Wcisło. W trakcie 
przejścia przez miasto, spotkali-
śmy się z dużą aprobatą miesz-

Kampania w Gimnazjum nr 1

„Precz uzależnieniom”
Gminny Zespół Szkół, Gimnazjum nr 1 w Ozimku, w czerwcu 

bieżącego roku przeprowadził kampanię „Precz uzależnieniom! - 
jest alternatywa”. Jej organizatorką była pedagog  p. Zofia Kabata. 

kańców Ozimka. We wrześniu roku 
szkolnego 2016/2017 na koryta-
rzu szkolnym pojawi się wystawa 
prac uczniowskich, tj. zakładek i  
transparentów wykonanych przez 
młodzież. 

Organizatorka, pedagog GZS, 
Gimnazjum nr 1 w Ozimku składa 
podziękowania dyrektorce Ośrod-
ka Integracji i Pomocy Społecznej 
w Ozimku Pani Barbarze Katolik, 
za wsparcie finansowe kampanii. 
Zdecydowanie podziękowania na-
leżą się również wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do realizacji 
tego przedsięwzięcia, tzn. Pani 
Justynie Wajs - Fijałkowskiej, Pani 
Helenie Hapyn, wychowawcom 
klas, a przede wszystkim uczniom.

Maria i Konrad Pawłowscy z synem Sylwestrem i synową Krystyną.

Teresa i Alfred Jakubiec z synem Andrzejem.

Jubilaci urodzinowi.



Spotkanie było okazją do wspól-
nej zabawy, ale także wręczenia 
odznaczeń, podziękowań oraz do 
wspomnień, które przywołał pre-
zes Tadeusz Piątek, przypomina-
jąc 65-letnią historię sekcji oraz 
ludzi, którzy ją tworzyli i przez lata 
aktywnie działali. Doceniono ich 
w sposób szczególny, zapraszając 
na jubileuszowe spotkanie i wrę-
czając pamiątkowe dyplomy, które 
otrzymali: Alicja Kościarz, Krysty-
na Krzysztof, Barbara i Kryspin 
Olszewscy, Maria i Józef Stasiu-
kiewiczowie, Teresa i Ryszard 
Pawlakowie oraz Aurelia i Józef 
Szybiakowie, którzy są najstarszy-
mi, do dzisiaj czynnymi członkami 
sekcji motorowej. Złotą Honoro-
wą Odznaką Polskiego Związ-
ku Motorowego otrzymała Ewa 
Bagińska, srebrną Lidia Piątek, 
a brązowe Waldemar i Danuta 
Woźniakowie. Odczytano również 
list gratulacyjny od Zarządu M-GTS 
„Siódemka” podpisany przez prezes 
Małgorzatę Górniaszek i wicepre-
zesa Marka Musiała. Po oficjalnej 
części uroczystości, bawiono się 
w doskonałych nastrojach, z czego 
słyną wszystkie imprezy ozimskich 
„motorowców”.    

Sekcja Motorowa powstała 13 
czerwca 1951 roku. Z inicjatywy 

65-lecie Sekcji Motorowej w Ozimku

Duża popularność wśród mieszkańców
Jubileusz 65-lecia działalności obchodzili członkowie sekcji mo-

torowej, działającej przy Miejsko-Gminnym Towarzystwie Sportowym 
„Siódemka” Ozimek. 25 czerwca w Zajeździe „Pod niedźwiedziem” 
w Dębskiej Kuźni odbyło się jubileuszowe spotkanie, które swoją 
obecnością oraz złożonymi gratulacjami i życzeniami zaszczycili: 
burmistrz Ozimka Jan Labus, wiceprezes Zarządu Okręgowego 
PZM w Opolu Wojciech Kluk oraz wychowawca z Domu Dziecka 
w Turawie Janusz Molesztak.

Jana Dębickiego i Bernarda 
Twardocha założyło ją 12 mo-
tocyklistów z Ozimka. W latach 
pięćdziesiątych XX w. byłą jedną 
z wielu sekcji Robotniczego Klubu 
Sportowego, który funkcjonował 
przy Hucie Małapanew w Ozimku. 
W następnych latach przynależała 
do różnych organizacji sportowych,  
ale najdłużej była sekcją Hutnicze-
go Klubu Sportowego ”Małapanew”, 
bo aż do jego rozpadu w 2003 r. 
W lutym 2004 r. motorowców „przy-
garnęło” Miejsko-Gminne Towarzy-
stwo Sportowe „Siódemka” Ozimek, 
założone dla kontynuowania dzia-
łalności sekcji piłki ręcznej i piłki 
siatkowej zlikwidowanego HKS-u. 
Przez cały okres swojego funkcjo-
nowania sekcja była i jest zrzeszo-
na w Opolskim Oddziale Polskiego 
Związku Motorowego. 

W całej długoletniej historii 
działalność sekcji cieszyła się dużą 
popularnością wśród mieszkańców 
miasta i gminy Ozimek. W latach 
70. i 80. zrzeszała ponad 100 osób, 
tworząc jedną wspólną zintegro-
waną rodzinę samochodziarzy. 
Obecnie liczy tylko 45 osób, ale 
jest to zwarta grupa oddanych so-
bie przyjaciół. Początkowo była 
organizatorem wycieczek, zlotów, 
zjazdów i prób zręcznościowych 

przeznaczonych dla zrzeszonych 
w niej motocyklistów. Z czasem za-
częto organizować rajdy obserwo-
wane, rajdy uniwersalne, eliminacje 
do mistrzostw okręgów strefowych 
oraz do mistrzostw Polski. W latach 
1954-1978 sekcja prowadziła dzia-
łalność sportową i szkoleniową, 
polegającą na szkoleniu zawodni-
ków oraz organizowaniu kursów na 
prawo jazdy. W okresie tym prze-
szkolonych  zostało z uzyskaniem 
prawo jazdy około 1500 osób. Poja-
wiły się także sukcesy wyczynowe 
zawodników, np. w 1952 r. zajęcie 
I miejsca w motocrossie o mistrzo-
stwo okręgu opolskiego PZ MOT; I  
II, III, IV miejsca w silnie obsadzo-
nym Rajdzie Uniwersalnym oraz III 
miejsca w Rajdzie Okręgowym na 
Górze Św. Anny. Kolejne sukcesy, 

to w 1956 r.  I miejsce kobiety Kry-
styny Kręskiej-Dębickiej w Ogól-
nopolskim Rajdzie Stoczniowców 
w Gdyni. Najbardziej obfitującym 
w zwycięstwa był okres lat 1970-78, 
kiedy sekcja szczyciła się mistrzo-
stwem i wicemistrzostwem swoich 
zawodników w rajdach motocyklo-
wych Polski.

Od 1978 r. z braku odpowied-
nich środków finansowych zanie-
chano działalności wyczynowej, ale 
nadal członkowie sekcji obsługiwali 
rajdy motocyklowo-samochodowe 
organizowane przez Automobilklub 
Opolski. W miarę upływu lat, z ty-
powo motocyklowej, sekcja stała 
się motocyklowo-samochodową, 
a następnie samochodową. Obec-
nie organizuje rajdy nawigacyjne 
i imprezy turystyczno-krajoznawcze 

Wyróżnieni Honorowymi Odznakami PZM.

Podziękowania dla weteranów sekcji motorowej.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu. 
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przeznaczone dla samochodziarzy 
i ich rodzin. Do najciekawszych, 
cyklicznie organizowanych imprez 
należą: rajd o puchar Burmistrza 
Ozimka, Rajd Andrzejkowy i rajd  
Kierowca Przyjacielem Dzieci orga-
nizowany już od 33 lat dla wycho-
wanków Domu Dziecka w Turawie, 
za co Kuratorium Oświaty w Opolu 
i przyznało sekcji motorowej odzna-
kę Przyjaciel Dziecka. 

Na przestrzeni 65 lat istnienia 
sekcja motorowa miała 8 prezesów, 
którymi byli: Jan Skorus (1951-52), 
Jan Potyka (1953-54), Zdzisław 
Kościelniak (1954-1955), Stani-
sław Bachowski (1956-1957), 
Kryspin Olszewski (1958-59 oraz 
1983-98), Leszek Horzinek (1960-
82), Antoni Czajewski (1999-2014) 
i Tadeusz Piątek (2015 - nadal). 
Jubileuszowe wspomnienia i pod-
sumowania nie byłyby możliwe, 
gdyby zdarzenia z tych 65 lat nie 
zostały utrwalone przez członków 
sekcji. Od 1985 r. robili to Zenon  
Krzysztof  i Leszek Horzinek, a  
do połowy 2012 r. kontynuował Jó-
zef Szybiak, Obecnie kronikę dzia-
łalności sekcji prowadzi Waldemar 
Wożniak z żoną Danutą. Zdjęcia, 
wycinki prasowe, pisemne relacje 
uwiecznione w kronice stanowią 
wartość nie do przecenienia. Do-
brze jest sięgać do historii i czerpać 
ze źródeł, ale trudniej  kontynu-
ować dzieło poprzedników, którym 
sekcja zawdzięcza swoje sukcesy 
i rozwój, takich jak: Jan Dębicki, 
Bernard Twardoch, Leszek Ho-
rzinek, Józef Szybiak, Kryspin 
Olszewski, Krystyna Dębicka, 
Zenon Krzysztof,  Andrzej Pa-
luch, Ryszard Pawlak, Antoni 
Czajewski i wielu innych.

Ogromne znaczenie dla dziel-
ności sekcji ma wkład finansowy 
i rzeczowy, jaki wnoszą sponsorzy. 
Przed laty była to głównie Huta 
Małapanew, a obecnie Burmistrz 
Ozimka i Wójt Turawy, a także 
Ośrodek Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku, Zarząd Okrę-
gowy PZM Opole i Zarząd Główny 
PZM Warszawa, a także firmy 
z Ozimka i okolic oraz członkowie 
sekcji i osoby spoza ich grona, któ-
rych życzliwość i bezinteresowność 
przyczyniają się do tego, że sekcja 
funkcjonuje i kontynuuje swoją dzia-
łalność, dopisując kolejne karty do 
swojej bogatej historii. 

J. Dziuban

70-lecie KS Szczedrzyk

Integracja przez sport i zabawę
Od samego początku działalność klubu w Szczedrzyku oparta była o sport i zabawę, Taki charakter miały też 

obchody jubileuszu 70-lecia LZS Szczedrzyk, zorganizowane w dniach 2-3 lipca w formie dwudniowego festynu, 
poprzedzonego turniejem piłki nożnej, w którym zmierzyli się obecni i byli zawodnicy klubu oraz gminy Ozimek. 

Dla chętnych mieszkańców Szcze-
drzyka odbył się marsz Nordic Walking, 
a w przeddzień obchodów rozegrano 
okolicznościowy turniej skata, który 
wygrał Herbert Kowolik z Antoniowa. 
W ten sposób organizatorzy obchodów 
przypomnieli, że w latach 70. XX w. 
przy klubie w Szczedrzyku, poza dru-
żyną piłki nożnej, istniała sekcja skata 
sportowego. 

Oficjalne jubileuszowe uroczystości, 
poprzedzone mszą świętą odprawioną 
w intencji byłych i obecnych sportow-
ców oraz działaczy KS (dawniej LZS) 
Szczedrzyk, odbyły się w sobotę po 
południu pod namiotem ustawionym 
na placu festynowym. Historię klubu 
i jego sportowe dokonania przypomniał 
prezes Alfred Wieszołek, który pełni tę 
funkcję od 31 lat. Gratulacje i życzenia 
złożył działaczom i piłkarzom burmistrz 
Jan Labus, który sam był zawodnikiem 
tego klubu, z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Krzysztofem Kleszczem, wrę-
czając pamiątkowy puchar i piłki „Euro 
2016”. Gratulacje złożyli również przed-
stawiciele organizacji wiejskich: DFK 
Klaus Leschik, Caritas Bernadetta 
Golomb i sołtys Mirosław Wieszołek, 
a prezes LZS Grodziec Michał Grabow-
ski wręczył puchar z okazji awansu KS 
Szczedrzyk do klasy A. 

W podziękowaniu za wspieranie 
działalności sportowej, prezes KS 

Szczedrzyk wręczył burmistrzowi pa-
miątkową statuetkę z okazji jubileuszu 
70-lecia klubu. Otrzymali je również 
działacze klubowi: Renata i Alfred 
Wieszołek, Zofia i Werner Rudolf, 
Jadwiga i Joachim Wiesbach, Wal-
demar Chmiel, Kazimierz Udolf 
i Barbara Stupnicka. Byli i obecni 
działacze, zawodnicy oraz zaproszeni 
goście otrzymali pamiątkowe koszulki 
z okazji 70-lecia klubu i awansu drużyny 

do klasy A. Wręczono także puchary 
drużynom uczestniczącym w turnieju 
piłkarskim, wygranym przez „All Stars” - 
zespół byłych gwiazd piłkarskich gminy 
Ozimek. Później rozpoczęła się dwu-
dniowa zabawa połączona z występami 
i - co oczywiste - wspólnym oglądaniem 
ćwierćfinałowych meczów Euro 2016. 
Emocji sportowych i dobrej zabawy 
nie brakowało.

Prezes Alfred Wieszołek odebrał gratulacje od władz gminy.

Zawodnicy, działacze i goście otrzy-
mali pamiątkowe koszulki. 

Początki działalności klubu sportowego w Szczedrzyku sięgają 1927 roku. Wówczas mieszkaniec wsi Paweł Loch 
oddał na cele sportowe swoje pole. Do dzisiaj jest tu boisko, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie. W tamtych latach 
drużyna ze Szczedrzyka nie uczestniczyła w regularnych rozgrywkach, bo takich jeszcze nie było. Rozgrywano mecze 
z zespołami z okolicznych wiosek, jeżdżąc na nie furmankami, rowerami lub chodząc pieszo. Zawodnicy i działacze spor-
towi zajmowali się także działalnością artystyczną, tworząc grupę teatralną, wokalną, a także organizując „sportfestyny”, 
czyli dzisiejsze festyny sportowe, które są bardzo dobrą formą integracji zawodników, kibiców i sympatyków klubu. 

W formie zorganizowanej klub 
rozpoczął działalność po wojnie, kiedy 
powstały struktury Ludowych Zespo-
łów Sportowych. Miejscowi działacze 
założyli LZS Szczedrzyk już w 1946 
r., jako drugi po Swornicy Czarnowąsy 
klub na Opolszczyźnie. Pierwszy za-
rząd tworzyli: Paweł Żmuda, Wilhelm 
Gwiozda, Leon Czaja, Paweł Kupka, 
Józef Halupczok, a na prezesa wybra-
no Jerzego Panicza. Następnym preze-
sem był Ditmar Rudolf, a od 1985 r. do 
dzisiaj funkcję tę pełni Alfred Wieszo-
łek. Wieloletnim gospodarzem boiska 
był Józef Jaguś. Wśród zawodników, 
którzy odeszli na zawsze, są między 
innymi: Krzysztof Sodzawiczny, Piotr 
Kołecki, Jan Pałetko, Henryk Ozimek, 
Mikołaj Czech, Waldemar Czech, Nor-
bert Gola oraz dwaj młodzi, bardzo 
dobrzy piłkarze: Romek Mateja i Henio 
Maibach. 

Historia LZS Szczedrzyk

LZS Szczedrzyk najczęściej wystę-
pował w klasie B, a w najlepszych dla 
klubu czasach piłkarze walczyli w klasie 
A: przez 5 sezonów w latach 70. i jeden 
sezon w latach 80. Lata 90. to czas, 
w którym drużyna kończyła rozgrywki 
na drugim miejscu w grupie, niejedno-
krotnie ustępując zwycięzcom o punkt 
lub kilka punktów. W sezonie 2003/2004 
trenerzy Lech Stręk i Janusz Kuczer 
wraz z działaczami stworzyli zespół, sta-
nowiący wyjątkowe zjawisko na Opolsz-
czyźnie. Złożony z piłkarzy bez znanych 
nazwisk, zdobył on tytuł mistrza jesieni 
i wiosny, odnosząc komplet zwycięstw 
w grupie i uzyskując w pełni zasłużony 
awans do klasy A. Grał w niej w latach 
2004-2010, by w latach 2010-2016 znów 
walczyć w klasie B, a w roku jubileuszu 
70-lecia ponownie wywalczył awans do 
klasy A. Gratulujemy!

J. Dziuban



W kategorii szkół podstawo-
wych nagrody, dyplomy i piękne 
statuetki wręczono laureatom 
konkursów: polonistycznego, ma-
tematycznego, przyrodniczego, 
historycznego, języka angielskiego 
i języka niemieckiego.

Wśród tych ostatnich ( 59-ciu) 
znalazła się uczennica Szkoły 
Podstawowej w Krasiejowie - 
Laura Quaschniok - Quade, która 
za zdobycie  II miejsca w finale 
konkursu  odebrała z rąk Kuratora 

Nagrody recytatorskie

Adam najlepszy!
W dniach 08-09 czerwca br. uczeń GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku 

Adam Kowalczyk z kl. II D  wziął udział w konkursie wiedzy geo-
logiczno - środowiskowej na etapie ogólnopolskim reprezentując 
region  śląsko - opolski po wcześniejszych eliminacjach regional-
nych, które odbyły się w Państwowym Instytucie Geologicznym 
w Sosnowcu. Tam uzyskał tytuł laureata zajmując pierwsze miejsce.

Tytuł finalisty zdobył też Ka-
mil Spławiński - uczeń  kl. II D. 
Konkurs finałowy odbył się w War-
szawie w Muzeum  Państwowego 
Instytutu Geologicznego - Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. 
Tegoroczna XVII już jego edycja   
upływała pod hasłem  „Ziemia  
w okowach lodu”.

W pierwszym dniu pobytu 
w Warszawie uczniowie zwiedzili 
Muzeum Ewolucji w Pałacu Na-
uki i Kultury,  przez Ogród Krasiń-
skich  udali się na Starówkę i  Plac 
Zamkowy,  po czym  odbyli spacer 
Traktem Królewskim dochodząc 
do Grobu Nieznanego Żołnierza.  
Wycieczka zakończyła się w ogro-
dach Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Drugiego dnia odbył się  ustny 
test wiedzy, któremu przysłuchiwali 
się zarówno laureaci etapu regio-
nalnego ze szkół podstawowych ( 
część plastyczna) jak i gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych 
(część teoretyczna).

Podczas finału, który prowadził 
dr hab. Włodzimierz Mizerski - kie-
rownik Muzeum Geologicznego 
w Warszawie, uczniowie odpowia-
dali w pięciu turach na 41 pytań, 
z których wiele daleko wykraczało  
poza program szkolny. Atmosfera 
podczas konkursu była niezwykle 
napięta. 

Adam radził sobie bardzo 
dobrze z większością pytań i z 
ogromnym stresem, który dawał 
się we znaki uczestnikom - na 
odpowiedź było tylko 15 sekund, 
a widownia na sali liczyła kilka-
dziesiąt osób. 

Po zakończeniu etapu ustnego 
uczniowie wraz z przewodnikiem 
zwiedzili  bogate zbiory Muzeum 
Geologicznego i przybyli na naj-
bardziej oczekiwaną część dnia 
- podsumowanie konkursu i ogło-
szenie wyników.

Adam Kowalczyk - reprezen-
tant regionu śląsko - opolskiego,  
a tym samym i naszej gminy, 
w ogólnej klasyfikacji zajął pierw-
sze miejsce uzyskując tytuł głów-
nego laureata. Radości nie było 
końca, odebraliśmy wiele serdecz-
nych życzeń i gratulacji. Po posiłku 
przygotowanym w Muzeum trzeba 
było się udać się jednak w drogę 
powrotną. 

Dziękujemy wszystkim orga-
nizatorom etapu ogólnopolskiego 
i głównemu koordynatorowi - Pani 
Monice Krzeczyńskiej za wspania-
łą organizację i przyjęcie młodzie-
ży z wszystkich zakątków Polski 
w Instytucie Geologicznym.   

Adamowi  gratulujemy samo-
zaparcia i wytrwałości życząc ko-
lejnych wielkich sukcesów.  

Sylwia Widawska

Uroczyste podsumowanie
24 maja br. w Opolskiej Filharmonii odbyło się uroczyste pod-

sumowanie tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Oświaty pana Michała Sieka oraz 
przewodniczącej komisji konkur-
sowej pani Zuzanny Donath - Ka-
siury zasłużony laur zwycięstwa. 
Z rąk  najwyższych władz oświa-
towych województwa gratulacje 
i podziękowania za przygotowanie  
uczennicy do konkursu odebrała 
także  nauczycielka prowadząca 
pani Bernadeta Urbanowska. Nie 
zabrakło też słów podziękowania  
dla rodziców  Laury- państwa  Lidii 
i Mario Quaschniok-Quade.



Artystka pisze o sobie: „W swo-
jej twórczości plastycznej pragnę 
przekazać to, co mnie fascynuje - 
wielowymiarowość świata. W każdej 
chwili poprzez myśli przywołujemy 
przeszłość i przyszłość. Gdy kilka 
osób patrzy na te samą rzecz, słu-
cha tej samej melodii, czuje ten sam 
zapach  - w każdej z nich otwierają 
się drzwi do innego świata. Poprzez 
geny jesteśmy kontynuacją energii 
przodków, wierzę również, że po po-
rzuceniu powłoki cielesnej życie trwa 
nadal w formie czystej energii. Mając 
świadomość wielowymiarowości ży-
cia uznajemy je za fenomen i znaj-
dując się w jego nurcie akceptujemy 
je, czasami próbujemy płynąć pod 
prąd, w chwilach szczęścia fruwamy, 
w chwilach rozpaczy pełzamy i znów 
powracamy do jego nurtu jako ważna 
choć mała cząstka całości. Fascynują 
mnie sny, którymi nie rządzą pra-
wa materii, w których wszystko się 
może zdarzyć oraz baśnie, będące 
odzwierciedleniem marzeń człowieka. 
Moimi ulubionymi  środkami wyrazu 
artystycznego jest połączenie grafiki /
monotypii/ z rysunkiem i malarstwem, 
maluję też akwarelami, rzadziej far-
bami olejnymi i akrylami.” Jest mi-
strzynią monotypii. Nieograniczona 
wyobraźnia pozwala jej w przypadko-
wo uzyskanych efektach tuszowych 
czy akwarelowych odbitek, odnaj-
dywać i rozwijać rozległe wielowy-
miarowe plastycznie i znaczeniowo 
przestrzenie, tajemnicze światy, czy 
zjawiskowe postacie. Prace artystki 
urzekają znaczeniami z pogranicza 
jawy i snu i nastrojem pełnym ciepła, 
o czym mogli się przekonać goście 
zgromadzeni na wernisażu.

Wernisaż w Galerii im. Krystyny Gryc

W nurcie życia
13 maja w Szkolnej Galerii Plastycznej im K. Gryc w Szczedrzyku odbył się wernisaż wystawy malarstwa 

„W nurcie życia” Krystyny Pierszkały z Opola. Artystka członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków 
- Polska Sztuka Użytkowa i sekcji plastycznej „Akwarele” działającej przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Opolu, z wykształcenia jest filologiem i pedagogiem. Upodobała sobie szczególnie 
technikę monotypii, którą zgłębia i w której eksperymentuje od wielu lat, wypróbowując różne farby i media. 

Przybyłych gości, rodziców i ar-
tystkę powitała dyrektor szkoły Beata 
Bogacz-Woźniak. Wśród gości byli 
między innymi: Helena Gruszka - 
dyrektor Domu Kultury w Ozimku, 
Małgorzata Sobolewska - członek 
zarządu Związku Polskich Artystów 
Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa 
w Opolu, Joachim Wiesbach radny 
Rady Miejskiej w Ozimku oraz licz-
nie przybyli przedstawiciele Sekcji 
Plastycznej „Akwarele”. W części 
artystycznej zespół kółka muzyczne-
go przygotowany przez Urszulę Se-
rafin-Noga wykonał piosenki: „Mały 
książę” z repertuaru Kasi Sobczyk 
oraz „Droga którą idę” Czerwonych 
Gitar, a uczennica kl. VI Julia Roh-
rich piosenkę „Tears in heaven” Eri-
ca Claptona. Wszyscy chętni mogli 
uczestniczyć w akcji plastycznej pt: 

„Między jawą a snem”. Tym razem 
poznawaliśmy tajniki monotypii pod 
kierunkiem autorki wystawy. Wszyscy 
świetnie się bawili, a akcja rozbudzi-
ła nasze apetyty na kontynuowanie 
działań w tej technice na zajęciach 
kółka plastycznego. Nagrodami za 
udział w akcji były rozlosowane prace 
artystki i drobne upominki sponso-
rowane przez Radę Rodziców. Pani 
Krystyna była bardzo hojna i prawie 
wszyscy uczestnicy akcji wrócili do 
domów ze zjawiskowymi pracami 
artystki. Wszyscy goście zostali po-
częstowani kawą i domowymi wypie-
kami przygotowanymi przez rodziców. 

Wystawa będzie prezentowana 
w galerii szkolnej do zakończenia 
roku szkolnego.

USN

Na początku czerwca Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Szczedrzy-
ku otrzymała honorowe wy-
różnienie od Stowarzyszenia 
Współpracy Polska - Wschód 
w Warszawie za utworzenie 
i prowadzenie przez ponad 
20 lat Szkolnej Galerii im. 
Krystyny Gryc, oraz wkład 
galerii w przybliżanie kultury 
wschodnich sąsiadów Polski 
w lokalnym środowisku. Wy-
różnienie odebrała opiekunka 
szkolnej galerii Urszula Sera-
fin-Noga podczas spotkania 
w Muzeum Śląska Opolskie-
go.

Wyróżnienie odebrała Urszula-Serafin-Noga.

Wernisaż wystawy „W nurcie życia”.

Sukces
Laury

Wspaniałym sukcesem - za-
jęciem I-go miejsca, a co za tym 
idzie zdobyciem kolejnego tytułu 
laureata, zakończyły się przesłu-
chania III-go rejonowego etapu XXII 
edycji Konkursu Recytatorskiego ,, 
Młodzież recytuje poezję w języku 
niemieckim” dla uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Krasiejowie - Laury 
Quaschniok-Quade,  zdobywczyni 
II miejsca etapu gminnego wspo-
mnianego konkursu.

Interpretacja wierszy ,,Sper-
ling und die Schulhofkinder” oraz 
,,Sommer” prezentowanych przez 
Laurę ,,oczarowała”, jak się wyraziła 
przewodnicząca jury konkursu, jej 
członków. 

W niełatwej walce o tytuł na-
sza uczennica pokonała 48 innych 
uczestników rywalizacji.

Piękny i spektakularny  sukces! 
BRAWO!

Niestety prezentacja wierszy dru-
giego przedstawiciela naszej szkoły, 
zdobywcy I-go miejsca w gminnym 
etapie konkursu - Dawida Feliksa, nie 
spotkała się tym razem z uznaniem 
członków komisji konkursowej, choć, 
jak stwierdziła jej przewodnicząca, 
zwróciła uwagę i była przedmiotem 
gorącej dyskusji w czasie obrad jury.

No cóż, konkurs recytatorski jest 
konkursem samym w sobie bardzo 
subiektywnym, członkowie komisji 
konkursowych zmieniają się na każ-
dym z etapów eliminacji i mają prawo 
do własnej oceny recytatorów, a wynik  
jest sumą ich osobistych preferencji.

Ze swojej strony oraz ze strony 
całej społeczności szkolnej mogę 
jedynie (niezależnie od oceny jury) 
serdecznie podziękować Dawidowi za 
jego ogromne zaangażowanie i wkład 
pracy włożony w 3-letnie przygoto-
wanie do konkursów i odniesione do 
tej pory sukcesy.

Dawid został w latach szkolnych 
2013/14, 2014/15 i 2015/16  3-krot-
nym laureatem etapu gminnego ww. 
konkursu, 2-krotnym laureatem etapu 
rejonowego oraz 2-krotnym finalistą.

Za odniesione sukcesy i godną 
promocję szkoły w województwie 
pięknie dziękujemy.

Jednocześnie życzymy więcej 
szczęścia i powodzenia w dalszych 
edycjach i zmaganiach konkurso-
wych już w trzecim etapie nauczania 
- gimnazjum.

Laurze zaś - laureatce etapu rejo-
nowego, która reprezentować będzie 
szkołę i gminę w finale konkursu - ży-
czymy przysłowiowego ,,połamania 
języka” i powtórzenia sukcesu.

Trzymamy kciuki!

Nauczyciel języka niemieckiego
Bernadeta Urbanowska



Hołd, tradycja, pamięć

V Powiatowe Dni Kresowe 
rozpoczęły się w sobotę 25 
czerwca - plac przy pawilonie 
otrzymał imię byłej dyrektor 
miejscowej podstawówki Ha-
liny Gładkowej. Odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej dokonali 
synowie bohaterki wraz z bur-
mistrzem Ozimka Janem La-
busem.  Potem w krótkim 
programie zaprezentowały się 
dzieci z podstawówki a następ-
nie w pawilonie otwarto wystawę 
„Kresowianie - 70 lat na Śląsku”. 

V Powiatowe Spotkania Kresowe

Przemarsz korowodu symbolizującego przyjazd repatriantów 
na Ziemie Odzyskane - to najbardziej spektakularny akcent 
święta kresowian, jakie już od kilku lat organizuje Stowarzy-
szenie Nasz Grodziec wraz z tamtejszym sołtysem i Radą 
Sołecką. Nie inaczej było w tym roku, mimo że w niedzielne 
popołudnie padał deszcz.

Później  kuchnię kresową  moż-
na było poznać podczas specjal-
nej prezentacji multimedialnej. 

W niedzielę z kolei korowód  
pomaszerował pod Pomnik Wy-
pędzonych, gdzie kwiaty składali 
między innymi poseł na Sejm 
Tomasz Kostuś, wicestarosta 
opolski Leonarda Płoszaj, rek-
tor UO prof. Stanisław Sławo-
mir Nicieja oraz burmistrz Jan 
Labus.  

wit



Parada Panien Młodych

W tym roku uczestniczyło 
w niej 25 modelek z województwa 
opolskiego. Dwie z nich pochodzą 
z gminy Ozimek: Magdalena Ko-
tula i Bożena Ozimek.

Przygotowania modelek trwały 
od wczesnego poranka a zaan-
gażowane w to były firmy kosme-
tyczne, salony fryzjerskie (branża 
ślubna), które przygotowywały je 
do bycia najpiękniejszą w tym dniu. 
Oficjalne otwarcie parady panien 
nastąpiło o godzinie 13.00 w Opolu. 
Tam odbył sie profesjonalny po-
kaz sukni ślubnych, przy udziale 
umundurowanych mężczyzn oraz 
naszej wspaniałej grupy moto-
cyklowej z Ozimka Małapanew.  
Następnie wszyscy udali się na 

12 czerwca w Opolu odbyła się już 4 edycja prestiżowej imprezy 
Parada Panien Młodych. Impreza promuje instytucję małżeństwa, 
rodziny.

sesję zdjęciową oraz przejazd mo-
tocyklowy - prawdziwa parada pa-
nien młodych odbyła się w naszym 
Juraparku w Krasiejowie.

Serdecznie chciałabym po-
dziękować mieszkańcom Gmi-
ny Ozimek za wsparcie, pomoc 
i zaufanie tej imprezie, promującej 
nasze województwo oraz Gminę 
Ozimek. W szczególności dzię-
kuje pracownikom  Parku Nauki 
i Rozrywki, Grupie Motocyklo-
wej Małapanew, panu Arturowi 
Kansy (sklep odzieżowy Sprint) 
oraz z całego serca Burmistrzo-
wi Ozimka Janowi Labusowi za 
pomoc i wsparcie.

Ewa Kondziela
organizator


