
21 grudnia na sesji Rady 
Miejskiej przyjęto plan docho-
dów i wydatków gminy na rok 
2012.”Za” głosowało 20 radnych, 
tylko jeden wstrzymał się od gło-
su – Jan Wierny twierdzi bo-
wiem, że taki budżet nie jest pro-
rozwojowy. 

Dochody gminy zaplanowano 
na poziomie 50 mln 330 tys. 404 
złotych, wydatki - 50 mln 480 
tys. 404 zł. Podczas sesji radni 
uchwalili także prognozę finan-
sową gminy jak również zaak-
ceptowali między innymi gminny 
program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 
a także zgodzili się na rozwiąza-
nia Stowarzyszenia „Dinopark”. 

Rajcowie przyjęli także nowe 
stawki podatków od nieruchomo-

Sesja Rady Miejskiej:

Radni przyjęli budżet na 2012 rok
Jestem wam bardzo wdzięczny za przyjęcie tego - jak na 

obecne warunki - ambitnego i zarazem rozważnego budżetu - 
podziękował radnym burmistrz Marek Korniak.

ści. I tak podatek za 1 metr kwa-
dratowy budynku mieszkalnego 
wyniesie 0,70 zł, za grunt zwią-
zany z działalnością gospodar-
czą - 0,82 zł, budynki związa-
ne z działalnością gospodarczą 
- 20,00 zł zaś za garaże - 4,95 zł. 

Burmistrz M. Korniak za-
strzegł, że wszystkie opłaty zo-
staną mieszkańcom oddane w 
formie inwestycji lub podczas re-
alizacji zadań gminy (np. budowa 
kanalizacji, utrzymanie oświaty). 

W budżecie przewidziano już 
na przykład środki na opraco-
wanie projektu krytego basenu, 
którego budowla planowana jest 
przy budynku Gminnego Zespo-
łu Szkół. 

wit

Klasa IV b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku gościła na lekcjach ró-
wieśnicę z USA. Nicolette Tukiendorf pochodzi z Chicago, na lekcjach opo-
wiedziała kolegom i koleżankom o szkole i nauce w Stanach Zjednoczo-
nych. Na co dzień Nicolette uczęszcza do szkoły amerykańskiej oraz do 
szkoły polskiej przy Konsulacie RP. W czasie wspólnych lekcji uczniowie 
zintegrowali się z nową koleżanką poprzez rozmowy, zabawę i wymianę ad-
resów e:mailowych oraz wspólne zdjęcia.

PSP nr 3:

Amerykanka w Ozimku

I znowu o sobie znać dali wandale, którzy zdewastowali nam drzewa i 
krzewy. Niestety, to nie pierwszy tego rodzaju przypadek w Ozimku, więc 
apelujemy do rodziców nastolatków, by baczniej obserwowali swoje pocie-
chy. Apelujemy też do wszystkich mieszkańców gminy, by informowali o 
podobnych przypadkach policję. Uszkodzenia trzeba przecież naprawić – 
to kosztuje. Dlaczego mamy za cudzą głupotę płacić pieniędzy gminnych, 
czyli kieszeni nas wszystkich?

wit

Rachunek za głupotę 



Jubileuszowa orkiestra grała, 
by zebrać pieniądze na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania wcześniaków i pomp in-
sulinowych dla kobiet ciężarnych z 
cukrzycą. 

Wolontariusze datki zbierali 
głównie przed południem, ale także 
po południu puszki puchły od daro-
wizn. Zwłaszcza, że na konto 20. 
Finału WOŚP zbierano pieniądze 
ze sprzedaży szkolnych wypieków 
jak również aukcji pamiątek zwią-
zanych z orkiestrą i prac plastycz-

20.Finał WOŚP:

Graliśmy na całego
66 wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 w Ozimku zbierało datki w całej 

gminie. Nie żałowaliśmy i do puszek trafiały tak bilon jak i banknoty.

nych uczniów. A wszystko w arty-
stycznej atmosferze, gdyż ucznio-
wie PSP nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 
zaprezentowali przy okazji między 
innymi przedstawienie jasełkowe, 
reminiscencje muzyczne - wystąpił 
również Zespół Tańca Współcze-
snego „Chorus” oraz Formacja Ta-
neczna „Hałas”. Na koniec nie mo-
gło zabraknąć koncertu „Światełko 
do nieba”.

Wit

Spytaliśmy wolontariuszy, jaką wykazaliśmy się hojnością.

Mariusz Wojczyk:
- Ja zbierałem około 4 godzin w 

Ozimku i Krasiejowie – ludzie dawa-
li chętnie, zazwyczaj nawet po 10 zło-
tych.

Paulina Molendowska:
- Ja zbierałam w Ozimku  w oko-

licach Leśnej, Sikorskiego, koło szko-
ły i pod kościołem. Puszka się całkiem 
zapełniła.  

Hanna Szarzewicz;
- Zbierałam w Ozimku, głównie w 

okolicach ulicy Leśnej i na osiedlu. Lu-
dzie bardzo chętnie wrzucali pieniąż-
ki do puszki - po 5 złotych, czasami po 
10 i więcej.  

Aleksandra Bigas:
- Zbierałam w Ozimku koło Bie-

dronki i poczty. I nie było żądnych kło-
potów z uzbieraniem tylu pieniędzy, by 
puszka się wypełniła. 

Julia Łysiak:
- Tak naprawdę chodziłam po ca-

łym Ozimku od godziny 8 do 12. Nie 
miałam problemów z uzbieraniem pie-
niędzy, tylko niektórzy z ludzi omijali 
wolontariuszy.

Sara Rzepka:
- Ja z kolei zbierałam w Szcze-

drzyku. Ludzie wrzucali po 20 i nawet 
więcej złotych. Dzieci też chętnie rzu-
cały do puszki – oczywiście te pienią-
dze, które dali im rodzice.   

Wolontariusze kwestowali również w Krasiejowie.

„Orkiestrowe Stoisko - Kiermasz” w GZS w Ozimku.

Pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu naszej młodzieży.

Nad całością czuwali nauczyciele GZS..

20936,43 zł!
tyle zebraliśmy w Ozimku i Gminie





Na starcie stanęło około 300 
zawodników nie tylko z Ozimka i 
gminy, ale także innych miejsco-
wości, w tym ponad 40 w kate-
gorii „open”. Odbyło się dziesięć 
biegów na dystansach od 300 do 
2000 m, w których uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz dorośli. 

Na mecie, usytuowanej tak samo 
jak start przed Domem Kultury, Mi-
kołaj rozdawał biegaczom medale, a 
między poszczególnymi biegami wi-
dzowie oglądali występy zespołów 
mażoretkowych działających przy 
Domu Kultury w Ozimku. Po zakoń-
czeniu rywalizacji, burmistrz Marek 
Korniak z dyrektor PSP nr 1 Danu-
tą Kłysińską i organizatorką biegu 
Violettą Oliwą wręczyli zwycięzcom 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczo-
we, premiując po sześć najlepszych 
miejsce w każdej z kategorii. 

Zwycięzcami poszczególnych 
biegów zostali: klasy I-II dziewczęta 
– 1. Dominika Maliszewska, 2. An-
gelika Dołęgowska, 3. Julia Tro-
szyńska, 4. Kinga Pytel, 5. Nata-
lia Niedźwiedź, 6. Julia Wawrzy-
nek, chłopcy – 1. Marcel Kurczyk, 
2. Bartosz Kuczer, 3. Kacper Pier-
woła, 4. Kacper Orman, 5. Tomasz 
Zając, 6. Tymoteusz Musiał; kla-
sy III-IV dziewczęta – 1. Agniesz-
ka Kuczka, 2. Martyna Fiałkow-
ska, 3. Julia Szyszka, 4. Domini-
ka Cierniak, 5. Hanna Werner, 6. 
Julia Tybulczyk, chłopcy – 1. Da-
wid Klohs, 2. Kacper Pudlik, 3. 
Adam Kaczmarczyk, 4. Patryk Pę-
cherz, 5. Bartosz Pastuch, 6. Mi-
chał Smandzich; klasy V-VI dziew-
częta – 1. Julia Fajer, 2. Magdalena 
Spyra, 3. Paulina Szyszka, 4. Mo-
nika Simon, 5. Paulina Ucinek, 6. 
Daria Ciesiołkiewicz, chłopcy – 1. 

Sylwestrowe bieganie w Ozimku

Pierwsze - nie ostatnie
I Bieg Sylwestrowy, zorganizowany 28 grudnia przez Publiczną 

Szkołę Podstawową nr 1 pod patronatem Burmistrza Ozimka, przy fi-
nansowym wsparciu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz po-
mocy sponsorów, okazał się imprezą pod każdym względem udaną. 

Łukasz Fuhl, 2. Kamil Salatycki, 3. 
Michał Iwaniak, 4. Jakub Marzec, 
5. Piotr Kaliciak, 6. Robert Sklorz; 
Gimnazjum klasy I-III dziewczęta – 
1. Magdalena Ośródka, 2. Kamila 
Wróblewska, 3. Dominika Ratyń-
ska, 4. Julia Ozimek, 5. Natalia Le-
dwig, 6. Magdalena Pasek, chłop-
cy – 1. Michał Polednia, 2. Bar-
tosz Włoch, 3. Rafał Jurczyński, 
4. Radosław Włoch, 5. Andrzej 
Leuenberg, 6. Piotr Cieśla; kate-
goria „open” kobiety – 1. Agniesz-
ka Szczurek, 2. Urszula Gajda, 
3. Krystyna Maliszewska, 4. Ka-
mila Jakubowska-Pytel, 5. Da-
nuta Maliszewska, 6. Ewa Szysz-
ka, mężczyźni – 1. Daniel Kokot, 2.  
Krzysztof Klemens, 3. Adam Frąk, 
4. Mariusz Podgórny, 5. Patryk Pa-
nicz, 6. Dawid Klica. Najmłodszą 
uczestniczką biegu była 5-letnia Zo-
sia Bąk, a najstarszym Tadeusz 
Dziewulski. Specjalne wyróżnienie 
otrzymała również pani Maria Pluta, 
która wzięła udział w biegu w dniu 
swoich 64. urodzin. 

Przed rozpoczęciem zawodów 
podziękowania i pamiątkowe sta-
tuetki otrzymali sponsorzy I Biegu 
Sylwestrowego, którymi byli: Elsteel 
Polska Sp. z o.o., Asys Polska Sp. z 
o.o., Sklep P.P.H. Grześ, Sklep Mul-
ti, Firma RING z Krasiejowa, Blattin 
Polska Sp. z o.o., Sklep Spożywczo-
Przemysłowy w Dylakach, Inspektor 
ds. wojskowych i o.c. w UGiM Ozi-
mek Zbigniew Koziarz oraz Firma 
HDT Polska Sp. z o.o., a także jed-
nostki OSP gminy Ozimek i funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w Ozim-
ku, którzy zabezpieczali trasę biegu. 

J. Dziuban 

Patrz też fotoreportaż 
Ryszarda Bożyma na str.4 

W tym roku mecz rozgrywano 
nie w zimowych, lecz raczej w póź-
nojesiennych warunkach. Chłód i 
siąpiący chwilami deszcz nie prze-
szkadzał jednak piłkarzom na boisku 
i kibicom zgromadzonym przed bu-
dynkiem klubowej szatni, zwłaszcza, 
że rozgrzewała ich serwowana przez 

Piłkarski Sylwester w Szczedrzyku

Pożegnali rok na boisku
Już po raz jedenasty w ostatnim dniu starego roku – 31 grudnia, na 

boisku w Szczedrzyku rozegrano sylwestrowy mecz piłki nożnej pomię-
dzy zawodnikami LZS Szczedrzyk a drużyną gwiazd, w której skład we-
szli byli zawodnicy wszystkich klubów piłkarskich gminy Ozimek. 

organizatorów gorąca herbata. Czas 
gry był nietypowy – 3 x 20 minut, a 
to dlatego, by w przerwach dać się 
również rozgrzać piłkarzom. Mecz 
sędziowali trzej arbitrzy: Józef Wło-
darczyk, Paweł Soworka i Krzysz-
tof Witkowski. Spotkanie czynnych 
zawodników i oldboyów piłki nożnej 
zakończyło się przyjacielskim remi-
sem 2-2, podobnie jak zakończone 
rezultatem 4-4 rzuty karne. Na ko-
niec swoich sił w strzelaniu „jedena-
stek” spróbowali zaproszeni goście 
oraz kibice.

Po meczu zawodnicy obu dru-

żyn, działacze sportowi oraz kibi-
ce spotkali się wspólnie przy ogni-
sku i poczęstunku smacznym żur-
kiem oraz kiełbasą. Wzniesiono to-
ast szampanem za pomyślność w 
Nowym Roku 2012, a podziękowa-
nia oraz noworoczne życzenia zło-
żyli sportowcom  prezes LZS Szcze-

drzyk Alfred Wieszołek,  burmistrz 
Ozimka Marek Korniak i przewod-
niczący Rady Miejskiej Joachim 
Wiesbach, zapewniając, że w mia-
rę swoich możliwości finansowych 
gmina dba i będzie dbała o rozwój 
sportu oraz działalność klubów pił-
karskich.  Kolędy grał na organach 
Marcin Wilczek, a wszyscy obecni 
wtórowali mu śpiewem, życząc so-
bie nawzajem zdrowia, pomyślności 
oraz dobrych wyników sportowych w 
nadchodzącym roku.

J. Dziuban

Sylwestrowy mecz piłki nożnej.



Goście przybyli do szkoły 
ze swoimi opiekunami ze Sto-
warzyszenia Rodziców i Przy-
jaciół Dzieci Niepełnospraw-
nych „Integracja” – Pania-
mi: Elżbietą Bereźnicką, Mał-
gorzatą Nowak, Teresą Juros, 
Dorotą Adolf oraz rodzicami.

Nauczycielki wychowania fi-
zycznego – Pani Barbara Kle-
mens i Pani Iwona Wałęga – 
Wójcik przygotowały mnóstwo 
sportowych atrakcji. Dzieci z po-
mocą młodzieży ze Szkolnego 
Wolontariatu musiały zmagać się 
z różnymi, często śmiesznymi 
przeszkodami. Były to między in-
nymi: przejście przez tunel, strzał 
na bramkę czy jazda na kocyku. 

Mikołajkowy wielobój w GZS

Sportowa integracja
9 grudnia w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku odbył się Miko-

łajkowy Wielobój dla Dzieci Niepełnosprawnych z naszej gminy. 

Nie obyło się bez konkurencji z 
balonami czy cukierkami. W za-
bawie tej nie było przegranych, 
wszystkie dzieci zostały zwycięz-
cami, stąd też nagrody – piękne, 
lśniące medale, które wręczyła 
Dyrektor Szkoły – Pani Jolanta 
Śliżewska. 

Następnie Goście udali się do 
sali zabaw, wyposażonej w ra-
mach Projektu Rządowego „Ra-
dosna Szkoła”. W kolorowej pra-
cowni pełnej zabawek czekał 
na nich poczęstunek, a potem... 
wspólna zabawa dzieci z wolon-
tariuszami, śmiech i rozmowy. To 
była prawdziwa integracja.

Marzena Wolicka – Mazurkiewicz
Małgorzata Dziewulska

Wśród zaproszonych gości był 
burmistrz Marek Korniak, pani 
Barbara Katolik reprezentująca 
Ośrodek Integracji i Opieki Spo-
łecznej w Ozimku, ksiądz Tomasz 
Struzik oraz pani Jolanta Śliżew-
ska - dyrektorka Gminnego Zespo-
łu Szkół. To właśnie w nim w pią-
tek 9 grudnia goszczono dzieci i 
młodzież ze Stowarzyszenia INTE-
GRACJA na dziewiątym  Wielobo-
ju dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej.

Po przywitaniu obecnych, pani 
Teresa Juros w kilku słowach na-
wiązała do obchodzonej w tym 
roku 20. rocznicy działalności na-
szego Stowarzyszenia. Z tej oka-

P.S. Rehabilitacja fizyczna i społeczna naszych podopiecz-
nych może się rozwijać między innymi dzięki hojności podatni-
ków. Wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć swoje pieniądze, 
poprzez przekazanie 1% podatku, na ten szczytny cel, podaje-
my nr KRS 000 00 85 141 (wystarczy  go wpisać w odpowiednią 
rubrykę formularza PIT).  Z góry dziękujemy! Powtarzamy za Se-
neką Młodszym: „Często dar jest niewielki, ale skutek z niego 
ogromny”.

T.J. 

Wigilia w Stowarzyszeniu „Integracja”.

Wigilia w Stowarzyszeniu „Integracja”

Szczególna radość  
Jest już naszą coroczną tradycją, że podopieczni  i opiekunowie  

ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
INTEGRACJA spotykają się tuż przed świętami  na uroczystej wigilii. 
Tym razem spotkanie odbyło się w piątek 16 grudnia. 

zji wręczyła paniom  Annie Mał-
gorzacie Nowak i Elżbiecie Be-
reźnickiej dyplomy gratulacyjne 
za wieloletnią działalność na rzecz 
naszych podopiecznych. Szczegól-
ne słowa podziękowania, wraz z 
dyplomem za pomoc i wsparcie dla 
INTEGRACJI, skierowała do bur-
mistrza Marka Korniaka. Następnie 
grupa dzieci przedstawiła jasełka 
i  wspólnie zaśpiewaliśmy kilka ko-
lęd.  Ksiadz Tomasz odmówił mo-
dlitwę i udzielił wszystkim błogo-
sławieństwa, po czym  uczestnicy 

spotkania połamali się opłatkiem i 
złożyli sobie nawzajem serdeczne 
życzenia na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia  i  Nowy Rok.

Smaczne, tradycyjne potrawy 
zostały przygotowane przez mat-
ki naszych podopiecznych. Wiemy, 
że zawsze możemy liczyć na ich 
pomoc. Zgodnie z tradycją przygo-
towano też paczki, które wzbudziły 
szczególną radość dzieci. Bardzo 
dziękujemy wszystkim sponsorom, 
dzięki którym buzie naszych dzie-
ci mogły być znowu uśmiechnięte. 
Tym razem pomocy w zakupie upo-
minków udzielili: burmistrz Marek 
Korniak, dyrektor OIiPS Barbara 
Katolik, Szpital św. Rocha w Ozim-

ku, właścicielka Apteki przy ul. 
Opolskiej pani Anna Antosik oraz 
pani dyrektor  Jolanta Śliżewska. 

Zainteresowanym przypo-
minamy, że spotkania członków 
Stowarzyszenia odbywają się 
we wtorki w godz. 16.30 do 19.30 
w świetlicy (w budynku byłego 
żłobka) przy ul. O. Dłuskiego 13. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Kontakt telefoniczny  pod nr 77 
4651 044.

T.J.



Debatę poprowadziły pa-
nie Marzena Wolicka-Mazur-
kiewicz oraz Małgorzata Dzie-
wulska, natomiast udział w dys-
kusji wzięli uczniowie wszyst-
kich klas gimnazjum i po raz 
pierwszy uczniowie klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej nr 3. Deba-
cie przysłuchiwali się: dyrektor 
Gminnego Zespołu Szkół Jolan-
ta Śliżewska, zastępca dyrekto-
ra Krystyna Zabawa, psycho-
log szkolny Helena Hapyn oraz 
koordynator do spraw bezpie-
czeństwa Zuzanna Szulc, a tak-
że grupa wolontariuszy działają-
cych w szkolnym wolontariacie.  

 Celem debaty było przede 
wszystkim uwrażliwienie uczniów 
na ideę wolontariatu, czyli bez-
interesowną pomoc drugiemu 
człowiekowi, a w zasadzie każ-
dej istocie, która tej pomocy po-
trzebuje.  Młodzież, pracując w 
grupach, starła się odpowiedzieć 
na pytania: czym jest wolontariat, 
jakie cechy powinien posiadać 
wolontariusz i jakimi wartościa-
mi powinien kierować się w ży-
ciu oraz czy łatwo jest być empa-
tycznym. Wolontariusze podzieli-
li się spostrzeżeniami, refleksja-
mi związanymi z pracą wolonta-
riacką. Mówili także o swoich do-
świadczeniach, nierzadko oso-
bistych, oraz emocjach towarzy-
szących im podczas realizowa-
nia poszczególnych akcji chary-
tatywnych. 

Być czy mieć, czyli debata o wolontariacie

Być aniołem...
5 grudnia 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Ozimku, w ramach 

projektu „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”  odbyła się de-
bata na temat „Być czy mieć - dwie postawy wobec życia”. 

W toku debaty nawiązano 
także do autorytetów w dzisiej-
szym świecie oraz przedstawio-
no organizacje i fundacje zaj-
mujące się pomocą innym. Wie-
lu wrażeń dostarczyły uczniom 
scenki ukazujące dwie posta-
wy wobec życia -  BYĆ i MIEĆ. 
Uczestnicy debaty zdefiniowali 
pojęcia „być” i „mieć”, odnosząc 
je do pewnych ludzkich postaw i 
charakteryzując osoby preferują-
ce określoną postawę wobec ży-
cia. Wszyscy zgodnie doszli do 
wniosku, że istotą człowieczeń-
stwa powinna stać się posta-
wa BYĆ, czyli istnieć, bezinte-
resownie pomagać, rozwijać 
swoje umiejętności i pielęgno-
wać pasje, po prostu być wraż-
liwym, empatycznym i otwar-
tym na drugiego człowieka. 
Kolejnym krokiem było wykona-
nie przez uczniów plakatów pro-
mujących postawę Być i zapre-
zentowanie ich na forum. Na za-
kończenie debaty, jako podsu-
mowanie rozważań, młodzież 
miała okazję zobaczyć prezenta-
cję multimedialną dotyczącą wo-
lontariatu. Miłym akcentem oka-
zała się „Taśma pamięci”, na któ-
rej wpisali się wszyscy uczestni-
cy dyskusji. Organizatorzy wy-
razili nadzieję, że idea wolonta-
riatu stanie się bliska każdemu 
uczniowi naszej szkoły. 

Małgorzata Dziewulska
Marzena Wolicka – Mazurkiewicz

Być czy mieć, czyli debata o wolontariacie. 

Uroczystą mszę św. uświet-
niła orkiestra pod batutą Alfonsa 
Goli. Po mszy, przy ołtarzu dele-
gacja Rady Parafialnej, w imieniu 
wszystkich parafian, złożyła pro-
boszczowi życzenia z okazji 48. 
urodzin. Również wiele innych de-
legacji wręczyło proboszczowi 
wiązanki kwiatów. Jubilat bardzo 
serdecznie podziękował wszyst-
kim parafianom za udział w mszy 
świętej oraz życzenia urodzinowe, 
mówiąc jednocześnie, że jest bar-

Ozimek: Życzenia dla proboszcza

Wigilijne urodziny
Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia, to dzień urodzin pro-

boszcza parafii w Ozimku ks. Mariana Demarczyka. Rano parafianie 
zebrali się licznie na dziękczynnej mszy świętej, odprawionej przez 
jubilata w koncelebrze z ks. Tomaszem Struzikiem, ks. Waldema-
rem Maniurą i ks. Marianem Krawczykiem. 

dzo zadowolony z pobytu w ozim-
skiej parafii. 

Wiele delegacji przyszło tak-
że do zakrystii, aby złożyć pro-
boszczowi życzenia, m.in. licz-
nie zgromadzona służba liturgicz-
na z naszymi klerykami Wojcie-
chem Kępkowskim i Arturem 
Kasprzyckim. 

Do złożonych życzeń przyłą-
cza się również redakcja „Wia-
domości Ozimskich”. 

(nies)

W ten sposób zrobili prezent 
najmłodszym pacjentom szpita-
la, najbardziej dotkniętym przez 
los. Przekazaliśmy środki czysto-
ści i higieny, pampersy oraz soki. 
Zainteresowanie uczniów zbiór-
ką przerosło nasze oczekiwania. 
Długo układaliśmy w pudłach ze-
brane dary, ciesząc się z każdej 
rzeczy. Pragniemy wyrazić ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim osobom, które tak aktywnie 
angażują się w pomaganie innym 
i wspomagają akcje charytatyw-
ne organizowane przez nasz wo-
lontariat.

Dziękujemy dyrekcji szko-
ły, gronu pedagogicznemu GZS, 

Dary dla małych pacjentów

Dzieci - dzieciom
W listopadzie 2011 roku uczniowie Szkolnego Wolontariatu 

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku wraz z opiekunkami odwiedzili 
Szpital św. Rocha w Ozimku – Hospicjum dla Dzieci i przekazali 
dary zebrane podczas szkolnej akcji. 

opiekunce wolontariatu w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Ozimku 
pani Alicji Jucha, wolontariu-
szom Gimnazjum nr 1, rodzicom, 
uczniom oraz pracownikom ad-
ministracyjnym szkoły. Wyrazy 
wdzięczności kierujemy także do 
uczniów klasy VIa Szkoły Podsta-
wowej i wychowawczyni tej klasy 
pani Barbary Początek za ofiar-
ne serca i ogromne zaangażowa-
nie w zbiórkę darów dla Hospi-
cjum dla Dzieci w Ozimku.  

Opiekunki Szkolnego Wolontariatu: 
Małgorzata Dziewulska, 

Marzena Wolicka-Mazurkiewicz, 
Izabela Marek



Najstarszymi uczestnikami uro-
czystości byli 90-latkowie: Moni-
ka Loch z Antoniowa - przyjechała 
z synową Anną oraz Marian Siude-
ja z Ozimka, który przybył do USC w 
towarzystwie żony Janiny, wnuków 
Jarosława, Katarzyny i Bartosza z 
żoną Lilianą oraz prawnuków Alicji 
i Piotrusia. 

85. urodziny obchodzili: Stefa-
nia Nowak z Antoniowa, która przy-
była z Kamilą - wnuczką bratanicy, 
Łucja Niewiem z Krasiejowa – przy-
była z córkę Gerdą oraz Eryk Gola 
ze Schodni - przybył z sąsiadką Re-
natą. 

80. rocznicę urodzin obchodzili 
natomiast: Maria Wieczorek z Bie-
strzynnika - przybyła z wnuczką Ja-

Życzenia dla jubilatów
22 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku swoje urodziny 

oraz rocznice zawarcia związków małżeńskich świętowali kolejni miesz-
kańcy Ozimka i gminy. Nie zabrakło najstarszych, czyli „szmaragdo-
wych” i „złotych” jubilatów.

sminą oraz Zofia Smelster z Ozimka. 
Szmaragdowe Gody Małżeń-

skie (55-lecie pożycia małżeńskie-
go) obchodzili państwo Maria i Jó-
zef Gruszka z Grodźca, a towarzy-
szyli im córka Wanda i zięć Krzysz-
tof. Złote Gody Małżeńskie (50-le-
cie) obchodzili z kolei państwo Cecy-
lia i Rudolf Lipka z Krasiejowa.

Wszystkim jubilatom serdecz-
ne życzenia złożyli: kierownik USC 
Ewa Bronder oraz zastępca burmi-
strza Zbigniew Kowalczyk, wręcza-
jąc wiązanki kwiatów, dyplomy oraz 
nagrody pieniężne. Do życzeń dla ju-
bilatów przyłącza się również redak-
cja „WO”. 

J. NiesłonyMarian Siudeja w towarzystwie żony Janiny, wnuków Jarosława, Katarzyny i 
Bartosza z żoną Lilianą oraz prawnuków Alicji i Piotrusia.

Maria i Józef Gruszka z córką Wandą i zięciem Krzysztofem.

Jubilaci urodzinowi.

Stefania Nowak z Kamilą - wnuczką bratanicy.

Jubilaci małżeńscy.



Jednym z takich celów, wspie-
ranych przez ks. Helmuta Gollet-
z’a i jego parafian, jest remont bu-
dynku nowej szkoły, w której do-
celowo mają być urządzone poko-
je noclegowe dla  gości odwiedza-
jących Krzyżową Dolinę. Obecnie 
działa tutaj filia biblioteczna oraz 
mieści się kuchnia. Są już także 
wyremontowane dwie sale, a na 
dokończenie czekają łazienki i ko-
rytarz. Naprawy wymagał jednak 
przeciekający dach budynku. 

I tutaj ks. Helmut Golletz przy-
szedł z pomocą. Będąc latem w 
Krzyżowej Dolinie na jubileuszu 
100-lecia tamtejszej OSP, przeka-
zał 3000 euro (12 tys. zł), które za-
siliły budżet gminy i poprzez gło-
sowanie radnych zostały przezna-

Kolejny dar ks. Helmuta Gollettz’a

Odnowiono dach szkoły
Ksiądz Helmut Golletz – proboszcz parafii Bredenborn i Koller-

beck w Niemczech pamięta o swojej rodzinnej miejscowości i jej 
mieszkańcach. Praktycznie każda jego wizyta w Krzyżowej Dolinie 
wiąże się z przekazaniem darów na ważny społecznie lub religij-
nie cel.

czone na wymianę poszycia da-
chowego. Wyłoniona w przetargu 
firma wykonała remont, zrywając 
starą papę i kładąc nową na całej 
powierzchni dachu, a na jego po-
łowie (na tyle wystarczyło środ-
ków) – dwie warstwy papy. 

- Teraz dach jest odpowied-
nio zabezpieczony i będzie moż-
na kontynuować remont wewnątrz 
budynku – cieszy się radny Mak-
symilian Sklorz, dziękując za na-
szym pośrednictwem ks. Helmuto-
wi i wszystkim darczyńcom z Nie-
miec. Ma nadzieję, że prace uda 
się zakończyć w 2012 roku, ale 
to zależy od środków, jakie w no-
wym budżecie gmina będzie mo-
gła przeznaczyć na ten cel. 

(jad)

W nowej szkole będą się mieścić pokoje gościnne.

Za dar ks. Helmuta Golletz’a wyremontowano dach budynku.

Monika Loch z synową Anną. Łucja Niewiem z córkę Gerdą.

Eryk Gola z sąsiadką Renatą. Zofia Smelster.

Maria Wieczorek z wnuczką Jasminą. Cecylia i Rudolf Lipka.
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Grodziec: 

Wigilijne spotkanie
Zorganizowane w przedświąteczną niedzielę 18 grudnia spotkanie wigi-

lijne w Grodźcu po raz pierwszy odbyło się w nowej, niedawno oddanej do 
użytku mieszkańców świetlicy wiejskiej.

Spotkanie wigilijne w Grodźcu.

Zaproszono na nie około stu senio-
rów, którym burmistrz Ozimka Marek 
Korniak życzył wesołych świąt Boże-
go Narodzenia i szczęśliwego Nowego 
Roku. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież zastępca burmistrza Zbigniew 
Kowalczyk, sekretarz gminy Barba-
ra Durkalec, dyrektor Domu Kultury 
w Ozimku Helena Gruszka oraz radni 
z Grodźca - Krzysztof Kleszcz i Jan 
Karpa. Uczestników spotkania podję-
to kawą, ciastem, słodyczami i owo-
cami oraz smażoną rybą i czerwonym 
barszczem. Opłatki, którymi dzielono 

się podczas składania życzeń, pobło-
gosławił proboszcz ks. Zdzisław Ba-
naś, a koncertem kolęd i pastorałek 
uprzyjemnił spotkanie zespół ludowy 
”Grodziec”. 

Organizatorami wigilijnej wiecze-
rzy w Grodźcu byli: sołtys Zdzisław 
Adamski wspólnie z Radą Sołecką i 
Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, a 
sponsorem – Ośrodek Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku. Orga-
nizatorzy dziękują dyrektor Ośrodka 
pani Barbarze Katolik. 

(jad)

Spotkanie wigilijne w Dylakach.

Dylaki:

Podzielili się opłatkiem
W ostatnią przed świętami Bożego Narodzenia niedzielę 18 grudnia, 

opłatkowe spotkanie odbyło się w Dylakach, gdzie sołtys Barbara Starzyc-
ka wspólnie z Radą Sołecką i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi zaprosiła do 
świetlicy wiejskiej około 65 osób starszych i samotnych oraz mieszkańców, 
którzy aktywnie działają na rzecz swojej miejscowości. 

Program nawiązujący do prze-
słania Świąt Bożego Narodzenia we 
współczesnym życiu, przygotowany 
pod opieką siostry zakonnej, przed-
stawiły dzieci szkolne. Proboszcz ks. 
Janusz Konofalski odczytał fragment 
Ewangelii, a po wspólnej modlitwie 
dzielono się opłatkami, składając so-
bie świąteczno-noworoczne życzenia. 
Zdrowia, pogody ducha, pojednania i 
przebaczenia życzył obecnym, a za 
ich pośrednictwem wszystkim miesz-
kańcom Dylak burmistrz Marek Kor-
niak. W spotkaniu uczestniczył rów-

nież zastępca burmistrza Zbigniew 
Kowalczyk, były proboszcz parafii 
w Dylakach ks. Henryk Okularczyk 
oraz przewodnicząca Koła DFK Helga 
Baron. Po wzajemnym złożeniu sobie 
życzeń, wszyscy zasiedli do wspólnej 
wieczerzy, złożonej z tradycyjnych wi-
gilijnych potraw. 

Przy dźwiękach kolęd toczyły się 
sąsiedzkie i przyjacielskie rozmowy, a 
ubrana choinka i uroczysty wystrój sali 
podkreślały atmosferę zbliżających 
się świąt. 

(jad)

Po odczytaniu fragmentu Ewan-
gelii o narodzeniu Dzieciątka Jezus w 
Betlejem oraz poświęceniu opłatków, 
składano sobie świąteczne życzenia. 
Na spotkanie członkowie klubu przy-
gotowali tradycyjne potrawy wigilijne, 
a do wspólnego śpiewania kolęd przy-

Burmistrz Marek Korniak i radny 
Antoni Gryc omówili pokrótce też nie-
które zadania osp, wskazując, że są to 
jedne z najlepiej zorganizowanych or-

Wigilia strażaków
Jak najrzadszych wyjazdów do akcji - to najczęściej składane życzenia, 

jakie można było usłyszeć podczas wigilijnego spotkania władz Ozimka z 
reprezentantami wszystkich jednostek OSP w gminie (mamy 8 jednostek). 

ganizacji pozarządowych. Druhowie 
zawsze są na służbie i na usługach 
mieszkańców gminy.  

Wigilia u emerytów
12 grudnia w Klubie Emerytów i Rencistów odbyło się coroczne spotka-

nie opłatkowe, na które zaproszono również proboszcza ks. Mariana De-
marczyka. Przewodnicząca klubu Krystyna Koźlik przywitała wszystkich 
przybyłych.

grywali Jan Białas i Marian Białek. 
Przewodnicząca Krystyna Koźlik dzię-
kuje burmistrzowi Markowi Korniakowi 
za wsparcie finansowe dla klubu oraz 
wszystkim za zaangażowanie w przy-
gotowanie poczęstunku wigilijnego. 

(nies)

Wigilia w Klubie Emerytów.



Kuźnia:

Wieczór kolęd
Ponad dwie godziny rozbrzmiewały kolędy w Kuźni w Grodźcu. Spotka-

nie, które rozpoczęło się 6 stycznia o g. 18.00 zorganizowali: Sołtys z Radą 
Sołecką, zespoły folkorystyczne Grodziec i Jutrzenka oraz Stowarzysze-
nie Nasz Grodziec.

Zebranych powitali sołtys Zdzi-
sław Adamski oraz zastępca pre-
zesa Stowarzyszenia Nasz Grodziec 
Jan Karpa. Następnie były jasełka w 
wykonaniu dzieci uczęszczających na 
co dzień na zajęcia w Kuźni. Przedsta-
wienie przygotowane pod kierunkiem 
Ireny Karpy i Jadwigi Bąk podobało 

się wszystkim. Po jasełkach rozpoczę-
to śpiewanie kolęd. Można było także 
napić się kawy i zjeść pyszne ciastecz-
ka. Poczęstunek przygotowało Stowa-
rzyszenie Nasz Grodziec wspólnie z 
Caritasem naszej parafii.

Biuletyn Pryzmat
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Krzyżowa Dolina:

Spotkanie dla samotnych
Na spotkanie wigilijne w Krzyżowej Dolinie, zorganizowane w niedzie-

lę 18 grudnia w świetlicy wiejskiej, zaproszono samotnych i najstarszych 
mieszkańców. Zorganizowali je sołtys z Radą Sołecką i Kołem DFK, przy 
finansowym wsparciu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. 

Świąteczno-noworoczne życze-
nia złożyli seniorom, a za ich pośred-
nictwem wszystkim mieszkańcom wsi 
sołtys Bernard Sklorz, przewodni-
cząca Koła DFK Renata Brandt oraz 
burmistrz Marek Korniak, który ślą-
ską gwarą przeczytał opowiadanie wi-
gilijne. Dzieląc się opłatkami, nawza-
jem składano sobie serdeczne życze-
nia. Kolędy na organach grały dzie-

ci – Wiktoria Halupczok i Michał Ci-
choń, a wszyscy śpiewali wraz z nimi. 

Spotkanie odbyło się przy stołach 
bogato zastawionych wigilijnymi potra-
wami. Była ryba, ziemniaki, kapusta, 
kompot z suszonych owoców, maków-
ka, ciasto i kawa. Toczące się w ser-
decznej atmosferze spotkanie przecią-
gnęło się aż do godzin wieczornych. 

(jad)

Wigilijne spotkanie w Krzyżowej Dolinie.

Mnichus:

Ciepło i swojsko
W ostatnią niedzielę Adwentu 18 grudnia, starsi i samotni mieszkańcy 

Mnichusa zebrali się na wspólnym spotkaniu wigilijnym. Była to okazja do 
spędzenia czasu w miłej, przedświątecznej atmosferze dla blisko 25 osób.

 Proboszcz ks. Zdzisław Banaś 
pobłogosławił opłatki, którymi po-
dzielił się później z zebranymi, życząc 
wszystkim zdrowych i błogosławio-
nych Świąt Bożego Narodzenia, spę-
dzonych w rodzinnej atmosferze. 

Po życzeniach i serdecznościach 
złożonych sobie nawzajem, seniorzy 
zasiedli do przygotowanej dla nich ko-
lacji. Niczym na prawdziwej wigilii był 
barszcz z uszkami, kapusta z grzyba-
mi, ryba i słodka  makówka. Nie mogło 
również zabraknąć świątecznych ciast 

i specjalnie na tą okazję upieczonych 
pierników. Spotkanie przebiegało w 
ciepłej, rodzinnej atmosferze, a blask 
choinki i rozbrzmiewające kolędy w 
wykonaniu zgromadzonych osób, spo-
tęgowały jeszcze świąteczny nastrój. 

Serdeczne podziękowania składa-
my nie tylko organizatorom, ale rów-
nież tym, którzy tak chętnie skorzystali 
z naszego zaproszenia, a bez których 
ten dzień nie byłby tak wyjątkowy.

Ania Kokot

Wigilijne spotkanie w Mnichusie.

Po krótkiej odprawie przeprowa-
dzonej przez łowczego Wiesława Pły-
wacza i losowaniu stanowisk, jak rów-
nież odegraniu przez sygnalistów Se-
weryna Rychtera i Andrzeja Bereź-
nickiego na rogach Marsza Myśliw-
skiego, tzw. Plesy, z pozdrowieniami 
„Darz Bór” ogary wraz z dwoma na-
ganiaczami ruszyły w las. Brak śnie-

Wigilijne polowanie
24 grudnia członkowie Koła Łowieckiego nr 17 „Orzeł” z Ozimka zorga-

nizowali wigilijne polowanie w lesie pod Dylakami. W polowaniu uczestni-
czyło ośmiu myśliwych z prezesem Koła Kazimierzem Tarsą na czele. 

gu, a na nim tropów zwierzyny sprawił, 
że polowanie nie było udane. Po jego 
zakończeniu myśliwi zebrali się przy 
ognisku w pięknej dębowej alejce, 
składając sobie przy łamaniu opłat-
kiem świąteczno-noworoczne życze-
nia oraz tego, by następne polowania 
były bardziej udane.  

(nies)

Sygnaliści odegrali Marsz Myśliwski.
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Szczedrzyk:

Życzenia dla seniorów
Spotkanie, zorganizowane przez parafialny zespół Caritas, odbyło się 

17 grudnia w Szczedrzyku. Wzięło w nim udział około 120 seniorów z całej 
parafii p.w. św. Mikołaja w Szczedrzyku.

Wigilijne spotkanie w Szczedrzyku.

Życzenia zdrowia, spokoju i miłości 
w rodzinach oraz radosnych Świąt Bo-
żego Narodzenia złożyli im burmistrz 
Marek Korniak, sołtys a zarazem 
przewodniczący RM Ozimka Joachim 
Wiesbach, przewodniczący Mniejszo-
ści Niemieckiej Klaus Leschik oraz 
proboszcz ks. prałat Marcin Ogiolda, 
który pobłogosławił świąteczne opłat-
ki. Program artystyczny złożony z ko-
lęd i bożonarodzeniowych piosenek 

zaprezentował chór działający przy 
parafii w Dębskiej Kuźni. 

Spotkanie przebiegło w serdecz-
nej atmosferze, a dla seniorów powy-
żej 80. lat oraz tych, którzy z powodu 
choroby nie mogli przyjść do świetlicy, 
zespół Caritas, działający pod prze-
wodnictwem Bernadetty Golomb, 
przygotował paczki.

(jad)

Święta w PSP Antoniów
22 grudnia nauczyciele i uczniowie szkoły wraz z rodzicami i zaproszo-

nymi gośćmi mieli okazję do wspólnego przeżywania niezwykłego, rado-
snego klimatu zbliżających się świąt. 

Wszyscy zebrani mogli podziwiać 
kunszt aktorski uczniów naszej szko-
ły w pięknym, tradycyjnym przedsta-
wieniu jasełkowym, przygotowanym 
przez p. Wiciak. Jasełka po raz ko-
lejny przypomniały nam historię naro-
dzin Chrystusa, poruszyły ważną sym-
bolikę Świąt a wspólne śpiewanie ko-
lęd wprowadziło nas w wyjątkowy, pe-
łen ciepła i radości nastrój.

Nasi wychowankowie mieli rów-
nież okazję pochwalić się swoimi 

umiejętnościami językowymi w przy-
gotowanym przez p. Asmushkinę 
mini recitalu kolędowym. 

Po jasełkach, zaproszeni goście 
spotkali się na wspólnej wigilii, przygo-
towanej przez nauczycieli. Spotkania 
tego rodzaju tylko potwierdzają, jak 
istotne dla pogłębiania wzajemnych 
relacji jest wspólne przeżywanie i ce-
lebrowanie Świąt Bożego Narodzenia.  

A. Maciak

Sołtys Julita Widera powitała 
przybyłych mieszkańców i zaproszo-
nych gości: proboszcza ks. Jana Bej-
nara, burmistrza Marka Korniaka, 
przewodniczącego Gminnego Zarzą-
du TSKN Klausa Leschika, radnego 
Marka Elisa oraz przewodniczącego 
Koła DFK Jerzego Sobotę. 

Po poświęceniu opłatków przystą-
piono do wieczerzy wigilijnej przygoto-
wanej przez właścicieli baru – Gerdę 
i Piotra Bronder. Gościnnie wystąpił 
chór z parafii św. Anny i św. Jadwigi 
w Dębskiej Kuźni  prowadzony przez 

Schodnia:

Wieczerza „U Gerdy”
Wieczerza wigilijna dla seniorów i samotnych mieszkańców Schodni 

odbyła się 18 grudnia w barze „U Gerdy”.

Iwonę Klimek oraz duet Dominika 
Widera i Karolina Ledwoch. 

Organizatorami wigilijnego spo-
tkania byli: sołtys z Radą Sołecką oraz 
Zarząd DFK w Schodni, a sponsora-
mi: Ośrodek Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji RFN, 
Rada Sołecka oraz DFK. Organizato-
rzy spotkania dziękują właścicielom 
baru za udostępnienie lokalu i przygo-
towanie potraw wigilijnych. 

(nies)

Dyrektor przedszkola Barbara Ło-
boziak przywitała rodziców i zapro-
szonych gości: proboszcza ks. Janu-
sza Konofalskiego, przedstawicielkę 
„Coroplastu” Gizelę Dylewską, prze-
wodniczącą Koła DFK Helgę Baron, 
sołtys Dylak Barbarę Starzycką i Bie-

Przedszkole w Dylakach:

Jasełka młodych
15 grudnia 39 dzieci z dwóch grup Przedszkola Publicznego w Dylakach 

zebrało się, aby zaprezentować swoim rodzicom przedstawienie jasełkowe 
przygotowane przez p. Krystynę Król oraz Jolantę Bieniecką. 

strzynnika Edytę Czaplik. Po przed-
stawieniu programu świątecznego, 
wszystkich uczestników wraz z dzieć-
mi poproszono na wigilijny poczęstu-
nek, przygotowany przez personel 
przedszkola. 

(nies)

Jasełka w SP w Antoniowie.

Wigilia dla seniorów w Schodni.



Turniej odbył się w niedzielę 18 
grudnia i wzięło w n im udział 25 za-
wodników. Grano przy siedmiu stoli-
kach, a dla zwycięzców przygotowa-
no siedem nagród, sponsorowanych 
częściowo przez Urząd Gminy i Mia-
sta w Ozimku. Do wygrania były: kró-
lik, gęś, kaczka oraz ryby, które najlep-
si zawodnicy wybierali po zakończeniu 
turnieju. Pierwsze miejsce zajął Józef 
Mateja z Raszowej (2.333), drugie Jo-
achim Sykoś z Radawia (2.234), trze-

* Święta * Święta *Święta * Święta * Święta * Święta * Święta *Święta * Święta * Święta *

Także w tym roku uczniowie ze 
swoimi wychowawcami składali sobie 
życzenia, łamiąc się opłatkiem, śpie-
wali wspólnie kolędy. Tego typu rado-
sne przeżycie po raz pierwszy prze-
żywali nowi członkowie szkolnej spo-
łeczności. Przy pięknie przystrojonym 
stole zasiedli bowiem uczniowie klasy 
1 razem ze swoją wychowawczynią p. 
Kazimierą Bul. O świąteczny wystrój 
klasy, paczki pod choinką i stół zasta-
wiony słodkimi, świątecznymi wypie-
kami zadbali rodzice. O jego ducho-
wy nastrój - zadbała siostra Bogumiła 
Halama, która wraz z p. Bogusławą 
Wieczorek i p. Dorotą Serafin oraz 
starszymi uczniami zaprezentowały 

Antoniów:

Spotkanie w „Zapiecku”
20 grudnia w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek” w Antoniowie sołtys 

wsi Adam Hurek wspólnie ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi zorganizował 
wieczerzę wigilijną dla osób samotnych i seniorów. 

Obecni byli zaproszeni goście: 
ks. Tomasz Struzik z parafii w Ozim-
ku, proboszcz parafii w Szczedrzyku 
ks. Marcin Ogiolda, radny powiatu 
opolskiego Norbert Halupczok oraz 
radny Andrzej Pańczyk. Łamiąc się 
opłatkami, składano sobie świątecz-
no-noworoczne życzenia. W części ar-
tystycznej wystąpiła Julia Dota, śpie-

wając kolędy i pastorałki.
Sołtys Adam Hurek serdecznie 

dziękuje członkom Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi za zaangażowanie się w 
przygotowanie potraw wigilijnych oraz 
Ośrodkowi Integracji i Pomocy Spo-
łecznej w Ozimku za wsparcie finanso-
we wigilijnego spotkania.

(nies)

PSP Krasiejów:

Świąteczny nadszedł czas
22 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Krasiejowie upłynął w bar-

dzo radosnej atmosferze. Tradycją bowiem jest, iż w ostatni dzień nauki 
przed świętami w każdej klasie przygotowywane są uroczyste Wigilie. 

bożonarodzeniowe jasełka a ucznio-
wie klas 5i 6 – wzbogacili tę atmosfe-
rę, śpiewając świąteczne piosenki w 
języku angielskim - pod kierunkiem p. 
Agaty Matrackiej.                                  

Pani dyrektor Katarzyna Soko-
łowska-Kolanek złożyła świątecz-
ne życzenia nauczycielom, pracowni-
kom administracyjnym i uczniom. Wła-
śnie w takich momentach zaczynamy 
rozumieć, iż szczególnie w grudniu 
świat przeniknięty jest wielkim i wiecz-
nym pięknem, rozmieszczonym w ser-
decznej wspólnocie przeżywania rze-
czy wielkich i małych... 

K.B.

DFK Nowa Schodnia:

Wspólne kolędowanie
11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2, Koło DFK w Nowej Schodni zor-

ganizowało adwentowo - wigilijne spotkanie dla swoich członków. Prze-
wodniczący Koła Konrad Lenenberg przywitał wszystkich przybyłych oraz 
proboszcza ks. Jana Bejnara. 

Proboszcz poświęcił opłatki i prze-
czytał fragment Ewangelii o narodze-
niu Dzieciątka Jezus. W części arty-
stycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z programem świą-
tecznym w językach polskim i niemiec-

kim. Program przygotowały Barbara 
Baron oraz Teresa Glensk. Przy po-
częstunku i wspólnym śpiewaniu kolęd 
miło spędzono niedzielne popołudnie. 

(nies)

DFK Ozimek:

Przy strofach Ewangelii
11 grudnia także w siedzibie DFK w Ozimku odbyło się spotkanie przy 

wieńcu adwentowym. 

Przybyłych członków DFK i za-
proszonych gości przywitał prze-
wodniczący Jan Czok. W spotkaniu 
uczestniczył również proboszcz para-
fii w Ozimku ks. Marian Demarczyk. 
Odczytał on fragment Ewangelii oraz 
poświęcił opłatki, którymi łamano się 

składając nawzajem życzenia. Czas 
spotkania upłynął na śpiewaniu kolęd, 
przy kawie i poczęstunku.

Jan Czok dziękuje członkom Koła 
za przygotowanie spotkania. 

(nies)

DFK Antoniów:

Spotkanie przy wieńcu
11 grudnia w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek”, Koło DFK w Antonio-

wie zorganizowało spotkanie opłatkowe przy adwentowym wieńcu.

Przewodnicząca Aniela Ledwig 
powitała przybyłych oraz ks. Przemy-
sława Senia, który poświęcił opłatki i 
odczytał fragment Ewangelii. W części 
artystycznej zespół śpiewaczy „Opol-
skie Dziołchy” wystąpił z okoliczno-
ściowym – świątecznym repertuarem. 
Przy ciepłym kominku, w bardzo miłej 

atmosferze spędzono niedzielne po-
południe. 

Przewodnicząca DFK Aniela Le-
dwig serdecznie dziękuje członkom 
Koła za zaangażowanie się w przygo-
towanie i obsługę spotkania. 

(nies)

Świąteczny turniej skatowy

Grali o żywe nagrody
Miłośnicy skata sportowego z gminy Ozimek i okolic tradycyjnie zakoń-

czyli rok rozegranym w Szczedrzyku turniejem skatowym o „żywe nagrody”. 

W Szczedrzyku odbył się świąteczny turniej skata.

cie Hubert Halupczok z Raszowej 
(2.111), czwarte Jerzy Obara z Ozim-
ka (2.084), piąte Krystian Pytel ze 
Szczedrzyka (2.075), szóste Marcin 
Szymski ze Schodni (2.066) i siód-
me Alfred Mechnik z Ozimka (2.032 
pkt.). Mimo, iż w turnieju wzięło udział 
mniej zawodników, niż w poprzednich 
latach, był on udany, a nagrody wzbo-
gaciły świąteczne stoły zwycięzców.

(jad)


