Dobroczyńca z Lennestadt

Pomaga z potrzeby serca
W 1987 roku Hans Jürgen Stupperich poznał pochodzącą z
Opola panią Dorotę, która dwa lata później została jego żoną. Tak
rozpoczęły się jego kontakty z Polską, Opolem, a nieco później
także z gminą Ozimek oraz działalność dobroczynna, która trwa
nieprzerwanie już od dwudziestu lat.

1993 r. - Hans Jürgen Stupperich wręcza dyrekcji Szpitala Dziecięcego w
Opolu czek na 16 tys. marek z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu.

Po raz pierwszy w 1992
roku, odpowiadając na apel
Szpitala Dziecięcego w Opolu, przywiózł własnym samochodem z przyczepką pościel i
farby do pomalowania szpitalnych pomieszczeń. Po powrocie do Niemiec rozpoczął zbiórkę pieniędzy na zakup ultrasonografu dla tej placówki. Zebrał niebagatelną kwotę 16 tysięcy ówczesnych marek, którą przekazał dyrekcji Szpitala Dziecięcego podczas następnej wizyty w
Opolu w 1993 r. Kolejne dary od
Hansa Jürgena Stuppericha zasilały konto i wspomagały potrzeby szpitala w 1993 r. – 3 tys. marek, w 1994 r. – 600 marek na dalszy remont pomieszczeń (zakup
farb), a także pampersy, lekarstwa, wenflony i środki opatrunkowe. Również w 1995 r. przyjechał z lekarstwami i środkami opatrunkowymi dla tego szpitala, przywożąc także słodycze i
zabawki jako prezenty świąteczne dla jego małych pacjentów. Na
potwierdzenie swoich słów pokazuje album ze zdjęciami z kolejnych wizyt oraz gruby segregator wypełniony potwierdzeniami
przelewów, podziękowaniami od
dyrekcji szpitala oraz wycinkami
prasowymi z „NTO” o odwiedzinach darczyńcy z Niemiec.
Kontakty ze Szpitalem Dziecięcym zapoczątkowały napływ darów, ale nie były jedynymi, jakie nawiązał w naszym

regionie Hans Jürgen Stupperich. Od 1993 r. przywoził prezenty dla wychowanków Domu
Dziecka w Turawie i wspomagał
działalność tej placówki, nawiązał współpracę z zespołem Caritas przy parafii św. Mikołaja w
Szczedrzyku oraz z Kołem DFK
Szczedrzyk-Pustków, dla którego
ufundował sztandar, a od 19. lat
jest jego honorowym członkiem.
Wśród instytucji i organizacji, które otrzymywały od niego pomoc
rzeczową i finansową, znajdują
się m.in. przedszkole i szkoła w
Szczedrzyku, hospicjum w Opolu, parafie w Ozimku i Szczedrzyku oraz parafia św. Jacka w Opolu, dla której w 2005 r. przywiózł
organy. W 2001 r. dostarczył również transport darów – środków
medycznych, opatrunkowych i
pampersów dla Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego
w Opolu.
Swoje wielkie serce Hans
Jürgen Stupperich okazał po
„powodzi stulecia”, jaka w
lipcu 1997 r. nawiedziła również naszą gminę. Na wieść
o tym nieszczęściu przeprowadził zbiórkę pieniędzy, pozyskując około 15 tys. marek na rzecz
powodzian. Już w sierpniu przyjechał z pierwszym transportem darów dla poszkodowanych
mieszkańców naszej gminy. Na
specjalne konto utworzone przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ozimku przekazał 5 tys. marek,

a we wrześniu i październiku kolejny tysiąc marek oraz żywność
i ubrania dla potrzebujących. Pomoc w wysokości 4 tys. marek
przekazał również na rzecz Kościoła Ewangelickiego w Opolu.
Także szpital w Ozimku otrzymał
od niego po powodzi sprzęt medyczny i lekarstwa, a w następnych latach do naszej lecznicy
napływały kolejne dary: w 2002 r.
sprzęt medyczny, środki czystości i artykuły higieniczne, w 2004
r. kwota 2000 euro, w 2005 r.
środki opatrunkowe i higieniczne,
a w 2007 specjalistyczna wanna
na oddział rehabilitacji.
Przez lata przyjazdów do
Polski oraz swojej szczerości
i otwartości na ludzkie problemy, Hans Jürgen Stupperich pozyskał tu wielu przyjaciół. Kupił domek nad Jeziorem
Turawskim, gdzie spędza urlopy i
wolny czas. W 1997 r. po ciężkiej
chorobie zmarła jego żona, ale i
to osobiste przeżycie nie przerwało jego dobroczynnej działalności. Doceniły ją władze Gminy Ozimek, wręczając 2 czerwca 2000 r. (na wniosek Koła DFK
Szczedrzyk-Pustków) tytuł „Honorowego Obywatela Ozimka” i
symboliczny klucz do bram miasta. Wciąż utrzymuje bardzo bliskie kontakty z parafialnym zespołem Caritas w Szczedrzyku, wspomagając jego działalność, przywożąc zabawki i słodycze dla dzieci oraz różnego rodzaju pomoc rzeczową dla podopiecznych tej organizacji – ludzi
starszych i chorych, których często nie stać na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych. Jest corocznym gościem na organizo-

wanych przez Caritas festynach
odpustowych oraz wielu innych
imprezach. Podkreśla także dobre kontakty z władzami Ozimka, od których otrzymuje zaproszenia do udziału w gminnych
obchodach i uroczystościach.
Mówi, że Polska, a szczególnie
gmina Ozimek stała się jego drugą „małą ojczyzną”. Przyjeżdża
tu co najmniej pięć razy w roku,
pokonując w jedną stronę 900 kilometrów, a sam koszt paliwa to
300 euro w tą i z powrotem. Nigdy nie przybywa z pustymi rękami. Organizuje transporty darów
i przywozi je sam lub przez firmę
spedycyjną, opłacając ich koszty.
Zbiera dary rzeczowe w promieniu 50-60 kilometrów od Lennestadt w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie mieszka i ma swoją firmę, a pomagają mu w tym miejscowe grupy misyjne. Mówi, że
dopóki jego pomoc będzie potrzebna i przyjmowana – będzie
przyjeżdżał i pomagał, a największą nagrodą za to jest ludzka
wdzięczność i osobista satysfakcja. Taki już jestem – odpowiada
na pytanie o powody swojego zaangażowania w pomoc innym ludziom, wskazując ręką na serce i
skromnie się uśmiechając. Może
kiedyś otrzymam za to nagrodę
tam, na górze – dodaje.
W październiku tego roku
Hans Jürgen Stupperich będzie obchodził 70. urodziny.
Planuje je oczywiście tutaj –
w zaprzyjaźnionym Zajeździe
„Hema”, w gronie znajomych
i przyjaciół, których ma w Polsce naprawdę wielu.

2012 r. - Podczas ostatniej wizyty w Polsce.

Janusz Dziuban

Odnowienie
przyjaźni
7-10 czerwca br. delegacja z Ozimka, z Burmistrzem - Markiem Korniakiem na czele, gościła w mieście zaprzyjaźnionym Schotten w
Niemczech. Celem wyjazdu było uczestnictwo w uroczystościach
związanych z 10- leciem
podpisania aktu przyjaźni pomiędzy Ozimkiem i
Schotten oraz otwarciem
nowego Centrum Reagowania Kryzysowego, na
które Ochotnicza Staż
Pożarna w Schotten zaprosiła swoich przyjaciół
z OSP Schodnia.
8.06.2012 r. nasi przedstawiciele wraz ze strażakami OSP Schodnia
uczestniczyli w uroczystościach związanych z
otwarciem nowego Centrum Reagowania Kryzysowego w Schotten. Nowy
budynek jest przeznaczony
dla tamtejszej OSP, Policji
oraz Niemieckiego Czerwonego Krzyża (Ratownictwo Górskie).
Dzień później w zabytkowym ratuszu, w którym
mieszkańcy Schotten od
500 lat obchodzą szczególne wydarzenia, dokonano uroczystego odnowienia przyjaźni pomiędzy
Ozimkiem i Schotten poprzez podpisanie stosownego dokumentu przez
Burmistrza Ozimka – Marka Korniaka oraz Burmistrza Schotten – Susanne Schaab. W uroczystościach udział wzięły również delegacje z miast
partnerskich
Schotten
– Arco oraz Roccella Ionica z Włoch oraz z Bogen
w Bawarii w Niemczech.
W swoich przemówieniach
burmistrzowie miast zaprzyjaźnionych nawiązali do znaczenia przyjaźni miast z różnych państw
europejskich, co jest integralnym elementem w budowaniu wspólnej Europy.
Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wpisli się
do „Złotej Księgi Miasta
Schotten”.
Marcin Widera

Akt Przyjaźni jest symbolem.
Prawdziwa przyjaźń między miastami,
tak jak każda inna, powinna być pielęgnowana.

Przyjaciele naszych przyjaciół
Inicjatywa nawiązania przyjaźni pojawiła się po stronie niemieckiej ponad 10 lat temu. W wielkiej
rodzinie miast partnerskich Schotten wszyscy działają według następującego motto: „Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi” - tłumaczy Hans Otto Zimmermann, Honorowy Burmistrz Miasta Schotten.
Pomysł pojawił się w sposób naturalny i był eksponowany podczas wizyt przedstawicieli obu miast w Rymarzowie
(wspólne czeskie miasto partnerskie Ozimka i Schotten). Pierwsze oficjalne kontakty nawiązali przedstawiciele miast Ozimka - burmistrz Andrzej Sobczak
oraz Schotten - burmistrz Hans
Otto Zimmermann. Akt przyjaźni został podpisany w Schotten w
2002 roku.
Dlaczego akt przyjaźni, a
nie akt partnerstwa, który oceniany jest jako wyższy rangą?
Zgodnie z przepisami Rady Europejskiej Ozimek nie mógł podpisać kolejnego aktu partnerstwa, gdyż prowadzi już oficjalne partnerstwo z miastem Heinsberg w NRW (Nadrenia Północna-Westfalia). Ostatecznie to
czynnik ludzki, a nie charakter
podpisywanego aktu, decyduje o skali współpracy i przyjaźni między miastami. W ramach
przyjaźni Schotten i Ozimek biorą wspólny udział w większych

uroczystościach, a także międzynarodowych projektach.
Nasi delegaci pojawili się w
Schotten już w czwartek wieczorem. W piątek zwiedzali pobliskie
okolice; zabytkowe miasto Ausfeld,
jezioro Nidda i Hoherodskopf położony w paśmie górskim Vogelsberg. W wycieczce brał udział sam
Hans Otto Zimmerman, który chętnie opowiadał o miejscowych legendach i zabytkach.
O godzinie 18.00 rozpoczęła
się oficjalna część wizyty w dużej
hali nowo otwartego Centrum Reagowania Kryzysowego. Po uroczystej przemowie pani burmistrz
Susanny Schaab została wyświetlona prezentacja z przebiegu prac
nad powstawaniem Centrum, połączona z komentarzem na żywo ze
strony kolejnych osób związanych
z inwestycją. Na koniec zaprezentowali się strażacy miast zaprzyjaźnionych, którzy również przygotowali okolicznościowe przemówienia. Należy przyznać, że strażacy z Ozimka bardzo godnie
prezentowali się w mundurach,

a w wystąpieniu nie przeszkodziły im nawet emocje związane z rozgrywanym równolegle
w ramach Euro meczem Polska - Grecja.
Akt Przyjaźni jest symbolem.
Prawdziwa przyjaźń między miastami, tak jak każda inna, powinna być pielęgnowana. Warto przy tej okazji pomyśleć o naszych europejskich przyjaciołach, także tych nieoficjalnych
(którzy uczestniczą we wspólnych programach wymiany młodzieży szkolnej), bo w trudnych
czasach okazuje się, że nawet
drobna pomoc i okazana życzliwość są na wagę złota.
Pełny skład delegacji z Ozimka: burmistrz Marek Korniak,
Marcin Widera (inspektor ds.
promocji), radni: Ryszard Dreling, Antoni Gryc, Andrzej Słupik, Jan Wierny oraz przedstawiciele OSP Schodnia: Marek Elis,
Dawid Golla, Rajmund Klitza i Rafał Respondek (media).
Rafał (ozimek.info.pl)

Wspomóż hospicjum Samarytanin

Liczy się każda złotówka
Podczas „Dni Ozimka” będzie prowadzona zbiórka publiczna na rzecz
chorych objętych opieką hospicyjną. Niewielkim kosztem można zrobić
coś dobrego, a przy okazji zapoznać się z działalnością hospicjum.

Co cztery minuty w Polsce ktoś
dowiaduje się, że ma raka;
co siedem minut ktoś z tego powodu umiera,
co siedem minut ktoś traci bliską
osobę, choć dzięki szybkiemu wdrożeniu odpowiedniego leczenia wcale nie
musi tak być.
Rak to choroba, która może dotknąć każdego z nas w każdym momencie życia.
Sami, w pojedynkę, niewiele możemy zrobić. Wspólnym wysiłkiem dokonamy wiele.
W namiocie Fundacji Onkologiczno-Hospicyjnej „Samarytanin” będzie
można stać się właścicielem modnej

opaski na rękę, koszulki lub innego gadżetu, wrzucić datek do skarbonki, a
przede wszystkim – będzie można porozmawiać z wolontariuszami o tym,
czym jest hospicjum. A jest to miejsce
niebanalnych spotkań. Hospicjum to
poczucie bezpieczeństwa dla cierpiących, ciepłe słowo i uśmiech dla podopiecznych, trwanie z nimi do końca
ziemskiej podróży.
To także prozaiczne potrzeby dnia
codziennego. Opiekowanie się ciężko
chorymi
osobami jest kosztowne, a pieniądze z kontraktu NFZ nie wystarczają, by zapewnić chorym godną opiekę. Celem zbiórki, która będzie prowadzona w sobotę i niedzielę od godzi-

ny 15.00 przez wolontariuszy wyposażonych w identyfikatory i puszki kwestarskie, jest pozyskanie środków na
zakup specjalnej ruchomej wanny dla
pacjentów Hospicjum „Samarytanin” w
Opolu przy ul. Pużaka 11 oraz zapewnienie bieżących potrzeb hospicjum,
zakup materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, wieszaków teleskopowych do kroplówek.
Tak się składa, że zarówno wśród
personelu hospicjum, przedstawicieli Fundacji, jak i pacjentów, jest wielu mieszkańców Ozimka. W naszym
hospicjum przebywa stale 17 pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworowa, są wśród nich chorzy w każdym wieku, również osoby bardzo młode. Większość z nich spędza tu ostatnie miesiące i tygodnie swojego życia.
- Opiekując się naszymi podopiecznymi nie tylko walczymy z przykrymi objawami choroby i towarzyszącym jej bólem, ale staramy się także
sprawić, aby czas ten był przeżyty jak
najlepiej i obfitował w drobne radości,
pozwolił na spełnianie ostatnich marzeń – podkreśla Marianna Grajoszek,
kierownik hospicjum.
Jak można wesprzeć hospicjum?
Liczy się każda złotówka. 25 zł to:
- 150 strzykawek
- 60 bandaży
- 15 pieluchomajtek
- Dzienne wyżywienie dla pacjenta

na oddziale stacjonarnym!
NAJPILNIEJSZE POTRZEBY hospicjum:
- Pieluchomajtki (tzw. pampersy)
dla dorosłych oraz chusteczki nawilżające do higieny intymnej i środki do
pielęgnacji chorych – w każdej ilości;
- Plastry na odleżyny (granuflexy)
– w każdej ilości
- Zakup specjalnej ruchomej wanny do kąpieli – koszt ok. 5000 zł
- Zakup koncentratu tlenowego –
koszt ok. 3000 zł
- Stoliki śniadaniowe do łóżka – 17 szt.
- Zakup wieszaków teleskopowych
kroplówki z parawanem, montowanych do ściany (jedna kroplówka służy dwóm chorym, a parawan w postaci
zmywalnej zasłony pozwala zapewnić
intymność podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Koszt brutto jednego wieszaka – 469 zł, potrzeba 10 (4690 zł)
Ewa Kosowska-Korniak
Prezes Fundacji OnkologicznoHospicyjnej Samarytanin

Osoby, które chciałyby wesprzeć materialnie Hospicjum Samarytanin mogą tego dokonać poprzez wpłatę na konto Fundacji – nr konta 66
2130 0004 2001 0564 1105 0001 (Samarytanin Fundacja OnkologicznoHospicyjna ul. Pużaka 11 45-272 Opole).Można także zakupić i przekazać do hospicjum najbardziej potrzebne rzeczy: pieluchomajtki, środki
opatrunkowe, chusteczki nawilżające do codziennej higieny, prześcieradła. Więcej informacji o Fundacji Samarytanin: www.moge-wszystko.
pl/Facebook.

Rolniku, wpłać na fundusz
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009r. o
funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (DZ.U.z 2009 Nr. 97, poz. 799). przedsiębiorcy zobligowani są
dokonać wpłat na rzecz danego funduszu do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.
Z mocy tej ustawy powołanych
zostało 9 odrębnych funduszy promocji:
- Fundusz Promocji Mleka
- Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
- Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
- Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
- Fundusz Promocji Mięsa
Owczego
- Fundusz Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych
- Fundusz Promocji Owoców i
Warzyw
- Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
- Fundusz Promocji Ryb

Przedsiębiorcy
funkcjonujący
w danym sektorze produkcji, którzy przy zakupie każdego z towarów, od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy wpłaty na fundusze promocji w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Natomiast, przedsiębiorcy będący podatnikami podatku
od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa, prowadzą
działalność w zakresie połowu ryb
w wodach śródlądowych i morskich
lub prowadzą działalność w zakresie
chowu lub hodowli ryb, samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie
faktur za zbyte przez nich towary ob-

jęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Naliczenie i pobranie wpłat na
fundusze promocji powinno zostać
potwierdzone w formie pisemnego
oświadczenia.
Przedsiębiorcy
dokonujący
wpłat na fundusze zobowiązani są
do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku
Rolnego.
Środki gromadzone przez fundusze promocji nie są traktowane
jako środki publiczne, jednakże do
ich naliczania oraz odprowadzania
stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, iż wpłaty nie zosta-

ły dokonane w terminie lub w należnej wysokości naliczone zostaną odsetki jak od zaległości podatkowych.
Informacje na temat mechanizmów administrowanych przez
ARR można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.
pl oraz w Oddziale Terenowym
Agencji Rynku Rolnego w Opolu
(tel. 077-4417000).

Co się wydarzyło w Grodźcu

Wspominali i śpiewali
Kilkudziesięciu starszych mieszkańców Grodźca spotkało się
20 maja w nowej świetlicy. Dzień Seniora zorganizowała im Rada
Sołecka razem ze Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”.
To coroczne spotkanie, jakie
odbywa się w tej miejscowości
a poprzedzające obchody Dnia
Matki. Podobne - dla osób starszych i samotnych - organizowane jest również przed Wigilią.
Cezurą wiekową był rok urodzin
- 1935, najstarszą uczestniczką Józefa Supel, która jest w świetnej formie mimo swoich ... 91 lat.

Proboszcz miejscowej parafii
ksiądz Zdzisław Banaś oraz sołtys Grodźca Zdzisław Adamski
życzyli seniorom przede wszystkim zdrowia. Nie obyło się bez
wspominków, żartów, tęsknoty za
Kresami oraz występów zespołu
„Jutrzenka”, który kultywuje folklor kresowy.
Wit

Wizyta Czechów
8 czerwca odwiedziła Grodziec 49. osobowa grupa Czechów
mieszkających w Niemczech. Byli to potomkowie dawnych mieszkańców naszej wsi oraz osoby, które zostały wysiedlone z Grodźca jako dzieci. Przyjechali głównie z ciekawości i sentymentu.
Z ciekawości przybyli młodsi i ci, którzy byli w Grodźcu po raz
pierwszy.
Pobyt w naszej wsi rozpoczęli od zwiedzenia cmentarza parafialnego. Tam zostali powitani
przez sołtysa Zdzisława Adamskiego oraz radnych Jana Karpę i Krzysztofa Kleszcza. Czesi zebrani w pobliżu starych pomników nagrobnych zgromadzonych w centrum cmentarza, najpierw odśpiewali pieśń kościelną
w języku polskim, czeskim i niemieckim, a później złożyli kwiaty. Następnie podeszli pod płyty
nagrobne ustawione przy kaplicy pod płotem, gdzie także złożyli kwiaty. Prosto z cmentarza cała
grupa przeszła do kościoła, gdzie
została powitana przez księdza
Edwarda Romanowa. Oglądano świątynię, śpiewano (znowu
w trzech językach), modlono się,
a także opowiadano o powstaniu
kościoła.
Kolejnym punktem programu
pobytu Czechów w Grodźcu była
wizyta w PSP w Grodźcu. Tutaj
naszych gości spotkała bardzo
miła niespodzianka. Uczniowie
pod przewodnictwem pani dyrektor Jolanty Proszewskiej przygotowali krótki występ artystyczny oraz poczęstunek. Po wizycie
w szkole Czesi odwiedzili Kuźnię,
gdzie wielu z nich po raz pierwszy
oglądało tablicę upamiętniającą
pierwszych mieszkańców Grodźca. Później zaś już w małych grupach udali się na zwiedzanie naszej wioski.
Czesi poznawali wioskę swoich przodków, my zaś staraliśmy

się dowiedzieć, jak ich przodkom
żyło się tutaj. Dowiedzieliśmy się,
że osadnicy z Bedřichův Hradec
// Friedrichsgraetz byli niezwykle
pracowici i bardzo przywiązani do
tradycji. Pielęgnowali język czeski praktycznie aż do 1939 r., znali również język niemiecki, który
był konieczny w kontaktach z administracją niemiecką. Mieszkający w Bedřichův Hradec Czesi
posługiwali się też językiem polskim (gwarą śląską), który był im
potrzebny do kontaktów z mieszkańcami sąsiednich wsi (w dawnym Grodźcu odbywał się targ,
na który przyjeżdżali mieszkańcy Krasiejowa, Szczedrzyka, Dylak, Biestrzynnika i innych sąsiednich miejscowości).
Oprócz wielu ciekawych informacji otrzymaliśmy od naszych
gości obietnicę przesłania starych kartek i zdjęć z Grodźca oraz
deklarację dalszej współpracy.
Na zakończenie warto powiedzieć, że wszyscy goście, którzy odwiedzili nas są obywatelami Niemiec, czują się jednak Czechami i Niemcami, wielu z nich do
dziś posługuje się językiem czeskim, dlatego też pozwoliłem sobie napisać o wizycie Czechów,
choć równie dobrze można było
napisać, że Grodziec odwiedzili Niemcy, których przodkowie po
1945 roku musieli stąd wyjechać,
właśnie z tego powodu, że oprócz
identyfikacji czeskiej, czuli się
także Niemcami.
Krzysztof Kleszcz

W Galerii „Motyw”

XIII Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny

Po drugiej stronia zegara „Zwierzaki” w roli głównej
„Wszechmocność zegara to siłą, jaką daje mu CZAS” – napisała w wierszu ZEGAR Aleksandra Olbryt, a absolwenci Gimnazjum nr 1 w Ozimku w
pracach plastycznych starali się odkryć i pokazać, co kryje się „Po drugiej
stronie zegara”. Wernisaż wystawy plastycznej pod takim właśnie tytułem
odbył się 1 czerwca po południu w Galerii „Motyw” działającej w Gminnym
Zespole Szkół.

„Mój przyjaciel biegnie z daleka, merda ogonem
- co się stało –
Przybiega do mnie pada do stóp cieszy się.
Radośnie wita nowy dzień szczekaniem na dworze.
Czy to mały czy to duży
ważne dla mnie, że jest rudy
nie fałszywy jakie cechy rudy ma,
bo ten pies z daleka wygląda na lisa,
który pomyka po łące skacząc do góry spada w dół,
nic mu nie robią te ciemne chmury nad horyzoncie
gdy merda ogonkiem świat piękniejszy jest,
gdy go tracę…
żal i smutek ogarnia mnie
bo ten pies spędza każdy dzień przy mnie
więc zasnę spokojnie w wigilijną noc
on mi opowie te piękne dni spędzone w gronie przyjaciół swych
magię i czar wyrzucę przez zamknięte drzwi
gdzie będą stały zmarznięte psy
przygarną je anioły przeszłości
szukające szczęścia w świecie
na którym pogarda dla psa
bywa codziennością. „
(Mateusz Grygorowicz,
klasa IId Gimnazjum nr 1 w Ozimku)

W Galerii „Motyw” odbył się wernisaż wystawy „Po drugiej stronie zegara”.

Swoje prace prezentowali: Anna
Drzymała, Karolina Kłosko, Natalia Ledwig, Maciej Łój, Aleksandra Olbryt, Anna Ploch, Luiza Pływacz, Karolina Prochota, Mateusz
Sawiel, Przemysław Wałowski, Patrycja Warzecha, Justyna Wiesiołek i Izabela Wojczyk, a uzupełnieniem wystawy były artystyczne poszukiwania czasu przez panią Alinę
Matusz - nauczycielkę Gimnazjum
nr 1. Fotografie wykonane podczas
jej podróży do Szkocji również odzwierciedlały „wszechmocność zegara”. O wystawie, prezentowanych
pracach oraz ich autorach opowiedziała nauczycielka plastyki Joanna Dubiel-Stonoga, a dyrektor GZS
Jolanta Śliżewska wręczyła absolwentom dyplomy za osiągnięcia arty-

styczne w plastyce, muzyce i poezji
oraz aktywny udział w zajęciach kulturalnych. Wernisaż uświetnili występami wokalno-muzycznymi uczniowie Gimnazjum nr 1 pod opieką Elżbiety Pisuli-Bienieckiej.
Uczniowie, którzy otrzymali nagrody za udział w zajęciach
kulturalno-artystycznych:
Piotr
Bihuniak, Anna Drzymała, Kinga
Dudzic, Tomasz Janicki, Karolina Kłosko, Natalia Ledwig, Maciej
Łój, Patrycja Maleska, Aleksandra Olbryt, Anna Ploch, Luiza Pływacz, Paweł Podstawa, Karolina
Prochota, Mateusz Sawiel, Przemysław Wałowski, Agata Wawro,
Patrycja Warzecha, Justyna Wiesiołek, Izabela Wojczyk.
(jad)

Absolwenci otrzymali dyplomy za udział w zajęciach kulturalno-artystycznych.

Wyróżnienia dla uczniów GZS w Ozimku.

10 czerwca w Zespole Szkół
w Tułowicach odbyło się podsumowanie XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Zwierzaki”. W uroczystości wzięli udział młodzi artyści
– uczniowie Gminnego Zespołu
Szkół wraz z rodzicami i nauczycielem plastyki.
Do konkursu zgłosiliśmy prace zarówno w kategorii plastycznej jak i literackiej, które łączył
wspólny tytuł „Zwierzaki”. Zwierzęta były opisywane i układano o nich wiersze. W pracach plastycznych ukazywano je w zróżnicowanej formie artystycznej oraz
w ciekawych technikach, dominowało malarstwo, grataż, rysunek
oraz grafika. Prace te powstawały
podczas lekcji plastyki, zajęć arty-

stycznych i koła plastycznego.
Tytuł laureata wojewódzkiego
konkursu otrzymali: Julia Łyjak uczennica klasy Va SP nr 3 - nagroda za pracę literacką, Justyna
Szatkowska i Mateusz Gregorowicz z klasy II d Gimnazjum – wyróżnienia za prace literackie, Marta Hanna Gajda z klasy II c Gimnazjum – nagroda za pracę plastyczną, Paulina Radziej z klasy I f, Magdalena Spyra i Miriam
Gajda z klasy I b oraz Klaudia Panicz z klasy II d Gimnazjum – nagrody za prace plastyczne. Wyróżnienia za prace plastyczne otrzymali natomiast: Marcin Miś - klasa
II d, Adam Mazur - klasa II c, Mariusz Wojczyk - klasa I d oraz Daria Kostka - klasa I b. Gratulujemy.
J. Dubiel-Stonoga

* Co się wydarzyło w Gimnazjum nr 1 * Co się wydarzyło w Gimnazjum nr 1 *
Konkurs „Moja wieś – moje miejsce”

Nagrody razy trzy

30 maja rozstrzygnięty został konkurs pt. „ MOJA WIES - MOJE
MIEJSCE” organizowany od trzech lat przez LGD „Kraina Dinozaurów”. Biorą w nim udział uczniowie gimnazjów z siedmiu gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.
Nasze Gimnazjum reprezentowało 6 uczennic, które pisały prace
na jeden wybrany z podanych kategorii temat. Na konkurs nadesłano 36 prac, z których 6 nagrodzono
miejscami i 5 – wyróżnieniami.
Cała uroczystość odbyła się w
Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem, gdzie nasi uczniowie pojechali pod opieką pani Iwony Podstawy.
Trzy nasze uczennice zdobyły
nagrody i wyróżnienia:
1. miejsce - Dominika Możdzeń z kl. I D za pracę: „Józef Tomasz Juros odkrywcą i pasjonatem
lokalnej historii Ozimka i Doliny Małej Panwi” (opiekun S. Widawska),
Kategoria: „Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się bądź
przyczynia do rozwoju lub promocji
obszaru Krainy Dinozaurów”
2. miejsce - Paulina Plewa z kl.
III B za pracę: „Matko Boska Sybiraków, módl się za nami” (opiekun J.
Ciekalska), Kategoria: „Opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu LGD”
3.Wyróżnienie: Anna Drzymała kl. III D za pracę: „Stary Młyn -

dziedzictwo czterech wieków i tak
zwana Myślina Królewska w Krasiejowie” (opiekun S. Widawska),
Kategoria: „Ciekawe miejsce LGD
„Kraina Dinozaurów”.
Wszyscy uczestnicy gali zarówno uczniowie jak i opiekunowie
otrzymali dyplomy, podziękowania i
upominki, zaś nagrodami dla głównych zwycięzców były: plecak, kask
rowerowy, torba podróżna.
Ponieważ Pan Józef Tomasz
Juros nie mógł być obecny w Zawadzkiem na gali wręczenia nagród, statuetkę za wspaniałą promocję regionu otrzymał z rąk pani
Anny Golec - prezes Stowarzyszenia na konferencji zatytułowanej
„Historia i zabytki hutnictwa w dolinie Małej Panwi na obszarze działania LGD Kraina Dinozaurów” , która odbyła się w Ozimku w dniu 1
czerwca.
Warto odkrywać swój region,
poznawać ciekawe jego miejsca i
legendy oraz spotykać na swej drodze lokalnych pasjonatów historii.
S.W.

Dni Regionalne

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 zaplanowano temat tegorocznych Dni Regionalnych. Nauczycielki geografii i biologii
przedstawiły zainteresowanym uczniom temat projektu edukacyjnego, który od lat jest jedną z form realizacji celów edukacyjnych związanych z nauczaniem o regionie.
Tematyka tych Dni co roku jest
inna i urozmaicona, aby jak najwięcej uczniów zainteresować problemami swej „małej ojczyzny”. Do tej
pory zajmowaliśmy się następującymi tematami: Walory turystyczne
województwa, Gospodarka w regionie, Demografia, Problemy ekologiczne (powódź i jej skutki), Śląskie
zwyczaje i tradycje, Sieć osadnicza i układy urbanistyczne w gminie Ozimek, 90 rocznica powstań
śląskich. W tym roku tematem
przewodnim były „Najważniejsze
wydarzenia geologiczne Opolszczyzny” ze szczególnym uwzględnieniem triasu opolskiego. W projekcie brali udział głównie uczniowie
klas drugich, ale i niektórzy z pierwszych oraz trzecich zaangażowali
się w temat.
Celem projektu było nie tylko
zapoznanie z literaturą geologiczną, ale także wykonanie makiet:

prehistorycznych zwierząt i roślin,
Góry św. Anny, doliny Małej Panwi z
wydmami i odlewów czaszek, opracowań na gazetkę, przygotowanie
okazów skał i skamieniałości oraz
wykonanie prezentacji multimedialnej.
Zadania realizowane były przez
parę miesięcy, a ich efektem było
przygotowanie tematycznej wystawy w odrębnym pomieszczeniu
szkolnym, w którym podczas Dni
Regionalnych i Dnia Otwartego
szkoły odbywały się zajęcia edukacyjne.
Każda grupa miała do opracowania wydarzenia poszczególnych
er w odniesieniu do Opolszczyzny.
Bardzo pomocnym okazał się
pan Tomasz Krzyżowski - jeden z
rodziców, który nieodpłatnie wykonał tablice edukacyjne z opracowanych przez uczniów materiałów,
za co serdecznie dziękujemy. Mło-

* Co się wydarzyło w Gimnazjum nr 1 * Co się wydarzyło w Gimnazjum nr 1 *

dzież kojarzy nasz region głównie
z dinozaurami, a przecież w przeszłości działo się tutaj o wiele więcej. Wielokrotnie zalewało nas morze, tworzyły się Góry Opawskie
i rafa koralowa, powstawały liczne
surowce mineralne (wapienie, margle, iły, marmury, bazalty, granity,
syderyty, piaski, żwiry, gaz łupkowy), miały miejsce trzęsienia ziemi,
wulkanizm, który doprowadził do
utworzenia Garbu Chełmu z Górą
św. Anny i bazaltów w ok. Niemodlina, tworzyły się uskoki, jaskinie,
dwukrotnie przykrył nas swą lodową czaszą lądolód skandynawski,
pozostawiając swe ślady w postaci
ozów, kemów i głazów narzutowych.
Nad Małą Panwią po ustąpieniu lądolodu tworzyły się rozległe wydmy
śródlądowe, a u podnóża Garbu
Chełmu i na Płaskowyżu Głubczyckim wiatr nawiewał lessy, na których
powstawały urodzajne gleby.
Na naszym terenie, który można by nazwać paleontologicznym eldorado, dokonano wielu odkryć. To
tutaj znaleziono szczątki pradinozaura silesaurus opolensis, odnaleziono największy w Polsce okaz
amonita, odkryto szczątki mamuta.
To nasz region może poszczycić się
najstarszą rafą koralową, największą soczewą jaspisu w Polsce (skała powstała na kontakcie skał osadowych z bazaltem). To dolina Małej Panwi zasłynęła z dobrze rozwiniętego hutnictwo żelaza bazującego na eksploatowanych dawniej rudach darniowych. Wreszcie to min.
z krasiejowskiej cegły zbudowano
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie,
a sławniowickie marmury ozdobiły
Teatr Wielki, budynek Sejmu i Rady
Ministrów w stolicy kraju oraz Zamek Królewski w Kopenhadze.
Te wszystkie informacje uczniowie: Karolina Golletz, Nikola Kapica, Anna Kulik, Martina Młotek, Maria Soszka, Magda Soszka, Weronika Kalińska, Sandra
Ozimek, Wojciech Kozieł, Adam
Kuziemski, Piotr Sykuła, Bartosz
Włoch, Bartosz Wyrwa zdobywali na zajęciach pozalekcyjnych pod
kierunkiem pani Małgorzaty Szury i niżej podpisanej oraz pracując

samodzielnie z materiałami źródłowymi.
Należy również wspomnieć, że
trzy uczennice naszego gimnazjum:
Zuzanna Serafin, Dominika Możdzeń z klasy Id i Martyna Łazarska z klasy Ic brały udział w I etapie
Ogólnopolskiego Konkursu „Przez
ocean czasu”, zorganizowanego
przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski w Sosnowcu dla uczniów woj. opolskiego
i śląskiego. Należało napisać pracę
na jeden z podanych trzech tematów przedstawiając własne opinie i
interpretację zdobytych wiadomości
i wykazać się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych. Zuzanna i Dominika przeniosły się w czasie do okresu triasu i jury, zaś Martyna poświeciła swoją uwagę superwulkanom.
Zuzanna Serafin znalazła się
wśród trzech uczniów z woj.
opolskiego, których prace zakwalifikowano do drugiego etapu konkursu - testu wiedzy, który odbył się 18 kwietnia w Sosnowcu. Uczennica zajęła wysokie drugie miejsce i 22 maja pojechała do Sosnowca po raz drugi
odebrać cenną nagrodę.
W szkole odbył się także konkurs pt. „Kamienne archiwum Ziemi”, w którym uczniowie klas I wykazywali się swoją wiedzą geologiczną.
Zakończeniem projektu
była
wycieczka na Górę św. Anny, podczas której uczniowie odbyli zajęcia w siedzibie Parku Krajobrazowego oraz pod okiem przewodnika na trasie ścieżki dydaktycznej
odtwarzali wydarzenia z przeszłości regionu.
Cieszy fakt, że młodzież rozwija dodatkowo swe zainteresowania geograficzne i poznaje bogactwo przyrodnicze swego województwa. Nie zapomnijmy, że trias opolski, wapień muszlowy, silesaurus
opolensis i JuraPark to znaki firmowe naszego regionu.
A może Opolszczyzna kryje
pod powierzchnią ziemi jeszcze coś
więcej?
Sylwia Widawska

Sukces Kingi Dudzic
17 maja br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki
Osieckiej „OCEANY”. Startowała w nim nasza uczennica klasy IIIa Kinga Dudzic.
Do przesłuchań konkursowych
zgodnie z regulaminem zostało zakwalifikowanych 60 osób, natomiast

w dniu konkursu dotarło do Niemodlina 44 uczestników, m.in. ze
Szczecina, Suwałk, Torunia, Koni-

na, Wrocławia, Katowic. Dość licznie reprezentowana była Opolszczyzna. Młodzi wokaliści prezentowali własne interpretacje piosenek
Agnieszki Osieckiej.
Śpiewającą młodzież oceniało jury w składzie: Przewodnicząca - Anna Panas – polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która debiutowała na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Aleksandra Cwen – jedna z najzdolniejszych aktorek Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Ludmiła Wocial-Zawadzka – nauczyciel
śpiewu, wykładowca, muzyk oraz
dyrygent, absolwentka Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu.
Jury miało bardzo trudne zadanie.
- Jeszcze nigdy w historii konkursu „Oceany” nie zdarzyła się
taka sytuacja, aby obrady jury były

tak burzliwe i trwały ponad półtorej
godziny!. Wybór był bardzo trudny a
konkurencja ogromna – powiedziała
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula – Gryf.
Niestety, Kindze nie udało się
zdobyć żadnego z 3 miejsc, ale zdobyła nowe doświadczenie, a sam
udział w takim konkursie był niezwykłym przeżyciem. Zwłaszcza,
że 2 czerwca Kingę czekają kolejne
zmagania w IV Przeglądzie Opolskiej Twórczości Asrtstycznej „Młode Opole 2012”. Trzymajcie za nią
kciuki!
Elżbieta Pisula-Bieniecka

Ps. Podziękowania kierujemy
do Pana Michała Katolika za pomoc w nagraniu dema, dzięki któremu Kinga zakwalifikowała się
do obydwu konkursów.

„Polak - to brzmi dumnie”
Uczniowie GZS - Gimnazjum nr 1 zgłosili swoje prace plastyczne
do II Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak- to
brzmi dumnie” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prace wykonane były podczas zajęć plastyki i zajęć artystycznych - przekaz konkursowego tematu wzbogacony był ciekawą formą plastyczną
i różnorodnością technik plastycznych. 10 czerwca 2012 roku została
opublikowana lista prac nagrodzonych i wyróżnionych

W protokole opublikowanym w
Internecie czytamy: „Organizatorzy
i Jury II Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak- to brzmi dumnie” mają przyjemność przedstawić wyniki tegorocznego konkursu. Spośród 1678 prac
literackich i plastycznych z całego
świata (Polska, Białoruś, Ukraina,
Rosja, Bułgaria, Czechy, Węgry,
Niemcy, Belgia, Francja, Szwecja,
Szwajcaria, Wielka Brytania, Azerbejdżan, Uzbekistan, USA, Kanada,
Argentyna, Nowa Zelandia, Grecja)
jury w składzie: Januszkiewicz, E.
Zajac, Z. Świdziński, L. Wyszkowska, L. Dobosz, I. Suchocka, J. Taranienko, D. Rutkowska, K. Polak,
E. Babicz postanowiło nagrodzić i
wyróżnić 194 osoby.
Jednocześnie wyrażamy podziw dla niezwykle wysokiego po-

ziomu wszystkich prac i ogromnego zaangażowania uczniów i nauczycieli z całego świata. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.”
Wśród nagrodzonych znalazła
się uczennica klasy I c GZS – Gimnazjum nr 1 Hanna Szarzewicz.
Wyróżnienia natomiast otrzymało aż ośmioro naszych uczniów;
Marta Rapińska klasa I e
Katarzyna Chmielarz - klasa I c
Izabela Ziewiecka - klasa II a
Jakub Russak - klasa I d
Sandra Ozimek - klasa II b
Marcin Miś klasa - II d
Weronika Krawiec - klasa I a
Piotr Sobiech - klasa II a
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2012 w Białymstoku.
J. D-S.

Ozimek:

Uroczystości Bożego Ciała
7 czerwca we wszystkich kościołach otworzono szeroko drzwi, wychodząc z Przenajświętszym Sakramentem na procesję do czterech
pięknie udekorowanych ołtarzy. W tym roku po raz drugi trasa procesji w
Ozimku wiodła ul.: Słowackiego i Sikorskiego.
Boże Ciało jest jednym z najstarszych świąt w kościele katolickim,
obchodzonym od 1264 r. Ustanowił
je papież Urban IV. Mieszkańcy parafii w Ozimku bardzo licznie uczestniczyli w publicznym wyznaniu wiary w
Jezusa Zmartwychwstałego. W procesji udział wzięli: proboszcz ks. Marian Demarczyk, ks. Tomasz Struzik, ks. Przemysław Seń, ks. Ma-

rian Krawczyk oraz po raz pierwszy ks. Wojciech Kępkowski. Bardzo licznie dopisały dzieci komunijne. Proboszcz serdecznie podziękował wszystkim za tak liczny udział
w procesji, jak również tym, którzy przyczynili się do wykonania ołtarzy, służbie liturgicznej oraz ozimskiej Policji, która zabezpieczała trasę procesji.

Prymicyjna msza święta
W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 26 maja w opolskiej
katedrze grono kapłanów Diecezji Opolskiej powiększyło się o piętnastu
nowych duszpasterzy. Święceń kapłańskich udzielił im biskup Andrzej
Czaja. Wśród nowo wyświęconych księży był parafianin z Ozimka Wojciech Kępkowski.
Ks. Wojciech Kępkowski (syn Ireny i Tadeusza) urodził się 30 października 1987 r. Jest wychowankiem byłego proboszcza ks. Gerarda Kałuży, przy którym od dziecięcych lat służył do mszy świętych najpierw jako ministrant, a później lektor. Duży wpływ na odkrycie powołania kapłańskiego miał były wikariusz
ks. Jacek Chromniak. Prace magisterską napisał na temat teologii ciała na przykładzie „języka partycypacji”. W niedzielę 27 maja o godzinie
11.00, w koncelebrze z proboszczem
ks. Marianem Demarczykiem i dziekanem ks. Łukaszem Libowskim,
neoprezbiter odprawił pierwszą mszę
świętą. Homilię wygłosił ks. Andrzej
Demitrów.
Z domu rodzinnego do kościoła przyprowadził go w orszaku proboszcz z dużą ilością wiernych oraz
orkiestrą. W trakcie przemarszu or-

szak przystanął na placu kościelnym,
obok grobu ks. prałata Gerarda Kałuży, na którym ks. Wojciech Kępkowski położył symboliczną czerwoną różę i zapalił znicz. Po przybyciu do kościoła, proboszcz przywitał wszystkich wiernych, księży, a
w szczególności byłych wikariuszy,
którzy służyli w naszej parafii. Po odprawionej mszy świętej ks. Wojciech
Kępkowski udzielił błogosławieństwa
prymicyjnego, a liczne delegacje złożyły mu życzenia i wręczyły kwiaty w
dowód wdzięczności za osiągnięty
cel swojego życia.
Po wakacjach, które będą trwać
do 15 sierpnia, nowo wyświęceni
księża rozpoczną posługę wikariuszowską w przydzielonych parafiach.
Ks. Wojciech Kępkowski pojedzie do
Pietrowic Wielkich koło Raciborza.
J. Niesłony

Co się wydarzyło w Antoniowie

Co się wydarzyło w Przedszkolu nr 1

Festyn na urodziny

Festyn na fest

Z okazji 230-lecia wsi Antoniów, sołtys Adam Hurek w porozumieniu z Radą Sołecką, Kołem DFK oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
Antoniów, postanowili zorganizować jubileuszowy festyn w dniach 1-3
czerwca.

19 maja odbył się festyn rodzinny w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 1 w Ozimku. Dyrektor przedszkola Jolanta Szyszka przywitała
wszystkich przybyłych na imprezę z okazji Dnia Matki i Ojca, zorganizowaną pod hasłem: „Jestem cząstką przyrody”.

Odbył się on na boisku „osiedla zielonego”, a oficjalne otwarcie
miało miejsce w sobotę 2 czerwca.
Sołtys przywitał wszystkich mieszkańców oraz zaproszonych gości:
burmistrza Marka Korniaka, przewodniczącego Gminnego Zarządu
TSKN w Ozimku Klausa Leschika,
radnego powiatu opolskiego Norberta Halupczoka oraz przewodniczącą Koła DFK w Antoniowie Anielę Ledwig. Jako pierwszy wystąpił
zespół śpiewaczy „Opolskie Dziołchy”, następnie Adam Krawczyk
z córką Kornelią, dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Antoniowie, kabaret „Tolek”, a gwiazdą wieczoru była
Andrea Rischka. W niedzielę festyn rozpoczęto występem zespołu
„Revers”, solistek Julii Doty i Klaudii Jendrzej oraz występami dzieci z osiedla. Wielką atrakcją były za-

W programie artystycznym wystąpiły przedszkolaki, tańcząc i
śpiewając piosenki. Gościnnie zaprezentowały się również zespoły mażoretkowe „Kropelki” i „Mini
Gama” z ozimskiego Domu Kultury.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły

za uatrakcyjnienie festynu występami mażoretek.
Organizatorzy składają także
podziękowania sponsorom i darczyńcom: państwu A. i W. Łysiak –
sklep „Lewiatan” w Ozimku, panom
M. Milczarek i R. Pasek – pracownia

się pokazy strażackie przygotowane przez OSP Schodnia. W wolnych
chwilach dzieci korzystały z nadmuchiwanej zjeżdżalni, trampoliny oraz
kącika fryzjerskiego, upiększając
swoje włosy i twarze. Wodzirej zabawiał dzieci różnymi grami i zabawami. Rodzice natomiast robili zakupy na stoiskach z ciastami i grillu.
Dyrekcja przedszkola serdecznie dziękuje Radzie Rodziców oraz
wszystkim rodzicom za aktywny udział w pracach i w zabawie z
dziećmi. Pani Helenie Gruszce oraz
instruktorkom D. Reiman i K. Cieśla

złotnicza w Ozimku, państwu M. i K.
Stasiukiewiczom – HDT Polska Sp.
z o.o., państwu B. i K. Żerdzińskim –
zakład fryzjerski w Ozimku, Bankowi
Zachodniemu WBK w Ozimku. kierownictwu JuraParku w Krasiejowie,
pani A. Haniszewskiej, panu Norbertowi Halupczokowi i sołectwu Antoniów, państwu J. i A. Bebel – piekarnia w Ozimku, pani M. Kasperskiej
– sklep mięsny w Ozimku, Przedsiębiorstwu „Agra” Sp. zo.o. w Opolu oraz „Frigoopol” S.A. w Opolu.

wody w przeciąganiu 8-tonowego
tira na czas. W tej konkurencji zwyciężył Marek Konieczko z Antoniowa, który otrzymał puchar oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez
firmę DAF. Gwiazdą wieczoru był
zespół „Duo Fenix”. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę bawiono się do
późnych godzin nocnych.
Głównymi sponsorami imprezy
byli: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
Konsulat RFN w Opolu, Stowarzyszenie wspierające rozwój wsi oraz
wielu innych, którzy przyczynili się
do zorganizowania festynu. Sołtys
wsi Adam Hurek serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie jubileuszowych uroczystości.
Jan Niesłony

J. Niesłony
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Uwaga! Alarm!
Krótkie zaskoczenie, szybka mobilizacja i brak paniki. Tak w skrócie
opisać można próbny alarm pożarowy, który ogłoszono w PSP w Szczedrzyku. Został on przeprowadzony nieprzypadkowo 1 czerwca, a więc
w dniu, który raczej kojarzy się z czymś miłym. Celem alarmu było przećwiczenie ewakuacji i sprawdzenie znajomości wymaganych procedur.
Wszystko oczywiście w warunkach całkowitego zaskoczenia.
Po usłyszeniu sygnału uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pozostali pracownicy szkoły sprawnie
ewakuowali się na boisko. Stamtąd
obserwowali działania strażaków symulujące gaszenie pożaru oraz ewakuację ludzi z pięter szkoły. Przebieg
akcji nadzorował komendant OSP w
Szczedrzyku Andrzej Jakubiec,
który również koordynował działania czterech jednostek straży pożarnej. Po odwołaniu alarmu, uczniowie
spotkali się na krótkim apelu podsumowującym całą akcję. Kierują-

Alarm pożarowy w PSP Szczedrzyk.

cy pracą ochotników zademonstrował strój strażaka oraz jego podstawowe wyposażenie. Dyrektor szkoły
Anetta Gajda-Janowska pochwaliła uczniów za zdyscyplinowanie i odpowiedzialne zachowanie. Podkreśliła, że alarm przebiegał sprawnie
i bez przykrych niespodzianek. Pomimo tak nietypowo zaczętego dnia,
złożyła uczniom życzenia z okazji
Dnia Dziecka. Życzyła m.in. aby takie sytuacje i im podobne nigdy nie
stały się ich udziałem.
B.D.

Święto szkoły
W tym roku, w związku z akcją „Polska Biega”, świętowaliśmy już 17
maja, w wigilię urodzin naszego patrona – błogosławionego Jana Pawła II.
Święto szkoły tradycyjnie rozpoczęło się przemarszem, poprzedzanej przez poczet sztandarowy rozśpiewanej kolumny uczniów
i nauczycieli, do kościoła w Szczedrzyku. Tam ksiądz Marcin Ogiolda odprawił mszę świętą w intencji
uczniów, nauczycieli, absolwentów i
pracowników szkoły. Przedstawiciele wszystkich klas przynieśli do kościoła symboliczną czerwoną różę,

którą złożyli na ołtarzu przed relikwią Jana Pawła II.
Po powrocie do szkoły i krótkiej
przerwie, uczniowie z klasy III z wychowawczynią Ewą Lalic zaprosili nas przed portret patrona na apel,
gdzie w krótkim montażu słownomuzycznym przypomnieli najważniejsze fakty z jego życia.
Małgorzata Rudolf

Witaj majowa jutrzenko…
Święto szkoły im. Jana Pawła II w Szczedrzyku.

Tuż przed długim majowym weekendem uczniowie z klasy IV PSP
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku pod opieka Małgorzaty Rudolf i Urszuli
Serafin-Noga przygotowali dla swoich młodszych i starszych kolegów
akademię z okazji 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W łatwy i zrozumiały dla wszystkich sposób wyjaśnili kto, dlaczego i
po co uchwalił ten pierwszy w Europie i drugi na świecie dokument. Całość została uświetniona grą na fletach, dzwonkach i majowymi piosen-

kami.
Po występie już nikt nie miał wątpliwości, dlaczego dzień 3 maja jest
wolny od zajęć lekcyjnych i pracy.
M.R.

Polska czytała też u nas
Czy znamy numery alarmowe? Kiedy można przechodzić przez
jezdnię? Jak bezpiecznie się bawić?

Święto Konstytucji 3 Maja.

Odpowiedzi na te i podobne pytania można było uzyskać podczas
spotkania, które poświęcone było
względom bezpieczeństwa. Odbyło
się ono 6 czerwca w PSP w Szczedrzyku w ramach akcji „ Cała Polska
czyta dzieciom”
Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Poli-

cji, którzy wcielili się w rolę lektorów. W nowej roli sprawdzili
się aspirant Anna Wardak-Musiał
i aspirant Grzegorz Musiał, którzy
z dużym zaangażowaniem czytali dzieciom wierszyki. Zadanie
nie było łatwe, bo widownia była
bardzo wymagająca! Stanowili ją
uczniowie kl. I-III oraz grupy dzie-
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ci z przedszkola w Szczedrzyku.
Spotkanie rozpoczęło się od zagadek, które czytała specjalnie zaproszona na tę okazję była dyrektor szkoły Jadwiga Wiesbach. Dotyczyły one rozważnego zachowania na drodze. Dzieci chętnie i szybko włączyły się do wspólnej zabawy
w zgadywanki. Wykazały się przy
tym nie tylko dużą wiedzą, ale i dociekliwością. Zaproszeni goście musieli również odpowiadać na pytania
dotyczące ich pracy w Policji. Bibliotekarka Sonia Piosek, która również uczestniczyła w spotkaniu, zachęciła dzieci do odwiedzania biblioteki i pokazała ciekawe książeczki

przeznaczone właśnie dla nich. Zakończenie spotkania miało muzyczny akcent. Uczniowie kl. II zaśpiewali piosenkę utrwalającą zasady bezpieczeństwa, a grupa przedszkolna
zrewanżowała się piosenką o tematyce ekologicznej.
Dziękując za spotkanie, uczniowie wręczyli gościom upominki, a
dyrektor szkoły Anetta Gajda-Janowska uhonorowała ich tytułem
”Przyjaciel Szkoły”. Wszyscy bowiem wiemy, że najlepiej wychodzą rzeczy, które robi się wspólnie z przyjaciółmi!
B.D.

Twórczość J.Tuwima
16 maja uczniowie klasy II pod opieką pań Mirelli Rudolf i Barbary
Dzieszkowskiej odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Szczedrzyku. Młodzi
czytelnicy zostali powitani przez panią Sonię Piosek, która oprowadziła
ich po bibliotece i zapoznała z nowościami wydawniczymi.
Na to spotkanie uczniowie przygotowali interpretację wybranych
przez siebie wierszy Juliana Tuwima. Wszyscy uczestnicy spotkania
słuchali z uwagą, gdyż w planie był
również konkurs ze znajomości tekstów poety. Okazało się, że wiersze
wywołują nie tylko uśmiech na twarzach, ale i szybko zapadają w pa-

wie tego czasu część prac było gotowych a pozostałe będą dopracowywane na zajęciach kółka plastycznego w szkole. Wyjazd był bardzo udany, piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że po pracy i zwiedzaniu wszyscy uczestnicy zasiedli do śniadania
na trawie i z apetytem spałaszowa-

li przygotowane przez mamy kanapki, słodycze i owoce. Potem wróciliśmy do szkoły. Opiekunami grupy
były panie: Jolanta Dziumak, Urszula Serafin-Noga i Renata Krzyżowska.

Drodzy Rodzice!
Dobiega końca moja kadencja na stanowisku dyrektora w PSP w
Szczedrzyku. Jest to dobry moment na podsumowanie i podziękowanie.
Przez cały ten czas wspólnie pracowaliśmy na dobre imię szkoły, starając się, aby była ona miejscem odnoszenia sukcesów przez Wasze dzieci. Wielokrotnie przekonałam się że mogę na Was liczyć. W organizacji wielu przedsięwzięć wykazaliście się dużą inicjatywą i pomysłowością. Wspieraliście mnie w swoich działaniach służąc pomocą i wsparciem m.in. finansowym. Za to jestem Wam bardzo wdzięczna. Myślę, że udało się nam wspólnie
zrobić wiele dobrego dla dzieci i całej społeczności lokalnej.
Ustępując ze stanowiska nadal będę wspierać Wasze inicjatywy i służyć
pomocą już jako nauczyciel. Mam nadzieję, że współpraca nasza będzie równie owocna jak dotychczas. Dziękując Wam za współpracę życzę nadal wielu
ciekawych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji.
Dyrektor PSP w Szczedrzyku
Anetta Gajda-Janowska

mięć. W konkursie nie było złych odpowiedzi, wszyscy bezbłędnie cytowali wybrane fragmenty. Uczniowie zainspirowani poezją wykonali rysunki, będące ilustracjami do
przedstawianych wierszy. W nagrodę otrzymali słodkie upominki oraz
czasopisma.
B.D.

Rodzinnie i sportowo
W rodzinnej i sportowej atmosferze przebiegał festyn zorganizowany 3 czerwca przez Radę Rodziców przy PSP w Szczedrzyku. Jak co
roku, rodzice wykazali się dużą pomysłowością i z okazji Dnia Dziecka
przygotowali dla swoich pociech dużo atrakcji.
Było malowanie twarzy, wymyślne balejaże i ciekawe zabawy zręcznościowe. Nauczyciele przygotowali
i przeprowadzili zabawę pod hasłem
”Mam talent” oraz konkursy sportowe. Były m.in. skoki w workach, rzuty piłką lekarską, przeciąganie liny i
mecz piłki nożnej. Rodzice wspierali swoje pociechy wiernie im kibicując i wspólnie przeżywając sukcesy.

Dobrze, że organizatorzy wykazali się przezornością i zadbali o dużą
ilość nagród, bowiem laureatów było
sporo. Najważniejszy jednak był dobry humor i zabawa. Siły można było
zregenerować w obficie zaopatrzonym bufecie. Dodatkowymi atrakcjami były karuzele i dmuchana wieża....do zdobycia. Dla każdego!

Festyn z okazji Dnia Dziecka.

B.D.

Wycieczka do Bierkowic
21 maja uczniowie klasy pierwszej oraz członkowie kółka artystycznego pojechali na wycieczkę do skansenu w Bierkowicach.
Pierwszoklasiści po raz pierwszy zwiedzali zabytki drewnianej architektury Opolszczyzny i przyglądali się z bliska, jak kiedyś żyli ludzie
na wsi. Obejrzeli stare sprzęty, ludowe stroje i wnętrza wiejskich chat
krytych strzechą lub gontem.
Starsi uczniowie mieli inny cel
wyjazdu. Wzięli udział w corocz-

nym plenerze malarskim „Majówka w skansenie”. Po przybyciu do
skansenu od razu poszukali sobie
urokliwych miejsc, w których drewniana architektura i naturalne otoczenie współgrały ze sobą. Znaleźli sobie trochę cienia i rozłożyli się
z warsztatem malarskim. Na pracę
mieli około trzech godzin i po upły-

U. Serafin-Noga

Wycieczka do skansenu w Bierkowicach.
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Wielkie czytanie…
…w PSP nr 1 w Ozimku odbyło się w tym roku po raz czwarty.
To impreza czytelnicza bardzo
lubiana przez dzieci, mająca na celu
kształtowanie kultury czytelniczej i
popularyzację wierszy polskich poetów. Dziewięciu znanych dorosłych
ludzi czytało wiersze małym słuchaczom z klas I-IV. Utwory były specjalnie dobrane pod kątem realizacji zadań szkolnego projektu profilaktycznego „Uczeń bezpieczny,
bo mądry, roztropny i grzeczny”
realizowanego przez panią Grażynę Świercz. Wielkie Czytanie to
również akcja Global Action Week
- Światowego Tygodnia Działań na
Rzecz Edukacji, organizowanego co
roku przez UNESCO i UNICEF.
Wiceburmistrz Zbigniew Kowalczyk miał nie lada zadanie - wiersz
„Ile!” Włodzimierza Ścisłowskiego.
„Ile kleksów jest w zeszycie, ile proc
zrobionych skrycie, (…) ile wspomnień po wagarach, ile profesora
starań, ile brudu za uszami, ile lekcji z naganami,(…) ile uwag różnych
osób, ile ojca siwych włosów, ile
szyb wybitych w mieście, - tyle razy
Staś przyrzekał, że poprawi się nareszcie!” Utwór został przeczytany z
aktorskim wręcz zacięciem a gestykulacją i mimiką pan Wiceburmistrz
stworzył znakomity nastrój. Wierszyk niełatwy, ale bardzo pouczający, nie tylko dla dzieci, ale także dla
nas, dorosłych!
Pani Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Barbara Starzycka przeczytała dzieciakom znany wiersz
„Samochwała” Jana Brzechwy.
Utwór w jej interpretacji była niezwykle zabawny, nie dało się więc tej
Samochwały nie polubić! Pani Wiceprzewodnicząca niezwykle ciepłym
głosem zaprezentowała tego klasyka literatury dziecięcej.
Świetnie poradził sobie także pan Radny Mirosław Wieszołek.
Choć czytał pod wielką presją (bo w
obecności córki Laury z klasy II), to
jego wiersz „O Grzesiu kłamczuchu
i jego cioci” Juliana Tuwima okazał
się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Ta niezwykle dowcipna historyjka o tym, że każde kłamstwo ma naprawdę krótkie nogi, wzbudziła wiele śmiechu wśród małych słuchaczy,
a pan Radny pokazał, że ten utwór
nawet po wielu latach zawsze śmieszy i zadziwia błyskotliwością.
Pan Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Jan Wierny zaprezentował małym słuchaczom wesoły
wiersz „Zosia Samosia” Juliana Tuwima, zrobił to tak świetnie, że zasłużył na radiowe wykonanie. Wiersz
odczytał na stojąco, jak przystało na
Przewodniczącego „najgroźniejszej”
komisji w radzie. Lecz dzieci od razu
wiedziały, że pan Wierny wcale dla
nich nie jest groźny, wybuchając salwami śmiechu raz po raz. Zaraz potem dzieci przyszły wypożyczyć „Zosię Samosię” ze szkolnej biblioteki,

tak im się spodobała!
Największą chyba niespodziankę sprawił uczniom Radny Krzysztof Kleszcz. Miał do zaprezentowania przyjemny wierszyk o „Kominiarczyku” Włodzimierza Słobodnika, którego dzieci się bały, bo miał
czarną, umorusaną buzię. Konkluzja
wiersza była zaś taka, że choć Kominiarczyk miał buzię czarną, to serce
- szczerozłote. Kominiarczyk w wierszu z dobroci serca dawał dzieciom
słodycze. Pan Radny Kleszcz świetnie wykorzystał swojego poetyckiego bohatera i tak wczuł się w rolę, że
dzieciaki w trakcie jego recytacji …
także otrzymały cukierki! Uczniom
bardzo się spodobała ta uczta dla
ducha i ciała!
Bardzo trudne zadanie podczas
tego Wielkiego Czytania mieli do wykonania nasi Policjanci. Czytali wiersze trudne i pouczające, niosące
przesłanie dotyczące bezpieczeństwa. Młodszy aspirant Sebastian
Pawlak zaprezentował wierszyk „Na
skrzyżowaniu” Edwarda Zymana,
który opisywał zabawną z pozoru
sytuację na skrzyżowaniu ulic. Pod
pozorem kłótni samochodów autor
pokazuje przywary ludzi. Samochody nie znały przepisów Ruchu Drogowego i tak się kłóciły, że stworzyły
bardzo niebezpieczną sytuację. I tak
jak w prawdziwym życiu, w wierszu
też musiał interweniować policjant,
bo inaczej mogłoby dojść do wypadku. Aspirant Pawlak potrafił bardzo
dobrze oddać i zabawną kłótnię, i
prawdziwą grozę sytuacji.
„Piłka na ulicy” Tadeusza Śliwiaka to wiersz–przestroga. Zaprezentowała go sierżant Małgorzata Słaboń. To wierszyk o dzieciach, które tak się bawiły, że wybiegły za piłką na ulicę, prosto pod koła samochodu. Co może się wydarzyć, jakie
mogą być tego konsekwencje? „Tak
to kończy się zabawa: wielki płacz
i ból, i wrzawa. Lecz i gorzej także
bywa! Tutaj w piłkę się nie grywa!”
– czytała z pasją sierżant Słaboń,
oddając powagę sytuacji i tragiczne
konsekwencje zderzenia dziecka z
samochodem!
Wiersz „Ciekawy Michał” Edwarda Zymana miał czytać pan komendant Michał Karoński, lecz w ostatniej chwili musiał wyjechać służbowo. Godnie zastępowała go młodsza aspirant Anna Wardak-Musiał.
Ten wiersz opowiadał (nomen omen)
o Michale, który zadawał strasznie
dużo pytań, wręcz zamęczał swojego tatę tymi ciągłymi pytaniami. Pani
aspirant znakomicie oddała charakter wiersza. Od dzieci otrzymała
ogromne brawa! A od szefa – pochwałę?
Wielkie Czytanie w naszej szkole znów za rok, ale mamy nadzieję, że zachęci do czytania zarówno
dzieci, jak i dorosłych!

* Co się wydarzyło w PSP 1 * Co się wydarzyło w PSP 1 * Co się wydarzyło w PSP 1 *

Wycieczka do WORD-u
W maju pojechaliśmy na bardzo ciekawa wycieczkę do WORD
w Opolu, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. To
tam dorośli zdają egzaminy na prawo jazdy samochodem.
Pomysłodawcą tej wycieczki był Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Tomasz Kostuś, który pełni funkcję przewodniczącego Opolskiej
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celami
rady jest między innymi edukacja w zakresie Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Dlatego termin wycieczki był tak dopasowany, aby odbyła się ona przed bardzo ważnym dla nas egzaminem
na Kartę rowerową, dlatego też
nasze opiekunki panie : Grażyna
Świercz, Grażyna Łyga i Elżbieta Nawrocka zabrały uczniów
z klas IV i III. Wycieczka odbyła
się w ramach szkolnego projektu profilaktycznego „ Uczeń
bezpieczny, bo mądry, roztropny i grzeczny”. Głównym celem
tej wycieczki było przygotowanie
nas do egzaminu na kartę rowerową.
Kiedy przyjechaliśmy do
Ośrodka, powitał nas pan Henryk Dojka, który był naszym
przewodnikiem.
Zaprowadził
nam do sali konferencyjnej, gdzie
obejrzeliśmy pouczający film pod
tytułem „Z rowerem za pan brat”.
Tu na spotkanie z nami przyszedł
Dyrektor WORD, pan Mateusz
Kinder, któremu podziękowaliśmy bukietem kwiatów.
Po filmie poszliśmy do Miasteczka Ruchu Drogowego. Tu
otrzymaliśmy rowery i obowiązkowo kaski na głowę, i wyruszyliśmy na „ulice”. To małe miasteczko wyposażone jest w znaki drogowe, jeździ się po ulicach, jest
rondo, przejścia dla pieszych.
Jeździliśmy małymi grupami,
nasi koledzy udawali pieszych,
a my zgodnie z przepisami BRD
musieliśmy poruszać się prawidłowo. Największy problem mieliśmy na rondzie, nie wiedzieliśmy, jak jechać. Na szczęście był
tam policjant i ekspert - egzaminator w dziedzinie ruchu drogowego, którzy nam pomagali. Obserwowali nasz każdy ruch. Każ-

dy z nas jeździł rowerem zwracając uwagę na znaki drogowe i zachowując się bezpiecznie podczas jazdy. Po takim przejeździe, fachowcy udzielili nam cennych wskazówek, dzięki którym
wszyscy, tydzień później, zdaliśmy test!
Po świetnym treningu rowerowym, przyszedł czas na szkolenie pierwszej pomocy. Tu również pomogli nam profesjonaliści,
gdyż szkolenie przygotowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP
w Opolu- Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 2. Tu pod
okiem st. kpt. Mirosława Łukomskiego zostaliśmy przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– sztucznego oddychania i masażu serca. St. ogn. Krzysztof Modrzejewski i mł. ogn. Krzysztof
Kowalski udzielali nam fachowych porad, jak się zachować w
takiej trudnej sytuacji i pomagali ćwiczyć na fantomach – dorosłego i dziecka. Fantom to taki
przyrząd, który pomaga dokładnie wykonać naukę reanimacji.
Te dodatkowo były wyposażone w specjalny czujnik z diodami,
które zapalały się na zielono, gdy
ucisk przy masażu serca był prawidłowy.
Na zakończenie organizatorzy przygotowali spotkanie z
policjantem z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu, młodszym aspirantem Stanisławem
Hebdą. Z ogromną cierpliwością aspirant Hebda odpowiadał
na setki pytań dotyczących pracy policjanta i motoru, na którym
przyjechał.
Ta wycieczka bardzo nam się
podobała i przyczyni się do tego,
że będziemy bezpiecznie poruszać się po drogach, bez wypadku i nieszczęścia.
Tomek Paliwoda, Julek Zieliński,
Julia Gryc, Czarek Rogowski
pod opieką pani Grażyny Świercz

Rowerami, ale gęsiego
W ostatnim dniu maja nasze kółko pojechało na wycieczkę
rowerową do Krasiejowa. Wszyscy zebraliśmy się pod szkołą wszyscy, czyli my – dziennikarze z Kółka Dziennikarskiego oraz
nasi RODZICE.

Ustawiliśmy się „gęsiego” i leśnymi dróżkami pojechaliśmy do
gościnnego leśnictwa w Krasiejowie. Kiedy dotarliśmy na miejsce,
pogoda sprawiła nam przykrego
psikusa, ponieważ strasznie się
rozpadało. Ale przecież my jesteśmy bardzo pomysłowi, więc zaczęliśmy „czarować pogodę” zabawnymi wierszykami. I, o dziwo!
Poskutkowało, pogoda po chwili się polepszyła i wyszło słońce.
Dzięki temu mogliśmy wykonać zaplanowane przez nas zadania, czyli szkolenie dla rodziców na temat bezpieczeństwa i
udzielania pierwszej pomocy. Te
zadania realizujemy w ramach
projektu edukacyjnego UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”. Najpierw rozdaliśmy rodzicom ankiety dotyczące bezpieczeństwa. Nasi rodzice z wielkim
skupieniem odpowiadali na pytania przygotowane przez UNICEF,
wszyscy pozytywnie! Następnym
etapem naszego szkolenia były

specjalne plansze z pytaniami.
Kolejnym punktem naszej wyprawy był pokaz pierwszej pomocy. Na rozłożonym na zielonej
trawie kocu, umieściliśmy fantoma, czyli taki przyrząd do przeprowadzenia profesjonalnego pokazu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy zgromadzili się wokół koca, gdzie Bartek Stanuch
i Czarek Rogowski pokazali, co
trzeba zrobić, aby komuś uratować życie. Każdy uważnie obserwował chłopców, ponieważ
potem rodziny - dziecko i rodzic
w parach - po kolei ćwiczyli na
fantomie. 2:30; 2:30; 2;30… ! To
może okazać się wdechem życia!
Na zakończenie naszej pracowitej wyprawy chwilka przyjemności. Nasze mamy przygotowały kiełbaski, a ojcowie rozpalili ognisko.
To była świetna zabawa i
dobra lekcja bezpieczeństwa !
Tomek Paliwoda, Szymek Koloch,
Bartek Stanuch i Julia Gryc

Jubileusz 200-lecia kaplicy św. Liboriusza

Z wizytą w Bredenborn
2 czerwca, na zaproszenie ks. Helmuta Golletz’a i mieszkańców
Bredenborn, w uroczystościach z okazji 200-lecia kaplicy św. Liboriusa uczestniczyła delegacja w składzie: radni Rady Miejskiej w
Ozimku Antoni Gryc i Maksymilian Sklorz, sołtys wsi Krzyżowa Dolina Bernard Sklorz oraz Miriam Brandt z DFK Krzyżowa Dolina.
Po przyjeździe członkowie naszej delegacji zostali zakwaterowani u mieszkańców tej miejscowości, a następnie, wraz z ks. Helmutem Golletz’em i mieszkańcami
Bredenborn spotkali się na uroczystej kolacji. Następnego dnia, ze
względu na ciągłe opady deszczu,
obchody jubileuszu zostały przeniesione do kościoła parafialnego.
Zabytkowa kaplica w Bredenborn ma bardzo ważne miejsce
w historii miejscowości. Znajdują się tam relikwie św. Liboriusa,
który jest także patronem diecezji Padeborn oraz kaplicy w Krzyżowej Dolinie. Na przestrzeni wielu lat istnienia kaplicy, mieszkańcy
Bredenborn odbywali do niej procesje błagalne w razie nieszczęść,
które nawiedzały tę miejscowość.
Po dzień dzisiejszy odprawiane są
tam msze święte w okresie letnim.

Po uroczystej mszy świętej
życzenia z okazji obchodów jubileuszu 200-lecia kaplicy złożył mieszkańcom zastępca burmistrza Marienmünster, a sołtys Bernard Sklorz wraz z Miriam Brandt
złożyli podziękowania za zaproszenie w imieniu mieszkańców wsi
Krzyżowa Dolina oraz burmistrza
Ozimka oraz podziękowali ks. Helmutowi Golletz’owi i jego parafianom za pomoc finansową i rzeczową udzielaną Krzyżowej Dolinie, za życzliwość i gościnność,
jaką za każdym razem otrzymują w Bredenborn. Przekazali także
drobne pamiątki i prezenty od wsi
Krzyżowa Dolina i Gminy Ozimek.
W zamian otrzymali obietnicę dalszej pomocy, kronikę miejscowości
Bredenborn oraz przewodnik turystyczny regionu Padeborn.

Nasza delegacja przed kaplicą św. Liboriusa w Bredenborn.

(jad)

Kolejny dar ks. Helmuta Golletz’a
W pierwszą niedzielę czerwca jubileusz 200-lecia obchodzi kaplica św. Liboriusza w Bredenborn w Niemczech, gdzie proboszczem jest pochodzący z Krzyżowej Doliny ks. Helmut Golletz. Wraz z
21-osobową grupą parafian przyjechał on do swojej rodzinnej miejscowości, aby wręczyć przedstawicielom partnerskiej wsi zaproszenie do udziału w tej uroczystości.
Zdecydowana większość gości, których tym razem przywiózł
ze sobą ks. Helmut Golletz, odwiedziła Polskę po raz pierwszy w
życiu. We czwartek 17 maja zwiedzali Opole z jego najważniejszymi kościołami, a w piątek pojechali na wycieczkę do kopalni soli w
Wieliczce. W sobotę byli na Górze
św. Anny, a potem zwiedzali JuraPark w Krasiejowie z jego licznymi atrakcjami, które wywarły na
nich duże wrażenie. Późnym popołudniem wzięli udział w krótkim
nabożeństwie majowym w kaplicy
św. Liboriusza w Krzyżowej Dolinie, po czym spotkali się na wspólnej biesiadzie z mieszkańcami wsi.
Byli zachwyceni tym wszystkim, co
zobaczyli w Polsce i na Opolszczyźnie oraz serdecznym przyjęciem i okazywaną im wszędzie gościnnością.
Jak zazwyczaj, honorowy obywatel Ozimka ks. Helmut Golletz nie przyjechał z pustymi rękami. Poza zaproszeniem na jubileusz kaplicy w Bredenborn, przywiózł czek na 2000 euro z przeznaczeniem na kontynuację remontu szkoły w Krzyżowej Doli-

nie, gdzie będą urządzone pokoje gościnne. Darowiznę przekazał
na ręce wiceburmistrza Zbigniewa Kowalczyka i sołtysa Bernarda Sklorza, zapowiadając dalsze
wspieranie działalności tutejszego
domu spotkań i kaplicy św. Liboriusza, pod warunkiem, że pozostaną one własnością gminy. W darze
dla burmistrza Ozimka przywiózł
również wydaną w formie książkowej kronikę Bredenborn z 1918 r.,
a przedstawiciel niemieckiej delegacji wręczył zastępcy burmistrza
i sołtysowi Krzyżowej Doliny wyrzeźbione w drewnie emblematy z
herbem Bredenborn. Kilkugodzinne przyjacielskie spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem finału piłkarskiej Ligi Mistrzów na
dużym ekranie zawieszonym w
świetlicy wiejskiej. Pomimo gorącego dopingu, Bayern Monachium
przegrał w rzutach karnych 3-4 (11) z Chelsea Londyn. Aby obejrzeć
to widowisko piłkarskie, ks. Helmut
Golletz przywiózł ze sobą cyfrowy
tuner TV-sat, który pozostał już na
wyposażeniu świetlicy w Krzyżowej Dolinie.
J. Dziuban

Ks. Helmut Golletz wręczył czek na 2000 euro.

Mieszkańcy Bredenborn i Krzyżowej Doliny na wspólnej biesiadzie.

Wizyta zaprzyjaźnionych strażaków z Niemiec

Szczedrzyk: Dzień Mniejszości Niemieckiej

W dniach 15-21 maja 2012r. na zaproszenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chobiu w naszej Gminie gościła niemiecka jednostka ratownictwa technicznego THW Hann Műnden.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca odbywa się pielgrzymka mniejszości narodowych na Górę św. Anny. W tym roku – 3 czerwca przedstawiciele mniejszości niemieckiej i romskiej z Opolszczyzny
spotkali się tam już po raz siedemnasty.

Wspólne manewry

Podziękowania i zabawa
W pielgrzymce uczestniczyli także przedstawiciele śląskich
ziomkostw z Norymbergi i Monachium oraz delegacja ze Zlatych Hor w Czechach. Mszy świętej przewodniczył emerytowany
ordynariusz opolski ks. abp Alfons Nossol. Wśród dwóch tysięcy pielgrzymów była również delegacja ze sztandarem Koła DFK
Szczedrzyk-Pustków oraz przed-

Oficjalnie jednostkę przywitał
Burmistrz Miasta i Gminy Ozimek
Marek Korniak oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z
naszej Gminy. Przywitanie odbyło
się w Ozimku przy wspólnej kolacji w restauracji „Nowa”. W czasie
pobytu miały miejsce wspólne pokazy i ćwiczenia ze wszystkimi jednostkami OSP. 17 maja przed Domem Kultury odbył się pokaz ewakuacji osób z wysokości. Po ćwiczeniach jednostka THW zaprezentowała pokaz multimedialny o
ich działalności.
19 maja na Kanale Jedlickim
został zbudowany most przeciwpowodziowy. Po zakończonej budowie zastępca Burmistrza Zbigniew
Kowalczyk
podziękował jednostce THW za przybycie
i wspólne zdobycie doświadczeń.

W czasie pobytu jednostki zaplanowane zostały różne atrakcje takie jak: zwiedzanie i zapoznawanie
się z systemem ratowniczo – informacyjnym Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz jednostki OSP
naszej Gminy.
Największą atrakcją był pobyt
w JuraParku w Krasiejowie oraz
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Na zakończenie pobytu został zorganizowany
spływ kajakowy i impreza integracyjna, na której zostały wręczone
pamiątkowe medale oraz statuetkę z podziękowaniem dla całej jednostki THW Hann Műnden.
Wszystkim, którzy zaangażowali się do tego wielkiego wydarzenia serdeczne podziękowanie.

a życzenia udanego świętowania
oraz podziękowania za działalność
na rzecz lokalnej społeczności złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach oraz burmistrz
Ozimka Marek Korniak. Spotkanie
przy kołaczu i kawie oraz kuflu piwa
uprzyjemniała śpiewem i niemieckimi oraz śląskimi monologami Aneta Lissy-Kluczny z Winowa. Występowały także dzieci przygotowa-

Burmistrz Marek Korniak podziękował członkom MN za działalność.

K. W.

Uczestników spotkania bawiła Aneta Lissy-Kluczny.
stawiciele innych kół DFK z gminy
Ozimek. Tydzień później – w niedzielę 10 czerwca w Szczedrzyku
obchodzono Dzień Mniejszości
Niemieckiej.
Na godzinę 14.00 zaproszono do świetlicy wiejskiej członków
mniejszości niemieckiej z obydwu
miejscowości. Przywitał ich przewodniczący DFK Klaus Leschik,

ne muzycznie i wokalnie przez Anitę Grabowską, a bardzo miłym momentem spotkania było wręczenie
bukietu kwiatów i podziękowań za
współpracę na ręce Anety GajdyJanowskiej, która kończy swoją kadencję pracy na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Szczedrzyku.
(jad)

Także w Mnichusie i Ozimku

„Polska Biega”
18 maja na boisku pana Huberta Kulika w Mnichusie odbyła się pierwsza część ogólnopolskiej imprezy „Polska Biega”.
W zawodach wzięło udział blisko 350 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Ozimek.

Zwycięzcy w kategorii „open”.

Biegi rozgrywane były w 5
kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców (10 biegów) na dystansach
od 400 do 1200 metrów. Uczestnicy zmagań poważnie podeszli
do rywalizacji, emocji nie brakowało. Najlepsi zawodnicy z
poszczególnych biegów zostali
uhonorowani pamiątkowymi medalami i dyplomami, które wręczali burmistrz Ozimka Marek

Biegi dziecięce.

Korniak oraz gospodarz imprezy Hubert Kulik. Na zakończenie burmistrz zaprosił wszystkich chętnych na lody.
19 maja na ścieżkach leśnych wokół strzelnicy w Ozimku odbyła się druga część zmagań biegaczy, tym razem w kategorii „open” na dystansie 2700
metrów.
(d)

Wyniki:
- Klasy I-II
* dziewczęta - 1. Jagoda Woźniak (SP nr 3 Ozimek), 2. Andżelika
Długosz (SP Szczedrzyk), 3. Julia Troszyńska (SP Krasiejów);
* chłopcy - 1. Bartosz Kuczer (SP Krasiejów), 2. Adam Grabiński
(SP I Ozimek), 3. Szymon Hreczuch (SP Grodziec).
- Klasy III-IV
* dziewczęta - 1. Patrycja Bartyla (SP Szczedrzyk), 2. Agnieszka
Kuczka (SP nr 2 Ozimek), 3. Vanessa Hornik (SP Szczedrzyk);
* chłopcy - 1. Marcel Sosnowski (SP Dylaki), 2. Kacper Paczkowski (SP nr 2 Ozimek), 3. Marcel Molendowski (SP nr 3 Ozimek).
- Klasy V
* dziewczęta - 1. Katarzyna Gryc (SP Szczedrzyk), 2. Kamila
Spyra (SP Krasiejów), 3. Ola Kasprów (SP Grodziec),
* chłopcy - 1. Dariusz Mentel (SP Dylaki), 2. Michał Iwaniak (SP
nr 1 Ozimek), 3. Grzegorz Stopa (SP Grodziec).
- Klasy VI-I G
* dziewczęta - 1. Magda Kulik (GZS), 2. Nikola Kokot (SP
Krasiejów), 3. Wioletta Leuenberg (SP nr 2 Ozimek),
* chłopcy - 1. Kamil Dota (SP Antoniów) i Tomasz Grabowski
(ZS), 2. Kamil Sosnowski (GZS), 3. Sebastian Bensch (GZS).
- Klasy II-III G
* dziewczęta - 1. Magda Ośródka (GZS), 2. Kasia Jarocka (ZS),
3. Ola Mazurek (GZS);
* chłopcy - 1. Jacek Zając (GZS), 2. Rafał Jurczyński (GZS), 3.
Maksymilian Kowalik (ZS).
- Kategoria „open”
* kobiety – 1. Danuta Wiciak, 2. Anna Skuła,
* mężczyźni - 1. Krzysztof Klemens, 2. Daniel Kokot, 3. Krzysztof Kostrzewa.

