
Inauguracja nowego sezonu artystycznego w DK

Kalinowe piosenki
Muzyczną ucztę dla miłośników piosenki aktorskiej zafundował Dom 

Kultury w Ozimku na inaugurację sezonu artystycznego 2012/2013. 14 
września na scenie DK wystąpiła śpiewająca aktorka Olga Bończyk z kon-
certem piosenek Kaliny Jędrusik „Listy z daleka”. 

W programie dwuczęściowego 
koncertu znalazły się najpiękniejsze 
piosenki zmarłej 21 lat temu artystki, 
autorstwa Jeremiego Przybory i Je-
rzego Wasowskiego, znane publicz-
ności przede wszystkim z „Kabare-
tu Starszych Panów”, a także utwory 
z tekstami Wojciecha Młynarskiego i 
muzyką Jerzego „Dudusia” Matuszkie-
wicza. Olga Bończyk wydała je na pły-
cie, jaka ukazała się 21 listopada 2011 
r. „Kalinowe” piosenki zostały nagrane 

w nowych aranżacjach, z akompania-
mentem Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia. Na koncercie w Ozim-
ku artystka wystąpiła z trzyosobowym 
zespołem muzycznym.

W przerwie koncertu odbyło się 
oficjalne otwarcie sezonu artystycz-
nego 2012/2013, które zainauguro-
wało również obchody przypadają-
cego w 2013 roku jubileuszu 60-lecia 
Domu Kultury w Ozimku. Dyrektor DK 
Helena Gruszka zapowiedziała, że z 
tej okazji czeka mieszkańców Ozimka 
i gminy wiele imprez i niespodzianek, a 
o naszej placówce będzie głośno rów-
nież w telewizji. Zaprosiła do korzysta-
nia z oferty programowej DK wszyst-
kich mieszkańców – dzieci, młodzież, 
dorosłych i starszych – bo każdy może 

tu znaleźć coś ciekawego dla siebie. 
Burmistrz Ozimka Marek Korniak, 
wręczając dyrektor DK bukiet kwia-
tów, życzył dalszych sukcesów w dzia-
łalności i zapowiedział, że wspólnie z 
partnerskim Rymarzowem gmina apli-
kuje o duże środki z Unii Europejskiej 
na remont sali widowiskowej i wnętrza 
naszej placówki kulturalnej w roku jej 
60-lecia. Wielu sukcesów w działalno-
ści placówki życzyła również wicesta-
rosta opolski Leonarda Płoszaj, przy-

pominając, że sama jako dziecko, do-
rastająca dziewczyna i młoda kobie-
ta brała aktywny udział w różnych for-
mach działalności Domu Kultury (wów-
czas zakładowego), za co podzięko-
wała obecnej na widowni byłej dyrek-
tor ZDK Huty Małapanew Gizeli Ro-
ściszewskiej i ówczesnemu dyrekto-
rowi szkoły Józefowi Derdzie. Przed-
stawicielka Urzędu Marszałkowskie-
go w Opolu odczytała list gratulacyjny 
z okazji inauguracji sezonu artystycz-
nego od wicemarszałek wojewódz-
twa opolskiego Barbary Kamińskiej, 
a życzenia i gratulacje złożył również 
Piotr Baron – dyrektor Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Ozimku. 

J. Dziuban

Z koncertem piosenek Kaliny Jędrusik wystąpiła Olga Bończyk.

Otwarcia sezonu artystycznego dokonał burmistrz wspólnie z dyrektor DK. 

Uwaga! Czekają atrakcyjne nagrody!

Pokaż swoje wakacje
Kółko dziennikarskie działające w PSP nr 1 w Ozimku oraz redakcja 

WIADOMOŚCI OZIMSKICH ogłaszają konkurs fotograficzny „WAKACJE 
MIJAJĄ, WSPOMNIENIA ZOSTAJĄ”. 

Należy dostarczyć ciekawe, za-
bawne lub śmieszne zdjęcia z Wa-
szych wakacji w formie papierowej lub 
elektronicznej do szkolnej biblioteki 
(do pani Grażyny Świercz) lub wy-
słać na naszą nową skrzynkę pocz-
tową malidziennikarze@spoko.pl.

Podpisane zdjęcia prosimy do-
starczyć do dnia 05.10.12r. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi 15.10.12r.

Konkurs odbędzie się  w trzech 
kategoriach:

- klasy  I-III; 
- klasy IV-VI naszej szkoły;
- oraz kategoria OPEN dla 

wszystkich mieszkańców gminy Ozi-
mek.

Uczestnictwo w konkursie jest 
zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikację wizerun-
ku i prac twórczych.

Zapraszamy!

Kółko dziennikarskie 
i Redakcja „WO”

Owocem było podpisanie dekla-
racji współpracy w zakresie przygo-
towania wspólnego projektu na pozy-
skanie funduszy unijnych, przeznaczo-
nych na remont i wyposażenie sali wi-
dowiskowej w Domu Kultury w Ozimku 
wraz z zapleczem gospodarczym oraz 
remont i wyposażenie Domu Kultury 

Ozimek - Rymarzów
Wspólny projekt, wspólne inwestycje 

27 sierpnia br. w Rymarzowie odbyło się spotkanie Burmistrza Ozim-
ka - Marka Korniaka i Starosty Rymarzova - Petra Kloudy wraz z przedsta-
wicieli samorządów obu miast. 

w Rymarowie, a także otwarciem ryn-
ku kulturalnego dla mieszkańców obu 
miast pogranicza polsko-czeskiego 
poprzez udział mieszkańców w sze-
regu imprez artystyczno-kulturalnych. 

W chwili obecnej trwają intensyw-
ne prace zespołu projektowego.  

M.W.



Po 14-godzinnej podróży au-
tokarem przybyliśmy do nasze-
go partnerskiego miasta. W ratu-
szu gości z Ozimka przywitał bur-
mistrz Heinsberga Wolfgang Di-
der. Następnie udaliśmy się na 
zakwaterowanie w Hotelu Cor-
sten. 

Wieczorem członkowie klu-
bu skatowego rozegrali pierw-
szy zaplanowany turniej. Sobota 
1 września był dniem pełnym róż-
nych spotkań i koncertów. Roz-
poczęliśmy od zwiedzania „Lago 
Laprello” – miejsca rekreacyjne-
go wypoczynku mieszkańców 
Heinsberga nad akwenem, gdzie 
pierwszy koncert dała orkiestra 
pod batutą Zygmunta Antosika. 
Kolejnym punktem programu było 
spotkanie komisji ds. partnerstwa 
z oficjalną delegacją w ratuszu, 
gdzie z przemówieniami wystąpi-
li burmistrz Heinsberga Wolfgang 
Dider, burmistrz Ozimka Marek 
Korniak oraz Józef Tomasz Ju-
ros. 

Po południu zawodnicy sek-
cji skatowej udali się do Kirchho-
ven, natomiast orkiestra koncer-
towała w kilku miejscach miasta, 
gdzie nagradzana była gromkimi 
oklaskami. Wieczorem udaliśmy 
się na Górę Zamkową na koncert 
„Noc karaibska”. 

2 września, także na Górze 
Zamkowej, odprawiona została 
msza święta na wolnym powie-
trzu, obok kościoła parafialnego 
p.w. św. Gangolfa, który 23 wrze-

20. lecie partnerstwa z Heinsbergiem

Świętowaliśmy z przyjaciółmi
W dniach 31 sierpnia – 3 września w Heinsbergu obchodzono 

20. rocznicę partnerstwa z Ozimkiem.

śnia będzie obchodził 750-lecie 
poświęcenia ołtarza. Mszę od-
prawił ks. Markus Bruns, który 
bardzo serdecznie przywitał licz-
nie zgromadzonych wiernych, a 
w szczególności gości z Ozim-
ka. Podczas mszy przygrywała 
nasza orkiestra dęta. Później de-
legacja z burmistrzem Markiem 
Korniakiem udała się na grób 
byłego burmistrza Otto Knolla, 
podczas kadencji którego podpi-
sano akt partnerstwa Ozimek – 
Heinsberg. 

Także oficjalna część obcho-
dów odbyła się 2 września na 
Górze Zamkowej, gdzie o godzi-
nie 15.00 okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili burmistrzowie 
Ozimka i Heinsberga. Po przemó-
wieniach, które tłumaczył Marcin 
Widera, nastąpiła wymiana upo-
minków. Na uroczystość przybył 
również były burmistrz Heinsber-
ga Josef Offergeld oraz jego za-
stępca Walter Geiser. 

Po części oficjalnej sceną za-
władnęły zespoły artystyczne z 
obu partnerskich miast. Wystąpi-
ła orkiestra dęta pod batutą Zyg-
munta Antosika, zespoły blueso-
we „Zero Gravitation” oraz „Polski 
Blues”, w których wystąpili arty-
ści z Ozimka Maria Spólna i To-
masz Matusiak. Po kolacji w ra-
tuszu kapelmistrz Zygmunt Anto-
sik z Moniką Lyp wręczyli gospo-
darzom naszego partnerskiego 
miasta upominki. 

Jan Niesłony

Tradycyjnie podczas „Dni Ozimka” w Heinsbergu rozegrano 
dwa turnieje skata. Pierwszy turniej rozegrano w Haus Lutgen – 
Waldfeucht-Haaren w piątek 31 sierpnia, a drugi w sobotę 1 wrze-
śnia w hali wielofunkcyjnej w Kirchhoven.

Przyjazny turniej

W turnieju tym po raz pierwszy 
udało się wygrać indywidualnie i 
drużynowo reprezentacji gminy 
Ozimek. Pierwsze miejsce zajął 
Jerzy Obara, drugie Peter Kno-
ben z klubu Kreutz Bube z Kirch-
hoven, trzecie Joachim Gola, a 
czwarte Werner Rudolf. Druży-
nowo puchar przechodni wywal-
czyli skaciarze z Ozimka zdoby-
wając 1579 pkt. Drugie miejsce 
zajął klub Kreutz Bube – 1343 
pkt., a trzecie Untergöningen ze 
Stuttgartu – 1312 pkt. Łącznie w 

obydwu turniejach pierwsze miej-
sce zajął Peter Knoben – 3676 
pkt., drugie Jerzy Obara – 3501, 
a trzecie Gerd Tholen (Kreutz 
Bube) – 3425 pkt. 

Rozgrywki przebiegały w miłej 
i sportowej atmosferze. Po cere-
monii wręczenia pucharów, prze-
wodniczący Gminnego Zarządu 
TSKN w Ozimku Klaus Leschik 
wręczył klubowi z Kirchhoven 
upominek.

(nies)



* Podziękowali za plony * Podziękowali za plony * Podziękowali za plony * Podziękowali za plony *

Ale żniwniok !
Kilkanaście pojazdów czterokołowych, dziesiątki jednośladów, 

setki uczestników – to najkrótsza charakterystyka wielkiego ko-
rowodu dożynkowego podczas gminnego święta plonów, jakie 16 
września odbyło się w Szczedrzyku.

Korowód poprzedziła msza 
święta celebrowana przez księ-
dza proboszcza  Marcina Ogiol-
dę. Po korowodzie natomiast sta-
rostowie dożynek - Irena Joniec 
oraz Henryk Wieszołek symbo-
liczny bochen chleba z tegorocz-
nych zbiorów przekazali burmi-
strzowie Ozimka Markowi Kor-
niakowi. W okolicznościowym 
przemówieniu M. Korniak ser-
decznie podziękował wszystkim 
rolnikom oraz tym, którzy na co 
dzień pracują na rzecz dobra gmi-
ny. Odczytał też dożynkowe ży-
czenia i pozdrowienia od polity-
ków, którzy z różnych względów 
nie dotarli na nasze święto plo-
nów. 

Gdy burmistrz zaczął kroić do-
żynkowy chleb, aby obdzielić nim 
wszystkich zebranych na uroczy-
stościach – na scenie w progra-
mie artystycznym zaprezentowa-

ły się dzieci z miejscowej  Szko-
ły Podstawowej im Jana Pawła II. 
Oddając hołd patronowi placówki 
wszyscy uczestnicy dożynek od-
śpiewali „Barkę”. Potem wystąpi-
ła Orkiestra Dęta pod batutą Zyg-
munta Antosika. Biesiada, wy-
stępy artystyczne a na koniec po-
tańcówka  – gminne dożynki oka-
zały się świetną zabawą.

WIT

Tradycja świętowania 
nie ginie - gospodynie z Dy-
lak mogą się pochwalić naj-
piękniejszą koroną ziarnko-
wą, jaka w tym roku została 
zaprezentowana na dożyn-
kach wojewódzkich i powia-
towych i zdeklasowała koro-
ny z całego regionu (zdjęcie 
na str. 1).

Gratulacje! 

Skromnie, ale godnie
Schodnia:

9 września tradycyjny „Żniwniok 2012”  odbył się w Schodni.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. dożynkową w koście-
le parafialnym w Schodni. Ks. 
Proboszcz Jan Bejnar przywi-
tał starostów dożynek Romualda 
i Klaudię Gola oraz delegację z 
koroną żniwną. Podczas mszy zo-
stał ofiarowany chleb z tegorocz-
nych plonów. Dodatkowo każdy 
otrzymał symboliczny bochenek 
chleba.

Ok. godz. 14:00 przed remi-
zą strażacką utworzono korowód, 
który przejechał przez całą miej-
scowość. Również w tym roku nie 
brakowało przepięknych wystro-
jów oraz ciekawych pomysłów. 
Nie zapomniano również o przy-
strojeniu miejscowości. W koro-
wodzie uczestniczyło 8 pojazdów 
oraz 2 grupy piesze.

Po zakończeniu przejazdu 
wszyscy mieszkańcy zebrali się 
pod Barem Zgoda u Gerdy. Soł-
tys Julita Widera podziękowała 
uczestnikom oraz osobom zaan-
gażowanym w organizację tego-
rocznych Dożynek. Następnie ks. 
Jan Bejnar pobłogosławił bochen 
chleba. Tradycyjnie pokrojono 
chleb i rozdzielono wśród miesz-
kańców. Wręczono również pu-

char dla starostów dożynek oraz 
drobny upominek dla każdej gru-
py uczestniczącej w korowodzie. 
Wieczorem odbyła się zabawa ta-
neczna z Zespołem Heaven.

Sołtys J. Widera dziękuje 
wszystkim uczestnikom uroczy-
stości dożynkowych, a w szcze-
gólności zaangażowanym w or-
ganizację: Radzie Sołeckiej, ks. 
Proboszczowi Janowi Bejnarowi, 
Grupie Odnowy Wsi, DFK Schod-
nia Stara, OSP Schodnia, Pani 
Krystynie Wycisk, która przepięk-
nie przystroiła kościół oraz Pani 
Gerdzie Bronder za udostępnie-
nie sali.

Dodatkowo dziękuje za wspar-
cie finansowe DFK Schodnia Sta-
ra oraz Grupy Odnowy Wsi oraz 
mieszkańcom wsi za udział w 
zbiórce szkła, z której fundusze 
przeznaczono na organizację do-
żynek, jak również sponsorom 
Markowi Elisowi - Radnemu Mia-
sta oraz Ferdynandowi Stasch, 
którzy ufundowali napoje podczas 
korowodu. Serdeczne podzięko-
wania kieruje również do aktyw-
nych uczestników oraz gospoda-
rzy przystrojonych domostw.

Marcin Widera

Wielki korowód podczas gminnych dożynek. 

Burmistrz M. Korniak symbolicznym chlebem musiał obdarować wszystkich 
uczestników święta plonów. 

Kolorowo i dowcipnie było tez w Schodni.



Proboszcz ks. Marian Demar-
czyk serdecznie przywitał biskupa, 
księży i siostry zakonne z Dobrze-
nia Wielkiego, rodzinę oraz licznie 
zgromadzonych parafian. W wygło-
szonej homilii ks. bp Andrzej Czaja 
w bardzo ciepłych słowach wspomi-

W 1-szą rocznicę śmierci ks.prałata 

Pamiętamy
7 września, w pierwszą rocznicę śmierci ks. prałata Gerarda Kału-

ży, o godzinie 18.00 została odprawiona msza święta przez ordynariu-
sza Diecezji Opolskiej ks. biskupa Andrzeja Czaję w koncelebrze z pro-
boszczem ks. Marianem Demarczykiem, ks. prof. Alojzym Marcolem, 
ks. dziekanem Janem Polakiem z Dobrzenia Wielkiego, ks. prałatem 
Bonifacym Mandrą z Suchego Boru, ks. Alojzym Jezuskiem z Popielo-
wa, ks. Dominikiem Rybolem z Chrząstowic, ks. Tomaszem Struzikiem 
oraz o. Marcelim z Raciborza. 

nał naszego byłego proboszcza, na-
wiązując do jego zamiłowania w bu-
dowaniu trzech kościołów. Budował 
on nie tylko kościoły, ale również 
żywy kościół składający się z para-
fian, czego dowodem jest tak licz-
ne przybycie wiernych na rocznico-
wą mszę świętą.  Po mszy świętej 
delegacja Rady Parafialnej: Graży-
na Maciak oraz Józef Tomasz Ju-
ros podziękowali biskupowi wręcza-
jąc wiązankę kwiatów i prosząc go 
o poświęcenie nagrobka ks. prała-
ta Gerarda Kałuży. Z procesją uda-

no się do grobu prałata, gdzie bi-
skup poświęcił nagrobek oraz dwie 
tablice pamiątkowe, które zosta-
ną umieszczone w kościołach w 
Schodni i Nowej Schodni. Na uro-
czystość przybyli również okolicz-
ni proboszczowie: ks. dziekan Jan 

Bejnar ze Schodni, ks. Zdzisław 
Banaś z Grodźca i ks. prałat Mar-
cin Ogiolda ze Szczedrzyka. Licz-
ne delegacje, na czele z delegacją 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 
złożyły na grobie ks. prałata wią-
zanki kwiatów.

Oprawę muzyczną przygotował 
i wykonał z orkiestrą Alfons Gola. 
Rodzina ks. prałata bardzo serdecz-
nie dziękuje parafianom z Ozimka 
za tak liczny udział w rocznicowej 
uroczystości.

Jan Niesłony

Każde wakacje to trudny czas dla 
naszej placówki – mówi Monika Fe-
ret z RCKiK w Opolu. - Krwiodawcy 
wyjeżdżają na urlopy, liczba wypad-
ków wzrasta a krwi niestety nie moż-
na długo przechowywać, gdyż po 40 
dniach traci swoją ważność. Staramy 
się więc nagłaśniać problem, by do-
trzeć do potencjalnych dawców, jedno-
cześnie maksymalnie ułatwić im pro-
ces donacji. 

Krwiobus - mobilny punkt poboru 
krwi już czterokrotnie stanął przed Ju-
raParkiem, który w weekendy odwie-
dza średnio 10 tys.  turystów. 

- Bardzo cieszy nas duża popu-
larność akcji oraz jej sprawny prze-
bieg – mówi Witold Szymula, kie-
rownik JuraParku. – Rodzice, odda-
jąc krew, dają dobry przykład dzie-
ciom. Wyjaśniają im też dlaczego war-
to to robić i na czym polega cały pro-
ces. Wierzymy, że dzięki temu dziecia-
ki, którym akcja krwiodawstwa będzie 
kojarzyć się z wizytą w JuraParku i za-
bawą, chętniej zdecydują się na bycie 
honorowymi dawcami krwi już w doro-
słym życiu. 

W lipcu i sierpniu na terenie Ju-
raParku w Krasiejowie przeprowa-
dzono 4 akcje poboru krwi w ramach 

Oddali krew w JuraParku

50 litrów życia
119 osób z całej Polski wzięło udział w letniej akcji poboru krwi orga-

nizowanej w JuraParku w Krasiejowie. Dzięki działaniom, prowadzonym 
wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opo-
lu, udało się zgromadzić ponad 50 litrów krwi. 

letniej kampanii, organizowanej przez 
RCKiK w Opolu: „Nie masz pomysłu 
na wakacje? Oddaj krew, uratuj in-
nym życie”. W każdej z nich udział 
wzięło średnio 30 osób. Byli to miesz-
kańcy okolicznych miejscowości oraz  
wielu turystów z całej Polski. 

- Bardzo podoba mi się ten po-
mysł – mówi pan Piotr z Częstocho-
wy. – Przyjechałem do JuraParku z ro-
dziną i kiedy dowiedziałem się o moż-
liwości oddania krwi, nie wahałem się 
ani chwili. W tygodniu prowadzę firmę i 
niestety nie mam czasu, żeby udać się 
do centrum krwiodawstwa. Teraz mo-
głem połączyć przyjemne z pożytecz-
nym i jeszcze dodatkowo dostać dar-
mową wejściówkę do JuraParku, co 
było bardzo miłą niespodzianką.

K.P.



Impreza rozpoczęła się warsz-
tatami kulinarnymi, podczas których 
panie: Kazimiera Filozof, Czesła-
wa Marcinków i Czesława Pastuch 
uczyły, jak robić ruskie pierogi. Bez-
pośrednio po warsztatach nastąpi-
ło otwarcie wystawy malarskiej Józe-
fa Lewczaka pt. „Mój Lwów”. Dzięki 
ogromnej wiedzy autora na temat Lwo-
wa można było wraz z nim „przejść” po 
uroczych uliczkach, obserwując miej-
skie budowle.

O godz. 17.30 rozpoczął się wy-
stęp zespołów tańca orientalnego 
Kaszmir i Zafira. Działające przy DK 
w Ozimku grupy taneczne niezmiennie 
wzbudzają aplauz publiczności.  Po 
występach tanecznych odbył się kon-
kurs „Czy znasz gwarę kresową”, pro-
wadzony przez Jana Karpę i Romana 
Sitnika. Wystartowało w nim dziewię-
ciu uczestników. Pytania nie były ła-
twe, startujący musieli podawać zna-
czenia wyrazów gwarowych i odwrot-
nie – na podstawie znaczeń podawać 
wyrazy gwarowe (cały tekst testu 
dostępny jest na stronie Grodźca 
www.grodziec.eu. Najlepszy okazał 
się Łukasz Filozof, który wyprzedził 
Agnieszkę Błahutę oraz Przemysła-
wa Urbańskiego. Po emocjach kon-
kursowych na scenę wyszedł kabaret 
„Ta joj”, bawiąc widzów śpiewem i dow-
cipami. Zwieńczeniem dnia była zaba-
wa taneczna, grał zespół „Paradox”. 

Drugi dzień  Powiatowych Spotkań 
Kresowych otworzyli sołtys Grodźca 
Zdzisław Adamski i prezes Stowa-
rzyszenia „Nasz Grodziec” Krzysz-
tof Kleszcz. Następnie miała miejsce 
uroczystość wręczenia Odznaki Ho-
norowej „Za zasługi dla Związku In-
walidów Wojennych RP” mieszkańco-
wi Grodźca, kapitanowi AK, Józefowi 
Wojdyle. Odznakę wręczał wicemar-

Powiatowe Spotkania Kresowe

Ta joj! Ale klimat!
W dniach 8-9 września odbyły się w Grodźcu Powiatowe Spotkania Kre-

sowe, które zorganizowali wspólnie sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Sto-
warzyszenie „Nasz Grodziec”. Spotkania współfinasowane były przez Sta-
rostwo Powiatowe w Opolu. 

szałek województwa opolskiego To-
masz Kostuś. Uroczystość odznacze-
nia pana Józefa fetowana była gromki-
mi brawami.  

Program artystyczny rozpoczął 
występ dzieci z PSP w Grodźcu. 
Pod kierunkiem pań Ewy Adamiec i 
Agnieszki Łęgosz, grupa przygoto-
wała pokaz kiszenia kapusty. Dzieci 
zaprezentowały także piosenki i tań-
ce. Następnie koncert piosenek kre-
sowych dały zespoły grodzieckie Ju-
trzenka i Grodziec.

Był też konkurs w jedzeniu pie-
rogów na czas, wzięło w nim udział 
6 osób (choć chętnych było dużo wię-
cej).  Podczas 15 minut najwięcej pie-
rogów (36) zjadł Adam Kleszcz, dru-
gie miejsce zajął Mariusz Bylak (20 
pierogów), zaś trzecie Jakub Sitnik 
(19 pierogów).  Po konkursie wystą-
pił kabaret z Grodźca (Roman Sitnik, 
Jakub Sitnik, Grzegorz Stopa, Ka-
mil Mońka j Jakub Krauz), który w 
zabawny sposób przypomniał zasady 
gry w pikarycia (piekarza). Ostatnim 
kresowym akcentem był znany i lubia-
ny w Grodźcu bytomski kabaret Tyli-
gentne Batiary. W jego wykonaniu 
można było posłuchać piosenek za-
równo wesołych, jak i nostalgicznych. 
Spotkania zakończyła zabawa tanecz-
na przy muzyce zespołu Sherwood.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za pomoc w przygoto-
waniu imprezy dyrektor Ośrodka Inte-
gracji i Pomocy Społecznej pani Bar-
barze Katolik, dyrektor Domu Kultu-
ry w Ozimku pani Helenie Gruszce 
oraz sponsorom: firmie Elsteel Po-
land, firmie Edgum Serwis Ogumie-
nia, firmie Mechanika Pojazdowa Ja-
rosław Lewczak, kwiaciarni Margol-
cia i Henrykowi Wiernemu.

K.K.



Warto dodać, że młodzież 
ukraińska przybyła do nas wraz z 
księdzem unickim Iwanem Duch-
nyczem. Przyjazd młodych Ukra-
ińców był właściwie rewizy-
tą - bowiem w styczniu młodzież 
z Grodźca gościła w Barszczowi-
cach. 

Pierwszy dzień pobytu upłynął 
na zapoznaniu się z naszą miejsco-
wością. Podczas zorganizowane-
go objazdu wsi zobaczyli m. in. Kal-
warię Sybiraków, kościół parafial-
ny i cmentarz. Na zakończenie wy-
cieczki u państwa Katarzyny i Jó-
zefa Marciniaków odbyło się ogni-
sko z pieczeniem kiełbas. Podczas 
ogniska okazało się, że ukraińscy 
goście są uzdolnieni muzyczni. Moż-
na było wysłuchać koncertu na gita-
rę, skrzypce i harmonijkę ustną. 

W ciągu sześciu dni młodzi mie-
li okazję zwiedzić Muzeum Wsi Opol-
skiej w Bierkowicach, opolskie ZOO 

Wizyta Ukraińców w Grodźcu

Łzy na pożegnanie
Intensywnie spędziła czas w Grodźcu grupa młodzieży, która przy-

była do nas 20 sierpnia z Barszczowic na Ukrainie, na zaproszenie Sto-
warzyszenia „Nasz Grodziec”.

oraz JuraPark w Krasiejowie. Dużą 
atrakcję stanowił spływ kajakowy po 
rzece Mała Panew na odcinku ze 
Staniszcz Małych do Ozimka, za-
kończony poczęstunkiem w gospo-
darstwie agroturystycznym Agro-
Ranczo. Odbyły się także zawody w 
strzelaniu z wiatrówki, zorganizowa-
ne przez pana Jerzego Urbaniaka. 

Wieczory młodzież spędzała 
przy ogniskach lub na dyskotekach. 
Grupie ukraińskiej towarzyszyli mło-
dzi z Grodźca, była to więc impreza 
prawdziwie integracyjna.  Świadczyć 
mogły o tym łzy, które pojawiły w 
wielu oczach podczas pożegnania.

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” 
składa podziękowania wszystkim ro-
dzinom, które gościły Ukraińcom, 
burmistrzowi Ozimka panu Markowi 
Korniakowi, państwu Katarzynie i 
Józefowi Marciniakom oraz panu 
Jerzemu Urbaniakowi. 

K.K.

Z Grodźca wyjechaliśmy w kie-
runku Staniszcz Małych, stamtąd Żół-
tym Szlakiem kierowaliśmy się na Ko-
lonowskie i Bzinicę Starą. Naszym ce-
lem były Łagiewniki Małe, do których 
zaprosił nas sołtys Łagiewnik Wielkich 
Krzysztof Kleta. Tego dnia w Łagiew-
nikach Małych odbywały się Dożynki 
Gminy Pawonków. 

Na miejsce dotarliśmy około 
15.30. Przywitał nas sołtys K. Kleta a 

Grodziec: Kolejny Rajd Cyklisty

Prawie pół setki
Przez dwa województwa i cztery powiaty (opolski, strzelecki, oleski i lu-

bliniecki) wiodła trasa kolejnego rajdu zorganizowanego przez członków 
Sekcji Rowerowej Cyklista.

także wójt gminy Pawonków Henryk 
Swoboda. Zostaliśmy poczęstowaniu 
żurkiem i kołaczem. Można było rów-
nież wypić piwo, zjeść kiełbasę i wy-
grać nagrody w loterii fantowej. Po pół-
toragodzinnym pobycie na dożynkach 
udaliśmy się w drogę powrotną. W 
Grodźcu byliśmy już około 18.30. Dłu-
gość trasy wyniosła  49 km.

K.K.

Ponadto pracodawca zawiada-
mia wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania młodociane-
go o zawarciu umowy z młodocia-
nym pracownikiem (§ 3a rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 28 
maja 1996r. w sprawie przygotowa-
nia zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania).

Powyższe powiadomienia, w 
odniesieniu do absolwentów gim-
nazjum zamieszkałych na terenie 
Gminy Ozimek, należy kierować 
na adres ul. ks. Jana Dzierżona 
4B, 46-040 Ozimek, Urząd Gminy 
i Miasta w Ozimku lub Gminny Za-
kład Oświaty w Ozimku. 

Od 1 września 2012r., w związ-
ku z wprowadzonymi zmianami w 

Pracodawcy szkolący absolwentów gimnazjum

Powiadomcie burmistrza !
Pracodawcy, u których zgodnie z odrębnymi przepisami absolwen-

ci gimnazjum realizują przygotowanie zawodowe, są obowiązani powia-
domić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której 
mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go 
w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia 
absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gim-
nazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian (art. 16 ust. 6b 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). 

szkolnictwie zawodowym, zmieniły 
się przepisy w zakresie dofinanso-
wania kosztów kształcenia młodo-
cianych pracowników. Informacje 
na temat dofinansowania praco-
dawcom kosztów kształcenia mło-
docianych pracowników zamiesz-
kałych na terenie Gminy Ozi-
mek oraz wzory druków znajdują 
się na stronie internetowej www.
ozimek.pl w dziale „przewodnik 
/ oświata / dofinansowanie” lub 
można je uzyskać w Gminnym Za-
kładzie Oświaty w Ozimku (adres 
jak wyżej, p. 204 lub tel. 77 4622-
890, w godz. 8:00 – 13:00). 

Dorota Kowalczyk
Dyrektor Gminnego Zakładu 

Oświaty w Ozimku



90. rocznicę urodzin obchodził 
Kazimierz Mrozowski z Ozimka, 
który na uroczystość przybył z cór-
ką Wandą, synem Janem, wnukami 
Tomaszem, Jakubem i Weroniką 
oraz prawnuczką Emilią. 

85. urodziny obchodzili: Alfons 
Prukop z Krasiejowa, który przybył 
do USC z synem Piotrem oraz bra-
tanicą Heleną, Gertruda Kalusze 
z Ozimka, która przybyła z siostrą 
Dagmarą. 

Obecnych też było czterech jubi-
latów obchodzących 80. urodziny: 
Klara Hadrian z Antoniowa z mę-
żem Alojzym, Marta Czaja z Cho-
bia z synem Piotrem, Maria Sto-
larczyk z Dylak z sąsiadką Hele-
ną oraz Jan Kruczyk ze Schodni z 
żoną Elżbietą, wnuczką Eweliną i 
prawnuczkiem Pawełkiem.

Jubilaci otrzymali z rąk burmi-
strza wiązanki kwiatów, dyplomy 
okolicznościowe i nagrody pienięż-
ne. Do złożonych życzeń przyłącza 
się również redakcja „Wiadomości 
Ozimskich”. 

(nies)

Dwieście lat dla jubilatów
29 sierpnia w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego swoje rocznice obchodzili kolejni jubilaci. Serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-

ności na dalsze lata życia złożyli im burmistrz Marek Korniak oraz kierownik USC Ewa Bronder. 

Alfons Prukop z synem Piotrem 
oraz bratanicą Heleną.

Gertruda Kalusze z siostrą Dagma-
rą z Ozimka.

Klara Hadrian z mężem Alojzym z 
Antoniowa.

Jan Kruczyk z żoną Elżbietą, wnucz-
ką Ewelina i prawnukiem Pawłem ze 
Schodni.

Kazimierz Mrozowski z synem Ja-
nem, córką Wandą oraz wnukami i 
prawnuczką.

Marta Czaja z synem Piotrem z 
Chobia.

Maria Stolarczyk z sąsiadką Hele-
ną z Dylak.



Ozimskie grupy – Diament, 
Mini Gama, Gama i Beta na-
leżą do najlepszych w Pol-
sce.  Taniec jest dla dziewczy-
nek prawdziwą pasją. Trenują po 
to, aby osiągać sukcesy  dobrze 
się przy  tym  bawiąc. Właśnie 
dzięki sumiennej pracy wywal-
czyły wiele medali na Mistrzo-
stwach Polski Mażoretek promu-
jąc tym samym  Dom Kultury  i 
gminę Ozimek. Otrzymane me-
dale stanowiły „przepustkę” do 
udziału w Mistrzostwach Europy 
Mażoretek, gdzie rywalizują naj-
lepsze grupy z całej Europy.   

Europejskie zmagania trwa-
ły cztery dni, od 23 do 26 sierp-
nia. Konkurencje sceniczne od-

Mistrzostwa Europy Mażoretek - Opole 2012.

Pokazaliśmy się godnie
Cały rok treningów i przygotowań, wszystko po to, aby móc 

zaprezentować naszą ciężką pracę  na Mistrzostwach Polski i 
Europy Mażoretek, które w tym roku odbywały się w Opolu.

były się w Opolskim Amfiteatrze 
W pierwsze dwa dni odbyły się 
konkurencje solo, duo/ trio i mini 
formacje w kategoriach baton i 
pom pon. Nasze grupy - Gama i 
Mini Gama, pokazały wysoki po-
ziom i ostatecznie w każdej ka-
tegorii uplasowały się na środko-
wych pozycjach. Najstarsza gru-
pa - Beta była  o krok od po-
dium. Dziewczyny z mini forma-
cją pom pon wywalczyły bardzo 
wysokie, V miejsce.

W sobotę i niedzielę ozim-
ska reprezentacja kibicowała ca-
łym formacjom. Pierwsze kon-
kursy odbyły się na Stadionie. 
Mini Gama i Gama wystartowa-
ły w defiladach baton i pom pon,  
następnie  zmieniono lokalizację 
Mistrzostw na  Amfiteatr, gdzie 
do wieczora trwały pokazy sce-
niczne pom pon. Mistrzostwa  

zakończyły pokazy marsza, któ-
re odbyły się w niedzielę. 

Wielkie słowa uznania i po-
dziękowania kieruję do naszych  
tancerek  a także ich  trenerek  
za  ich zaangażowanie i godne 
reprezentowanie naszego Domu 
Kultury i  gminy Ozimek,  dziew-
czynki dały z siebie wszystko i 
zatańczyły najlepiej jak potra-
fiły. Serdeczne podziękowania 
kieruję również  w imieniu  wła-
snym i instruktorów do nieza-
wodnych Rodziców naszych tan-
cerek, dziękując  za pomoc, do-
tychczasową współpracę i kon-
sekwentne wspieranie i kibico-
wanie naszym dziewczynkom. 
Ozimska szkoła tańca mażoret-

kowego działająca poprzez po-
szczególne zespoły przy na-
szym Domu Kultury jest naszym 
kulturalnym produktem mar-
kowym a jej instruktorki: Kata-
rzyna Cieśla( Mini Gama, Fioł-
ki), Karolina Kawalec (Gama), 
Stella Fajer (Beta) i Daria Re-
imann (Diament, Kropelki) sta-
wiają każdorazowo sobie i swo-
im wychowankom poprzeczkę 
wymagań wysoko a choreogra-
fie  które przygotowują są z re-
guły na medal.

Zapraszamy niezmiennie 
dziewczynki, które lubią praco-
wać, nie lubią się nudzić a pra-
gną przeżyć  przygodę z tań-
cem, do zapisania się do na-
szych  zespołów tańca mażoret-
kowego .

Helena Gruszka


